
NGAN HANG TMCP sAi GON BIEU sO BO2a/TCTD 
S 19-2 1-23-25 Nguyn Hue, Ban hành theo TT49/2014/TT-NFfNN 
P. Bn Nghé, Q.1, TP HCM Ngày 31 tháng 12 nám 2014 

BAO CÁO TINH IIINH TAI CHINH (RIENG LE) 
QUY II NAM 2022 

D VT: Triêu dn 
STT Cm TIEU sO cuOi QU' sO DALT NAM 

A Tài san 760.150.775 702.122.301 
I .x - Tien mit, yang b3c, da quy 3.385.280 3.504.913 
II Tin gui ti NHNN 22.326.506 10.535.387 

III Tin gfri và cho vay các TCTD khác 20.772.562 24.960.869 
1 - Tiên gui ti các TCTD 20.772.562 24.960.869 
2 - Cho vay các TCTD khác - - 
3 Drphông ri'li ro(*) - - 

IV Chung khoán kinh doanh - - 
1 - Chirng khoán kinh doanh - - 
2 - Dir phOng rüi ro chirng khoán kinh doanh(*) - - 

Các cong ciii tài chinh phái sinh và các tài san tài 
chinh khác 

- 
- 

VI Cho vay khách hang 384.274.792 353.304.23. 
I - Cho vay khách hang 389.792.376 360.439.3 
2 - Dr phông thi ro cho vay khách hang(*) (5.517.584) (7.135.119 

VII Hott dng mua n' - - 
1 -Muanci - - 
2 - D%r phèng rüi ro hoit dng mua nçx (*) - - 

VIII Chfrng khoán du tir 97.626.166 90.303.337 
1 - Chirng khoán dâu tu sn sang dê ban 53.820.254 53.293.176 
2 - Chirngkhoán dutugittdnngày dáo han 58.678.843 48.400.114 
3 - Dr phông rüi ro chirng khoán dAu tl.r(*) (14.872.931J (11.389.953) 

IX Gop van, du tir dài hn 1.109.893 1.109.893 
1 - D.0 tu vào cong ty con 1.086.005 1.086.005 
2 - Vn gop lien doanh - - 
3 - Du tu vào cong ty lien k& - - 
4 -Dutudàihankhác 26.688 26.688 
5 - Dr phông giãm giá dAu tix dài hn (*) (2.800) (2.800) 
X Tài san c dinh 3.387.245 3.28 1.268 
I - Tài san cô dinh huu hinh 1.860.318 1.728.396 

* Nguyen giá TSCD 3.307.598 3.096.316 
* 1-lao môn TSCD(*) (1.447.280) (1.367.920) 

2 - Tài san c dinh thuê tài chmnh - - 
* Nguyen giá TSCD - - 
*HaomônTSCD - - 

3 - Tài san c djnh vô hInh 1.526.927 1.552.872 
* Nguyen giá TSCD 1.945.291 1.956.110 
* Hao man TSCD(*) (418.364) (403.238) 

215.122.381 XI Tài san có khác 227.268.331 
1 -Cáckhoânphãithu 80.447.857 85.696.879 
2 -Cackhoàn1i,phiphãithu 115.212.132 98.588.757 
3 - Tài san thud TNDN hoän lai - - 
4 -TàisánCókhác 33.125.300 33.094.269 

- Các khoãn du phông rüi ro cho các tài san có noi 
bang khac (*) (1.516.958) (2.257.524) 

TONG TAI SAN CO 760.150.775 702.122.301 
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STT CHI TIEU sO cuOi QU SO DAU NAM 

B Ncr phãi trã va vn chü s& hfru 760.150.775 702.122.301 

I Các khoãn ncr ChInh phü và NHNN 12.433 14.564 

1 Tin glri và vay ChInh phU, NHNN 12.43 3 14.564 

2 
Giao djch ban và mua 1i trái phiu ChInh phü vOi 
KBNN 

- 

II Tin gfri và vay các TCTD khác 23.051.312 44.073.236 

1 - lien gri cüa các TCTD khác 16.054.832 23.924.911 

2 - Vay các TCTD khác 6.996.480 20.148.325 

III Tin gfri cüa khách hang 595.447.632 513.184.212 

Các cong ci tài chInh phái sinh và các khOafl my 
tai chinh khac 

53.991 15.990 

Vn tài trçr, u thác dan tr, cho vay TCTD chu 
rüi ro 

- - 

VI Phát hành giy tôr có giá 97.952.650 103.036.423 

VII Tài san ncr khác 20.824.149 19.572.796 

1 - Các khoán lãi, phi phái trã 14.339.104 12.180.356 

2 - Thug TNDN hon lai phái trá - - 

3 - Các khoán phãi trâ và cong nçi khác 6.485.045 7.392.440 

- - 4 -DrphOngrUirokhác 

TONG NQ PHAI TRA 737.342.167 679.897.221 

VIII Vn chü sr hfru 22.808.608 22.225.080 

1 -VncüaTCTD 20.031.430 20.031.430 

* Von diu lê 20.019.899 20.019.899 

* Vn dAu tu XDCB, mua sm TSCD 45 45 

*Thang di.r voncophan 99.195 99.195 

* C phiêu qu (87.709) (87.709) 

* Co phiu uu däi - - 

*Vnác - - 

2 -QucüaTCTD 512.207 512.207 

3 - Chênh 1ch t)' giá hi doái - - 

4 - Chênh Ich dánh giá 1i tài san - - 

5 - Lçñ nhun chiia phân phi /L 1u5 k 2.264.971 1.681.443 

* Lçñ nhun chua phân phi näm tnrâc 1.681.443 576.382 

*LthJ uân ki này 583.528 1.105.061 

TONG N PHAI TRA vA VON CHU Sa HfJU 760.150.775 702.122.301 

1ANG 

GPHI 

iON1  
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Tp.H ChI Minh, ngày29 tháng .f nám 2022 

KE TOAN TRIXNG TONG GIAM DOC 

2 
LAP BANG 

CAC Cm TIEU NGOAI BAO CÁO T!NH H!NH TAI CHINH tRIENG LE) 

STT CHI TIEU sO cuOi QUY SO DAU NAM 

1 Báo länh vay vn 15.936 15.936 

2 

Cam k& giao djch hôi doái 36.839.812 53.676.415 

- Cam kt mua ngo?i t 498.394 6.986.251 

-Cam ktbanngoait 774.867 3.319 

- Cam kt giao djch hoán dôi 35.566.551 46.686.845 

- Cam két giao djch thong lai - - 

3 Cam kt cho vay không hu ngang - - 

4 Cam kt trong nghip viii L/C 4.800.726 2.621.573 

5 Bão lAnh khác 1.453.730 2.602.671 

6 Cam kt khác 13.767 3 1.427 

7 Läi cho vay và phi phãi thu chira thu thrçrc 15.719.510 18.188.273 

8 Nc' khó dôi dä xir 1 19.397.712 13.807.583 

9 Tài san và chfrng tr khác - 111.678.389 96.545.563 
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rnXuJ1& 
NGUYEN VAN HUNG 

Tp.Hô C/il Mm/i, ngày2Jtháng nám 2022 
TONG GIAM oOc 

NGAN HANG TMCP SAI GON Mu s6: BO3aJTCTD 
S6 19-21-23-25 Nguyn Hue, Ban hành theo TJ's 49/2014t1T - NHNN 

P. Bn Nghé, Q.1, TP HCM Ngày31 thángl2 nám 2014 

BAO CÁO KET QUA HOT BONG RIENG LE) 

QU\ II NAM 2022 
DVT: Triu ddng 

STT Các chi tiu 

Quyll 
Luyktirdu nämdn 

cuoi quy nay 

Näni 2022 Näm 2021 Nám 2022 NArn 2021 

1. Thu nhâp tfr lai và các khoán thu nhp ti.ro'ng tr 10.65 1.769 8.429.801 22.578.834 17.895.337 

2. Chi phi lài vã các khoán chi phi ttxo'ng tr 10.480.035 9.584.419 20.143.623 19.179.580 

I. Thu nhp läi thun 171.734 (1.154.618) 2.435.211 (1.284.243) 

3. Thunhpthotdngdjchvii 783.153 1.009.767 1.258.259 1.521.574 

4. Chiphihotdngdjchv 137.344 119.136 238.123 211.561 

II.  Lãi/th thun tu hot ing dlch  vi 645.809 890.631 1.020.136 1.310.013 

III.  Lãi/I thun tir hot dng kinh doanh ngoi h61 106.458 127.734 163.108 151.621 

LAi/I thun tir rnua ban chü'ng khoán kinh 
doanh 

- - - - 

V. Lai/1 thun tu' mua ban ching khoán du ttr 8.361 1.106.637 235.452 1.501.415 

5. Thunhptirhotdngkhác 67.362 507.857 79.042 511.016 

6. ChiphIhotdngkhác 33.219 6.067 38.430 18.235 

VI.  Läi/ I thun tr hoat ding khác 34.143 501.790 40.612 492.781 

VII.  Thu tu gop vn, mua ci phn 59.046 47.897 59.046 48.788 

VIII.  Chi phi ho3t dng 1.247.676 1.207.055 2.146.360 2.031.341 

Lçinhun thun tir hot dng kinh doanh 
triroc chi phi dr phông rui 

(222.125) 313.016 1.807.205 189.034 

X.  Chi phi di phông rüi ro tin diing (447.716) 124.014 1.124.878 (266.786) 

XI.  Tong 19i nhun tru'O'c thus 225.59 1 189.002 682.327 455.820 

7. Chi phi thud TNDN hin hãnh 97.098 54.797 98.799 54.797 

8. Chi phi thud TNDN hon 1i - - - - 

XII. Chi phi thud TNDN 97.098 54.797 98.799 54.797 

XIII, Li nhun san thu 128.493 134.205 583.528 401.023 



NGAN HANG TMCP sAl GON Miu s6 B04a,TCTD 

S 19-2 1-23-25 Nguyn Hue, Ban hành theo TI' s 49/2014/TI' - NHNN 

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

BAO CÁO LIfU CHUYEN TIEN TE (RIENG LE) 
QUY II NAM 2022 

(Theo phuro'ng pháp trc tip) 
DYT: Triêu tn 

STT Ch tiêu 

Lüy k tir dâu näm d&i cui 
qu nay 

Quy 11.2022 Quy 11.2021 

Luu chuyn tiên tir hoat dng kinh doanh 

01 Thu nhp lâI và các khoàn thu nhp ti.xang tir nhn thrqc 6.280.186 15.455.532 

02 Chi phi läi va các chi phi tuang ty dâ trá (*) (17.963.033) (21.144.086) 

03 Thu nhp ti hot dng dlch  vix nhn &rçYc 75 1.045 1.050.956 

Chênh 1ch s tin thirc thu/chi tr hot dng kinh doanh (ngoi t, 
yang, chiing khoan) 

