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NGAN HANG TMCP sAi GON 
S 19-2 1-23-25 Nguyn IIu, 
P. Bn Nghe, Q.1, TP HCM 

BANG CAN DO! KE TOAN 

QUY I NAM 2022 

BIEU sO BO2a/TCTD 
Ban hành iheo TT 49/2014/TT -NHNN 

Ngày 31 tháng 12 nãm 2014 

(RIENG LE) 

D VT: Triêu thin 
STT CHI TIEU SO cuOi QUY sO DAU NAM 

A Tài san 738.142.365 702.122.301 

I Tiên mat, yang bc, dá qu 4.823.411 3.504.913 

II Tiên gfri ti NHNN 15.590.264 10.535.387 
III Tiên gui và cho vay các TCTD khác 20.794.051 24.960.869 

1 - Tiên giri t?i  các TCTD 20.794.051 24.960.869 

2 - Cho vay các TCTD khác - - 
3 - Dr phông rüi ro(*) - - 

IV Chfrng khoán kinh doanh - - 
1 - Chirng khoán kinh doanh - - 
2 - Dr phông rüi ro chCmg khoán kinh doanh(*) - 

Cãc cong ciii tài chinh phái sinh Va CáC tài san tài 
chInh khác 

65 610 - / 
7' 

VI Cho vay khách hang 388.667.577 353.304 

I -Chovaykháchhàng 395.472,231 36O.43937 HI 
(7.135 (6.804.654) 2 - Dr phông rüi ro cho vay khách hang(*) 

VII Hot dông mua nç - 
1 -Muany - - 

2 - Dir phông rüi ro hoat dng mua no (*) - - 

VIII Chfrng khoán du tu 84.304.116 90.303.337 

I - Chrng khoán dâu tu sn sang dê ban 50,634.321 53.293.176 

2 - Chirng khoán dAu tr giu' dn ngày dáo hn 47.608.114 48.400.114 

3 - Dr phàng rüi ro chi:rng khoán du tu(*) (13.938.3 19) (11.389.953) 

IX Gop v6n, du tn dài han 1.109.893 1.109.893 

1 -Dâuti.rvào côngty con 1.086.005 1.086.005 

2 -Vngop1iêndoanh - - 
3 - Du tu vào cong ty lien kt - - 
4 -Dutu'dàihnkhác 26.688 26.688 

5 - Dr phOng giám giá d&u tu dài hn (*) (2.800) (2.800) 

X Tài san c6 tlinh 3.255.726 3.281.268 
I -Tài san cô dinhhüuhInh 1.711.071 1.728.396 

* Nguyen giá TSCD 3.111.996 3.096.316 
* Haomôn TSCD(*) (1.400.925) (1.367.920) 

2 - Tài san cô dinh thuê tài chInh - - 
* Nguyen giá TSCD - - 
* Hao mon TSCD - - 

3 -TàisáncôdinhvOhinh 1.544.655 1.552.872 

* Nguyen giá TSCD 1.955.296 1.956.110 
* Hao mOn TSCD(*) (410.641) (403.238) 

XI Tài san có khác 2 19.531.717 215.122.381 
1 -Cáckhoãnphãithu 81.577.420 85.696.879 

2 -Cãckhoãnläi,phIphãithu 106.459.246 98.588.757 

3 - Tài san thug TNDN hoàn lai - - 
4 - Tài san Co khác 33.107.267 33.094.269 

- Các khoán d.r phOng rüi ro cho các tài san cO nôi 
bang khac (*) . ' (1.612.216) (2.257.524) 

TONG TA! SAN CO 738.142.365 702.122.301 
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ngày2 thang  4nam  2022 

NGUYEN VAN }JIG TRJNG KIIANH HOANG 

STT CHI TIEU sO cuOi QU' sO DAU NAM 

B NQ' phãi trã Va vn chü s& h&u 738.142.365 702.122.301 

I Các khoãn nç' Chinh phü và NHNN 13.323 14.564 

II TinØi và vay các TCTD khác 35.893.634 44.073.236 

1 -TiêngüicüacácTClDkhác 20.124.541 23.924.911 

2 -VaycácTCTDkhác 15.769.093 20.148.325 

III Tin gfri cüa khách hang 560.228.043 513.184.212 

Các cong ciii tài chInh phái sinh và các khoãn ncr 
täi chinh khãc 

- 15 990 

Vn tài trçr, u thác du ttr, cho vay TCTD chlu 
rüi ro 

- - 

VI Phát hành giy to cO giá 99.101.751 103.036.423 

VII Tài san no khác 20.177.090 19.572.796 

- Các khoãn lài, phI phãi trâ 13.137.067 12.180.356 

2 - Thu TNDN hoãn 1i phái trä - - 

3 - Các khoãn phãi trã vá cong nç khác 7.040.023 7.392.440 

4 -DirphOngrüirokhác - - 
TONG Nç5 PHAI TRA 715.413.841 679.897.221 

VIII Von chü s& hfru 22.728.524 22.22 5.080 

I - Vn cüa TCTD 20.031.430 20.0. 1.430 

* Vn diu lê 20.0 19.899 20.0'99 

* Vn du ti.r XDCB, mua sm TSCD 45 

*Thangthrv,ncophan 99.195 

*C,phiêuqu (87.709) .( ,) 
* Cphiurudãi - 

* VOn khác - - 

2 -QucUaTCTD 512.207 512.207 

3 - Chênh 1ch t giá hOi doái 48.408 - 

4 - Chênh 1ch dánh giá 1i tái san - - 

5 - Lci nhu.nchuaphânphOi/Lô 1u5 k 2.136.479 1.681.443 

* Li nhutn chua phân phOi näm truàc 1.681.443 576.3 82 

*LjpJuânknày 455.036 1.105.061 

TONG N PHAI TRA vA VON CHU S€ HtJ'U 738.142.365 702.122.301 

CAC CHI TIEU NGO4I BANG CAN DO! KE TOAN 

STT CIII TIEU sO cuOi QUY SO DAU NAM 

1 Bão lãnh vay vOn 15.936 15.936 

2 

Cam kt giao dch hôi doái 60.363.395 53.676.415 

- Cam kt mua ngoi t 4.885.875 6.986.251 

- Cam k& ban ngoi t 7.999 3.3 19 

- Cam két giao djch hoán dOi 55.469.521 46.686.845 

- Cam kt giao dch ti.rcng lai - - 

3 Carnktchovaykhônghungang - - 
4 Cam kt trong nghip viii L/C 2.960.722 2.62 1.573 

5 Bão Iãnh khác 2.524.924 2.602.671 

6 Camktkhác 17.128 31.427 

L4P BANG 



Tp.Hó ChIMinh, ngày29thángnãm 2022 

ONG GIAM DOC 

NGUyN VAN HUNG
TRI!€ING KHANH bANG 

NGAN HANG TMCP sAi GON Mu S6 : BO3a/TCTD 
Si 19-21-23-25 Nguyn Hu, Ban hành theo TTs6 49/2014/TT- NHNN 

P. Bn Nghé, Q.1, TP HCM Ngày 31 tháng 12 nãm 2014 

BAO CÁO KET QUA HOiT BONG KINH DOANH 
(RIENG LE) 

QUY I NAM 2022 
D VT: Triéu d6ng 

STT Các chi tiêu 

Quyl 
Luyktfrdu nämdn 

cuol quy nay 

Nàm 2022 Näm 2021 Nám 2022 Näm 2021 

1. Thu nhp tr lãi vàcác khoán thu nhp tuangtir 11.927.066 9.465.537 11.927.066 9.465.537 

2. Chi phi lâi vàcác khoán chi phiUrcngtir 9.663.588 9.595.162 9.663.588 9.595.162 

I. Thu nhp lãi thun 2.263.478 (129.625) 2.263.478 (129.625) 

3. 475.106 511.806 475.106 511.806 

4. Chi phi hot dng djch vi 100.780 92,425 100.780 92.425 

II. Lãi/I thun ttr hot ding dch vi 374.326 419.381 374.326 419.381 

Ill. Li/I thun tü hot dông kinh doanh ngoi hi 56.650 23.887 56.650 23.887 

Lãi/1 thuân tir mua ban chüng khoãn kinh 
doanh 

- - - - 

V. Lãi/1 thun tir mua ban chtrng khoán du tu 227.091 394.778 227.091 394.778 

5. Thunhpt&hotdngkhác 11.680 3.159 11.680 3.159 

6. Chiphihotdngkhác 5.211 12.168 5.211 12.168 

VI.  Läi/ 1 thun tir hot dng khác 6.469 (9.009) 6.469 (9.009) 

VII.  Thutü'gópvn,muacôphân - 891 - 891 

VIII.  Chi phi hot dông 898.683 824.286 898.683 824.286 

Lcrinhun thuân tir hotdng kinh doanh 
trwo'c clii phi dir phong rui ro 

2.029.331 (123.983) 2.029.331 (123.983) 

X.  Chi phi di phông rüi ro tin dung 1.572.594 (390.800) 1.572.594 (390.800) 

XI.  Ting Iqi nhun tru'&c thu 456.737 266.817 456.737 266.8 17 

7. Chi phi thu TNDN hin hành 1.701 - 1 .701 - 

8. Chi phi thug TNDN hoân 1i - - - - 

XII. Chi phi thu TNDN 1.70 1 - 1.70 1 - 

Xlii. Loi nhuân sau thu 455.036 266.817 455.036 266.817 



NGAN HANG TMCP SAI GON Mâu sá : B04a/TCTD 

S 19-21-23-25 Nguyn Hue, Ban hành theo TTs 49/2014/ri - NHNN 

P. Bn Nghe, Q.1, TP HCM Ngày 31 tháng 12 nàm 2014 

BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN TI (RIENG LE) 
QUY I NAM 2022 

