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NGAN UAN(; THUONG MAI CO PHAN SAl GON CONG THUONG Mu s: BO2IFCTI)-HN 

BANG CAN DOI KE TOAN H(P NHAT 

Tai ngãy 30 thang 09 n%m 2020 Do',: vjllnh: Triu Dôn,g Vit Nan: 

Ciii iiEu 
Ih uyt 

in nh 
30/09/2020 31/12/2019 

A. TAt SAN 

I. Tiên rnt, vng bc, dá quv V.01 195.620 174.411 

II. ren gui tai ngãn hang nh nuôc V.02 402.486 784.793 

III. Tin, sang gui ti cãc TCTD khac và cho vay 

các 1'CTt) khãc 

V.03 5.581.142 4.968.636 

I. Tin, yang gi ti các TCTD khác 5.052.042 4.469.986 

2. Cho vay các TCTD khác 5 30.000 500.000 

3.D,tphOngrOiro (900) (1.350) 

IV. Chü'ng khoán kinh doanh V.04 

1. Chtrng kho5n kinh doanh 

2. [)r phOng rui ro chirng khoãn kinh doanh 
'1 

V. Cac cong cii tãi chinh phti sinh va các tal san 

tài chinh khac 

V.05 1.022 668 
T 

VI. Cho vay khách hang V.06 13.972.541 14.442.297 

I. Cho vay khách hang 14.092.244 14.556.951 

2. Du phOng rOi ro cho vay khãch hang V.06.3 (I 19.703) (114.654) 

VII. Float dng mua nq V.07 

I. Mua no 

2. Dr phOng rOl ro hot dng rnua no 

VIII. Chung khoãn d&u ttr V.08 868.464 8 19.628 

1. Chng khoán du tu sn sang d ban - 

2. Chüng khoán du tu gia dn ngay dáo hn 1.015.581 1.050.857 

3. D r phongruiroCMflgkhOáfldUtU (147.117) (231.229) 

IX. Cop vOn, du tir dài hn V.09 99.347 99.347 

I. Du tu vào cong ty con 

2. V6n gOp Iin doanh 

3. Du tu vào cOng ty han kà 

4. Du tu dOi han khác 125.655 125.655 

5. Dis phong ton th& du tu dài hn (26.308) (26.308) 
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NGAN IlANc THUONG MAI CO PIIAN SAl GON CONG THUNG Mu s6: B021FCTD-HN 

BANG CAN DOI KE TOAN HQP NHAT 

Ti ngãy 30 thäng 09 nni 2020 Dun vjdnh: Triu Dong ViêtNi7nz 

CHITIEU 

X. T/Ii san Co dinh 

I. Tai san cô dinh hüu hiiih 

a. NguyOn giá tài san co djnh hau hinh 

b. Hao mon tái san Co djnh hru hinh 

2. Tài san có dinh thuê tài chinh 

a. Nguyen giá ãî san cO djnh thue tãi chinh 

b. Hao mOn tài san cö dinh thue tãi chinh 

3. Tài san cO dnh vô hlnh 

a. Nguyen gia tài san c6 djnh vO hlnh 

b. Hao mOn tài san C6 dinh vO hlnh 

XI. Bat ding san dAu ttr 

a. Nguyen giá bt dng san du tu 

b. Hao mOn bAt dng san dAu tu 

XII.TàisãncOkháC 

I. Các khoãn phái thu 

2. Các khoãn IAi, phi phãi thu 

3. Tài san thuA TNDN hoàn Iai 

4. îàî san Co khác 

- Trong do: Lc,i thE ihziung niqi 

5. Các khoãn dr phOng nil ro cho các ãî san CO 

TONG TM SAN cO 

Thuyêt 
rninh 

30/09/2020 31/12/2019 

1.157.465 1.192.230 

733.997 765.997 

1.222.862 1.2 17.935 

(4 88.865) (451.938) 

423.468 426.233 

511.841 511.841 

(88.373) (85 .608) 

'.10 

V.11 422.211 330.825 

V I I .1 89.872 70 .689 

279. 164 206.806 

V.18 

V.1 1.2 53.175 53 .3 30 

22.700.298 22.812.835 
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NGAN HANG THUONG MM CO PHAN SM GON CONG THUONG Mu s: B02/TCTD-HN 

BANG CAN DO! KE TOAN I-IQ'P NHAT 

Tai ngãy 30 thrig 09 nni 2020 Thug j tin/i: Triêu Doug Vit Van, 

CHI lIEU 
Th uyêt 

rn in h 
30/09/2020 31/l2/20l9 

B. NQ PHAI TRA VA VON CHU sO HUU 

I. Cc khoàn ncr chinh phü vã Ngàn hang Nhã ntroc V.12 

II. Tiên gui và vay các TCTD khãc V.13 786.083 3.21 9.593 

I. lien gui cüa câc TCTD khác 783 .569 2.965.925 

2. Vav các TCTD khác 2.514 253 .668 

III. Tiên gui cua khach hang V.14 17.743.56() 15.667.758 

IV. C/ic cong cu t/ii chinli phái sinh va cac khoan n tli chinh Lha V.05 

V. Von ti trq, IJy thác du tu, cho vay TCTD chu nil ro '.15 

\I. PhOt h/nh giy to co giä V.16 

I) 

VII. Cac khoãn no khac 498.178 364.278 

0 

I. C/c khoàn I/i, phi ph/i trO 354.625 248.579 if 

2. ThuC TNDN hoàn Ii ph/i trá V.18 

3. Các khoán ph/i trá v/i cOng nçi khác V.17 143.553 115.699 

4. Dr phOng r/O ro khác (DP cho cong no 0Cm /in) 

TONG NQ PHAI TRA 19.027.821 19.251.629 
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Thuyét 
CHITIEU 

minh 

VIII. Von và cac qu5 V.19 

I. VOn cOa TCTD 

a. VOn diu 1 

b. Vdn ddu iw XDCB. mua sdm tài san cd dinh 

c. Thông dir vdn cphdn 

d. Cdphiluqu9 

e. Cd philu iru dãi 

g. Vdn khác 

2. Qu cUa TCTD 

3. Chênh Ich t$ giá h doái 

4. Chônh ich dánh giá Ii tà san 

5. Lgi nhun chua phãn phM 

IX. Li 1db cOa cô dông thiêu sO 

TONG N PHAI IRA vA VON CHU SO HUU 

CAC CHI TIEU NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN 

CHI TIEU 

I. Nghla vu nq tim an 

I. Báo Iänh vay vn 
2.Cam kêt giao dch ngoi hOi 

Cam kIt mua ngoczi le 

Cam kit ban ngoqi t 

Cam kit giao djch hoán ddi 

Cam k& giao djch ttwng Iai 

3. Cam kt cho vay không hCiy ngang 

4. Cam ki trong nghip vi L/C 

5. Bão IAnh khác 

Thuyt 
mmli 

VIII.35 

LAP BANG KETOANTRUONG / 

h Loan Anh t p C 'an Thanh Giang 

N GA N HA HG 

THL(dNGMAI 

SAIGON 
CONG THIJNG 

gay /6 tháng /0 nan ..O 

GGIAMDO .— 

NCAN HANG THIJNG MAI cO PHAN sAt CON CONG THUONG Mu so: BO2ITCTD-HN 

BANG CAN DO! KE TOAN HqP NHAT 

Tai ngày 30 tháng 09 nm 2020 Don vj t(nh: Triu Thing Vit iVam 

30/09/2020 31/12/2019 

3.672.477 3.561.206 

3.080.716 3.080.716 

3.080.000 3.080.000 

7/6 7/6 

309.186 287.493 

2.710 

279.865 192.997 

22.700.298 22.812.835 

30/09/2020 31/12/2019 

5.268.633 1.181.509 

4.868.850 . 926.800 

4.868.850 926.800 

132. 176 9 1.729 

267.607. 162.980 

•1 
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NGAN HANG THIfONG MiI CO PUAN SAI CON CONG THUNG Mu s: B03/TCTD-UN 

BAO CÁO KET QUA KINH DOANH HOP NHAT 

ThOi k' tài chinh tur ngày 01/01/2020 dn ngày 30/09/2020 Do-n vj iinh: Triu Dng i7i Nan, 

QUV Ill Lüy k ttr diu nàm dn cui qu III 

clii TIEU 
ThuyEt 
mink 

Näm 2020 Näm 2019 

I. Thu nhp lA vàcác khoán thu nhp tuangti,r VI.20 398.522 435.391 

2. Chi phi IAi và cAc chi phi tuong tx VI.2 1 263.899 225.120 

1. Thu nhp Ii thun (1-2) 134.623 210.271 

3.Thunhptühoatdngdjch vj 15.490 16.795 

4. Chi phi hoat dng djch vi 5.034 5.0 14 

II. LäiII thun tr hot dng dch vy (3-4) VI.22 10.456 11.781 

III. LãI/I thun t& hot dng kink doanh ngoi hôi VI.23 5.923 1.139 

IV. LãiJI thun tr mua bàn ch&ng khoán kink doanh VI.24 

V. Lai/l thun t& mua bàn chüng khoán du tir VI.25 

5. Thu nhãp ti hoat dng khác 38.326 34.652 

6. Chi phi hot dng khác 5.022 4.736 

VI. LAiJI thun tfr hot dng khác (5-6) VI.27 33.304 29.9 16 

VII. Thu nhp tur gop vn, mua cô phn VI.26 1.208 

VIII.Chiphihotdng VI.28 111.544 111.121 

IX. Lqi nhuin thun tfr hot dng kink doanh 
tnr6c chi phi dir phOng rOi ro tin dung 

(I+Il+III+IV+V±VI+VII - VIII) 72.762 143.194 

X. Chi phi d phOng rüi ro tin dvng 20.967 10.783 

XI. Tong I9i nhun trtr&c thud (IX-X) 51.795 132.411 

7. Chi phi thuTNDN hin hãnh 6.453 5.440 

8. Chi phi thuë TNDN hoan lai 

XII. Chi phi tku Thu nhp doanh nghip (7+8) VI.29 6.453 5.440 

XIII. Lqi nhun sau thud Thu nhp doanh nghip (XI-XII) 45.342 126.971 

XIV. Lqi ich cOa cô dông thiu s 

XV. Lãi c bàn trên cô phiu VI.19.2 

Näm 2020 

1.183.214 

737.034 

446.180 

41.758 

15.433 

Nãm 2019 

1.191.116 

664.219 

526.897 

47.198 

15.455 

26.325 3 1.743 

22.909 6.124 

(40) 

74.438 54.682 

8.571 13.012 

65.867 41.670 

200 1.408 

357.008 332.072 

204.433 275.770 

27.084 54.987 

177.349 220.783 

3 1.846 23.072 

3 1.846 23.072 

145.503 197.711 

472 642 

.'-..'  16:hángl0narn 2Q20 
0 1 . -. V1 
- . ClAM DOC )1T' 

, NGAN HANG 

THUdNGMAI  I  PHAN 
* SAIGON 

CONGTHLJONG  4 
1 1  r Thank Guang 

BANG KETOANTRUtING / 

 

 

 

hm Th MOa ôThj Loan Anh :p HO 
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NGAN HANG THUONG M1 CO PHAN SAI CON CONG THUNG Mu so; B04/TCTD-I-lN 

BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN TE HQP NHAT 

Thôi k3' tài chInh tir ngày 01/01/2020 den ngãy 30/09/2020 

(Theo phirong phip trtrc tip) Do,z vj tIn/i: Tri: doug Vie! iVani 

Thuyêt 
CHI TIEU 

minh 

LUU CHUYEN TIEN T0 HOAT DQNG KINH DOANH 

30/09/2020 30109/2019 

1. Thu nMp Ii vã các khoán thu nhp tuong t nhn ducic 1.110.856 1.129.187 

2. Chi phi lãi vá các khoãn thu nhp tuong t d trá (630.988) (644.05 I) 

03.Thu nhp tcr hot dng dlch vy nhn duqc 26.325 31.743 

04.Chênh Ich sO tin thc thu/ thic chi tr hot dng kinh 

doanh ( ngoi t, yang bc, chcrng khoán) 

22.869 6.124 

05. Thu nhp khác (3.547) (993) 

6. lien thu các khoãn nq dä duqc xi I hoá. bü dp bang 

nguOn rüi ro 

69.3 93 42.651 

7. Tin chi trã cho nhân viên vâ hot dng quãn I, cOng u (3 17.030) (297.801) 

30 
8. lien thuê thu np thirc np trong nam (36.253) (10.173) 

Lwu clsuyên llên tIiun lit hog! dçiig kin/i doanli irwOc n/i fag 

hay dôi ye tàí san vâ vOn liEu dng 

241.625 256.687 

Gi 
N/ifrng thay do! ve là! san hog! d3ng 

9. (Tang)/Giàm các khoãn tin. yang gui vã cho vay các (30.000) (100.000) P1 

TCTD khác 

10. (Tang)/Giàm các khoãn v kinh doanh chcrng khoán (48.836) 758. 188 

I. (Tang)/Giãm các cOng cy tài chinh phái sinh vã các tâi san 

tAi chinh khác 
(354) 

12. (Tang)/Giàm các khoân cho vay khách hang 464.707 (840.546) 

13. Giãm nguôn dix phOng dé bO dâp t6n that các khoãn (24.500) (11.740) 

14. (Tang)/Giãm khác v tài san hot dng (12.808) (5 1.015) 
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NGAN HANG THIroNc MA1 CO PHAN SAL GON CONG THUNG Mãu so: B04/TCTD-HN 

BAO CÁO LU1J CHUYEN TIEN TE HOP NHAT 

Thôi k' tãi chInh ttr ngày 01/01/2020 dn ngày 30/09/2020 

(Theo phirong pháp tryc tip) Don vj dnh: Triu dng Vit Narn 

CHI TIEU 

Nhfrng Ihay do! v cong ncr hozf d(3ng 

15. Tang/(Giàm) các khoãn nçi chinh phü và NI-INN 

Thuyêt 
30/09/2020 

minh 
30/09/2019 

16. Thng/(Giám) các khoàn tin gui và vay các TCTD (2.433.510) 1.485.143 

17. Tangl(Giám) tin gui cOa khách hang (bao gm cã Kho bc 2.075.802 23.214 

Nhà nuóc) 

1 8. Tang/(Giam) phát hãnh giây tä cO giá (ngoi trtr GTCG 

ducic tinh vão hot dng tAi chinh) 