05 Thu nhp khác (36.60 1) (f ' 

06 Tin thu các khoãn nq dA du'cic xCr Ii xoá, bü dp bang ngun rüi ro 24.681 • 

07 Tin chi trã cho nhân viën va hot dQng quãn 1, Cong vii (*) (2.291.655) (2.13I\.' 

08 Tin thu thu nhp thrc np trong k' (*) (233.220) (118.7' . 

Liru chuyn 
ye tal 

tim thuntfr hoit d3ng kinh doaith trithc nhu'ng thay do: 

san va von lu-u d9ng 
(13292167) (5.3 79.120) 

Nhüng thay di v tài san hot dng 

09 (Tang)/giãm cac khoãn tin gCri và cho vay cac TCTD khác - - 

10 (Täng)/giám các khoãn v kinh doanh chtng khoán 4.412.196 6.198.504 

11 (Tang)/giãm cac cong cci tài chinh phái sinh va tài san tài chinh khác - 144.328 

12 (Tang)/giám các khoãn cho vay khách hang (40.800.204) (36.905.372) 

13 Giám ngun dcr  phang d bà dp t6n thAt các khoán - - 

14 (Täng)/giám khác v tài san hoat  dng 5.773.375 1.206.780 

Nhirng thay dôi v cong nq hot ding 

15 Tang/(giám) các khoãn ng ChInh phCi vàNHNN (2.13 1) (2.303) 

16 Tang/(giãm) các khoãn tin gCri, tin vay cüa các TCTD (21.021.923) (972.924) 

17 Tängl(giàm) tin gCri cüa khách hang 82.263.420 11.391.502 

18 Thngl(giâm) phát hành giAy ti CO giá (5.162.774) 22.157.289 

19 
Tängl(giâm) vn tài trçl, u' thác du ttr, cho vay ma TCTD chju rOi - - 

20 
Tang/(giãm) các cong cci tãi chinh phái sinh va cac khoãn nçltái 
chinh khác 

38001 
- 

21 Tangl(giam) khác v cong nçi hot c1ng (548.877) 2.474.195 

22 Chi tr cac qu cOa TCTD (*) (1 .485) (40.446) 

I. Lou cii uymn timn thwn là' hoçit a'3ng kinh doanh 11.65 7.431 272.433 

44 994 

AN HAl 

NG MM cö 

TP.O 
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NGUYN VAN HiJNG 

STT Chi tiêu 

LUy k tu du närn dn cu6i 
qu nay 

Qu 11.2022 Qu 11.2021 

Lwu chuyn tin tfr hot dng dâu tir 

01 Mua s&m TSCD (*) (234.047) (54.362) 

02 Tin thu tir thanh Ii', nhtrçing ban TSCD 52.532 343 

03 Tin chi tir thanh 1, nhirçrng ban TSCD (*) - - 

04 
Tin chi dAu tix, gop vn vão các dan vj khác (Chi du Ut mua cong 
ty con, gOp vn lien doanh,liên kt va cac khoãn du Ut dãi hn 
khác) (*) 

- - 

05 
Tin thu tir du tii, gop vn vao cãc dan vj khác (Thu tin ban, thanh 
1 cong ty con, gop vn lien doanh lien két, và cac khoãn dAu ti.r dâi 
han khác) 

- - 

06 
Tin thu c tCrc, lçii nhun thrçcc chia tr các khoãn dâu tu, gOp von 
dài han 

- 48 788 

II. Lu'u cI,uên lien thiiâiz lit Izoçit dng thu tu' (181.515) ('5.231) 

Luu chuyên tién t& hot dng tài chInh 

01 Tang vn c phn t& gop vn vãJhoc phát hãnh c phiu - 4.79 1.494 

02 
Tin thu t1r phát hãnh GTCG dài hn dU diu kin tInh vào vOn tir cO 
và cac khoân von vay dài htn khác 

128 000 135 

03 
Tinchi thanh toãn GTCG dài hn dü diu kiin tInh vào von tr Co 

va cac khoãn von vay dai han  khac (*) 
(49.000) (12.b 

04 C tcrc trâ cho c dông và igi nhun da chia (*) - 

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

06 Tin thu dircc do ban c phiu qu5' - 

III. Luu chu en tin tfr hoçit dng tài chInh 79.000 4.914.494 

IV. Ltru chuyên tin thun trong k' 11.554.916 5.181.696 

V. Tin và cac khoän ttro'ng throng tiên ti thOi dim du k 39.001.169 31.549.189 

VI. Diu chinh ãnh hu'O'ng cüa thay dii t5 giá 29.963 70.450 

VII. Tin Va CC khoân twrng thrang tin tai  thOi dim cui k5' 50.586.048 36.801.335 

Tp.H ChIMinh, ngày2tháng'r'nám 2022 

KE TOAN TRU'ÔTG ..-  ' TONG GIAM DOC A 

'  NGAN HANGA 
mIJONGMM GOP 

*
* * 

cSAI GO 

Ti -b 
TRthNG KHANH FIOANG 

Li!iP BANG 

It' A 

â'rn ue 
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NGAN HANG TMCP SAI GON Biéu sá: BO5a/TCTD 

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

P.Bn Nghe, Q.1, TP HCM ngày 3 1/12/2014 cza Thóng Dc NHNN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 
QUY II NAM 2022 - RIENG LE 

DAc DIEM HOAT DQNG CUA NGAN HANG 

Giy phép hot dng 
Ngân hang dtrc thành Ip và hoat dng theo Giy phép s6 283/GP-NHNN duc cp bi 

Ngãn hang Nha niiOc Vit Nam ngày 26 tháng 12 närn 2011, theo Giy phép dang k kinh 

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

do do Sâ K hoch và D.0 tu Thãnh ph6 H Chi Minh ban hành. 

Ngân hang duçic thành 1p nhim thirc hin các giao djch ngãn hang bao gm: nh.n tin 

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

hành chüng chi tin gi:ri, k' phiu, tin phiu, trái phiu d huy dng vn trong ni.rOc a 

nixc ngoài. Cho vay; chit khu, tái chi& kh.0 cong ci chuyn nhuçing và giy tä cO giá 

khác; bão Iânh ngân hang; phát hành the tin diing; bao thanh toán trong ntrôc; bao thanh 

toán quc t. Ma tài khoân thanh toán cho khách hang. Cung cp các phirong tin thanh 

toán. Thirc hiên djch vii thanh toán trong rnrâc gôm see, 1nh chi, üy nhim chi, nha thu, 

Uy nhim thu, thu tin diing, the ngân hang, djch vi thu h và chi h; thirc hin djch V%i 

thanh toán quc t. Vay vn cUa Ngàn hang Nhà nuac dithi hInh thirc tái cp vn theo 

quy djnh cüa Lust  Ngân hang Nha nixOc Vit Nam. Vay vn cüa th chirc tin ding, t chrc 

tài chInh trong nixOc và nuOc ngoài theo quy djnh cUa pháp 1ut. Ma tài khoãn tin gri ti 

Ngân hang Nhà nuàc và duy tn trên tài khoán tin gi:ri nay s dir bInh quàn không thp 

hem mirc d%r trt bt buOc;  ma tài khoán thanh toán ti th chrc tin ding khác; m& tài khoãn 

tin gri, tài khoãn thanh toán a nuâc ngoài theo quy djnh cüa pháp 1ut v ngoai h6i. T 

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

h thing thanh toán quc t. Gop vn, mua c phn theo quy djnh cüa pháp 1ut.Tham gia 

thj trumg tin t: du giá tin phiu Kho bc, mua, bàn cong cii chuyn nhtrcmg, trái phiu 

ChInh phü, tin phiu Kho bc, tin phiu Ngân hang Nhà nuac va các gi.y t có giá khác 

trên thj truà'ng tin t. Kinh doanh, cung üng djch vii ngoi h6i và san phm phái sinh 

theo van bàn chap thun cUa Ngan hang Nhà nuac và quy djnh cüa pháp 1ut. Uy thác, 

nhn üy thác trong flnh vrc lien quan dn hoat dng ngàn hang theo quy djnh cUa Ngãn 

hang Nha nuOc. Tu v.n ngân hang, tai chInh; mua, bàn trái phiu ChInh phü, trái phiu 

doanh nghip; kinh doanh yang. Djch vii quãn l tin mt, bào quãn tài san, cho thuê tU, 

ket an toàn. Di l báo him. Djch vi mOi giâi tin t. Hott dng mua nç. Du ttx hçip 

dng tucmg lai trái phiu ChInh phü. 
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2. Vn thêu J 

S vn diu 1 cUa Ngân hang ti ngày 30 tháng 06 näm 2022 1 20.019. 899 triu dng. 

3. Mng lu'ói hot dng 

Ngân hang có tr'i s chInh d.t ti s 19-21-23-25 Nguyn Hue, Phthng Bn Nghe, Qun 

1, Thành ph H ChI Minh, Vit Nam. Ti ngày 30 tháng 06 nãm 2022, Ngãn hang có 

näm mixcyi (50) chi nhánh, môt trAm tAm mtroi chin (189) phông giao djch ti các tinh Va 

thành ph trên Ca miâc. 