(Theo phtro'ng pháp trirc tip) 
D VT: Triêu dn 

STT Chi tiêu 

LOy k tir du näm dn cui 
qu nay 

Quy 1.2022 Quy 1.202 1 

Ltru chuyên tin tir hot dng kinh doanh 

01 Thu nhap lài và cac khoàn thu nhp tt.rclng tir nhn di.rçic 4.301.393 9.651.331 

02 Chi phi läi Va cac chi phi tucng tir d trá (*) (8.720.83 1) (10.826.977) 

03 Thu nhp t1r hoat dng djch vi nhn &rçYc 374.326 419.382 

04 
Chênh loch s tin thirc thu/chi tr hot dng kinh doanh (ngoi t, 
yang, chtrng khoan) 

134.482 357.39 p9, 

05 Thu nhp khác (4.498) (94 

06 Tin thu cac khoãn nç dä thrçic xCr Ii xoá, b dâp b&ng ngun rüi ro 1.703 

07 Tin chi trã cho nhân viên và hoot dng quãn I, cong vii (*) (1.165.388) (I.117.537 

08 Tin thuthu nhp thirc np trong kS' (*) (139.342) (118.744) 

Lu'i chuyn thn thutntfr hoit d5ng kinh doanh trwOc nhüng thay dôi 
ye tal san va von lu'u drng 

(5.218.155) (1.644.154) 

Nhung thay di v tài san hot dng 

09 (Tang)/giám các khoân tin g1ri và cho vay cãc TCTD khác - - 

10 (Tang)/giâm các khoãn v kinh doanh chü'ng khoãn 3.369.716 3.244.880 

11 (TAng)/giám cac cong ci tãi chinh phái sinh vãtài san tài chInh khác (65.610) 13.218 

12 (Tang)/giãm cac khoãn cho vay khách hang (35.032.859) (11.929.292) 

13 Giãm ngun dr phOng d bü dtp tn thAt các khoãn - - 

14 (Tang)/giãm khác v tài san hot dng 4.117.902 (2,313.741) 

Nhfrng thay dôi v cong nçi hot dng 

15 Täng/(giãm) các khoãn ncc ChInh phCi và NI-INN (1.241) (868) 

16 Tang/(giam) các khoãn tin gCri, tin vay cüa các TCTD (8.179.602) 3.650.120 

17 Tang/(giâm) tin gCri cCia khách hang 47.043.831 11.284.324 

18 Tàng/(giãm) phát hành giAy tä có giá (3.904.672) 8.477.946 

19 
Tãng/(giám) vn tài trg, u' thác du tir, cho vay ma TCTD chju rüi - - 

20 
Täng/(giãm) các cOng cii tài chinh phái sinh Va các khoán fl tat 
chInhkhác 

15 990 ) - 

21 Tang/(giãm) khác v cong nçi hot dng 88.939 5.377.368 

22 Chi tr các qu cüa TCTD (*) - (40.446) 

I. Lwu chuyln tkn lhun lit hoit d3ng kin/i doank 2.202.259 16.119.355 

'GAN 
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LAP BANG 

NGUYEN VAN HUNG 

STT Chi tiêu 

Lily ktirdu näm dn cui 
quy nay 

Qu 1.2022 Quy 1.202 1 

Luu chuyên tin tLr hoat  dng du tir 

01 Mua sm TSCD (*) (23.374) (9.778) 

02 Tin thu tr thanh I, nhtrçing ban TSCD 9.264 - 

03 Tin chi tir thanh 1, nhi.rçing ban TSCD (*) - - 

04 

Tin chi du tu, gop vn vào các thin VI khác (Chi dAu ti.r mua cOng 
ty con, gop vn lien doanh,liên kt và các khoân du Ui dài han 

khác) (*) 

- - 

05 

Tin thu tr dâu tu, gOp von vào các don vj khác (Thu tin ban, thanh 
l' cong ty con, gOp vn lien doanh lien k&, và cac khoân du Ui dài 

han khác) 

- - 

06 
Tin thu c trc, 1i nhuan thrac chia t& các khoãn dAu tu, gOp von 

dãi han 
- 891 

II. Lu'u chuyln 1in thun lit hoqt dng du 1w (14.110) (8.887) 

Luu chuyn tin tü hoat  dng tài chInh 

01 TAng vn c phAn tfr gOp vn vèihoc phát hành c phiu - 

02 
Tin thu tr phát hãnh GTCG dài han  dO diu kin tmnh vào vn tir cO 

vã các khoán vn vay dài han  khác 
- 

OPHANH 

03 
Tin chi thanh toán GTCG dai han dO diu kién tInh vào vOn Ut có 
và cãc khoàn von vay dat han khác (*) 

(30.000) 

04 Co tCrc trã cho cô dong và igi nhun da chia (*) - 

05 Tin chi ra mua c phiu qu (*) - - 

06 Tin thu di.rçic do ban c phiu qu5' - - 

III. Lwu chuytn lien lit hoqi dng tài chmnh (3 0.000) (7.000) 

IV. Luii chuyn tin thun trong kS' 2.158.149 16.103.468 

V. Tin và các khoãn ttrffng durng tin tai  thOi diem du kt 39.001.169 31.596.912 

VI. Diêu chinh ãnh htrO'ng cüa thay &ii t3' giá 48.408 30.748 

VII. Tin và các khoãn tuong throng tin tai  thOi diem cui k' 4 1.207.726 47.73 1.128 

Tp.Hi ChIMinh, ngaytháng 4riãrn 2022 
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NGAN HANG TMCP SAI GON Bilu s: BO5a/TCTD 

S6 19-2 1-23-25 Nguyn Hue, Ban hành theo TT49/2014/TT-NHNN 

P.Bn Nghe, Q.1, TP HCM ngày 31/12/2014 cüa Thó'ng Dó'c NHNN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH 

QU' I NAM 2022 — RIENG LE 

DAC DIEM HOST DQNG CUA NGAN HANG 

Giy phép hot dng 

Ngân hang duc thành 1.p và hoat  dng theo Gi.y phép s 283/GP-NHNN duc cAp bi 

Ngân hang Nba nuOc Vit Nam ngày 26 tháng 12 näm 2011, theo GiAy phép dang k' kinh 

doanh s 0311449990 cAp ngày 28 tháng 12 näm 2011 và các giAy phép diu chinh sau 

do do Sâ K hoach va D.0 tii Thành ph H ChI Minh ban hành. 

Ngân hang dixçc thành 1p nhm thirc hin các giao djch ngân hang bao gm: nl4n tin 

gri không k' han,  tin giri cO k' han,  tin gCri tit kim và các loai  tin gri khác. Phát 

hành ching chi tin giri, kS'  phiu, tin phiu, trái phiu d huy dng vn trong nuâc và 

nuic ngoài. Cho vay; chit khAu, tái chit khAu cong cii chuyn nhtrçmg va giAy t cO giá 

khác; bâo lânh ngân hang; phãt hàith the tin diing; bao thanh toán trong nuàc; bao thanh 

toán quc t. M tài khoãn thanh toán cho khách hang. Cung cAp các phuang tin thanh 

toán. Thxc hin djch vii thanh toán trong nuàc gm séc, 1nh chi, üy nhim chi, nhi thu, 

üy nhim thu, thi.r tin ding, the ngân hang, djch vii thu h và chi h; thirc hin djch vu 

thanh toán quc t. Vay v6n cüa Ngan hang Nhà ruràc duth hInh thrc tái cAp vn theo 

quy dinh cüa Luat  Ngân hang Nhã nuc Vit Nam. Vay vn cüa to chc tin ding, t chirc 

tài chInh trong ni.râc và nuâc ngoài theo quy djnh cüa pháp Iu.t. M tài khoán tin gri tai 

Ngan hang Nhà ni.rOc va duy trI trén tài khoãn tin gri nay s dar bmnh quân không thAp 

hon mirc dr trü b&t buc; ma tài khoãn thanh toán tai  t chirc tin dung khác; mô tài khoãn 

tin gri, tai khoàn thanh toán a ntrOc ngoài theo quy djnh cüa pháp 1ut v ngoi hi. T 

chirc thanh toán ni b; tham gia h thng thanh toán lien ngân hang quc gia; tham gia 

h thng thanh toán quc t. GOp van, mua c phn theo quy djnh ciia pháp 1u.t.Tham gia 

thj tnrang tin t: dAu giá tin phiu Kho bac,  mua, ban cong cii chuyn nhung, trái phiu 

Chinh phü, tin phiu Kho bac,  tin phiu Ngân hang Nha ntrâc và các giAy t có giá khãc 

trên thj trtrng tin t. Kinh doanh, cung üng djch vi ngoi hi và san phAm phái sinh 

theo van ban chAp thun cüa Ngân hang Nba nizâc va quy djnh cüa pháp 1ut. Üy thác, 

nhn üy thác trong linh virc lien quan dn hoat dng ngân hang theo quy dlnh  cüa Ngân 

hang Nhà ni.râc. Tu vAn ngân hang, tài chInh; mua, ban trái phiu Chinh phü, trái phiu 

doanh nghip; kinh doanh yang. Djch vii quãn 1 tin mt, bão quãn tai san, cho thuê tü, 

két an toàn. Dai  I bâo him. Djch vi môi giOi ti&n t. Hoat dng mua nç, DAu tu hqp 

ding tlzo'ng lai trái phiu Chinh phü. 

1/22 BCTC riéng lé - Qu? 



2. Vn diu Iê 

S vn diu l cUa Ngan hang ti ngày 31 tháng 03 näm 2022 là 20.019.899 triu ding. 

