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NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN SAL GON CONG THUONG Mu s6: BO2ITCTD-IIN 

BANG CAN DOL KE TOAN HP NHAT 

Tal ngày 31 thing 03 nim 2021 DO,,  vi ((n/i: Thea Dng Vi1 Na,iz 

Tb uyét 
CF1 TIEU m inh 

31/03/2021 31/12/2020 

A. TM SAN 

1. Tiên mt, yang bac, dá quy V.01 209.105 170.837 

11. Tiên gui tai ngin hang nha nuo.c V.02 500.416 560.297 

LII. Tiên, yang gui tai cãc TCTD khác vã cho vay 
cac TCTD khâc 

4.767.995 5.739.507 

I. Tin, yang gui ti cic TCTD khic 4.717.995 5.339.507 

2. Cho vay các TCTD khãc 50.000 400.000 

3. Dir phông rOi ro 

[V. Chiing khoán kinh doanh 

1. Chüng khoán kinh doanh 

2. Dit phong rüi to chüng khoán kinh doanh 
'7' 

V. Cic cong cu tii chInh phil sinh vi cic tii sin 
til chinh khic 

V.04 6.585 

* 

VI. Cho vay khich hang V.05 14.809.901 [5.330.785 

1. Cho vay khách hang 14.926.666 15 .447 .5 50 

2. Dir phông rüi to cho vay khách hang V.05.3 (116.765) (116.765) 

VIE. Hot dng mua nc 

1.Muançi 

2. Dr phông rUi to hot dng mua no 

VIII. Chirng khoin dAu hr V.06 513.012 522.403 

I. CMng khoán du tu sn sang d ban 

2. ChCrng khoán du tu giu dn ngiy dáo hn 738.885 752.229 

3. Dij phang rUi to chCrng khoin d&u tu (225.873) (229.826) 

IX. Gép von, dau tu dii hn V.07 98.724 98.724 

I. Eãu at vào cong ty con 

2. Vn gOp lien doanh 

3. DAu tu vão cOng ty liCn k& 

4. Bâu tu dài han khác 125.655 125.655 

5. Dir phOng t&i tht du at dai hn (26.931) (26.931) 

Cãc ihuy! minh báo cáo íài chinh là phdn không th iách rài cüa báo cáo nay Trang I 



NGAN HANG THUNG M1 CO PHAN SAl CON CONG THUONG Mu s: BO2IFCTD-FIN 

BANG CAN DOI KE TOAN HP NHAT 

Tai ngày 31 tháng 03 näm 2021 Do',z vj thth: Triêu Dng Vt Nanz  

CHt TIEU 

X. Tãi san c6 djnh 

1. Tài san c dinh huii hinh 

Thuyêt 
minh 

31/03/2021 

1.188.092 

759.358 

3 1/12/2020 

1.153.894 

731.348 

a. Nguyen giá tãi san cdnh hUu hlnh 1.272.441 1.232.372 

b. Hao mon tãi san c dnh hth hinh (5 13.083) (50 1.024) 

2. TIi san co dnh thue tat chinh 

a. Nguyen giá tãi san cdnh thuC tài chinh 

b. Hao mOn tài san c djnh thuê tài chmnh 

3. Tài san cO tlinh vô hinh 428.734 422.546 

a. Nguyen giá tài san cdjnh vô hlnh 5 18 .974 511.841 

b. Hao mOn tài san c djnh vO hinh (90.240) (89.295) 

XI. Bat dng san dAu tir 

a. Nguyen giá bat dng san du Lu 

b. Hao mOn bat dông san dau tu 

XII. TM  san tO khác V.08 373.899 359.756 

I. Cãc khoãn phai thu V.08.! 141.6 14 110.650 

2. Các khoàn 1Ai, phi phái thu 222.473 193.723 

3. Ta! san thua TNDN hoan Ii 

4. Tài san Co khãc V.08.2 9.812 55.383 

- Trong dO: LØ thi thitong rni 

5. Các khoãn du phong ri.1i ro cho các tài san Co 

nOi bang khác 

TONG TA! SAN CO 22.461.144 23.942.788 

Các thuylt rninh báo cáo tài chink là p/ian khOng ih tách rOl cOa báo cáo nay Trwig 2 



NGAN HANG THU'ONG MAI CO PHAN sAl GON CONG THUONG Mu s: 802/TCTD-HN 

BANG CAN DO! KE TOAN HQP NHAT 

Tai ngãy 31 thãng 03 nãm 2021 Don vjtinh: Triii Doug V1!  Nani 

CHI TIEU 
Thuyêt 

mm h 
31/03/2021 31/12/2020 

B. N PHAI TRA VA VON CHU SO H0U 

I. Các khoãn nq chInh phO và Ngãn hang Nhã nu*c 

11. Tiên gui Va vay các TCTD khác V.09 508.291 1.653.979 

1. Tiên gui cOa các TCTD khãc 505.784 1.65 1.469 

2. Vay các TCTD khác 2.507 2.5 10 

III. Tin gui cOa khách hang V.10 17.888.304 18.223.634 

IV. Các cong cii tài chInh phãi sinh va cãc khoãn no tài chinh khác V.04 2.720 - 

V. Von tài tro, Uy thác dâu tu-, cho vay TCTD chu rOi ro - 

VI. Phát hành giãy t& cô giá - 
ci 

VII. Các khoãn n khác 386.444 443.866 N 

1. Các khoãn li, phi phãi trá 305 .563 342454 id 

2. Thuê TNDN hoân li phài trã 

3. Cc khoàn phãi trã và cOng nçi khác V.11 80.881 101.412 

4. Dr phOng rCii ro khãc (DP cho cOng nçi tim n) 

TONG NQ PHAI TRA 18. 785.759 20.321.479 

COc thuyét in/nh báo cáo Iài chin/i là phn khong th tách rài cüa báo cáo nay Trc,ui 3 
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NGAN HANG THUONG MAE CO PHAN SAL GON CONG THUONG Mu s: BO2iTCTD-HN 

BANG CAN DOL KE TOAN HQP NHAT 

Tai ngãy 31 tháng 03 nm 2021 Don vj huh: Triu Dông V1t IVam 

CHE TIEU 
Thuyêt 

mmli 
31/03/2021 31/12/2020 

VIII. Von vã các qu V.12 3.675.385 ' 3.621.309 

1. V6n cOa TCTD 3.080.716 3.080.716 

a. Vn diu 1 

b. Vdn ddu tir XDCB, mua kim tài san ci dinh 

3.080.000 3.080.000 

c. Tháng dir v6n cOphdn 

ci Cdphiluqu9 

e. CO phiu iru dãi 

g. Vcn /chác 

2. Qu5 cüa TCTD 

7/6 

3 09. 186 

716 

309. 186 

3. Chênh 1ch tgia h61 doái 498 

4. Chênh 1ch dánh giá li tài san 

5. Li nhun cha phân ph6i 284.985 231.407 

IX. Lçi ich cüa CO dông thiêu s6 

TONG N1 PHAI TRA vA VON CHLJ S HC!U 22.461.144 23.942.788 
.4 

CAC CHI TIEU NGOAE BANG CAN DOE KE TOAN 
41 

CHITIEU 
Thuyt 

minh 
31/03/2021 31/12/2020 

I. Nghia vu nçrtiêm an  VIII.26 4.816.379 4.458.608 
1•' 

I. Bão lãnh vayvn 

2.Cam k& giao dch ngoi h6i 4.500.600 4. 161 .600 

Cam kit mua ngosi t 

Cam kIt ban ngoçü he 

Cam kit giao d/ch hoán di 4.500.600 4.161.600 

Cam k& giao dch nwng lal 

3. Cam kt cho vay không hüy ngang 

4. Cam kt trong nghip vy LIC 120.588 128 .805 

5. Báo lành khác 195.191 168 .203 

Các thuylt ininh báo cáo tài chinh là phcin k/ióng thi tách n/ri càa báo cáo nay Trang .1 
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NGAN HANG THU'QNG ivi.i CO PUAN sAi GON CONG THUO'NG 

BAO CÁO KET QUA KINB DOANH HçP NHAT 

ThOi k' tài chink to' ngãy 01/01/2021 den ngày 31/i 2/2021 

Mu so: B03/TCTD-UN 

Din: vi tinh: Trig:: Dông Vie! Na,,, 

 

ThuyCt 
CHI TIEU mink 

QU' I 

Nãm 2021 NArn 2020 

LOy k tO' du nãm den cuOi qu IV 

Näm 2021 Nàm 2020 

1. Thu nhâp Iäi và cãc khoàn thu nhãp tucing tir VI.13 375.892 392.126 375.892 392.126 

2. Chi phi lài và cãc chi phi tucing tir VI. 14 232.434 239.636 232.434 239.636 

I. Thu nhãp lãi thun (1-2) 143.458 152.490 143.458 152.490 

3.Thunhpthoatdngdchvv 13.423 13.178 13.423 13.178 

4. Chi phi hoat dng dch vv 5.523 5.498 5.523 5.498 

II. Lailth thun to' hot dng dlch vi (3-4) VI.15 7.900 7.680 7.900 7.680 

III. LAiII thun to' hot dng kinh doanh ngoi hi VI.16 6.822 7.451 6.822 7.451 

IV. Lãi/I thun to' mua ban cho'ng khoán kinh doanh VLL7 (40) (40) 

V. Läi/th thun to' mua ban chO'ng khoán du ttr 

5. Thu nhp tr hot dng khác 19.209 11.760 19.209 11.760 

6. Chi phi hoat dng khác 2,976 4.172 2.976 4. 172 

VI. Lãi/I thuãn to' hot dng khác (5-6) VI.18 16.233 7.588 16.233 7.588 

\'lI. Thu nhp to' gép vn, mua c phn - 

'III.ChiphIhotdng V119 119.716 133.408 119.716 133.408 

IX. Loi nhun thuãn tO' hot dng kink doanh 

trtrO'c chi phi dy' phông rOi ro tin dyng 54.697 41.761 54.697 41.761 

(I+11+III+1V-t-'+VI+VII - VIII) 

X. Chi phi dir phông rCii ro tin diing (3.953) (6.596) (3.953) (6.596) 

XI. Tong IQi nhun tnr&c thud (IX-X) 58.650 48.357 58.650 48.357 

7. ChiphithuThDNhinhânh 5,072 4,491 5.072 4.491 

8. Chi phi thu TNDN hoãn Iai 

XII. Chi phi thud Thu nhp doanh nghip (7+8) VI.20 5.072 4.491 5.072 4.491 

XIII. Lqi nhun sau thu Thu nhp doanh nghip (XI-X11) 53.578 43.866 53.578 43.866 

XIV. L9i Ich cOa cO dông thiCu sO 

XV. Lãi co bàn trn cO phiCu VI.12.2 174 142 

LAP BANG KE 'roAN TRU'01G 

l',tu,g 5 'Oc thuyé! nun/i báo cáo iài chin/i là pl:n khOng t1uE tách thi cáo báo cáo nay 



NGAN HANG THUONG MA! CO PHAN SAl GON CONG THU'QNG Mâu sO: 804/TCTD-HN 

BAO CÁO LIXU CHUYEN TIEN T HOP NHAT 

Thôi k' tãi chInh tu' ngãy 01/01/202 1 den ngày 3 1/03/2021 

(Theo phtroiig pháp truc tip) Do'iz i'j (fm/i: Triii demg Vi& Nati. 

CHI TIEU 
Thuyêt 

minh 
31/03/202 1 31/03/2020 

LUU CHUYEN TIEN TIJ HOAT DQNG KINH DOANH 

1. Thu nhp lài v các khoân thu nhp twing tr nhân thrçc 

2. Chi phi 1i vã các khoãn thu nhp tuong ti,r cia trá 

03.Thu nhp tr hot dng djch vi,i nhn ducic 

04,Chênh lch so tin thi,rc thul thi,ic chi tir hoot dng kinh 

doanh ( ngoi t, vng bc, chtng khoãn) 

5. Thu nhp khãc 

6. Tin thu các khoãn nci cia duçic xCr 1y hoá, bo dâp bang 

nguOn rCii ro 

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

8. Tiën thuê thu nhp thi,ic nôp trong riam 

Lizig chuyên ti,z tlzuii: itt lzou dng kin/i doanh irzthc nhrrng 

i/lay dôi ye iài scm vâ vn liru d3ng 

Nhmzg (hay d! v (ài Sfl ho(zi dng 

9. (Tang)/Giãm các khoân tin, yang gui và cho vay các 

TCTD khãc 

10. (Tang)IGiãm các khoàn va kinh doanh ching khoán 

II. (Tan g)IGiám các cong cy tài chinh phái sinh và các tài san 

tài chinh khác 

12. (Tang)/Giám cãc khoân cho vay khách hang 

13. Giâm ngun di,x phOng cia bü dap tn that cac khoán 

4. (Tang)/Giàm khác va tAi san hot dng 

347.142 364.620 

(269.325) (215.009) 

7.900 7.680 

6.822 7.411 

6.179 (1.101) 

10.018 8.676 

(105.829) (119.966) 

(24.079) (36.253) 

(21.172) 16.058 

3 50.000 340.000 

9.391 17.707 

6.585 668 

520.884 341.405 

- 

18.100 (3.971) 

Các ihuyét ,njnh baa cáo tài chinh là phdn không the tách rài cia báo cáo nay Trong 6 



CUE TEEU 

Nhfrng thay di v cong n I1oI/ dç3izg 

15. Tang/(Giám) các khoán n chinh phO và NHNN 

16. Thng/(Giám) các khoãn tin gri vã vay các TCTD 

17. Thng/(Giàm) tiri gCri cOa khách hang (bao gm c Kho bc 
Nhà nuàc) 

18. Tngf(Giám) phát hành giy ti cO giá (ngoai trir GTCG 
duqc tinh vao hot dng tài chinh) 

19. Tangf(Giãm) v6n tài trcy, üy thác du tu, cho vay ma TCTD 
chlu rOi ro 

20. Thng/(GiOm) các cong ci tãi chinh phái sinh va các khoOn 
nç tãi chinh khác 

21. Tang/(Giãm) khác v cOng nçi hot dng 

22. Chi tx các qu cCia t chüc tin ding 

1. Luu chuyên tin thuAn hr hot dng kinh doanh 

LI5U CHUVEN TEEN TU HOAT DQNC DAU TU 

01.Muas.mTSCD 

2. lien thu tr thanh I, nhung ban TSCD 

3. Tin chi tr thanh 1, nhtrqng ban TSCD 

Thuyt 
minh 

NGAN HANG THITONG MJ cO PUAN SAI GON CONG THUONG Mu so: B04/TCTD-FIN 

BAO CÁO LIXU CHUYEN TIEN T HP NHAT 

Thôi k5' tài chInh tfr ngày 01/01/202 1 dn ngày 31/03/2021 

(Theo phtrong pháp trirc tip) Don vj tmnh: Triu dng Vi( Nan, 

31/03/2021 31/03/2020 

(1.145688) (2.425.3 74) 

(33 5.330) (123.780) 

2.720 24.792 

(1.524) (25.264) 

(596.034) (1.837.759) 

(47.625) (546) 

