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NGAN HANG TMCP SAI GON Biéu sf BO2a/7'CTD-HN 

S6 19-21-23-25 Nguyn Hue, Ban hành thea thông twsc49/2014/77'-NHNN 

P. Bn Nghé, Q.1, TP HCM ngày 31/12/2014 

BANG CAN DO! ICE TOAN H(YP NHAT 
QUX' I NAM 2022

D VT.' Triêu ddn 

ST'F Chi tiêu S6 cui qu s6 du nAm 

A 
I 

1'AI SAN 739.291.840 703.155.353 
4.827.458 3.507.903 Tin met, yang bac,  dá qul 

15.590.264 10.535.387 II Tin gui tai  NIINN 
III Tin gui và cho vay các TCTD khIc 21.104.131 25.274.235 

I - lien gui tai  các TCTD khác 21.104.131 25.274.235 
2 -ChovaycácTCTDkhác - - 
3 - Dr phàng rüi ro (*) - - 

65.738 78.094 IV Chu'ng khoân kinh doanh 
1 - Ch(rng khoán kinh doanh 68.86 1 82.041 
2 - D phông rCii ro chCrng khoán kinh doanh (*) (3.123) (3.947) 

V Các công cy tài chinh phái sinh và các tài san tài chInh khãc 65.610 - 
VI Cho vay khách hang 388.667.577 353.304. 
I - Cho vay khách hang 395.472.231 360.43 . 7 
2 - Dr phOng rüi ro cho vay khách hang (*) (6.804.654) (7.1 i 

VII Hoat dng mua n9 - 
I -Muanci 12.374 7 
2 - Dr phong rüi ro hoat dng mua nq (*) (12.374) (1 4& 

VIII Chung klioán du tir 84.433.209 90.447. 
I - Chthig khoán du tLr sn sàn de ban 50.634.321 53.293.176 
2 - Chcrng khoán du tu git'r den ngày dáo han 47.739.686 48.546.686 
3 - Dtr phong rüi ro chCrng khoán dâu ttr (*) (13.940.798) (11.392.544) 

23.888 IX Gép v6n, du hr dài han 23.888 
1 - Dàu hi vào cong ty con - - - 
2 - V6n gop lien doanh - - 
3 -Dàutuvaocôngtyliênkét - - 
4 - Dâu hi dài han khác 26.688 26.688 
5 - Dr phông giãm giá dâu tu dài han khác(*) (2.800) (2.800) 
X Tài san c6 dnh 3.684.185 3.710.313 
1 - Tái san c djnh httu hinh 1.734.116 1.751.935 

* Nguyen giá TSCD 3.160.208 3.144.357 
* Hao mOn TSCD (1.426.092) (1.392.422) 

2 - Tài san c djnh thuê tãi chInh - - 
- * Nguyen giá TSCD - 

* Hao mOn TSCD - - 
3 - Tài san c djnh vO hInh 1.950.069 1.958.378 

* Nguyen giá TSCD 2.369.925 2.370.739 
*Hao1nOn TSCD (419.856) (412.361) 

XI Bt dng san dAn tir - - 
* Nguyen giá BDSDT - - 
* Hao mOn BDSDT - - 

XII Tài san cO khác 220.829.780 216.273.962 
1 - Các khoãn phãi thu 82.474.200 86.465.573 

2 - Các khoãn lAi và phi phái thu 106.474.139 98.602.967 

3 - Tài san thue TNDN hoän Iai 6.083 6.083 

4 -TàisãncOkhác 33.533.712 33.499.831 
- - Trong do: Lçii thE thwong mgi 

(1 .658.3 54) (2.300.492) 5 Các khoán DP rüi ro cho các TS có ni bang khãc (*) 
TONG TAI SAN cO 739.291.840 703.155.353 
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ày2J1háng4.nam  2022 
\T6ng Gum dc K toän truong 

NGUYN VAN HUNG 

2/2 
TR(JcING KHANH bANG 

STT Chi tiêu S cui qu S &iu näm 

B NQ PHAI TRA vA VON CHU S5 HUU 739.291.840 703.155.353 
I Các khoân nc ChInh phil và NIINN 13.323 14.564 
II Tin gui và vay các TCTD khâc 35.893.634 44.073.236 
1 - Tin g(xi cüa cac TCTD khác 20.124.541 23.924.911 
2 -VayTCTDkhác 15.769.093 20.148.325 

990 

- 

III Tièn gth cOa khách hang 559.195.692 512.340.149 
Câc cong cy till chlnh phái sinh vil các khoiln nq tili 
chinh khäc 

- 1 S 

V V6n tili trçr, u5 thác dâu ftr, cho vay TCTD chju rüi ro - 

VI Phát hilnh giAy t& cé giá 99.046.751 102.903.523 
VII Till san ny khác 21.976.284 21.272.570 

1 - Các khoiln Ii vil phi phâi tril 13.121.806 12.159.490 

2 - Thud TNDN hoân 1i phil tn - - 
3 - Các khoin phii tn vi cong nçi khác 8.854.478 9.113.080 

4 - Dir phOng rh ro khic - - 
TONG N% PHAI TRA 716.125.684 680.620.032 

VIII V6n chü su huu 23.166.156 22.535.321 

45 
95 
09) 

1 V6n cha TCTD 20.040.867 20.040.867 
*y6fldju1ê 20.019.899 2.I19.899 

* V6n Mu tin XDCB 45 
* Thang din vn ct phn 99.195 
* C phiu qu (*) (87.709) 7..' 
* C phiu i.ru dii - 
* V6n khác 9.437 .437 

2 Qu5chaTCTD 535.670 /5.670 

3 Chênh 1ch t gii hM doái 48.408 - 

4 Chênh Ich dinh gii 1i tili sin - - 
5 Lçii nhun china phân ph6i/L Ihy k 2.343.559 1.784.425 

* Lqi nhuan  china phin phM nim truàc 1.784.425 659.602 
*Lajnluank51nay 559.134 1.124.823 

6 Lqiichcdôngthius6 197.652 174.359 

TONG N PHAI TRA VA VON CHU S1HUU 739.291.840 703.155.353 

CAC CHI TIEU NGOAI BANG cAN oOi ICE TOAN 

Chi tiêu S cui qu S &iu näm 

1 Bão lAnh vay vn 15.936 15.936 

2  Cam kt giao dch h6i doii 60.363.395 53.676.415 
Cam kêt mua ngoi t 4.885.875 6.986.251 

Cam két bin ngoi t 7.999 3.3 19 

Cam kt giao djch hoin dM 55.469.521 46.686.845 

Cam kt giao djch tuang lai - - 
3 Cam kt cho vay không hug' ngang - - 
4 Cam kt tron nghip vy L/C 2.960.722 2.621.573 

2.603.074 5 Bib Iãnh khic 2.525.255 

6 Camk&khic 17.128 -
31.427 

Lap bang 



Trong dó: 
Li nhun phân phi cho các c dông cUa Ngân hang 

Lçii nhun cüa c dông không kim soát (NCI) 

LAi ca bàn trên c phiu (d6ng) 

559.134 301.525 

23.293 7.46 1 

368,1 198,5 

ày  2S  tháng  4  nàm 2022 

ng Giám dc 

NGUYN VAN Hi:JNG
TRJccNG KHANH JIOANG 

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

Bilu So BO3uJrCTD-HN 
Ban hành theo thong us6 49/2014/T1'-NHNN 

ngày 3 1/12/2014 

BAO CÁO KET QUA HOJT DQNG KINH DOANH HQP NHAT 
QUYI NAM 2022 

L)T;  Tuiu doig 

STT Các chi tiêu 
Quyl 

Lü' k tr c1u nãm 1n 

cuoi quy nay 

Nãrn 2022 Nãrn 2021 Närn 2022 Näm 2021 

1 Thu nhp t& 1Ai và các khoãn thu nhp tucing tr 

Chi phi 1i và các khoãn chi phi trcrng tr 

11.934,416 9.473,349 11.934.416 9.473.349 

2 9.650.134 9.578.694 9.650.134 9.578.694 

I Thu nhp Iäi thun 2.284.282 (105.345) 2.284.282 (105.345) 

3 Thunhptirhoatdngdichvv 756.229 825.717 756.229 825.717 

4 ChiphIhotdngdichvi 253.419 336.559 253.419 336.559 

489.158 

24.104 

II Lãi/L thuAn tir hot dng djch vy 502.810 489.158 502.8 10 

Lai/L thuAn tir hot dng kinh doanh ngoi 
hoi 

56.756 24.104 56.756 

Li/L thuAn tfr mua bàn chirng khoàn kinh 
doanh 

58.797 3.375 58.797 3.375 

V Li/J.i thun tfr mua bàn chüng khoãn du hr 227.204 394.553 227.204 394.553 

5 Thunhptrhotdngkhác 11.760 18,612 11.760 18.612 

6 ChiphIhotdngkhác 5.211 12.282 5.211 12.282 

VI Li/ L thuAn tr hot dng khác 6.549 6.330 6.549 6.330 

VII Thu tIr gép v6n, mua c phn 161 - 161 - 

871.405 

(59.230) 

VIII Chiphihotdng 947.831 871.405 947.831 

Lç'i nhun thuAn hr hot dng kinh doanh 
trtrOrc chi phi di phèng rul ro 

2.188.728 (59.230) 2.188.728 

X Chi phi dir phông rüi ro tIn ding 1.572.594 (379.044) 1.572.594 (379.044) 