19. Tang/(Giam) von tâi trçl, ciy thác du tu, cho vay ma TCTD 

chju rüi to 

20. Tang/(Giãm) các Cong ci tai chinh phái sinh và các khoãn 

nq tãi chinh khác 

21. Tang/(Giãm) khác ye cOng nçx hoat dng (4.681) (36.674) 

22. Chi t0 cãc qu cOa t6 chüc tin dung 

I. Lwu chuyén tin thun tü hot dng kinh doanh 227.445 1.483.257 

LUU CHUYEN TIEN TU HOAT DQNG DAU TU 

0I.MuasAmTSCD (9.418) (4.782) 

2. Tiën thu tr thanh 19, nhuçmg ban TSCD 21 12 

3. Tin chi ti thanh 19, nhuçmg ban TSCD 

4. Mua sam bAt dng san dAu tu 

5. Tin thu W ban, thanh 19 bAt dng san dAu tu 

6. Tin chi ra do ban, thanh 19 bAt dng san dAu tu 

7. Tin chi dAu Lu, gOp vn vào các don vj khác 

8. Tin thu dAu Lu, gOp v6n vao các don vj khác - 

200 1.408 
9. Tin thu c tüc vã lçii nhuân duçic chia t& các khoàn dAu tu, 

gop v6n dài hn 

II. Luu chuyên tin ttr hoat dng dâu tir (9.197) (3.362) 

Trang 7 
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VII.33 5.650.148 4.758.156 X. Tin vA cAc khoin tirong dirorng tin cuôi nAm 

D Th Loan Anh .—P1iffiTh Müa hanh Giang 

KETOANTRUONG / 
N GA N HA NG 

T111J0N6MA1C0 

SAIGI 
CONG THLIONG 

ngày /6 tháng /0 na, 2020 

\ 
 ClAM OOC .  LAP BANG 

NGAN HANG THUONG MICO PHAN SAI GON CONG THLYGNG Mu s6: B04/TCTD-HN 

BAO CÁO LtYU CHUYEN TIEN TE HOP NHAT 

Thôi k' tài chInh tir ngày 01/01/2020 dn ngày 30/09/2020 

(Theo phirong pháp trirc tip) Don v/tIn/i: Triu &ng Vit Nan: 

CHI TIEU 

LUU CHUYEN TIEN TU HOAT DQNG TAI CHINH 

Thuyt 
minh 

30/09/2020 30/09/2019 

1. Thng vn c6 phn tx gop von vàJhoc phát hãnh c phiêu 

2. Tin thu tx phát hãnh giây t& cO giá dài h?n  dO diu kin 
tinh vão von tr cO và câc khoán v,n vay dài hn khãc 

3. Tin chi thanh toán giy tä cO giá dài hn dO diu kin 
tinh vào vOn t cO và các khoãn v6n vay dài hn khác 

4. C trc trã cho c dông, Icii nhuân dA chia 

5. Tin chi ra mua c6 phiu qu9 

6. lien thu dirc do bAn c6 phiu qu 

UI. Liru chuyen ti&n tr hot dng tAi chinh 

IV. Luu chuyên tin thun trong nAm 

V. Tién vA cAc khoãn tirong throng tin du nAm 

VI. Diu chinh cüa Anh hu&ng thay di t' giA 

   

218.248 1.479.895 

5.429.190 3.276.849 

2.710 1.412 
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NCAN HANG THUONG MA! CO PHAN SAi CON CONG THUNG Mu s: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHiNH HP NHAT 

Thôi kr tài chmnh tir ngày 01/01/2020 dn ngày 30/09/2020 Drn vji(nh: Triu Dng VitNarn 

I. Dc diem hot dng cüa to chüc tin dung 

I. Giy phép thành lap và hot dng, thOl han cO giá trj 

Ngân Hang Thucrng mal C 6  phAn Sài GOn COng thung duc thành 1p theo giãy phép sO 0034/NH-GP ngày 04/5/1993 do 
Ngan hang Nhà nuàc Viêt Nam cAp. GiAy chüng nhn däng k' doanh nghip COng ty cO phAn sO 059074 ngày 04/8/1993 và 

dang k thay di IAn thu 29 ngáy 22/06/2018 do Sâ K hoch và DAu tu Tp.HCM cAp. 

Thai gian hot dng cüa ngàn hang là 50 nâm k t& ngay cAp giây phép d&u tiën. 

V6n diu I: 3.080.000.000.000 VND. 

Tinh dn ngày 30 tháng 09 nâm 2020, v6n diAu l cüa Ngân hang là: 3.080.000.000.000 ding. 

2. HInh thüc sO hüu van: CO phAn 

3. Hot c1ng cüa ngãn hang 

- Huy dng v6n ngAn hn, trung hn và dài han  vâi cac hinh thtrc tin gui cO k' han,  khOng  kS' han, chixng chi tiCn gui; 

- Tip nhn vn Oy thác dAu tu và phát trin cOa các t chüc tin ding trong nuOc; 

- Vay vOn các tO chüc tin di,ing khác; 

- Cho vay ngAn han,  trung  han  và dài han  dOi vài các t chCrc và cá nhân thy theo tinh chAt và khá náng ngun vin; 

- Chit khAu thuong phiu, trái phiu và giAy ti có giã; 

- HOn vn lien doanh và mua c phAn theo pháp lut hin hanh; 

- Lam dlch  vi thanh toán gicra các khách hang; 

- Thirc hin kinh doanh ngoai t, yang bac  và thanh toán quc te, huy dng các loai vn ti nuOc ngoài và các dlch  vi,j ngãn 

hang khác trong quan h vài nuâc ngoai khi du9c Ngân hang Nhà Nuàc cho phép; 

- Kinh doanh khách san  và an ung (khOng kinh doanh tai  trij sâ); 

- Thrc hin nghip vv phát hành the nOi  dja cO thuong hiu SAIGONBANK Card. 
A . A 

4. Thành phan Hçi dong Quan tr! (HDQT) 

Ong VO Quang LAm 

Ong TrAn Thanh Giang 

Ong TrAn Qu6c Thanh 

Ong Nguyn Cao In 

Ba IrAn Ihj Phuong Khanh 

Chu tjch 

Thành viën 

Thành viên 

Thành viên 

Thánh viên 

Ba Pham Thi Kim Lê Thành viën 
A 2 . L 

5. Thanh phan Ban Tong Giám doc và Ke toán trirOng 

Ong TrAn Thanh Giang Tng Giám d& 

Ba VO Thj Nguyt Minh PhO Ttng Giám d6c thuing trrc 

Ong Nguyn NgQC LOy PhO Tang Giám d6c 

Ong Pham Hoang H6ng Thlnh PhO TOng Giám d6c 

Ong TrAn Quc Thanh PhO Tong giám dôc 

Ong Nguyn TAn Phat PhO Tng giám dOc 

Ba Do Thi Loan Anh Kê toán truOng 

6. Tru s& chInh 

Tr sà chInh cOa Ngân hang: Sti 2C PhO Düc Chinh, Phuing Nguyn Thai Blnh, Qun I, Thành pht H Chi Minh. 

Cho dn thai dim 1p báo cáo nay, Ngân hang có 33 chi nhánh, 55 phOng giao dch vã trung tam kinh doanh the. Các chi 

nhánh ducic ma trén dia bàn min BAc, miAn Trung, miCn Nam và lay Nguyen. Ngân hang cO mt Cong ty con. 

Trang 9 
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NGAN HANG THU'NG M1 CO PHAN SAI GON CONG THUONG Mu s6: BOS/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HqP NHAT 

Thôi k' tài chinh tir ngày 01/01/2020 dn ngày 30/09/2020 Lm vjtmnh: Triu fNing Vi?g Nan: 

7. COng ty con 

Cong ty Quán l' Nc vá Khai thác îàî san duqc thánh Ip theo giy phép so 4104000033 ngay 24/12/200 I, dang ky thay dôi 

1n 7 theo ma sO mài 0302487767 ngay 2 1/6/2013. Ty lé gOp vn vào Cong ty là 100%. 

8. Tiing sO can b, cOng nhãn viên dn ngày 30/09/2020: 1.379 nguJi. 

Tong s can b, cong nhãn viên dn ngày 3111212019: 1.418 ngu1i. 

11. Niên d k toán, don vi tin t s0 ding trong ké toán 

1. Niên d k toán: bt du t& ngay 01 tháng 01 kt thCic vào ngáy 31 tháng 12 hang nám. 

2. Don vj tin t sir dung trong k toán: Vitt Nam d6ng. 

III. Chuãn myc và Ch do k toán áp dung ti ngãn hang 

Báo cáo v tuãn thO các chuán mirc k toán Vit Nam (VAS) hoc các quy d!nh  hin hành: 

Các báo cáo tài chinh cOa Ngân hang kern theo duqc 1p theo quy uâc giá g6c và phü hcp  các Chuàn mixc K toan Vit Nam, 

H thông K Loan Vit Nam và các quy djnh pháp l cO lien quan áp dung cho các ngân hang và các tO chüc tin dung khác 

hot dng ti niràc CHXHCN Vit Nam. Do dO cãc báo cáo tái chinh dinh kern khong nhm muc  dich phán ánh tmnh hinh tãi 

chinh, kt qua hot dng kinh doanh và km chuyn tin t theo các nguyen tc và thông l ké toán duec thüa nhn chung a các 

nuàc và ngoài pham vi Vit Nam. Các nguyen tc vá thic hành k Loan sir dung ti nuâc CHXHCN Vit Nam cO the khác vOi 

thông l tOi  các nuôc khác. 

Ch d và hInh th&c k toán áp dyng: 

Ngãn hang áp dung  h thing ch d k Loan Ngân hang Vit Nam ban hành theo Quyêt dlnh  so 479/2004/QD-NHNN ngày 

29/4/2004, ch d báo cáo tài chinh dôi vâi các t6 chirc tin dung theo Quyêt dnh sO I 6/2007/QD-NHNN, ngày I 8/4/2007, 
Thông tu 10/2014/TT-NHNN ngay 20/03/2014,Thông tu 49/2014/TT-NHNN ngay 31/12/2014 và Thông tu 22/201 7ITT-

NHNN ngay 29/12/2017c0a Ngân hang Nhá nuàc Vit Nam vã các chuân mirc k toan cO lien quan. 

IV. ChInh sách k toán áp dung ti Ngãn hang 

1. Các thay dOi v chInh sách k toán 

Ngáy 29 thang 12 nàm 2017, Ngãn hang Nhà nuOc d ban hành Thông Lu s 22/2017/TT-NHNN hiu 1c áp dyng 01/04/2018 

thay th sira dôi vá hOy bO: khoán 20, khoán 25, khoãn 28, khoãn 29, khoán 46 vá khoán 50 Diu 2 Thông tu s& 1012014/IT-

NHNN ngày 20/03/20 14 cOa Ngân hang Nhà nuóc v vic sira d6i, b sung mOt  s& tái khoán trong }-1 thng tài khoán kt toán 

các t6 chirc tin dyng ban hánh theo Quy& dinh s 479/2004/QD-NHNN ngày 29/04/2004 cüa Thông dOe Ngãn hang Nhà 

nuâc va khoãn 3 Diu I va khoãn 2, khoán 3 Diu 2 Thông Lu s6 49/2014/TT-NHNN ngay 31/12/2014 cüa Ngàn hang Nhà 

nuâc v viêc sira dôi, b sung mt s diu khoán côa Ch d báo cáo tãi chinh di vài các t chirc tin dung ban hánh kern theo 

Quy& djnh sO 16/2007/QD-NHNN ngay 18/04/2007 vá H thông tái khoãn ké toán câc th chirc tin dung ban hánh kern theo 

Quyt dnh so 47912004/QD-NHNN ngay 29/04/2004 cUa Th6ng dÔc Ngán hang Nhá nuOc. 

2. Chuyn d61 tin t 

T' giá sir dung  dé hch toán các nghip vu mua, ban ngoi t là t' giá mua, ban thLrc t ti thri diem nghip vy kinh tC. tài 

chInh phát sinh. 

T' giá sir dung  d hch toán các nghip vu khác v ngoi t dê chuyên di ra dng Vit Nam: ia giá binh quân mua vá ban 

chuyen khoãn giao ngay cOa ding ngoi t dO ti ngay phát sinh giao djch. 

SO dir cuOi k' cOa các khoãn myc tiên t cO gO ngoi t phái duçc dánh giá li theo t' giá giao ngay ti thai diem cuOi ngày 

lam vic cui cOng cOa k5' báo cao. Nêu t' gia nay nhO hon 1% so vOi t' gi blnh quân gia quyn mua va ban cOa ngãy lam 

vic cuOi cOng ciia ks'  báo cáo. Nêu t giá nay IOn han 1% so vôi t giá blnh quân gia quyn mua vá ban cOa ngày lam vic 

cui cOng ciia k5' báo cáo thi ly t' giá binh quân gia quyn rnua ban nay. 

Trang /0 



NGAN HANG THUNG M11CO PHAN SAI GON CONG THUNG Mu s: BOSITCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HqP NHAT 

Th&i k tài chInh tir ngãy 01/01/2020 dn ngày 30/09/2020 Don vj ifnh: Triu Dng Vi1 Nam 

Chënh lch t giá cüa các nghip v,j phát sinh trong k và dánh giá Ii s du các khoãn muc tin t có gc ngoi é cui k$ 

ducic dua vào Báo cáo k& qua hot ding kinh doanh trong k5'. 

T' giá quy dôi ti ngay 30/09/2020: 

23.185 VND/USD 2 19,72 VND/JPY 

17.332 VND/CAD 16.551 VND/AUD 

27.24 I VNDIEUR 16.964 VND/SGD 

29.828 VND/GBP 25.223 VND/CHF 

3. Cong cy tài chinh phái sinh và k toán phông ngira rüi ro 

Các cOng cv tái chinh phái sinh duc ghi nhn trën bang can dOi kê toán theo giá trj hp d6ng váo ngãy giao dch, vã sau dO 
duoc dãnh giá li theo t' gia vào ngay cu61 thang. Lçii nhun hoc I khi các cOng cv tãi chinh phái sinh da thzc hin duçic ghi 
nhãn trong bão cáo kêt qua hot dng kinh doanh. Li nhun hoc 1 chua thitc hin duqc ghi nhn vão khoán muc  chênh 

léch t gia hôi doái trën bang can dOi k toan vào cuM mi tháng vá duc k& chuyn váo báo cáo kêt qua hot dng kinh 

doanh váo thai di&m cui nAm. 

