
Bitu so BO2utfCTD-HN 
Ban hành theo thông tw sO 49/2014/77'-NJ INN 

ngày 31/12/2014 

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

BAO CÁO T!NH HINH TA! CHINH HQP NITAT 
QUY II NAM 2022 

DVT. Triêu ddn 

STT Clii tiêu S cu61 qu s6 du näm 

A TAI sAN 761.177.513 703.155.353 
I TIM mt, yang bac, dá quI 3.388.693 3.507.903 

II TiM gui tai NIINN 22.326.506 10.535.387 

III TiM gui và cho vay các TCTD khác 21.059.192 25.274.235 
1 - TiM gri ti các TCTD khác 2 1.059.192 25.274.235 
2 - Cho vay các TCTD khác - - 
3 :Duphangrüiro(*) - - 

IV Chfrng khoán kinh doanh 49.577 78.094 
1 - Chtng khoán kinh doanh 59.608 82.041 
2 - Di phông rUi ro chCrng khoãn kinh doanh (*) (10.03 1) (3.947) 
V Các cong c tài chInh phãi sinh và các tM san tài chfnh khác - - 
VI Cho vay khách hang 384.274.792 353.304.25f 

360.439.3, 
(7.135.11 

I - Cho vay khách hang 3 89.792.376 
2 - D%r phông rüi ro cho vay khách hang (*) (5.5 17.584) 

VII Ho3t dng mua my - - 
1 -Muançi 12.374 12.374 
2 - Dr phông thi ro hoat  dng mua nçi (*) (12.374) (12.374) 

VIII Chung khoIn du hr 97.755.248 90.447.318 
1 - Chrng khoán dâu ftr sn sang d ban 53.820.254 53.293.176 
2 - Ching khoán du hr gilt dn ngáy dáo han 58.810.404 48.546.686 
3 - Dr phang rii ro chrng khoán dâu tLr (*) (14.875.410) (11.392.544) 
IX Gop v6n, du hr dài hn 23.888 23.888 
1 -Dâutuvàocôngtycon - - 
2 -VóngOpliêndoanh - - 
3 -Dutuvãocôngty1iênkt - - 
4 - DM tu dài han  khác 26.688 26.688 
S - Dr phong giãm giá dM hr dài han khác(*) (2.800) (2.800) 
X Tài san c6 djnh 3.819.401 3.710.313 
1 - Tài san c6 djnh hthi hlnh 1.882.810 1.751.935 

* Nguyen giáTSCD 3.355.931 3.144.357 
* Hao man TSCD (1.473.12 1) (1.392.422) 

2 - Tài san c6 djnh thuê tài chinh - - 
* Nguyen giá TSCD - - 
* Haà mon TSCD - - 

3 - Tài san c djnh vô hinh 1.936.591 1.958.378 
* Nguyen giá TSCD 2.364.528 2.370.739 
* Hao mOn TSCD (427.937) (412.361) 

XI Bt dng san du hr - - 
* Nguyen giá BDSDT - - 
* Hao mOn BDSDT - - 

XII Tài san cO khác 228.480.216 216.273.962 
1 - Các khoãn phãi thu 81.232.223 86.465.573 
2 - Các khoân IAi và phi phãi thu 115.219.653 98.602.967 
3 -TaisanthuéTNDNhoanlai 5.288 6.083 
4 -Tàisãncókhác 33.589.972 33.499.831 

Trong do: Lxi thE thu-ong mgi - - 
5 Các khoán DP rüi ro cho các TS có nôi bang khác (*) (1.566.920) 

76 1.177.513 
(2.300.492) 

703.155.353 TONG TAI SAN CO 
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STT Ch tiêu S cui qu S &iu näm 

B Nç%PHAITRAVAVONCHUSH1fU 761.177.513 703.155.353 

I Các khoän nq Chlnh phü và N}INN 12.433 14.564 

1 Tièn gCri và vay Chlnh phU, NI-INN 12.433 14.564 

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

II Tin gü4 vâ vay các TCTD khác 23.051.312 44.073.236 

1 - Tièn gUi cüa cáo TCTD khác 16.054.832 23.924.911 

2 - Vay TCTD khác 6.996.480 20.148.325 

III Tin girl cüa khIch hang 594.630.329 512.340.149 

Các cong cy tài chfnh phái sinh và các khoãn nq tài 
chfnh khác 

53 991 15 990 

V V6n tãi try, u thác du tir, cho vay TCTD chju nih ro - - 

VI Phát hành giy tr cO giá 97.611.150 102.903.523 

VII Tài san nq khác 22.696.367 21.272.570 

1 - Cáo khoãn lAi và phi phãi trã 14.3 16.705 12.159.490 

2 - Thué TNDN hoAn lai phãi trã - - 

3 - Cáo khoán phâi trã và cong nq khác 8.379.662 9.113.0801  

4 - Dr phOng thi ro khác - - 

TONG N1 PHAI TRA 738.055.582 680.620.032 

VIII V6n chü s& hüu 23.121.931 22.535.321 

1 V6n cUa TCTt 20.040.867 20.040.867 

* Vn dièu 1 20.019.899 20.019.899 

*VndAu1j)CB 45 45 

* Thng du vn c phn 99.195 99.195 

* C phiu qu (*) (87.709) (87.709) 

* C6 phiéu uu dài - - 

* Vn khác 9.437 9.437 

2 Qu5cuaTCTD 538.778 535.670 

3 Ch&ih 1ch t5 giá h61 doái - - 

4 Chênh 1ch dánh giá lai tài san - - 

5 Lçii nhuan chua phân phói/L lily ké 2.354.059 1.784.425 
* Lçii nhun chi.raphân ph& nämtruâc 1.768.183 659.602 

*Lcyjnhuanknày 585.876 1.124.823 

6 Lqi ich c dông không kim soát 188.227 174.3 59 

TONG NQ PHA! TRA vA VON CHU sO HUU 761.177.513 703.155.353 

HAN 

GOt 
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TF.HCM, ngayJ5 thang nãm 2022 

T6ng Giãm tl6c 

* 

NGUYN VAN HUNG 

K toán-trtrfrng 

CAC Cm TIEU NGOAI Mo cÁo TIN!! HINH TAI CHINU H(IP NHAT 

Chi tiêu S cui qu S6 du nAm 

1 Bäo lãnh vay vn 15.936 15.936 

2 Cam kt giao djch hi doái 36.839.812 53.676.415 

Cam kt mua ngoi t 498.394 6.986.251 

Cam ktbánngoit 774.867 3.319 

Cam két giao djch hoán d61 35.566.551 46.686.845 

Cam két giao djch tumig Iai - - 

3 Cam két cho vay không hu5r ugang - 

4 Cam két trong nghip vi LIC 4.800.726 2.621.573 

5 Bão lãnh khác 1.454.073 2.603.074 

6 Cam két kliác 13.767 3 1.427 

7 Ui cho vay và phi phâi thu chira thu dirç'c 15.719.510 18.188.273 

8 Nq khó dôi dä xii I 19.397.712 13.807.583 

9 Tãi san và chfrng tfr khác 111.678.389 96.545.563 

Lp bang 

eo'  

TRLIJNG KHANH HONG 
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NGAN HANG TMCP sAt GON Bilu sJ BO3a/ICTD-HN 

S6 19-21-23-25 Nguyn Hue, Ban hành theo thông iw 56 49/2014/IT-NHNN 

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

BAO CÁO KET QUA HOLT DQNG HP NHAT 
QUY H NAM 2022 

DVT: Triêu d1iig 

STT Các chi tiêu 
Quyll 

LOykêtirdãunämdên 
cuoi quy nay 

Nãm 2022 Nrn 2021 Näni 2022 Näm 2021 

1 Thunhptr1i và các khoãn thu nhp tuang tir 

Chi phi 1i và các khoãn chi phi ttrang tij 

10.663.007 8.449.307 22.597.423 17.922.656 

2 10.468.682 9.580.763 20.118.816 19.159.457 

I Thu nhâp Iäi thun 194.325 (1.131.456) 2.478.607 (1.236.801) 