XI Tang lçi nhun triróc thug 616.134 319.814 616.134 319.814 

7 ChiphIthuTNDNhinhành 33.707 10.828 33.707 10.828 

8 Chi phi thu TNDN hoAn lai - - - - 

XII Chi phi thud TNDN 33.707 10.828 33.707 10.82 8 

XIII Lçi nhuân sau thu 582.427 308.986 582.427 308.986 

Lap bang 



NGAN HANG TMCP SAI GON Bilu s6 BO4a/TCTD-HN 

S 19-21-23-25 Nguyn Hue, Ban hành theo thông itt Sd 49/2014/TT-NHNN 

P. Bn Nghé, Q.1, TP HCM
ngày 3 1/12/2014 

BAO CÁO LU'U CHUYEN TIEN TE HaP NHAT 
QUY I NAM 2022 

(Theo phirong pháp tryc tip) 
DVT. Triëudón 

STT Chi tiêu 
Luy k tfr tlâu nám dn cui quy nay 

Qu 1.2022 Quy 1.202 1 

Ltru chuyn tin tr hot dng kinh doanh 

* Thu nhâp läi Va cac khoán thu nhp tircing tr nhan dtrçc 4.303.258 9.656.163 

02 * Chi phi 1i vã cac chi phi tixcing tir dA trã (*) (8.699.343) (10.806.449) 

03 * Thu nhâp tir hot dng djch vi nhn thrçc 503.657 419.254 

04 
* Chênh 1ch s6 tin thrc thu/chi trhot dng kinh doanh 
(ngoi t, yang bc, chi'rng khoán) 

134 482 357 399 

05 *Thunhâpkhác (4.449) 291.112 

*Ti n  thu các khoãn nçi dä thrçic xr Ii xoá, bü dâp bang ngun 
06 

rui ro 
1 .703 

07 * Tin chi trã cho nhân vién Va hot dng quán 1, cong vu (*) (1.222.387) (1. IThW' 

08 * Tin thu thu nhp thirc np trong k5' (*) (140.9 17) 

Liru chuyn tin thuân tr hotdng krnh doanh trir&c 
nhung thay doi ye tai san va von lu'u dQng 

(5.123.996) 

Nh&ng thay dôi v tài san hot &ng 

09 
* (Täng)/giãm cac khoãn tin, yang gi'ri va cho vay các t chCrc 

tin diving khác 
55 928 - 

10 * (Tang)/giãm các khoãn v kinh doanh chCrng khoán 3.369.716 3.244.880 

11 
* (TAng)/giãm các cong cii tãi chinh phái sinh Va tai san tài 

chInh khác 
(65 610) 13 21 8 

12 * (Täng)/giàm cac khoãn cho vay khách hang (35.032.859) (11.929.292) 

13 * Giãm ngun dir phOng d bü dâp tn that cac khoàn - - 

14 * (Täng)/giãm khác v tài san hot dng 4.133.236 (2.479.172) 

Nhfrng thay di v cong ncr hot dng 

15 * Tang/(giãm) các khoãn nçi Chinh phO vàNHNN (1.24 1) (868) 

16 
*Tangl(giam) các khoãn tin gui và tin vay cUa các to chirc 

tin diving 
(8.179.602) 3.650.120 

17 * Thng/(giãm) tin gCri cüa khách hang 46.85 5.544 11.254.974 

18 * Täng/(giãm) phát hành giAy tâcó giá (3.826.772) 8.498.546 

19 
* Tang/(giãm) v6n tài trcl, u' thác dAu ti.r, cho vay ma TCTD 

chiu rUi ro 
- - 

* TAng/(giãm) các cong cii tài chinh phái sinh Va tài san tâi 

chinh khác 
(15 990) - 

21 * Tängl(giám) khác v cOng nq hot dng 89838 5.378.166 

22 * Chi tir các qu c0a TCTD (*) - (40.446) 

I. Luu chuyOn tin thun tu' hoat dng kinh doanh 2.258.192 15.943.615 

4499 

' 

M1 
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Lap bang 
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TR1ING KHANH HOANG 

STT Chi tiêu 
Lily k tu du nãm den cui quy nay 

Quy 1.2022 Quy 1.202 1 

Luu chuyn tin tü hoat dng du tu 

01 Mua sm TSCD (*) (25.290) (10.959) 

02 lien thu ttr thanh 19, nhuqng ban TSCD 9.264 - 

03 Tin chi tr thanh 19, nhuqng ban TSCD (*) - - 

04 Mua sm bt dng san du tt.r (*) - - 

05 Tin thu tir ban, thanh 19 bt dng san du ti.r - - 

06 Tin chi ra do ban, thanh 19 bAt dng san dAu tis (*) - - 

07 

Tin chi dAu tix, gOp vn vão các dan vj khác (Chi dAu tir mua 
cong ty con, gOp vn lien doanh,liên kt vã các khoán du tu 

dài han khác) (*) 

- - 

08 

Tin thu tr du tu, gop vn vào các dan vj khác (Thu tin ban, 
thanh 19 cong ty con, gop vn lien doanh lien kt, và các khoãn 

dAu tir dài han khác) 

- - 

09 
Tin thu c tCrc, lçii nhun dirçrc chia tr các khoàn dAu tir, gop 
vndàihan 

161 

II. Luu chuyn tin thun tir hot dng du tu' (15.865) 'O59) 

Ltru chuyn tin tr hot dng tài chInh 

01 Tang vn c phAn tx gop vn vã/hoc phát hành CP - - 

02 
Tin thu tir phát hãnh GTCG dài hn dii diu kin tInh vão vn 

tir CO va các khoán vn vay dài htn khác 
- - - 

03 
Tin chi thanh toán GTCG dài han dii diAu kiên tInh vào VOfl tU 

có va các khoãn vn vay dài hn khác (*) 
(30 000) (7 000) 

04 C tirc trã cho c dOng và 1çi nhun d chia (*) (479) 815 

05 Tin chi ra mua c phiu qu5' (*) - - 

06 Tin thu dirçic do ban c phiu qu5 - - 

III. Ltru chuyn tin tr hot dng tài chinh (30.479) (6.185) 

IV. Luii chuyn tin thuãn trong k' 2.211.848 15.926.471 

V. Tin và các khoãn tirong throng tin tti th&i dim du k)/ 39.090.928 31.810.685 

VI. Diu chinh ãnh hu&ng ciia thay di t9 giá 48.408 30.748 

VII. Tin va cac khoãn tuong duong lien ti thoi dim cui kSi 41.351.184 47.767.904 

K toán tru*ng 

NGUYEN VAN HUNG 

TP. HCM ngày2.8 tháng  4  nám 2022 

Tng Giám dc 
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NGAN HANG TMCP sAi GON Biêu s BO5a/TCTD-HN 

S6 19-21-23-25 Nguyn Hue, Ban hành theo TT49/2014/TT-NHNN 

P.Bn Nghé, Q.1, TP HCM ngày 3 1/12/2014 cfia Thó'ng Dc NHNN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
QUY I NAM 2022 - HP NHAT 

D4C DIEM HOT DQNG CUA NGAN HANG 

Giy phép hot dng 

Ngân hang dixc thânh 1p và hoat  dng theo Giy phép s 283/GP-NHNN duc cp b&i Ngân 

hang Nba nuOc Vit Nam ngay 26 thang 12 näm 2011, theo Gi.y phép dang k kinh doanh s 

03 11449990 cp ngày 28 tháng 12 näm 2011 và các giây phép diêu chinh sau do do Si Kê hoach 

va D.0 tu Thành ph H ChI Minh ban hành. 

Ngân hang duçic thánh 1p nh&m thirc hin các giao djch ngan hang bao gm: nhn tiên gri 

không k' han,  tin gui có k' hn, tin gui tit kim vã các '°a  tin gui khác. Phát hãnh chrng 

chi tin gri, k5' phiu, tin phiu, trAi phiu d buy dng v6n trong nixOc và nuàc ngoài. Cho vay; 

chit khu, tái chit khu cong cii chuyn nhucmg và giy t? có giá khác; bão lãnh ngân hang; 

phát hành the tin dmg; bao thanh toán trong rnrOc; bao tbanh toán quc th. Mo tài khoàn tharih 

toán cho khách hang. Cung c.p cac phuong tin thanh toán. Thirc hin dch vi thanh toán trong 

nuOc gm see, 1nh chi, üy thim chi, nhO thu, üy nhim thu, thu tin ding, the ngân hang, dch 

vu thu ho va chi ho; thixc hin dch vi thanh toán quc t. Vay vn cña Ngân hang Nba nuOc 

duOi hInh thuxc tái cp vn theo quy djnh cüa Lu.t Ngân hang Nha rnrOc Vit Narn. Vay vn cUa 

t chirc tin diing, t chc tài chinh trong nuOc và nuOc ngoài theo quy djnh cüa pháp 1ut. MO tai 

kboàn tin g1ri tai  Ngân hang Nba nuOc và duy tn trên tài khoàn tin gri nay s du binh quân 

không th.p hon müc dr tr[ b.t buc; mO tài khoãn thanh toán tai  th chirc tin diing khác; mO tai 

khoãn tin gi1i, tài khoàn thanh toán 0 nuOc ngoài theo quy djnh cüa pháp 1uQ.t v ngoai hôi. T 

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

thanh toán quc t. Gop vn, mua c phn theo quy dnh cüa pháp 1ut.Tham gia thj truOng tin 

t: dAu giá tin phiu Kho bac,  mua, ban cong ci chuyn nhucmg, trãi phiu Chinh phü, tin phiu 

Kho bac,  tin phiu Ngân hang Nha nuOc va các gi.y tO cO giá khác trên thj tru0ng tin t. Kinh 

doanh, cung ing djch vii ngoi hi và san phm phái sinh theo van bàn chap thun cüa Ngân 

hang Nha nuOc va quy djnh cüa pháp 1ut. Uy thác, nhn üy thác trong 1mb virc  lien quan dn 

hoat dng ngân hang theo quy djnh cUa Ngân hang Nba nuOc. Tu vAn ngân hang, tài chinh; mua, 

ban trái phiu ChInh phü, trái phiu doanh nghip; kinh doanh yang. Djch vii quãn 1 tin m.t, 

bàn quãn tài san, cho thuê tU, két an toàn. Dai  1' bão him. Djch vi mOi giOi tin t. Hoat  dng 

mua nç. DAu ti.r hçrp dng tuong lai trái phiu Chinh phil 

2. Vn diu f 

S vn diu 1 cUa Ngân hang tai  ngày 31 tháng 03 näm 2022 là 20.019.899 triu dng. 
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3. Mng lu'oi hot dng 

Ngân hang có tri sâ chinh dt ti s 19-21-23-25 Nguyn Hue, Phumg Bn Nghé, Qun 1, 

Thành ph H ChI Minh. Ti ngãy 31 tháng 03 nàm 2022, Ngân hang có nãm muai (50) chi 

nhánh, mQt tram tam mui chin (189) phàng giao djch ti các tinh vã thành ph trên Ca nuOc. 