4. Ké toán thu nhãp Iài, chi phi Iài và ngrng dir thu Iäi 

Ngán hang ghi nhãn thu nhâp IAi và chi phi I.i theo phuang pháp du thu, dx chi hang ngày. LAi cOa các khoán cho vay qua 

hn khOng ducic ghi dr thu ma duçic ghi nhn ngoi bang. Khi mt khoán cho vay trà thánh qua hn thi so lái da d thu duçic 
hoän Ii vá duqc ghi nh.n ngoi bang. Thu nhp Iai cOa các khoán cho vay qua hn duqc ghi nhn vào báo cáo kt qua kinh 

doanh khi thu ducic. 

5. K toán các khoàn thu fir phi và hoa hng 

Thu nhp tü phi và hoa hang bao gm phi nhn ducic tr dlch vu thanh toán, djch vu ngân qu5', phi t: các khoán báo lành va 

các dch vi khác duqc ghi nhn khi thc nhn. 

6. Ké toán di vôi cho vay khách hang, hot dng mua my 

Kê toán d6i vôi cho vay khách hang 

Nguyen tc ghi nhân các khoãn vay: Các khoán cho vay khách hang duçic trinh bay theo s du nçs gc tr1r di d phOng rci ro 

cho vay khách hang. 

Nguyen tc phán loi my và dánh giá rOi ro tin dung: Các khoãn vay ngân hn cO kS'  hn dn 01 nAm. Các khoân vay trung han 

cO kS'  han t& tren 01 nám dn 05 nAm và các khoán vay dãi hn cO kS'  hn trën 05 näm. 

Cac nguyen tc phán Ioi my vá dánh giá nil ro tin dung duqc Ngán hang thrc hin theo Thông tu s6 02/2013/TF-NHNN 
ngây 21/01/2013 và Thông tu s6 09/2014/TT-NHNN ngáy 18/03/2014 

Co sa trIch lOp dr phOng rOi ro và xOa s6 các khoàn cho vay khOng cO khà nang thu h6i: Du phOng cy th ducic tinh theo các 
s du các khoãn cho vay tmg khách hang vã các cam két ngoi bang tOi  thai diem cuôi quy da trên vic phân Ioi nhOm my 

cho vay theo thai han no. Du phOng cv th các khoán cho vay và các cam k& ngoi bang ri ngày kt thOc nien d kO toán 
duc xác djnh dra trên vic si dung các t I di,r phOng sau day d6i vói các sO du my gc ti ngay 30 thang ii hang nám sau 

khi trr di giá tn cOa tãi san dam báo d duqc khu tr1 theo các t' I quy djnh. 

Phãn Ioi my T5' I Ip dir phOng cy the 

NhOm I Nci dO tiêu chun 0% 

NhOm 2 Nçi c.n chU 5% 

NhOm 3 Nci dual tiêu chuân 20% 

NhOm 4 Nçi nghi nga 50% 

NhOm 5 Nçi cO khá náng mt v6n 100% 

Dir phOng chung duçic tinh bang 0,75% t6ng s du cOa các khoàn cho vay khách hang tx nhOm I dn nhOm 4. 
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Vic xOa s các khoãn ncr vay khong cO khà nang thu hi cAn cü vào Thông tu sO 02/2013/TI-NI-INN ngAy 2 1/01/2013 vA 

Thông tu sO 09/20I4iTF-NHNN ngày 18/03/2014. 

Bàn nq cho Cong ty TNHH MTV Quán Iy tài san cüa To chrc (in dyng Vit Nam (VAMC) 

NgAn hang thrc hin vc ban nq cho VAMC theo Nghj dlnh  s 53/20l3fND-CP do Chinh phCi ban hành ngay 18 thàng 5 

nAm 2013, Nghj djnh 34/2015/ND-CP do Chinh phü ban hành ngAy 31 tháng 3 nam 2015 süa d61 và b6 sung mt sc diu cüa 
Ngh djnh 53/2013/ND-CP, thông tLr 19/2013/TF-NHNN do Ngân hang Nhà nuàc Vit Nam ban hành ngAy 06 tháng 9 nAm 

2013 quy dnh v vic mua, bàn, x l nq xu cüa Cong ty quán ly tài san côa TO chüc tin di,ing Vit Nam, và câc khoàn ncr 
ban cho VAMC duqc xut toán khôi bang can d61 kE toán theo các huOng dn trong cong vAn s 8499/NUNN-TCKT do 
NgAn hang Nhà nuàc ban hành ngày 14 tháng II nAm 2013 v vic huOng dn hch toAn nghip vti mua bàn nq xu ccia 
VAMC vA tO chüc tin dung, và cong vAn s 92SINHNN-TCKT do Ni-INN ban hAnh ngày 19 tháng 2 nAm 2014. 

Trái phiêu dc bit phát hAnh bôi VAMC tung üng vài khoán ncr xAu mA Ngân hang bàn duqc ghi nhn là chüng khoàn ncr 

gi dn ngAy dáo han. 

Khi hoàn thành thi tuc mua bàn na xAu, Ngân hang sü dung dii phOng cv th da trich 1p  chua sü dung d hch toAn giàm giá 

tn ghi s cüa khoán ncr  xu vA tAt toán tài khoán ngoi bang theo dOi lAi chua thu ducrc cüa khoàn nq xAu dO. 

7. Kê toán các nghip vy kinh doanh và dAu tir chrng khoán 

7.1. Nghip vy kinh doanh chthig khoán 

ChiThg khoAn kinh doanh là chCrng khoán ban dAu duçic mua và nAm gi cho mvc  dich kinh doanh trong ngAn hn hoc nAu 

Ban T6ng Giám d& quyAt djnh nhu vy. 

Nguyen tAc ghi nhOn giá trl chCrng khoán kinh doanh: Ching khoán kinh doanh ban dAu duçrc ghi nhn theo giá thjc té mua 
chirng khoàn (giá gc), bao gm giá mua cing (+) càc chi phi mua (nEu cO). Sau do, các chüng khoán nAy duçrc ghi nhn theo 

giá gc trü di,r phOng giãm già chmg khoàn. 

Du phOng rOi ro chtng khoán kinh doanh duçrc 1p  khi giA tr thuAn cO thA thrc hin duqc (giá th trurng) cüa chCrng khoán 

kinh doanh giãm xung thâp han già gc. 

LAi hoc I ti kinh doanh chüng khoán duçrc ghi nhn trCn báo cáo kAt qua hot dng kinh doanh theo s thuAn. 

7.2. Nghip vu du ttr cháng khoãn 

Chüng khoán dAu tu gm càc chtng khoAn san sang d bàn vA các chng khoán gic dAn ngAy dào han. 

Chung khoán gi& dAn ngày dáo han: là các chOng khoán cO k' hn c djnh vA càc khoán thanh toán c6 djnh hoc cO thA 

xác djnh duçrc vA Ban Tong Giám d6c cO djnh và cO khà nang gi dAn ngày dáo han. 

Chü-ng khoán sn sang dê bàn: là cAc chUng khoàn nq hoc chCrng khoán v6n duçrc gir trong thri gian khOng an djnh trtrOc, 

cO thA duçrc bàn bAt ci lüc nào. 

Nguyen tAc ghi nhn chüng khoAn dAu tu: ducrc ghi nhn theo giá thirc tA mua. Sau dO các chmg khoán nay duqc hch toán 

theo già gOc trr dr phong giãni giá chüng khoán trong các kS'  kA toàn tiêp theo. 

Thu nhp lAi tx chcrng khoán nq gi dAn ngày dào hn dugc ghi nhn trên Báo cáo kAt qua hot dng kinh doanh trên ca sO 

dir thu. LAi duçrc huvng truOc khi NgAn hang nAm giCr duçrc ghi giAm tr vAo giá von ti thai diem mua. 

LAI hoac l tr kinh doanh chtrng khoAn san sang dA bàn duçrc ghi nhn trën Bào cáo kAt qua hot dng kinh doanh theo s 

thuAn. 

Di phOng rüi ro chOng khoán dAu tu duçrc Ip khi già tr thuAn cO thA thc hin duçrc (giA th truang) cOa chüng khoân dAu tu 

giám xu6ng thAp han giA gic. 
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7.3. Nghip vu du Lit vào cong ty con 

Khoãn du tu vào cOng ty con duçic ghi nhn khi Ngàn hang nam gi trén 50% quyn biêu quyët vã cO quyn chi phôi các 
chinh sách tài chinh và hot dng, nhm thu ducic lçii ich kinh th tCi các hot dng cüa COng ty dO. Khi Ngân hang khOng cOn 
nm gia quyn kim soát Cong ty con thi ghi giâm khoãn du itt vào cOng ty con. Các khoãn du itt vào Cong ty con duçic 
phãn ánh trên báo cáo tãi chinh theo phucmg pháp giá g6c. 

Phuong pháp giá gic là phucing pháp k toán ma khoán du Lu ducic ghi nhn ban du thco giá gôc, sau dO khOng duoc diu 
chinh theo nhng thay dti cUa phn sâ hthi cüa các nhà du tu trong tái san thun cüa ben nhn dAu us. Báo cáo kt qua hot 
dOng kinh doanh chi phãn ánh khoãn thu nhp ccia các nhá du itt ducxc phân chia tz lçii nhun thuàn Iu ke cCia ben nhn dâu 
itt phat sinh sau ngày du tu. 

Dz phOng tn thAt các khoàn dAu itt cOng ty con duqc 1p khi Ngân hang xác djnh duc các khoàn dAu itt nay bj giám süt giâ 
in khOng phài tm thii và ngoai kA hoch do k& qua hot dng cUa các cOng ty con d&u itt b l& 

7.4. Nghip vu du lit dài hn khác 

Dâu itt dài hn khác là các khoãn dAu tu vâi t9 I thAp han hoc bAng 11% phAn v6n cOa các t chCtc kinh tê. Các khoãn dAu 
itt dài hn ghi nhân ban dAu theo giá gc. 

Dtr phong t6n thAt các khoàn dAu tu tái chInh dài hn duqc 1p khi Ngan hang xác dlnh  ducic các khoãn dAu tu nay bj giãm süt 
giá tn khOng phãi tm thii và ngoài kA hoch do kAt qua hot dng cOa càc cOng ty duqc dAu itt b l& 

8. Nguyen tc ghi nhn TSCD hfru hlnh 
Tài san c6 dnh hUu hlnh duçc ghi nhän theo nguyen giá tiis di (-) giá trj hao mOn luy k. Nguyen giá là Loan b các chi phi 
ma Ngân hang phài bO ra d cO duçic tài san ct djnh tinh den thri diAm dua tái san dO vào trng thai s&n sang sü ding theo dr 
tInh. Các chi phi phát sinh sau ghi nhn ban dAu chi duqc ghi tang nguyen giá tài san cô djnh nAu các chi phi nay chAc chAn 
lam tang lçii ich kinh t trong tuang lai do sü dvng  tài san do. Các chi phi khOng thOa mAn diu kiin trên duçic ghi nhn là chi 
phitrongk'. 

Khi tài san c djnh duqc ban hoc thanh 19, nguyen giá và khAu hao lOy k ducic xOa s6 và bAt k' khoãn lAi l nào phát sinh icr 

vic thanh 19 du duc tinh vào thu nhp hay chi phi trong ky'. 

Tài san cd dfnh hiru hinh mua scm 

Nguyen gia tài san cô djnh bao gm giá mua (mU (-) các khoãn duqc chiAt khAu thuong mi hoc giãm giá), các khoãn thud 
(khOng bao gm các khoàn thus ducsc hoàn Iai)  vá các chi phi liCn quan trtc tiAp dAn vic dua tài san vào trng thai sn sang 
sCi dyng, nhtt chi phi lap dt, chy thU, chuyên gia và các chi phi lien quan tntc tiAp khác. 

Tài san c6 djnh hlnh thành do dAu itt xây dng theo phucmg thCrc giao thAu, nguyen giá là giá quyAt toán cOng trinh dAu mu xây 
di,mg, các chi phi lien quan tri,tc tiAp khác và I phi truàc b (nAu cO). 

Tài san c6 djnh là nhà cUa, vt kiAn trUc gAn hAn vOi quyAn sU ding dAt thi giá trj quyAn sU dung dAt ducic xác djnh niêng bit 

và ghi nhn là tài san c6 djnh vO hInh. 

9. Nguyen tAc ghi nhn TSCD vO hInh 

Tài san c1  dnh vO hlnh duac ghi nhn theo nguyen giá trcr di (-) giá ml hao mOn lüy kA. Nguyen giá tài san Co djnh vO hinh là 

toàn bO các chi phi ma Ngân hang phái bO ra dA cO ducic tài san c6 djnh vO hlnh tinh dAn thii diem dua tài san do vào sU dvng 

theo dir kiAn. 

MUQ tat san co (1!nh vô hInh riéng bitt 

Nguyen giá tài san c6 dlnh vO hInh mua rieng bit bao gm giá mua (mU C-) cac khoãn duqc chiAt khAu thuang mi hoc giãm 
giá), các khoãn thuA (khOng bao gm các khoãn thuA duc hoàn li) và các chi phi lien quan trrc tiAp dAn vic dua tai san vão 
trng thai s.n sang scr diing. Khi quyAn sU diing dAm duqc mua cOng vOi nhà ccra, vt kiAn trOc men dAt thi giá trl quyAn sU 

diing dat ducic xác djnh riêng bit và ghi nhn là tài san c6 dlnh  vo hinh. 

Tài san c dlnh vO hmnh hlnh thành tU vic mao di thanh Loan bAng chUng mU lien quan dAn quyAn sO hu vn cOa dan vl. 
nguyen gia tài san c6 djnh vO hlnh là giá trj hcrp 19 cOa các chcrng tO ducic phát hành lien quan dAn quyAn sO hthi vOn. 
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Tài san cci djnh vO hinh là quyJn th dung dcii 

Nguyen giá tái san c dnh vô hinh là quyn sci dung dt là s tin trã khi nhân chuyên nhung quyn sü ding dat hqp pháp tr 
nguäi khác, chi phi dn bU, giãi phOng mt bang, san 1p mt bang, lê phi truàc ba.,  hoc giá trj quyn sü dyng dt nhn gop 

v6n lien doanh. 

Phcin mdm may vi tInh 

Phan mm may tinh là toàn bO các chi phi ma Ngân hang da chi ra tinh dn th,i dim dua phan mm vào sü dung. 