3 Thu nhp tr hoat dng djch vi 1.083.758 1.292.468 1.839.987 2.118.186 

4 Chi phi hoat dung djch vi 437.373 3 17.239 690.792 653.798 

II LãifL thun tir hot dng dlch  vu 646.385 975.229 1.149.195 1.464.388 

Läi/L thun tfr hoot dông kinh doanh ngoi 
hoi 

106.618 127.662 163.374 151.765 

Li/L thun tfr niva ban chii'ng k1ioin kinh 
doanh 

(5.848) 6.175 52.949 9.550 

V Lâi/L thun tir mua ban chirng khoän du tir 8.361 1.106.637 235.564 1.501.190 

5 Thunhptirhotc1ngkhác 67.377 508.765 79.137 527.377 

6 Chiphihoatdngkhác 33.241 6.411 38.451 18.693 

VI LaY L thuAn tü' hot dng khãc 34.136 502.354 40.686 508.684 

VII Thu tr gop van, mua c phn 736 175 897 175 

VIII Chi phi host dung 1.331.057 1.295.290 2.278.889 2.166.694 

Lçi nhun thuAn tfr hot dng kinh doanh 
tru'frc chi phi dy phông rui ro 

(346.344) 291.486 1.842.383 232.257 

X Chi phi dy phông rüi ro tin dyng (447.716) 124.014 1.124.878 (255.030) 

XI Tang Içi nhun trir&c thud 101.372 167.472 7 17.505 487.287 

7 ChiphIthuTNDNhinhành 83.258 60.191 116.965 71.019 

8 Chi phi thus TNDN hoän lal 796 - 796 - 

XII Chi phi thud TNDN 84.054 60.191 117.761 71.019 

XIII Lo nhuãn sau thud 17.318 107.281 599.744 416.268 

Trong dO: 
Lqi nhun phân ph6i cho các c dông ciia Ngân hang 5 85 .876 404.883 

Lqi nhun cUa c dOng không kim soát (NCI) 13.86 8 11.385 

LAi ca ban trên c phiu (ding) 385,8 266,6 

 

CM, ngaycl5  tháng flin 2022 

K ! on // 9t \  Tng Giám doe Lp hang 

ao 



Bilu S6 BO4a./TCTD-HN 
Ban hành theo thông tu-  s 49/2014,Tr-NHNN 

ngày 3 1/12/2014 

NGAN HANG TMCP SAL GON 
St 19-21-23-25 Nguyn Hue, 

P. Bn Nghé, Q.1, TP HCM 

BAO CÁO LUAU CHUYEN TIEN T HqP NHAT 
QUY II NAM 2022 

(Theo phu'oiig pháp true tip) 
DV7 Triêu ddn 

STT CM tiêu 
Lflyktirdu namdncu6iquynAy 

Qu H.2022 Quy 11.202 1 

Liru chuyn tin tur hoit dng kinh doanh 

01 * Thu nhp IAi và các khoãn thu nhp tuclng tir nhn thrçic 6.290.665 15.462.596 

02 * Chi phi 1i và các chi phi trnYng tir dA trã (*) (17.915.000) (21.102.730) 

* Thu nhp tr hoit dng djch vi nhn duqc 947.022 1.050.719 

04 
* Chênh 1ch s tin thc thu/chi tfr hot dng kinh doanh 
(ngoi t, yang bc, ch(rng khoán) 

176.430 1 .517.420 

05 *Thunhpkhác  (36.547) 635.0! 

06 
*Tièn  thu các khoân nq cIA dtrçic xCr Ii xoá, bU dp bang nguôn 
ruiro 

24.68 1 

07 * Tin chi trã cho nhân viên và hot dng quán 1, cong vi (*) (2.389.816) (2.1 °  

08 * Tin thud thu nhp thirc nOp  trong  kS' (*) (237.794) (1 

Lixu chuyn tin thuân tir hotdng kinh doanh tru'O'c 
(13.140.359) (5.33~.. 

thay doi tài lu'u dung nhirng ye san va von 

Nhu'ng thay di v tài san hot dng 

09 
* (TAng)/giám các khoãn tin, yang gcri va cho vay cac t chCrc 
tin ding khác 

44 940 - 

10 * (Tang)/giám các khoán v kinh doanh chrng khoán 4.412.196 6.198.504 

11 
* (Tang)/giám cac cong ci tài chInh phái sinh Va tài san tài 
chinh khác 

- 144 328 

12 * (TAng)/giâm cac khoân cho vay khách hang (40.800.204) (36.905.372) 

13 * Giâm ngun dir phOng d bà c1p t6n tht các khoãn - - 

14 * (TAng)/giâm khác v tài san hoat  dng 5.779.631 1.562.229 

Nhung thay di v cong ncr hot dng 

15 * Tang/(giãm) các khoán nçi ChInh phü và NHNN (2.13 1) (2.303) 

16 
* TAng/(giâm) các khoãn tin g1ri vã tin vay cta các t6 ch(rc tIn 
ding 

(21 .021 .923) (972.924) 

17 * Tang/(giâm) tin gUi cüa khách hang 82.290.180 11.495.700 

18 * Tang/(giãm) phát hành giAy tâ có gia (5.37 1.374) 22.041.989 

19 
* TAng/(giám) v6n tãi trq, u thác du tir, cho vay ma TCTD 
chju rUi ro - - 

20 
* Tang/(giam) các cong ci tài cliInh phái sinh và tái san tài 
chinh khac 

'4.0O1 - 

21 * Tang/(giãm) khác v cong nq hoat dng (545.569) 2.475.794 

22 * Chi tr cac qu cüa TCTD (*) (1.485) (40.446) 

I. Liru chuyn tin thun tir h03t dng kinh doanh 11.681.903 666.794 
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Tng Giám dc Ké toán truö'ng Lp bang 

ao
NGUYN 'LkN HJNG 

N HANG" 

IH1fNG MAI CUPH 

SAl GO 

STT Chi tiêu 
Lüykttrdu näm dncu6iqunày 

Qu 11.2022 Qu'c 11.202 1 

Lmi chuyn tin tu' hot dng ttu hr 

01 Mua sm TSCD (*) (240.692) (58.636) 

02 Tin thu tr thanh 1, nhucing ban TSCD 52.532 824 

03 Tiên chi t1r thanh 12, nhi.rcing ban TSCD (*) - - 

04 Mua sm b&t dng san du ttr (*) - - 

05 Tin thu tr ban, thanh I' bAt dng san du tu - - 

06 Tin chi ra do ban, thanh 1)2 bAt dng san du ttr (*) - - 

07 
Tin chi du tt.r, gop vn vào các dan vj khác (Chi du ftr mua 
cong ty con, gop v6n lien doanh,liên kt va cac khoân dAu tu 
dài han khác) (*) 

- - 

08 
Tin thu ttr du tir, gop v6n vao các dan vj khác (Thu tin ban, 
thanh 1)2 cOng ty con, gop v6n lien doanh lien kt, và CãC khoân 

du tLr dài h.n khác) 

- - 

09 
Tin thu c6 tc, lai nhuân duac chia tir các khoãn du tu, gop 

,. . . . 
von dai hn 

$97 
"1 
\ '5 

II. Liru chuyn tin thun tirhoatdng dâu hr (187.263) (j)6a;) 

Luu chuyn tin tfr hoat  dng täi chInh 

01 Tang vn c phAn tr gop vn vàJhoc phát hành CP - 4.' .494 

02 
Tin thu tü phát hành GTCG dài hn dü diu kiên tfnh vào vOn 
tir Co va cac khoãn von vay dài hn khác 

128 000 135 000 

03 
Tinchi thanh toán GTCG dài han dit diu kiên tInh vào von Ui 

co va cac khoan von vay dai hn khac (*) 
(49.000) (12.000) 

04 c6 tfrc trâ cho c dông và lcd nhun dã chia (*) (610) (3.886) 

05 Tin chi ra mua c6 phiu qu (*) - - 

06 Tin thu duvc do ban c6 phiu qu5' - - 

III. Liru chuyn tiên tü hot dng tài chInh 78.390 4.9 10.608 

IV. Lu'u chuyn tin thun trong k' 11.573.030 5.519.765 

V. Tin và các khoãn tirong throng tin t31 thOi dim dâu k' 39.090.928 31.34 1.563 

V.1. Diu chinh ãnh hirOng cüa thay di t)2 giá 30.476 70.541 

VII. Tiên và các khoãn tirong diro'ng tin ti thôi diem cu61 k' 50.694.434 36.931.869 

TP.HCM, ngàyJ8tháng4-nam 2022 

TR1kNG K!IANH HOANG 
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NGAN HANG TMCP sAi GON Bku s BO5a/TCTD-HN 

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

P.Bn Nghé, Q.1, TP HCM ngày 31/12/2014 cia Thóng Dc NHNN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH 
QUY II NAM 2022 - HqP NHAT 

DAC DIEM HOiT DQNG CUA NGAN HANG 

Giy phép hot dng 

Ngân hang duçc thãnh 1p và hot dng theo Giy phép s 283/GP-NHNN duçc cp bOi Ngan 

hang Nhà ntrOc Vit Nam ngày 26 tháng 12 nãm 2011, theo Gi.y phép däng k kinh doanh s6 

03 11449990 cp ngày 28 tháng 12 nAm 2011 và các giy phép diu chinh sau do do SO K hoch 

và Du ti.r Thânh phé H ChI Minh ban hành. 