4. Cong Iy con : ti ngày 3 1/03/2022, Ngan hang có 2 cong ty con nhtx sau: 

Ten cong
' 

Giy phép dãng k 
kinh doanh 

Linh vrc hoat dông 

kinh doanh 

Ty lé sO hüii 

cüa Ngân hang 

Cong ty TNHH MTV 

quán 1 nç va khai 

thác tài san Ngân 

hang TMCP Sãi GOn 

Gi.y phép dang k' 

kinh doanh s 

0312083851 ngày 11 

thang 12 näm 2012. 

Quân 1 nç, mua ban 

nç, xác djnh giá trj tài 

san, khai thác và 

quàn 1' tãi san. 

100% 

Tng Cong ty C 

phn Bão him Bão 

Long 

GiAy phép dang k 

kinh doanh s 059614 

ngày 02 tháng 08 nãni 

1995. 

Kinh doanh bão 

him, kinh doanh tái 

bão him, giám dnh 

tn that, du ttr tài 

chInh và các hoat 

dng khác theo quy 

djnh cüa pháp 1u.t. 

8 1,8% 

5. Thành phn Hi Bng Quãn Tr 

F!9 Va tell 

Ong Büi Anh Dung 

Ong Henry Sun Ka Ziang 

Ong Nguyn Tin Thành 

Ba Nguyn Phixcng Hng 

A .A 
6. Thanh phan Ban Dieu Hanh 

H9 Va ten 

Ong Truong Khánh Hoâng 

Ong Li Quc TuAn 

Ong Dip Bão Châu 

Ong Nguyn Ng9c Nba Nam 

B Trn Thj M Dung 

Chá'c vu 

Chü tjch 

Phó Chü tich 

Thành viên dôc lap 

Thãnh viên 

Chá'cvy 

Quyn Tng Giám dc 

Phó Tng Giám dc kiêm Giám dc Vüng 14 

PhO Tng Giám dc phii trách KhSi Quãn 1' riii ro kiêm 

PhO chü tch Uy ban Tái co' cu 

PhO Tng Giám dc phçi trách Khôi V.n hành và Cong 

ngh, phçi trách diu hành Kh6i Chin luçic va Phát trin 

Ngan hang 

Phó Tng Giám d6c phi trách Khi Phê duyt TIn diing và 

Xr 1 no 
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Ong Nguyn Vn Hung Phó Tng Giám d6c phi trách Khi K toán kiêrn K Toán 

Trtxâng 

Ong Nguyn Cfru TInh Phó Tng Giám d6c phi trách KMi Djch vi Ngân hang va 

Tài chinh cá nhân 

Ba Trjnh Thj Thanh Giám d6c Kh& Quân tn Tài chinh và Ngun v6n 

Ong Phan HUu ' Giám dc Kh6i Kinh doanh Tin t 

Ba Dng Thi Báo Châu Quyn Giám d& Kh6i Doanh nghip 

Ong Lê Van Chánh Giám d6c Kh6i H trçY Kinh doanh 

Ong Trn Châu Tun Giám d& Kh6i Quãn trj Ni chInh 

Ba Nguyn H Thu ThUy Giám dc Khi Pháp ch 

7. Ting S6 can b cong nhân viên ngày 31/03/2022: 

T6ng s6 can b cong nhãn viên cüa Ngân hang t?i  ngày 31 tháng 03 nãm 2022 là 8.004 nhân 

vien. 

II. KY ICE lOAN, DON VI TIEN T SU DçNG TRONG ICE TOAN: 

K'ktoãn 

KS' k toán quS' cUa ngân hang bt du tr ngày 01 tháng 01 nAm 2022 Va k& thüc vào ngày 31 

tháng 03 näm 2022. 

2. Don vl  tin t sfr diing trong k toán 

Dan vj tin t sir di,ing trong Cong tác k toán cUa ngân hang là dng Vit Nam (\TND). 

III. CHUAN MVC  vA CHE DQ KE TOAN AP DUNG 

Tuân thu theo các Chuân mrc K toán Vit Nam và H th6ng Kê toán các TCTD Vit 

Nam 

Báo cáo tài chInh cüa Ngán hang TMCP Sài Gôn tuãn thU các chu.n mirc k toán Vit Nam dà 

ban hành và có hiu luc. 

2. Chun mc vii ch do k toán áp dung 

Các báo cáo tài chInh cUa Ngân hang duçc tninh bay theo dan vj triu dng Vit Nam, ducc 1p 

theo H th6ng K toán các T6 chirc Tin diing Vit Nam theo Quy& djnh s6 479/2004/QD-

NHNN ngãy 29 thang 04 näm 2004 do Th6ng D6c Ngân hang Nhà ntràc Vit Nam ban hành 

có hiu lirc tix ngày 1 thang 1 näm 2005 vii các quyt djnh b sung, si'ra d6i Quyt djnh S6 

479/2004/QD-NHNN; Thông tu s6 10/2014/TT'-NHNN ngày 20 tháng 03 nàm 2014, Thông tu 

s6 22/2017/TT-NI-ThN ngày 29 tháng 12 nàm 2017, Ch d báo cáo tii chInh d6i vài các T6 

chüc tin diing ban hành kern theo quy& djnh 1 6/2007/QD-NHNN ngày 18 tháng 07 näm 2007, 

Thông tu s6 49/2014/TT-NIThN ngiiy 31 tháng 12 näm 2014 cUa Th6ng d6c Ngân hang Nhà 

nuOc Vit Nam và H th6ng Chu.n mvc  K toán Vit Nam do Bô Tài chInh ban hành bao 

gôm: 

- Quyt djnh s6 149/2001/QD-BTC ngày 31/12/2001 v vic ban hành và Cong b6 4 chun 

mirc k toán Vit Nam (dcit 1); 
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Quy& djnh s 165/2002/QD-BTC ngày 3 1/12/2002 v vic ban hành và cong bé 6 chu.n 

mi.xc k toán Viêt Nam (dot 2); 

- Quyt djnh s 234/2003/QD-BTC ngày 30/12/2003 v vic ban hành và cong b 6 chuân 

muc k toán Vit Nam (dcyt 3); 

Quyt djnh s 12/2005/QD-BTC ngày 15/02/2005 v vic ban hành và cong b 6 chu.n 

mire k toán Viêt Nam (dot 4); 

Quy& djnh s 100/2005/QD-BTC ngày 28/12/2005 v vic ban hành và cong b 4 chuAn 

muc k toán Viêt Nam (dot 5). 

3. Các co s dánh giá và các ir(c tinh k toán áp diing 

Co s dánh giá là nguyen tc giá gc theo chun mrc k toán s 01 — VAS 01 — ChuAn 

mirc chung. 

Trong ks', Ban Diu hành cüa Ngân hang dA tip tiic thrc hin các bin pháp cn thi& dé 

duy tn hoat dng kinh doanh lien tiic nhi.r tang ctrng thu hi các khoàn ng dn han  và ng 

xu, duy trI tin g1ri cUa các khách hang cü và tang cuàng tim kim các khách hang mài, 

tim kim sr h try tài chInh tr các TCTD khác, kim soát ch.t chë các khoãn chi phi hoat PHA 
dng... Dng thai, Ngân hang cüng dang tip tie thrc hin các giài pháp Co câii danh nwc 

tài san có va tái c.0 trCic Ngãn hang d èn djnh hoat dng và nâng cao thanh khoãn cüa 

Ngân hang. Ban Diu hành cüa Ngân hang tin tirâng rng vi vic thrc hin các bin pháp 

nêu trên thi Ngân hang se tip tiic hoat dng kinh doanh trong thôi gian tOi. Vi vQ.y, báo cáo 

tài chInh hop nht nay dirge l.p trên co sâ giá djnh hoat dng lien tiic. 

IV. CHiNH SACH KE TOAN AP DIJNG 

Chuyên dôi tin t 

TAt Ca các nghip vii phát sinh cüa ngân hang dirçic hach  toán theo nguyen t. Tài san và ny 

phái trã cO ngun gc ngoai t dirge quy di sang VND theo t' giá quy djnh vào ngày l.p bang 

can di k toán. Các khoán thu nhp và chi phi bang ngoai  t ciia Ngân hang dirge quy dôi ra 

VND theo t' giá vào ngày phát sinh giao djch. 

Chênh 1ch t' giá tuân thu chuAn mirc k toán Vit Nam s 10— VAS 10 - Anh hithng eüa vic 

thay di t giá hi doái. Vic dánh giá chênh 1ch t' giá cui k' dirge dira vào bang tng kt tài 

san và kát thüc mi niên d k toán sê dirge dira vào báo cáo kt qua kinh doanh. 