3. Mng Iuó'i hot dng 

Ngân hang có tru sâ chInh dat tai s6 19-2 1-23-25 Nguyn Hue, Phthng Bn Nghé, Qun 

1, Thành ph H ChI Minh, Vit Nam. Tai  ngày 31 tháng 03 nãm 2022, Ngân hang có 

nãm mucri (50) chi nhánh, mt tram tam muoi chin (189) phOng giao djch ti cac tinh và 

thành ph trên cã nrc. 

4. Cong ty con : tui ngày 31/03/2022, Ngân hang có 2 cong ty con nhu sau: 

Tencongty 
Giy phép däng k 

. 
kinh doanh 

Linh virc hoit dng 

kinh doanh 

T 1 sO' hUii 

cua Ngan hang 

Cong ty TNHI-I MTV 

quãn 1' nq va thai 

thác tài san Ngân hang 

TMCP Sài GOn 

Giy phép dang k 

kinh doanh s 

0312083851 ngày 11 

tháng 12 näm 2012. 

Quãn l' nçi, mua ban 

nç, xác dnh giá trj tài 

san, khai thác và quàn 

1y tài san. 

100% 

Tng Cong ty C phAn 

Báo him Bão Long 

Giy phép däng k 

kinh doanh s 059614 

ngày 02 tháng 08 nAm 

1995. 

Kinh doanh báo him, 

kinh doanh tái bâo 

him, giám dnh tn 

th.t, dAu tu tài chInh 

và các hot dng khác 

theo quy djnh cUa 

phãp lut. 

81,8% 

5. Thành phn Hi Ding Quãn TrI 

H9 V ten C'há'c vu 

Ong Büi Anh Dung Chü tjch 

Ong Henry Sun Ka Ziang Phó Chü tjch 

Ong Nguyn Tin Thành Thành viên dôc lap 

Ba Nguyn Phuong Hng Thânh viên 

A .A 
6. Thanh phan Ban Dieu Hanh 

H9 Va ten 

Ong Tnrcrng Khánh Hoàng 

Ong Li Quc TuAn 

Ong Dip Bão Châu 

Ong Nguyn Ngçc Nhâ Nam 

Ch,cv, 

Quyn Tng Giám dc 

Phó Tang Giám dc kiêm Giám dc Vung 14 

Phó Tang Giám dc ph trách Kh6i Quàn I rüi ro kiêm 

Phó chü tch Uy ban Tái co cu 

Phó Tng Giám d& phii trách Khéi V.n hành và Cong 

ngh, phii trách diu hành Kh6i Chin luçc và Phát trin 
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Ba Trân Thj M Dung 

Ong Nguyn Van Hung 

Ong Nguyn Cñu TInh 

Ba Trjnh Thj Thanh 

Ong Phan Hüu 

Ba Dang Thj Báo Châu 

Ong Lê Van Chánh 

Ong Tr.n Châu Tun 

Ba Nguyn H Thu Thüy 

Ngân hang 

PhO Tng Giám dc phi trách Kh6i Phê duyt Tin ding và 

Xü 1 nçx 

PhO Tang Giám dc ph trách Kh6i K toán kiêm K Toán 

Tnxng 

Phó Tang Giám d6c ph1i trách Kh6i Djch v Ngân hang và 

Tài chInh cá nhãn 

Giám d6c Kh6i Quãn trj Tài chInh và Ngun v6n 

Giám d6c Kh6i Kinh doanh Tin t 

Quyn Giám d6c Kh6i Doanh nghip 

Giám d6c Kh6i H tra Kinh doanh 

Giám dc Kh6i Quãn trj Ni chmnh 

Giám d6c Kh6i Pháp ch 

A A a •A 

7. Tong so can b9 cong nhan vien ngay 31/03/2022: 
Tng s6 can b cong nhân viên cüa Ngân hang tai  ngày 31 tháng 03 näm 2022 là 7.015 

nhân viên. 

II. KY ICE TOAN, DON V TIEN T SI DIIJNG TRONG ICE TOAN: 

1. K5'ktoán 
K' k toán qu cüa ngân hang bat d.0 tir ngày 01 tháng 1 iiäm 2022 và k& thüc vào ngày 

31 tháng 03 näm 2022. 

2. Don vj tin t sfr dung trong k toán 

Don vj tin t sU ding trong cong tác k toán cüa ngân hang là dng Vit Nam (VND). 

III. CHUAN MC VA CHE DQ KE TOAN AP DUNG 

1. Tuân thu theo các Chun myc K toán Vit Nam và H thng K toán cãc TCTD 

Vit Nam 
Báo cáo tài chInh cua Ngãn hang TMCP Sài Gôn tuan thu các chuAn mvc  k toán Vit 

Nam cia ban hãnh và có hiu hrc. 

2. Chun m1c và ch d k toán áp dyng 
Các báo cáo tài chInh cüa Ngãn hang duçc trinh bay theo don vj triu dng Vit Nam, 

dtrçrc lap theo H thng K toán các T chirc Tin ding Vit Nam theo Quyt djnh s6 

479/2004/QD-NHNN ngày 29 tháng 04 nam 2004 do Th6ng D6c Ngan hang Nhà nuâc 

Vit Nam ban hành Co hiu lrc tir ngày 1 thang 1 näm 2005 và các quyt djnh b sung, 

sira di Quyt djnh s 479/2004/QD-NHNN; Thông tu s6 10/2014/TT-NHNN ngày 20 

tháng 03 näm 2014, Thông tu s6 22/2017/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 näm 2017, Ch 

d báo cao tài chInh 46i vài các T6 chüc tin ding ban hành kern theo quy& djnh 
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1 6/2007/QD-NHNN ngày 18 tháng 04 nãm 2007, Thông tu s 49/2014/TT-NI-INN ngày 

31 tháng 12 näm 2014 cUa Thng déc Ngân hang Nhà mrâc Vit Nam và He thng Chu.n 

mirc K toán Vit Nam do B Tài chInh ban hành bao gm: 

- Quyt djnh s 149/2001/QD-BTC ngày 3 1/12/2001 v vic ban hành vii cong b 4 
chun mrc k toán Vit Nam (dcit 1); 

- Quyt djnh s 165/2002/QD-BTC ngiiy 31/12/2002 v vic ban hành và cong b 6 

chuAn muc k toán Viêt Nam (dat 2); 
Quy& dinh s 234/2003/QD-BTC ngày 30/12/2003 v vic ban hành va cong b 6 

chun muc k toán Viêt Nam (dat 3); 
- Quyt djnh s' 12/2005/QD-BTC ngiiy 15/02/2005 v vic ban hinh và cong b 6 

chun mire k toán Viêt Nam (dat 4); 
Quyt djnh s 100/2005/QD-BTC ngày 28/12/2005 v vic ban hinh và cong b 4 

chun misc k toári Viêt Nam (dat 5). 

3. Các co s& dánh giá và các u*c tInh k toán áp dung 

Cc, s dánh gui là nguyen t&c gii gc theo chun mrc k tom s 01 — VAS 01 — Chun 

mirc chung. 

Trong kS',  Ban Diu hành cUa Ngan hang d tip ti,ic thrc hin cic bin phip ctn thiêt 

d duy tn hot dng kinh doanh lien tVc  nhu tang cu?mg thu hi các khoin ng dn hn 

và n x.u, duy tn tin g1ri cUa các khich hang eQ và tang cung tim kim các khich 

hang mdi, tim kim sir h tr tii chInh tir các TCTD khác, kim soát cht ch cic 

khoin chi phi hoat dng... Dng thai, Ngin hang cUng dang tip tiic thrc hin cic 

gui phip Ca cu danh miic tii sin có vii tii c.0 tric Ngân hang d n djnh hoat dng 

vii fling cao thanh khoin cQa Ngân hang. Ban Diu hinh cüa Ngin hang tin tuOng 

rang vai vic thirc hin các bin pháp nêu trên thI Ngân hang sê tip tiic hot dng 

kinh doanh trong thai gian tâi. VI vy, báo cáo tii chInh riêng lé nay duqc 1p trên Co 

si gii dnh hot dng lien tVc. 

IV. CHINH SACH KE TOAN AP DIJNG 

Chuyn di tiên tê 
Tat ci cic nghip vi,i phát sinh cüa ngân hang duçic hch toán theo nguyen t. Tii sin và 

n phii tn có ngun gc ngoi t duqc quy di sang VND theo t' giá quy dlnh  viio ngiiy 

lip bang cm di k toán. Các khoin thu nhtp vii chi phi b&ng ngoi t cQa Ngân hang 

duçc quy di ra VND theo t' gii vao ngày phát sinh giao djch. 

Chênh 1ch t giá tuin thu chun mirc k tom Vit Nam s6 10 — VAS 10 - Anh hithng 

cQa vic thay di t' gii hi doii, Vic dinh giá chênh 1ch t' giá cu6i k' duoc dua viio 

bang tng kt tài sin vii kt thüc mi niên d k toán s duçc dua vào báo cáo kt qua 

kinh doanh. 

2. Cong ci tii chInh phái sinh vii k tom phông ngira rüi ro 

Cic cong cit tii chInh phil sinh di.rc ghi nhn theo Thông tu s 15/201 5/TT-N1*N ngiiy 

02 thang 10 näm 2015 cüa Ngan hang Nhà nuâc Vit Nam v Hisâng dn giao dch ngoi 

.ANl 

cO P1 
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t trên thj tri.r1ng ngoi t cita các TCTD duçic phép hot dng ngoi h61; cong vn s 

7404/NHNN-KTTC ngày 29/08/2006 v vic huàng dn hch toán k toán nghip vi phái 

sinh tin të. 