10. Phtrorng pháp khgu hao TSCD 

Tài san cô dnh hthi hInh duqc khâu hao theo phtrang pháp du&ng thâng dira trên thai gian sa dung uâc tinh côa tài san. Thai 
gian hCu dung uàc tinh là th&i gian ma tài san phát huy duçic tác dyng cho san xu& kinh doanh. 

Thöi gian hfru dijng wO'c tin/i cáa các TSCE) n/ut sau: 

Nhà xtthng, vi kiën irác 25 nOm 

May móc, thii bj 4 - 8 nám 

Phirong tin vçin íáî. 1ruytn dcin 5 - 6 nãm 

Thiet bj, dung ci quán lj 2 - 5 ndm 

Tàisáncddjnhkhác 4-6ndm 

Quytn th dung dcii có thai han dir xc khciu hao pith hçxp vói thai hczn trén giciy chzng nh.1n quyn st' dyng dcii. 

Quyn sü dung dcii vO ih&i han dirqc ghi nhOn thea giá gdc và khOng tinh khciu hao. 

II. K toán các giao dch thuê tài san 

Thuê hoat  dng: là loai hlnh thuê tài san c6 djnh ma phAn Ion rüi ro và lcii ich gAn lin vài quyn sâ hcu cüa tái san thuc v 
ben cho thuê. Khoãn thanh Loan duOi hinh thCrc thuê hot dng duçic hach  toán váo báo cáo k& qua kinh doanh theo phucing 
pháp duing thâng dia trên thii han  thuê hoat dng. 

12. Tin và các khoàn tirong throng tin 

Tren bâo cáo luu chuyn tin t, tin và các khoãn tirong dircing tin bao g6m tin, kim loai qu và dá qu, tin gui thanh toán 
tai Ngân hang Nhà nuâc Vit nam, tin gcri không kS' han và cO k' han tai TCTD khác cO th&i han  không qua 90 ngày kê t 

ngày gui, trái phiëu chinh phO và các giAy t cO giá ngn han  khác dü diu kin tái chiat khau vài Ngân hang Nba nuàc, 

chtmg khoán cO thii han  thu hM hoc dáo han  không qua 3 tháng k tii ngày mua. 

13. D phOng, cong nq tim n và tài san chua xác dnh 

Các khoàn di phOng duc ghi nhn khi: Ngân hang cO mt nghia vu hin tai  phát sinh tir các sij kin d qua; CO th dua den 
siz giãm süt nhung lçii ich kinh ê cn thit d thanh toãn nghia vu nç; Giá trj côa nghia vy n dO duc uOc tinh mt cách dang 
tin cay. Di phOng không duc ghi nhn cho các khoán l6 hoat dng trong Wang lai. 

Khi có nhiu nghia vu nç tuong ti nhau thi khã nàng giàm süt lcii ich kinh t do vic thanh toán nghia vy nçi ducic xác dnh 
thông qua vic xem xét Loan b nhOm nghia vu nOi chung. Dtz  phOng cQng ducic ghi nhn cho dO khá nang giàm sOt lçi ich 
kinh t do vic thanh toán tmg nghia vu n là rat nhO. 

Dir phOng duqc tinh a già trj hin tai  cQa các khoãn chi phi di tinh dé thanh toãn nghia vu nq vâi suat chiêt khau truàc thud 
và phãn ánh nhOng dánh giá theo thj trirang hin tai  v thai giá cOa tin t và rOi ro cy tha cOa khoán nçi do. Khoãn tang len 
trong di,r phOng do thai gian trôi qua duçic ghi nhn là chi phi tin lAi. 

l4. Nguyen tc và phirorng pháp ghi nhOn chi phi thud TNDN hin hành, chi phi thu TNDN hoàn 1aj 

Chi phi thuê thu nhp doanh nghip dtxcic xác dlnh  gm Lông chi phi thuê thu nhp doanh nghip hin hành va chi phi thus 
thu nhp doanh nghip hoàn lai  khi xác djnh lqi nhun hoc 16 cOa mt k' k toán 

Trang 14 



NGAN HANG THUNG MI CO PHAN SAI GON CONG THUQNG Mu s: BOS/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAL CHtNH HP NHAT 

Thoi k' tài chmnh tu' ngày 01/01/2020 dn ngãy 30/09/2020 Dan vj Ifnh: Triu Dong Vit Nam 

Chi phi thué thu nhp doanh nghip hin hãnh: á sO thud thu nhp doanh nghip phái np (hoc thu hi ducic) tinh trén thu 

nhp chlu thud va thud sut thus thu nhp doanh nghip cCia nAm hin hánh theo Iut thud TNDN hin hãnh duçic ghi nhn. 

Chi phi thud thu nhp doanh nghip hoän Ii duqc xác dlnh  cho các khoãn chênh Ich tm thai tai  ngày Ip bang can d6i k 

toán giaa co so tInh thud thu nhp ctia các tài san, n phãi trá vá giá trj ghi s cüa chting cho miic dich báo cáo tãi chinh vã 

giá tr sCr ding cho miic dich thuê. Thud thu nhp hoän li phài trã duçic ghi nhàn cho tat cá các khoãn chënh lich tm thOi, 

con tài san thud thu nhp hoAn i chi duçic ghi nhn khi chic chân cO dü Ic1  nhun tinh thuE trong tuong lai dê khâu trci các 

khoán chênh tech  tam thOi. 

Giá trj ghi s6 cia tái san thud thu nhp doanh nghip hoAn Ii phãi ducic xem xét Ii vão ngáy kt thcic niên d kê toán và phái 

giãm giá tn ghi sO cia tái san thuE thu nhp hoAn li dn mcrc bào dam chic chn cO dü loi nhun tinh thut cho phép lcii ich 

cia mt phn hoc toãn b tài san thu thu nhp hon ti duec sü dung. Các tái san thud thu nhp doanh nghip hon li chua 

ghi nhân tnuOc day duqc xem xët li váo ngáy k& thüc nièn d ké toán và duec ghi nhn khi chic chân CO dü Içi nhun tinh 

thud d có th sr dung các tãi san thud thu nhp hoAn Ii chua ghi nhn nay. 

Thud thu nhâp hoän Iai duçic ghi nh.n vào báo cáo k& qua hoot dng kinh doanh ngoi trü truOng hop thuê thu nhp phát 

sinh lien quan dn m)t khoãn muc  ducic ghi thâng váo vn chü sO hu, trong tru&ng hop nay. thué thu nhp hoán li cQng 

ducic ghi nhn truc tip váo vOn chU sO hciu. 

Ngãn hang chi bü trO các tài san thud thu nhp hoàn Ii vá thud thu nhp hothi ti phài trà khi Ngân hang cO quyn hop pháp 

duçxc bi trz gicra tái san thus thu nhp hien hánh vOl thu thu nhp hien hánh phãi np vá các tãi san thud thu nhp hoAn li và 

thu thu nhãp hoan Ii phái trà lien quan tOi thuE thu nhp doanh nghip ducic quãn I? bOi cng mt co quan thus dOi vOi 

cüng mt don vi chiu thus vá doanh nghip d djnh thanh toán thu thu nhp hien hánh phái trá và tài san thuë thu nhp hien 

hãnh trCn co sO thuAn. 

Các khoãn thud phái np ngân sách nhà nuOc se ducic quyt toán ci thO vOl co quan thud. Chenh tech  gia sO thu phái np 

theo s sách vã sO lieu kim tra quyèt toán se dugc diu chinh khi CO quy& toan chinh thcrc vOl co quan thuC. 

IS. K toán các khoãn vn vay, phát hành ch(rng khoán nq, cong ci von 

Chi phi di vay là lAi tin vay và các chi phi khác phát sinh lien quan u-zc tiCp den các khoán vay cüa NgOn hang. Chi phi di 

vay duçic ghi nhn vão chi phi trá IAi trong k', khi phát sinh lien quan trc tip dn viec dAu us xay drng hoac tài san do dang 

thi chi phi di vay duçic tinh trc tiëp vào giá trj cüa tài san dO theo quy dlnh  cüa chun mrc kê toán Viet Nam 

16. Vn chO sO hüu 

Vn chti sO hu cüa Ngãn hang duqc tninh bay trén bang can di k toán bao gm: Vn diu te vã thng du v6n c6 phAn. 

Vn diu lé: duçic hInh thành tO s6 tin ma các c dOng da gOp vn mua c phn, cô phiëu, hoäc duc bô sung tO lqi nhun 

sau thu& theo Nghj Quyêt ca Di Hi Dng c6 dOng hoc theo quy dlnh  trong diu te hot dng cUa Ngân hang. NguOn vOn 

kinh doanh ducic ghi nhn theo s v6n thc th d gOp bang tiën hoc bang tái san tinh thco menh  giá cCia cO phiêu da phát 

hành khi mOi thành lip,  hoc huy dng them d mO rng quy mô hot dng cUa Ngan hang. 

Thng dtr vn c phn: Phán ánh khoàn chênh tech  tang gifla s tin thc t thu duqc so vOl menh  giá khi phát hãnh tan dau 

hoc phát hành b6 sung cO phiu và chênh tCch  tang, giám giia s6 tin thrc tC thu duçic so vOl giá mua li khi tái phát hành C6 

phieu qu5'. TnuOng hop mua ti c6 phieu dt hiiy bO ngay ti ngày mua thi giá trj c6 phiu dkrcic ghi giám ngu6n v6n kinh 

doanh ti ngày mua là giá thc th mua li và cUng phãi ghi giãm ngu6n v6n kinh doanh chi tiOt theo menh  giá và pha.n thng 

du vOn C6 phan cüa c6 phiu mua 

c6 phiu qu5 ta c6 phiêu cüa Ngán hang dà phát hành và duec Ngân hang mua Iai. Khoãn Lien dA trá da mua c& phiu, bao 

g6m các chi phi cO lien quan trrc tip, duccc giam trO vào v6n chU sO hu dn khi các c6 phiu qu9 ducic hüy be hoc tái phát 

hành. s6 tin thu do tái phát hành hoc ban c6 phiu qu9 trO di các chi phi lien quan trrc tip dn viec tái phát hành hoc ban 

c6 phiu qu5' duqc tInh vào phan v6n chü sO hu. 

V6n khác: Phãn ánh s6 v6n kinh doanh duec hinh thanh do b6 sung tO k& qua hot dng kinh doanh hoc duçic tang, biCu, 

tài trçi, dánh giá li tài san. 

Trang /5 
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NGAN HANG THUNG MA! CO PHAN SAi GON CONG THUNG Mu sO: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHtNH HaP NHAT 

Thôi k' tài chmnh tu ngày 01/01/2020 dn ngày 30/09/2020 Don v/ ilnh: Triu Doug V&1  iVam 

LQi nhuân chira phãn ph61. 

Nguyen tc ghi nhn ki nhun chua phàn phOi: ducic ghi nhn là s6 lçii nhun (hoc l) tt kt qua hot dng kinh doanh cüa 

doanh nghip sau khi trx (-) chi phi thus thu nhâp doanh nghp cOa kS'  hin hành và các khoãn diu chinh do áp dung  hi t 

thay di chInh sách k toán và diu chinh hôi tO sai sOt tr9ng yëu côa các nam truàc. 

Vic phân phM lçii nhun và inch 1p các qu>' duqc can cü vào diu l cCia Ngân hang và ducic thông qua Di hi dong c 

dông hang näm. 

17. Các diu chinh s lieu k toán kS'  trtr&c 

St lieu du nàm và nàm truOc duoc diu chinh cho phci hçip theo Thông its 49120141TF-NHNN ngày 31/12/2014 và Thông tu 

22/IT-NI-INN ngày 29/12/2017 cCia Ngãn hang Nhã nuOc Vit Nam. 

18. Các ben lien quan 

Các ben lien quan là cãc doanh nghip, các cã nhân, trxc tip hay gián tip qua mt hay nhiu trung gian, có quyn kim soát 
ngãn hang hoc chiu sis kim soát cta Ngân hang. Câc ben lien k&, các cá nhân nào trc tiêp hoc gián tiêp nm gicz quyn 

biu quyët cUa Ngãn hang ma có ành huOng dáng k dM vOl ngân hang, nh0ng chcrc trách quãn ly chci chat nhu ban t6ng 

giám dc, hi dng quàn ir!,  nhng thành vien than cn trong gia dlnh cOa nhng cá nhân hoac  các ben lien két hoc nhung 

cong ty lien kt vOl cá nhân nay cüng duçic coi là cac ben lien quan. Trong vic xem xét timg mOi quan h gia cãc ben lien 

quan, ban chat cOa mi quan h ducic chCi chr không phãi là hinh thCrc pháp l. 

V. Thông tin b sung cho các khoàn mtc trinh bay trong Bang can di k toán 

1. Tin mit, yang bc, dá qu' 

TinmtbângVND 

Tin mtbângngoi t 

Tngcng 

2. Tin g(ri ti Ngãn hang Nhà nuic 

30/09/2020 

181.388 

14.232 

31/12/2019 

157.833 

16.578 

195.620 174.411 

30/09/2020 31/12/2019 

Tin gui thanh toán ti Ngân hang Nhà nuOc 402.486 784.793 

Bang VND 368.972 751.170 

Bang ngoai te 33.5/4 33.623 

Tngcng 402.486 784.793 

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

30/09/2020 31/12/2019 

3.1. Tin gin tai các TCTD khác 

Tin gui không k hn 5.052.042 2.304.546 

BàngVND 6.156 4.965 

Bang ngoi hi 5.045.886 2.299.58/ 

Tin gui CO kS' hn 2.165.440 

BàngVND 1.424.000 

Bang ngoçzi hdi 741.440 

Cong 5.052.042  4.469.986 
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NGAN HANG THUNG MiSI  CO P1-IAN SAl CON CONG THUONG MOu sO: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAL CHINH HQP NHAT 

Thôi k)' tài chinh hr ngãy 01/01/2020 den ngày 30/09/2020 0oiz v iinh: Tri: Dông Viii Nan: 

6.1. Phãn tich chat lung n cho vay 

No dO tiêu chuân 

30/09/2020 

13.637.889 

31/12/2019 

14.048.066 

Ncr can chO ? 153.127 226.580 

N diroi Lieu chuãn 49.195 36.211 

N nghi ng'r 60.535 28.250 

Ncr có khá nang mat von 191.498 217.844 

Tong cong 14.092.244 14.556.951 

6.2. Phân tich dir nq (heo thOl gian 

30/09/2020 31/12/2019 

Nçingan han 10.215.753 10.579.519 

Ncr trung han 1.364.751 1.426.315 

No dài han 2.511.740 2.551.117 

lông cong 14.092.244 14.556.951 

6.3. Su thay dOi (tng/giãm) cOa Dir phong rOi ro tin dung 

K' nay Dwp/zàng chung Drp/zbng cy the 

SOdudAunäm 107.849 8.155 5 

Dtx phOng rOl ro trich 1p trong kS'  /(Hoàn nhp trong ks') (2.401) 31 .500 
II. 