2. Cong ciii tài chInh phái sinh và k toán phông ngira rüi ro 

Các cong ci tài chInh phái sinh dirge ghi nhn theo Thông tir s 15/201 5/TT-NHNN ngày 02 

tháng 10 nãm 2015 eüa Ngân hang Nhà nirOc Vit Nam v HuOng dn giao djch ngoi t trên 

th truOng ngoi t cUa cac TCTD dirge phép hoat dng ngoi h6i; cOng van so 7404/NHNN-

KTTC ngày 29/08/2006 v vic huâng dn hach  toán kê toán nghip vçi phái sinh tin t. 

3. K toán thu nhp läi, chi phi lãi và ngirng d thu ìäî 

Thu nhâp tcr lâi cho vay và chi phi trá lãi vay dirge ghi nh.n trong báo cáo kt qua hoat dng 

kinh doanh riëng trên co so dij thu, dir chi. 
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Hach toán s lãi phài thu phát sinh trong kS'  vào thu nhp di vi các Khoãn ng dixc phân 1oi 

là nçc dU tiêu chun khong phái trIch dir phông rUi ro cii th theo quy dnh cüa Ngân hang Nhà 

nuórc Viêt Nam và các khoãn nçi dt.rçc giCi nguyen nhóm ng dU tiêu chun do thirc hiên chInh 

sách cña Nhà nu&c và s lãi phái thu phát sinh trong k' cüa các Khoán nç can 'a thI không 

phãi hch toán thu nhp thrc hin theo dOi ngoi bang d don dc thu; khi thu duçyc thI hch 

toán vào thu nhp, SCB thirc hin theo quy dnh ti Thông tu' s 16/201 8/TT-BTC ngày 

07/02/2018 Hu'âng dn mt s diêu v ch d tài chInh d& vi TCTD, chi nhánh Ngân hang 

nuóc ngoài. 

Di vâi s lãi phài thu cüa s du nq thrçvc ca cu Ii th&i hn trà nçi, min, giãm lãi và giü 

nguyen nhOm nçi dü tiêu chun (nhórn 1) theo quy djnh ti Thông tu' s 01/2020/TT-NHNN 

ngày 13/03/2020 v vic t chirc tin ding, chi nhánh ngn hang nuâc ngoài CG cu li th&i hn 

trà n, min, giàrn lâi, phi, gi nguyen nhóm nç nhm h trV khách hang chju änh huô'ng do 

djch Covid - 19, k tr ngày dixc co cAu li, t chirc tin ding, chi nhánh ngân hang nu'óc ngoâi 

không phãi hch toán thu nhp (dr thu) ma thçrc hin theo dOi ngoi bang d don dc thu; thirc 

hin h?ch  toán vào thu nh.p khi thu dugc theo quy dnh cüa pháp lut v ch d tài chInh d 

vài t chirc tin diing, chi nhánh ngân hang ntrOc ngoài. 

4. K toán các khoãn thu tfr phi và hoa hng 

Các khoãn phi djch v va hoa hng dirçc ghi nh.n khi djch vi dirçc cung c.p. 

5. K toän cho vay khách hang 

5.1. Nguyen tc ghi nhn khoân vay 

Cãc khoán vay dugc cong b và trInh bay theo s dii nç gc ti thM dim kt thüc kS'  k toán. 

5.2. Cãc nguyen tc phân Loi nq và dánh giá rüi ro tin ding 

Ngân hang áp ding vic phân loai nç, Inch 1p dir phOng nç phâi thu khó dOi và xr l rüi ro 

theo các hu'óng dn ti Thông ti.r s 11/2021/TT-NI-INN ngày 30/07/2021 cUa Thng dc 

Ngân hang Nhà nuóc Vit Nam quy dnh v vic phân 1oi tài san có, mirc trIch, phuang pháp 

trich 1p  dr phông rüi ro va vic s1r diing dr phOng d xfr 1 rUi ro trong hoat dng cüa TCTD, 

chi nhánh Ngân hang nuOc ngoai và Thông tu s 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/20 19 cüa Bô 

Tài chinh hixàng dn vic trich 1p  và xir 1' các khoãn d%r phOng giãm giá hang tn kho, ton 

th.t các khoân du ti,r, nçv phài thu khó dOi và bão hành san phm, hang hóa, djch vi, cong 

trInh xay drng ti doanh nghip. Các khoãn ncr dtrcrc phân loai chü yu theo thri hn ncr  cüa 

khách hang. Khi phân loi nq, dir phOng rCii ro du'çrc trIch 1p theo t5' l quy djnh ti các thông 

tu trên. 

D& vi nhthig khoán ng duoc co c.0 lai  thai hn trá ncr, min, giàm 1i, phi, giü nguyen 

nhóm nq nhm h trcr  khách hang chu ãnh huâng bi dch Covid — 19, Ngân hang áp dçing 

giü nguyen nhOm ncr  va phãn 1oi ncr theo Thông tu' s 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020; 

Thông tu s 03/2021/TT-NHNN ngay 02/4/2021 Co hiu 1irc thi hành k tr ngày 15/7/2021 Va 

Thông Iii s 14/2021/TT-NHNN ngày 07/9/2021 cUa NHNNVN cO hiu 1rc thi hanh k tr 

ngày 07/9/202 1 v vic SCra di, b sung mt s di&u cUa Thông tu s 01/2020/TT-NHNN 
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ngãy 13/3/2020 cUa Th6ng dc NHNNVN quy dnh v vic to chrc tin ding, chi nhánh ngân 

hang nixcrc ngoài co c.0 lai  thai h.n trá nç, min, giâm lài, phi, gi& nguyen nhóm nç nhm h 

trçl khách hang chju ãnh huàng bai djch Covid — 19. 

5.3. Nguyen tc sfr ding dir phông d xii' 19 rüi ro 

Sau khi dã xr 19 tãi san bão dam d thu hi nçi theo thôa thun cüa các ben, phü hçip vO'i 

quy djnh cüa pháp 1ut, Ngân hang sü diing dx phông cii th d xir 19 rüi ro di vâi s dii 

nq con 1i cüa khoãn ng; tnräng hcrp si:r dirng dr phOng Cu th không dU bü dAp rüi ro cüa 

khoán nç thi phãi s1r diving dr phOng chung d xcr 19 rüi ro; 

TriiOng hçip Ngân hang chua xcr 19 tãi san bão dam d thu hi ng, Ngân hang scr diving dr 

phOng d xr 19 rüi ro theo nguyen the sau: 

• SCr diing dr phOng ci th trIch 1p theo quy djnh dê xci 19 rüi ro di vi khoãn nç 

do; 

• Khân trtrang tin hành xci 19 tài san baa dam theo thOa thun vi khách hang va cj 

theo quy djnh cüa pháp 1ut d thu hi nq; 

• Tnuang hçip sci diing dr phOng cii th và s tin thu duçc tcr xci 19 tâi san bão dam 

khong dci bci dp rcii ro cUa khoàn n thi sci diing dir phOng chung d xci 19 ri:ii ro. 

Sau khi xci 19 rcii ro, Ngân hang vn thea dOi và CO CáC bin pháp thu hi nq dy dci, trit d 

di vi khoãn n duc xci 19 rcii ro, trcr trithng hp khoán n sau khi xci 19 rcii ro duçc Ngân 

hang ban cho t chcic, cá nhân, thu dixac dy dci tin bàn n theo Hgp dong mua, ban nç. 

S tin thu hi dugc tci ng d sci ding dr phOng d xir 19 rcii ro, k cã s tin thu hi dugc 

tci vic xci 19 tài san bão dam, Ngan hang ghi nhn vào thu nhp trong ks'. 

6. K toán các nghip viii kinh doanh và du tir chthig khoán 

6.1. Chirng khoán kinh doanh 

Nguyen thc ghi nhn giá trj chcing khoán kinh doanh: Chcing khoán kinh doanh thrçic ghi 

nhn theo giã gc (giá thixc t mua chcing khoán), bao gm giá mua cong các chi phi mua 

(nu co). 

Phiso'ng pháp dánh giá mcic giãm giá trj vâ trIch 1p dr phOng giám giá chirng khoán kinh 

doanh: Ti thai dim khOa s k toán d 1p baa cáo tài chInh, can cci vào tInh hmnh bin 

dng giá chcing khoán, tin hh Ip  dr phOng hoc hoàn nhp dir phOng giãm giá chcrng 

khoán di vài chi.irng khoán chua ban tai  thai diem khóa s theo Thông Ui s 48/2019/TI-

BTC ngãy 08/08/2019 ccia B Tài chInh. Trong tnu&ng hçxp khOng the xác dnh duçic giá trl 

thj tnuang ccia chcing khoán, các chcing khoán s khOng duçc trIch 1p dir phOng. 

6.2. Chfrng khoán du tir 

Nguyen the ghi nhn giá trj chcing khoán du tu (chcing khoán sn sang d ban và chcing 

khoán gici dn ngay dáo hin): Chi'rng khoán dAu Ui ducic ghi nhn theo giá gc (gia thrc t 

mua chcing khoán), bao gm giá mua cong các chi phi rnua (nu có). 

6/22 BCTC hop nht — Qu I/2O2\\Z,.,, 



Phucmg pháp dánh giá müc giâm giá trj và trIch 1p dir phOng giàm giá chrng khoán du 

tu: Ti thyi dim khoá s6 k toán d 1p báo cáo tài chinh, can cir vào tinh hjnh bin dng 

giá chirng khoán, tin hành l.p dir phOng hoc hoàn nhp dçr phOng giám giá chirng khoán 

di v&i s ching khoán chiia ban ti thai dim khóa s theo Thông tir s 48/2019/TT-BTC 

ngày 08/08/2019 cüa B Tài chInh. Trong trtx&ng hçp khong th xác djnh duçic giá tn thi 

trumg cUa chirng khoán, các cht'rng khoán së không dirçc trich 1p dis phOng. 