3. K toán thu nhp lãi, chi phi lãi và ngüng dy thu lãi 
Thu nhp tir lài cho vay va chi phi trá lAi vay duçc ghi nhn trong báo cáo kt qua hot 

dng kinh doanh riêng trên Co sà dr thu, dir clii. 

Hch toán s li phài thu phát sinh trong kS'  vào thu nhp di vâi các Khoàn nçi thrçc 

phn loi là nq dü tiêu chun khong phài trIch dx phông rüi ro cii th theo quy djnh cüa 

Ngân hang Nhà nijc Vit Nam và các khoàn nç duçic giü nguyen nhóm nç dU tiêu chun 

do thirc hin chInh sách cUa Nhà rniOc và s IAi phài thu phát sinh trong kS'  cUa các Khoán 

nçi con li thI khong phái hch toán thu nhp thrc hin theo dOi ngoi bang d don dc 

thu; khi thu duçic thi hch toán vào thu nhp, SCB thçrc hin theo quy dnh ti Thông tu 

s 16/201 8ITT-BTC ngày 07/02/2018 Hu&ng dn mt s diu v ch d tài chInh di 

vâi TCTD, chi nhánh Ngân hang rnxcfic ngoài. 

Di vâi sé li phãi thu cüa s du nç duçc co c.0 la thyi hn trâ nq, min, giãm lãi và 

gi nguyen nhóm n dü tiêu chu.n (nhóm 1) theo quy djnh ti Thông tir s 01/2020/TT-

NI-INN ngày 13/03/2020 v vic th churc tin ditng, chi nhánh ngân hang niiic ngoài cci 

cu li thOi hn trà nç, min, giàm li, phi, giü nguyen nhóm nç nhm h trg khách hang )  * 

chu ánh h.rmg do djch Covid - 19, k tCr ngày di.rc co diu lai, t chirc tin dvng, chi$ 

nhánh ngân hang nuOc ngoài không phãi hch toán thu nh.p (dir thu) ma thçrc hin theo 

dOi ngoi bang d don dc thu; thrc hin hch toán vào thu nhp khi thu thrçc theo quy 

dnh cUa pháp 1ut v ch d tài chInh di vâi t chrc tin ding, chi nhánh ngân hang 

nhxc ngoài. 

4. K toán các khoãn thu tir phi và hoa hIng 
Các khoãn phi djch vi và hoa hng thrçic ghi nhtn khi djch vi dirçc cung cap. 

5. K toán cho vay khách hang 

5.1. Nguyen tc ghi nhn khoãn vay 
Các khoãn vay duçc cong b va trinh bay theo s du nq gc ti thii dim k& thüc kS'  k 

toán. 

5.2. C sô phân Ioi nq và trIch 1p dy phOng rüi ro 

Ngân hang áp dçing vic phân 1oi nv,  trIch 1p dr phOng n phãi thu khO dOi và xr l rUi 

ro theo các huâng dn ti Thông tu s 11/2021/TT-NHNN ngày 30/07/202 1 cüa Thng 

d6c Ngan hang Nhà nuâc Vit Nam quy dnh v vic phân 1oi tài san có, mirc trIch, 

phucmg pháp trIch 1p dr phOng rüi ro và vic sü ding d%r phOng d xr l rUi ro trong hot 

dng cüa TCTD, chi nhánh Ngân hang nuôc ngoài và Thông tu s 48/2019/TT-BTC ngày 

08/08/20 19 cüa B Tài chinh huàng dn vic trIch 1p và xir l' các khoán dir phOng giäm 

giá hang tn kho, tn th.t các khoán du tu, nç phái thu khO dOi và bào hành san phm, 

hang hOa, djch vi, cong trinh xây d%rng ti doanh nghiip. Các khoãn nç dl.r?c phân 1oi 
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chU yu theo th?ii hn ng cüa khách hang. Khi phân 1oi nçx, du phèng rüi ro dirçic trIch 

1p theo t' 1 quy djnh ti các thông ttr trên. 

Di vâi nhüng khoân nç duoc Co c.0 1i thai han trã n, min, giãm lAi, phi, giü nguyen 

nhOni nq nhm h trV khách hang chju ãnh hithng b&i dch Covid — 19, Ngân hang áp 

ding gi nguyen nhóm n và phân 1oi n theo Thông tu s6 01/2020/TT-NHNN ngày 

13/3/2020; Thông tr s 03/2021/TT-NHNN ngây 02/4/2021 có hiu 1irc thi hành kê tir 

ngây 15/7/2021 và Thông tu s 14/2021/TT-NI-[NN ngày 07/9/2021 cüa NI-[NNVN có 

hiu 1irc thi hành k tü ngãy 07/9/202 1 v vic Süa di, b sung mOt  sé diu cüa Thông 

tr s 01/2020/TT-NHNN ngãy 13/3/2020 cüa Thng dc NI-INNVN quy djnh v vic t 

chirc tin ding, chi nhánh ngân hang nuOc ngoài Co cu 1i thôi hn trã nç, min, giâm lãi, 

phi, giü nguyen nhóm nçi nhâm h trçY khách hang chju ãnh hixOng bi djch Covid — 19. 

5.3. Nguyen tc sfr diing dy phông d xfr 1 rüi ro 
Sau khi d xir 1' tài san bào dam d thu hi ng theo thôa thun cüa các ben, phü hp 

vâi quy djnh cüa pháp 1ut, Ngân hang sü d%ing dr phàng ci th d xr 1' rüi ro di A1 
vâi s dix nq con 1i cüa khoán nçi; tru?Yng hçp sCr ding dir phOng th không dCi bà

T 

dp rUi ro cüa khoàn nq thI phãi sir ditng dir phOng chung dê xir 1' rüi ro; 

-	 TruOng hçp Ngân hang chixa xir 1' tài san bào dam d thu hi nç, Ngân hang sir diing 

dr phOng d xü 1 rUi ro theo nguyen tc sau: 

• Sir diving dir phOng ci th trIch 1p theo quy dinh d xir 1 rUi ro déi vâi khoãn 

ncvdO; 

• Kh.n truong tin hành xü 1' tài san bâo dam theo thôa thun vii khách hang 

và theo quy djnh cüa pháp 1ut d thu hi nçi; 

• Tri.thng hçp sir di,ing dr phOng ci th và s tin thu ducic tir xr I tai san bão 

dam không dü bü dp rüi ro cüa khoãn nçi thi sir ding dir phOng chung d xir 

1'rüiro. 

Sau khi xir 1' rUi ro, Ngân hang vn theo dOi và có các bin pháp thu hi nç dy dü, 

trit d di vi khoãn n dirc xr 1 rüi ro, trr trithng hgp khoán nv sau khi xü I rüi 

ro duçc Ngân hang ban cho t chrc, cá nhán, thu dixc dÀy dü tin ban ng theo H?p 

&ng mua, ban nq. 

-	 S tin thu hi duqc tr n dã sir ding dr phOng d xir 1' rüi ro, k Ca s tin thu hi 

duc tr vic xci i' tai san baa dam, Ngan hang ghi nh.n vào thu nhp trong kS'. 

6. K toán cãc nghip viii kinh doanh và dÀu ttr chfrng khoán 

6.1. Chu'ng khoán kinh doanh 
Nguyen tc ghi nhn giá trj chcing khoán kinh doanh: Chcing khoán kinh doanh di.rçc 

ghi nh.n thea giá g6c (giã thirc t mua chcrng khoán), bao gm giá mua cong các chi 

phi mua (nu co). 

Phucing pháp dánh giá rncic giáni giá trj và trich 1p d%r phOng giãm giá chcmg khoán 

kinh doanh: Tai thôi dim khóa s k toán dê 1p  háo cáo tai chinh, can cci vào tInh 

hmnh bin dng giá chcing khoán, tin hành lQtp d'r phOng ho.c hoan nhp dir phOng 
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giám giá chi.rng khoán d6i vâi chüng khoán chua ban ti thii dim khóa s theo Thông 

tix s 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 cüa B Tài chInh. Trong tr1xng hçip không 

th xac djnh duoc giá trj thj trithng cüa chi'rng khoan, các chirng khoán se không duçc 

trich l.p dir phong. 

6.2. Chtrng khoán du tir 
Nguyen tc ghi nhn giá tr chüng khoán du tu (chrng khoán san sang d ban va 

chrng khoán gilt dn ngày dáo h.n): Chirng khoán du tu ducrc ghi nhn theo giá gc 

(gia thirc t mua chrng khoán), bao gm giá mua cong các chi phi mua (nu co). 

Phuang pháp dãnh giá mirc giãm giá trj và trIch 1p dir phOng giám giá chüng khoán 

du ti.r: Ti thai dim khoá s k toán d Ip báo cáo tài chInh, can cir vào tInh hInh 

bin dng giá chüng khoán, tin hành 1p dr phông ho.c hoàn nhp dir phàng giàm 

giá chirng khoán d6i vi s chrng khoán chua ban ti thai dim khóa s theo Thông 

tu s 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 cUa B Tài chInh. Trong trumg hçip không 

th xác djnh di.rçc giá trj thj tru'mg cña chrng khoán, các chüng khoán sê không thrçc 

trich 1p dir phông. 

Trái phiu dc bit do VAMC phát hành là gi.y ti CO giá cO thai hn do VAMC phát 

hành d mua li nç xu cüa ngân hang. Trái phiu dc bit dirçc ghi nh.n theo mnh HC 

giá vào ngày giao djch và luôn duçcc phàn ánh theo mnh giá trong thai gian nm gilt. 

Mnh giá cUa trái phiu dc bit thrçc phát hành tuang irng vài khoãn nç xu thrçrc 

ban và là du no gc cüa khách hang vay chira trá trlr di s tin dir phông cci th dä 

trIch 1p  nhung chua sir diing clta khoãn nv dO. 