4. Cong ty con : ti ngày 3 0/06/2022, Ngãn hang có 2 cong ty con nhu sau: 

Ten congty 
Giy phép dAng k 

kinh doanh 

Linh virc hoat dông 

krnh doanh 

T 1 s& hfru 

cua Ngan hang 

Cong ty TNHH MTV 

quAn 1' nçx và khai 

thác tài san Ngan hang 

TMCP Sài GOn 

Gi.y phép dAng k 

kinh doanh s 

0312083851 ngày 11 

thang 12 nAm 2012. 

Quan 1 ny, mua ban 

nçx, xác djnh giá trj tãi 

san, khai thAc và quãn 

1 tài san. 

100% 

Tng Cong ty C phAn 

Bão him BAo Long 

Gi.y phép clAng k 

kinh doanh s 059614 

ngày 02 thAng 08 näm 

1995. 

Kinh doanh bâo him, 

kinh doanh tái báo 

him, giám djnh tn 

tht, du ttr tài chInh 

và các hot dng khác 

theo quy djnh cüa 

pháp 1u.t. 

8 1,8% 

5. Thành phn Hi Ding Quãn Trj 

'S 

CIuc vu 

Chü tich 

Phó ChU tjch 

Thành viên doe lap 

Thành viên 

Chfrc vy 

Quyn T6ng Giám dée 

Phó Tng Giám dc kiêm GiAm dc Vi'ing 14 

Phó T6ng Giám dc phi trách fli QuAn 1 rüi ro kiêm 

PhO chü tjch 1.iJy ban TAi ca cAu 

Phó Tng Giám d6c phii trách Khi Vn hânh và Cong 

ngh, phi trách diu hành KhcM Chin hrçic và Phát trin 

H9 Va tell 

Ong Büi Anh Dung 

Ong Henry Sun Ka Ziang 

Ong Nguyn Tin Thành 

Ba Nguyn Phixcing Hng 

6. Thanh phân Ban Diêu Hành 

H9 Va ten 

Ong Triicng Khánh Hoàng 

Ong Lti Quc Tun 

Ong Dip BAo ChAu 

Ong Nguyn Ngçc NM Nam 
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Ba Trn Thj M Dung 

Ngãn hang 

Phó Tng Giám dc phi trách Khi Phê duyt TIn dung và 

Xir 1) flY 

Phó Tng Giám dc phi trách Khi K toán kiêm K Toán 

Trumg 

Phó T6ng Giám dc 

Giám dc Khi Quãn trj Tài chinh va Ngun vn 

Giám d,c Khi Kinh doanh Tin té 

Quyn Giám d6c Khi Doanh nghip 

Giám dc Kh6i H trG Kinh doanh 

Giám dc Khi Quán trj Ni chinh 

Giám dc Khéi Pháp ch 

Quyn Giám dc Khi Quán trj Ngun nhân 1%rc 

Giám dc Klii Djch vii Ngân hang và Tài chInh cá nhân 

Ong Nguyn Van Hung 

Ong Nguyn C&u Tinh 

Ba Trjnh Thj Thanh 

Ong Phan Hüii 

Ba Dng Thj Bão Châu 

Ong Lê Van Chánh 

Ong TrAn Châu Tu.n 

Ba Nguyn H Thu Thüy 

Ong Nguyn Ttrng Quang 

Ong Vô Vn Tr?mg 

7. Tong s can b cong nhân viên ngày 30/06/2022: 

Tng s can b cong nhân viên cüa Ngãn hang ti ngày 30 tháng 06 näm 2022 là 7.185 

nhãn viên. 

II. KY KE TOAN, D€IN V! TIEN TE SI DUNG TRONG KE TOAN: 

1. K5'ktoán 
K' k toán qu cüa ngân hang bt du tr ngày 01 tháng 04 nam 2022 và k& thüc vào 

ngày 30 tháng 06 näm 2022. 

2. Don v tin t sü diing trong k toán 

Dcin vi tin t sir diing trong cong tác k toán cüa ngân hang là dng Vit Nam (VND). 

III. CHUAN MVC  vA CHE DQ ICE TOAN AP DIJNG 

1. Tuân thu theo các Chuân mrc K toán Vit Nam và H thong K toán các TCTD 

Viêt Nam 
Báo cáo tài chInh cüa Ngân hang TMCP Sài Gôn tuân thu các chun mrc k toán Vit 

Nam da ban hành và Co hiêu hrc. 

2. Chun mirc và ch d k toán áp diing 
Các báo cáo tài chInh cüa Ngãn hang duqc trInh bay theo dcin vi triu dng Vit Nam, 

duçc 1p theo H thng K toán các T chrc TIn d%ing Vit Nam theo Quy& djnh so 

479/2004/QD-NHNN ngày 29 thang 04 näm 2004 do Thng Dc Ngân hang Nha nxàc 

Vit Nam ban hành có hiu 1irc t1r ngày 1 thang 1 näm 2005 và các quy& djnh b sung, 

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

thang 03 nàm 2014, Thông tu so 22/2017/TT-NFINN ngày 29 tháng 12 nam 2017, Ch 
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d báo cáo tài chInh di vài the T chirc tin ding ban hành kern theo quyt djnh 

16/2007/QD-NHNN ngày 18 thang 04 näm 2007, Thông ill s 49/20 1 4/TT-NHNN ngày 

31 thang 12 näm 2014, Thông tu s 27/2021/TT-NI-INN ngày 31 tháng 12 nàm 2021 cUa 

Thng dc Ngân hang Nhà nuc Vit Nam và FI thng Chun mijc K toán Vit Nam 

do B Tài chInh ban hành bao gm: 

Quyt dnh s 149/2001/QD-BTC ngày 31/12/2001 v vic ban hành và cong b6 4 

chuAn muc k toán Viêt Nam (dot 1); 
- Quyt djnh s 165/2002/QD-BTC ngày 3 1/12/2002 v vic ban hãnh và cong b 6 

chu.n mixc k toán Viêt Nam (dot 2); 
Quyt djnh s 234/2003/QD-BTC ngày 30/12/2003 v vic ban hãnh và cong b6 6 

chu.n mrc k toán Viêt Nam (dot 3); 
Quyt dnh s 12/2005/QD-BTC ngày 15/02/2005 v vic ban hành và cong b 6 

chun mire k toán Vit Nam (dcyt 4); 
Quyt djnh s6 100/2005/QD-BTC ngày 28/12/2005 v vic ban hành và cong b 4 

chub muc k toán Viêt Nam (dot 5). 

3. Các co' s& dánh giá và các tr(rc tinh k toán áp diing
OPH 

Co s dánh giá là nguyen tc giá gc theo chuk mire  k toán s 01 — VAS 01 — Chun 

rnirc chung. 

Trong kS",  Ban Diu hành cüa Ngân hang dã tip tiic thrc hin các bin pháp c.n thit 

d duy tn hot dng kinh doanh lien tile  nhi.r tang cixô'ng thu hi các khoân nç dn hn 

và nç xu, duy trI tin giri cUa các khách hang cü và tang cu?mg tim kim các khách 

hang mri, tim kim sir  h trg tài chInh t1r the TCTD khác, kim soát cht chë các 

khoàn chi phi hot dng... Dng thai, Ngãn hang cüng dang tip t%lc thire hin các 

giái pháp co cu danh rniic tài san Co và tái c.0 true Ngân hang d n djnh hot dng 

va nâng cao thanh khoãn cüa Ngãn hang. Ban Di&u hành cüa Ngãn hang tin tuâng 

rng vài vic thirc hin cac bin pháp nêu trên thI Ngân hang së tip tile  hot dng 

kinh doanh trong th&i gian tâi. VI vy, báo cáo tài chInh riêng lé nay duçic 1p tren co 

sâ giã djnh hoat dng lien tile. 

IV. CHINH SACH KE TOAN AP DUNG 

Chuyên di tin t 

Tt cã eáe nghip vii  phát sinh cüa ngãn hang dtrçyc hach  toán theo nguyen té. Tài san và 

nq phái trá có ngun g6c ngoai t duçrc quy di sang VND theo t giá quy djnh vào ngày 

l.p bang can di k loan. Các khoàn thu nhp và chi phi bng ngoi t cña Ngãn hang 

dirge quy di ra VND theo t' giá vào ngày phát sinh giao djch. 

Chênh loch t giá tuân thu chun mire  k toán Via Nam s 10 — VAS 10 - Anh hu&ng 

cüa vice thay di t' giá hi doái. Vic dánh giá chênh 1ch t' giá cui k dirge dira vào 

bang tong kt tài san và kt thüc mi niên d k toán sê dirge dira vao báo cáo kt qua 

kinh doanh. 

2. Cong cii tài chInh phái sinh và k toán phông ngfra rüi ro 
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Các cong ci tài chInh phái sinh dugc ghi nhn theo Thông tu s6 15/2015/TT-NHNN ngày 

02 tháng 10 näm 2015 cüa Ngân hang Nhà nuâc Vit Nam v Huóng d.n giao djch ngoi 

t trên thj trueing ngoti t cña các TCTD dixçc phép hoit dng ngoi hi; cong van s 

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

sinh tin tê. 

3. K toán thu nhp lài, chi phi läi và ngfrng dir thu lãi 

Thu nhp tü lài cho vay Va chi phi trà lAi vay duçic ghi nhn trong báo cáo kt qua hoat 

dông kinh doanh riêng trên ca so dir thu, dr chi. 

Hach toán s li phãi thu phát sinh trong k' vào thu nhp di vOi các Khoàn nç duçic 

phn 1oi là nç dü tiêu chun không phãi trIch dir phèng rcii ro ci th theo quy djnh cüa 

Ngân hang Nhà nuOc Vit Nam và các khoan nç thrgc gi nguyen nhóm n dü tiêu chu.n 

do thirc hin chInh sách cüa Nhà rnrOc và s 1i phài thu phát sinh trong k' cUa các Khoán 

nç cOn lai  thI không phài hach  toán thu nh.p t1c hin theo dOi ngoi bang d don dc 

thu; khi thu duçic thi hach  toán vào thu nhp, SCB thrc hin theo quy djnh ti Thông tu 

s 16/201 8/TT-BTC ngày 07/02/2018 HuOng dn mt s diu v ch dO tài chInh di 

vOi TCTD, chi nhánh Ngãn hang nuOc ngoài. 