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

d mua 1i nç xAu cüa ngân hang. Trái phiu dte bit duçc ghi nhn theo mnh giá vào 

ngày giao djch va luôn duçic phãn ánh theo mnh giá trong thi gian nm giü. Mnh giá 

cüa trái phiu dc bit dixçc phát hành tLrong üng vri khoàn nç xu dtrçic ban và là dtx nçi 

gc cüa khách hang vay chi.xa trã trr di s tin dr phOng ci th dà trIch lap nhung chua si:r 

dung cüa khoán nç dO. 

Trong thii gian nm gilt trái phiu dc bit, djnh k' Ngân hang tinh toán và trIch 1p d 

phông rüi ro cii th hang nãm theo hung dn tai  Thông tu s 14/201 5/TT-NHNN ngày 28 

tháng 08 näm 2015 cüa NHNN sira di, b sung mt s diu cüa Thông tu 19/2013/TT-

NHNN quy djnh v vic mua, ban và xir l nq x.0 cüa Cong ty Quãn l' tài san cüa các t 

chüc tin ding Vit Nam. 

7. K toán tài san c dlnh 

•. Nguyen tc ghi nhn 

TSCD dtrgc ghi nhn theo các chun mirc k toán s 03 - VAS 03 - TSCD hltu hInh và 

chun mirc k toán Vit Nam, 04- VAS 04- TSCD vo hInh. 

Tài san c djnh duçc xác djnh theo nguyen giá trlr (-) giá trj hao mOn ifly k. 

Nguyen giá tài san c djnh bao gm giá mua và nhctng chi phi có lien quan trrc tip dn 

vic dua tài san vào hot dng. Nhltng chi phi mua stm, cài tin và tan trang duçic tinh vào 

giá trj tài san c djnh. Riêng nhltng chi phi bâo tn sira chlta duçc tinh vào Báo cáo kt qua 

hot dng kinh doanh. 

Khi tài san thrcrc ban hay thanh l', nguyen giá và khtu hao lIly k di.rçic xóa s va bt k' 

các khoán lAi 1 nào phát sinh do vic thanh l du dirçc tInh vào Báo cáo kt qua boat 

dng kinh doanh. 

•:• Phtro'ng pháp khu hao áp ding 

Tài san c djnh khu hao theo phucing pháp dix?ng thng d trlr dtn nguyen giá tài san c 

djnh theo thai gian httu diing uâc tInh, phIl hçip vâi hiring dn tai  Thông tu s 45/201 3/TT-

BTC ngày 25/04/20 13 huang dn ch d quán 1, sIl ding, và trIch khu hao tài san ct djnh 

cIla B Tài ChInh; Thông tu s 28/2017/TT-BTC ngày 12/04/2017 v/v sra di, b sung 

mt s diu cIla Thông tix s 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 và Thông tu 

147/201 6/TT-BTC ngày 13/10/2016 cIla B Tài chinh huàng dn ch d quán l, sIr diing 

và trIch khu hao tài san c djnh, 

-4C 
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8. Tin và các khoãn ttro'ng throng tin 

Tin và các khoãn tuang dtrcmg tin bao gm tiên m.t ti qu, tin giri tai  NHNN, TIn phiu 

Chinh phü và các GTCG ngn han khác dU di&u kin tái chit khAu vii NHNN, chüng khoán 

Co thai han  thu hi hoc dáo h không qua 3 tháng k tir ngày mua, tin gcri ti cac TCTD 

khác không k htn và dáo han  không qua 3 thang k tir ngày gcri. 

9. Nguyen tc và phiro'ng pháp ghi nhn thu thu nhp doanh nghip vã chi phi thug thu 

nhâp doanh nghip 

Tài san thu và thu phãi np cho nam hin hành và cac näm tnrâc duçxc xác djnh b&ng giá trj 

dir kin phái np cho/thu hi tr ca quan thu& áp dung mirc thu su.t va các 1ut thu cO hiu 

lçrc vào ngày 1p bang cAn di k toán riêng. 

Thud thu nhp hin hânh thrçic ghi nhn vAo kt quA hoat dng kinh doanh riêng ngoi trir 

trlx?mg hçip thu thu nhp phát sinh lien quan dn mt khoAn m%ic duoc ghi thâng vào vn chU 

sâ hüu, trong truang hçp nay, thu thu nhp hin hành cQng duçc ghi nhn trirc tip vao vn 

chü sä hiru. 

NgAn hAng chi dixçc bU trr các tài sAn thu thu nhp hin hAnh VA thu thu nhp hin hAnh phAi 

trA khi Ngân hang có quyn hqp pháp duc bU tth giüa tài sAn thuê thu nh.p hin hànti vâi thu 

thu nhp hin hành phAi np và NgAn hang dir djnh thanh toán thu thu nhp hin hAnh phAi trA 

và tài sAn thug thu nhâp hiên hành trên ca sO thun. 

Các báo cáo thus cUa NgAn hAng se chju sir kim tra cüa Co quan thu. Do vic Ap diing lust vA 

các quy djnh v thu déi vOi các 1°aj  nghip vii khác nhau có th thrçic giAi thIch theo nhiu 

each khác nhau, s thu duçc trInh bay trên các báo cáo tài chInh co th sê bj thay di theo 

quyt dlnh  cui cüng cUa Co quan thug, 

10. K toán các khoãn vn vay, phát hành chIrng khoán nq, cong cy vin 

Nguyen tc ghi nhn chi phi di vay: ghi nh.n chi phi di vay theo chun mirc k toán Vit Nam 

s 16—VAS 16—ChiphIdivay. 
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V. THÔNG TIN BO SUNG CAC KHOAN MVC  TRONG BANG CAN DO! KE TOAN QU' 
Dvt : Triu dông 

1.  Chtrng khoán kinh doanh: 
Cui quy Du näm 

Chirng khoán vn 
ChCrng khoán Vn do các TCKT trong nirâc 
phát hãnh (dâ niêm yet) 

48.899 62.079 

Chtrng khoán V6n do các TCKT trong nuOc 
phát hành (chixa niém yt) 

19.962 19.962 

Du phàng giám giá chirng khoán kinh doanh (3.123) (3.947) 

Giá tn thuân 65.738 78.094 

2.  Các cong ciii tài chInh phãi sinh va các tài san tài chInh khác 
Tong giá trj cüa 

hqp ding (theo t 
Tong giá trj ghi so k toán 

(theo t giá ngày Ip báo cáo) 
giá hiu Iy.c hQp 

diing) Tàisãn Côngnq 

Tai ngay Cuôi qu 79.520.605 65.610 

Cong Cu tài chinh phái sinh tién t 

- Giao dich kS'  han tin të 23 .458 .938 41. 149 

- Giao dich hoán dM tin t 56.06 1.667 24.461 

Tai ngày dâu näm 49.722.874 15.990 

Cong ciii tài chInh phái sinh tin t 
- Giao djch k' hn tin t 9.653.706 65.342 

- Giao djch hoán di ti&n t 40.069. 168 8 1.332 

3. Cho vay khách hang 
Cui qu Dâu näm 

Cho vay TCKT, cá nhân trong ni.rOc 395.446.385 360.413.421 

Các khoân phái trã thay khách hang (báo lAnh) 25.846 25.95 1 

Tng 395.472.231  360.439.372 

Phãn tIch cht hrçrng ncr cho vay: 
Cuôi quy Dâu nãm 

NcidU tiêu chun 390.456.067 355.091.061 

NcicAnchü 1.009.567 1.382.113 

Ngduàitiêuchuân 389.578 719.809 

Nçnghingô 883.735 616.259 

Nçi Co khã näng mAt vAn 2.733.284 2.630.130 

Tong 395.472.231  360.439.372 

Phân tIch dir nq theo thOi gian: 
CuAi qu DAu näm 

Ncingnhan 139.033.455 137.339.352 

Nc trung han 98.768.394 63.394.963 

Ncidãi han 157.670.382 159.705.057 

TAng 395.472.231 360.439.372 
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4. Sr thay di cia dir phông ni ro tin ding Cuiquy Dâunäm 

    

Dir phông ni ro cho khách hang 

- Dtr phOng cu th 

- Dr phOng chung 

Dir phOng cho các cam kt ngoi bang 

- Drphangcuthê 

- Drphôngchung 

Tong cng 
Thay dôi di phông ni ro tin diing trong k3' nhu sau: 

(6.804.654) (7.135.119) 

(3.901.560) (4 .45 1.55 0) 

(2.903.094) (2.683.569) 

(6.804.654) (7.135.119) 

DirphOng DyphOng 

Ky nay chung cy the 

So dir dâu k' (2.683.569) (4.451.550) 
- Di.r phàng rOi ro trIch 1p trong kSu/(Hoan  nhp dir phOng 

(219.525) 549.990 
trong ks') 

S dir cuôi k' (2.903.094) (3.90 1.560) 

K3 trtrfrc 
S dir dãu k5' (2.582.790) (750.442) 

- Dtr phóng rii ro trich lap trong kSi/(Hoàn  nhâp du phong
(100.779) (3.701.108) 

trong ky) 

S dir cuôi kS' (2.683.569) (4.45 1.550) 

5. Chtrng khoán du tu Cui quy L)âu nãm 

5.1. Chirng khoán du tir sn sang tie ban 
a. ChngkhoánNQ 50.616.181 53.275.036 

- Chiing khoán Chinh phü 49.816.179 52.475.029 

- ChCrng khoán Nç do TCTD trong nrc phát hành 800.002 800.007 

b. Ch(xngkhoánVn 18.140 18.140 

- Chirng khoán V6n do TCTD trong nuâc phát hành 18.140 18.140 

- Chrng khoán Vn do TCKT trong rn.rOc phát hành 

c. Dr phông rCii ro chrng khoán sn sang d ban (75.026) (75.026) 