Ngân hang dtrçc thành 1p nhikm thrc hin các giao djch ngân hang bao gm: nh.n tin gui 

không k' han, tin gOi có kST han, ti&n gui ti& kim và các 1oi tin gui khác. Phát hành chi'rng 

chi fin gi'ri, k' phiu, tin phiu, trái phiu d huy dng vn trong nuOc và nuOc ngoài. Cho vay; 

chi& khu, tái chit khu cong ci chuyn nhucng và giy t có giá khác; b lành ngãn hang; 

phát hành the tin dung; bao thanh toán trong nuOc; bao thanh toán quc t. MO tài khoãn thanh 

toán cho khách hang. Cung cp các phuong tin thanh toán. Th%rc hin djch vi thanh toán trong 

nuOc gm séc, 1nh chi, Uy nhim chi, nhi thu, üy nhim thu, thu tin ding, the ngãn hang, djch 

vi thu h va chi h; thirc hin djch vi thanh toán quc t. Vay vn cUa Ngân hang Nhà nuOc 

duOi hinh thOc tái cp vn theo quy djnh cUa Lust  Ngân hang Nhà nuOc Vit Nam. Vay vn cUa 

t chüc tin drng, th chüc tài chinh trong nuOc và nuOc ngoâi theo quy djnh cüa pháp 1ut. MO tãi 

khoân tin gOi ti Ngân hang Nhà nuOc và duy trI trên tài khoân tin gui nay s dix binh quan 

không th.p hon mi:rc dr tri bt buc; mO tài khoán thanh toán tai  t chOc tin dmg khác; mO tài 

khoãn tin gui, tài khoân thanh toán 0 ni.rOc ngoài theo quy djnh cüa pháp 1ut v ngoi h6i. T 

chirc thanh toán ni b; tham gia h thong thanh toán lien ngán hang qu6c gia; tham gia h thng 

thanh toán quc t. Gop vn, mua c phn theo quy djnh cUa pháp lut.Tham gia thj tnrèng tin 

t: du giá tin phiu Kho bac,  mua, ban cOng ci chuyn nhuçng, trái phiu Chinh phü, tin phiu 

Kho bac, tin phiu Ngân hang Nhà nuOc và các giy tO có giá khác trên th truOng tin t. Kinh 

doanh, cung frng djch vi ngoi hi và san phAm phái sinh theo van bàn ch.p thun cüa Ngãn 

hang Nhà nuOc và quy djnh cüa pháp luat. Uy thác, nhn üy thác trong linh virc lien quan dn 

hoat dng ngân hang theo quy djnh cüa Ngãn hang Nhà ntrOc, Tu vn ngân hang, tài chInh; mua, 

ban trái phiu Chinh phü, trái phiu doanh nghip; kinh doanh yang. Djch vi quàn l tin m.t, 

bâo quãn tài san, cho thuê tü, két an toàn. Dai  1 bão him. Djch vi môi giOi tin t. float dng 

mua nçi. DAu tu hcip dng tuong lai trái phiu ChInh phU. 

2. Vn diu 1 

S vn diu 1 cüa Ngãn hang tai  ngày 30 thang 06 näm 2022 là 20.0 19.899 triu dng. 
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3. Mng hrói hot dng 

Ngân hang có tri1 s chfnh dt ti s6 19-21-23-25 Nguyn Hue, Phithng Bn Nghé, Qu.n 1, 

Thãnh ph H ChI Minh. Tai  ngày 30 tháng 06 näm 2022, Ngân hang có näm muai (50) chi 

nhánh, mt tram tam mrGi chin (189) phông giao djch ti các tinh và thành ph trên cá niiâc. 

4. Cong ty con : ti ngày 30/06/2022, Ngân hang có 2 cong ty con nhu sau: 

Ten cong 
Giy phép däng ky 

kinh doanh 

Linh vic hot dng 
kinh doanh 

T' 1 s& hfru 
cüa Ngân hang 

Cong ty TNHH MTV 

quãn 1' nç và khai 

thác tài san Ngãn 

hang TMCP Sài GOn 

Giy phép dang k' 

kinh doanh s 

0312083851 ngày 11 

tháng 12 n.m 2012. 

Quãn 1' nçi, mua ban 

nç, xác djnh giá trj tài 

san, khai thác và 

quàn 1 tài san. 

100% 

Tng Cong ty C 

phn Báo him Bão 

Long 

Gi.y phep däng k 

kinh doanh s 059614 

ngày 02 thang 08 näm 

1995. 

Kinh doanh báo 

him, kinh doanh tái 

bão him, giám djnh 
A 

ton that, dau ti.r tai 

chInh và các hoat 

dtng khác theo quy 

djnh cüa pháp 1utt. 

81,8% 

5. Thành phn Hi JJ1Ing Quän Tr 

H9 Va ten 

Ong Büi Anh Dung 

Ong Henry Sun Ka Ziang 

Ong Nguyn Tin Thành 

Ba Nguyn Phi.rcmg Hng 

A 
6. Thanh phan Ban Bicu Hanh 

H9 Va ten 

Ong Trucmg Khánh Hoang 

Ong Li Quc Tun 

Ong Dip Bão Châu 

Ong Nguyn Ngcc Nha Nam 

Ba Trân Thj M Dung 

Chá'c vu 

ChU tjch 

Phó Chü tjch 

Thãnh viên dc 1p 

Thành viên 

C/,ác vu 

Quyn Tng Giám dc 

Phó Tng Giám dc kiêm Giám d6c Wing 14 

Phó Tng Giám dc phii trách Khi Quãn 1 rUi ro kiêm 

Phó chü tich Üy ban Tái co cu 

Phó Tng Giáni dc phii trách Khéi V.n hãnh vá Cong 

ngh, phii trách diu hânh KhSi Chin hrçc và Phát trin 

Ngân hang 

Phó Tng Giám dc phi trách Khi Phê duyt Tin ding vã 

Xr 1 no 

2/24 BCTC hçp nht — Qu HI2O2 



Ong Nguyn Van Hung 

Ong Nguyn Ci:ru TInh 

Ba Trjnh Thj Thanh 

Ong Phan HQii 

Ba Dng Th Bão Châu 

Ong Lé Van Chánh 

Ong Trn Châu Tun 

Ba Nguyn H Thu Thüy 

Ong Nguyn Tiring Quang 

Ong VO VAn Ttrng  

Phó Tng Giám dc phii trách Kh6i K toán kiêm K Toán 

Trirâng 

Phó Tng Giám dc 

Giám dc Kh6i Quãn trj Tài chInh và Ngun vn 

Giám dc Khi Kinh doanh Tin té 

Quyn Giám de Khi Doanh nghip 

Giám dc Khi H tro Kinh doanh 

Giám dc Khi Quãn trj Ni chInh 

Giám dc Khi Pháp ch 

Quyn Giám dc Kh6i Quân trj Ngun nhan 1irc 

Giám d6c Khi Dch vi Ngan hang và Tài chInh Ca nhân 

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

Tng s6 can b cong nhân viên cüa Ngân hang ti ngày 30 tháng 06 näm 2022 là 8.190 nhán
C 

vien. 

II. KY ICE TOAN, DCN VI TIEN TE S1 DUNG  TRONG KE TOAN: 

1. K'ktoán 

K' k toán qu cüa ngân hang bt du tr ngày 01 thang 04 näm 2022 và kt thüc vào ngày 30 

tháng 06 nm 2022. 

2. Don v tin t sfr diing trong k toán 

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

III. CHUAN MIC vA CHE DQ KE TOAN AP DUNG 

1. Tuân thu theo cac Chuãn mlic  K toán Vit Nam và H thng K toán các TCTD Vit 

Nam 

Báo cáo tài chinh cüa Ngân hang TMCP Sài GOn tuán thU các chuân mirc k toán Vit Nam dà 

ban hành và có hiêu lire. 