'Al 
Sü dyng diz phong rOi ro tin dyng rong kS' (24.500) 

CI 
So dir cuôi kj 105.448 15.155 

IH 

Nam trithc 

SO dir dãu nam 102.622 8.922 

Dii phOng rOi ro trich 1p trong kS'  /(Hoàn nhp trong k) 5.227 21.791 

Dcr phong giám do xü I các khoàn ncr phái 

thu hi bang nguOn dcr phOng 
(22.558) 

So dir cu 6 i nam 107.849 8.155 

Chi tiêt so dir dii  phong 30/09 /2020 31/12/2019 

Do phong rtii ro cho vay tO chüc tin dyng khãc 900 1.350 

Do phOng rOi ro cho vay khãch hang 119.703 114.654 

Dztphôngchung /04.548 /06.499 

Diphóngcu th 15.155 8.155 

Cong 120.603 116.004 

7. Float dông mua n: Không phát sinh. 

8. ChOiig khoãn dau (U 

8.1. ChOiig khoán dau tu san sang dê ban: KhOng phát sinh 

8.2. ChOng khoán dau tir giU dn ngày dáo hn 30/09/2020 31/12/2019 

- Trái phiau Chinh phO và Trái phiCu DO th 200.000 250.000  

Cng 200.000 250.000  

I rang /8 



NGAN HANG THUONG M,1 cO PHAN SAL GON CONG THUONG 

THUYET MINH BAO CÁO 1'AI CHLNH HQP NHAT 

Thôi ky tài chInh tr ngày 01/01/2020 den ngày 30/09/2020 

Mu sO: B05/TCTD-HN 

Don vj tin/i: Triu Dng ViiI Nan: 

3.2. Cho vay các t chirc tin dung khác 

Cho vay ngân hn 530.000 500.000 

BngVND 

Bang ngoi hdi 

530.000 500.000 

Dij phong rOi ro cho vay các TCTD khác (900) (1.350) 

Cong 529.100 498.650 

Tong cong 5.581.142 / 4.968.636 

Phãn tich chat hrqng du nq cho vay, tin gui các TCTD khác: 

Na do tiêu chun 

Nacânch0) 

Nçi dual tiêu chun 

Nçx nghi ng& 

Ng có khã nang mat von 

5 30.000 500.000 

Cng 530.0001 500.000 

4. Chung khoán kinh doanh: KhOng phãt sinh 

5. Các cong cu tài chinh phái sinh va các tái san tài chInh khác: 

Tang giã trj cOa hqp doug 
Tong giá tr! ghi sO kê toãn 

(theo t giá ti ngày Ip  báo cáo) 
(theo t giá ngày hiu Iyc 

hqp dOng) Tàisàn Côngnq 

Tai ngãy cuOi k' 

Cong cy tdi chinh pisdi sinh tin t 1.022 

- Giao djch k' hn tin të 

- Giao djch hoán d61 tin t 1.022 

Tai ngày du k5' 

COng cy Iài chinh phdi sinh 1ien t 668 

- Giao djch k5 han tin tê 

- Giao dich hoán dOi tiên t 668 

Cong cy lài cht'nh p/idi s/nh khdc 

Cong cu tài chInh phái sinh tin t 1.022 

6. Cho vay khách hang 

30/09/2020 31/12/2019 

Cho vay các tO chic kinh t cá nhân trong nuOc 13.886.861 14.381.046 

Cho vay chiet khu thuong phiu và các giy ti CO giá 196.788 . 175.086 

Cho vay bang vOn tài trçl, Oy thác dAu tu 595 819 

Cho vay các tO chixc kinh t cá nhân nuâc ngoãi 8.000 

Tong cng 14.092.244 14.556.951 
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NGAN HANG THUONG MAt CO PHAN SAi GON CONG THUONG 

THUYET MINH BAO CÁO TAt CHNH HOP NHAT 

Thôi k)' tãi chInh tir ngày 01/01/2020 dn ngày 30/09/2020 

Mu so: B05/TCTD-HN 

!)0n vjt(nh: Triêu Dong VitVa,n 

8.3 Trãi phiëu dc bit do VAMC phát hành 30/09/2020 31/12/2019 

Mânh giá trái phitu dc bit 815.581 800.857 

- Dt phOng trái phiu dc bt (147.117) (231.229) 

Cong 668.464 569.628 

TOng cong 868.464 8 19.628 

9. Gop vOn, dãu tu' dài han 

30/09/2020 31/12/2019 

- Phân tich giá tr!  du hr theo loal hlnh du hr 

CSc khoán du tu dãi han khác 125.655 125.655 

Du phOng giám giá dãu tLr dài hn (26.308) (26.308) 

TOng cng 99.347 99.347 
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NGAN HANG THUONG M11CO PHAN SAI CON CONG THUONG Mâu s: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHNH HqP NHAT 

Thôi kS'  tài chinh tr ngày 01/01/2020 dn ngày 30/09/2020 0on vj link: Trieu Dông Vil Nam 

( A .. 9. Cop von, dau ttr dai han (tiep theo): 

- Chi tit cãc khoãn du tu dài han cüa Ngãn hang 

30/09/2020 31/12/2019 

Ten Cia góc 
T'i pn 

Cia trj hin tti 
yOU (A) 

Cia gtic 
Tie pn Cia trj hin ti 

von (/o) 

Du tw dãi han khác 125.655 99.347 125.655 99.347 

Du tir vào các TCTD 

Ngân hang TMCP Bàn Vit 71.776 71.776 2,34% 71.776 71.776 2,34% 

Du tu vào doanh nghip khác 

Cty CP Khách sn Sài Gàn H Long 18.379 18.379 10,98% 18.379 18.379 10,98% 

Cty CP Thanh toán Qu6c Cia Vit Nam 2.000 2.000 0,64% 2.000 2.000 0,64% 

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

Qu5' BL TIn dvng  càa Doanh nghip vira và nhO 500 500 0,22% 500 500 0,22% 

Dy phOng giàm giá du tu chLrng khoán dài ban (26.308) (26.308) 

COng ty CP Chmg khoán SAIGONBANK Berjaya (26.308) (26.308) 

TOng cng 125.655 99.347.'-  125.655 99.347 / 
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NGAN HANG THUONG M1 CO PHAN SAL CON CONG THUNG Mu so: BOSiTCTD-UN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT 

Thôi k)' tài chInh tr ngày 01/0 1/2020 dn ngày 30/09/2020 Don vj t(nh: Triu Dông Vit Nam 

10. BAt dng san dAu ttr Không phát sinh 

11. Tài san có khác 

I. Chi phi xây drng ca ban dà dang 

2. Mua sAm tâi san c djnh 

3.Cackhoànphaithu 

4.TAisáncôkhác 

30/09/2020 

I .042 

7.456 

71.374 

53.175 

3 1/12/2019 
11.042 

4.122 

55.525 

53.330 

Cong l43.047 124.019 

11.1 CIckhoãnphãithu 30/09/2020 31/12/2019 

- Các khoán phai thu ni b 29.772 25.546 

Trong do: 

Tm ing nghip vy 6.682 4.589 

Gáckhoánphàithukhác 4.950 2.818 

-  Cãc khoán phãi thu ben ngoài 41.602 29.979 

Tin he Ira Mi sudi chà Nhà nzthc zhanh loan (*) 4.664 4.664 

Các khoOn khác 36.938 25.3 15 

Cong 7 1.374 55.525 

(*: Thu ye! n,inh fin hñ Ir Mi sudi c/so jVlsâ nsröc than/i (nun: 

Tin dã chi cho kháchhàng vay hJ Irq Mi sudi 67.592 

Các khoàn dd nhn lien hO trq Mi sudi (62.928) 

Khoán lien con p/sal thu hO lr chô nhà ntrth than/s (ada 4.664 

11.2 TM san cé khác 30/09/2020 31/12/2019 

- Chi phi chä phân b 6.436 6.485 

• Tài san gán na d chuyAn quyAn si h0u cho Ngân hang dang ch? xu I 45.754 45.754 

+BAtdngsân 45.754 45.754 

- îàî san khác 985 1.091 

Cong 53.175 53.330 

12. Cac khoàn no ChInh phü v Ngãn hang hã ntrôc: Khöng phát sinh 

13. Tién gui và vay cãc TCTD khác 
30/09/2020 31/12/2019 

13.1. Tiên gui cOa cãc TCTD khãc 

a. hAn gui khong k' hn 363.569 242.711 

-BngVND 362.720 241.862 

-Bàngngoqihdi 849 849 

b. TiAn gUi có k5' hn 420.000 2.723.214 

- Btng VND 420.000 1.004.000 

- Bang ngoQi hdi 1.719.214 

Cong 783.569 2.965.925 

Trang 2/ 
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NGAN HANG THUNC M1 CO PHAN SAl GON CONG THUNG Mu so: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAL CHINH HOP NHAT 

Thôi k)' tài chInh tir ngày 01/01/2020 den ngày 30/09/2020 0oii vj tin!:: Tri!u thing Vit iVarn 

13.2. Vay câc TCTD khãc 30/09/2020 31/12/2019 

• BngVND 870 1.610 

- iVgOn hang TMCP Ddu ti.và PhOi TriSn Viët 1Vam -C.'V SGD 3 870 I .610 

-Bàngngoaihôi 1.644 252.058 

NgOn hông TMCP Odu tic và Phái Triln Vit Vain -CVSGD 3 /644 1.822 

~ iVgOn hông TMCP Hông HO! 196.945 

~ iVgOn hang 7't.'fCP iVgoçi Thzco'ng I'N 53.29/ 

Cng 2.514 253.668 

Tong cong tin, yang gui vã vay TCTD khác 786.083 3.2 19.593 

14. Tiên gil-i cOa khãch hang 

- Thuyh minh theo Ioi tin gill 30/09/2020 31/12/2019 

Tin gi không k' hn 1.105,811 1.737.201 

-BàngVND 897.668 1.5/2.670 

- BngvàngvOngoqité 208.143 224.53/ 

Tin, yang gui có kS'  hn 16.6 19.239 13.912.147 

-BngVND 16.470.297 /3.753.703 

- BdngvàngvOngoczit /48.942 158.444 

Tin gui v6n chuyn dUng 2.481 149 

Tingüik9qu 16.029 18.261 

Tong cong 17.743.560 15.667.758 

-Thuyêt minh theo d 6 i tuçrng khãch hàng,Ioi hinh doanh nghip 30/09/2020 31/12/2019 

Tin gui cüa KBNN 

lien gui cüa TCKT 1.724.882 2.448.979 

Doanh nghip nhO nu* /45.580 410.778 

Cong lv TNHH 7/2.097 1.390.29/ 

Cong ty cd phdn 604.209 408.303 

DoanhnghipttrnhOn 68.9/7 73.4/9 

Doanh nghip CO vdn ddu tic nithc ngoOi /94.079 /66. / 88 

Tin gui cCia cã nhân I2.009.899 10.731.092 

Tin gui cUa câc dôi tung khác 4.008.779 2.487.687 

TOng cng 17.743.560 15.667.758 

15. Vein tài trç, ily thac dAu tu, cho vay TCTD chju rüi ro: Không phát sinh 

I6. Phát hành giy t& cô giã thông thirông: KhOng phát sinh 
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NGAN HANG THUONG MJ CO Pt-IAN SAI GON CONG THUONG Mu so: B0SrrCTD-IIN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH UQP NI-IAT 

Thôi k' tài chInh ttr ngày 01/01/2020 den ngày 30/09/2020 Doi, vj IInh: Tr4z Dông Vit Nan, 

17. Các khoãn phãi trã, nq khác vã di phong rüi ro khác 

Cãc khoán phái trá ni b 

- COc khoànphOi rth cho cOn bO C,VV 

- Qu9 khen thzthng và phOc 1i phOf ira 

- COc khoOn phOi Ira ni b khác 

~ Lài c dông phái trá 

+ Khoán phâi trá ni b khác 

30/09/2020 

52.505 

22.120 

21.989 

8.396 

683 

S 7.713 

31/12/2019 

40.285 

26.92/ 

4.559 

8.805 

683 

8. t 22 

Các khoán phãi Ira bri ngoài 91 .048 75.4 14 

- PhOi trO v mua sdrn TSCD 870 870 

- Thué thu nhp doanh nghip phOi np 31.846 36.253 

- Chuvén Iin phOi Ira / 2.472 / 0.202 

- T/iu và cOc klioOn phOi np cho N/?O nràc 620 238 

- PhOi irO khOc cho Nhà nzthc 2.539 2.539 

- COc khoOnphOi Ira ben ngoài khác 42.701 25.3 /2 

Cng 143.553 115.699 

18. Thuê thu nhãp hoAn Iai phãi trã: Chua phát sinh. 

Trang 23 
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NCAN HANG THUONG M1 CO PHAN SAL CON CONG THUONG 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH HQP NHAT 

Thôi k5' tài chInh tr ngày 01/01/2020 dn ngày 30/09/2020 

19. Vn qu9 cüa T chUc tin dung 

19.1. Báo cáo tlnh hnh thay diii vim chü sô hUii 

Mu Si: BOSiTCTD-HN 

Drn vj imnh: Triu dông Vit Nam 

Vim gép 

CU! TIEU chü 

s& hüu 
VOfl 

Thãng dir 
h 

co p.Ian 

Chênh I€ch Qu5 dir trO bii 

t5' giá hii doái sung von dieu Ic 

Qu5 diu 

t.rphát 

triên 

Qu9dtr 

phông tài 

chinh 

Các qu5 
khác 

Lqi nliuin 

chua phán phil 
Ting 

Sidwtingây01/01/2019 3.080.000 716 50.919 8.817 221.513 0 72.906 3.434.871 

Lqi nhun sau thus nãm 2019 144.622 144.622 

Trich Ip các qu ni Içii nhun nm 20)8 2.081 4.163 (6.244) 

Trich qu5 khcn thuâng, phOc lcd tr Ii nhun näm 2011 (17.100) (17.100) 

inch qu' hot dng Hi dng quãn trj Ban Kiêm soát (1.187) (1.187) 

Si dir tai ngày3lll2/2019 3.080.000 716 53.000 8.817 225.676 192.997 3.561.206 

Si dir ti ngy 01/01/2020 3.080.000_ 716 53.000 8.817 225.676 192.997 3.561.206 

Lçii nhun nông tii 01/01/2020 din 30/09/2020 - 145.503 145.503 

Chi cii tCrc tr loi nhun nãrn 20)9 

inch 1p các qu5 nx Iqi  nhun nãm 20)9 7.23 1 14.462 (2 1.693) 

Trich qu9 thuôngNguôi quãn l (500) (500) 

Trich qud khen thuong, phCc lqi hr Igi  nhun näm 20)9 (35.567) (35.567) 

inch lAp qu9 hot dng 1-1i dông quãn trj - Ban Kiêm soát (875) (875) 

Chênh lch t' giá hôi doái 2.7)0 2.7 10 

Si dir tai ngày 30/09/2020 3.080.000 716 2.710 60.231 8.817 240.138 279.865 3.672.477 
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NGAN HANG THUONG MAt cO PHAN SAl CON CONG THUONG Mu so: 805/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 1-IQP NHAT 

Thôi k' tAi chInh ttr ngày 01/01/2020 dn ngày 30/09/2020 00,z vg ((n/i: Trit!u Dông Vi iVan: 

19.6 Co phiêu 

- S6 luçng cô phiu dang k phát hành 

30/09/2020 

308 

31/12/2019 

308 

- S Iucing cO phiu da ban ra cong chOng 308 308 

COphiuphdthOng 308 308 

- s6 lucing cO phiu dang luu hãnh 308 308 

-COphiëuphOthOng 308 308 

* Mnh giã cô phiu dang Iuu hánh 10.000 dng/cO phicu. 