Trong do: DirphOng giárn giá (75.026) (75.026) 

Dy phong chung -  
Tong 50.559.295 53.218.150 

5.2. Chirng khoán du tir gi& dn ngày dáo hn 
Chtrng khoán Nç do TCTD trong nuàc phát hành - 

Chng khoán Nçdo TCKT trong ni.râc phát hãnh 13 1.572 146.572 

Du phong riii ro CK dâu ti.r gii dn ngày dáo han (2.479) (2.59 1) 

Trongdó: Dyphdngchung (976) (1.088) 

Dy phOng giám giá 

Dy phOng ci thi (1.503) (1.503)  

Tng 129.093 143.981 

5.3. Trái phiCu dc bit do VAMC phát hành 

Mnh giá trái phiu dc bit 47.608.114 48.400.114 

Dr phOng trái phiu dc bit (13.863.293) (11.314.927) 

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

Phãn tIch giá tr du tir then Ioi hmnh (1u tu' 
,.-, uoi quy Du nàm 

Cãc khoãn d.0 ti.r dài han khác 26.688 26.688 

Dr phOng giám giá d.0 tu dài han (2.800) (2.800) 

Tong 23.888 23.888 

Danh sách các khoãn du tir dài han khác 

Cui qu Du nãm 

Ty phan 
Giá gc näm gui' 

(%) 

A Ty phan 
Giá gc näm gifr 

(%) 

- CTCP DL Khách san  Sal Gôn Ha Long 9.900 5,69 9.900 5,69 

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

- CTCP Du Ijch Sãi Gôn Vinh Long 1.500 1,00 1.500 1,00 

- CTCP thông tin tin diing Vit Nam (PC B) 7.962 6,64 7.962 6,64 

26.688 26.688 

Dr phOng giâm giá du ti.r dài han  khác (2.800) (2.800) 

Ton g 23.888 23.888 

7. Các khoãn n ChInh phil và Ngân hang Nhà ntr(rc 

Cui qu Du nAm 

7.1. VayNI-INN 13.323 14.564 

-VaytheohsotIndiing 13.323 14.564 

- Vay chit khu, tái chit khAu GTCG 

- Vay cm c các GTCG 

- Vay thanh toán bà tri1 

- Vay h trçl dc bit - 

- Vay khác 

- Nç qua han 

7.2. Tin gCri cCia KBNN 

- Tin gui b.ng dng Vit Nam 

- Tin gCri bang ngoi t 

7.3. Các khoãn nq khác - 

Tong 13.323 14.564 
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8. Tin gui vi vay cüa các TCTD khác 
Cui qu' Du näm 

8.1. Tin gui cüa các TCTD khác 

a. Tién giri khong k' han 

- Bang VND 

b. Tiên gl'ri có k5' hn 

- Bng VND 

- Bang ngoai hi 

17.242.188 19.233.373 

17.242.188 19.233.373 

2.882.353 4.691.538 

2.771.000 3.986.400 
1 II I ..) 705. 138 

Tong 20.124.541 23.924.911 

   

8.2. Vay các TCTD khác 

- Bang VND 15.376.688 19.723.609 

Trongdó: Vaychiê'tkhá'u, iáichié'tkhá'u 13.937.356 18.796,214 

Vay ccm cc the' chá'p 

- Bang ngoai hi 392.405 424.7 16 

Tong 15.769.093 20.148.325 

TOng tin gin và vay cüa TCTD khác 35.893.634 44.073.236 

9. Tin gil cüa khách hang 

Thuyt minh theo 1oi tin gil 
,-, i...uoi quy Du 11am 

Tin gin kliông kj 1izn 28.570.606 22.115.690 

Tin gCri không kS' han bang VND 26.283.211 20.415.532 

Tin gCri không kS' han bang ngoi t 2.233.659 1.663.073 

Tin gcri ti& kim khong k' han  b&ng VND 1.363 1 .443 

Tin gCri tit kim khOng k' han  bang ngoi t 52.373 35.642 

Tiên gui có kj han 529.252.918 488.408.429 

Tiën gCri có k5' han  b&ng VND 33.9 16.337 33.682.655 

Tin gri có kS' han bang ngoai t 45 .482 45.672 

Tin gui tit kim có kS' han bang VND 492.557.957 45 1.854.461 

Tin gCri tit kim có kS' han b&ng ngoi t 2.733.142 2.825.641 

Thin gui van chuyên dàng 1.200.105 1.629.666 

Tie'n gin k35 quj 172.063 186.364 

Tong 559.195.692 512.340.149 

Thuyt minh theo di tirqng khách hang, Loan hmnh doanh nghip 

Cuôi qu Du näm 

Tkn gui cáa TCKT 40.275.818 38.705.108 

Cong ty nhà ni.râc 1.603.956 1.629.231 
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Cong ty trách nhim hQu han  I thành viên do nhà 
nuc sO hOu 100% vn diu lê 

Cong ty trách nhim h1ru han  2 thânh viên trO len có 
ph&n vn gop cüa nhà nirOc trên 50% vn diu 1 

hoac nhà ni..rOc giu quyn chi phi 

Cong ty tréch nhim hru han  khác 

COng ty c ph&n có vn c ph.n cüa nhà rniOc chim 
trên 50% vn diu 1 hoc tng s c phn có quyn 
biu quyt; ho.c nba nuOc git quyn chi ph6i dM vói 

cOng ty trong Diu 1 cUa Cong ty. 

Cong ty c phn khãc 

Cong ty hçp danh 

Doanh nghip tu nhân 

Doanh nghip có von dâu tu nu'Oc ngoài 

i1çp tãc xã và lien hip hçcp tác xà 

DGn vj hãnh chInh sir nghip, dâng, doàn th và hip 

hi 

Tin gui cüa cá nhân 

Tiên gui cüa các di tirqng khác 

Tng 

3.077.547 2.910.099 

2.385 31.159 

10.155.128 9.260.381 

624.113 628,867 

14.718.439 15.113.295 

20.979 24.253 

4.090 3.745 

5.849.998 4.873.440 

78.782 83.046 

4.140.401 4.147.592 

517,165.880 471.970.8OGN) 

1.753.994 1.664.241/a 

559.195.692 512.340.14V 

10. Phát hành giy to' có giá thông thirO'ng 
Cuôi qu Du näm 

DtrOi 12 tháng 

Tir 12 thang dn 5 näm 

Tü' 05 näm 

45.132.547 

42.752.204 

11.162.000 

 

50.873.276 

40.838.247 

11. 192.000 

 

Tng 99.046.751 102.903.523 

     

11. Các khoãn nq khác 

 

,-' uoi quy Du näm 

     

- Các khoãn phâi trã ni b 92.656 390.768 

- Các khoàn phâi trã ben ngoài 8.447.563 8.408.053 

- Qu5' khenthi.rOng, phic li 314.259 3 14.259 

Tong 8.854.478 9.113.080 
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12. TInh hlnh thiyc hin nghia vi vri NSNN 

Phãt sinh trong k s dir S dir Diu chinh  
Chi tiêu 

dau nam khác s phãi np S cuol quy 

Thu giá trj gia tang 36.863 47.145 (58.657) 25.351 

ThuTNDN 139.396 349 125.733 (140.916) 124.562 

Thuthunhpcánhân 12.939 (24.613) 73.583 (66.753) (4.844) 

Các loai thuê khác 452 287 (474) 265  

189.650 (24.264) 246.748 (266.800) 145.334 

13. Vn chü s& hOu 

13.1. Báo cáo tInh hInh thay dôi vn chü s?.r hiiu: 

So dir dau Tang trong 
näm 

Giãm trolig k3' 
So dir cuot 

qu 

Vn diu lé 

Thng di.r v6n c phn 

C phiu qu5 

Chênh 1ch dánh giá 1i t' giá 

Qu5 d&u tu phát trin 

Qu5 dix phông tài chinh 

Qu dir trtr bt sung vn diu 1 

Qu khác 

Vndutuxâydirngcobán 

Vn khác 

Lçri nhun chua phân phi 

Tong cong  

20.0 19.899 20.019.899 

99. 195 99. 195 

(87.709) (87.709) 

12.291.923 (12.243.515) 48.408 

5.056 5.056 

336.930 336.930 

174.158 174.158 

19.526 19.526 

45 45 

9.437 9.437 

1.784.425 559. 134 2.343.559 

22.360.962 12.851.057 (12.243.515) 22.968.504 

Ltcu j:  Sá lieu khóng bao gm Lçri Ich c dông thku so; 

13.2. Thuyt minh v cong ciii tài chInh phüc hçip: 

Co phiu 

- S Iuçing CP dang k)2 phát hành 

- S li.rcvng CP dã ban ra cong chiing 

+ C phié'u phd thông 

+ Cd phiê'u truddi 

- S h.nyng c phiu duqc mua 1i 

+ Cd phiê'u phd thông 

+ Cd phiê'u tru ddi 

- S lucmg c phiu dang luu hành 

+ Co phku phd thông 

+ Cd phidu tai dãi 

,-.. uoi quy Du nam 

2.001.989.907 1.523.168.8 10 

2.001.989.907 1.523.168.810 

2.001.989.907 1.523. 168.8 10 

4.385.457 4.385.457 

4.385.457 4.385.457 

1.518.783.353 1.518.783.353 

1.518.783.353 1.518.783.353 
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+ Cd philu phd thông ghi nhn 
tang vdn nhu-ng chita iwu hành (ch& 
van ban chá'p thun cza NHNN tha 
ddi mzc vdn diu l SCB) 