2. Chuân my'c và ch d k toán áp diing 

Các báo cáo tài chinh cUa Ngân hang dirc trInh bay theo don vj triu dng Vit Nam, dirçrc 1p 

theo H thng K toán các T6 chUc TIn diing Via Nam theo Quyt djnh s 479/2004/QD-

NHNN ngày 29 thang 04 nAm 2004 do Th6ng D6c Ngán hang Nhà ni.xOc Via Nam ban hành 

có hiu 1rc tir ngày 1 tháng 1 näm 2005 và các quyt djnh b sung, si:ra dM Quyt djnh s6 

479/2004/QD-NHNN; Thông ti.r sé 10/2014/TT-NI-INN ngày 20 tháng 03 näm 2014, Thông ti.r 

s 22/2017/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 nAm 2017, Ch d báo cáo tài chInh di vOi các Ti 

chire tin diing ban hành kern theo quyt djnh 1 612007/QD-NI-[NN ngày 18 tháng 07 näm 2007, 

Thông tir s 49/2014/TT-NI-INN ngày 31 tháng 12 nAm 2014, Thông tir s6 27/2021/TT-NHNN 

ngày 31 tháng 12 nAm 2021 cUa Thng dc Ngán hang Nhà nuâc Vit Nam va H th6ng 

Chun mrc K toAn Vit Nam do B Tài chmnh ban hành bao gm: 
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Quyt djnh s 149/2001/QD-BTC ngày 31/12/2001 v vic ban hành và cong b 4 chun 

mirc k toán Viêt Nam (dot 1); 

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

mire 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 chuAn 

mile k toán Viêt Nam (dct 3); 

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

mijc k toán Viêt Nam (dcit 4); 

Quy& djnh s6 100/2005/QD-BTC ngày 28/12/2005 v vic ban hành và cong b 4 chun 

mirc k toán Viêt Nam (dot 5). 

3. Các co' s& dánh giá và các ithc tInh k toán áp ding 

C sà dánh giá là nguyen tc giá gc theo chun mirc k toán s6 01 — VAS 01 — Chu.n 

mirc chung. 

Trong ks', Ban Diu hành cUa Ngãn hang dã tip tiic thrc hin các bin pháp cn thi& d 

duy tn hot dng kinh doanh lien tic nhu tang ci.ring thu hi các khoàn nçi dn hn và nq 

xu, duy tn tin g1ni cüa các khách hang cü và tAng cung tim kim các khách hang mâi, 

tim kim sr h trçy tài chinh tr các TCTD khác, kim soát chit chë cAc khoãn chi phi hot 

dông... Dng thi, Ngan hang cüng dang tip t%ic th%rc hin các giâi pháp co' cu danh mic 

tài san có và tái cu true Ngãn hang d n djnh hot dng và nâng cao thanh khoàn cüa 

Ngân hang. Ban Diu hành cüa Ngân hang tin ti.râng ring vi vic thirc hin các bin phAp 

nêu trên thI Ngân hang sê tip tc hot dng kinh doanh trong thin gian tài. Vi 4y, báo cáo 

tài chInh hçip nht nay dirge 1p trên co sâ giã dnh hot dng lien tic. 

IV. CHINH SAd KE TOAN AP DUNG 

Chuyên di tin t 

Tt cã các nghip vii phát sinh cUa ngân hang dirge hch toán theo nguyen t. Tâi san và ng 

phái trà Co ngun gc ngoi t dirge quy d6i sang VND theo t' giá quy djnh vâo ngày 1p bang 

can di k toán. Các khoân thu nhp va chi phi b&ng ngoi t cüa Ngân hang dirge quy di ra 

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

Chênh 1ch t' giA tuãn thU chun mrc k toán Vit Nam s 10— VAS 10 - Anh hi.r&ng cUa vic 

thay di t' giá hii doái. Vic dánh giá chênh loch t' giá cui k' dirge dua vào bang tng kt tài 

san và kt thUc mi niên do k toán sè dirge dim vào bAo cáo kt qua kinh doanh. 

2. Cong cii tài chinh phái sinh và k toán phông ngü'a rUi ro 

Các cong cii  tài chinh phái sinh dirçc ghi nh3n theo Thông tin s 15/2015/TT-NI-INN ngày 02 

thang 10 nAm 2015 cUa Ngân hang Nhà rnrOc Vit Nam v Hi.rOng dn giao djch ngoi t trên 

thj tni.r&ng ngoi t cUa các TCTD dirge phép ho.t dng ngoi hi; cong vAn s 7404/NHNN-

KTTC ngày 29/08/2006 v vic hi.ràng dn hch toán k toán nghip vii  phái sinh tin t. 

3. K toán thu nhp lãi, chi phi lãi và ngfrng diy thu Iãi 
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Thu nhâp tr lãi cho vay và chi phi trã lai vay thrqc ghi nh.n trong báo cáo kt qua hoat dng 

kinh doanh trên co sâ dir thu, dr chi. 

Hch toán s lãi phài thu phát sinh trong kr vào thu nh.p di vài các Khoân nçi dixçic phân loi 

là no dü tiêu chu.n không phài trIch dir phông rüi ro ci th theo quy djnh cüa Ngán hang Nhà 

nuâc Vit Nam và các khoãn no duqc git nguyen nhóm no dü tiêu chun do th%rc hin chinh 

sách cüa Nhà nuOc va s6 lãi phãi thu phát sinh trong k' cüa các Khoãn no con li thi khong 

phái hch toán thu nhp thirc hin theo dOi ngoai bang d don dc thu; khi thu chrqc thi hch 

toán vao thu nhap, SCB thxc hin theo quy djnh tai  Thông tix s6 16/201 8/TT-BTC ngày 

07/02/2018 Hxàng dn mt s diu v ch dO tài chmnh d6i vài TCTD, chi nhánh Ngãn hang 

rnrâc ngoài. 

D6i vOi s lài phài thu cña s du no duoc ca cu 1i thñ h?n  trá nç, min, giàm lai Va gi 

nguyen nhóm nq d'Ci tiêu chun (nhóm 1) theo quy djnh ti Thông ttr s 01/2020/TT-NI-INN 

ngày 13/03/2020 v vic t chüc tin dmg, chi nhánh ngân hang nuâc ngoài c cu 1i thii h?n 

trã nçi, min, giãm lAi, phi, gitt nguyen nhóm nçi nh.m h trçi khách hang chju ãnh htreing do 

dich Covid - 19, k ti'r ngày duçic ca cu li, t6 chic tin ding, chi nhánh ngân hang nixâc ngoa 

không phãi hch toán thu nhp (dr thu) ma thrc hiOn theo dOi ngoi bang d don d6c thu; thir 

hin hch toán vào thu nhp khi thu duçic theo quy djnh cüa pháp lut v ch dO tài chInh di 

vri t chüc tin dmg, chi nhánh ngãn hang nixóc ngoài. 

4. Kê toán các khoân thu tir phi và hoa hng 

Các khoàn phi djch vi và boa hng dtrçc ghi nhn khi djch vii duçrc cung cp. 

5. Ké toán cho vay khách hang 

5.1. Nguyen tc ghi nhn khoãn vay 
• • A 

Cac khoan vay duçc cong bo va trrnh bay theo so du no goc tal  thm diem ket thuc ky ke toan. 

5.2. Các nguyen tc phân 1oi no và dánh giá rüi ro tin dung 

Ngân hang áp ding viOc phãn loai nq, trich 1p dii phOng nv phãi thu khó dOi và xi 1' rüi ro 

theo các hung dn t?i  Thông ttx s6 11/2021/TT-NHNN ngày 30/07/202 1 cüa Th6ng d6c 

Ngãn hang Nhà nuâc Vit Nam quy djnh v vic phân l°a  tài san có, mc trIch, phixng pháp 

trIch 1p dir phông rüi ro va vic sir dmg dii phong d xü l rüi ro trong hoat dOng ciia TCTD, 

chi nhánh Ngãn hang rnrâc ngoài và Thông tu s 48/201 9/TT-BTC ngày 08/08/2019 va 

Thông tu s6 24/2022/TT-BTC ngày 07/4/2022 sfta CMi, b sung mOt  s6 diu cüa Thông tu s' 

48/2019/TT-BTC cüa Bô Tài chinh huóng dn vitc trich 1p và xr 1 các khoãn dir phOng 

giám giá hang tn kho, thn that các khoãn du tur, no phãi thu khó dôi và bâo hành san phm, 

hang boa, djch vi, cong trinh xây dmg ti doanh nghip. Các khoãn nçi duçic phãn loi chü 

yu theo thai hn no cüa khách hang. Khi phân lo.i nçi, dr phOng rüi ro duçc trich 1p theo t' 

lé quy djnh tai các thông tu trên. 