Di vOl s lai phãi thu cUa s dix nq duqc ca c.0 'ai  th?ñ hn trã nçi, mien, giâm lAi Va 

giü nguyen nhóm nç dü tiêu chun (nhóm 1) theo quy djnh t?i  Thông tu s 01/2020/Ti'-

NHNN ngày 13/03/2020 v vic tè chüc tin diing, chi nhánh ngân hang nuOc ngoài cci 

cu lai thi han  trã nç, min, giám lãi, phi, git nguyen nhóm nç nhm h trçl khách hang 

chju ãnh huOng do dch Covid - 19, k tr ngày duçc co cu lai,  t6 chüc tin diing, chi 

nhánh ngân hang nuOc ngoài không phãi hach  toán thu nhp (dr thu) ma thçrc hin theo 

dOi ngoi bang d dOn d6c thu; thirc hin hach  toán vào thu nhp khi thu duge theo quy 

djnh cüa pháp 1u.t v ch dO tài chInh di vOi t chüc tin dimg, chi nhánh ngan hang 

nuOc ngoài. 

4. Kê toán các khoãn thu tir phi vi hoa hng 
Các khoãn phi dich vi và hoa hng dixçic ghi nh.n khi djch vi dugc cung cap. 

5. I( toán cho vay khãch hang 

5.1. Nguyen tc ghi nhn khoãn vay 

Các khoàn vay thrçic cOng be1 va trInh bay theo se1 dix ng ge1c tai  thOi dim k& thiic k5' k 

toán. 

5.2. Co sô phn 1oii nçi và trIch 1p thy phông rüi ro 

Ngân hang áp dicing vic phân loai  nç, trich 1p  dir phOng nçx phài thu khó dOi vâ xr 1 rüi 

ro theo các huOng dn tai  Thông tu se1 1 1/2021/TT-NHNN ngày 30/07/2021 cüa Th6ng 

de1c Ngân hang Nhà nuOc Vit Nam quy djnh v vic phân loai  tài san có, müc trIch, 

phuong pháp trIch 1p dir phOng rüi ro và vic sir ding d%r phOng d xir l rüi ro trong hoat 

dng cüa TCTD, chi nhánh Ngân hang nuórc ngoài và Thông tu se1 48/2019/TT-BTC ngày 

08/08/20 19 cUa Bô Tài chInh huOng dn vic trIch 1p và xO l các khoãn dir phOng giâm 
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giá hang tn kho, tn that cac khoân du tu, nç phãi thu khó dôi và bão hành san phAm, 

hang hóa, djch vi, cong trinh xây drng ti doanh nghip và Thông tu s 24120221TT-BTC 

ngây 07/4/2022 sra di, b sung mt sé, diu ctia Thông ti.r s 48/2019/TT-BTC. Các 

khoán na thzc phân 1oi chü yu theo thãd han nç cUa khách hang. Khi phân 1oi nç, dir 

phông rUi ro duçc trIch 1p theo tr 1 quy djnh ti các thông tu trên. 

Di vi nhftng khoãn nç duçxc ca cAu 1i thai hn trâ nç, min, giãm Iâi, phi, giCt nguyen 

nhóm nq nhm h tra khách hang chju ãnh hithng bi djch Covid — 19, Ngân hang áp 

diving giü nguyen nhóm no và phân 1oi nç theo Thông tu s 01/2020/TT-NHNN ngày 

13/3/2020; Thông tu s 03/2021/TT-NHNN ngãy 02/4/2021 cO hiu 1irc thi hành k tü 

ngáy 15/7/2021 và Thông tu s 14/2021/TT-NHNN ngày 07/9/2021 cüa NHNNVN có 

hiêu 1uc thi hành k tiir ngay 07/9/2021 v vic Sira di, b sung mt so diêu cUa Thông 

tu s 01/2020/TT-NHNN ngãy 13/3/2020 cüa Thng dc NHNNVN quy djrIh ye vic to 

chirc tin ding, chi nhánh ngân hang nuOc ngoài co' cu 1i thôi hn trã ng, min, giãm lãi, 

phi, giU nguyen nhóm nç nh.m h trg khách hang chju ành huông bi djch Covid — 19. •1' 

5.3. Nguyen tc sfr dtjng di phông xir 1 rüi ro 

Sau khi dã xr 1 tai san bão dam d thu hi n theo thOa thun cüa các ben, phü hcp 

vâi quy djnh cüa pháp luat, Ngân hang sr ding dr phOng ci th d xü 1' rüi ro di 

vi s du nç cOn 1i cüa khoán ng; trung h9p si:r diing dir phOng cii th không dü bü 

dp rüi ro cüa khoán nç thi phãi sr ding dir phOng chung d xir 1 rüi ro; 

Tru&ng hç'p Ngân hang chua xir i tai san bão dam d thu hi ng, Ngân hang sr diving 

dir phOng d xir 1 rüi ro theo nguyen tc sau: 

• Sir diing dr phOng cii th trIch lap  theo quy djnh d xü 1 rüi ro di vi khoân 

ncdó; 

• Khn truong tin hanh x& 1 tài san bão dam theo thOa thuan vai khách hang 

va theo quy djnh cüa pháp luat  d thu hi nç; 

• Trithng hçip sir ding dir phOng cii  th và s tin thu duçc tir xü 1 tài san bão 

dam không dü bü dp rCii ro cüa khoán nçi thI sr dung dur phOng chung d xü 

1)'rUiro. 

- Sau khi xü 1 rUi ro, Ngan hang vn theo dOi và có các bin pháp thu hi nçi dy dU, 

trit d di vi khoàn nç duoc xcr l' rüi ro, trir trung hp khoãn nçi sau khi xr l rüi 

ro duçc Ngân hang ban cho t chi'rc, cá nhân, thu duçc dy dü tin ban ng theo I-Içp 
dng mua, ban nç. 

- S ti&n thu hi duc tr nç dã sr ding dir  phOng d xir l rñi ro, k Ca s tin thu hi 

duc t1r vic xfr l' tài san bão dam, Ngân hang ghi nhan vào thu nhap  trong kS'. 

6. K toán các nghip vij kinh doanh và du tw chñiig khoán 

6.1. Chfrng khoán kinh doanh 
- Nguyen t&c ghi nhan giá trj chIrng khoán kinh doanh: Chrng khoán kinh doanh du?c 

ghi nhân theo giá gc (giá thirc th mua churng khoán), bao gm giá mua cong các chi 
phi mua (nu co). 
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Phxcmg pháp dánh giá mi'rc giâm giá trj và trIch 1p di,r phông giãm giá cht'rng khoán 

kinh doanh: Tai th?ii dim khóa s k toán d lap báo cáo tài chinh, can cir vào tInh 

hlnh bin dng giá chi'rng khoán, tin hành 1p dr phông hoc hoàn nhp dir phông 

giàm giá chrng khoán di vi chrng khoán chua ban tai  thi dim khóa s theo Thông 

tu s 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 và Thông tu s 24/2022/TT-BTC ngày 

07/4/2022 sra di, b sung mt s diu cüa Thông tu s 48/2019!TT-BTC cña B Tài 

chInh. Trong tnr&ng hçip khong th xác djnh dirçc giá tr thj tru&ng cüa churng khoán, 

các chüng khoán sê không duçxc trIch 1p d%r phông. 

6.2. Chirng khoán du tu 

Nguyen tc ghi nhn giá trj chüng khoán du tu (chüng khoán sn sang dê ban và 

chi'rng khoán giü dn ngày dáo han): Chüng khoán du tu duqc ghi nhn theo giá gc 

(giá thrc th mua chüng khoán), bao gm giá mua cing các chi phi mua (nu co). 

Phucing pháp dánh giá mirc giãrn giá trj và trIch 1p dr phông giàm giá chi:rng khoán 

du tu: Tai th?yi dirn khoá s k toán d lap báo cáo tài chInh, can cü vào tinh hInh 

bin dng giá chüng khoán, tin hành 1p  dir phang hoc hoàn nhQp du phOng giãm 

giá chrng khoan di vài s chüng khoán chua ban tai  thai dim khóa s theo Thông 

tu s 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 và Thông tu s 24/2022/TT-BTC ngày 

07/4/2022 sra di, b sung mt s diu cña Thông tu s 48/201 9/TT-BTC cUa B Tài 

chInh. Trong tru&ng hçip không th xác djnh dugc giá trj thj tru?mg cüa chrng khoán, 

các chrng khoán së không duçic trIch 1p dir phông. 

Trái phiu dtc bit do VAMC phát hành là giy ti có giá cO thai han  do VAMC phát 

hành d mua lai nç xu cUa ngân hang. Trái phiu dc bit du?c ghi nhn theo mnh 

giá vào ngày giao djch va luôn dugc phán ánh theo mnh giá trong thôi gian nm giü. 

Mênh giá cila trái phiu däc bit duc phát hành ti.ro'ng üng vOi khoân ng xAu duc 

ban và là du n gc cUa khách hang vay chua trã trr di s tin dir phOng th dä 

trIch 1p  nhung chua sir dung cüa khoãn ng do. 

Trong thii gian nm gi trái phiu d.c bit, djnh k' Ngan hang tinh toán và trIch l.p 

dr phOng rüi ro cii th hang näm theo hirOng dn tai  Thông tu s 14/2015/TT-NHNN 

ngày 28 tháng 08 nàm 2015 cüa NHNN sCra dôi, bô sung mt so diêu cüa Thông tu 

19/2013/TT-NHNN quy djnh v vic mua, ban và xü l ng xAu cüa Cong ty Quán 1' 

tài san cüa các t chirc tin ding Vit Nam. 

7. K toán tài san c dinh 

+ Nguyen tc ghi nhn 

TSCD duçrc ghi nhn theo các chun mrc k toán s 03 — VAS 03 — TSCD hüu hInh 

và chuAn mirc k toán Vit Nam, 04 — VAS 04— TSCD vô hinh. 

Tài san cô djnh duc xác djnh theo nguyen giá trir (-) giá trj hao mon lüy k. 