Trong thai gian nm gilt trái phiu d.c bia,  djnh k' Ngân hang tInh toán và trIch 1p 

dr phông rUi ro cii th hang nAm theo huàng dan t?i  Thông tu s6 14/2015/TT-NHNN 

ngày 28 tháng 08 näm 2015 cüa NHNN sira dèi, b sung mt s diéu cüa Thông tu 

19/2013/TT-NHNN quy dinh ye vic mua, ban và xlt l nç xâu cüa Cong ty Quàn 1 

tài san cüa các t chüc tin ding Vit Nam. 

7. K toán tài san c dinh 

• Nguyen tc ghi nhn 
TSCD di.rçic ghi nhn theo các chun mrc k toán s 03 — VAS 03 — TSCD hltu hinh 

và chun mcrc  k toán Vit Nam, 04— VAS 04 — TSCD vô hinh. 

Tài san c djnh di.rçxc xác djnh theo nguyen giá trlr (-) giá trj hao mon lQy k. 

Nguyen giá tài san c djnh bao gm giá mua và nhltng chi phi cO lien quan trrc tip 

dn vic dua tài san vào hot dng. Nhl*tng  chi phi mua sm, cãi tin và tan trang dugc 

tInh vào giá trj tài san c dnh. Riêng nhltng chi phi báo trI süa chlta thrçc tInh vào 

Báo cáo kt qua hott dng kinh doanh. 

Khi tài san duc ban hay thanh l', nguyen giá và khu hao lUy k dtr?c xóa s và bt 

k' các khoàn lãi l nào phát sinh do vic thanh l du ducc tinh vào Báo cáo kt qua 

hot dng kinh doanh. 
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•• Phu'ong pháp khâu hao áp dyng 
Tâi san c6 djnh khu hao theo phucing pháp thr&ng thAng d trr dn nguyen giá tãi 

san c dinh theo thñ gian hQu diing i.rcc tInh, phü hçp vOi hiàng dn tai  Thông tu s 

45/201 3/TT-BTC ngày 25/04/2013 huóng dn ch d quân 1', sir ding, Va trIch kh.0 

hao tài san c6 djnh cüa B Tài ChInh; Thông tu s6 28/201 7/TT-BTC ngày 12/04/2017 

v/v süa di, b sung mt s diu cUa Thông tu s 45/201 3/TT-BTC ngày 25/04/2013 

và Thông tr s 147/201 6/TT-BTC ngày 13/10/2016 ca B Tài chinh huâng dn ch 

d quán 1, sCr dng va trIch khAu hao tài san c dlnh. 

8. Tin và các khoãn tu'ong throng tin 
Tin va cac khoán tuGng throng tin bao gm tin mt tai  qu, tin gCri tai  NHI4N, TIn 

phiu ChInh phü và các GTCG ngân han  khác dü diu kin tái chit khu vOi NI-INN, 

ching khoán có thi han  thu hi hoc dáo han  không qua 3 thang k nr ngày mua, tin 

gCri tai  các TCTD khác không kS' han và dáo han  không qua 3 tháng k tir ngày gtri. 

9. Nguyen tac va phtrong phap ghi nhn thue thu nhp doanh nghiçp va chi phi thue IG 
thu nhp doanh nghip 
Tài san thus và thu phài np cho näm hin hành và các nãm truOc duçvc xác djnh bang 

giá trj dr kin phãi np cho/thu hi tr co quan thu, áp diing rnirc thu su.t và các 1u.t 

thu có hiu Irc vao ngày 1p bang can di k toán riêng. 

Thu thu nhp hin hành duc ghi nhn vào kt qua boat  dng kinh doanh riêng ngoai trü 

trnO'ng hçip thu thu nh.p phát sinh lien quan dn mt khoãn miic di.rc ghi th&ng vào vn 

cbü si hüu, trong trtr&ng hçTp nay, thu thu nh.p hin hành cQng ducc ghi nhn trlrc tiêp 

vào vén chü s& htru. 

Ngân hang chi duçic bci tr1r các tài san thu thu nhp hin hành và thuê thu nhp hin hành 

phâi trá khi Ngan hang cO quyn hçp pháp thrçrc bü trr gita tài san thu thu nhp hin 

hânh vâi thud thu nhp hin hành phài np và Ngân hang dir dnh thanh toán thu thu 

nhp hin hanh phãi trá và tài san thu thu nhp hin hành trên co th thuAn. 

Các báo cáo thu cüa Ngân hang së chju sr kim tra cUa ca quan thud. Do vic áp dung 

1ut vá các quy djnh v thu di vOi các loai  nghip vii khác nhau có th duçic giái thIch 

theo nhiu each khác nhau, s thu ducic trinh bay trên các báo cáo tâi chInh có th së b 

thay dëi theo quyt dnh cuM cüng ci:ia co quan thu, 

10. K toán các khoãn vn vay, phát hành chfrng khoán nç', cong cy vn 

Nguyen tc ghi nhn chi phi di vay: ghi nhn chi phi di vay theo chun mrc k toán Vit 

Nams 16—VAS 16 —Chi phi di vay. 
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V. THÔNG TIN BO SUNG CAC KHOAN MVC  TRONG BANG CAN DOI KE TOAN QU' 

Dvt : Triu dng 

1. Chtrng khoán kinh doanh : Khong phát sinh 

2. Các Cong ci tài chInh phái sinh và các tài san tài chInh khác 

Tng giá trl 
cüa hçrp cllng 

Tong giá tr! ghi s k toán 
(theo t giá ngày 1p báo cáo) 

 

(theo t giá hiu 
hrc hçrp dng) Tài san Cong flQ•  

Tai ngâv Cu6i ciuv 79.520.605 65.610 

Cong cu tài chInh phäi sinh tin t 

- Giao dich k' han tin té 23.458.938 41. 149 

- Giao djch hoán di tin tê 56.061,667 24.461 

Tai ngay dau nam 49.722.874 15.990 

Cong ciii tài chInh phãi sinh tin t 

- Giao dich k' han tin tê 9.653.706 65.342 

-Giaodichhoánditiêntë 40.069.168 - 81.332 

3. Chovaykháchhãng u) 

Cui quy Dâu näm  7J 
Cho vay TCKT, cá nhân trong nuâc 395 .446.385 360.413.421/ 

Cho vay chit khu cong cii chuyn nhuçing và các GTCG - 

Cho thuê tài chInh 

Các khoán phái trá thay khách hang (bão lãnh) 25.846 25.951 

Cho vay bang vn tài trçl, üy thác du Ui - 

Cho vay các t chrc, cá nhân nixâc ngoài - 

Cho vay theo chi djnh cüa ChInh phü 

Nç cho vay di.rçic khoanh và nq chi xCr 1' 

Tong 395.472.231 360.439.372  

Phân tich cht hrçrng no cho vay: 
Cui qu Dãu nãm 

Na d tiêu chuAn 390.456.067 355.091 .061 

Na cn chá 1.009.567 1.382.113 

Nadu'âitiêuchuAn 389.578 719.809 

Ncinghing 883.735 616.259 

Nq có khá näng mAt vn 2.733.284 2.630.130 

Tong 395.472.231  360.439.372 

Phân tIch dtr no theo thOi gian: 
'., quy Du nám 

Ng ngn hn 139.033.455 137.339.352 

Nq trung hn 98.768.394 63.394.963 

Nidài han 157.670.382 159.705.057 

Tong 395.472.231 360.439.372 
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4. Sy thay dôi cüa dy phông rüi ro tin diing 
Cui qu Du näm 

Dir phông rüi ro cho khách hang 
- Dr phông ci the 
- Dij phông chung 

Dir phông cho cäc cam kt ngoi bang 
- Dçi phông ci th 

-Dirphôngchung 

Tong cong 

Thay MI dir phông rüi ro tin dtng trong kS'  nhir sau: 

(6.804.654) (7.135.119) 

(3.901.560) (4.451.550) 

(2.903.094) (2.683.569) 

   

(6.804.654) (7.135.119) 

   

Dir phông chung Dir phông 
K3' nay ciii the  

S dudu ky (2.683.569) (4.451.550) 
- Dtr phông rüi ro trich Ip trong k'/(Hoãn nhp dir phông

(219.525) 549.990 
trongky) 
- SCr dung  dir phông rüi ro tin ding trong kS' 

S dir cui k (2.903.094) (3.90 1.560) 

Ky trircrc 
A So dir dau ky 

- Du phông rüi ro trIch 1p trong kS'/(Hoàn  nhp dtr phông 
trong kS') 
- SCr ding dir phông rüi ro tin dyng trong kS' 

S dir cutii k' (2.683.569) (4.45 1.550) 

5. Chu'ng khoán du tir 
Cui qu Dãu nãm 

5.1. Chü'ng khoán du hr sn sang d ban 

a. ChtngkhoánNçi 50.616.181 53.275.036 

- Chrng khoán Chinh phCi 49.8 16.179 52.475.029 

- Chirng khoán Nci do TCTD trong nric phát hành 800.002 800.007 

b. ChxngkhoánVn 18,140 18.140 

- Ch(rng khoán Vn do TCTD trong nuOc phát hãnh 18.140 18.140 

- CIiU'ng khoán V6n do TCKT trong niró'c phát hành 

c. Dtx phông rüi ro chrng khoán sn sang d ban (75 .026) (75 .026) 

Trong do: - Dr phông giàm giO (75.026) (75.026) 