478.821.097 - 

Mnh giá c6 phiu dang lw.i hành 10.000d I CP 

VI. THÔNG TIN BO SUNG CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BAO CÁO KOKD OUY 

14.  Thu nhp Iãi Va các khoãn thu nhp tirong tir 

Lüy k dn Qu 112022 Luy k dn Qu 1/202 1 

Thu nhp lãi tin gcri 30.358 19.484 

Thu nhp lAi cho vay khách hang 10.114.097 7.898.742 

Thu nhp läi tr dAu ti.r chrng khoán 337.859 390.028 

- Thu lAi tcr CK kinh doanh 

-Thu1AitirCKdutu 337.859 390.028 

Thu nhp tr nghip vii bâo lanh 12.854 19.872 

Thu khác tir hoat  dng tin ding 1.439.248 1.145.223 

Tang 11.934.416 9.473.349 

15.  Chi phI Iãi và các khoin chi phI tuo'ng tu 

Lüy k dn Qu 1/2022 Lily k dn Qu 1/2021 

Trà lAi tién gri 7.993.667 7.611.440 

Trã1äitinvay 50.282 9.549 

Trà lAi phát hành GTCG 1.599.621 1.956.380 

Trâ lài tin thué tài chInh - 

Chi phI huydngkhác 6.564 1.325 

Tng 9.650.134 9.578.694 

16.  LAi/I thun tfr boat dng kink (loanh ngou hi 

LOy k dêii Quy 1/2022 Lüy kê dri Qu 1/2021 

Thu thptü hoat  dng kinh doanh 

ngoai h6i 
317.389 218.064 

- Thu tr KD ngoi t giao ngay 244.763 143.242 

- Thu ti kinh doanh yang 2.222 195 

- Thu tr các côngci tài chinh phái 
sinh tin tê 

70.404 74,627 

Chi phi hoat  dng kinh doanh ngoi 

hi 
260.633 193.960 

- Chi v KD ngoi t giao ngay 726 8.588 

- Chi v kinh doanh yang - 93 
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- Chi v các cong ci tài chfnh phái 
sinh tin te 

Lãi!1 thun tu' hot dng kinh 
doanli ngoi hi 

259.907 185.279 

56.756 24.104 

  

17. Li/l thun tà hoat dông kinh doanh (mua ban) chfrng khoan kinh doanh 

Lily k dn Qu 1/2022 Luy k dn Quy 1/202 1 

Thu nh.p mua ban CK kinh doanh 58.288 3.821 

Chi phi mua ban CK kinh doanh 315 491 

Dr phông giám giá CK kinh doanh (824) (45) 

Lãilth thuin tu hot dng mua/bán 
chfrng khoán kinh doanh 

18. Lãi/1 thun tü' hoit dng kinh doanh (mua ban) chirng khoán du tir: 

Luy k dn Qu 1/2022 LOy k dn Qu 1/2021 

58.797 3.375 

:'lG' 

Thu nhtp mua ban CK dâu tr 377.647 

Chi phi v mua ban CK du tu 150.556 

Dy phông rOi ro chüng khoán d.0 tii (113) 

420.960 
Ny 

2618' 

225 

LäiII thun tir hot dng mua/bán 
chfrng khoán du tir 

19. Thu nhp tir gop v6n, mua di phn  

227.204 394.553 

Luy k dn Qu 1/2022 LOy k t1n Qu 1/2021 

Co ti:rc nhân dixc trong k' tr gop 
vn, mua c phAn 

- Tie chi'rng khoán vn kinh doanh 

- Tie chzng khoán Von dáu tie 

- Tie gop von, dáii tie dài hqn 

Các khoân thu nhp khác 

Tong 

20. Chi phi hot dng: 

LOy k dn Qu 1/2022 LOy k dn Qu 1/2021 

1. Chi np thud, các khoãn phi, 1 phi 2.462 1.185 

2. Chi phi cho nhân viên 284.664 230.703 

- Chi Iucing và ph cp 245.6 12 192 .4 14 

- Các khoãn chi dOng gop theo luang 25.990 25 .082 

- Chitrçc.p 517 304 
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12.545 12.903 

24 1.594 229.629 

795 1.573 

2 1.726 20.033 

2 19.073 208.023 

20 1.756 211.900 

47.927 5 3.203 

2 14.186 195.644 

3.169 2.344 

947.831 871.405 

VII. THÔNG TIN BO SUNG MOT sO KHOAN MUC TRINH BAY TREN BC LUU CHUYEN TIEN TE 

21. Tin vä cãc khoãn tu'o'ng thro'ng tiên: 

Qu' 1/2022 Qu 1/202 1 

- Chi khãc cho nhân viên 

3. Chi hoyt dng quãn 1 và cong vii 

- Cong tác phI 

- Chi v các hoat dng doàn th cüa 
TCTD 

- Chi hoat  dng quãn 1 khác 

4.Chivtàisãn 

Trong do: Khiu hao TSCD 

5. CM np bäo hiêni tin gill 

6. Chi phi dtr phông rüi ro (không 

bao gOm dii phông rüi ro tIn diing) 

Tong 

Tiên rnt và các khoán tucrng diiong tiên 

Tiên gtri t?.i  NHNN 

Tin gri thanh toán và k5' han  dirOi 3 

tháng tai  các TCTD khác 

Tong 

4. 827.458 

15.590.264 

20.933.462 

3 .467.968 

24.3 12 .7O 

/ 
19. 987 .23 1 

 

 

41.351. 184 47.767.904 

 

Luy k dn Qu 1/2022 Luy k den Quy 1/2021 

8.104 7.807 

552.271 535.418 

20.097 24.612 

572.368 560.030 

22,72 22,86 

23,54 23.91 

VIII. CAC THÔNG TIN KHAC  

22. Tlnh hlnh thu nhp clia can b nhân viên 

I. Tong s CBNV bin/s qu/in 

II. Thu fl/SO1) CUQ Cilhl /)Q 11/1(1!? VIC11 

1. Tong qu luang 

2. Tiên thi.rOng 

3. Thu nh.p khác 

4. Tong thu nhp (1+2+3) 

5. Tin luang bmnh quân tháng/nguO 

6. Thu nh.p bmnh quân tháng/nguà 
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23. Thông tin v các ben lien quan 

Chi tiet cac giao (I1ch Ion vol cac ben 

Ben lien quan 

Các cong ty Ngân hang du tu gop vn 

Co dong Ion 

Hi dng quãn trj, Ban kim soát và 
Ban Diu hành 

lien quan 
  

 

Các giao d:ch S tin 

 

 

Tin gri 

Tt toán tin gCti 

han giri 

TAt toán tian gcri 

Thu lao 

 

40.530 

(40.287) 

1.161 

(1.2 12) 

23.559 

Clii tiêt các khoän phãi thu và phãi trã các ben lien quan ti ngày 31/03/2022 

Ben lien quari 

Các Cong ty Ngán hang d.0 Ui gop vn 

C dong lan 

Các giao dich Phái thu/(phái trä) 

 

I'in giri 

Tian gCri 

(28.495) 

 

(86.742)  IN 

•.li M 

24. l\lüc (1 tIp trung tlieo khu viyc dia l\ cüa các tui san, 

Tài san (*) 

Cong flq V các khoán nuic ngoi bang 

- Tp 
Trong nu'ó'c Nuc ngoai Tong cçng 

Tian gCil Va cho vay các TCTD khác 19.863.067 1,24 1.064 21.104.131 

Cho vay khách hang 395.472.231 395.472.231 

Chfrng khoán du tu 98.374.007 98.374.007 

GOp v6n, du tu dài hn 26.688 - 26.688 

Cong nçi 

Tian gCri và vay các TCTD khác 35.656.908 236.726 35.893.634 

Tian gCri cüa khách hang 559.195.692 - 559.195.692 

Cani két ngoi bang (*) 

(*) Khong hao gn1 dir phông rCii ro, các khoãn k qu' 

65.967.450 65.967.450 
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VIII. QUAN TRJ RU! RO TAI CHINH 

25. Rüi ro th trlwng 

25.1 Rái ro Mi su61: 

Tài san 

Tin mt, yang bac,  dá qu' 

Qua han 
Không chlu 

K' han dinh lal Iãi sut 
Tong 

Iãi Den I tháng Tal -3tháng Ttr3-6tháng Tr6-12thang 
Tir1-5 

näm 
Trên5 

nam 

4.827.458 4.827.458 

Tin gCri tai  NHNN 15.590.264 15.590.264 

Tin gi'ri và cho vay TCTD khác 20.834.169 234.564 21.398 14.000 21. 104.131 

Chrng khoán kinh doanh (*) 68.861 68.861 

Các cong cv tãi chInh phái sinh và 
cac khoãn na 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 

Chirng khoán du t.r (*) 18.140 250.005 400.002 120.068 38.563.035 59.022.757 98.374.007 

Gop van, du ttr dài han (*) 26.688 26.688 

Tâi san c djnh và bt dtng san 3.684.185 3.684.185 

Tài san có khác (*) 2.847.836 52.509.383 853.307 1.151.758 1.356.975 50.252.194 67.900.445 45.628.610 222.500.508 

Tang tãi san 4.555.480 61.131.464 65.272.872 15.583.973 70.095.983 127.004.101 175.940.153 242.129.917 761.713.943 

Nçi phãi trã 

Tiên giri cia Va vay tt'r NI-INN 13.323 13.323 

I'iën güi cUa Va vay tu cãc TCTD 
khc. 