D& vâi nhftng khoân ng dtrçic C4i cAu li thai hn trà nq, min, giãm lAi, phi, gift nguyen 

nhOm nq nhm h trçl khách hang chju ãnh huông bâi djch Covid — 19, Ngãn hang áp dung 

gift nguyen nhóm ncr và phãn loai no theo Thông tu s 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020; 
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Thông ttr s 03/2021/TT-N}{NN ngày 02/4/2021 có hiu 1irc thi hành k tir ngày 15/7/202 1 vã 

Thông ti.r s6 14/2021/TT-NHNN ngày 07/9/2021 cUa NI{NNVN có biu 1irc thi hãnh k tir 

ngày 07/9/2021 v vic Sra di, b6 sung mt s diu cüa Thông tu s 01/2020/TT-NHNN 

ngày 13/3/2020 cra Thng d6c NI{NN'TN quy djnh v vic t6 chirc tin dmg, chi nhánh ngãn 

hang nuâc ngoài cr cu 1i thM hn trà nçx, min, giãm lai, phi, giU nguyen nhóm nçx nhim h 

trq khách hang chiu  ánh h'ithng bxi djch Covid — 19. 

5.3. Nguyen tc sfr diing dir phông d xfr rüi ro 

Sau khi cIA xü 1' tài san bAo dam d thu hi ng theo thôa thun cüa các ben, phü hcip vài 

quy djnh cüa pháp 1ut, Ngãn hang sr diing dir phông th d xx 1 rüi ro d6i vâi s6 dix 

nçi con 1i cüa khoãn nçi; trlIng hçp sr ding dir phOng ci th không dU bü dp rüi ro cüa 

khoãn nçi thI phAi sir ding dir phOng chung d& xir 1 rüi ro; 

Trtr&ng hçip Ngân hang chua xir 1 tài san bAo dam d thu hi nç, Ngân hang sir ding dix 

phOng d xir 1 rüi ro theo nguyen tc sau: 

• Sü ding dr phOng ci th trich 1p theo quy djnh d xr 1 rüi ro Mi vi khoãn nç 

do; 

• Khn trixcrng tin hành xü 1 tài san bAo dam theo thOa thun vâi khách hang và 

theo quy d;nh cüa pháp 1ut M thu hi nçi; 

• Trithng hqp sir diing dr phOng cu th và S6 tin thu duçvc tir xr 1 tài san bão dam 

không dü bii dâp rüi ro cüa khoân nç thi s1r diing dix phOng chung M xü 1 rüi ro. 

Sau khi xir 1 rüi ro, Ngân hang vn theo dOi và có các bin phap thu h6i nq dy dü, trit d 

Mi vâi khoAn nçi dixçrc xir 1' rüi ro, tr1r trung hgp khoàn nçi sau khi xir 1 rüi ro duçc Ngân 

hang ban cho t6 chüc, cá nhãn, thu dixçic dy dü tin ban no theo Hçip Mng mua, ban ncr. 

s6 tin thu h6i dtroc tir ncr cIA sü d%lng dir phOng d xü 1 rüi ro, k cA s6 tin thu hi duçxc 

tr vic xü 1 tài san bAo dam, Ngân hang ghi nhn vào thu nhp trong ks'. 

6. K toán các nghip vy kinh doanh và dâu tir chfrng khoán 

6.1. Chü'ng khoán kinh doanh 

Nguyen t&c ghi nhn giá tr chüng khoán kinh doanh: Chüng khoán kinh doanh dirçrc ghi 

nhn theo giá g6c (giá thrc t mua ching khoán), bao g6m giá mua cong các chi phi mua 

(nu co). 

Phuong pháp dánh giá milrc giAm giá tn và trIch 1p  dir phOng giàm giá chirng khoán kinh 

doanh: Tai thxi di&m khóa s6 k toán d l.p báo cáo tài chinh, can ci vào tInh hmnh biên 

dng giá chtrng khoán, tin hành 1p d%r phOng hoc hoan thp di,r phOng giãm giá chüng 

khoán Mi vói chüng khoán chua ban ti thai dim khóa s6 theo Thông tu S6 48/201 9/Ti'-

BTC ngAy 08/08/2019 và Thông tix S6 24/2022/TT-BTC ngày 07/4/2022 süa Mi, b6 sung 

mt s6 diu cüa Thông tu s6 48/201 9/TT-BTC cüa BO Tài chInh. Trong trixYng hçirp không 

th6 xác djnh duoc giá trj th tru&ng cüa chirng khoán, các chirng khoán së không duçc trIch 

1p dir phong. 
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6.2. Chirng khoán dâu tir 

Nguyen tc ghi nhn giá trj chüng khoán dAu tu (chng khoán sn sang d ban va chrng 

khoán git dn ngày dáo hn): Ching khoán d&u tu duçrc ghi nhn theo giá gc (giá th%rc té 

mua chüng khoán), bao gm giá mua cong các chi phi mua (nu co). 

Phtrcmg phãp dánh giá mirc giâm giá trj va trIch ltp dr phông giãm giá chng khoán clâu 

ttr: Tai thôi dim khoá s k toán d l.p  báo cáo tài chInh, can cur vào tinh hInh bin dng 

giá chüng khoán, tin hành 1p dr phông hoc hoàn thp dir phông giãm giá churng khoãn 

di vài s churng khoán chua ban tai  thai dim khóa s theo Thông tu s 48/2019/TT-BTC 

ngáy 08/08/2019 và Thông tu s6 24/2022/TT-BTC ngày 07/4/2022 sura di, b sung mOt  s6 

di&u cUa Thông tix s 48/2019/TT-BTC cüa Bô Tài chInh. Trong tnr&ng hcp không th xác 

djnh duçic giá trj thj truäng cña chumg khoán, các churng khoán sê không duçxc trIch 1p dir 

phông. '14 

Trái phiu dc bit do VAMC phát hành là gi.y t có giá Co thi hn do VAMC phát hành '1 H 

mua 1i nçi xu cña ngân hang. Trái phiu dc bit dtrc ghi nhn theo mnh giá vào 

ngày giao djch và luôn dugc phán ánh theo mth giá trong thii gian nm gift. Mnh giá i 
cuia trái phiu dc bit duçic phát hành tucYng 1rng von khoãn nçi xu ducirc ban và là dlx nçi rp. 

g6c cña khách hang vay chuxa trá trur di s tin dirr phông c%i th dä trIch 1p nhung chuxa si:r 

dung cüa khoàn nçi do. 

Trong thii gian nm gift trái phiu dc bit, dnh k5i Ngân hang tInh toán và trIch 1p d 

phOng rUi ro cu th hang nAm theo hurâng dn ti Thông tix s 14/201 5/TT-NHNN ngày 28 

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

NI-INN quy djnh v vic mua, ban và xü l nçi xu cüa Cong ty Quan l' tài san cüa các th 
churc tin dmg Vit Nam. 

7. K toán tài san c djnh 

•:• Nguyen tc ghi nhân 

TSCD duçic ghi nhn theo các chun mirc k toán s 03 — VAS 03 — TSCD htu hinh và 

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

- Tài san c djnh duqc xác djnh theo nguyen giá trr (-) giá trj hao mOn lUy k. 

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

viêc duxa tai san vào hoat dng. Nhttng clii phI mua sm, câi tin và tan trang duxçic tInh vào 

giá tn tài san c6 dnh. Riêng nhüng chi phi báo tn süa chüa duçc tInh vào Báo cáo két qua 

hot dOng kinh doanh. 

Khi tài san duçxc ban hay thanh 1, nguyen giá và kh&u hao lily k dirçic xóa s và bt k' 

các khoãn lài l nào phát sinh do vic thanh l" du duqc tInh vào Báo cáo kát qua hot 

dng. 

+ Phirong pháp khu hao áp ding 
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Tài san c6 djnh khu hao theo phxcmg pháp dung thng d tth dAn nguyen giá tài san c 

djnh theo thxi gian httu diing uOc tInh, phü hqp vâi huâng dn ti Thông tiz s 45/2013/TT-

BTC ngày 25/04/20 13 hixàng dAn ch d quan 1, sir ding, và trIch khAu hao tài san c djnh 

cüa Bô Tài ChInh; Thông tir s 28/2017/TT-BTC ngày 12/04/2017 v/v sra dii, b sung 

mt s diu cüa Thông tix s6 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 và Thông tu s6 

147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 cüa Bô Tài chInh luràng dk ch do quãn 1, sir diing 

và trIch khAn hao tài san c djnh. 