Nguyen giá tài san c djnh bao gm giá mua và nhUng chi phi có lien quan trirc tip 

dn vic dua tài san vào hoat  dng. NhUng chi phi mua sam, cãi tin và tan trang duc 

tInh vào giá trj tài san c djnh. Riêng nhng chi phi b tn süa chüa duçxc tInh vào 

Báo cáo kt qua hoat  dng. 

IA 

(O 

HO 
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Khi tài san duçc ban hay thanh 1, nguyen giá và khu hao lOy k thrçc xóa s và bt 

k' các khoãn lâi 1 não phát sinh do vic thanh 1 du duçc tInh vào Báo cáo kt qua 

hoat dng kinh doanh. 

•:• Phu'o'ng pháp khu hao áp ding 
Tài san c djnh khu hao theo phucing pháp dixng thâng dé trr dan nguyen giá tài 

san c djnh theo thñ gian hthi dung uàc tmnh, phü hqp vài huâng dn tai  Thông tix s 

45/201 3/TT-BTC ngày 25/04/2013 hu&ng dn ch d quân 1', sr d%ing, và trIch khu 

hao tái san c djnh cüa BO Tãi ChInh; Thông tu s 2 8/20 17/TT-BTC ngày 12/04/2017 

v/v sra dôi, bô sung mt s diu cüa Thông tu s 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/20 13 

và Thông tu sé 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 cüa BO Tài chinh huâng dn ch 

d quãn 1, sir dvng và trIch khAu hao tài san c6 djnh. 

8. Tin và các khoãn tiro'ng throng tin 

Tin và các khoãn tuong throng tin bao grn tin mt tai  qu, tin gui tai  NHNN, TIn 

phiu ChInh phü va các GTCG ngân han  khác dü diu kin tái chit khAu vói NHNN, 

chüng khoán có thèi han  thu hi hoc dáo han  không qua 3 tháng k tir ngày mua, tin 

giri tai  các TCTD khác không kS' han và dáo h?n  không qua 3 tháng k tr ngày gui. 

9. Nguyen tIc và phiro'ng pháp ghi nhn thu thu nhp doanh nghip va chi phi thu 

thu nhâp doanh nghip 
Tài san thu và thud phãi np cho näm hin hành và các näm truâc duçic xác djnh bng 

giá trj dir kin phái np cho/thu hi t1r cor quan thu& áp ding mirc thug su&t và cac 1ut 

thu có hiu lirc vào ngày 1p bang can di k toán riêng. 

Thu thu nhp hitn hành thrçc ghi nhan vào kt qua hoat dng kinh doanh riêng ngoi trr 

tnrng hçrp thud thu nhQp phát sinh lien quan dn mt khoàn miic duçc ghi th&ng vào von 

chU sâ hU'u, trong truông hcip nay, thu thu nhp hin hành cOng thrçic ghi nhn trirc tip 

vào vn chO s& htru. 

Ngân hang chi thrçc bO trr các tài san thu thu nhp hin hành và thud thu nhp hin hành 

phái trã khi Ngân hang có quyn hp pháp duçrc bO tr1r gicra tài san thu thu nh.p hin 

hành vOi thu thu nhp hin hành phái np và Ngân hang dr dtnh  thanh toán thud thu 

nhp hin hành phái trã và tài san thu thu nhp hin hành trên Co S thu&n. 

Các báo cáo thu cüa Ngân hang sê chu sir kim tra cOa co quan thus. Do vic áp d%rng 

lust và cac quy djnh v thu di vài các loai nghip vi khác nhau có th dixçrc giái thIch 

theo nhiu cách khác nhau, s thu duçrc trInh bay tren các báo cáo tài chiInh có th se bj 

thay di theo quyt djnh cui cOng cOa Co quan thu. 

10. K toán các khoãn vn vay, phát hành chü'ng khoán nç, cong ci.i vn 

Nguyen tc ghi nhn chi phi di vay: ghi nhn chi phi di vay theo chun mirc k toan Vit 

Nams 16—VAS 16— Chi phi di vay. 
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THÔNG TIN BO SUNG CAC KHOAN MVC  TRONG BAO CÁO TINH HiNH TM 
• CHINH QUY

Dvt : Triu dung 

1. Chung khoán kinh doanh : Không phát sinh 

2. Các cong ciii tài chinh phái sinh và cãc tài san tài chInh khác 

Tng giá trl 
cüa hçrp dng 

Tung giá tr ghi su k toán 
(theo t giá ngày Ip báo cáo) 

(theo t5 giá hiu 
hrc hqp dung) Tai san Cong ncr 

Tai ngàv CuM qu 53.081.297 53.991 

Cong ciii tài chInh phái sinh tin t 

- Giao dich kS'  han tin t 17.420.090 35.998 

- Giao dich hoán di tin tê 35.66 1.207 17.993 

Tai ngày du nãm 49.722.874 15.990 

Cong cii tài chInh phái sinh tin t 

- Giao dich kS'  han tin tê 9.653.706 65.342 

- Giao dich hoán di tin té 40.069.168 8 1.332 

3. Cho vay khách hang 

Cho vay TCKT, cá nhân trong nuâc 
Cho vay chit khu cong cy chuyn nhucing và các GTCG 

Cho thuê tài chInh 

Các khoán phái trá thay khách hang (báo lành) 

Cho vay bang vn tài trçi, iy thác du tu 

Cho vay các t chCrc, cá nhân nuccc ngoâi 

Cho vay theo chi djnh cia ChInh phü 

Ng cho vay dtrçc khoanh và nçi ch xir 1 

Tong 

Phân tIch chat hrçrng ncr cho vay: 

Nçidü tiêu chuAn 

Nycnchá 

Nci du6i tiêu chun 

Nçinghing 

Nçi có khá nAng mt vn 

Tung 

Cuii qu Du näm 

389.766.142 360.413.421 

26.234 25.95 1 

389.792.376 360.439.372 

Cui qu Du näm 

385.080.367 355.091.061 

903.938 1.382.113 

284.291 719.809 

522.851 616.259 

3.000.929 2.630.130 

389.792.376 360.439.372 

Phân tIch dir ncr theo thôi gian: 
Cui qu iMu nàm 

Ng ngAn han 130.014.876 137.339.352 

Nçi trung han 109.148.417 63.394.963 

Nçdàihn 150.629.083 159.705.057 

Tung 389.792.376 360.439.372 
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Dir phông chung Dtr phông 
cy th  

(2.683.569) (4.45 1.550) 

(217.342) 1.834.877 

(2.900.911) (2.6 16.673) 

(2.582.790) (750.442) 

(100.779) (3.701.108) 

(2.683.569) (4.451.550) 

At 

4. Si1 thay di cfla dil  phông rüi ro tin dung 
Cui qu Du nàm  

D1phông rüi ro cho khách hang (5.517.584) (7.135.119) 

- Dir phông ci th (2.6 16.673) (4.45 1.550) 

- Dr phông chung (2.900.911) (2.683.569) 

Dir phông cho cãc cam kt ngoIi bang 
- Dir phông ci th 

- Dtrphôngchung 

Tng cong (5.517.584) (7.135.119) 

Thay di thr phông rüi ro tin diing trong k' nhtr sau: 

K nay 
A A Sodudau ky 

- Dr phOng rüi ro trich 1p trong k'/(Hoân nhp dj phông 
trong ks') 
- SCr dçtng d%r phông rãi ro tin dung trong k' 

S dir cuôi k' 

K5 trtr&c 
A A Sodudau ky 

- D phông rij1 ro trIch 1p trong k'/(Hoàn nhp dir phàng 
trong ks') 

- Sir diing dir phông rüi ro tin dyng trong kS' 

S dir cui k' 
A 

5. Chirng khoan dau tir 

Cui qu Du näm 

5.1. Cháng khoán du tir sn sang d ban 

a. ChCrngkhoánNc 53.802.114 53.275.036 

- Chüng khoán ChInh phU, chInh quyn dja phi.rcing 53.602.114 52.475.029 

- Chrng khoán Nc do TCTD trong nuóc phát hành 200.000 800.007 

b. Ch(rngkhoánVn 18.140 18.140 

- Chirng khoán Vn do TCTD trong nuác phát hành 18.140 18.140 

- Chi'rng khoán Vn do TCKT trong nuóc phát hành 

c. Dçr phàng rii ro chi'rng khoán sn sang d ban (75.026) (75.026) 

Trong do: - Dy'phOng giáln giá (75.026) (75.026) 

-DrphOngchung - 

Tiig 53.745.228 -- 53.218.150 
A . A 5.2. Chirng khoan dau tu gnr den ngay dao hn 

Cháng khoán Nq do TCTD trong ntxc phát hành 

ChCrng khoán Nçi do TCKT trong nuc phát hành 

Dçr phông rài ro CK du tir gi& dn ngày dáo hn 

Trong do: Drphdng chung 

Tling 

5.3. Trãi phiu dc bit do VAMC phát hành 

Mnh giá trái phiu dc bit 58.678.843 48.400.114 

Dr phông trái phiu dc bit (14.797.905) (11.314.927) 

Tong 43.880.938 37.085.187 
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Phãn tIch chat hrçng chüng khoän du 
5.4. tur dtrçc phãn loai là tài san cé rüi ro tin Cui qu Du näm 

dyng 
Nçi dü tiêu chun 200.000 800.007 
Nc cn chU 
Nq dLr&i tiêu chun 
Nçnghing 
Nçi cO khã näng mAt vn 

T6ng 200.000 800.007 

6. GOp v6n, du tir däi han 

Phân tich giá trl du ttr theo loai hinh du tir 
-, uoi quy Du näm 

Du tu vào cong ty con 1.086.005 1.086.005 

Các khoán dAu tr dài han khác 26.688 26.688 

Dr phong giãm giá d&u tu dài han (2.800) (2.800) 

Tong 1.109.893 1.109.893 

Danh sách các khoän dau tir dai han  khäc 

Cui qu Du näm 

T phn 
Giá gc nAm gill 

(%) 

T/ phn 
Giá gc nAm gill 

(%) 