36 13 

4. Mua s&n bt dng san du tr - 

5. Tin thu tir ban. thanh 1 bt dng san du tu - 

6. Tien chi ra do ban, thanh I bt dông san du tu 

7. Tin chi dAu tu, gOp von vào các dn vj khác 

8. Tin thu dAu tu, gOp vn vào các drn vj khác 

9. Tin thu c6 tirc và Içii nhun ducxc chia tr câc khoOn du ni. 

gOp v6n dài hn 

II. Luu chuyn tin tü hoOt  dng dãu tu (47.589) (533) 

Các thuyll minh bdo cáo tài chInh là phdn khong thd iách rãi cza bOo cáo nay Trang 7 



(643.623) (1.838.292) 

6.070.641 5.429.190 

498 8.393 

VII. lien và cäc khoãn tuong duong Lien cui nm VEI.33 5.427.516 3.599.291  

LP BANG KETOANTRU0NG 7' 

D Th Loan Anh 

N GA N HA HG 

muoNGMAIc '..: 

SAIGON 

CONG TH11dNç 

an Thanh Giang 

NGAN HANG THUNG MI CO PHAN SAl GON CONG THUONG Mu so: B04/TCTD-HN 

BAO CÁO LIXU CHUYEN TIEN T HQP NHAT 

Thôi k)' tãi chinh tu ngày 01/01/2021 den ngày 31/03/2021 

(Theo phwong pháp trtFc tip) Don vj tin/i: Triu dizg Vie! Nan, 

CHI TEEU 

LUU CHUYEN TEEN T1! HO3T DQNG TAI CHfNH 

Thuyêt 
minh 

31/03/2021 31/03/2020 

1. Tang vn c phn tr gOp vn vWhoc phãt hành cO phiëu 

2. Tin thu tx phát hãnh giy ti cO giá dài han  dO diu kin 
tinh vão v&i ti cO và các khoàn v6n vay dãi han  khác 

3. Tin chi thanh toán giãy t& cO giá dãi han dO diêu kin 
tinh vào v&i ni cO và các khoân vn vay dâi han khãc 

4. C tirc trà cho co dOng, Ii nhun da chia 

5. Tin chi ra rnua c phiu qu 

6. Tin thu duçic do ban co phiêu qu5 

111. Luii chuyën tin tO hot dng tài chinh 

IV. Liru chuyên tin thun trong nm 

V. lien vã cäc khoãn tuong throng tiri 1ãu näm 

VI. Diu chinh cOa ãnh hirirng thay dOi t giá 

Cóc ihuyét minh báo cáo iai chInh là phn khong ihc tack röi cáa báo cáo nay Trcing $ 



NGAN HANG TU!XONG MA! cO PHAN SAi GON CONG THIJ'ONG Mu s: BOS/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HOP NHAT 

Thôi k3' tâi chInh tir ngãy 01/01/202 1 den ngãy 31/03/202 1 Oo'n  vjtInh: Tri!u Dng Vit Nwn 

1. Dc diem hot dng cüa tO chrc tin dung 

1. Giãy phép thAnh Ip và hot dng, thôi hn cO giá tr 

Ngân Hang Thiwng mai C phn Sal Gàn Cong thuong di.rgc thành 1p  theo giy phép s 0034/NH-OP ngày 04/5/1993 do 

Ngân hang Nhà nuOc Vlt Nam cp. Giy chüng nhn dang k doanh nghip Cong ty co phãn sO 059074 ngây 04/8/1993 Va 

dang k thay di ln th 29 ngay 22/06/2018 do Sà K hoach và DOu tir Tp.HCM cap. 

Thôi gian hot dng cüa ngân hang là 50 näm ké tr ngày cOp giOy phép dâu tiên. 

Vn diu lê: 3.080.000.000.000 VND. 

Tinh dn ngày 3) thang 03 nàm 2021, vn diu 1 cüa Ngàn hang là: 3.080.000.000.000 dong. 

2. Hinh th6c s hüu von: CO phn 

3. Hot dng cüa ngãn hang 

- Huy ding vOn ngAn han, trung han và dài han vài các hinh thüc tin gOi cO k' han, thông kS'  han, chCrng chi tin gui; 

- Tiep nhn von Oy thác dAu tu và phát trin cOa các tO chcrc tin dung trong nuOc; 

- Vay v6n cãc t chcxc tin dyng khác; 

- Cho vay ngAn han, trung han và dài han di vOl càc t chüc và cá nhàn tOy theo tinh chit và khà nang nguOn vOn; 

- Chiêt khAu thuong phiu, trái phi&u vã giAy t cO giá; 

- HUn vn lien doanh và mua ct phAn theo pháp lut hin hãnh; 

- Lam djch vu thanh toán giva các khách hang; 
- Thixc hin kinh doanh ngoi t, yang bc và thanh Loan quc tO, huy dng các loi vOn tr nuOc ngoài và các dch vy ngôn 

hang khãc trong quan he vOi nuOc ngoài khi duqc Ngãn hang Nhà NuOc cho phép; 

- Kinh doanh khách sn và an ung (thông kinh doanh t?i  try sO); 

- Thiic hiên nghip vu phát hành the nôi da cO thuong hieu SAIGONBANK Card. 

4. Thánh phân Hôi dông Quãn tr!  (HDQT) 

NC, 

dn 
S 

;ON 

Ong VU Quang Lam ChU tich 

Ong Trn Thanh Giang ThAnh viên 

Ong Trn QuOc Thanh Thành viCn 

Ong Nguyn Cao Tn ThAnh viên 

Ba TrOn ThI Phuong Khanh ThAnh viên 

Ba Pham Thi Kim Lë Thành viên 

5. Thành phOn Ban TOng Giám dôc Va K toán trlr&ng 

Ong TrOn Thanh Giang lông GiAm dc 

Ba VO Th Nguyt Minh PhO Tang Giám dôc thuOng trtrc 

Ong Phan Hoàng Flng Thjnh PhO Tong Giám dtc 

Ong TrOn QuOc Thanh PhO Tong giám dOc 

Ong Nguyn TOn Phàt PhO Tng giAm d6c 

Ba D Thi Loan Anh Kê toán truOng 

6. Tru sO chlnh 

Try sO chinh cUa Ngân hang: S6 2C PhO Dcrc ChInh, PhuOng Nguyn Thai Blnh, Qun 1, Thành ph6 H Chi Minh. 

Cho dn thai dim lap báo cáo nay, Ngân hAng cO 33 chi nhAnh, 55 phOng giao djch vA trung tAm kinh doanh the. CAc chi 

nhánh ducc mO trAn dia bàn min Bc, mien Trung, min Nam vA Táy Nguyen. Ngân hang cO mOt COng ty con. 

Thit minh nay là b5 phn hcrp fhành các Báo cáo Iài chinh _r,•oflx  ' 



NGAN HANG THUONG MAI cO PHAN SAL GON CONG THUONG Mu s: 805/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAt CHINH HQ1 NHAT 

Thôi k tui chInh tr ngày 01/01/2021 dn ngày 31/03/2021 Ocr,,  vj tin/i: Triu Ding Vit Nan, 

7. COng ty con 

Cong ty Quan 1 N và Khai thác Tài san duc thành 1p theo giy phép s 4104000033 ngay 24/12/2001, dang k thay dôi 

I.n 7 theo mA s6 mài 0302487767 ngày 21/6/2013. T Iê gop vn vào Cong ty là 100%. 

8. Tang s can b, cong nhân viên dn ngày 3 1/03/2021: 1.380 ngirOt 

Tong s can b, cong nhán viAn dEn ngày 31/12/2020: 1.390 ngt±i. 

II. NiAn d* kê toán, don vi tiEn t sir dung trong kê toán 

1. NiAn do ké toán: bEt dEu t ngày 01 thàng 01 kEt thUc vào ngày 31 tháng 12 hang nAni. 

2. Don v tiEn t sü dung trong kê toán: Vit Nam dng. 

III. Chuân mtrc và Chê d kE toán âp dung tai ngãn hang 

Báo cáo ye tuán thO các chuân myc k toãn Vit Nam (VAS) hoäc các quy djnh hin hành: 

Các báo cáo tài chinh cüa Ngãn hang kern theo ducic 1p theo quy uàc giá gc vA phO hcip các ChuEn mtrc KE toán VIt 
Nam, He thông KA toán Vit Nam và các quy dnh pháp l' cO hAn quan ap ding cho các ngân hang và các t6 chüc tin ding 

khác hot dng ti nixOc CHXI-ICN ViCt Nam. Do do cáo báo cáo tãi chInh dinh kern không nhEm mc dich phán ành tinh 

hinh tài chinh, kAt qua hot dng kinh doanh và luu chuyEn tiEn te theo cac nguyen tEc và thông l kE toán ducic thCra nhn 

chung a các rniâc và ngoài phm vi Vit Nam. Các nguyen tEc vã thrc hành kE man su dyng ti nuc CI-IXHCN Vit Nam 

cO thA khác vôi thông I ti các nuOc khãc. 

Ché d và hinh thirc kE toán áp ding: 

Ngán hang áp dyng h thong chE d kE toãn Ngán hang Vit Narn ban hành theo Quyét djnh s6 479/2004/QD-NHNN ngày 

29/4/2004, chE d báo cáo tài chInh di vâi các t chirc tin dyng theo QuyEt dnh s I 6/2007/QD-NHNN, ngay 18/4/2007, 
Thông tu 10/2014/TT-NHNN ngày 20/0312014,Thông tu 49/20141FT-Nl-ENN ngày 3 1/12/2014 và Thông Us 22/201711T-

NHNN ngãy 29/12/2017c0a Ngân hang Nhà nuirc Vit Nam và càc chuEn mrc kê toán cO lien quan. 

IV. ChInh sách k toán áp dyng t?i  Ngân hang 

1. Cac thay di yE chInh sách kê toan 

Ngày 29 thang 12 nAm 2017, Ngán hang Nhà nuirc dA ban hãnh Thông Us s6 22/2017/TT-NHNN hiu Irc áp dyng 

01/04/2018 thay thE sira dEl và hOy bO: khoán 20, khoán 25, khoãn 28, khoân 29, khoàn 46 và khoãn 50 Diêu 2 Thông tu 
10/2014,TT-NHNN ngày 20/03/2014 cOa Ngân hang Nba niiâc yE vic sira d6i, bE sung mt sE tài khoàn trong H thEng tãi 

khoán kE toán can tE chcrc tin dyng ban hành theo QuyEt dinh sE 47912004/QD-NHNN ngày 29/04/2004 ctia Thông dEc 

Ngân hang Nhà nuàc và khoán 3 DiEu I và khoán 2, khoán 3 DiEu 2 Thông Us so 49/2014iTf-NHNN ngày 31/12/2014 c0a 

Ngãn hang Nhà nudc yE vic sira dEi, bE sung mt sE diEu khoàn cOa ChE d báo cáo tài chInh dôi vOl các tE chirc tin dyng 
ban hành kAm theo QuyEt djnh sE 1612007/QD-NHNN ngày 18/04/2007 và H th6ng tài khoán kE toán cáo tE chCrc tin dyng 

ban hành kern theo QuyEt djnh sE 479/2004/QD-NI*JN ngày 29/04/2004 cUa ThEng dEc Ngân hang Nha ntrOc. 

2. Chuyen dOi tiEn t 

T' giá sir dyng dE hach toan các nghiOp vu mua, bàn ngoi t là t9 giá mua, bàn thirc tE ti thOi diEm nghip vy kinh tE, tal 

chinh phát sinh. 

T' giá sir dyng dE hch toán các nghip vi khác yE ngoi t dE chuyEn dEl ra dEng Vit Nam: là ty giá binh quán rnua va 

bàn chuyEn khoãn giao ngay cUa dEng ngoi t dO ti ngày phát sinh giao dlch. 

SE du cuEi k' cOa cáo khoán myc tiEn tê cO gE ngoi t phài duqc dánh giá Ii theo t giá giao ngay ti thOi diEm cuEl ngày 

lam viêc cuEi cOng cOa kS'  bàn cáo. NEu t giá nay nhO hon 1% so vOi t9 giá binh quân gia quyAn mua và bàn ciia ngày lam 

viëc cuEi cOng cOa k5' báo cáo. NEu t5' giá nay IOn hon 1% so vOi t giá binh quAn gia quyEn rnua và bàn cUa ngây lam vic 

cuEi cOng cUa kS'  báo cáo thi lEy t giá binh quán gia quyEn mua bàn nay. 

ThuvL ,ninh nay là b5 phán hcip thành các Bdo cáo àî chinh
Trang /U 



NGAN HANG THU'ONG M1 CO PHAN sAt GON CONG THUNG Mãu so: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAL CHINH HUP NHAT 

Thôi k tài chinh tr ngây 01/01/2021 dn ngày 31/03/202 1 Don vj thth: Triu Dng Vit Nuin 

Chênh Ich t giá côa các nghip vu phát sinh trong k vO danh giA Iai  st du các khoán mc tin té có gôc ngoi te cuôi k' 

duac daa vào Báo cáo k& qua hoat dng kinh doanh trong ks'. 

T' giá quy di tai ngày 31/03/202 I: 

23.080 VNDIUSD 208,67 VND/JPY 

18.329 VND/CAD 17.578 VND/AUD 

27.113 VND/EUR 17.182 VND/SGD 

31.784 VND/GBP 24.512 VND/CHF 

3. Cong c tM chinh phái sinh va kê toán phong ngfra rüi ro 

Các cOng cu tãi chinh phái sinh duçrc ghi nhOn trën bang can dôi k toán theo giá trl hqp dOng váo ngày giao djch, và sau do 
ducic dánh giá 1i theo t giá váo ngày cu6i tháng. Lçi nhun hoc I khi các cong cii tài chinh phái sinh da thrc hin ducic ghi 
nhn trong báo cáo k& qua hot dng kinh doanh. Lçi nhun hoc I chua thzc hin dugc ghi nhn vào khoán mic chënh 

1ch t giá hOi doái trën bang can di k toán váo cu6i mi tháng và dtrcc k& chuyn váo báo cáo kt qua hoat  dcng kinh 

doanh vao th?ii dim cu6i näm. 

4. Kê toán thu nhp lâi, chi phi läi và ngirng dy thu lái 

Ngân hang ghi nhn thu nhp lAi và chi phi lAi theo phucing pháp d thu, dis chi hang ngày. Lãi cOa các khoàn cho vay qua 
hn khOng duqc ghi du thu ma duqc ghi nhn ngoi bang. Khi mt khoán cho vay trO thành qua hn thi s lAi da dir thu duvc 

hoàn lai vâ ducic ghi nhân ngoi bang. Thu nhp Iài can các khoãn cho vay qua hn duqc ghi nhn van báo cáo kt qua kinh 

doanh khi thu ducsc. 41 

5. K toán các khoãn thu tfr phI và hoa hong 

Thu nhp tr phi và hoa hong bao gm phi nhOn duçic t djch vi thanh toán, djch vi ngân qu9, phi Ut các khoàn báo lánh vO 

các dlch vi khác dtrçic ghi nhn khi thirc nhn. Ill 

6. Kê toán d61 vói cho vay khách hang, hoat (1ng mua n0 

Ké toán dôi vOi cho vay khach hang 

Nguyen t&c ghi nhOn các khoãn vay: Các khoãn cho vay khách hang duçic trinh bay theo s dir nci gc trtr di dtt phOng rO 

cho 'ay khách hang. 