- Drphông chung 

Tong 50.559.295 53.218.150 
A ._ A 5.2. Chtrng khoan dau hr gnu den ngay dao han 

Ch(rng khoán Nq do TCTD trong ntthc phát hành - 

Chtrng khoán N do TCKT trong nuàc phát hánh - 

Dir phông rüi ro CK du tu giü dn ngày dáo hn 

Trong do: DrphOng chung -  

Ting 

5.3. Träi phiu dc bit do VAMC phát hành 

Mnh giá trái phiu dc bit 47,608.114 48.400.114 

Dirphôngtrái phiu dc bit (13.863.293) (11.314.927) 

Tong 33.744.821 37.085.187 
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6. Gop vn, du tir dài hn 

Phân tIch giá trl du tir theo Ioi hInh du tir 
1' uoi quy Du näm 

Du tu vào cong ty con 1.086.005 1.086.005 

Các khoân du tu dài han khác 26.688 26.688 

Dt.r phOng giãm giá dAu tu dài hn (2.800) (2.8 00) 

Tong 1.109.893 1.109.893 

Danh sách các khoãn du tir dài han khác 
,-, h. uoi quy Dãu nãm 

T phn 
Giá gc näm gUi' 

(%) 

Ty phn 
Giá gc nim giu' 

(%) 

- CTCP DL Khách sn Sài GOn H Long 9.900 5,69 9.900 5,69 

- CTCP Sài GOn Kim Lien 7.326 9,90 7.326 9,90 

- CTCP Du ljch Sal GOn VTnh Long 1.500 1,00 1.500 1,00 

- CTCP thông tin tin di,ing Vit Nam (PCB) 7.962 6,64 7.962 6,64 

26.688 26.688 

Dr phOng giâm giá du tu dài hn khác (2.800) (2.800) 

Ton g 23.888 23.888 

7. Các khoãn no Chinh phü và Ngân hang Nhà nuo'c 

Cui qu Du nãm 

7.1. VayNHNN 13.323 14.564 

-VaytheohsatIndirng 13.323 14.564 

- Vay chit khu, tái chit khu GTCG - 

- Vay cm c các GTCG 

- Vay thanh toán bü trr 

- Vay h tr d.c bit 

- Vay khác 

-Ncquáhn 

7.2. Tiên g&i cüa KBNN 

- Tin gCri bang dng Vit Nam 

- Tin gCri bang ngoi t 

7.3. Các khoãn nc khác 

Tong 13.323 14.564 
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8. Tin gui và vay cUa các TCTD khác 

8.1. Tin gui cüa các TCTD khác 

Cuôi qu Du näm 

a. Tin gCri không k' han 17.242.188 19.233.373 

- Bang VND 17.242.188 19.233.373 

b. Tin gCri có kS' han 2.882.353 4.69 1.538 

- Bang VND 2.771.000 3.986.400 

- Bang ngoi Mi 111.353 705.13 8 

Tong 20. 124.541 23.924.911 

8.2. Vay các TCTD khác 
- Bang \TND 15.376.688 19.723.609 

Trong do: Vay chkt kMu, tái chiét k/iOu 13.937.356 18 .796.2 14 

Vay cdm c ih chd 

- Bang ngoai Mi 392.405 424.7 16 

Tng 15.769.093 20.148.325 

Tong tin gui và vay cüa TCTD khác 35.893.634 44.073.236 

9. Tiên gui cüa khách hang 

Thuyêt minh theo Ioi tin gui 

Cuôi qu Dãu nãm 

Tin gfri k/sOng k5' han 28.972.530 22.474.219 

Tin gCri khong k5' han  bang VND 26.681.304 20.740.500 

Ti&n gü'i khong k' han  bang  ngoai  t 2.23 7.490 1.696.634 

Tin gtri tit kim không kS' han bang VND 1.363 1.443 

Tin giri tit kim khong k' han  bang ngoai t 52.373 35.642 

Tin gfri có kj' han 529.880.918 488.891.429 

TingCricók'hanb&ngVND 34.544.337 34.165.655 

Tiên gcri có kS' han bang  ngoai  t 45.482 45.672 

Tin gri tit kim có kS' han bang VND 492.557.957 451.854.461 

Tin gCri tit kim có kS' han bang ngoi t 2.733.142 2.825.641 

Tin gfri von chuyên dàng 1.200.105 1.629.666 

Tkn gfri kj5 qu9 174.490 188.898 

TOng 560.228.043 513.184.212 

Thuyt minh theo di tuçrng khách hang, 1oi hlnh doanh nghip 

Cui qu Du näm 

Tiên gfri cOa TCKT 41.308. 169 39.549.171 

Cong ty nhà nuc. 

Cong ty trách nhim hthi han  1 thành viên do nhà 
nuOc sO hQu 100% vn diu lé 

1.603.956 

3 .077.547 

1.629.231 

2.9 10.099 
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Cong ty trách nIiim hCru hn 2 thânh viên trô len cO 
phn vén gop cia nhà nuOc trén 50% vn diu 1 
hoic nhâ nuóc giü quyn chi phi 

Cong ty trách nhim hUu hn khác 

Cong ty c ph.n có vn c phn cta nhà ni.rc chim 
trën 50% vn diu I hoc tong so cô phân có quyên 
biu quyt; hoac nba nuâc giU quyn chi phôi di vOl 
cOng ty trong Di&u 1 cüa cong ty. 

COng ty c phAn khác 

Côngtyhçpdanh 

Doanh nghip tu nhân 

Doanh nghip có vn dAu ti.x nuOc ngoài 

Hçip tác xA Va lien hip hçp tác xä 

Ho kinh doanh 

Dcin vi hành chInh su nghip, dãng, doàn th và hip 

hQl 

Tin gil cUa cá nhân 

Tin gil cüa các di tlrqng khác 

Tong 

2.385 31.159 

10.218.592 9.324.368 

624.113 628.867 

15.687.326 15.893.371 

20.979 24.253 

4.090 3.745 

5.849.998 4.873.440 

78.782 83.046 

4.140.401 4.147.592 

517.165.880 471.970.800 

1.753.994 1.664.241 

560.228.043 513.184.212 

10. Phát hành giy t& cO giá thông thung 
-, uoi quy Du näm 

DuOi l2tháng 45. 187.547 5 1.006.176 

Tr 12 thang dn dual 5 nãm 42.752.204 40.838.247 

Ti.r 5 näm trO len 11.162.000 11.192.000 

Tong 99.101.751 103.036.423 

11. Các khoãn ncr khác 
1 uoi quy Du näm 

- Cãc khoán phãi trà ni b 80.161 383.705 

- Các khoán phãi trà ben ngoai 6.645.653 6.694.526 

- Qu khen thuOng, phic lçri 3 14.209 3 14.209 

Tong 7.040.023 7.392.440 
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12. TInh hInh thrc hin nghia vi vri NSNN 

S dir fliu chinh Phát sinh trong k)' s dir 
Chi tiêu A dau nam khác S phãi np S dã np cUi qu 

Thu giátrj gia tang 29.259 32.152 (42.127) 19.284 

Thuthunhpdoanhnghiç 138.717 349 93.727 (139.342) 93.451 

Thuthunhpcánhân 10.131 (24.613) 66.026 (59.470) (7.926) 

178.107 (24.264) 191.905 (240.939) 104.809 

13. Vn chü s& hU'u 

13.1. Báo cáo tInh hInh thay Ti vn chü s& hfru: 

S dir du Tang trong Giám trong S dir cui 
nãm k' ky qu 

V6n diu lé 

Thng du von cô phân 

C phiu qu 

20,019.899 

99.195 

(87.709) - 

- 20.019.899 

99.195 

(87.709) 

Chênh Ich dánh giá 1i t' giá - 12.291.923 (12.243.5 15) 48.40S 

Qu5 dAu tu phát trin 2.443 - 2.44 3 

Qu dir phOng tài chInh (*) 3 36.930 336.930 

Qu dir tr0 b sung vn diu 1 () 172.834 172.834 

Qukhác - 

VndAuttrxâydirngcobãn 45 - 45 

Lu nhuân chi.ra phân phi (*) 1.681.443 455.036 2.136.479 

Tong cong 22.225.080 12.746.959 (12.243.515) 22.728.524 

13.2. Thuyt minh v cong ciii tãi chInh phüc hçp: 

Co phiêu Cui qu Du näm 

- S luçmg CP dang k phát hành 2.001.989.907 1.523.168.810 

- S 1ucrng CP dã ban ra cong chOng 2.001.989.907 1.523. 168.8 10 

+ Cphieu ph thông 2.001.989.907 1.523.168.8 10 

+ C phieu 'Cu dãi 

- S li.rçrng c phiu dtrçuc mua 1i 4.3 85.457 4.385.457 

+ Cphie'uphd thông 4.3 85.457 4.385.457 

+ Cphiétt u'u 

- S lu'çxng c phiu dang luu hành 1.518.783.353 1.518.783.353 

+ Cáphieuphdthong 1.518.783.353 1.518.783.353 

+ C phiéu uii ddi 

+ C phiu ph thông ghi nhn tang 

vôn nhzrng chwa lzru hành (chà van ban 
chá'p thzu$n cza NHNN sü'a di m&c vn 

dku lê SCB) 

478.821.097 

MnhgiácphiudangIu'uhành 10.000d / CF 
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VI. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BAO CÁO KQKD QUY  