- CTCP DL Khách san  Sài GOn Ha Long 9.900 5,69 9.900 5,69 

- CTCP Sài GOn Kim LiOn 7.3 26 9,90 7.326 9,90 

- CTCP Du ljch Sài Gôn Vinh Long 1.500 1,00 1.500 1,00 

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

26.688 26.688 

Dr phOng giãm giá dAu tu dài han  khác (2.800) (2.800) 

Tng 23.888 23.888 

7. Các khoän nq Chlnh phil và Ngân hang Nhà nu*c 
-, ,uoi quy Bu näm 

7.1. VayNHNN 12.433 14.564 

-Vaytheohèscitindang 12.433 14.564 

- Vay chit khAu các GTCG 

- Vay có bào dam bang cAm c6 GTCG - 

- Vay thanh toán bü trCr - 

- Vay d.c bit 

- Vay khác (bao gm các khoân vay có thii 
han theo các miic tiOu ChInh phO chi djnh) 

- Nq qua han 

7.2. TiAn gri cCia KBNN 

- Tin gCri b&ng dng Vit Nam 

- Tin gCri bang ngoai t 

7.3. Giao djch bàn và mua lal  TPCP vOl KBNN 

7.4. Các khoãn nçx khác 

Tng 12.433 14.564 
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8. Tin giri và vay dlla các TCTD khác 

8.1. Tin glli cüa các TCTD khác 

Cui qu Du nàm 

a. Tin gt'ri không kS' han 15 .04 1.765 19.233.373 

- Bang VND 15 .04 1.765 19.233.373 

b. Tin gri có kS' han 1.013.067 4.69 1.538 

- BAng VND 900.000 3.986.400 

- BAng ngoi h6i 113 .067 705. 138 

Ting 16.054.832 23.924.911 

8.2. Vay các TCTD khác 
- BAng VND 5.479.351 19.723.609 

Trong do: Vay chkt khO'u, tái chié't khtlu 3.709.678 18.796.214 

Vay cdiii cd thi chã'p 

- BAng ngoi hM 1.5 17. 129 424.716 

Tong 6.996.480 20.148.325 

Tng tin gfri và vay ella TCTD khác 23.051.312 44.073.236 

9. Tin gui dlla khách hang 

Thuyt minh theo Ioai 
tiên girl 

1 uoi quy Du näm 

Thin gui k/tong kj Izrn 25.761.817 22.474.219 

Tiên giri khong k han  bAng VND 24.097.332 20.740.500 

Tin gi'ri khong k5' han  bAng ngoi t 1.604.789 1.696.634 

Tin gcri tit kim không k' han  bAng VND 18.573 1.443 

Tin gi:ri tit kim không kS' han bAng ngoai t 41.123 35.642 

Tin gui có kj' hun 568.5 15.262 488.891.429 

Tin gri có k5' han  bAng \'ND 37.646.026 34.165.655 

Tin gCri có k5i han  bAng ngoi t 46.182 45.672 

Tin gi:ri titkim có kS' han bAng VND 528.134.107 451.854.461 

Tin gCri tit kim có k' han  bAng ngoai t 2.688.947 2.825.641 

Tien gá'i van ci: uyên dàng 1.044.808 1.629.666 

Tin gui k35 qu9 125.745 188.898 

Tong 595.447.632 513.184.212 

Thuyt minh theo Mi tiry'ng khách hang, Ioai 
hInh doanh nghip 

Cui qu Du nàm 

Titngfricüa TCKT 44.081.015 39.549.171 

Cong ty nhà nuâc. 

COng ty trách nhim hru han  I thành viên do nhà 
ni.rc s? hu 100% vn diu Iê 

1.638.844 

3.198.490 

1.629.231 

2.910.099 
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Cong ty trách nhim htru hn 2 thành viên trô len có 
phAn vn gop cüa nhà nuc trén 50% vn diu 1 
ho.c nhà nrncc git quyn chi phéi 

Cong ty trách nhim h&u hn khác 

Cong ty c phAn có vn c phn ciia nba nuóc chim 
trên 50%vn diu 1 ho.c tng sôcô phn có quyên 
biêu quyêt; hoc nba nuâc girr quyén chi phôi dôi v9i 
cong ty trong Diêu 1 cüa cOng ty. 

Cong ty c ph.n khác 

Congtyhçipdanh 

Doanh nghip tu nhân 

Doanh nghip có vn du tu nuOc ngoài 

Hcip tác xA vã lien hip hçip tác xA 

Ho kinh doanh 

Don vj hành chInh sij nghip, clang, doàn th và hip 
hQl 

Tin gil cüa cá nhân 

Tin gil cüa các di trffng khác 

Tong 

59.881 31.159 

12.698.701 9.324.368 

167 765 628 867 

16.680.402 15.893.371 

13.843 24.253 

3.440 3.745 

5.249.458 4.873.440 

94.297 83.046 

4.275.894 4.147.592 

549.177.083 471.970.800 

2.189.534 1.664.241 

595.447.632 513.184.21Z 

10. Phát hành giy tb có giá thông thubng 
Cui qu Du näm 

DuOi l2thang 39.772.200 5 1.006.176 

Tir 12 tháng dn thrói 5 näm 46.909.450 40.838.247 

Tr 5 näm tr& len 11.27 1.000 11.192.000 

Ton g 97.952.650 103.036.423 

11. Các khoãn iu:Y khác 
Cui qu Du nàm 

- Các khoán phài trã ni b 135.242 383.705 

- Các khoán phái trã ben ngoài 6,037.079 6.694.526 

- Qu5' khenthuâng, phüc 1çi 3 12.724 3 14.209 

Tong 6.485.045 7.392.440 
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t3 

12.  Tlnh hlnh thtyc hin nghia vii vcri NSNN 

S dir 
Chi tiêu 

dau nam 
Diu chinh 

khác 

Phát sinh trong k' S dir 
cui qu) s phãi nôp S da np 

Thus giá frj gia tang 29.259 87.68 1 (7 1.872) 45.068 

Thus thu nhp doanh nghip 138.717 349 128. 152 (233.220) 33.998 

Thu thu nhp cá nhân 10.131 (24.6 13) 88.116 (7 1.972) 1.662 

Thus khác 1.403 12.473 (12.0 17) 1.859 

179.510 (24.264) 316.422 (389.081) 82.587 

13.  Vn chü s& h&u 

13.1. Báo cáo tInh hlnh thay di vn chü si 

Vn diu lê 

Thng dii vn c phn 

hfru: 

S dir du 
nàm 

Tang trong 
k' 

Giãm trong S 
kr 

dir cui 
qu 

20.0 19.899 

99. 195 

20.019. 899 

99. 195 

C phiu qu5 (87.709) (87.709) 

Chênh 1ch dánh giá 1ti t' giá 22.212.991 (22.212.991) 

Qu du tix phát trin 2.443 2.443 

Qu5 dir phông tài chInh (*) 336.930 336.930 

Qu dr trtr b sung vn diu 1 () 172.834 172.834 

Qu khác 

VndAutuxâydirngcabán 45 45 

Lçii nhuan chua phân phi (*) 1.68 1.443 595.544 2.276.987 

Tong cong 22.225.080 22.808.535 (22.212.991) 22.820.624 

13.2. Thuyt minh v cong ci tài chinh phfrc hqp: 

Co phiu Cui qu Du nàm 

- SO 1ixçng CP dang k' phát hành 2.001.989.907 1.523. 168.8 10 

- S hiçing CP dà ban ra cong chüng 2.001.989.907 1.523.168.8 10 

+ Cd phié'u phd thông 2.001.989.907 1.523.168.8 10 

+ Co2  phiê'u uu dãi 

- S h.rcng c phiu di.rcc mua 1i 4.385.457 4.385.457 

+ Co1  phie'uphd thông 4.385.457 4.385.457 

+ Cd phiê'u uu dâ1 

- s6 huqng c phiu dang hxu hành 1.518.783.353 1.518.783.353 

+ Cd phiê'u phd thông 1.518.783.353 1.518.783.353 
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+ Cd phiê'u iru ddi 

+ Cd phié'u phd thông ghi nhn tang 
vdn nhung chira lu'u hành (chô' van ban 
châ'p thuçn côa NHNN tha ddi mtc vo'n 
diu l SCB) 

478.82 1.097 

Mnh giá c phiu dang lisu hành 10.000d / CP 

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

14. Thu nhp läi và các khoãn thu nhp turng tir 

Lily k dn qu 1112022 LUy k dn qu 1112021 

Thunhp1ãitingCri 56.957 39.814 

Thu nhap lài cho vay khách hang 19.437.359 14.761.991 

Thu nhp lài tir d&u tu chirng khoán 657.755 7 17.020 

- Thu lAi ti.'r CK kinh doanh - 

-Thu 1ãitüCKdâuti.r 657.755 717.020 

Thu nhQtp tü nghip vçt bão Iãnh 17.021 25,497 

Thu nh.p lãi tir nghip v11 mua ban nçi 

Thu khác tü hot dng tin dçtng 2.409.742 2.35 1.015 

rI, 22.578.834 17.895.337 iong 

15. Chi phi Iãi Va CC khoãn chi phi tuong tl 

- 

Luy ke den quy 1112022 Lay ke den quy 11/2021 

16.832.799 15.146.757 

101.227 18.795 

3.20 1.300 4.007.318 

8.297 6.710 

16. Lãi11i thun hr hot dng kinh doanh ngoi hi 

Trã lài tin gCri 

Trã lài tin vay 

Trà läi phát hành GTCG 

Trá lai tin thuê tài chInh 

ChiphIhuydngkhác 

Tng 20.143.623 19.179.580 

.14 

I. 