Nguyen tc phân Ioai nçi và dánh giá rOi ro tin dung: Các khoán vay ngn hn cO kS'  hn dn 01 nám. Các khoãn vay trung han 

cO kS'  hn Ut trên 01 näm dn 05 nám và các khoãn vay dài han cO k' hn trên 05 näm. 

Các nguyen tc phân 1oi nq Va dánh giá rOi ro tin ding dtrcc Ngân hang thc hin theo Thông Ut s 02/201 3/TT-NHNN 

ngãy 21/01/2013 và Thông hi s, 09/20141TT-NHNN ngày 18/03/2014 

Ca sO trich Ip d phOng rOi ro vã xOa s các khoãn cho vay không cO khà nang thu hi: Dr phong ci th duVc tinh theo các 

s6 dir các khoãn cho vay tOng khách hang vá can cam k& ngoi bang ti th&i dim cuOi qu9 dra trên vic phân Ioi nhOm nci 

cho vay theo thOi hn nq, Dr phOng ciii th các khoãn cho vay và các cam kt ngoi bang ti ngày kM thCic niên d k toán 

dtrc xác djnh dya trên vic s& dyng các t l dir phOng sau day dôi vOi can s6 dir n g6c ti ngày 30 tháng ii hang nam sau 

khi trO di giá tn cOa tài san dam bão da duqc khu trO theo các t l quy djnh. 

Phãn Ioai nq T' I Ip du phOng cii the 

NhOm I Na dO tieu chuOn 0% 

NhOm 2 NV cn chO 

Nhóm 3 NV dual tieu chu.n 20% 

NhOm 4 NV nghi ngO 50% 

Nhóm 5 Nq cO khã náng mt vOn 100% 

Du phOng chung duqc tfnh bang 0,75% t6ng si dir cOa các khoãn cho vay khách hang tO nhóm I dn nhOm 4. 

Thuylt ,ninh nay là b5 plin hqp ihành các Báo cáo tài chInh
Tra,i I. 



NGAN HANG THUONG Mi CO PHAN sAi GON CONG THUONG Mu so: B051TCTD-f-IN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHLNH HOP NHAT 

Thôi k' tài chInh tir ngày 01/01/2021 den ngày 31/03/2021 Dc,iz vj fin!,: Trixi Dông Vif A'a,n 

Viêc xóa s các khoán no vay không cO khà nangthu hi can cü vào Thông tu sO 02/201311T-NHNN ngày 21/01/2013 và 
Thông Eu s6 09/2014/TT-NHNN ngày 18/03/2014. 

Ban nq cho Cong ty TNHI-L MTV Quàn I tài san cOa To chirc tIn dung Vit Nam (VAMC} 

Ngan hang thirc hién viêc bàn no cho VAMC theo Nghj dinh sO 53/2013/ND-CP do Chinh phü ban hành ngày 8 tháng 5 
näm 2013, Nghj djnh 34/20l5fND-CP do ChInh phü ban hành ngày 31 tháng 3 nam 2015 süa dOi và bô sung mt s diu can 
Ngh dinh 53/2013/ND-CP, thông tu I9/2013,TT-NHNN do Ngán hang Nhà nuàc Vit Nam ban hành ngãy 06 tháng 9 nSm 
2013 quy dinh v vic mua, bàn, xCr l nçi xu cOa Cong ty quán I tãi são cCia To ch(rc tin dung Vit Nam, Va các khoan nu 
bàn cho VAMC ducic xut toán khôi bang can dM k toán theo các huang dn trong cong van st 84991NHNN-TCKT do 
Ngàn hang Nhà niiOc ban hành ngày 14 tháng II nam 2013 v vic huàng dn hach  toán nghip vu mua bàn ng xãu càa 

VAMC vã tO chrc tin dung,  và cong van s 925/NI-[NN-TCKT do NI-INN ban hành ngày 19 thang 2 nàm 2014. 

Trái phiêu däc bit phãt hãnh b&i VAMC tuong ing vài khoàn nçi xu ma Ngân hang bàn ctuçic ghi nhn là chàng khoán no 

gi den ngày dáo han. 

Khi hoàn thành thO tuc  rnua bàn nçi xAu, Ngân hang sü dung dr phOng c,i th dã trich 1p  chua sCr dung d hach  toan giárn giá 

En ghi so cOa khoãn nv xâu và tat toãn tài khoãn ngoai  bang theo dOi lAi chira thu duc cOa khoãn nq xu do. 

7. Ké toán càc nghip vi kinh doanh vã diu ttr chthig khoán 

7.1. Nghip vi kinh doanh chLng khoãn 

Chtrng khoán kinh doanh là chüng khoán ban du di.rçic mua và nm g10 cho muc dIch kinh doanh trong ngn han hoic nëu 

Ban Tong Giám dOc quyêt djnh nhu vy. 

Nguyen tc ghi nhn giá Erl chrng khoãn kinh doanh: Chüng khoán kinh doanh ban du duc ghi nhn theo giá thtrc iC mua 

chCrng khoán (giá gc), bao gm già mua cong (+) các chi phi mua (nu cO). Sau dO, các chung khoán nay du?c ghi nhn theo 

giá gc trtr dir phOng giám giá chüng khoãn. 

Di phOng rCii ro chOng khoán kinh doanh duqc 1p khi giá En thun cO th thc hin duc (giá thj trlräng) can chàng lthoàn 

kinh doanh giàm xuOng thâp hcm giã gtc. 

Lài hoc 1 tr kinh doanh chrng khoán duoc ghi nhn trên báo cáo k& qua hoat dng kinh doanh theo sO thuàn. 

7.2. Nghip vu du ttr chüng khoán 

Chirng khoán du tu gm các chi:rng khoán s&n sang d bàn và cãc chüng khoán gi dn ngày dào han. 

ChIrng khoán gi dn ngày dão han:  là các chCrng khoán cO kS' han c djnh và các khoán thanh toãn c djnh hoãc cO th 

xác dnh duçrc vã Ban TOng Giãm dc có dinh và cO khá nang gi dn ngày dão han. 

ChOiig khoán sn sang d bàn: là các chüng khoán no hoc chüng khoán vn duc girr trong thai gian khOng n dnh truOc. 

cO th duoc bàn bat cü lOc nào. 

Nguyen tac ghi nhn chüng khoán du Lu: du9c ghi nhn theo giá thuc t mua, Sau dO càc chirng khoán nay diroc hach toán 

theo giã gc tnir d phOng giàm giã chüng khoán trong các kS'  k toán tip theo. 

Thu nhp lài tr chüng khoãn ncr gi dn ngày dáo han  duqc ghi nhn trën Bào cáo k& qua hoat dng kinh doanh trCn CO sO 

di,r thu. Lãi duc huOng truOc khi Ngân hang nm gi duc ghi giãm trr vào giá vn tai  th?si dim rnua. 

Lâi hoãc l tr kinh doanh chüng khoán sn sang d ban dugc ghi nhn trén Báo cào kt qua hoat dng kinh doanh theo SO 

thun. 

Dt,r phOng rãi no chCrng khoán d&u tu ducrc lap khi giá tn thun cO th thi,rc hin duçrc (giã th truäng) cOa chirng khoán du tu 

giãm xung thãp hon già g6c. 

7.3. Nghip vu du tu vào cong ty con 

Khoàn du tu vào cOng ty con duçrc ghi nhn khi Ngân hang nm gi trên 50% quyn biiu quyt vá cO quyn chi phi các 

chinh sách tài chinh và hoat dng, nhm thu ducrc  lqi ich kinh t tx các hoat dng cUa Cong ty dO. Khi Ngân hang khOng cOn 

nni gi quyn kim soát Cong ty con thI ghi giàm khoán du tu vão cong ty con. Các khoãn d&u Eu vào COng ty con dtiçrc 

phân ánh trên báo cáo tài chinh theo phuong pháp giã gc. 

Thu)'t rn/nh nay là b5 phn hcip thành các Báo cáo (ài chInh
Trang 1. 



NGAN HANG THt!ONG M31 cO PHAN SAI GON CONG THUNG Máu s: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAL CHINH HqP NHAT 

Thôi k' tài chInh tir ngày 01/01/2021 dn ngày 31/03/2021 Don vj tin!,: Tria Dng Viii Nan, 

Phi.wng pháp giá g6c là phuang pháp k toán ma khoán du tu duqc ghi nhân ban dâu theo giá göc, sau dO khOng duoc diu 
chinh theo nhthig thay dOi cCia ph.n sci hau cüa cac nhà dâu tu trong tãi san thun cCa ben nhn du tu. Bão cáo két qua heat 
dng kinh doanh chi phán ánh khoãn thu nháp cCa các nba dAu tu dtrc phân chia tr Igi nhun thun luSi k cCa ben nhn du 

tu phát sinh sau ngày du tu. 

Dr phOng t6n that các khoân du ttr cOng ty con ducic 1p  khi Ngân hang xác djnh dtrcic các khoán du tu nay bj giãm sUt giá 

tr lchông phái tam  thii vâ ngoài k hoach do k& qua hoat dng cUa các cOng ty con du Ui b l& 

7.4. Nghip vu dâu tu dài han  khác 

Du tu dài han khác là các khoán du tu vài t5' l thp han hoc bang 11% ph&n v&i cCia các t chCrc kinh té. Các khoàn dàu 

tu dai han  ghi nhn ban dAu theo giá g&. 

DV phOng t6n tht các khoãn du tu tài chinh dài han  ducrc  1p  khi Ngàn hang xác djnh dLrcic các khoãn d&u tu nay bj giárn sth 

giá trj khong phãi tam  thai và ngoài k hoach do kt qua hoat dng cOa các cOng ty duçc du ttr bj l& 

8. Nguyen tAc ghi nhen TSCD hüu hinh 
Tài san cö dinh hu hlnh duqc ghi nhân theo nguyán giá trr di (-) gia trl hao mOn lüy k. Nguyen giá là toàn bi các chi phi 

ma Ngân hang phài be ra d cO duc tài san c djnh tInh dn thai diem dua tái san dO vào trng thai s&n sang str dicing theo dt,r 

tinh. Các chi phi phát sinh sau ghi nhn ban du chi dtrc ghi tang nguyen giá tài san c6 dlnh nu các chi phi nay chic chn 

lam tang lui ich kinh t trong uxang lai do scr dung tài san do. Các chi phi khong thOa mAn diu kiin trCn duqc ghi nhn là chi 

phi trong kS'. 

Khi tài san c dinh duçc bàn hoc thanh 15', nguyen giá và khu hao luy k duc xOa s6 và bat k5' khoán lAi 1 nào phát sinh tr 

viêc thanh 15' du dtrçic tInh vào thu nhp hay chi phi trong kS'. 

:0 
Tài san cd dinh hilu hinh mua scm 

Nguyen giá ti san c6 dlnh  bao gm giá mua (trr (-) cac khoân ducic chit khu thuang mai hoc giãm giá), các khoán thu 

(khong bao gOm các.khoãn thus duc hoàn lai)  và can chi phi lien quan trtrc  tip dn vic &ra tài san vão trng thai sn sang 

sr ding, nhu chi phi lap dt, chy thcr, chuyen gia và các chi phi lien quan trirc tip khác. 

Tâi san c6 dnh hinh thành do du tu xây ding theo phucmg thCrc giao thu, nguyen giá là giá quyt toán cOng trinh du tu xáy 

dijng, các chi phi lien quart trrc tip khác và l phi trtxàc ba (nu co). 

Tãi san c6 djnh là nhà cra, vt kin trirc gn Iin vi quyn sü dung dt thi giá tn quyn sü dung dt duc xác dinh riêng biêt 

và ghi nhn là tãi san cô djnh vO hlnh. 

9. Nguyán tc ghi nhãn TSCD vô hink 

îàî san c dnh vo hinh duan ghi nhân theo nguyen giá trr di (-) giá tn hao mOn lüy k. Nguyen giá tài san c djnh vO hinh là 

toàn b các chi phi ma Ngân hang phái bO ra d cO duc tài são c d!nh vO hlnh tinh dn thai dim dua tãi san dO vão sü ding 

theo di.x kin. 

Mua sàî san ci din/i vô hInh riêng bil 

Nguyen giá tãi san c djnh vo hinh mua riêng bit bao g&n giá mua (tth (-) các khoàn duc chi& khAu thuang mai hoc giãm 
giá), can khoán thu (khong bao gm cac khoãn thu dtrccc hoàn lai) và các chi phi lien quan trrc tip Mn vic dtra tãi san vão 

trng thai sn sang scr ding. Khi quyn scr ding dt duqc mua cOng vOi nhà cüa, vt kin trOc trCn dtt thi giá tr quyn sü 

dtng dt ducic xác dnh riêng biêt và ghi nhn là tài san c djnh vô hinh. 

Tài san c djnh vô hinh hInh thành ti vic trao d6i thanh toán bang chuxng tz lien quan dan quyan sâ hu vn cUa dan vi, 

nguyen giá tài san ca dlnh  vO hinh là giá tn hçip 15' cüa các chCmg tn duqc phát hành lien quan dn quyen sO hu vOn. 

Ta! san c dfnh vô hInh là quyn st- thing ddi 

Nguyen giá tãi são cÔ dinh vO hInh là quyn sC diing dat là s tian trã khi nhn chuyan nhuçmg quyan sis ding dat hcip phàp ti 

nguOi khác, chi phi dan bU, giãi phOng mt bang, san lap mt bang, l phi truOc ba.., hoc già trj quyn scr dung dat nhn gOp 

vn lien doanh. 

Thuyi rninh nay là bO phán hcrp ihànlz các Báo cáo iài chin/i Trs,u. I. 



NGAN HANG THtXONG MAL CO PHAN SAl GON CONG THUONG Mu so: B05/TCTD-UN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH HOP NHAT 

Thô'i k' tài chInh ttr ngãy 01/01/2021 den ngày 31/03/2021 Thm vjtInhz: Triu Dng Vit Nan, 

Phdn mê,n may vi tinh 

Phn mm may tinh là toàn bô các chi phi ma Ngan hang da chi ra tInh dn thii dim dua phán mém vào scr diing. 

10. Phixong pháp khâu hao TSCD 

Tài san c dnh hthi hinh ducic khu hao theo phuang phãp duing thng dija trên thOi gian sCr dmg uàc tirih cCza tài san. ThO 

gian hu dvng  uâc tinh là thai gian ma tái san phát huy &rçlc tac ding cho san xu& kinh doanh. 

T/zo'.i gian hi?u dipig roe tin/i cáa cdc TSCD nh,r sau: 

1V/ià xithng. vOl kiin lric 25 ndm 

1Vláv nzóc, thiAt bi 4- 8 nanz 

?hu-ong tin vin tái, truyn thin 5 - 6 nãni 

Thiêt bj, diing cy qudn Ij' 2 - 5 nd,n 

Tài san có' dinh khác 4 - 6 nOin 

Quyn s-  dyng ddt có th&i han djtoc khdu hao phà hop vOl th&i hqn trén giy chi-ng nhn quyn s& dyng dat. 

Quyén sit dyng dot vO th&i hcxn dtrcrc ghi nhn theo giO gOc vO khOng tinh khO'u hao. 