8. Tin và các khoãn tirolig dtroiig tin 

Tin và các khoãn tuclng duong tin bao gm tiAn mat tai  qu, tin gri ti NHNN, TIn phiu 

ChInh phü va cac GTCG ngn hn khác dü diu kin tái chik khAn vth NHNN, chirng khoán 

có thôi hn thu hi hoc dáo hn không qua 3 tháng k tr ngày mua, tin gth tai  các TCTD 

khác không k5' hn và dáo hn không qua 3 tháng k t1r ngày giri. 
S . S  9. Nguyen tac va phirong phap ghi nhn thue thu nh3p doanh nghiçp va chi phi thuc thu 

nhp doanh nghip 

Tài san thu va thus phãi nOp  cho näm hin hành và cac nAm tnzâc ducxc xác djnh bAng gia trj 

dir kiAn phãi nOp  cho/thu hi tr ccx quan thu& áp diing müc thu suit và các 1ut thu Co hiu 

1%rc vào ngày 1p bang can di k toán riêng. 

Thu thu nhp hin hành duçxc ghi nhn vâo k& qua hot dng kinh doanh riêng ngoi trir 

truing hçxp thu thu nhp phát sinh lien quan dn mOt  khoàn miic duoc ghi thAng vào v6n chü 

si hUu, trong truing hçvp nay, thud thu nhp hin hãnh cüng dtrcic ghi nhn tWc  tiêp vâo von 

chü si hitu. 

Ngân hang chi duçxc bü tnt các tài san thu thu nhp hin hành và thu thu nhap hin hành phãi 

trã khi Ngân hang có quyn hcxp pháp duçxc bii tth gifta tài san thug thu nhp hin hành vii thu 

thu nhp hin hành phái nOp  và Ngan hang du djnh thanh toán thu thu nhp hin hành phái trâ 

va tài san thus thu nhâp hin hành trCn ccx si thuAn. 

Các báo cáo thu cüa Ngan hang s chju sr kim tra cüa ccx quan thud. Do vic áp duing 1ut va 

các quy dinh v thu di vii các 1oi nghip vi khác nhau cO th duçxc giãi thich theo thiu 

each khác nhau, s6 thus duorc trInh bay trên các báo cáo tai chinh cO th Se bj thay di theo 

quyt djnh cu6i cüng cUa ccx quan thu. 

10. K toán các khoãn vn vay, phát hành chü'ng khoán nq, cong ciii vn 

Nguyen tc ghi nh3n chi phi di vay: ghi nhn chi phI di vay theo chuAn mirc  k toán Vit Nam 

s6 16—VAS 16—ChiphIdivay. 

90  

.OPHAI 

)Ny 
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V. THÔNG TIN BO SUNG CAC KHOAN MIJC TRONG BAO CÁO TINH HINH TAI CHINH QUY 

Dvt: Triu dng 

1. Chfrng khoán kinh doanh: 

Cui qu Dâu näm 

Chu'ng khoán vn 

Ching khoán Vn do các TCKT trong nuàc 
phát hành (dà niêm yt) 

Chi'rng khoán Vn do các TCKT trong nuàc 
phát hành (chua niêrn yt) 

Dir phông giãm giá chCrng khoán kinh doanh 

39.646 62.079 

19.962 19.962 

(10.031) (3.947) 

    

Giá trj thuân 49.577 78.094 

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

Tong giá trj cüa Tong giá tr ghi s k toán 

hçrp dng (theo t (theo t5' giá ngày Ip báo cáo) 

giá hiu hrc hçp 
dng) Tài san Cong n 

Tai này Cui u' 53.081.297 53.991 

Cong ci tài chInh phái sinh tin t 

- Giao djch kS' han tin t 17.420.090 35.998 

- Giao djch hoán di tin té 35.66 1.207 17.993 

Tai này du näm 49.722.874 15.990 

Cong cti  tài chInh phái sinh tin t 

- Giao dlch kS' han tin t 9.653.706 65.342 

- Giao djch hoán di tin t 40.069.168 8 1.332 

3. Chovaykháchhàng 
Cuôi qu Dâu näm 

Cho vay TCKT, cá nhân trong nuó,c 389.766.142 360.413.421 

Các khoán phãi trâ thay khách hang (bâo länh) 26.234 25.951 

Tong 389.792.376 360.439.372 

Phân tIch cht krçrng my cho vay: 
Cuôi quy Du näm 

Nçi dü tiêu chuAn 385.080.367 355.091.061 

NcYc&nchI3' 903.938 1.382.113 

NgduâitiêuchuAn 284.291 719.809 

Ngnghingi 522.851 616.259 

Nçv co khâ näng mt vn 3.000.929 2.630.130 

Tng 389.792.376 360.439.372 

Phân tIch dii' n theo thOi gian: 

Nçi ngn han 

Nçitrung han 

Ncr dài han 

Tong 

Cui qu IMu nAm 
130.014.876 137.339.352 

109.148.417 63.394.963 

150.629.083 159.705.057 

389.792.376 360.439.372 
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4. Si thay di cüa dr phOng rüi ro tin ding Cui qu Dan nàm 

    

Dr phông rüi ro cho khách hang 

- Dir phông Cu th 

- Dir phOng chung 

Dr phông cho các cam kt ngoi bang 

- Dir phông ciii th 

- Dir phông chung 

Tng cong 

Thay dôi dir phOng rüi ro tin diing trong kjr nhir sau: 

(5.517.584) (7.13 5.119) 

(2.616.673) (4.45 1.550) 

(2.900.911) (2.683.569) 

(5.517.584) (7.135.119) 

K5'này 

Dir phông 
chung 

Drphông 
ciith 

S dir du k' (2.683.569) (4.451.550) 

- Dr phông rii ro trIch 1p trong k'/(Hoàn nhp dir phông 
trong ks') 

(217.342) 1.834.877 A 

S dir cui k)' (2.900.911) (2.616.673) 
1 

Kjr trtrrc 

S dir dãu k' (2.582.790) (750.442) 

- Dr phang rüi ro trich 1p trong kS'/(Hoàn  nhp dlj phong 
trong kS') 

(100.779) (3.701.108) 

S dir cui k)' (2.683.569) (4.45 1.550) — 

5. Hoat dng mua ncr 
Cu6i qu Du näm 

MuanqbngVND 12.374 12.374 

Dir phOng rüi ro (12.374) (12.374) 

Tng cong 

Giá trj ncr gc, lAi cüa khoãn nq dA mua: Cu6i qu Du nám 

Ncigcdàmua 12.289 12.289 

Lãi ci:ia khoãn ncr dã mua 56 56 

Tng cong 12.345 12.345 

Phân tIch cht hrçrng dir nq cüa hot dng mua nq Cui qu Du nám 

Ncr dà tiêu chun 

Ncr cn chU 

Ncr duâi tiêu chun 

Ncr nghi ngr 

NqcókhànängmAtv6n 12.374 12.374 

Tong cong 12.374 12.374 
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6. Chu'ng khoán du tu' Cui qu Dâu nAm 

6.1. Ch&ng khoán du tir sn sang d ban 

a. ChCrngkhoánNc 53.802.114 53.275.036 

- Chrng khoán Chmnh phO, chInh quyn dja phiicxng 53.602.114 52.475.029 

- Chrng khoán Nq do TCTD trong nu6c phát hành 200.000 800.007 

b. ChngkhoánVn 18.140 18.140 

- Cht'ng khoán Vn do TCTD trong nuâc phát hành 18.140 18.140 

- Chirng khoán Vn do TCKT trong nuâc phát hành 

c. Di,r phông rüi ro chirng khoán sn sang d ban (75 .026) (75.026) 

Trong do: Dirphdng giOln giO (75.026) (75.026) 

Dy'phOng chung 

Tng 53.745.228 - 53.218.150 

6.2. Chfrng khoán dan tir giü dn ngày dáo hn 

Chüng khoán ChInh phO, chInh quyn dja phuong 

Chrng khoán Nq do TCTD trong ntràc phát hành 

Ching khoán Nci do TCKT trong nuOc phát hành 13 1.561 146.572 

Dir phông rãi ro CK dAu ti.r giti dn ngày dáo han (2.479) (2.59 1) 

Trong dO: Drphdng chung (976,) ('1.088,) 

Dy'phOng giOm giO 

Dy'phOng ci ih (1.503) (1.503) 

Tong 129.082 143.981 

6.3. Trái phiu dc bit do VAMC phát hành 

Mnh giá trái phiu dc bit 5 8.678.843 48.400.114 

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

Tng 43.880.938 37.085.187 

6 4
Phân tIch chit hrng chü'ng khoán du tLr dirçrc phân 1oi 
là tài san có rüi ro tin d9ng 