Luy k dn qu 1112022 Lily k dn qu 11/2021 

646.379 533.346 

427.974 341.031 

10.376 2.225 

Thu nhp tr hoat dng kinh doanh 
ngoi hi 

- Thu tr kinh doanh ngo?i  t giao ngay 

- Thu tr kinh doanh yang 
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208.029 190.090 

483.271 38 1.725 

32.291 8.908 

12 121 

450.968 372.696 

163. 108 151.621 

- Thu tir các Cong C11 tài chInh phái sinh 
tin t 

Chi phi hott dng kinh doanh ngoi h6i 

- Chi vi) kinh doanh ngoi t giao ngay 

- Chi vi) kinh doanh yang 

- Chi vi) các Cong C11 tài chInh phái sinh 
tii)n t 

Lãi1I thuin tfr hoyt dng kinh doanh 
ngoi hi)i 

17. Läi11 thun tir hot dng kinh doanh (mua ban) chfrng khoán kinh doanh 
A A - A A Luy ke den quy 11/2022 Luy ke den quy 1112021 

Thu nhp mua ban chüng khoán kinh 
doanh 
Clii phi mua ban chirng khoán kinh 
doanh 
Chi phi dir phOng giãm giá chirng khoán 
kinh doanh 

Lãilli) thun til' hot dQng rnua/bán 
chfrng khoán kinh doanh 

 

 

18. Lãilli) thun tir hot dng kinh doanh (mua ban) chfrng khoán du tir: 

Luy k dn qu 1112022 
A A Luy ke den quy 1112021 

1.678.235 

176.820 

Thu nhp mua ban chrng khoán clâu tu 

Chi phi vi) mua ban chüng khoán du tu 

Dir phOng rài ro chrng khoán dAu ti.r 

Lãilli) thun tfr hot dng mua/bán 
chirng khoán du ttr 

399.895 

164.443 

235.452 1.501.415 

19. Thu iihp tfr gop vi)n, rnua ci) phn 

Luy k dn qu 1112022 A A Luy ke den quy 1112021 

Ci) tue nhn thrçc trong k' tr gop vi)n, 
mua ci) phAn 

- Tit chr'ng khoán Vn k/nh doanh 

- Tit chrng khoán Vn ddu tu 

- TIrgópvn, dutttdàihQn 

Các khoân thu nhâp khác 

Ti)n g 

59.046 48.788 

59.046 48.788 

59.046 

 

48.788 
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11/2021 

794 

750.274 

632.808 

76.594 

1.232 

39.640 

458.117 

3.282 

37. 155 

4 17.680 

424.866 

107.056 

7.206 6.915 

17/23 BCTC riêng 1 - Qu 1112022 

20. Chi phi hot dng: 

Lüy k dn qu 1112022 Luy k deAn  qu 

1. Chi np thud, các khoãn phi, 1 phi 1.829 

2. Chi phi cho nhân viên 765.067 

- Chi krang và phi cAp 640.080 

- Các khoân chi dóng gop theo luong 77.366 

-ChitrqcAp 2.192 

- Chi khác cho nhân vien 45.429 

3. Chi hot dng quail 1 và cong vi 503.594 

- Cong tác phi 3.957 

-Chi cho hot dng doàn thA cüa to 
chuc tin dung 

3 8.595 

- Chi hoat dng quãn 1' khác 46 1.042 

4. Chi v tai san 438.354 

Trong do: KhAu hao TSCD 107.077 

5. Chi np báohimtin gui, bão
437.516 

toan tien gui cua khach hang 

6. Chi phi d' phông rüi ro (không 
tInh dir phông rüi ro tin dung ni và 
ngoi bang; di phOng rüi ro chfrng 
khoán) 

Tong 2.146.360 2.031.341 

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

21. Tin và các khoãn tuong throng tin: 

Qu 11/2022 Qu? 11/202 1 

Tin mt và các khoân tuclng duong tin 3.385.280 3.231.221 

Tin gCri tai  NI-INN 

Tin gCri thanh toán vá k' hn duói 3 
tháng tai  các TCTD khác 

Chthig khoán có thai han  thu hi ho.c 
dáo han  khong qua 3 thang kA tir ngãy 
mua 

22.326.506 

20.772.562 

4. 101.700 

16.578.503 

16.991.611 

Tng 50.586.048 36.80 1.335 

VIII. CAC THÔNG TIN KHAC:  

22. TInh hInh thu nhp cüa can b nhân viên 

Lüy k dn qu 1112022 Lily k dn qu 1112021 

A I. Tong so CBNV binh quaii 

II. Thu nhp cüa can b nhân viên 



1. Tang qu 1ixcng 983.760 959.156 

2. Tin thu'&ng 

3. Thu nhâp khác 77.839 64.584 

4. Tang thu nhp (1+2+3) 1.06 1.598 1.023.740 

5. Tin li.rcxng bInh quân tháng/ngui 22,75 23,12 

6, Thu nhp binh quân tháng/ngtthi 24,55 24,67 

23. Thông tin v các ben lien quan 

Chi tit các giao d1ch kn vó'i các ben lien quan 

Ben lien quan Các giao djch S tin 

Cong ty con Tiên gui 31.094.326 

Tt toán tin gui (30.945.656) iG 

Các cong ty Ngân hang dAu t.x gop vn Tin gi'ri 57.473  tiO 
Tt toán tin gi'ri (55.624). 

C dông lón Tin giri 
Tt toán tin gl'ri (24.255) 

Hii dng quán tr, Ban kiêm soát và Thu lao 35.872 
Ban diu hành 

Chi tit các khoãn phãi thu và phãi trã các ben lien quan ti ngày 30/06/2022 

Ben lien quan Các giao dlch Phäi thu/(phäi trã) 

Congty con 

Các Cong ty Ngân hang du tu gop vn 

C dong lan 

Tin giri 

Tin gCri 

Tin gri 

(8 15 .435) 

(30. 101) 

(87.564) 

24. Mfrc d tp trung theo khu v1rc dla  I cüa các tài san, cong nq và các khoãn miic ngoi bang 

Trong nu*c Nuvc ngoài Tong cong 

Tài san (*) 

Tin giri và cho vay các TCTD khác 18.17 1.107 2.601.455 20.772.562 

Cho vay khách hang 389.792.376 389.792.376 

ChCrng khoán du tu 112.499.097 112.499.097 

Gop van, d.0 tu dài hn 1.112.693 1.112.693 

Cong ncr 

Tin gCri và vay các TCTD khác 21.573. 127 1.478.185 23.051.312 

Tin gui cüa khách hang 595.447.632 - 595.447.632 

Cam kt ngoi bang (*) 43.160.097 - 43.160.097 

(*) Khong bao gm dir phOng rCii ro, các khoãn k qu5 
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25. Mt s chi tiêu ngoài báo cáo tInh hInh tài chinh 

25.1. LAi cho vay và phi phái thu chwa thu dirçrc Cui qu9 Du näm 

Läi cho vay chua thu diiçc 

Läi chirng khoán chira thu thrgc 

Ui tin gui chira thu dirçic 

15.7 18.246 18.187.022 

PhI phái thu chua thu duc 1.264 1.251 

Tong 15.719.510 18.188.273 

25.2. Ncr khó dôi d xir 19 
1 uoi quy 13u nãm 

Ng géc cüa khoãn nç dà XLRR dang trong 
th?yi gian theo dôi 

1.577.990 1.599.591 

14 

N lãi cüa khoãn nçi dã XLRR dang trong 
th?i gian theo dOi 

17.8 19.722 12.207.992 
. I 

Các khoãn no khác dà xir 19 

Tng 19.397.712 13.807.583 •i ( 

25.3. Tài san và chirng tu' khác 
,.-, L. , uoi quy Du näm 

Kim 1oii qu9, dá qu9 giU hO 181.475 169.573 

Tài san khác gi hO 

Tài san thuê ngoài 

TSBD nhn thay th cho vic thrc hin nghia 
vu cCia ben bào dam ch& xir 19 

84.474.876 

156.160 

70.365.973 

156.160 

Các ch(mg tir có giá trj khác dang bão quán 26.865.878 25.853.857 

Tong 111.678.389 96.545.563 

19/23 BCTC rieng lé - Qu 



VIII. QUAN TR! RU! RO TA! CHINH 

26. Rüi ro thj trir?Yng 

26.1 Râi ro liii sut1: 

Qua han 

K)' hn djnh giá 1i Iäi suât 

Tng 
Không chju 

Ii Dn 1 tháng 
Tu I - 3 
tháng 

Tir 3 - 6 tháng 
T66- 12 
tháng 

TLr 1-5 
nim 

Trên 5 
nãm 

Tàisãn 
lien mat,  yang bac, dá qu 3 .385 .280 3.385.280 

Tin gui ti NI-INN 22.326.506 22.326.506 

Tin gi:ri và cho vay TCTD khác (*) 19.577.969 - 1.194.593 20.772.562 

Chüng khoán kinh doanh (*) 

Cho vay khách hang (*) 1.26 1.906 110.632.395 47.127.400 106.823.085 31.558.157 84.647.445 7.741.988 389.792.376 

Chimg khoán d&u ti.r (*) 18.140 4. 10 1.700 31.204.799 77.174.458 112.499.097 

GOp vn, du ti.x dài hn (*) 1.112.693 1.112.693 

Tài san c6 djnh và bAt dng san 3.387.245 3.387.245 

Tài san cO khác (*) 2.497.783 5 1.255.789 18.54 1.999 6.670.764 5.171.717 23.614.326 72.252.017 48.780.894 228.785.289 

Tngtàisãn 3.759.689 59.159.147 175.180.569 53.798.164 111.994.802 56.367.076 188.104.261 133.697.340 782.061.048 

N phãi trã 

Tin gCri cüa và vay tr NHNN 12.433 12.433 

TiAn gui cCxa và vay t1r các TCTD khác 19.846.584 621.075 1.223.740 1.359.913 23.051.312 

TiAn giri cüa khách hang 109.906.070 105.891.725 174.551.924 174.865.834 30.232.008 71 595.447.632 

Các cong cii tãi chInh phái sinh và các 
khoàn nç tài chInh khác 

53.99 1 53.991 

Phat hành giAy tY cO giá 4.623.800 12.569.910 21.298.256 1.359.200 58. 101.484 97.952.650 

Các khoán nçc khác 6.570.406 1.999.629 3.231.081 3.023.938 3.120.695 2.476.635 401.765 20.824.149 

T6ngnçrphaitrã 6.570.406 136.376.083 122.367.782 200.097.858 180.705.642 90.822.560 401.836 737.342.167 

Müc chênh nhgy cam vOi IJi suát 3.759.689 52.588.741 38.804.486 (68.569.618) (88.103.056) (124.338.566) 97.281.701 133.295.504 44.718.881 

(*) Các khoán myc nay khong bao gdm drphOng ri ro. 