11. K toán các giao dch thuê täi são 

Thuê hot dng: là loai hinh thuê tài san Co dinh ma phn IOn rOi ro và lçii ich gân lin vOl quybn sO hu cOa tài san thuc v 

ben cho thuê. Khoán thanh toán du6i hInh thCrc thuê hoat dông duqc hch toán vào báo cáo kt qua kinh doanh theo phrang 

pháp thrOng thng dtra  trên thOi hn thuê hot dng. 

12. Tiàn và cãc khoãn tuong throng tin 

Trên báo cáo kru chuyn tin tê, tin và các khoàn tuong duang tin bao gOm tin, kim 1oi quy vã dá qu, tiOn gai thanh toán 

ti Ngân hang Nhà nuOc Vit nam, tin gui không k' hn và cO k' hn tal  TCTD khác cO thOi han khong qua 90 ngày ké tr 

ngày gui. trái phiu chinh phO va các giy tO cO giá ngOn han  khác dO diu kiin tái chi& khAu vOi Ngãn hang Nhà nuàc. 

chüng khoán CO thOi han thu h hoc dáo han không qua 3 tháng kê tr ngáy mua. 

13. 13i1 phông, cong no- tim an và tài san chtra xic dnh 

Các khoàn du phOng duqc ghi nhân khi: Ngàn hang cO mt nghia vy hin ti phát sinh tcr các si,r kin dà qua; CO th dira dn 

sit giàm sOt nhOng Igi ich kinh t cOn thibt dO thanh toán nghTa vy n; Giá trl cOa nghia vy n do duc irOc tinh rnt cách dOng 

tin cay. Dit phOng không thrcrc ghi nh0n cho các khoán 10 hoat dng trong tuong lai. 

Khi CO nhiOu nghia vu no ttrang tir nhau thi khà nang giãm sOt Ioi ich kinh té do vic thanh toán nghia vy no dLroc xác dinh 

thông qua viëc xem xdt toàn bô nhOm nghia vu nOi chung. Dr phOng cOng dirc ghi nhân cho do khá nàng giàm sOt lçTi Ich 

kinh tO do vic thanh toán t11ng nghia vu nq là rOt nhô. 

Dr phong duçic tinh ô giá tr hin tai  cOa các khoán chi phi dr tinh dO thanh toán nghTa vi,i nq vài suOt chiOt khAu trudc thuO 

và phán ành nhng dánh giá theo thj trirOng hin ti vO thOi già cOa tiOn tê và rOi ro ci thO cOa khoán no do. Khoãn tang len 

trong dtr  phOng do thii gian trôi qua ducic ghi nhn là chi phi tiên lãi. 

14. Nguyen tc và phtro-ng pháp ghi nhln chi phi thuO TNDN hin hành, chi phi thuê TNDN hoOn li 

Chi phi thuO thu nhp doanh nghip throc xác djnh gOm tOng chi phi thuO thu nhp doanh nghip hin hành và chi phi thuO 

thu nhp doanh nghip hoãn Iai  khi xác djnh li nhu.n hoc 10 cOa mGt kS' kO toán 

Chi phi thuO thu nhp doanh nghip hin hành: là sO thuO thu nhp doanh nghip phái np (hoc thu hOi ditqc) tlnh trén thu 

nhp chju thuO và thuê suOt thuO thu nhâp doanh nghip cOa nãm hin hánh thea lut thub TNDN hin hành dirçyc ghi nhãn. 

Thuyét mmli nay là bt5  phi2n hop thành các Báo cáo tài chinh 



NGAN HANG THUNG MI CO PHAN SAE GON CONG THUNG Mãu so: B051TCT1)-IIN 

THUYET MINH BAO CÁO TAL CHINH HOP NHAT 

Thôi k5' tài chInh tir ngày 01/01/2021 dn ngày 31/03/2021 Do,z vj ilnh: Triu Ding Vit Narn 

Chi phi thud thu nhp doanh nghip hoàn Ii duçic xác dnh cho các khoán chênh lch tm th,i ti ngáy 1p bang can dôi kO 
toán giüa ca sâ tinh thu thu nhâp ciia các tãi san, nçi phái tn và giá tr ghi s cCia chUng cho mic dich báo cáo iái chinh vã 

giá trj sCr dung cho mic dich thuá. Thud thu nhãp hoân Iai phái trã duçrn ghi nhn cho tht cã các khoán chênh tech tm thii. 
con tài san thuá thu nhâp hoán Ii chi duqc ghi nhn khi chic ch&n có dü Iqi nhuân tinh thuE trong ti.mg Iai d khu trt các 
khoãn chênh Iêch tam thii. 

Giá tr ghi s cüa tài san thus thu nhp doanh nghip hoân lai phãi ducic xem xét 1.i vào ngày kt thic niên d k toán và phái 

giám giá tn ghi so cUa tài sari thu thu nhp hoAn li dn mfrc bão dam chic chin có dü Içii nhun tinh thu cho pháp lqi Ich 
cüa mt phãn hoac toãn b tài san thu thu nhp hoãn Iai duqc scr ding. Các tài san thu thu nhp doanh nghip hoAn Ii chua 
ghi nhn truac day ducsc xem xét 1i vào ngày kt thüc niên d k toán và duçic ghi nhn khi chic chri có dü lçri nhun tinh 
thu d cO th sCr ding các tài san thu thu nhp hoan Iai chua ghi nhn nay. 

Thud thu nhp hoAn 1i duçrc ghi nhOn vào báo cáo k& qua hot dOng kinh doanh ngoi trir trtthng hcp thu thu nhp phát 
sinh lien quan den mst khoãn mic duqc ghi thing vào vn chU sâ hru, trong trung hqp nay, thu thu nhp hoän Ii cOng 

ducic ghi nhn trirc tip vao vn chU sâ hthi. 
Ngãn hang chi bO trr các tãi san thud thu nhp hoãn li và thu thu nhp hoAn li phãi trã khi Ngán hang cO quyn hçip pháp 
dLrac bO trr gila tài san thug thu nhp hin hánh vii thu thu nhp hin hãnh phái np vä các tài san thue thu nhp hoan lai Va 

thus thu nhp hoãn lai phái trá lien quan tOi thu thu nhp doanh nghip duçrc quán l bâi cOng mt ca quan thud dOi vài 
cOng mt don vj chju thu và doanh nghip di,r djnh thanh toãn thus thu nhp hin hành phái Ira vá tái san thuê thu nhp hin 

hãnh trên ca sâ thun. 

Các khoàn thud phái np ngân sách nhà nuOc se dugc quyt toán cu thE vâi co quan thuE. ChCnh lch gica s6  thuE phài np 

theo s6 sách và s lieu kiEm tra quyE.t toán s duqc diEu chinh khi cO quyêt toán chInh thcrc vOi ca quan thuë. 

15. K toán các khoãn von vay, phát hành chirng khoãn n, cong cu vfl 

Chi phi di vay Ia lAi tiEn vay và các chi phi khác phát sinh lien quan trirc tiEp dOn các khoãn vay cOa Ngan hang. Chi phi di 
vay duoc ghi nhân vio chi phi trã Iai trong k, khi phát sinh lián quan trc tiEp dEn vic du tu xây dsng hoäc tâi san dO dang 
thi chi phi di vay duçic tinh truc tiEp vào giá tr cOa tai san dO theo quy dnh cUa chuãn mtrc  ke toán Vit Nanr 

16. VOn chO sOhthi 

Vn chO sO huti cOa Ngân hang duuc trInh bay trên bang can di kE toán bao gm: Vn diEu l và thng du vn c6 phAn. 

V6n diEu l: duçic hlnh thành tr s tiEn ma các c dong da gOp vn mua c phEn, c6 phi&u, hoac ducic b6 sung tr Içri nhun 

sau thuE theo Ngh QuyEt cOa Dai Hri Bng c dông hoOc theo quy djnh trong diEu l hot dng cCia Ngân hang. Ngun vn 
kinh doanh dtrc ghi nhn theo s v6n thijc tE da gOp b&ng tjEfl hoc bang tài san tInh theo mnh giá cOa c phiEu d phát 

hanh khi mOi thành lap, hoc huy dng them dE mO rng quy mô hot dng cOa Ngân hang. 

Thang dir vn c phn: Phàn ánh khoán chênh lch tang gitta s tiEn thc tE thu ducrc so vOi mnh giá khi phát hành lEn dEu 

hoOc phat hành b6 sung c phiEu và chênh lch tang, giàm giOa s liEn thrc tE thu duac so vOi giá mua 1a khi tái phat hãnh cô 

phiEu qu'. TnuOng hcrp mua Ii c phiEu dE hOy bO ngay ti ngày mua thI giá tr c phiEu duçc ghi giam ngun yEn kinh 
doanh tai ngày mua là giá thirc tE mua li và cOng phãi ghi giàm nguEn yEn kinh doanh chi tiEt theo mnh giá vã phAn thng 

du yEn cE phEn cOa cE phiEu mua lai. 

CE phiEu qu là cE phiEu cOa Ngân hang d phát hanh và dtrc Ngãn hang mua lai. Khoàn tiEn dà Ira dE mua cE phiEu. bao 
gEm các chi phi cO lien quan trçrc tiEp, duqc giAm trr vào yEn chO sO hth dEn khi các cE phiEu qu dugc hOy bO hoc tái phát 
hãnh. SE tiEn thu do tái phát hành hoOc bàn cE phiEu qu trO di các chi phi lien quan trtrc tiEp dEn vic tái phát hành hoäc bàn 

cE phiEu qu5' ducic tinh vào phEn yEn chO sO hQu. 

VEn khác: Phán ánh SE yEn kinh doanh duc hInh thành do bE sung tO kEt qua hoat dng kinh doanh hoOc dLrçrc tang. biEu. 

tái trg, dánh giá li tài san. 

Loi nhun chua phãn phOi. 

Nguyen tEc ghi nhOn lçii nhuOn chua phán phEi: dtrcrc ghi nhn là sE lqi nhuOn (hoc IE) tO kEt qua hot dng kinh doanh cOa 
doanh nghip sau khi tnO (-) chi phi thuE thu nhp doanh nghip cOa k$' hin hânh và các khoán diEu chinh do áp dvng  hEi tE 

thay dEi chinh sách kE toán và diEu chinh hEi tE sai sot trong yEu cOa các nãm truOc. 

Thuyt rninh nay là bO pIiin hop thành các Báo cáo lài chinh Trang I.' 

•i) 



NCAN HANG THU'ONG MM CO PUAN sAt CON CONG THUONG Mãu so: B05/TCTD-1-IN 

THUYET MINH BAO CÁO TAL CHfNH HQP NHAT 

Thôi k' tài chinh tir ngây 01/01/2021 dn ngày 31/03/2021 Do,z v/ liii!:: Triii Eô,zg Vli Na,,, 

Viêc phãn phi id nhuân và trich ip  các qu9 duçic can cü van diu lê cOa Ngân hang vâ dixc thông qua Dai hOi dOng Co 

dông hang nâm. 

17. Các diëu chinh so Iiu kê toãn kS' truó'c 

S6  lieu du nàm và nam tnrOc duqc diu chnh cho phü hp theo Thông nx 49/20141fT.NHNN ngây 31/12/2014 vã Thông t.r 

221T1-NHNN ngãy 29/12/2017 côa Ngãn hang Nhá nw5c Vit Nam. 

18. Cãc ben lien quail 

CAc ben lien quan là các doanh nghip, các cá nhân, truc tip hay gián tip qua mt hay nhiu trung gian, cô quyên kiêm soál 

ngãn hang hoac  chlu si,r kim soát c0a Ngãn hang. Cãc ben lien kt, các cá nhân nan trtc tiêp hoc gián tiep nm gi quyën 

biêu quyêt ccia Ngân hang ma có ãnh hu/mg dáng k di vüi ngân hang, nhng chtrc trách quàn i chô chôt nhu ban t6ng 

giám dc, hi ding quàn tn, nhng thành viën than c.n trong gia dinh cUa nhung ca nhãn hoc các bCn lien kët hoc nhung 

cong ty lien kt vOi cá nhân nay cOng duçic coi ia các ben lien quan. Trong vic xem xet tixng mi quan h 

quan, bàn cht cCia mi quan he duc chO chü không phãi Ia hInh thüc pháp 1. 

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

I. Tiên met, yang bac,  da qu 

31/03/2021 

Tiên mt bing VND 198.930 

Tiên mat bang ngoai t 10.175 

gia các ben lien 

31/12/2020 

154.150 

16.687 

TOng cong 209.105 170.837 

2. Tin gOl tai  Ngãn hang Nhà ntr6c 

31/03/2021 31/12/2020\  \\ 

han gui thanh toan t?i  Ngân hang NhC nuàc 500.416 560.297 

BángVND 458.896 526. 920 : ; \l 

BángngoqiI 41.520 33.377J 

Tng cong 500.4 16 560.291j 

3. Tin gui tai các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 

31/03/2021 31/12/2020 

3.1. Tian gui tai các TCTD khác 

Tian gui khong k han 4.7 17.995 4.295.807 

Bang VND /4.654 /1.752 

Bang ngoqi hôi 4.703.341 4.284.055 

Tian gui cO k' han 1.043.700 

BángVND 1.043.700 

BãngngoQihOi - 

Cong 4.717.995 5.339.507 

3.2. Cho vay các tO chOc tin dung khác 

31/03/2021 31/12/2020 

Cho vay ngãn han 50.000 400.000 

BángVND 50.000 400.000 

Di,r phOng rUi ro cho vay các TCTD khãc 

Cong 50.000 400.000 

TOng cong 4.767.995 5.739.507 

Thuyé! rninh nay là bç5 phçn hcrp thành các Báo cáo tài chInh irc,,i' /( 

7TH 



NGAN HANG THUONG M1 CO PHAN sAi GON CONG THUONG Mãu so: BOS/TCTD-UN 

THUYET MLNH BAO CÁO TA! CHNH HqP NHAT 

Thoi k' tài chInh t& ngày 01/01/2021 den ngày 31/03/202 1 DoI1 rI/in!::  Triêu Dông Vit A'a,n 

Phãn tIch chit luqng dir no cho vay, tiên gin các TCTD khäc: 

31/03/2021 31/12/2020 

Na dO tiëu chuOn 50.000 400.000 

Cng 50.000 400.000 

4. Các cong cv tãi chInh phái sinh và các tài san tãi chinh khác: 

Tong giá tr cüa 
(theo t5 giá ngày 

hqp dong) 

Tai ngày cuôi k' 

hqp dng 
Tong giá trj ghi so k toán 

(theo t' giá t ngày Ip báo cáo) 
hiu Iirc 

Tãi sari COng no 

Cong cy là! chink phiái sink tin te 2.720 

- Giao djch k' han  tiën te 

- Giao dich hoán d6i tin te 4.497.880 2.720 

Ti ngãy dãu kj' 