14. Thu nhp lãi và các khoãn thu nhp tung tir 

Lily k dn qu 1/2022 LOy k dn qu 1/202 1 

Thu nhp Iãi tin gi'ri 26.0 13 14.052 

Thu nhâp läi cho vay khách hang 10.114.097 7.898.742 

Thu nhp lâi tr du tr chrng khoán 334.854 387.648 

- Thu li tr CK kinh doanh - - 

- Thu lài tir CK dâu t.r 334.854 387.648 

Thu nhp tCr nghip vi bào lãnh 12.854 19.872 

Thu khác tir hot dng tin ding 1.439.248 1.145.223 

Tong 11.927.066 9.465.537 

15. Chi phi Iãi và các khoãn chi phi tu'ong tir 

Lüy k dn qu 1/2022 Luy k dn qu 1/202 1 

Trã läi tin gCri 8.007.121 7.627.908 

Trá lài tin vay 50.282 9.549 

Trá lAi phát hành GTCG 1.599.621 1.956.380 

Trá IAi tin thuê tài chinh 

Chi phi huydngkhác 6.564 1.325 

Tong 9.663.588 9.595.162 

16. Läi/th thun tir hot dng kinh doanh ngoi hi 

Lüy k dn qu 1/2022 Lily ké dn qu 1/2021 

Thu nhp tr hoat  dQng kinh doanh 
ngoi hi 

- Thu tr kinh doanh ngoai t giao ngay 

- Thu tr kinh doanh yang 

- Thu ti.'r các cong cci tãi chInh phái sinh 
tin t 

Chi phi hot dng kinh doanh ngoi hi 

- Chi ye kinh doarth ngoi t giao ngay 

- Chi v kinh doanh yang 

- Chi v các cOng cy tài chInh phái sinh 

tin t 

3 16.949 

244.323 

2.222 

70.404 

260.299 

392 

259.907 

217.780 

142.958 

195 

74.627 

193.893 

8.521 

93 

185.279 

Lãi/1 thun tir hoit dng kinh doanh 56.650 23.887 
ngo1i hi 

(.i( 
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17. LãiII thun tir hot dng kinh doanh (mua ban) chtrng khoán kinh doanh 
A A - A A Luy ke den quy 1/2022 Luy ke den quy 1/2021 

Thu nhp mua ban chrng khoán kinh 
doanh 
Chi phi mua ban cht'mg khoán kinh 
doanh 
Chi phi dir phông giám giá chüng khoán 
kinh doanh 
Läi11 thun tir hot dng mua/bán 
chfrng khoán kinh doanh 

18. Läi/1 thuãn tir hot dng kinh doanh (mua ban) chfrng khoán du tu': 

Luy k dn qu2 1/2022 Lüy k dn quy 1/2021 

Thu nhp mua ban chi'rng khoán d.0 tu 

Chi phi v mua ban chirng khoán du tu 

Dix phông rüi ro chCrng khoán du tu 
... ,. -. 

Laillo thuan tir hot dyng mua/ban 
chóng khoán dáu tir 

377.647 

150.5 56 

 

420.960 

26.182 

 

    

227.091 

 

394.778 G' 

    

19. Thu nhp tLr gop van, mua c phn 

Lily k dn qu 1/2022 Lüy k dn qu 1/202 1 

C tirc nh.n duçic trong k5' tr gop van, 
mua cô phAn 

- T1 ch&ng khoán Vn kinh doanh 

- Ti ching khoán Vn dcu 1w 

- Tir gop van, ddu tic dài han - 891 

Các khoãn thu nhp khác 

Tong 891 

20. Chi phi hot dng: 

Lüy k dn qu 1/2022 Luy k dn qu 1/202 1 

1. Chi np thud, các khoãn phi, 1 phi 1.293 474 

2. Chi phi cho nhân viên 254.926 203.199 

- Chi luong và ph cp 2 15.874 164.9 10 

- Các khoãn chi dóng gop theo 1uxng 25.990 25 .082 

-Chitrccp 517 304 

- Chi khác cho nhân viên 12.545 12.903 

3. Chi hot dng quän I3 và cong vi 227.279 213.740 

- Cong tác phi 795 1.5 73 

-Chi cho hoat dng doàn th cUa to
21.726 20.033 

chuc tin dung 

- Chi boat  dng quán 1' khác 204.758 192.134 

4. Chi v tài san 200.999 211.229 
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Trong do: Khu hao TSCD 

5. Chi np bão him tin gfri, bão 
toàn tin gui cüa khách hang 
6. Chi phi dr phèng rüi ro (không 
tInh di1 phông rüi ro tin dyng ni Va 
ngoi bang; dir phông rüi ro chthig 
khoán) 

Tng 

47.170 52.532 

214.186 195.644 

898.683 824.286 

VII. THÔNG TIN BO SUNG MÔT SO KHOAN MUC TRiNH BAY TREN BC LU'U CHUYEN TIEN TE 

21. Tin và các khoãn tu'ong du'ong tin: 

Tin m.t và các khoân trang di.rng tin 

Tin gCri ti NHNN 

Tin güi thanh toán vâ. k hn dirâi 3 
tháng t?i  các TCTD khác 

Tng 

Qu 112022 Qu' 1/2021 

4.823.411 3 .465.3 0 
(1) 

15.590.264 24.3 12.70 

20.794.051 19.953.118 

41.207.726 47.731.128 

VIII. CAC THÔNG TIN KIIAC:  

22. TInh hInh thu nhp cüa can b iihân viên 

Lüy ké c1n qu 1/2022 Luy k dn qu 1/2021 

I. T6ng s6 CBNV bInh quân 7.114 6.823 

II. Thu nhp cüa can b nhâu viên 

1.Tngqu1uong 511.471 502.924 

2. Tin thuâng 

3.Thunhpkhác 20.097 24.612 

4. Tng thu nhp (1+2+3) 531.568 527.536 

5. Tin luang binh quân tháng/ngithi 23,97 24,57 

6. Thu nhp bInh quân tháng/ngri 24,91 25,77 

23. Thông tin v các ben lien quan 

Chi tit các giao dlch  Vrn vri các ben lien quan 

Ben lien quan Các giao djch So flen 

14.679.157 

(14.565.758) 

40.530 

(40.287) 

1.161 

(1.2 12) 

20.632 

Cang ty con Tin gCri 

Tat toán tiên gui 

Các cong ty Ngân hang dAu tu gop vn Tin gui 

Tt toán tin gri 

C dOng lan Tin gCri 

TAt toán tin gCri 
Hi d6ng quán trj, Ban kiêm soát và 
Ban diu hành 

Thi lao 
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Chi tiêt cäc khoan phäi thu và phái trä cc ben lien quari ti ngãy 31/03/2022 

Ben lien quan Cic giao dcIi Phãi thu/(phäi trã) 

Congtycon Tiengiri (1.417.247) 

Các cOng ty Ngân hang du tu' gOp v6n Tin gcri (28.495) 

C6 dong lan Tin giri (86.742) 

24. Pv1(rc d) tp trung theo khu vtrc dja Iy cüa các tài san, cong nq vã cãc khoãn miic ngoi bang 

Tài san (*) 

Trong nu'o'c Nu'ó'c ngoài Tong cing 

Tingcri vàchovaycác TCTD khác 19.552.987 1.241.064 20.794.051 
'4 

Chovaykháchhàng 395.472.231 - 395.472.231 

Chrng khoãn du tu 98.242.435 98.242.435 

Gop v6n, dAuttrdài h?n 1.112.693 1.112.6933'p11 

Cong no 

Tin gcri và vay các TCTD khác 35.656.908 236.726 35.893.634 

Tingcricuakháchhàng 560.228.043 - 560.228.043 

Cam kt ngoi bang (*) 

(*) Khong bao gm dr phOng rüi ro, các khoãn k qu' 

65.967.450 - 65.967.450 
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VIII. QUAN TR! RU! RO TAI CH!NH 

25. Rüi ro thj trLro'ng 

25.1 Rüi ro liii su1: 

Qua han 
Không chlu 

Iäi 

Ky han dnh giá Lai lãi suit 

Tng 
LXn I tháng Tir I - 3 tháng Tu 3 - 6 tháng 

Tü'6- 12 
tháng 

Tü1-5 
nam 

Trén5 
nãm 

Tãi san 

Ti&n mt, yang bc, dá qu 4.821411 4.823.411 

Tin g1r1 tal  NHNN 15.590.264 15.590.264 

Tin gCri và cho vay TCTD khác (*) 20.794.051 20.794.051 

Chcrng khoán kinh doanh (*) - 

Các cong ci tài chInh phái sinh vâ các 
khoãn no tài chInh khác 

65 610 65 610 

Cho vay khách hang (*) 1.707.644 -  27.676.266 13.797.649 68.717.610 76.631.839 69.462.673 137.478.550 395.472.231 

Hot dng mua nçi (*) - 

ChU'ng khoán dau ttr (*) 18.140 250.005 400.002 38.55 1.532 59.022.756 98.242.435 

GOp van, du tu dài hn (*) 1.112.693 - - - 1.112.693 

Tài san c djnh và bAt dng san 3.255.726 3.255.726 

Tâi san có khác (*) 2.835.462 51.165.181 853.307 1.151.758 1.356.975 50.252.194 67.900.445 45.628.611 221.143.933 

Tng tãi san 4.543.106 60.440.761 65.163.893 15.349.409 70.074.585 126.884.033 175.914.650 242.129.917 760.500.354 

Nq phãi trã 

TingCricOavàvaytiN1-[NN 13.323 -  13.323 

Tiën gCri cOa và vay tr các TCTD khác 33.600.181 1.490.298 622.931 180.224 35.893.634 

hAn gcri cOa khách hang - - 116.539.256 114.324.618 161.868.887 132.145.608 35.349.603 71 560.228.043 

Phát hành giây ti CO giá - 11.162.946 14.070.871 17.280.140 2.702.756 53.885.038 99.101.751 

Các khoãn no khác - 7,165.327 2.475.143 3.471.477 2.842.014 2.046.822 1.653.443 522.864 20.177.090 

Tong nç phãi trã - 7.165.327 163.777.526 133.370.587 182.613.972 137.075.410 90.888.084 522.935 715.413.841 