VI. Thông tin bô sung cho cãc khoãn muc trinh bay trong Báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh 

20. Thu nhãp IAi và các khoãn thu nhp tu-olig tu 

30/09/2020 30/09/2019 

Thu nhâp Iâi LIen gui I 1.477 44.706 

Thu nhp Iãi cho vay khách hang 1.150.603 1.107.814 

Thu t IAI kinh doanh, dâu tu chüng khoán nq 13.043 27.883 

-Thu Iài tfr ching khoán kinh doanh 13.043 27.883 

Thu tü nghip vu báo lAnh 3.533 4.652 

Thu khác t& hot dng tin dyng 4.558 6.061 

Tong cng 1.183.214  1.191.116 

21. Chi phi lãi vá các khoãn chi phi ttrong tir 

30/09/2020 30/09/2019 

Trá Iâi tin gui 708.893 642.507 

Ira Ii tiCn vay 1.637 3.518 

Chi phi hoat dng tin dung khác 26.504 18.194 

Tong cong 737.034 664.2 19 

22. Läi/IO thun ffr hot dng dlch  vy 

30/09/2020 30/09/2019 

Thu phi dch vi 41.758 47.198 

Thu djch vu thanh Loan 16.448 20.252 

Thu djch vu ngân quy 394 514 

Thu khác v djch vu 24.916 26.432 

Chi phi Ur hot dng djch vi 15.433 15.455 

Chi dich vu thanh Loan 5.201 5.424 

Chi phi buu phi và mng vin thong 8.229 8.422 

Chi v djch vy ngân qu5 1.071 1.168 

Chi khác v dich vu 932 441 

Lãillô thuân tü hot dng dlch  vy 26.325   31.743 
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NGAN HANG THUONG M1 CO PHAN sAi CON CONG THUONG Mu so: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAt CHINH HOP NHAT 

ThOi k' tAi chInh ttr ngày 01/01/2020 den ngày 30/09/2020 Do',: vj un/i: Triu E)ng Vie: Na,n 

23. Lai/16 thu6n t0 hot dng kinh doanh ngoi hôi 

30/09/2020 30/09/20 19 

Thu nhp tr hot dng kinh doanh ngoai hi 22.974 6.3 57 

Thu i kinh doanh ngoai :4 giao ngav 4.472 4.527 

Thu lIt các cOng cu iai chInh phái sinh lin ë 18.502 1.830 

Chi phi hoi dng kinh doanh ngoi hôi 65 233 

Chi v kinh doanh ngoai 14 giao ngay 65 233 

Chi v các cOng c tài chinh phái sinh lien :4 

LâI/ (16) thuãn ttr hot dng kinh doanh ngoi hOi 22.909 6.124 

24. Läi/ to thun tIt hot dng kinh doanh (mua bàn) chOiig khoän kinh doanh: 

30/0912020 30/09/2019 

Thu nhp tü mua bàn chItng khoán kinh doanh 

Chi phi v mua bàn chItng khoán kinh doanh 40 

Uhf 16 thuãn tIt hot dng mua bàn chüng khoän kinh doanh (40) 

25. Lail 16 thun tir hoot dng kinh doanh (rnua bàn) ch(rng khoãn du tir: KhOng phát sinh 

26. Thu nhãp tO g6p von, mua cO phn: Khong phát sinh 

30/09/2020 30/09/2019 

CO ttrc nhãn dirQ'c trong nãm tu gop vOn, mua CO phãn. 200 1.408 

Thu tc Iqi nhu6n cOng ty con chuyên v 

Thu tIt gOp vOn. dAu tu dài hn 200 1.408 

Tngcng 200 1.408 

27. Làiflô thuãn tir các hoat dng kinh doanh khãc 

30/09/2020 30/09/2019 

Thu nhp t hot dng khác 74.438 54.682 

Chi phi tIt hot dng khác 8.571 13.012 

Laill6 thuân tr các hoOt dng kinh doanh khác 65.867  41.670 

28. Chi phi hoOt  dng 

30/09/2020 30/09/2019 

I. Chi np thuê và các khoàn phi. I phi 1.078 1.477 

2. Chi phi cho nhân viên 218.765 209.554 

TrongdO: 

Chi/:rungvàphucOp /65.346 155.753 

Các khoán chi dáng gop theo lttcrng 35.074 32.970 

Ddngphuc và các chi phi lien quan 11.2 73 10.410 

Chi:rqcdp 7.072 10.421 
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NCAN HANG THUONG MI CO PHAN SAl GON CONG THUONC 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT 

Thôi k' tãi chInh ttr ngày 01/01/2020 den ngày 30/09/2020 

Mãu so: B05/TCTD-FIN 

Don vj tIn/i: Triu Dông Vit P/am 

28. Chi phi hot dng (tiêp theo) 

3. Chi v tâi san 71.20 I 59.946 

Trong dO: Khdu hao iOi sOn c d/nh 39.978 34.271 

4. Chi cho hot dng quán I cong vu 54.068 50.1 15 

Trongdó: 

Cong tác phi 3.485 4.544 

Chi ye cOc hog! dng doàn the cua TCTD 202 1 / / 

5. Chi np phi bho hièm, bão toAn tin gui cCia khâch hang 11.896 10.980 

Tong cng 357.008 332.072 

29. Chi phi thu€ thu nhp doanh nghip 

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

30/09/2020 30/09/20 l9 

I. Loi nhuân triroc thuE TNDN 177.349 220.783 

2. Càc khoãn muc diêu chinh thu nhp ch!u thuê: 

(Trx) thu nhp duçic min thuê TNDN: (200) (1.408) 

Thu nhip tic gop vdn lien doanh mua c phdn 000,) (1.408) 

Cong chi phi khOngducic khâu tru khi xác djnh lcii nhun tinh thuê: 

3. Thu nhp chlu thué 177.149 219.375 

Chi phi thud TNDN tinh trCn thu nhp chju thut k5' hin hành 31 .846 23.072 

Diu chinh chi phi thud thu nhp doanh nghip cüa các nãm truàc vào chi 
phi thuC thu nhãp hin hãnh k nay 

4. Tong chi phi thud thu nhãp doanh nghip hin hành 3 1.846  23.072 

iYc7' 
(( THUC 

\\%\.0 
\\i 

29.2. Chi phi thu thu nhp doanh nghip hoãn Ii: khong phát sinh 
iAN 

VII. Thông tin bó sung mt sO khoàn mtc trInh bay trên Báo cáo Itru chuyên tiên t J* 

30. Tiën và các khoãn tirong throng tin 30/09/2020 30/09/2019 

Tin mt vã cac khoán tuong duong tiên ti qu 195.620 224.267 

Tin gui ti NHNN 402.486 525.698 

Tin. yang gui ti các TCTD khác (khong k5' hn vâ k' hn <3 thang) 5.052.042 4.008.191 

TOng cong 5.650.148 4.758.156 

31. Mua mói vã thanh ly  cac cong ty con: KhOng phát sinh. 

VIII. Các thông tin khác 

32. Tinh hinh thu nhãp cOa can b cong nhãn vin 

I. TOng sO can b 1  cong nhán viên 

II. Thu nhâp cOa can b, cong nhãn viên 

I. Tong qu luong 

2.Tôngthu nhp 

3. Tin luong binh quân (dong/ngu&i/tháng) 

4. Thu nhp bInh quân (dOng/nguii/tháng) 

30/09/2020 30/09/2019 

1.379 1.408 

168.218 159.476 

168.218 159.476 

14 13 

14 13 
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NGAN HANG THUcNG MI CO PHAN sAl GON CONG THUNG Mu so: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT 

Thôi k' tài chmnh ttr ngày 01/01/2020 den ngãy 30/09/2020 Don vi tin/i: Triu Dong Vie! Nan: 

33. TInh hinh thtrc hin nghia vi vol Ngãn sãch Nhà nu0c 

Chi tiêu 
Phát sinh trong nm 

SO dir cuôi nAm So thrdu nm 
S phãi flP SOda nP 

I.ThuêGTGT 984 4.289 4.757 516 

a. ThuëGTGT 984 4.050 4.518 516 

b. ThuéQTGTnhà 
thciu nithc ngoài 

239 239 

2. Thuê tiêu thu däc bêt 2 4 

3. Thud ThDN 36.253 32.298 36.705 31.846 

a. Thué T1VDN 36.253 31.846 36.253 31.846 

Thuë TVDIV cüa ngàn hOng 35.454 3 1.846 35.454 3 1.846 

TImE T:VDiV cüa Cong iv con 

b. ThuE TIVDN ahO 
ihdz nzthc ngoài 

799 

452 

799 

452 

4. Các loi thuê khãc  198 4.138 4.142 194 

Tong cong 37.437 40.727 45.608 32.556 

34. Loai hinh và giã tr tãi san the chap cüa khách hang 
Giã tr dn Giá tn den 

Loai tai san dam báo 

Bt dng san 

30/09/2020 

27.421.527 

31/12/20 19 

26.945.446 

Phuang tin vn tái 449.744 437.962 

S 6 & kiêm, k' phiu và các giy t có giá khãc 633.476 697.225 

Vat tu, hang hOa 364.362 379.024 

Tai san th chap khác 442.113 512.417 

TOng 29.311.222 28.972.074 

35. Nghia vu nq tiêm an và cãc cam kêt dua ra 

Chi tiêu 30/09/2020 31/12/2019 

Báo lanh vay von 

Cam két giao d!ch ngoi hi 4.868.850 926.800 

Ca'n Icét mua ngoi i 

Cam kAt ban ngoqi z 

Cam ki giao djch hoán ddi 4.868.850 926.800 

Cam kët trong nghip vu UC 132.176 91.729 

Cam kei ihanh loan Irong nghiép vu 1.JC 132.176 91.729 

Câc cam ki khác 267.607 162.980 

BOo lan/i ihanh loOn 149.753 68. 171 

BOo lành thrc hin hçrp ddng 41.098 39.905 

BOo /ành dir ihdu 5.2 14 5.894 

Cain kEt bOo lanhkhOc 71.542 49.0/0 

Tong 5.268.633  1.181.509 
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NGAN HANG THUONG MI CO PHAN sAi GON CONG THUNG MAu s: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHiNH HOP NHAT 

Thôi k)' tài chmnh tü ngày 01/01/2020 dn ngày 30/09/2020 Don vj tfrzh: Triu Dng V4€t Na,n 

Irong qua trinh kinh doanh binh thung, Ngan hang thc hin nhëu cam kët khác nhau và phát sinh mt sO khoán nq 
tim tang và cam kt nq tim tang duc hch toán vào ngoi bang. Ngân hang dr kin khOng bi tn tht tr9ng yéu tü cic 
nghiôp vu nay. 

36. Hot dng üy thac và dai I$ TCTD không chlu ni ro: khOng cO. 

37. Các hot dng ngoi bang khác ma TCTD phài chu rüi ro dáng kê: khOng Co. 

38. Giao d1ch v&i các ben lien quan 

39. Các s kiin sau ngày lap bang can di k toãn 

Ban Tang Giám dc khng dlnh  rang không CO sir kin nào phat sinh sau ngày k& thüc th&i k5' tài chinh lam ãnh huàng 
tr9ng yu d&n tlnh hinh tái chinh cia Ngãn hang cn duqc thuy& minh, cOng b trên Báo cáo tài chinh. 

40. Müc d tp trung theo khu vçrc da I$ cüa các tài san, cOng nq và các khoãn myc ngoi bang 

Bô phãn theo khu we da I: U mt b phn cO the phãn bit dugc cOa ngân hang tham gia vào qua trinh cung cap san 

phâm, djch vu trong phm vi mt mOi trucing ldnh t ci the ma b phn nay cO chju rüi no và lcii ich kinh tC khác vài các 

bô phãn kinh doanh trong các mOi trumg kinh té khác. Mt khu vc dja I không bao gm các hot dng trong môi 
truOng kinh t cO rUi no và Icii ich kinh t khác bit dáng k. Mt thu vc dja l có th& là mt quc gia, hal hay nhiu quOc 
gia hoc mt, hal hay nhiu tinh, thânh ph trong cã nuàc. 

DVT: 'riéu dOng 

CCTC phái sinh 
Tang dtr rn .,. •. Các cam kt tin Kinh doanh và du — 

Tong lien gui (Tong giá trj giao 
cho vay dung

dch theo hçrp dng)
tu cháng khoán 

GI 

Trong nuOc 

Ngoai nuOc 

14.622.244, 17.743.560 399.783 1.022 1.015.581 SA 
/ 

41. Quãn ly rüi ro tài chInh 

Các rüi ro tài chinh ma Ngân hang phái chlu bao gm rUl ro tin dung,  rUi ro th trung và rüi no hoat dông. 