Cong cy là! clunk pit01 sink lien le 6.585 

- Giao dich kS'  han tin te 

- Giao dich hoán di tin tê 6.585 

Cong cy là! chin/i phái situ: k/:Oc 

COng cy tài chInh phái sinh tiên t 4.497.880 2.720 

5. Cho vay khách hang 

31/03/2021 31/12/2020 

Cho vay các tO chüc kinh t& cã nhán trong nitOc 14.826.528 15.152.879 

Cho vay chit khu thung phiu va cac giy t cO giá 90.928 286.076 

Cho vay bang vn tai trg, Oy thOc dau tu 450 595 

Cho vay các t chirc kinh t, cá nhán nuâc ngoãi 8.760 8.000 

TOng cing 14.926.666 15.447.550 

5.1. Phán tich chat 1ung nç cho way 31/03/2021 31/12/2020 

Nçi dO tiêu chuán 14.570.654 15.100.040 

Nacân chCi 120.520 124.445 

Nç dual tiêu chun 28.262 19.281 

Nçu nghi nga 22.618 19.017 

Nçu có khà nang mat von 184.612 184.767 

Tong cong 14.926.666 15.447.550 

5.2. Phãn tich dir ny theo thoi gian 
31/03/2021 31/12/2020 

Nq ngn hn 10.480.616 10.931.458 

Na trung han 1.700.246 1.742.064 

Nçidái han 2.745.804 2.774.028 

Tong cQng 14.926.666 15.447.550 

Thuyél ,ninh này/à b5 phcn hcip lhOnh các BOo cáo lài chin/u 



NGAN HANG THUONG MI CO PHAN sAt GON CONG THU'QNG Miu so: BOSITCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HOP NHAT 

Thôi k' tài chInh tir ngày 01/01/2021 dn ngày 31/03/202 1 Do',, vj un/i: Triëu Dong Vie! Na,,, 

5.3. Sr thay dOi (tAng/giam) cüa D' phong rüi ro tin ding 

K' nay Drp/zàixg c/lung Drphông ct the 

S dir du nam 107.123 9.642 

Di phOng rOi ro trich Ip trong kS' /(Hoãn nhp trong ks') - 

Sü dng dx phông rUi ro tin dyng trong kS' 

SOdu'cuôik' 107.123 9.642 

Näm truuc 

SO dir dâu nm 107.849 8,155 

Dx phong r-üi ro trIch 1p trong Içi /(Hoàn nhp trong kS') (726) 44.573 

Dr phOng giãm do xü I các khoãn nq phâi 

thu hOi bang ngun dirr phông 
(43.086) 

So dir cui nm 107.123 9.642 

Chi tiêt so dir dir phông 31/03/2021 31/12/2020 

Dçr phong rüi ro cho vay t ch0c tin dyng khác - 

Du phongnii rochovaykhách hang 116.765 116.765 

±Dvphongchung 107.123 /07.123 

Dphôngcy th 9.642 9.642 

Cng 116.765 116.765 

6. ChCrng khoán dãu tir 

Trái phiêu dlc bit do VAMC phát hanh 
31/03/2021 31/12/2020 

- Mnh giá trái phiau dc bit 738.885 752.229 

- Dr phOng trái phiêu dc bit (225.873) (229.826) 

Cng 513.012 522.403 

Tong cng 513.012 522.403 

7. Gop von, du tw dãi hn 

31/03/2021 31/12/2020 

Phãn tich giá tr!  dâu tir theo loi hlnh du tu 

Các khoãn dãu tu dài han khac 125.655 125.655 

Dtf phong giàm giã dâu tir dái h.n (26.931) (26.931) 

Tong cng 98.724 98.724 

Thuyét ,ninh nay là bç5 phan hop than/i các Báo cáo tài chInh I rang 1' 



NCAN HANG THU'ONG MI CO PHAN SAI CON CONG THUØNG Mu s: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHtNH HP NHAT 

Thôi k' tai chInh ti ngay 01/01/2021 iIri ngiy 31/03/2021 Duji vi (In/i: Triu Dng Vit1Nani 

7. Cop vein, dIu tu dOi Iiiii (tiêp tlico): 

- Chi tiêt các khoñn diu tu dti ban cüa Ngn bOng 
31/03/2021 3 1/12/2020 

  

Ten Gii gt Cia tn hin ti 
T5'I pn 

von(/o) 
Cia góc Cia tr hin tai 

T' I pliii 
vin(%) 

125.655 98.724 125.655 98.724 
DOu tu dOi ban khOc 

9iu tu' vOo cOc TCTD 

Ngân hang TMCP Bàn Vit 71 .776 71.776 2,34% 71.776 7 1.776 2,34% 

Diu tu vOo doanh nghip khOc 

Cty CP Khách san Sal GOn Ha Long 18.379 18.379 10,98% 18.379 18.379 10,98% 

Cty CP Thanh toán Quc Gia Vit Nam 2.000 2.000 0,64% 2.000 2.000 0,64% 

Cong ty CP Ch&ng khoán SAIGONBANK Berjaya 33.000 33,000 11,00% 33.000 33.000 11,00% 

Qu9 BL TIn dçing cUa Doanh nghip vera và nhO 500 500 0,22% 500 500 0,22% 

Dy phOng giOm giá du tu' cháng khoOn dài han (26.931) (26.93 1) 

COng ty CP Chang khoán SAIGONBANK Berjaya (26.93 1) (26.931) 

125.655 98.724 125.655 98.724 
Tng cong 

Thityi minh nay là bó ph<n hop ihành Báo c.'á Ia: chinh Trwig /9 



NGAN RANG THUO'NG MAE CO PHAN SAI GON CONG TI{ifO'NG 

THUYET MINH SÃO CÁO TA! CH!NH HP NHAT 

Thôi k5' tãi chInh tir ngày 01/01/2021 dn ngày 31/03/2021  

Mu so: B05/TCTD-FIN 

Do'iz vj tin/i: Triu Dizg Vit Nwn 

8. Ttii san có khác 

31/03/2021 31/12/2020 

I. Chi phi xãy drng co ban d& dang 7.837 7.681 

2. Mua sm tài san cô dinh 12.187 7.258 

3. Các khoán phái thu 121.590 95.711 

4. Tài san cO khác 9,812 55.383 

Cing 151.426 166.033 

8.1 Cäc khoãn phãi thu 

31/03/2021 31/12/2020 

- Các khoãn phal thu ni b 49.445 28.176 

Trong do: 

Tqm ing nghip vi 16.167 5.009 

Các khoán phOi thu khác 15.140 5.028 

- Các khoãn phài thu ben ngoai 72.145 67.535 

Tin h6 tro' Ia! sut chö Nhà nttác thanh toan (*,) 4.664 4.664 

COckhoOnkhdc 67.481 62.87/ 

121.590 95.711 
Cong 

(*): Thuyêt rninh liEn Iz triy Iai suEt c/ia' Nhà ,uthc lhanh loan: 

Tkn dâ chi cho khOch hang vay hä irci Mi suEt 

COc khoOn cIa nhOn tin hE tro' ía! di 

6 7.592 

(62.928) 14' 

Co 
K/wan tiEn con p/id! I/in ho tri c/iO' n/ia nirO'c i/ian/i loan 4.664 

IN 

8.2 Tài san cO khãc 

31/03/2021 31/12/2020 jC 

- Chi phi ch phân b 8.823 8.649 

Tâi san gãn nçi dâ chuyn quyn s hu cho Ngân hang dang ch xü 1 45.754 

+ Bt dng san 
45.754 

- Tãi san khhc 989 980 

9.812 55.383 
CQng 

9. Tiên gui Va vay các TCTD khac 

9.1. Tiên gui cüa các TCTD khac 

31/03/2021 31/12/2020 

a. Tiên gri không k5' hn 85.784 104.829 

-BEngVND 84.939 /03.982 

-BEngngoczihôi 845 847 

b. Tin gui cO k' hn 420.000 1.546.640 

-BngVND 420.000 460.000 

-Bngngoçihôi 
- 1.086.640 

505.784 1.651.469 
Cçng 

Thuyéi in/nh nay là b5 ph4n hqp thành cOc Bdo cáo àî chInh
Trong 2() 



NGAN HANG THUONG MI CO PHAN SAL GON CONG THISONG Mãu so: BOSITCTD-l-IN 

THUYET MINH BAO CÁO TAL CHINH HP NHAT 

Thô'i k' tài chInk ttr ngày 01/01/202 1 den ngày 31/03/2021 Do'n vj Ilith: Trii Dông Viêt i'Jam 

9.2. Vay các TCTD khác 

- Bang VND 

± Ngdn hang TMCP Ddu 1w và Phál Triên Vi1 Narn -CNSGD 3 

- Bângngoi h6i 

~ iVgdn hang TMCP Ddu 1w và Phát Trién Vif Nain -cNSGD 3 

31/03/2021 
870 

870 

1.637 

L637 

31/12/2020 
870 

870 

1.640 

1.640 

Cong 2.507 2.510 

Tng cng tiu, yang gui và vay TCTD khác 508.29 1 1.653.979 

10. Tiên gui cüa khách hang 

- Thuyêt minh theo loai tiên gui 

31/03/2021 31/12/2020 

Tin gui không kS'  hn 1.742.168 1.972. 117 

-Bang 1/ND 1.554.408 1.7 / 4.710 

- BngvàngvàngoQi1 187.760 257.407 

Tin, yang gui có k' han 16.121.302 16.228.495 

- Bang 1/ND /5.992.238 /6.092.434 

- Bngvàngvàngoçi1 129.064 136.06/ 

Tin gui vn chuyên dCing 4.299 4.05 5 

Tin gui k qu 20.535 18.967 

Tong cong 17.888.304 18.223.634 

- Thuyêt mirth theo dôi tuqng khách hang, Ioai hinh doanh nghip 

31/03/2021 31/12/2020 

Tiên gCri cCia KBNN 

lien gCri cCia TCKT 1.194.691 1.966.517 

Doanh nghiêp nhà nwác 70.581 113.2/5 

Cong ty TNHH 386.562 606.668 

Cong cdphdn 454.976 986.033 

Doanh nghip 1w nhOn 69.927 69.120 

Doanh nghiêp cO vdn &u 1w nwöc ngoài 212.645 191.481 

Tiên gui cua cá nhâri 12.403.095 12.323.988 

Tiên cüa các dt1 tuçmg khác gri 4.290.518 3.933.129 

Tôngcng 17.888.304 18.223.634 

Thu vet nzinh nay ia b5 phtn hçrp thành các Baa cáo iài chInh Trong 2/ 



NGAN HANG THUONG MI CO PHAN sAi CON CONG THUONG 

THUYET MINH BAO CÁO TAL CHIN WHqP NHAT 

Thoi k' tài chmnh tr ngãy 01/01/202 1 dn ngày 31/03/202 1 

Mu s: L305/TCTD-FIN 

Eo'n v! huh: Triêgu DOug Vit iVa,,z 

11. Các khoãn phãi trã, nq khãc và dir phông nh ro khác 

Cac khoàn phãi trã ni b 

31/03/2021 

15.860 

31112/2020 

32.471 

- Các khoánphài Ira cho can b5 CNV 4.686 10.713 

- Qu9 khen tlnthng và phác 1o1 phái Ira 2.218 13.367 

- Các khoànphái Ira n5i bô /chác 8.956 8.391 

+Laicdongphãitra 683 683 

+ Khoâxi phái trá nGi b khác 8.273 7.708 

Các khoãn phà trã ben ngoãi 65.021 68.941 

- Phài Ira v mua sdm TSCD 870 870 

- Thu1thunhipdoanhnghipphãinóp 5.072 24.079 

- Chuyn hin phái Ira /5 133 2.039 

- Tiwl và các khoánphài np cho Nhà nzróc 1.432 1.57/ 

-PháiirákhácchoNhànuác 2.539 2.539 

- COc khothn pith! Ira ben ngoài khác 39.975 37843 

Cong 80.881  101.412 

Thu vet minh nay là bô phn hç.rp thành các Báo cáo là! chinh Trang 22 



NGAN HANG THUNG MAI CO PHAN SAI CON CONG THUNG 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT 

Thôi k' tài chnh tir ngãy 01/01/2021 dn ngãy 31/03/2021  

12. Vn qu cüa T chüc tin dung 

12.1. Báo c(io titili liiiili thay di vn chü sö hOu 

Mu s6: B05/TCTD-HN 

Dc/si vj i/si/i: Triu d(ing Vit Nain 

CIII TIEU 
V6n gop 

chü 
shüu 

1'liiiig (Ill' 
Vfl CO I)hafl 

Chênh Icli Qu di trU bi 
t' giá hôi doái sung vn diu Ic 

Qu du 
tir ph%t 
trin 

Qug du 
phOng tài 

chinh 

C%cqu5 
kliác 

LçrinhuOn 
cliva pliãn ph6i 

Tang 

S dir t0i ngày 01/01/2020 3.080.000 716 53.000 8.817 225.676 0 192.997 3.561.206 

Li nhun sau thué n.m 2020 97.046 97.046 

Inch Ip các qu5 tr lçii nhun nm 2019 7.23 1 14.462 (2 1.693) 

Inch qu khen thuâng, phuc Iqi tr Icii nhuAn nAm 2O1 (35.567) (35.567) 

Inch qu hot dng Hi dng quán tn - Ban Kim soát (876) (876) 

TrIch qu5 thuàng ngui quàn I (500)  (500) 

S6 dir tai ngIy 3 1/12/2020  3.080.000 716 60.231 8.817 240.138 231.407 3.621.309 

S dir tai ngày 01/01/202 1  3.080.000 716 60.231 8.817 240.138 231.407  3.621.309 

LAi rOng tr ngày 01/01/2021 dn 31/03/2021 53.578 53.578 

Chênh 1ch t giá h61 doái  498 498 

S dir ti ngày 31/03/202 1 3.080.000 716 498 60.231 8.817 240.138 284.985 3.675.385 

Thu yi mmli nay là bO p/ian lwp ihânh các 13c10 cco (hi chin/i Trans 23 



53.578 43.866 

308 308 

174 142 

/ NG 

rH1JdNc 

S 

Co N 

NGAN HANG THU(YNG Mih.1 CO P1-LAN sAi GON CONG THU'ONG MOu sO: B051TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH HqP NHAT 

Thôi k' tãi chInh hr ñgày 01/01/2021 dn ngày 31/03/2021 D0n vj tIn/i: Triu Ding V&t  Nan: 

12. Vi)n qu5 cUa To chtc tin ding (tiêp theo): 

Theo Nghi dinh si) 93/20171ND-CP ngày 20 tháng 07 näm 2017 do Chinh phü ban hành, cac Ngân hang thong mi phài trich 

1p cãc qu truàc khi chia ci) trc nhu sau: 

- Trich lap qu5' du trci bi) sung vi)n diu ìê 5% li nhun sau thu& si) du ti)i da cOa qu nay b&ng vOn diOu I hin CO cüa các ti) 

chcrc tin dung. Qu5' nay s duc chuyn sang vi)n diu l khi CO s phê chuAn cOa Ngân hang Nhà nuOc Vit nam và Uy Ban 

Chtng Khoán Nba NuOc. 

- Trich 10% vào qu5 dr phOng tài chinh; si) du ti)i da cUa qu nay không vuçit qua 25% vi)n diu l hin CO cüa các to chic tin 

dirng. Qu dçr phOng tai chinh dOng d bO di)p phn cOn li cUa nhng ti)n thAt, thiët hi v tài san xày ra trong qua trinh kinh 
doanh sau khi dã dugc bi dAp bAng tin bi)i thung cOa các ti) chic, cá nhân gay ra ti)n thOt, cOa tO chCrc báo hiêm và scr dyng 

dir phOng trich 1p trong chi phi. 