33.600.181 1.490.298 622.931 180.224 35.893.634 

Tiên giri cüa khách hang 116.136.760 114.268.618 161.296.510 132.145.608 35.348.125 71 559.195.692 

Phát hành giây t?Y cO giá 11.162.946 14.070.871 17.225.140 2.702.756 53.885.038 99.046.751 

Các khoán na khác 8.964.521 2.475.143 3.471.477 2.842.014 2.046.822 1.653.443 522.864 21.976.284 

Tong no phãi trã 8.964.521 163.375.030 133.314.587 181.986.595 137.075.410 90.886.606 522.935 716.125.684 

Mac chênh nh1zy cam vfri IA! suât 4.555.480 52.166.943 (98.102.158) (117.730.614) (111.890.612) (10.071.309) 85.053.547 241.606.982 45.588.259 

(*) Các khoán inuc nay khóng bao gm thrphOng rui ro. 
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0 
Tong cQngJ: 

/ * 

1.097.32 

1.508.370 

2.261.397 

872.681 

722.698 

6.462.470 

25.2. Rüi ro tin 4? 
Chiên lucre quän 1 rüi ro 
- Tuân thi trng thai ngoi hi theo quy dnh cüa NI-INN; 
- Cp han  mirc giao djch ngoai hi v&i dii tác; 
- Phân dnh han  müc giao djch di v9i tirng nhân viên giao djch ngoi hôi; giâi han  mirc thua 1 tôi da cho mi 
giao djch ngoi hM di vi trng nhân viên giao djch ngoi hi. 
- TOng mtrc thua l di.rçic phép cho mi giao dlch  viën ngoi hôi khong dirçc vtxçt qua mt t' I quy djnh lyOn tr 
có cCa Ngân hang. Khi virot t' 1 nay, Ban diu hanh phái 1p tirc quyt djnh ngi.rng giao dch ngoi hôi d6i vii 
nhân vién giao djch ngoi hi nay; 
- Xãy dirng bin pháp ch tài trong các giao djch ngoi hi thua 1 nhm dam báo an toàn vn cho ngân hang; 

- T chirc mO hInh kinh doanh ngoi hi, dam bão tInh dc 1p Va kim tra chéo gi&a các b phân kinh doanh, 
kim soát va h trçc giao djch. 

TrInh bay v t-  giá cüa các 1oi ngoi t ti th&i diem 1p báo cáo DVT : dng/ngoi t. 
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 Ioi tãi san va cong nq theo 1oi tin duVc  quy di sang VND ti thcri dim tp BCTC: 

Tài san 

EUR 
quy diii 

USD 
quy dôi 

XAU 
quy dôi 

Các ngoi 
t khac 
quy dôi 

1. Tin mat, yang bac,  dá qu 127.390 378.534 78.956 512.444 

2. Ti&n gCri t01  NI-[NN 1.508.370 

3. Tin giri tal  và cho vay các TCTD khác 497.230 1.232.978 531.189 (*) 

4. Cho vay khách hang (*) 859.201 13.480 

5. Tài san CO khác (*) 3.227 713.909 5.562 

Ting tài san 627.847 4.692.992 92.436 1.049.195 

Nq phái trä và vn chü sr h&u 
1. Tiên gCri cüa Va vay tir NI-INN và các 503.758 
TCTD khác 
Trong do: Tiên gcri và vay cOa ngân hang 
nt.râc ngoài 

236.726 

2. Tin giri cOa khách hang 622.197 4.061.283 967.248 

3. Các cong cii tãi chInh phái sinh và các 
khoãn nçi TC khác 

7.031.295 

4. Các khoán ni khác 8.563 118.479 27.461 

T6ng nq phãi trã và vn chü s& hüu 630.760 11.714.815 994.709 

Trnzg thai tin 4? ni bang (2.913) (7.021.823,) 92.436 54.486 

Trçing thai ti1i ngoii bang 4.877.876 

Tring thai tin 4? n3i, ngoli bang (2.913) (2.143.947) 92.436 54.486 

503.758 

236.726 

5.650.728 

7.03 1.295 

154.503 

13.340.284 

(6.877.814) 

4.877.876 

(1.999.938) 

Ghi chü:  (*) Các khoân mc nay khOng tInh dn dir phOng rüi ro. 
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25.3 Rüi ro than/i khoán: 

Tài san 

Tiên mat,  yang bac, dá qu 

Tin gri t?i  Ngân hang Nhà nthc 

Tin gi'ri và cho vay các TCTD khác (*) 

Chirng khoán kinh doanh (*) 
Các cong cii tài chInh phái sinh và các 
khoân nç tài chmnh khác (*) 

Qua hn Trong hn 
lông 

Den 3 tháng Trên 3 thäng Den 1 tháng Tu 1 -3 tháng Tü3 - 12 thãng 1w 1 -5 nàm Trên 5 näm 

4.827.458 

15.590.264 

20.834.169 

68.861 

234.564 

65.610 

21.398 14.000 

4.827.458 

15.590.264 

21.104.131 

68.861 

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 

ChCmg khoán du tu (*) 50.634.321 120.068 34.352.449 13.267.169 98.374.007 

Gop van, dAu tr dài hn (*) 26.688 26.688 

Tài san c djnh và bt dng san 3.684.185 3.684.185 

Tài san có khác (*) 2.847.836 50.021.512 1.152.098 51.881.230 70.955.770 45.642.062 222.500.508 

Tang tài san 468.693 4.086.787 147.604.030 6.767.026 214.544.251 240.136.055 148.107.101 761.713.943 

Nç phãi trã 

Tin gCri cOa và vay tfr NI-INN 13. 323 13.323 

Tin gCri cOa và vay ti các TCTD khác 33.600.181 1.490.298 803.155 35.893.634 

Tin gri cüa khách hang 116.136.760 114.268.618 293.442.119 35.348.124 71 559.195.692 

Phát hãnh giy t cO giá 11.162.946 14.070.871 19.927.896 42.940.038 10.945.000 99.046.751 

Các khoân ng khác 3.806.777 5.354.152 9.472.609 2.539.644 803.102 21.976.284 

Tôngnçrphãitrã 164.706.664 135.197.262 323.645.779 80.827.806 11.748.173 716.125.684 

Mác chênh thanh khoán rang 468.693 4.086.787 (17.102.634) (128.430.236) (109.101.528) 159.308.249 136.358.928 45.588.259 

(*,) Các khoán rnuc nay khong  bao gain dwphOng rüi ro. 

Song song vâi vic quán I' r0i ro thanh khoãn theo thang dáo hn nhLr trén, Ngan hang dat  tr9ng tam thirc hin quán 1 rUi ro thanh khoãn theo phng pháp thanh 

khoàn dng vOi vic do h.r&ng và kim soát chat ch t' 1 tái tic tiên gcri càa khách hang. Ngân hang dä thit Ip hn mc cãnh báo di vâi t' I tái mc tin gcri d 

dam báo t' i nay duqc kim soát theo mpc tiêu cüa Ngân hang. Chi tiët rüi ro thanh khoãn cüa Ngân hang di.rc quán 1 theo t' 1 tái ti,ic tin giri ctia khách hang tai 

ngày 31/03/2022 nhusau: 
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25.4 Rüi ro thanh khoãn: 

Tal san 

Qua han Trong han 
Tong 

Den 3 tháng Trên 3 thäng Den 1 tháng Tü I - 3 thang Tu 3 - 12 tháng Tü I - 5 nârn Trn 5 näm 

Tiên mat, yang bc, dá qu' 4.827.458 4.827.458 

Tiên gCri tai Ngân hang Nhà rnràc 15.590.264 15.590.264 

Tin gCri và cho vay các TCTD khác (*) 20.834.169 234.564 21.398 14.000 21.104.131 

Chi:rng khoán kinh doanh (*) 68.86 1 68.861 

Các cong cirl tài chInh phái sinh và cac 
khoán no tài chmnh khác (*) 

65.610 65.610 

Chovaykhachhang(*) 468.693 1.238.951 5.627.445 5.314.754 162.521.555 134.787.148 85.513.685 395.472.231 

Chirng khoán du tu (*) 50.634.321 120.068 34.352.449 13.267.169 98.374.007 

Gop vcn, dâu tu dài hn (*) 26.688 26.688 

Tài san c djnh và bt dng san 3.684.185 3.684.185 

Tài san có khác (*) 2.847.836 50.021.512 1.152.098 51.881.230 70.955.770 45.642.062 222.500.508 

Tong tài san 468.693 4.086.787 147.604.030 6.767.026 214.544.251 240.136.055 148.107.101 761.713.943 

Nçiphãitrã 
Tiên gtri cOa và vay tir NHNN 13.323 13.323 

Tiên gCri cOa và vay tr các TCTD khác 33.600.181 1.490.298 803.15 5 35.893.634 

Tién gri cia khách hang (**) 47.505.204 28.613.836 114.492.419 368.584. 162 71 559.195.692 

Phát hành giây t có giá 11.162.946 14.070.871 19.927.896 42.940.038 10.945.000 99.046.751 

Các khoãn no khác 3.806.777 5.354.152 9.472.609 2.539.644 803. 102 21.976.284 

Tong nc phãi trã 96.075.108 49.542.480 144.696.079 414.063.844 11.748.173 716.125.684 

Mac chênh thanh khoán rang 468.693 4.086.787 51.528.922 (42.775.454) 69.848.172 (173.927. 789) 136.358.928 45.588.259 
(*,1 Các k/wan muc nay khong bao gtn ditphông rzi ro 
(* *) NgOn hang áp dyng khá nàng tái tyc !in gi11 cüa khách hang a m&c 80% aheo dfr 1iu iháng ké, 1 tái tyc tin g&i n&n 2020 và 2021 dao dng trong khoáng 76% - 87%,) 

Tp. HCM, ngàytháng  4  nãm 2022 

Tong Giám Dc Lap bang 
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