Mfrc chênh nhiy cam vol íãì suât 4.543.106 53.275.434 (98.613.633) (118.021.178) (112.539.387) (10.191.377) 85.026.566 241.606.982 45.086.513 

(*) Các khothn muc nay khóng bao gom dii phông rzi ro. 
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DVT: dng/ngogit 

25.2 Rãiro tiën 1 
Chin 1trçc quãn I rüi ro 
- Tuãn thU trng thai ngoi hi theo quy djnh cUa NHNN; 
- CAp hn mrc giao djch ngoi h6i vO'i di tác; 
- Phân djnh hn mtrc giao dch dM v&i trng nhân viên giao djeh ngoi hôi; giii hn mCrc thua 1 tôi da cho mi 
giao djch ngoi hi di vOi trng nhãn viên giao djch ngoi hM. 
- TOng mcrc thua 1 duçxc phép cho mi giao dch vin ngoi hôi khong dçic vixçrt qua mct t 1 quy djnh /vn tr 

Co cUa Ngan hang. Khi vuvt t' I nay, Ban diAu hành phãi Ip  ttrc quyt djnh ngu'ng giao dch ngoai hi di vài 

nhân viên giao djch ngoi hi nay; 

- Xây dirng bin pháp ch tài trong các giao dlch  ngoi hM thua 1 nhm dam báo an toãn vn cho ngán hang; 

- T chCrc mô hinh kinh doanh ngoi hi, dam báo tmnh d,c Ip Va kim tra chéo gicra các b phân kinh doanh, 

kim soát và h trg giao dlch. 
TrInh bay v t giã cUa các 1oi ngoi t ti thôi diem Ip báo cáo 

USD 22.725 
EUR 25.295 
GBP 29.870 
JPY 186,60 

CHF 24.730 
CAD 18.175 
AUD 17.120 
SGD 16.810 
NZD 15.820 
KRW 19,10 
XAU 6.842.500 

Phân 1oi tãi san vâ cong n theo 1oi tin dirqc quy dôi sang VND ti thô'i diem 1p BCTC: 

EUR USD XAU
Các ngoi t 

khác Tingcng 
quy t1i quy di quy diiI 

Tàisãn 

1. Tin mat, yang bc, dá qu2 127.390 378.534 

2. Tiên giri ti NI-INN 1.508.370 

3. Tin g1ri ti và cho vay các TCTD 
497.230 1.229.150 

khác (*) 

4. Cho vay khách hang (*) 859.201 

5. Các tài san Co khác (*) 54 630.964 

78.956 

13 .4 80 

512.444 

531.189 

1.097.324 

1.508.370 

2.257,569 

872.681 

631.018 

Tiing tài san 624.674 4.606.219 92.436 1.043.633 6.366.962 

Nç phãi trã và vn chü sr hfru 

1. Tin gCri cUa và vay tr NHNN và 503.758 
cac TCTD khác 
Trong do: Tin gcri và vay cüa ngân 236.726 
hang nt.rc ngoãi 

2. Tin gri cUa khách hang 622.197 4.065.113 

3. Các cong cii tài chInh phái sinh 7.031.295 
và cãc khoán no tãi chInh khác 
4. Các khoãn no khác 2.131 11,857 

967.248 

23.188 

503.758 

236.726 

5.654.558 

7.03 1.295 

37.176 

Tong nq phãi trã và vn chü s& hiru 624.328 11.612.023 - 990.436 13.226.787 

Tring thai tiên t n5i bang 346 (7.005.804) 

Tring thai tin t ngoqi bang 4.877,8 76 

Tring thai hen h n3i, ngoqi bang 346 (2.127.928) 

Ghi chü:  (*) Các khoân mic nay khong tInh dn dir phOng rUi ro. 

92.436 

92.436 

53.197 

53.197 

(6.859.825) 

4.877.876 

(1.981.949) 
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25.3 Rüi ro than/i khoán: 

Qua hn Trong hn 
Tong 

Den 3 tháng Trên 3 thãng Den I tháng Tir 1 -3 tháng Tw 3 - 12 tháng TLr I - 5 nâm Trên 5 nãm 

Tài san 

Tin mat, yang bac, dá qu> 

lien gcri tai  Ngân hang Nhà nirâc 

Tin gri và cho vay các TCTD khác (*) 

ChIrng khoán kinh doanh (*) 
Các cong cii tài chInh phái sinh và các khoãn 
no tài chInh khác (*) 

- 

4.823.411 

15.590.264 

20.794.051 

- 65 610 

-  

-  

-  

4.823.411 

15.590.264 

20.794.051 

65 610 

Cho vay khách hang (*) 468.693 1.238.951 5.627.445 5.314.754 162.521.555 134.787.148 85.513.685 395.472.231 

Hoat dng mua ncc(*) -  -  -  

Chirng khoán däu tu (*) -  50.634.321 -  34.340.946 13.267.168 98.242.435 

Gópvn,dAuflrdaihan(*) - 1.112.693 -  1.112.693 

Tài san c djnh và bt dng san - 3.255.726 3.255.726 

Tài san có khác (*) 2.835.462 50.021.512 1.152.098 51.881.230 69.611.569 45.642.062 221.143.933 

Tong tài san 468.693 4.074.413 147.491.004 6.532.462 214.402.785 239.852.356 147.678.641 760.500.354 

Nyr phãi Ira 

Tin gCri cia và vay tir NHNN - 13.323 13.323 

Ti&n gCri ciia và vay ttr các TCTD khác 33.600.181 1.490.298 803.155 - 35.893.634 

Tin gCri cCa khách hang 116.539.256 114.324.618 294.014.495 35.349.603 71 560.228.043 

Phát hành giy tO có giá 11.162.946 14.070.871 19.982.896 42.940.038 10.945.000 99.101.751 

Các khoãn no khác 3.806.777 5.354.152 7.673.415 2.539.643 803.103 20.177.090 

Tong ny phãi trã 165.109.160 135.253.262 322.473.961 80.829.284 11.748.174 715.413.841 

Mfrc chênh lhanh khoán rang 468.693 4.0 74.413 (17.618.156) (128. 720.800) (108.071.176) 159.023.072 135.930.467 45.086.513 

(*) Các khoán muc nay không bao gm dit phông rzi ro. 

Song song vâi vic quán 1' rñi ro thanh khoân theo thang dáo han  nhis trén, Ngân hang dt trong tam thrc hin quàn 1' rüi ro thanh khoân theo phucng phãp thanh khoãn 

dng vài vic do krOng vã kim soát cht chë t' J tái tiic tin giri ccia khách hang. Ngan hang dã thit Ip han  m(rc cânh báo di vâi t' 1 tái tVc  tin gfri d dam bão t' 1 

nay dtrqc kim soát theo mic tiêu cia Ngan hang. Chi tit rüi ro thanh khoãn cia Ngân hang dLrqc quân 1' theo t' I tái tic tin gOi cüa khách hang tai  ngày 31/03/2022 

nhLr sau: 
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Ké toãn tru&Iig 

NGUYN V1UNG 

Lp bang 

25.4 Rüi ro thanh khoãn: 

Qua han Trong hn 
Tong 

Den 3 tháng 
Trên 3 
tháng 

Den 1 thãng Tir 1-3 tháng Tü3 -12 tháng Tà1 -5 näm Trên 5 nm 

Tài san 

Tiën mat, yang bc, dá qu 

Tin gri tai  Ngân hang Nhã nuàc 

Tiên giri va cho vay các TCTD khác (*) 

ChCrng khoán kinh doanh (*) 
Các cong cii tài chInh phái sinh và các khoàn nçc 
tài chinh khác (*) 

4.823.411 

15.590.264 

20.794.051 

65.610 

4.823.411 

15.590.264 

20.794.051 

65.610 

Cho vay khách hang (*) 468.693 1.238.951 5.627.445 5.314.754 162.521.555 134.787.148 85.513.685 395.472.231 

Hoat dông mua ng (*) 

Chrng khoán du tx (() 50.634.321 34.340.946 13.267.168 98.242.435 

Gap vjn, dâu tir dài hn (*) 1.112.693 1.112.693 

Tãi san c djnh và bAt dng san 3.255.726 3.255.726 

Tài san có khác (*) 2.835.462 50.021.512 1.152.098 51.881.230 69.611.569 45.642.062 221.143.933 

Tong tài san 468.693 4.074.413 147.491.004 6.532.462 214.402.785 239.852.356 147.678.641 760.500.354 

Nq phãi trã 

Tiên gi:ri cOa và vay t1r NHNN 13.323 - 13.323 

Tin gCri cCia và vay tCr các TCTD khác 33.600.181 1.490.298 803.155 35.893.634 

Tiëri gri cUa khách hang (**) 47.5 85.703 28.642.235 114.667.026 369.333.008 71 560.228.043 

Phát hành giây ti có giá 11.162.946 14.070.871 19.982.896 42.940.038 10.945.000 99. 101.751 

Các khoãn ncr khác 3.806.777 5.354.152 7.673.415 2.539.643 803. 103 20.177.090 

Tong no' phãi trã 96. 155.607 49.570.879 143.126.492 414.812.689 11.748.174 715.413.841 

Mfrc chênh thanh khoân rang 468.6 93 4.0 74.413 51.335.397 (43.038.417) 71.2 76.293 (174.960.333) 135.930.467 45.086.513 

(*) Các khoán mc nay khong bao gm dt phOng rzi ro 

(**) NgOn hông áp dyng khà nängtOi tyc liOn g&i cza khách hang a m&c 80% (Theo dI2Iiu thong ke, 1 tOi tyc tiOn gii nám 2020 và 2021 dao do 

Tp 

khoáng 76% - 87%) 

ngày29  Ihang nám 2022 

Giãm Dc 
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