- Trich cac qu khãc nhtr qu dAu tu XDCB, qu khen thuàng phOc lcci. . . do Ban lanh dao Ngân hang d xuOt vã do Di hi 

di)ng ci) dOng phê duyt. 

12.2. Thu nhp trên mt CO phiêu 31/03/2021 31/12/2020 

- Lqi nhun hoac Ii) d tinh lài co bàn trên cO phiãu 

- SO binh quân gia quyn ci) phiu phi) thông d tInh lal co bàn 

- Lãi co bàn trn ci) phiêu 

12.3 Thuyêt minh ye cäc cOng ci tài chinh phüt hçrp 

12.4. Chi tiêt vOn dAu tu cOa TCTD 

31/03/2021 31/12/2020 

Ti)ng si) Vi)n CP phi) thông Ti)ng si) Von CP phô thông 

- Vi)n gop các ci) clOng 3.080.000 

-ThngduvOncOphãn 716 

Tong cong 3.080.716 

14.5. CO tc 

3.080.000 3.080.000 3.080.000 

716 716 716 

3.080.716 3.080.716 3.080.716  

Nám 2021 Näm 2020 

- Ci) trc da cong bi) sau ngày k& thOc niên d k toán: 

+ Ci) tCrc d cOng bi) trên ci) phiu phi) thông: Chua cOng bi) Không chia ci) trc 

+ CO tüc dã Cong bi) trên ci) phiu uu dài: 

- Ci) t(rc cCia ci) phiu uu dãi IQy k chua ducc ghi nhn: 

Thu yt mmli nay /a b5 phn hçrp thành các Báo cáo tàî chinh Trw:' 24 



NGAN HANG TI-I U0NC MJ CO PI{AN sAi CON CONG THU'ONG i\'Iãu so: B05/TCTD-UN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH HqP NHAT 

Thôi ky tãi chInh ttr ngày 01/01/202 1 dn ngày 31/03/2021 Do,i v/tIn!i: Trisg Dông Viii Nani 

12.6 CO phiêu 

31/03/2021 31/12/2020 

- SO Iugng cO phiêu dang kphát hành 308 308 

- S luong c phiu da ban ra cOng chUng 308 308 

+CdphiIuphdthong 308 308 

- S luong c phiu dang Iuu hành 308 308 

Cophieuphothông 308 308 

* Mnh giá c phiu dang liru hãnh 10.000 dng/cô phiu. 

Vt. Thông tin bi sung cho các khoãn muc trinh bay trong Báo cáo kk qua hot dçing kinh doanh 

13. Thu nhp lãi vã các khoãn thu nhp ttrong ti1 

31/03/2021 

Thu nh.p läi tin gi 425 

Thu nhp lãi cho vay khách hang 371.843 

Thu tir Iãi kinh doanh, du tu chüng khoán no 

31/03/2020 

8.844 

375.833 

4.3 46 

-Thu lãî chr-ng khoán kinh doanh 4.3 46 

Thu tr nghip vy báo Iãnh 1.598 1.793 

Thu khác tr hot dng tin dyng 2.026 1.3 10 

Tong cong 375.892  392.126 

14. Chi phi Iãi và các khoãn chi phi tuong ty 

31/03/2021 31/03/2020 

Ira lài tiên gCri 224.870 232.672 

Ira läi tiên vay 11 1.40 8 

Chi phi hoit dng tin dyng khác 7.553 5.556 

TOng cng 232.434 239.636 

15. LãU1 thuân tü hot dng dch vii 

31/03/2021 31/03/2020 

Thu phi d1ch vu 13.423 13.178 

Thu dlch vu thanh toán 6.191 5.529 

Thu djch vy ngãn qu 181 133 

Thu khác va dich vu 7.051 7.516 

Chi phi tr hot dng djch vi 5.523 5.498 

Chi dich vu thanh man 1.703 1.452 

Chi phi btru phi và mang vin thông 3.268 3.195 

Chi v dch vy ngân qu5' 373 372 

Chi khác v& dich vu 179 479 

Läi/lô thuãn tü hot dng dich vy 7.900 7.680 

Thu éni ,ninh nay là bt5 phcn 'wp thành cOc Baa cáo tài chinh Trang 25 



NGAN HANG THUONG MM CO PHAN sAi GON CONG THUONG iVlãu so: Bo5rrcTD-IIN 

THUYET MINH BAO CÁO TAL CHINH HOP NHAT 

ThOi k' tài chInh tr ngày 01/01/202 1 dn ngày 31/03/2021 Do,z vj lini,: Triu DOng Vit Nw, 

16. Läillö thuãn tir hot dng kinh doanh ngoi hôi 

31/0312021 31/03/2020 

Thu nhp tit hoat dng kinh doanh ngoi hôi 6.83 5 7.454 

Thu lIt kinh doanh ngogi t giao ngay 1.307 1.671 

Thu iii cac Cong cu là! Chin/i phái sinh iin lé 5.528 5.783 

Chi phi hot dng kinh doanh ngoi hM 13 3 

C/il v kin/i doanh ngoqi té giao ngay /3 3 

Chi ye COC Cong CL là! chinh phOi sin/i tin l 

Lai1 (Is) thuith tr hot dng kinh doanh ngoi hôi 6.822 7.451 

17. Lãi/ I thuãn tir hot dçing kinh doanh (mua ban) chitng khoãn kinh doanh: 

31/03/2021 31/03/2020 

Thu nhp tCx mua ban chirng khoan kinh doanh 

Chi phi v mua ban chIrng khoán kinh doanh 

Läil i thun tir hoat doug mua ban chcrng khoán kinh doanh 

18. Lãi/16 thuân tit các hot dng kinh doanh khác 

40 

(40) 

Thu nhp tx hot ding khác 

Chi phi tr hot dng khác 

31/03/2021 3 1/03/2020 

19.209 11.760 

2.976 4.172 

U 
G 

  

Lãi/lô thuãn Ui cäc hot dng kinh doanh khäc 16.233 7.588 

19. Chi phi hoat dng 

 

I. Chi np thu và các khoãn phi, Iphi 

31/03/2021 

634 

31/03/2020 

380 

2. Chi phi cho nhân vin 72.118 74.433 

Trong do: 

ChihrongvàphcOp 53.330 53.378 

Các khoOn C/il dónggóp iheo htcrng 11.763 11.749 

Ddngphyc Va cac chip/il lien quan 3.453 5.528 

Chilrc,cãp 3.572 4.026 

3.Chivtàisãn 26.905 28.106. 

Trong dO: Khciu hao là! sOn Co dinh 13.887 13.442 

4. Chi cho ho.t dng quãn 1cong vy 15.625 26.620 

Trong dO: 

cong tác phi 1.362 1.366 

Chi v cOc hoat dOng doàn (hO cáo TCTD 7 9 

5. Chi nôp phi bâo him, báo toan tin gin cOa khãch hang 4.434 3.869 

Tôngcng 119.716 133.408 

ThuyOl ,ninh nOy là bç5 phçn hop ihành cOc BOo cáo là! chinh Trang 26 



NGAN HANG THtJONG MI CO PHAN SAI GON CONG THUO'NG Máu so: BO5ITCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHiNH HQP NHT 

Thô'i k' tãi chInh tir ngây 01/01/2021 dn ngày 31/03/202 1 Doiz vi tIn/i: Triu Doug Viii Nan: 

20. Chi phi thu thu nhp doanh nghip 

20.1. Chi phi thuê thu nhp doanh nghip hin hành: 

31/03/2021 31/03/2020 

1. Li nhuãn trlróc thuê TNDN 

2. Các khoãn muc diu chinh thu nhp chlu thuê: 

(Trr) thu nhp dugc min thuê TNDN: 

Thu nhdp iii gop vcn lien doanh mua cd phdn 

58.650 48.357 

3. Thu nhp chiu thuê 58.650 48.357 

Chi phi thuê TNDN tInh trén thu nhp chu thus kS' hin hãnh 

Diu chinh chi phi thud thu nhp doanh nghip cCia cãc nlm truâc vo chi 
phi thuë thu nhp hin hành k' nay 

5.072 4.491 

4. Tong chi phi thuë thu nhp doanh nghip hin hành 5.072 4.49 I 

20.2. Chi phi thus thu nhp doanh nghip hoãn lai: không phát sinh 

VIE. Thông tin b sung mt s khoãn myc trinh bay trën Báo cáo Itru chuyên tin t 

21. Tiën và các khoãn tuong du0ng tin 

31/03/2021 31/03/2020 

Tin mt vã các khoãn tuong throng tin ti qu5' 209.105 188.655 

Tin gui ti NHNN 500.416 468.145 

Tin, yang gui ti các TCTD khác (khOng k' hn và kS'  hn <3 thang) 4.717.995 2.942.491 

Tng cong 5.427.516 3.599.291 

22. Mua mói và thanh I các cong ty con: Không phãt sinh. 

VIII. Các thông tin khác 

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

1. Tng s6 can b, cOng nhãn viên 1.380 1.4 14 

11. Thu nhp cüa can b, cong nhãn viên 

1.Tongqu1uong 53.330 54.689 

2. Tin thuàng 16.332 

3. Tng thu nhp 69.662 54.689 

4. Tin krong bInh quân (dng/ngtrOi/tháng) 13 13 

5. Thu nh.p binh quãn (dng/ngui/tháng) I 7 13 

Thuyé't minh nay là bO phán hop thành cOc Bão cáo tài chinh
Trang 27 
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NGAN HANG THUONG.MI cO PHAN SAJ GON CONG THUONG Mu so: Bo5rrCTI)-FIN 

THUYET MLNH BAO CÁO TA! CH!NH HQ'P NHAT 

Thôi k tài chInh tr ngày 01/01/202 1 den ngãy 31/03/2021 Do,z V/ (11111: Triii Oông Viii A'an, 

24. Tinh hInh thuc hin nghia vi vói Ngãn sách Nhã nlrórc 

Chi tiêu 
Phãt sinli trong nm 

So dir cuOi nãm SidudIunam 
So phãi np Sdan0p 

1. Thuë GTGT 1.071 2.017 1.826 1.262 

a. ThuéGTG7' 1.071 1.907 1.716 1.262 

b. ThuGTGTnhà - 110 110 
1hu nzrôv ngoài 

2. Thuê Lieu thu dAc bit 

3. Thuê TNDN 24.079 5.489 24.496 5.072 

a. Thud TIVDIV 24.079 5.072 24.079 5.072 

ThueTNDNciangdnhàng 23.810 4.164 23.810 4.164 

ThueTNDNciaCóng1ycon 269 908 269 908 

0. ThuTNDNnhà 
tháunuixcngoài 4/7 4/7 - 

4. Các loal thuê khác 500 2.079 2.336 243 

Tong cong 25.650 9.585 28.658 6.577 

25. Loi hiuh và giã trl tãi san the chap cCia khách hang 

Loni thi san dam bão 

Btdngsãn 

Phuong tin vn tãi 

s6 tiet kiêm, k' phiu vã các giy t cO giá khãc 

Giã trl dn 
31/03/2021 

28.654.192 

406.913 

939.266 

Cia trj den 
31/12/2020 

28.058.357 

389.225 

93 1.470 

Vat Lu, hang hOa 319.775 323.276 

Tài san th chip khác 934.448 840.270 

Tng 3 1.254.594 30.542.598 

26. Nghia vu nç tiêm an Va cãc cam k€t dua ra 

Chi tiêu 31/12/2020 

Bão lanh vay von 

Cam kêt giao djch ngoi h& 4.500.600 4.161.600 

Cam ki mua ngoi 1 

Cam kt ban ngoi ! 

Cam kdi giao djch hoán ddi 4.500.600 4.161.600 

Cam ket trong nghip vi,j LIC 120.588 128 .805 

Cam ki thanh loan trong ngh4p vu JIC 120.588 /28.805 

Các cam kCt khác 195.191 168.203 

Báo lJnh ihanh loan 101.149 68.138 

Báo lãnh thwc hin hop &5ng 34.991 34.915 

Bâo lank d ihdu 8.791 8.937 

Cam ket báo lãnh khOc 50.260 56.2 /3 

TOng 4.816.379   4.458.608 

Thuyl mink nay là bó phOn hap ihành các Báo cáo lài chmnh Tia,z 2k 



NGAN HANG THUNG Ml cO PHAN SAL GON CONG THUONG Mu so: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH HQP NHAT 

Thn k)' tài chInh ttr ngày 01/01/2021 dn ngày 31/03/2021 Do,: vj tin/i: Triu DOug Viçt iVain 

Trong qua trinh kinh doanh binh thu&ng, Ngin hang thrc hin nhiu cam k& khác nhau vi phit sinh mt sO khoán ng tiem 
tang vi cam kêt nci tim tang duqc hch toán vào ngoi bing. Ngin hang dr kin khong bj tOn tht tr9ng yêu tc câc nghip 
viii nay. 

27. Hoat dng üy thác vA di 19 TCTD không chju ni ro: khong cO 

28. Cic hoOt  dng ngoai bang khic mi TCTD phãi chu rüi ro ding kê: khOng cO 

29. Giao dich vth cic ben lien quan 

30. Cic sty kiin sau ngiy Ip  bang cm dOl k tom 

Ban TOng Gum dOc khing djnh rang khong cO sir kin nio phit sinh sau ngiy kat thüc thai k9 tai chinh urn inh huông 

trong yëu den tlnh hinh Lii chInh cüa Ngin hang cAn duçic thuyêi minh, cOng bO trên Bio cáo tii chinh. 

31. Moe d tp trung theo khu vc da 19 cOn cic tii sin, cong nq vi cic khoãn misc ngoi bang 

BO phn theo khu vuc dja 19: Là mt bO phn cO thA phin bit dugc cUa ngin hing tham gia van qua trinh cung cAp sOn 

phAm, dch vi,i trong phm vi môt mOi tnrOng kinh tA cv thA mi b phn nay có chju rOi to vi lqi Ich kinh të khic vOi cic b 

phn kinh doanh trong cic mOi trLrng kinh LA khic. Mt khu vfc da 19 khOng bao gOm các hot dng trong mOi trLrng 

kinh tA ci rOl ro vi lcci ich kinh LA khic bit ding kA. Mt khu vrc dia 19 ci thA ii mt quOc gia, hal hay nhiêu quOc gia 

hoc met, hal hay nhiAu tinh, thinh phO trong ci nuc. 

DVI': triéu dcing 

31/03/2021 
Tong du' nO 

cho vay 
T6 rig tiAn gOl 

COc cam kAt tin 
dtng 

CCTC phil sinh 
(Tong gii tn giao 

djch theo hop dOng) 

Kinh doanh vi dãu 
tu' chO'ng khoin 

TH 

Trong nuâc 4.976.666 17.888.304 315.779 4.497.880 738.885 

Ngoii nilic 

32. Quãn 19 rOi ro tài chlnh 

Cic rüi ro tii chinh ma Ngin hang phil chu bao gOm rüi to tin dung, rOi ro th tnring và rUi io hoat dOng. 