41.1 Rüi ro tin dyng 

Rcii ro tin dung  Ia rUi ro ma mOt  ben tham gia trong mt cong cv tái chinh hoc h9p dng khách hang khOng thrc hin các 

nghia vu cüa mInh, dn dn thn that va tài chinh. Rüi ro tin diing phát sinh tr hot dng cho vay và báo lAnh duOi nhiu 

hlnh thüc. 

Ngân hang cing chju các rCii no tin dung khác phàt sinh tz các khoãn dau tu vào chrng khoán nçx và các rüi ro khác trong 

hot dtng giao djch cOa Ngân hang (rCii ro giao dch), bao gOm cãc tal san trCn danh muc  giao  dlch  khong thuc von chã 

sâ hu, các cong cv phái sinh và s6 du thanh toán vOl cac d61 tác. 

Rili no tin dung là rUi ro IOn nhat cho hot dng kinh doanh cOa Ngãn hang, do dO Ban lAnh dao  quán l rCii ro tin dung 

cho Ngãn hang mOt  each rAt cAn tr9ng. Vic quàn l và kiêm soat rOi ro tin dung duc tp trung vào mt b phn quán l 

rüi no tin dung chlu trách nhim báo cáo thuOng xuyên cho Ban Tng Giám dc và nguOi dCrng dAu mi dan v kinh doanh. 

41.1.1 Do Iu*ng rOi ro tin dung xäc dinh tOn that và Ip dir phOng 

(a) Cho vay và bao IAnh 

Vic do luOng riii ro tin dung duoc thc hin truOc vá trong th&i gian cho vay. 
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NGAN HANG THUONG MI cO PHAN SAi CON CONG THUaNG Mu s: BOS/TCTD-IIN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHtNH HOP NHAT 

Thôi k)' tài chInh tr ngày 01/01/2020 dn ngày 30/09/2020 0on vj tin/i: Triu Oông Vit Nan: 

Ngân hang da xây dung các mô hinh h tr viêc djnh luyiig rcii ro tin dirng. Các mô hinh xëp hng và chãm diem nay duc 

sü dung cho mci danh muc  tin diing trpng yu và hinh thành Ca sà cho vic do luing các i-Ui ro vi phm thanh wan truàc 

và trong khi cho vay. 

Da ti-en vic do luäng trCn, Ngàn hang phân loi cac khoàn cho vay và trich 1p  d phOng theo thông tu so 02/201 3/TT-

t'4HNN ngày 21/01/2013 và Thông tu so 09/20l4uTT-NHNN ngãy 18/03/2014 cCia Ngân hang Nhà nuàc dë do lu/mg và 

phân Ioi các khoán cho vay và bão Iành. 

(b) Chirng khoán nq 

Các khoàn du tu cCia Ngân hang vào chüng khoán no là các cong cu no do Chinh phU vA các t6 chüc tin dung  vã kinh t 

cô uy tin phát hành. RUi ro tin dung dircic uàc tinh theo tmg khoãn nci cu th khi Ngàn hang dánh giá cO s thay d6i v i-ui 
ro tin dung cUa ben di tác. Các khoãn du tu vào các chCmg khoán nay ducic xem là cách dê dam baa hoch dnh chat 

Iucmg tin dung  tOt han và dng th/ii duy ti-i ngun tin dung sn sang d dáp mg yêu cu cap von. 

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

Ngân hang kim soát i-Ui ro tin dung bang vic áp dung cac hn mCrc di vOi các i-Ui ro (cho cã i-Ui ro ni bang và rCii ro 

ngoi bang) lien quan dn tang khãch hang vay v6n, hoc nhOm khách hang vay vn thea dUng các quy djnh cUa Ngãn 

hang Nhà nuàc Vit Nam. Them vào dO, rUi ro tin dung  cUng ducc kim soát thông qua vic i-a soãt dlnh  k5' các nhOm tài 

san th chAp và phân tich khá nang trã nçi lAi và vn cUa các khách hang vay von và các khách hang tim nang. 

Ngân hang có mt s các chInh sách và cách thüc thzc hành d giàm thiAu i-Ui ro tin dung. Cách thirc truyën thông nhât là 

nAm gi các tài san dam báo cho các khoàn tm üng van, mt each thrc ph6 bin. Các loi tãi san dam baa cho các khoàn 

cho vay và Crng ti-ti-ac g6m cO: 

- Th chAp dôi vOi các bat dng san là nhà a; 

- QuyAn d6i vOi các tài san hot dng nhu tru sâ, may mOc thi& bj, hang tn kho, các khoân phài thu; 

- QuyAn di vài các cOng Cu tAi chinh nhu chang khoán nç và chüng khoãn van. 

D6i vài cac khoân cho vay cO dam baa, tài san the chap duc dlnh  giá  mOt  câeh dc 1p bOi Ngân hang vâi vic áp dung 

các t' l chiet khâu Cu thA dA xác djnh già trl cO thE cho vay ti da. T l chiEt khAu cho mi loi tâi san the chAp duqc 

huàng dn trong Thông tu s6 02/2013(TT-NHNN ngày 21/01/2013 vã Thông tu s 09/20141TT-NHNN ngây 18/03/2014 

cUa Ngân hang Nba nuOc và ducic Ngân hang diEu chinh cho trng tru/mg hcip cu thE. Khi giá trj hcip Iy  cua các tài san the 

chAp bl giãm, Ngan hang se yeu cAu khách hang vay vn phãi thE chAp them tài san dE duy tn müc d an wan dOi vOi i-Ui 

no cUa khoàn cho vay. 

RUi ro tin dung dOi vOi các cam kEt chU yEu bao gm thu tin dung và các hçip dng bão lAnh tai chinh cO tinh chAt Wang tij 

nhu i-Ui ro tin dung  di vài các khoãn cho vay. Thu tin dung kern chcrng ti và thu tin dung thuong mi - là cãc cam ket 

bAng vAn bàn cUa Ngãn hang thay mt cho khách hang thanh toán cho ben thu ba len dEn s6 ti&n quy dlnh  theo cac diEu 

khoãn vã diEu kiin Cu thE - duçic dam bão bAng chinh hang hóa lien quan và do dO i-Ui i-a thAp han so vOi cãc khoán cho 

vay trxc tiEp. Vic phát hành thu tin dung  và các hip ding bão lAnh tài chinh duqc thrc hin theo các quy tninh dánh giá 

và phê duyt tin dung  nhu d6i vài các khoàn cho vay vã tm /rng cho khách hang tri khi khách hang k qu9 100% cho các 

cam kEt cO lien quan. 

41.2 Rüi ro thl tru*ng 

RUi i-a thl ti-u/mg ia i-Ui ro ma giá ti-I hçip l cUa các lung tiEn ti-ong tucmg lai cUa mt cOng Cu tài chinh se biEn dng theo 

nhCng thay dM cUa giá thl ti-u/mg. RUi i-a thj ti-u/mg phát sinh tCt trang  thai ma cUa lAi suAt, các san phAm tiEn t và cOng Cu 

v6n, tAt ca các san phAm nay dEu chlu tác dng tCr biEn d)ng ti-en thi ti-u/mg nOi chung và t&ng loi thl ti-u/mg nOi nieng và 

sir thay d6i cUa mac d, biAn dOng cUa giá thj ti-u/mg nhu: i-Ui i-a lAi suãt, i-Ui i-a tiEn t và i-Ui i-a yE giá khàc. 
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NGAN HANG THUONG M1 CO PHAN sAi CON CONG THUØNG 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CEINH HP NHAT 
Th&i kS'  tài chnh tir ngày 01/01/2020 dn ngày 30109/2020 

Mu s6: BOS/TCTD-FIN 

ktit vg' dish: Thea dàssg Vie, Nant 

 

41.2 Rôi ro thj trirôruig 

41.2.1 Rüi ro Iài suAt 
ROI ro Ili sut là rOi ro mi dOng Iin trong tuilng lai cüa mt cong cu tii chinh bj bin dng do tic dng cOa cic thay d61 v 181 sut cüa thj 1rwmg. Ngin hang quin l' rut ro Iii suit thông qua vic kium soit mfrc chnh Ich Iii sut 

theo k' han hing thing. 

Bing du*i dày tOrn tat rài ro 181 suit cüa Ngin hing ti ngIy 30 thing 09 nhin 2020 

Chi tiu Qua han Khong chju 181 Dn I thing 
TàIdn 3 'Itr3dn 6 Tir6dn 12 TtrIdn 

i'rn s nini ing 

Tin met, yang bgc. di qu9 - 
- 195.620 - -. ..- - - . - 195.620 

402.486 
Tin  gôi tai  nn hang Nhi nuOc - -. - 402.486 - - - .- 

Tin,ving g i taiva chovaycaCTTDkhaC(*) - - 5.052.042 - 530.000 - - 5.582.042 

- . ChOngkhoinkinhdOaflh() 
. - .. - - - 

caccongcuatchinhphaisunhvacactaiSanichlk() - - 12 -- -- .- --- - ....: 1.022 

45.834 
Chovaykhichhing() - 

273.886 - 57.241 223.071 3.977.037 - 6.437.425 

1.015.581 
- 3.077.750 14.092.244 

1.015.581 
ChngkhoindAutu(') - - 

- - - - . - - - 

GOpv6n,dutudii haul(*) — - - - . ___. - - 
- 125.655 - 125.655 

Thsin c6dhth v Bit dOng sin du tu - - - - - - 
- 1.157.465 1.157.465 

422.211 
5-. 

- 422.211 
. 

S 

- .: 
- 

22.994.326 
-- 5 . - 

273.886 617.831 5.511.769 46.856 753.071 3.977.037 7.453.006 4.360.870 

Nqphiitri 

TingavâVaytfNHNNViCCTC1D
-.5 - - 

-- 4235__ 210.000 150.000 870 1.644 786.083 

Tingicüakhich hang - -- 
4.713.065 1.171.824 3.858.798 52.126 7.947.747 - -. 17.743,560 

cic cong c' til chinh phil sinli vi cic khoin nq iii chinh khic - - - - - . - - - 

V6n lii trq, Oy thic dAu tu. cho vay TCTD chju rOi ro - - - - - - 

PhAt hinh giy t cO gli - .. - - 
- - - - - 

Cickhoinnqkhic --5--- . ..-- . 
498.178 - . - -- - - 498.178 

T6ng Ncr phii tr - . ... - . -- 5434.812  1.381.824 4.008.798  52.126 _8.6l71.644 - 19.027.821 

3.966.505 
Mfrc chnh lech nhy cirn vOl lii suAi ni bing 273.886 617.831 (123.043) (1.334.968) (3.255.727)  3.924.911 - (495.611) 4.359.226 

Cic cam kt ngoai bing cO tic dng tâi misc dç nhay cim vOl 181 suit c6a cic til 

sin vi cong nq (rOng) 
- (5 268 633) - - - . - (5 268 633) 

Mtrc chEnh Ich nhy cam vOl Iii 5At ni, ngoa. bing 273.886 (4.650.802) (123.043) (1.334.968) (3.255.727) 3.924.911 (495.61 I) 4.359.226 (1.302.128) 

Bing dual dày tOrn tt rüi ru Iii suit cOa Ngin hang ti ngiy 31 thing 12 näsii 2019: 
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NGAN HANG TH1faNG MM CO PIJAN sAi CON CONG THUONG Mu s& BOS/TCTD-HN 

THUYET MINI! BAO CÁO TA! CHIN!! HP NHAT 
ThOl k' tAi chInh tüngày 01/01/2020 dn ngày 30/09/2020 Do7s vi t(nh: Triu dtng t'1( Nam 

• Clii ticu Qui han Khong ch1.. lii 
£ 

Den I thing 
Tfrldn3 

thing 
Tu3dn6 

thing 
Tfr6d4n12 

thing 
Tsr1dEn5 

nim 
Tren 5 nim T6ng 

Tinml,vingbac,diqu 

Tin gI 'al ngin hingNhi nu6c 

174.411 - - - - 174.411 
• 784.793 - - - - - 784.793 

Tin, ving gôi 'ai vi cho vay cic TCTD khic (1 - - 3.542.586 1.427.400 - - 4.969.986 
Cling khoin kinh doanh () - - - - - - 

Cic cong cu iii chlnh phii sinh vi cic iii sin lii dm1 kh*c (1 -  668 -  -  -  -  668 

Chovaykh*chhing() -  377.893 169.218 637.458 2.333.100 8.362.263 2.677.019 14.556.951 
ChingkhoindAuur(') - - - - - 1.050.857 -  1.050.857 
G6pv6n,duftrdaihan() - - - - - - 125.655 125.655 
Tii sin c/i dlnh  vi B/it dOng sin d/iu tu - - - - - - - 1.192.230 1.192.230 
Til sin Co khic () -  330.825 - - - - 330.825 
T/ing TM sin -  505.236 4.705.940 1396.618 637.458 2.333.100 9.413.120 3.994.904 23.186.376 
Nq phil tn 

Ti/in gui c6a vi vaytfrNHNN vi cicTCTD khic . 1.645.133 1.324.224 -  250.236 -  -  3.219.593 
Ti/in gui cue khich lung -  4.913.997 1.771.443 2.655.461 23.001 6.303.856 15.667.758 
Cic cong cu tii chinh phii sinh vi cic khoAn nq Mi chinh khic - - - - - - - 

V/in Mi trq, Uy thic d/iu lit, cho vay TCTD chju rüi ro • - - - - - - - 

Phit hinh glAy ti co gii - - - - - - 
Cickhoinnqkhic -  364.278 - - - - 364.278 

Tng_N phil tn -  -  6.923.408 3.095.667 2.655.461 273.237 6.303.856 - 19.251.629 
Mirc chnh tech  nhy cim vii Iii eu/it ni bing -  505.236 (2.217.468) (1.499.049) (2.018.003) 2.059.863 3.109.264 3.994.904 3.934.747 
Cic cam ngoai bing cO tic dông lii mCrc dO nhay cim vii lii su/it cia cic tiI 
sin va cOng n (rOng) 

- (1.181.509) 
- 

-  -  -  -  -  -  (1.181.509) 

Mic chënh lCch  nhy cim vii liii su/it ni, ngot bing (676.273) (2.217.468) (1.499.049) (2.018.003) 2.059.863 3.109.264 3.994.904 2.753.238 

(*) Khoin muc  nAy khing lao g/im s dir dtr  phing ni ro. 