 

 

20/23 BCTC riêng lé - Qu9 1112022 



26.2 Rairo tin t 
Chin lirqc quãn I rüi ro 
- Tuân thu trang thai ngoi h6i theo quy djnh cCia NHNN; 
- Cp han  mirc giao djch ngoi hi vOi di tác; 
- Phân djnh han  mic giao djch di vi trng nhãn viên giao djch ngoi hi; giOi han  mic thua 1 t& da cho mi 
giao djch ngoai h6i di vOi trng nhân viên giao djch ngoai hi. 
- Tng m(rc thua 1 thrcyc phép cho mi giao djch viën ngoi hôi không dtxcic virclt qua mOt  t 1 quy djnh /v6n tir 

cO cOa Ngân hang. Khi vuçit t' 1 nay, Ban diu hành phãi 1p ti'rc quy& djnh ngixng giao djch ngoai hi d6i vâi 
nhân viên giao djch ngoi hi nay; 
- Xây dijng bin pháp ch tái trong các giao djch ngoi hM thua 1 nhm dam bão an toàn vn cho ngân hang; 

- T chCrc mO hinh kinh doanh ngoai h&, dam bão tInh dc 1p và kim tra chéo giüa các b phn kinh doanh, 
kim soát va h trq giao djch. 
TrInh bay v t giá cüa các Ioai ngoi t ti thOi dim 1p  báo cáo 

D VT: dng/ngoi t. 
USD 23.075 
EUR 24.300 
GBP 28.265 
JPY 171,20 
CHF 24.285 
CAD 18.080 
AUD 16.085 
SGD 16.795 
NZD 14.530 
KRW 18,80 
XAU 6.827.500 

Phãii 1oi täi san và cong nq theo 1°a  tin thrqc quy di sang VND tai  thôi dim 1p BCTC: 

EUR 
quy doi 

USD 
quy doi 

XAU 
quy doi 

Cc ngoi 
tçkhác T6ngcQng 

Tài san 

1. Tin mat, yang bac,  dá qu' 

2.TikgCritaiNl-INN 

3. Tin g1ri tai  và cho vay các TCTD 
khác (*) 

4. Cong cii tài chmnh phái sinh vã cãc 
tãi san tài chInh khác 

5. Cho vay khách hang (*) 

6. Các tãi san co khác (*) 

256.845 

466.559 

- 

409.398 

719.512 

2.157.297 

2.282.481 

740.471 

1.716.974 

61.905 

- 

13.450 

3 18.686 

7 19.757 

1.046.834 

719.512 

3.343.613 

2.282.481 

753.921 

1.716.974 

Tng tAi san 723.404 8.026.133 75.355 - 1.038.443 9.863.335 

Nq phãi trã và vn chü s hfru 

1. Tin gri cCia và vay tr NHNN và 
các TCTD khãc 
Trong dO: Tin gCri và vay cCia ngán 
hang 0 nud ngoài 

2. Tin gCri cOa khách hang 
3. Các Cong cii tai chInh phai sinh 
va các khoán nçc tài chmnh khác 
4. Phát hành Giy tO cO gia 

5. Các khoán no khác 

723.345 

3.3 80 

1.630.197 

1.478.185 

3.203.290 

108.925 - 

966.608 

18.080 

50.979 

1.630.197 

1.478.185 

4.893.243 

18.080 

163.284 

Tng nç phãi trã và vn chü sO' hOu 726.725 4.942.412 1.035.667 6.704.804 

Trçing thai tiit: t n3i bang 

Trgng thai 1in t ngo1i bang 

Trgng thai tin t ,ri, ngosi bang 

(3.321,) 

(3.321) 

3.083.721 

(313.367) 

2.770.354 

75.355 

75.355 

2.776 

36.894 

39.6 70 

3.158.531 

(276.473) 

2.882.058 

Chi chO:  (*) Các khoãn miic nay khOng tInh dn dir phông rUi ro. 
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26.3 Rüi ro thank khodn: 

Qua han Trong hn 
Tang 

Dn 3 tháng Trên 3 tháng Dn 1 tháng Tu 1 -  3 tháng Tu 3 - 12 tháng Tü 1 -  5 nãm Trên 5 nãm 

Tài san 

Tiên met, yang bc, dá qu' 3.385.280 3.385.280 

Tin gCri t?i  Ngan hang Nhâ nuâc 22.326.506 22.326.506 

Tin gfri Va cho vay các TCTD khác (*) 19.577.969 L194.593 20.772.562 

Cho vay khách hang (*) 104.755 1.157.152 46.383.277 21.666.879 80.894.826 154.240.496 85.344.991 389.792.376 

Ch(mg khoán d&u tu (*) 53.820.253 26.717.106 31.961.738 112.499.097 

Gop van, du tu dài hn (*) 1.112.693 1.112.693 

Tài san c djnh và bt dng san 3.3 87.245 3.387.245 

Tài san có khác (*) 2.497.783 24.611.456 8.595.114 37.130.886 93.097.072 62.852.978 228.785.289 

Ting tài san 104.755 3.654.935 170.104.741 30.261.993 119.220.305 275.167.367 183.546.952 782.061.048 

N9 phãi trã 

Tiên gui cia vã vay ti NHNN 12.433 12.433 

Tiën gCri cOa và vay tir các TCTD khác 19.846.584 621.075 2.583.653 - 23.051.312 

Tiën gui cOa khách hang 109.906.070 105.891.725 349.417.758 30.232.008 71 595.447.632 

Các cong cii tài chmnh phái sinh và các khoãn 

ncr tâi chfnh khác 
53.991 53.991 

Phat hành gi&y tr có giá 4.623.800 12.569.910 22.657.456 50.060.484 8.041.000 97.952.650 

Các khoãn ng khác 2.906.786 4.708.648 9.028.199 3.597.003 5 83.5 13 20.824.149 

Ting nq phãi trã 137.283.240 123.845.349 383.687.066 83.901.928 8.624.584 737.342.167 

Mic chênh thanh khodn rbng 104.755 3.654.935 32.821.501 (93.583.356) (264.466.761) 191.265.439 174.922.368 44.718.881 

(*) Các khoán muc nay Ithông bao gm dii phông rzii ro. 

Song song vâi vic quãn 1 rüi ro thanh khoãn theo thang dáo 
dQng vài vic do lu&ng và kim soát chat chë t 1 tái tVc  tiên 
nay dtrcrc kirn soát theo mic tiêu cüa Ngan hang. Chi tit rUi 
nhu sau: 

han nhtx trn, Ngân hang dt trong tam thirc hin quân 1' rOi ro thanh khoãn theo phi.wng pháp thanh khoãn 
gui cia khách hang. Ngân hang dã thi& Ip hn muc cãnh báo d6i vai t' 1 tái tiic tin gui d dam bão t' 1 
ro thanh khoãn cüa Ngan hang dixgc quán 1 theo t' 1 tái tiic tin gui cUa khãch hang ti ngay 30/06/2022 
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Lap bang Ke toan trirong 

O.4 Rüi ro thank khoân: 

Qua han Trong han 
Tng 

Den 3 thang 
Trên 3 
tháng 

Dn I tháng Tir I - 3 tháng Tü 3 - 12 tháng Tir 1 - 5 nám Trên 5 nãm 

Tài san 

Tiên mat, yang bac, dá qu 

Ti&n gri tal Ngân hang Nha nuàc 

Tin gCri và cho vay các TCTD khác (*) 

Các cong cii tãi chInh phái sinh và các khoán ng 
tài chmnh khác (*) 

Cho vay khách hang (*) 

Chrng khoán du tu.(*) 

Gop von, dâu tu dài han (*) 

Tal san cô djnh và bt dng san 

Tài san có khác (*) 

104.755 1.157.152 

2.497.783 

1385.280 

22.326.506 

19.577.969 

46.383.277 

53.820.253 

- 

24.611.456 

21.666.879 

8.595.114 

1.194.593 

80.894.826 

- 

37.130.886 

- 

154.240.496 

26.717.106 

1.112.693 

93.097.072 

- 

85.344.991 

31.961.738 

3.387.245 

62.852.978 

3.385.280 

22.326.506 

20.772.562 

389.792.376 

112.499.097 

1.112.693 

3.387.245 

228.785.289 

Ting tài san 104.755 3.654.935 170.104.741 30.261.993 119.220.305 275.167.367 183.546.952 782.061.048 

Nq phãi trã 

Tin gir1 cOa và vay tir NI-INN 

TiengCri cOavàvaytrcácTCTDkhãc 

Tin gOi cüa khách hang (**) 

Các cong cu tài chInh phái sinh và các khoàn nq 
tai chinh khác 

Phát hành giy t1 cO giá 

Các khoãn na khác 

Tng no' phãi trã 

Mác chênh thank khoãn rang 

- 

- 

- 

- 

19.846.584 

43.527.396 

4.623.800 

2.906.786 

621.075 

26.659.281 

53.991 

12.569.910 

4.708.648 

2.583.653 

127.920.261 

22.657.456 

9.028.199 

12.433 

397.340.623 

- 

50.060.484 

3.597.003 

71 

- 

8.041.000 

583.5 13 

12.433 

23.051.312 

595.447.632 

53.991 

97.952.650 

20.824.149 

70.904.566 44.612.905 162.189.569 451.010.543 8.624.584 737.342.167 

104.755 3.654.935 99.200.175 (14.350.912) (42.969.264) (175.843.176) 174.922.368 44.718.881 

(*,) C'dc khoán muc nay Ithông bao gm dir phong rzi ro 
(**) Ngán hang áp dung khá nàng tái tyc tin gzi czia khách hang & mik 80% (Theo dr1iu thong ke, ) 1 tat tyc tin gzi nàm 2020 và 2021 dao d5ng trong khoáng 76% - 87%) 

Tp. Ho ChiMinh, ngày8thOng  nám 2022 

- , . Tng Giám Dc 

NGUYN VAN HUNG 
23/23 
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