32.1 ROI ro tin dung . 
RQi to tin di,ing là rt)i to ma môt ben tham gia trong mt cOng ci,i tài chInh hoc hqp ding khich hang khing thi,rc hin cic 
nghia vui cCia minh, dAn dAn tOn thAt vA tii chlnh. R0i ro tin drng phit sinh tr hot dng cho vay vi bio tAnh dual nhiAu 

hinh thic. 

Ngin hang cOng chju cic rOl ro tin ding khic phiL sinh ti cic khoin dAu Lu vio chrng khoán nv và cic rcii ro khic trong 
hoat dng giao djch cia Ngân hang (nil to giao djch), bao gOm cic lii sin trên danh miic giao dch khing thuc vOn chU sa 

hiu. cic cOng cv phil sinh vi sO du thanh tom vài cic dOl tic. 

Ru ro tin dyng là ru ro Ian nhAt cho hoat dng kinh doanh cia Ngin hang, do do Ban Iinh do quin 19 ru ro tin dung cho 

Ngin hing môt cich rAt cAn trong. Viëc quin 19 vi kiAm soit ni ro tin dung  duqc tp trung yin mt b phn quin 19 nil to 

tin dyng chu trich nhim báo cáo thträng xuyth cho Ban TOng Gum d6c vi ngithi ding dAu mOi don vj kinh doanh. 

32.1.1 Do ttr&ng rOi no tin dung xic dnh ton that vi Ip  dty phOng 

(a) Cho vay vi bio Inh 

Vic do Iuthng ru ro tin dyng duoc thrc hin truâc vi trong thii gian cho vay. 

Ngin hang d xiy dirng các mO hlnh hO trcl vic dnh krcmg ni to tin dung. Cic mô hinh xAp hng vi chAm diAm nOy ducic 

si dung cho mi danh myc tin dyng tr9ng yAu vi hinh thinh co sO cho vic do luOng các nil to vi phm thanh Loin truOc 

và trong Lhi cho vay. 

Thu VII ni/nh n4v là b phn hp ihành các Bdo cáo là! chInh Trwu,' 29 



NGAN HANG THUONG ME cO PHAN sAi CON CONG THUNG Mu so; 805/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH HOP NHAT 

Thôi k tui chInh tLr ngày 01/01/202 1 den ngày 31/03/2021 Don vj tinh: Triu Thing Vit Nw,, 

Dtra trén vic do ltthng trn, NgAn hang phân Ioai các khoàn cho vay và trich Ip d phOng theo thông Ui sO 02/2013/TI-
NHNN ngày 21/01/2013 và Thông tu s 09/201411T-NHNN ngay 18/03/2014 cOa Ngân hang Nhà nràc dé do 1ung và 
phân loal các khoán cho vay và báo lanh. 

(b) Chüng khoãn nq 

Các khoán dàu tu cUa Ngan hang vào ch(xng khoán nq là cáo cong ci nçc do Chinh phU Va CC t chCrc tin dçrng và kinh tê 
cO uy tin phat hânh. ROi ro tin d%rng duçic uàc tinh theo txng khoán nçi ci th khi Ngân hang dánh giá cO s thay di v rOi 
ro tin dung cOa ben d6i tác. Các khoãn du itt vào các chcmg khoáxi nay dtrcic xem là cách d dam b hoach dnh chit 

lucmg tin dung tOt han và cieng th?.ii duy tn nguen tin dvng  sn sang dé dáp (mg yêu cAu cAp yen. 

32.1.2 Các chinh sách kim soát và giãm thiAu rüi ro tin dung 

Ngân hang kiAm soát rOi ro tin dung bAng vic áp ding cac hn mi:rc del vol cáo rOl ro (cho cã rüi ro ni bang vA ri:ii ro 
ngoi bang) lien quan den t(mng khách hang vay vOn, hoc nhOm khách hang vay yen theo thing cáo quy dnh cua Ngãn 
hang Nha ntrOc Vit Nam. Them vào dO, rUl ro tin ding cOng disçc kiAm soát thông qua vic rá soát djnh kS'  các nhOm tài 

san the chap và phân tIch khá náng ma na lAi và yen cOa cáo khách hang vay yen va các khách hang tiem nang. 

Ngân hang cO mOt  se các chinh sách và each thIxc thtrc hãnh dA giám thiAu rOi ro tin diing. Cách th(rc truyAn thóng nhAt là 
riãm gi(m các tãi san dam bão cho các khoán tm (mg yen, mtt cách th(rc phe biAn. C Ioi tài san dam bàn cho cáo khoãn 

cho vay và (mg truOc gem cO: 

- ThA chAp d6i vOl các bAt dng san ia nhà 0; 

- QuyAn dei vOl cáo tài san hot dng nhu trl sO, may mOc thiAt bi, hang ten kho, các khoán phãi thu; 

- QuyAn d61 vOl các cong cu tài chinh nhu chCmg khoán nçm và chCmng khoán yen. 
DOi vOl các khoán cho vay có dam bàn, tài san thA chAp dirac dnh giá mt cách dOe  1p bOi Ngàn hang vOl vic áp diing 

các t lê chiAt kh&u ci thA dA xãc djnh giá tn cO thA cho vay t6i da. T' 1 chiAt khAu cho mei Ioi tài san the chap ducic 
huOng dn trong Thông tu s6 02/2013iT1-NHNN ngày 21/01/2013 và Thông tim so 09/2014/TT-NHNN ngay 18/03/2014 
cOa Ngân hang Nhà nuOc và dugc Ngãn hang diAu chinh oho tang truOng hçmp ci the. Khi giá trj hcip I cOa cáo tãi san the 
chAp b giàm, Ngàn hang sê yCu cAu khách hang vay yen phái thA chAp them tài san dé duy tn m(rc dO an toàn dôi vOl rCii 

ro cOa khoán cho vay. 

ROi ro tin dung dei vOl cac cam kAt chO yCu ban gem thu tin dyng và cáo hçip deng báo lành tài chinh cO tinh chAt Wang mci 

nhu rUi ro tin dung  del vOl các khoàn cho vay. Thu tin dyng kern chCmng t(m va thu tin dyng thuang nwi - là các cam két 
bAng vAn bàn cCia Ngân hang thay mt cho khách hang thanh toán cho ban th(r ba len den s6 tiAn quy djnh theo các diCu 
khoãn và diêu kiin ccl the - duqc dam báo bAng chinh hang hOa lien quan và do dO rOi ro thâp hcm so vOl các khoãn cho 

vay trcxc tiAp, Vic phát hành thu tin dung  vã các hp deng báo lAnh tài ehInh dtrçic thcrc hin then các quy trinh dánh giá 

và phC duyt tin dyng nhu dei vOl cáo khoàn cho vay và tm àng cho khách hang tr(m khi khách hang k qu 100% cho các 

cam kAt cO lien quan. 

32.2 ROi ro th trtrOrng 

ROi ro thj truOng là rOi no ma giá tr hçrp Iy cOa cáo iueng tiAn trong Wang lai cOa mOt cong cci  tài chinh sa biAn dOng then 

nh(mng thay dôi cOa giá thj tnu0ng. ROi ro thj tnthng phát sinh tO trang thai mO cOa IAi suAt, cáo san phAm tiAn t và cong cy 
yen, tAt cà các san phAm nay dAu chju tan dng tO biên dng trên thj truOng nOi chung và tOng 1oi thj tru0ng nOi niéng và 
scm thay del oOa mOo di) biAn dng cüa giá thj truOng nhu: rOi ro lAi suAt, rOi ro tiAn t và rOi ro vA giá khác. 

Thu vll ninh nay là b p/lan hop thành các Btho cáo lài chin/i Thing 30 



NGAN HANG THUONG M11 cO PHAN sAi CON CONG THUNG 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CII!NH HQP NHAT 

Thôi kS' tài chInh tü ngày 01/01/2021 dn ngày 31/03/2021 

Mu s: B0511'CTI)-IIN 

Do,, vi ti'nh: Trieu dng Vir Nu,n 

 

32.2 Rüi ro thj trung 

32.2.1 ROi ro Iài sut 

ROi ro lâi suit là rUi ro ma dOng tin trong tuong lai cOa mOt cOng cu tái chinh bi bién dng do tâc dng cOa cãc thay dôi ye Iãi suCt cOa th trtrOng. 1'lgân hang quái] l' riii ro Iài suât thông qua vic kini soát mrc chêih 

loch lai suit theo k' han  hang thàng. 

Bang duOi dày torn tt rii ro Iài sut cila Ngân hang tai ngày 31 tliãng 03 n1m 2021 

Tü I dui 3 'fir 3 dii, 6 i'ir 6 dti 12 Tic 1 c1n 5 

Chi Lieu Qua hart Khong clilu lãl Den 1 tháng 
tháng thang thang näm 

I'reti 5 nàm Tong 

Tinmt,vangbc,dáqu' - 209.105 -  - - ------ —. -- - - 209.105 

Tin gâi tai  ng&n hang Nhà nuic . - 500.416 - - - - -. -- - - 500.416 

Tin, yang gO'i tai  và cho vay cac TCTD khác (*) - - 4.717.995 50.000 - - -
- 4.767.995 - ------- 

ChCrng khoán kirth doanh (*) . - - - - - 

- Các cong cu tài chinh phái sinh và các tài san tài chinli khác () - - - - - 
34.997 43.269 vaykachhang(*) 211.321 - 273.606 5.173.437 — 6.004.564 3.185.472 - 14,926.666 

Chimg khoán dAu Lu (*) - - - 738.885 - 738.885 

GOp v6n, du Lu dâi han (*) - - - - 125655 - 125.655 

Tal san c dnh và Bt dung  san du tu - - - - 
- 1.188.092 -. 1.188.092 

Tài san CO khàc (*) - 373.899 - - - --..- .---- -.- -. -. -- 373.899 

- 
TngTaisãn 211321 583004 5253408 93269 273606 5173437 6743449  4499219 22830713 

Nyr pIil trà 

TingicuavavaytirNHNNVacacTCTDkháC - 85.784 420.000 - - 870 - 1.637 -508.291 

TingOicüakhâchháng - 4.507.544 968.046 3.871.947 33.965 8.506.802 - -. 17.888.304 

Các cong cci tãi chinh phái sinh và các khoán nç tii chiith k1ác - - 2.720 - - - - -- ......... 
2.720 - 

V6n tài trq, uy thác du w, cho vay TCTD chju rOl ro . - - - 

Ph/it hành giy t có giá - - - - - 

Cackhoannqkhác - - - 
- 386.444 - - - - 386.444 

Tng Nc' phãi Ira . - - - -
4.982.4921.388.046 3.871.947 - 33.5 8.507.672 1.637 18.785.759 

Mircchênh Ich iihy cam vol lãi su1 ni bang 211.321 583.004 270.916 (1.294.777) (3.598.341) 5.139.472 (1.764.223) 4.497.582 4.044.954 

Cãc cam kth ugoal hang cOt/ic d6ngti mOe dtihay am Vifi 

hat suat cmi cac tat san va cong nq (rong) 
- (4.816.379) - - - - - - (4.816.379) 

'lO'c chnhi IcIi iihy cam vOl Iài sut iii, ngoai bang 211.321 (4.233.375) 270.916 (1.294.777) (3.598.341) 5.139.472 (1.764.223) 4.497.582 (771.425) 

'IiniyJi turn/I nat' là Cci ,thdn hcxp than/i cdc Báo cáo tat cit/ni,
/ti1t? 3/ 

IL. / ' - - . \\\ 



NGAN HANG TtlU'NG MA! CO PHAN sAi CON CONG TlILJUNG 

THUYET MINH BAO CÁO TA CHfNH HQP NHAT 

Thôl k' tà chInh tu ngày 01/01/2021 in ngy 31/03/2021 

Mu s6: BOSITCTD-I-IN 

Do'n vj t(nh: Triu d#rg Vit Na,;, 

 

Bng drrâi (Iy tOrn t( r0i ro liii su( cOa Ngn Iilng (ar ngày 31 (hang 12 nini 2020: 

Clii ticu Qua haii 
-. 

k ho no cli ii Ia i l)cn I (ha n 
Tir 1 i1n 3 

. 
tharig 

Tr 3 dn 6 
tháng 

Tr 6 dn 12 

thang 

Tr 1 den S 

narn 
. 
I re n 5 na in 

- 
TOng 

Tin met, yang bac,  dá qu - -
I 7O.37 

- 

- 
- 

4.759.807 

-  -  -  -  170.837 

Tin g&i ti ngân hang Nba ntràc - - - - - - 
560.297 

Tiki, yang gii tai và cho vay câc TCTD kliác (*) - 579.700 400.000 -  5.739.507 

- Cling khoán kinh doanh (*) - - - - 

Các cOng ci,i tAi chinh phái sinh va các tài san Iài chinh khác (*) - 

216.957 

- 

- 

-  

- 

- 

359.756 

530.593 

- 

- 

- 

-  

530.593 

530.593 

6.585 -  -  6.585 

94.872 93.798 375.551 5.318.308 6.042.810 3.305.254 15.447.550 
Chovaykhachhang(*) 

- - - - 

- 

- 

- 
5.318.308 

-  

752.229 752.229 
ChOng khoan dAn Iu (*) 

GOP v6n, du Lu dái han (*) - - - - - - 

- 

- 

125.655 

1.153.894 

125.655 

1.153.894 

359.756 

24.316.310 

161 san c djnh và BM dng san dAu tr 

Tãi san co khác (*) 

- 

-  

 - ------216.957 

- 
- 

• 
- 

- 
- 

- 
216.957 

216.957 

- 
- 

5.42L561 

- 

673.498 

- 
- 

775.551 6.795.039 4.584.803 
TngTh san 
Nç'phãi tra 
Tin gri cOn vA vay tfrNHNN vâ các TCTD khác 

Tirn gui ccia khách hang 
Cáo cOng cu tài cliinli phái sinh Va cac khoán nq 1á1 chinh khác 
Vn tãi trç, Oy thàc dAu tir, cho vay TCTD chju till to 

P1iát hành giy t& cO giá 
CãckIioãnnkliác 

7 17.229 
4.878.107 

934.240 
1.003.859 

- 
4.324.556 

870 1,640 1.653.979 

23.869 

- 

7.993.243 18.223.634 

- - 
- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 
443.866 

6.039.202 
(617.641) 

(617.641) 

1.938.099 
- 

4.324.556 
- (3.549.005) 

- 
(3.549.005) 

23.869 
5.294.439 

- 
5.294.439 

- 
1.640 

- 

443.866 

7.994.113 
4.583.1633.994.831 

20.32 1.479 

- 

Tng N phãi tra 
M.c chênh lcli nhy cam vOl 1111 siit ni hang 
Các cam kt ngo hang cO Iác dOng IÔi inrc dO nhay cam vr1 
li suAt cOn CáO 161 san vá cOng ncr (thug) 
Mac chênh Ich nliiy cam vOl I1i siu( uii, ngoi bang 

(1.264.601) 

- 
(1.264.601) 

(1.199.074) 

- 
(1.199.074) 4.583.163 3.994.831 

(*) Khoan mIc nay khOng hao gnni 5A dir dir  phOng rüi to. 

i'I,,o.,,i o,ii,Ii n,',r' /,', ho si/our issi,, ui/in/i isfU Run can urn c/i/it/i
i',c,u' $2 



NGAN HANG THUNG M1 CO PHAN sAi CON CONG THUONG Mh s: 1305[lCTD-UN 

THUYET MLNH SÃO CÁO TAJ CHINH HOP NHAT 
Thoi ky tài chinh tu ngày 01/01/2021 diii ngày 31/03/2021 Do: vj tIn/i: Triu diiizg Vi Nunz 

32.2 Rii ro thj trtrâng 

32.2.2 Rii ro tiii t 

Rüi ro tin t là rüi ro ma giã uj cüa các Cong ci,i tài chinh b bin dng xut phAt Lr bin dung L' giá. Ngâii hang dirçic thành 1p  vã hoat dng i  Vit Nan vài dng tin sIr dcrng là d&ig 

Via Nan. Bng tin giao djch chinh cüa Ngãn hang cOng là dng Vit Nan. Càc khoân cm vay và Irng tniâc cho khách hang ciia Ngân hang cliii yu bang dông Vit Nani và dO Ia M5', 
Tuy nhien, mt s tài san khác elm Ngln hang bang ngoai t khác dng Via Nain và dO Ia My. Ban TOng Giárn dOc ciia Ngän hang da thi& 1p han mIre trang thai cho tlrng loai tin t. 
Trang thai dng tin dtrc giám sat hang ngáy Va chin ltrc phOng nglra nil ro dtrçxc Ngân hang sIr dvng  dë dam bào trang thai dng tin dL1C duy cr1 trong han mIre d thièt lap. 