NGAN HANG THIJONC MI CO PHAN SAI CON CONG THLJONG Mu s6: BO5ITCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH H1P NHAT 
Thôi k' tài chlnh tà' ngày 01/01/2020 d4n ngiy 30/09/2020 Dn, i' sin!,: ir4u iiôi:g Vit Nun: 

41.2 Ru ro (ht tru*ng 

4 1.2.2 Ru ro tin t 

Rüi ro tiEn là rüi ro ma gii ul cüa cic cong cv lii chinh bj bien dng xut phi( (r bién dung  t gia. Ngãn hang dwyc thinh 1p va hoat dng ii Vi Nam voi dng tin sr dvng  Ii doug 
Vit Nam. D6ng tiên giao djch chlnh cüa Ngin hing cOng Ii d8ng Viet  Nam. Cic khoin cho vay vi Cmg iruàc cho khich hang cüa Ngin hang chü yëu bang d&ig Vit Nam và do Ia M9. 
Tuy nhien, mO s6 tii sin khic cüa Ngan hang bang ngoai t khic dOng Vi@ Nam vi dO Ia M9. Ban T6ng Gum dOc cüa Ngin hang d Lhi& lap ban mirc Irang thu cho ICing ba1  tin t. 
Trang thu d6ng tin duqc gum sit hang ngiy vi chin luqc phOng ngCia nil ro duqc Ngin hang sir dvng dé dim bio trang thu d6ng tin duc duy tn trong han  mfrc di thi& lap. 

Bang duOi day trinh bay cic tii sin vi cOng ncr cüa Ngin hing theo loai tiEn t duqc quy d6i sang VND tal ngiy 30 thing 09 nim 2020 

Clii tin EUR dirçrc quy di USD thrçrc quy dn 
Cic:go4itcI.hic 

T6ng 

TIi sin 

Tin mat, ving bac, di qu' 1.040 17.844 1.094 19.978 
Tin gOi tai  ngAn hang Nhi nudc - 33•499 - 33499 

Tin, ving goi ti vi cho vay cic TCTD khic () 8.235 

- 

- 

. 
- 

- 

4.242.048 4.839 4.255.122 
ChCmg khoin kinh doanh () - 

- 

647.710 

- - - 

Cic cOng cti  tii chlnh phil sinh vi cic tAi sin tii chlnh khic () - - 

Chovaykhichhing(') - 647.710 
Chirng klioin dau ttr (*) - . 

- 

- 

GOp vt4n, dau tu dii han () - - 

Ti sin Co khic () - 5.620 - 5.620 

T6ng Iii sin 9.275 4.946.721 5.933 4.961929.. 
Nc' phil tn vi V6n chit sit' hulu 

TiM gin cita vi vay ii NHNN vi cic TCTD khic - 2.492 - 2.492 

Tiêngthcitakhichhang - 7.145 381.461 10 388.616 

Cic cong cv til chlnh phi sinh vi cic Iii sin iii chinh khic () - 4.032.450 - 4.032.450 

VM til trq, ity thic du us, cho vay TCTD chju ni no - - - - 

PhiL hinh giy t ci gii - - - 

Cic khoin nq khic 2.130 530.318 5.923 538.37 I 

V6n vi cic qu9 - - 

4.946.721 

- 

- 

- - 

T6ng Nc' phil tn vi V6n chit sit huu 9.275 5.933 4.96 1.929 

Trng thu tln t ni bing - 

- 

- 

- 

- 

- 

- Trng thu tiM t ngoai  bang 

i'rarig thii tin I ni, ngo.ii tiãiig - 

Tranç' 33 



NGAN HANG THUNG M1 CO PHAN sAi GON CONG THUNG Mu s6: BO5TFCTD-UN 

THUYET M!NH BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT 
Thoi k' tii chinh tr ngày 01/01/2020 dn ngiy 30/09/2020 Don v/tin!:: Triii di,:g Vi1t Nam 

Sing dual diy trinh bay cic tii sin vi cong nq cüa Ngin hang thco Ioai tin t dtrqc quy cl6i sang VND ti ngiy 31 thang 12 nSm 2019: 

Chi lieu EUR dirqc quy doi 
- 

USD (ItrQ'c quy (101 
Cic ngoai t khic 

(101 
T6ng 

Tiisin 

Tin met. ving bec.  di quy 720 15.650 - 207 16.577 

Tiên gal tel ngin hing Nba nuâc - 33.623 - 33.623 

Tin, ving gil ti vi cho vay cic TCTD khic (t) 7.826 3.026.166 7.029 3.041.021 

Ch(rng kho*n kinh doanh () - - - 

Cic cing cu tii chinh phil sinh vi dc til sin tii chlnh khic () - - - - 

ChovaykhichhAng(') - 671.891 - 671.891 

Ching khoin du tu(') - - - - 

Gop v/tn. du tu dli hen () - - - - 

Ta, sin c/t djnh vi Bt ding sin du w - - - 

TlisinC6 khic (1 — —. - 7.553 - 7353 

T/tng Til sin 8.546 3.754.883 7.236 3.770.665 

Nq phii tn vi V/tn chü si h&u 

Tin gü cia vi vay Ut NHNN vi cic TCTD khic - 1.972.121 - 1.972.121 

Tin gCn cia khich hing 7.584 375.594 9 383.187 

Ciccong cu til chinh phii sinh vi cic tii sin iii chinh khic () . 926.800 . 926.800 

V/tn tli trq, üy thic ti/tn nt. cho vay TCTD chju nil ro - - - - 

Phit hinh gi/ty ii ci gii - . - - 

Cic khoin nq khAc 

V/tn vi dc qu 

962 480.368 7.227 488.557 

- - 

T/tng Nq phil tn vi V/tn chit sir hilu 8546 3.754.883 7.236 3.770.665 

Trng thu tin t n*i bing - - - - 

Trng thu tin t ngoi bing - - - - - 

Treng thu ti/tn t ni, ngoi bing - - - - 

() Khoin miC nay khing bang/tm so dtr dir phing rüi ro. 



NGAN HANG THISONG M1 CO PHAN SAI CON CONG TI•u.kmc M1u s6: 805/TCTD-HN 

TLIUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HqP NHAT 

Thôi  k5' tài chlnh ttr ngày 01/01/2020 dn ngIy 30/09/2020 Du: vi thsh: Trieu  dông Vit Nam 

41.2 Rñi ro (hi truirng 

41.2.3 Rüi ro thanh khoin 
Rüi ro thanh khoin là rüi ro mi Ngin hang khong th thtrc hin duqc nghia vi chi tn lien quan dn cong n tii chinh khi dn han  vi khOng CO ngu6n v6n (hay h khi khich hang rut v8n. Hu qua cô th dn dn viec Ngin hang khOng 

cOn khi ning thanh tom d61 vâi ngtri gii tin vi không thrc hin duqc cic cam k& cho vay. Ngn hang quin l rui ro thông qua: 

- Kim soi hot dng huy dng v6n vi cho vay hang ngiy 

- Duy iii danh muc du tin bao g8m cic chizng khoin d ding chuyn diii thinh tin mat 

- Kim soit cic cM s6 thanh khoin dim trCn bio cáo tinh hlnh iii chinh dim bio tuin thO theo cic quy dlnh  cüa Ngin hing Nhi nithc Viet Nam. 

Bang dtrmi day tOrn tAt cic khoin tii sin vi nq cüa Ngin hang theo nhOm k' han tinh Ut ngiy kit (hOc nim k tom 30/09/2020 diii ngiy dio han: 

CM tiêu 
Qui hail 

KhOiig aiili 
hiithiig kj' hiasi 

Trong han 
Tang 

Trio 3 thing DEi. 3 thitig DEn I thing ir 1 -3 thing Tfr 3- 12 thIng Tr 1 - 5 iiiiii Tr€ii 5 nam 

Tin mat, yang bac, di qu' - - 195.620 
- 

- - — 
- 

- - 

- 

195.620  

TiEn tai ngAn hing Nba nuOc gâi  - - 402.486 - - 402.486 

TiEn, ti vi cho vay cic TCTD khic (')  yang  gOri - 5.052.042 530.000 - - 5.582.042 

ChCmng khoin kinh doanh ()  - - - - - - - 
sinh vi cic tii sin tii chinh khic (*) Cic cOng ci tii chinh phii  - 

- 
- - 1.022 - - — - 1.022 

Cho vay khich hing (*) 252.625 21.261 - 728.721 2.064.128 7.278.906 1.805.782 1.940.821 14.092.244 

- 106.069 130.024 - 779.488 - 1.015.581 
ChOngkhoandutu(*) - - 

GOp v8n, du tin dii han () - - 

- 

- - - - 
- 125.655 125.655 

- - - - - 1.157.465 1.157.465 
Tii dinh vi Bt dng sin du sin c6 - - 

Tai sin CO khic (*) 422.211 - - - - - - 422.211 

22.994.326 
T6ng Tii sin 252.625 21.261 617.831 6.289.318 2.725.174 7.278.906 2.585.270 3.223.941 

Nqphiitri - - - 
TiEn gOi cia vi vay tfr NHNN vi cic TCTD khic - - - 783.569 - 309  1.458  747 786.083  

Tin gi cia khich hing - - - 6.079.463 3.23 1.862  7.592.618  839.6 17 17.743.560 

- - - 

- 
Cic cong cu ài chlnh phii sinh vi cic khoAn nq iii chinh khic . . - 

- 

- - - 

- - - - . v6n tii trq, Oy thic dAu tin, cho vay TCTD chlu rOi ro - - 

Phit hinh th cO giy gii  - - - - - - - - 

Cickhoinnqkhic - - 

- 

- 
- 

498.178 - . . - 498.178 

7.361.210 3.231.862 7.592.927 841.075 747 19.027.821 
T6ng N9 ui phil - 

Mfrcchinh thanh khoin rOng -- 252.625 21.261 617.831 (1.071.892) (506.688) (314.021) 1.744.195 3.223.194 3.966.505 

';\C . /c.il
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NGAN hANG THU1NG MM CO PHAN sAi CON CONG TUt1NG MLi s& B05/TCTD-FIN 

THUYET MINI! BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT 
Thèi kj' tAl chinh tü ngy 01101/2020 dn ngèy 30/09/2020 Do?i rj tin!,: Tri, th3ng '7t Nam 

Bing dual dày tOrn ti cic khoin ii sin vi n cüa Ngin hing thco nhOm k' hn tinh hr ngiy kt thüc Ic' k to/tn 31/12/2019 den ngiy dio han: 

Chitiu 
Qn.i han 

Khiirnginh 
htrñng ky han 

Irong han 
T8ng 

Trin 3 thing Dn 3 thing Dn I thang Tur I -3 thang Tir 3- 12 thatig hr I -5 nni - Ire,, 5 iini 

TiCn met, ving bc, di qu - - 174.411 -  -  -  -  174.411 

lien  gal  ti ngin hing Nhi nit/ic - - 784.793 -  -  -  -  784.793 

TiCn. ving gal ti vi cho vay cic TCTD khic () - - - 4.469.986 500.000 -  -  4.969.986 

Chfrng khoin kinh doanh (*) - - . - - - - - - 

Cic cOng  cu h/ti chinh phii siob vi cic I/ti sin I/ti chlnh khic () - - - 668 -  . -  668 

Chovaykhich hing (*) -  -  -  533.268 2.855.471 7.350.446 1.808.920 2.008.846 14.556.951 

Ch0ngkhoin dAu tu(*) -  • -  -  395.147 655.710 - 1.050.857 

GOp v6n, deu urd/ti han () - - - - - - . 125.655 125.655 

lii sin c8 d'nh vi Bt dng sin dlu tu - - - - - - - 1.192.230 1.192.230 

T/ti s/tn Co khic () -  -  330.825 - - - - - 330.825 

T6ng Til sin -  -  505.236 5.788.715 3.355.471 7.745.593 2.464.630 3.326.731 23.186.376 

Nqph*itri - - - - 
Ti8n gal cOa vi vay tir NHNN  vi cic  TCTD khic . - . 2.803.507 369.746 46.340 -  -  3.219.593 

lt8n gth  cOa khich hing . . -  5.979.056 2.966.310 5.950.395 771.997 15.667.758 

Cic cOng ci til chfnh phil sinh vi cAc khoin nq I/ti chlnh khic - - - - - . - - 
V8n tii trq, áy tMc c1u tu, cho vay TCTD chju rOi ro . - - . . - - 
Phit h*nh giAy i/i c/i gii . . . - - - - 

Cic khoin nq khic - - . 364.278 -  -  -  -  364.278 

T6ng Ncr ph/ti In . -  -  9.146.841 3.336.056 5.996.735 771.997 - 19.251.629 

Mitt chnh thanh kho*n rOng -  -  505.236 (3358.126) 19.415 1.748.858 1.692.633 3.326.731 3.934.747 

() Kho?in mic nu\y khOng haci g/im s/ dir dr phñng rIi ro. 



* 

NGAN HANG THt!QNG M11 CO PHAN SAI CON CONG THUNG Mu so: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHiNH Hc1P NHAT 

ThOi k)' tãi chInh tr ngày 01/01/2020 dn ngày 30/09/2020 Don vj un/i: Triu Doing Viu Nan: 

41. Quan ly rüi ro tài chinh (tip theo) 

41.3 Giâ trj hçrp ly cüa các tài san tài chInh va cong nc tài chInh 

Các tái san tài chinh vã cOng nçi tãi chinh cüa Ngân hang dang duqc ghi nhn theo nguyen tAc giã gôc tth di các khoán dz 
phOng giam giá tãi san. Do vây, giá tn ghi s6 cüa cac tai san tãi chinh và cong nçi tài chinh cOa Ngân hang cO the Co cãc khác 
bit d61 vOi giá trj hçip 19 cüa chOng. 

Hin tai, Ngân hang chua thuc hiên xác dinh giá tn hçip 19 ccia tat cã các tãi san tãi chInh vã cOng nq tái chInh cüa minh. Ngãn 
hang sC thc hin vic tnlnh bay giá trj hcip 19 cüa tãi san tài chinh vã cOng nq tài chinh khi có các huOng dn chi tiêt cüa các 
co quan quãn 19. 

LP BANG KE TOAN TRNG 

Ph hi MOn DThI Loan Anh 

ngày 16 tháng /0 nãm 2020 
__

GG1AMDOC 
•,9 NGANHANG 

iudiGMl .;•HN 

* SAIGON 

4 CONG TIIUONG 

4,
n Thanh Giang 
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