N dü tiêu chuAn 330.05 8 945.076 

Nç cn chü 

Nç di.rii tiêu chuAn 

Nçi nghi ng& 

NçrcokhãnAngmtvn 1,503 1.503 

Tng 331.561 946.579 
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7.  Gop vn, du tu dài hn 

Phân tich giá trj du tir theo Ioi hlnh du tir 
I-, uoi quy Du nàm 

Các khoán du tu dài han khác 26.688 26.688 

Dix phOng giám giá dAu tix dài han (2.800) (2.800) 

Tng 23.888 23.888 

Danh sách các khoãn du tu' dài han kliác 

Cui qu Du näm 

Tphn 
Giá gc nm giü 

(%) 

Tphn 
Giá gc nm gifr 

(%) 

- CTCP DL Khách san  Sài 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 ljch Sài Gôn Vinh Long 1.500 1,00 1.500 1,00 

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

26.688 26.688 

Dr phông giàm giá dAu tu dài han  khac (2.800) (2.800) 

Tng 23.888 23.888 

8. Các khoán ncr ChInh phü và Ngân hang Nhã nlrorc 

Cui qu Du nAm 

8.1. VayN1-fNN 12.433 14.5 64 

- Vay theo h sc tin dung 12,433 14.564 

- Vay chit khu các GTCG 

- Vay có bão dam bang cm c GTCG 

- Vay thanh toán bi trtr 

- Vay dc bit 
- Vay khác (bao gm c& các khoãn vay có 
thai han  theo các mvc  tiêu Chinh phü clii 
djnh) 

- N qua han 

8.2. Tin gCri cCia KBNN 

- Tin gCri b&ng dng Vit Nam 

- Tin gri bang ngoi t 

8.3. Giao dich ban và rnua lai TPCP vi KBNN 

8.4. Các khoãn rni khác 

Tong 12.433 14.564 

OPH 
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9. Tin gfri và vay cüa các TCTD khác 

9.1. Tin gui cüa các TCTD khác 
Cui iu fu nám 

a. Tin gcri không k' han 15.041.765 19.233.373 

- BAng VND 15 .04 1.765 19.233.373 

b. Tin gt'ri có k' han 1.0 13.067 4.691.538 

- BAng VND 900.000 3.986.400 

- BAng ngoai hi 113.067 705. 138 

Tiig 16.054.832 23.924.911 

9.2. Vay các TCTD khác 

-BAng VND 5.479.351 19.723.609 

Trong dó. Vay chiê't kiulu, ía! chiê't khd'u 3.709.678 18.796.214 

Vay ccm c, the' chá'p 

- BAng ngoai hôi 1.5 17. 129 424.716 

Tong 6.996.480 20.148.325 

Tang tin gui và vay cüa TCTD khác 23.051.312 44.073.236 \\ 

., S. S 10. Tien gin cua khach hang 

Thuyt minh theo loai tin gui 

Tin gfri không kj' hgn 

Tin gni không k' han  bAng VND 

Cui qu 

.11) 

Du näm 

25.674.832 

24.021.633 

22.115.690 

20.415.532 

Tin gCri không k' han  bAng ngoai t 1.593.503 1.663.073 

Tin gcri ti& kim không k' han  bAng VND 18.573 1.443 

Tin gCri ti& kim khong k' han  bAng ngoai t 41.123 35.642 

Tien gfri có kj hçin 567.787.262 488.408.429 

Tin g&i có k' han  bAng VND 36.9 18.026 33.682.655 

Tin gCri có kS' han bAng ngoai t 46.182 45.672 

Ti&n gCri tit kim có k' han  bAng VND 528.134.107 45 1.854.461 

Tin gCri tit kirn có kS' han bAng ngoi t 2.688.947 2.825.641 

Tin gui van c/suyên dàng 1.044.808 1.629.666 

Tin gfri kj qu9 123.427 186.364 

Tong 594.630.329 512.340.149 

Thuyt minh theo di tung khách hang, Joi hlnh doanh nghip 

Cu6i qu Bu nàm 

Titn gfri câa TCKT 

Cong ty nhà nuàc 

43.263.712 38.705.108 

1.638.844 1.629.231 
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Cong ty trách nhirn hftu han  1 thành viên do 
niràc sâ hüu 100% von thêu 1 

COng ty trách nhim htlu han  2 thành viên trâ 1n có 
phn v6n gop cüa nhà nuâc trên 50% v6n diu 1 
hoc nhà nuóc gitt quyn chi phi 

Cong ty trách nhim hU'u han  khác 

Cong ty c phn cO vn c ph.n càa nhà nuâc chim 
trén 50%vn diu 1 hoc tng sc phAn Co 

biêu quyêt; ho.c nhà nuóc gi quyên chi phOi dôi vói 
cong ty trong Diu 1 cüa cong ty. 

Côngtycô phânkhác 

Congtyhrpdanh 

Doanh nghip tu nhân 

Doanh nghip có v,n dAu tir nuâc ngoài 

Hop tác xa và lien hip hçip tác xa 

Don vj hành chInh sçr nghip, dáng, doân th và hip 
hi 

Tin girl cüa cá nhân 

Tin gui cüa các d61 tuqng khác 
Tong 

3 198 490 2 910 099 

59.881 31.159 

12.635.293 9.260.381 

167 765 628 867 

15.926.507 15.113.295 

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 

594.630.329 512.340. 149 

.44 

11. Phát hành giy to' có giá thông thtrOrng 
Cui qu Du nàm 

Dui l2tháng 39.430.700 50.873.276 

Tr 12 tháng dn 5 näm 46.909.450 40.83 8.247 

Tr05näm 11.271.000 11.192.000 

Tong 97.611.150 102.903.523 

12. Các khoãn no' khác 
,, uoi quy Du nàm 

- Các khoân phãi trá nOi  b 146.604 3 90.768 

- Các khoãn phãi trá ben ngoài 7.920.284 8.408.053 

- Qu7 khen thithng, phic lçii 3 12.774 3 14.259 

Tng 8.379.662 9.113.080 
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13. Tlnh hInh thtrc hin nghia viii vi NSNN 

Chi tiêu 
S du 

dâu nàm 
Diu chinh Phát sinh trong k' A So du' 

A. cuoi quy khác S phãi np S da np 

Thus giá trj gia tAng 3 6.863 116.990 (10 1.448) 52.405 

ThuTNDN 139.396 349 146.3 18 (237.794) 48.269 

Thuthunhpcánhân 12.939 (24.613) 96.577 (80.522) 4.38 1 

Các loai thus khác 1.855 13 .355 (12.779) 2.43 1 

191.053 (24.264) 373.240 (432.543) 107.486 
A 14. Von chuso'hiru 

14.1. Báo cáo tlnh hInh thay dôi vn chü 

Vn diu lê 

Thng du vn c phn 

s& hiFu: 

S dir du 
n Am 

TAng trong 
k 

GiAm trong k3 
A A. So dir cuoi 

qu 

20.0 19.899 

99.195 

20.0 19.899 

99. 195 

C phiu qu (87.709) (87.709) 

Chênh 1ch dánh giá 1?i  t giá 22.212.991 (22.212.991) 

Qu d.0 tu phát trin 5.056 5.056 

Qu)7 dr phông tài chInh 336.93 0 336.930 

Qu drtrtib sung vn diu 1 174.158 174.158 

Qukhác 19.526 3.108 22.634 

Vn du tu xây dirng co bàn 45 45 

Vn khác 9.437 9.437 

Lçi nhun chira phân phi 1.784.425 585.876 (16.242) 2.354.059 
A Tong cong 22.360.962 22.801.975 (22.229.233) 22.933.704 

Lwu j. So' lieu không bao gdm Lçri Ich cd dOng thiu so'; 

14.2. Thuyêt minh v cong ci tài chinh phfrc hçrp: 

C phiu Cui qu Du nAm 

S luçrng CP dAng k phát hành 2.001.989.907 1.523.168.8 10 

S 1ung CP dA bàn ra cong chiing 2.001.989.907 1.523.168.810 

+ Cd phie'u phd thông 2.001.989.907 1.523.168.8 10 

+ Cd phie'u itu dãi 

- S krcrng c phiu dirçc mua 1ti 4.385.457 4.385.457 

+ Cd phiê'u phd thông 4.385.457 4.385.457 

+ Cd phiê'u itu dãi 

- s6 luqng c phiu dang luu hành 1.518.783.353 1.518.783.353 

+ Cd phiê'u phd thông 1.518.783.353 1.518.783.353 

+ Cd ph!ê'u icu dâi 
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+ Ca phiê'u ph thông ghi nhn 
tang vdn nhitng chu'a lu'u hành (chó' 
van ban ch4p thun cüa NHNN sia 
di mô'c vó'n diu lê SCB) 