Bang du&i dày trinh bay các tài sin và cOng n ciia Ngãn hang theo loai tin t dLWc quy di sang VND tai  ngây 31 tháng 03 nàm 2021 

Chi tiàu EUR thrqc quy di USD dirqc qoy di 
CácngoitkhIc 

Tng 

Tui sin 

Tinmgt,vangbac,diqu 516 - 9.177 482 10.175 

Tin gIn tai  ngAn hang Nhà nulc - 4 1.520 - 4 1.520 

Tin, yang gIrl tai  và cho vay cãc TCTD khác (*) 7.286 4.691.819 4.236 4.703.341 

Chlmg khoán kinh doanh (*) - - - - 

Các cOng cti  tài chinh phái sinh và các tài san tâi chinh khàc (*) - 

- 

- 

- - 

- 556.037 Cho vay khãch hang (*) 556.037 

- Chlrng khoán dâu ti.r (*) - - 

- GOp vn, du cu dài han (*) - - - 

Tài sin CO khic (*) - 793 4.793 

Tng Tii sin 7.802 5.303.346 4.718 5.315.866 

Nq phil tn vi Vn chIc st hüu 

Tièn gIrl cia và vay tlr NHNN v/c các TCTD khãc - 2.482 - 2.482 

Tiên gui cia khách hang 6.359 312.861 10 319.230 

C/cc cong cc tad chinli ph/cl sinh và c/cc tad sin tad chinh kit/cc (*) - - - 4.500.600 - 4.500.600 

Vn cii trir, iy  thãc du ttr, cho vay TCTD chju ni no - -  - - 

Ph/ct hinh giy tl co giá - . - - - - 

Càc khoin nq khãc 1.443 487.403 4.708 493.554 

V 6n vã các qu9 -  

7.802 
.. 

5.303.346 

- 

- 

- 

4.7 18 
-  

5.3 15.866 Tng Nq ph/cl tn vi Vn cliii sIr hu 

i'rnig 1k/cl tilI t rii bing 

lrng thu t.cc tl ngoai bing 

Triig thu tin t ni, ngoai bang 

- - - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Thuyéi minh nay là b5 phãn hop thành các Báo cáo làí chinh Triing 33 



NGAN HANG THUNG MiS!  CO PHAN SM CON CONG THUNG Mu so: RO5IfCTD-HT 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HP NHAT 
Thôi k' tAi chInh fir ngãy 01/01/2021 Mn ngày 31/03/2021 Do: vj t1sh: Tr4au dng Vig Nam 

Bang duOi day trinh bay các tai sin và cOng n cOa Ngan hang thco ba1 tiin t duqc qnv dOt sang VNI) tu iigty 31 thtng 12 nãm 2020: 

Chi lieu EUR durqc quy d/d USD ducc quy a/d CIc:goaitkhác 
Ting 

Ti s?n 

- 465 

7.098 

Finmt,vangbac,daqu 

Tin gin tai  ngfin hang Nha fltliiC 

lien, yang gin ti và cho vay cac TCTD khác (t) 

15.824 399 16.688 

33377 33•377 

4.273.689 3.266 4.284.053 

Ch(mg khoán kinh doanh (*) - 

Các cOng cu tai chinh phái sinh và các tài sIn tli chinh khIc () (3.236.800) (3.236.800) 

Cho vay khIch hang (*) 797.472 797.472 

Chnng khoIn du ttr (*) - 

GOp vn, dAu tu dli han (*) - 

Tli sIn c djnh vl Bt d6ng sIn dIu Ut . - 

111 san co khlc (*) 5.443 5.443 

Tng Tli sIn 7.563 1.889.005 3.665 1.900.233 

Ncr phli trl vI Vtn chü sir hfru 

TingCricOavàvaytirNHNNvIcicTCTDkhlc 
..-. 

1.089.126 1.089.126 

lien gin cüa khlch hang 6.266 389.990 10 396.266 

Cac cOng ci tIi chinh phli sinh vI dC tai sIn tii chinh khlc (1 - - 

V/rn tIi trq, üy tliIc du tu, cho vay TCTD chju rOi ro - 

PhIt hInh giy tit cO gil 

CckhoIn nçrkhlc 

VOn vI CIC qu9 

i/dig Ncr phIl trl vl Vn chin sir hum 

Tr3ngthái Iin t ni hang 

1rng thai tiCn t ngoi bang 

Trng thll tiCn i ni, ngoi bIng 

- 

92 1.202 4 

- 

14 

1.298 - 
- 

6.358 

1.205 

. 

1.480.318 1.486.690 

408.687 3.651 413.543 

- - 

1.205 408.687 3.65 I 413.543 

() KhoIn rnic nay khOng hao gOni sO dtr dtr phOng rid to. 

Tlmyi ,ninh nay là h(3 phdn hop ihành các Baa cáo lài chinh Trang 34 
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NGAN HANG TIUJONG MM CO 1'FIAN SAl CON CONG TJlLJ'NC Mu s: Bosrl'cTD-UN 

THUYET MLNH BAO CÁO TAI CHINH HVP  NHAT 

Thôi k5 tài chlnh tü ngãy 01/01/2021 dn ngày 31/03/2021 Do',. vj (liii.: Trij,. ding Vij1 Nwn 

32.2 Rüi ro th trirang 

32.2.3 RÜI ro thanh khoin 

Rüi ro thanh khoin là rüi ro ma Ngin hang khOng th tic hin dtric nghia vi chi In lien quan dn cong ni tái chinh khi dn lim vi khOng co ngucn vn thay th khi khich hang rOt v6n. Hu qua ó th dri din vic 

Ngin hang khOng cOn khi ning thanh win d61 vOi ngithi gcri tin và không lIic hin dtrçic cic cam kEt cho vay. Ngin hing quiii I rOi no thông qua: 

- Kicm soát boat dung  buy dng vón vi cho vay lung uugiy 

- Duy tn danhi mvc du itt bao gm cic chLrng khoin d ding chuyén d81 thanh tin mt 

- Kim soit cic chi s6 Ihanh khoin dra trCn bio cáo tinh hlnh iii chinh dim bio tuin thO theo cic quy djnli cOa Ngin hang Nba nixOc Vit Nam. 

Bang duâi day tOrn tnt cic khoán iâi sin vi n cia Ngán hang theo nhOm k' hn tinh icr ngiy kt thOc nim kE loin 31/03/2021 dn ngáy dio han: 

Chi tiêu 
Qui h3n 'lroiig hILIl 

Tng 
TrCn 3 tháng Diii 3 thing Dn I thing Tcr 1 -3 thing Tcr 3 - 12 thiiiig 'I it 1 -5 urn Triui 5 iin 

Tinmt,vingbac,diqu - - 209.105 - - - 209.105 

Tin gâi tai ngin hAng Nhà ntrâc - - 500.4 16 - - - - .. .. 

Tin, ving gUi ti vi cho vay cic TCTD khic (*) - - 4.717.995 50.000 - - 4.767.995 

Ch(rng khoin kinh doanh ()  - - - - - - - - 
Cic cong cv  tii chlnh phii sinh vi các tii sin tài chlnh khic (' - - - - - - - - 

Chovaykhách hing() 189.551 21.770 754.232 2,932.052 6.731.487 2.005.928 2.291.646 14.926666 

Chtrng khoin dnu tr (*) - - - - - 738.885 738.885 

- - - - - 125.655 125.655 GOp v6n, dAu tu dii han (*) 

Tii sin c6 dlnh  vi But dOng sin duu itt - - - - - - 1.188.092 1.188.092 

- 373.899 - - - 373.899 Iii sin CO khic (*) - 

Tng Tii sin 189.551 21.770 6.555.647 2.982.052 6.731.487 2.744.813 3.605.393 22.830.713 

Nç phii En - - - 

Tin gui cOs vi vay lit NHNN vi cic TCTD khic - - 355.914 150.000 178 1.569  630 508.291 

Tin gui cua khich hing - - 6,021.310 3.018.154 8.125831 723.009 17.888.304 

Cic cOng cv tii chinlu phil sinh vi cic khoin nq lii chink khic - 2.720 - - - 2.720 

V6n lii trq, Uy thic dun lit, cho vay TCTD chju ni ro - - - - - - - 

Phil hAnh giAy tit CO - - - - - - - 

Cic khoin n kkic - - 3 86.444 - - - 386.444 

16i.gNq phai In . - - 6.766.388 - 3.168.154 8.126.009 724.578 - 630 18.785.759 

Mcrc chink thiunh khoin rông 189.551 21.770 (2 10.741) (186.102) (1.394.522) 2.020.235 3.604.763 4,044.954 

Thu pëi nun/i .u) là hi ph:ii hçip ihành các L3áo cáo Iài dim/i Tra,z,i 35 



NCIAN hANG TIIUQNG M1 CO P1IAN SAl GON CONG TI'IU'ONG 

THU YET MIMI BAO CÁO iAi CHINH HOP NHAT 

ThO'i k' tài chlnh tü' ngày 01/01/2021 dn ngày 31/03/202 I 

X A Man so: BOS/TCTD-14N 

Do's: v vi,,!,: Trig,: dong Vi1 Nain 

   

Bang dirøi day torn tilt cá khoân lâi san v/i n cüa Ng/in hang then nhOrn k's' haii tinh tr ngày k& thüc k' k loan 3 1112/2020 dn ngày dam ian: 

Qua hn Irong han 
Tang 

Ciii tiii 
Frii 3 thang Dn 3 th/ing Dn I tháng lu I -3 tháng iir 3 - 12 tháng Tir I - 5 n/irn Trn 5 niiii 

Tin mGI, yang  bac,  dá qu' - 

- - 

- 

- 170.837 - 

- 
- 

- - - _ ,70.837 

- - 
- 560.297 

Tin gsi tai  ngân hang Nhi ntràc - - 

- 

- 

- 

- -- 25.036 

- 

- 

- 

- 

-- 560.297 

5.339.507 

- 

6.585  

400.000 - - 5.739.507 
Tin, yang gi tai  v/i cho vay c/ic TCTD khác () 

Chng klioán kinh doanh (*) 

Càc cong ci tài chinh phái sinh v/i cac i/i s/in ti chinli kb/ic (S 

- - - - - 
6.585 

- 

- -
- 

- 
191.922 

- 

- 

- . 

- 
- 191.922 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

191.922 

- 

2.666.953 

- - 
- 

- 662.391 

- 

- 

- 

359.756 

7.516.238 2.154.584 2.230.426 15.447.550 
Cho vay khách hang () 

- 752.229 . 752.229 

125.655 Chrng khoán dAu r (5) 

GOp vn, dAn tir dAi han (5) - - 125.655 

- 
- 1.153,894 — 1.153.894 

T/ii san c6 djnh Va BAt dOng  s/in dAn tLr - 

- - . 
. 359.756 

1) — 

TAnglais/in - 25.036 7.099.373 

1.651.469 

2.666.953 7.916.238 2.906.813 3.509.975 24.316.310 

- 

3.512.465 

- 

- 

- 

- 
3i1246 

(845.512) 

-- - - - N ph/il tr/i - 309 1.456 745  1.653.979 
Tin gui cUa và vay tir N1{NN v/i c/ic TCTD kh/ic - - - 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

25.036 

6.505.962 

- 

- 

- 

7.435,984 769.223 18.223.634 

- 

hAn gcri cñakhách hang - 
C/ic cOng c I/i clilnh ph/il sinh v/i c/ic khoãn nq I/i chinli kb/ic 

V/n lãi lr, üy ih/ic dAn hr. cito vay TCTD chjti rüi ro 

Ph/it hành glAy tr cO gi/i . 

Cc khoân tics kb/ic 

TAngN9'pllãutr/i 

M,'rc chnh thsnht klioãn rOng 

- - - 

- - - 

- 
443.866 

20321479 

3.994.831 

- 

- 
- 

- 
- 
. 

443.866 
8601297 

(1.501.924) 

7436293 770679 74 

479.945 2.136.134 3.509.230 

() Khoãn asic nay khOng hao g/rn s, dir dtr phOng nh rn 

Tliuvél ininh nay là ho phOn hop iliành các Ban cáo ii:i chin/i
Tro:i,s,' 36 



KE TOAN TRUO'NG/ 

D Th Loan Anh 

O61O4 
ngày 19 tháng 04 nãm 202/ 

G GIAM 

C,. NGAN HANG 
THUdNGMICO 

* SAIGON 
ONG TF11JdP1G 

an Thanh Giang 
- 

\ 

LISP BANG 

im Th MOa 

NGAN HANG THISONG M4JCO P1-IAN SAI GON CONG TH1S(NG Mu s& BO5IFCTD-1-IN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHiNH HQP NHAT 

Thôi k3' tài chInh tr ngày 01/01/2021 dn ngày 31/03/2021 Dun vj tin/i: Triu Doug Vit iVwn 

32. Quin I riM ro tài chinh (tip theo) 

32.3 Gia trl hp 19 cüa các tài san täi chInh và cong nq tai chInh 

Các tài sOn tOi chinh vO cong n tài chinh ciia NgOn hang dang dtrçc ghi nhn theo nguyen tc giO gc trr di cOc khoán d 
phong giOm giá tOi san. Do vy, giO tn ghi s cOa cOc tOi sOn tãi chinh vO cOng n tãi chinh cOa NgOn hang cO th cO cOc khOc 

bit di vol giO tr hqp 1 cOa chUng. 

Hin ti, NgOn hang chua thuc hin xOc djnh giO tr hçup 19 cQa tt cO cOc tOi sOn tOi chInh vO cong nq tOi chinh cOa mink NgOn 
hang sO thrc hin viêc trinh bay giO trj hp 19 cOn tai sOn tài chfnh vO cOng nq tOi chinh khi Co cOc huOng dn chi tiët cüa cOc 

co quan quOn 19. 

Thuyet mink nay là b5 phn hçxp thành các Báo cáo tài chinh Trang 37 
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