Mnh giá c phiu dang lu'u hành 

VI. THÔNG TIN BO SUNG CAC IUTOAN MUC TRINH BAY TRONG BAO CÁO KET QUA HOAT DO! 

15. Thu nhp lâi và các khoán thu nhp tirong ti 

LUy k dn Qu 1112022 Lüy k dn Qu 11/2021 

Thu nhp lãi tin gri 69.461 62. 123 

Thu nh.p läi cho vay khách hang 19.437.359 14.76 1.991 

Thu nhp lâi tir d.0 tu chirng khoán 663.840 722.030 

- Thu lâi tir CK kinh doanh 

- Thu lãi tiir CK du ttx 663.840 722.030 

Thu nhap tir nghip vi bâo lành 17.021 25.497 
AN 

Thu khác tr hoit dng tin dung 2.409.742 2.35 1.015 

Ting 22.597.423 17.922.656 

16. Chi phi Iãi và các khoãn chi phi tuing tiy 
AL Luy ke den Qu 1112022 Luy k dn Quy 1112021 

Trã lài tin g1ri 16.807.992 15.126.634 

Trã lài tin vay 10 1.227 18.795 

Trá lâi phát hành GTCG 3.201.300 4.007.318 

Trã 1i tin thué tài chinh 

Chi phi huy dng khác 8.297 6.710 

Tang 20.118.816 19.159.457 

17. Lãi/I thun tir hot dng kinh doanh ngoi hi 
- AL Luy ke den Qu 1112022 Luy k dn Qu 1112021 

Thu nhp ti'r hot dng kinh doanh 
ngoi hi 

647.658 533.99 1 

- Thu ti'r KD ngoai t giao ngay 429.253 34 1.676 

- Thu tir kinh doanh yang 10,376 2.225 

- Thu tir các Cong ci tãi chInh phái 
sinhtint 

208.029 190.090 

Chi phi hot dng kinh doanh ngoai 
hi 

484.284 382.226 

- Chi v KD ngoi t giao ngay 33 .304 9.409 

- Chi v kinh doanh yang 12 121 
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- Chi v các cong Cii tài chInh phái 
sinhtint 

LãiI1 thun tir hoyt dng kinh 
doanh ngoi h61 

450.968 372.696 

163.374 151.765 

18. LãiII thun tir hot dng kinli doanh (rnua ban) chfrng khoán kinh doanh 

Lily k dn Qu 11/2022 Luy k dn Qu 11/2021 

Thu nhâp mua ban CK kinh doanh 60.347 9.531 

Chi phi rnua ban CK kinh doanh 1.315 649 

Dir phang giâm giá CK kinh doanh 6.08 3 (668) 

Läi/I thun tfr hot dng mua/bán 
chüng khoáii kinh tJoanh 

52.949 9.550 

19. Lãi11 thun tu hoyt diig kinh doanh (mua ban) chüng khoán du 1w: 

Luy k dn Quy 1112022 Lily k dn Qu 11/2021 

Thu nhâp mua ban CK du tu 399.895 1.678.235 

Chi phi v mua ban CK du tu 164.443 176.829 

Dr phông rOi ro chirng khoán dAu tii (112) 22 

Läi/t thun tir hoyt dng mua/bán 235.564 1.501.190 
chu'ng khoán du tw 

20. Thu nhp tir gop vn, mua ci phn 

Luy k dn Qu 11/2022 Lüy k dn Qu 1112021 

C tCrc nhQn dtrçc trong kS'  tir gop 
vn, mua c ph.n 

- Tfr ch&ng khoán vn kinh doanh 

- Tit chi'ng khoán Vn dzi lit 

- Tie gop van, ddu lit dài hgn 

897 

897 

175 

175 

Các khoàn thu nhp khác 

Tong 897 175 

21. Chi phi hot dng: 

Lfly k dn Qu 11/2022 Luy k dn Qu 11/2021 

1. Chi np thu, các khoán phI, I phi 4.272 2.817 

2. Chi phi cho nhân viên 857.702 850.177 

-Chi1uangvâphcâp 732.715 732.711 

- Các khoãn chi dóng gop theo krong 77.3 66 76.594 

- Chi tro c.p 2.192 1.232 
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- Chi khác cho nhân viên 45.429 39.640 

3. Chi hoat  dng quãn 1 và công vu 532.263 487.117 

-CongtácphI 3.957 3.282 

- Chi v các hoat dông doàn th cCia 
TCTD 

38.595 37.b5 

- Chi hoat  dng quãn 1' khác 489.711 446,680 

4. Chi v tài san 440.143 426.232 

Trong do: Kh.0 hao TSCD 108.866 108.422 

5. Chi np bâo him tin gin 437.516 397.290 

6. Chi phi dii phông rüi ro (không 
bao gôm dir phông rüi ro tin dung) 

6.993 3.06 1 

Tang 2.278.889 2.166.694 

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

22. Tin vii các khoãn tu'o'ng dtro'ng tin: 

lien m.t và các khoân tuong duang tin 

Tin giri tai  NHNN 

Tin gCri thanh toán vii k5' han  duói 3 
thiing tai  các TCTD khác 

Chirng khoan có thii han 
thu hi hoc dáo han  không 
qua 3 tháng k tr ngày mua 

Tng 50.694.434 36.931.869 

viii. CAC THÔNG TIN KIIAC 

Luy k dn Qu' 11/2022 Luy k dn Qu 11/2021 

23. TInh hInh thu nhâp cüa can hO nhãn viên 

I. Tongs6 GBNVbInh quâiz 8.201 7.904 

II. Thu nJiIp CÜU Can IiiI iii, ('iii vie,, 

1.Tngquh.rcng 1.086.692 1.062.762 

2. Tin thi.râng 

3.Thunhpkhác 77.839 64.584 

4. Tngthunhp(1+2+3) 1.164.531 1.127.346 

5. Tin lircmg bInh quin tháng/ngui 22,08 22,41 

6. Thu nhp bInh quân thánglngtr&i 23,67 23,77 

Qu 11/2022 Quy 1112021 

3.388.693 3.234.697 

22.326.506 16.578.503 

20.877.535 17.118.669 

4. 101.700 
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24. Thông tin ye các ben lien quail 

Clii tiêt các giao djch ion vO'i các ben lien quan 

Ben Lien quan 
, 

Các giao (itch So tien 

Các cong ty Ngân hang d.0 tu gop vén Tin giri 57.473 

Tt toán tien (55.624) 

Cdông16n Tingcri 24.139 

Tt toan tiCn gui (24.25 5) 

HQi c1ng quãn trj, Ban kim soát V
Th lao 

Ban Diu hành 39.173 

Chi tit các khoãn phãi thu và phãi trã các ben lien quail tti ngay 30/06/2022 Ft 

Ben lien quan Các giao dlch Phãi thu/(phãi trã) 

Các cong ty Ngân hang du tu gop v6n Tin (30.10 1)  rp 

C dOng lan Tin g" (87.564) 

25. Müc dI tp trung theo khu virc dja l cüa các tài san, cong n và các khoán miic ngoi bang 

Trong iiu'óc Nithc ngoài Tong cng 

Tài san (*) 

Tingirivàchovay các TCTD khác 18.457.737 2.601.455 21.059.192 

Cho vay khách hang 389.792.376 389.792.376 

Chfrngkhoándutu 112.630.658 112.630.653 

Gópv6n,dutudaihn 26.688 26.688 

Cong nç 

TiéngOi vâvaycácTClD khác 21.573.127 1.478.185 23.051.312 

Tingiricüakháchhàng 594.630.329 - 594.630.329 

Cam kt ngoai bang (*) 43.160.097 43.160.097 

(*) Khong bao gm dr phông rüi ro, các khoân k qu 

26. Mt s chi tiCu ngoãi báo cáo tInh hinh tài chInh 

Cui qu Du nãm 

26.1. Lâi cho vay và phi phái thu chu'a thu du'9'c 

Li cho vay chua thu duçic 15.718.246 18.187.022 
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LAi cht'rng khoán chua thu duc 

Lãi tin gCri chiia thu duc 

PhI phái thu chi.ra thu thrçc 1.264 1.251 

iong 15.719.510 18.188.273 

26.2. Ncr khó ilôi da xii 1 

Nçi gc cüa khoãn nç dã XLRR dang 
trong thôi gian theo dôi 

1.577.990 1.599.591 

Nç läi cüa khoán ncr dà XLRR dang 
trong th&i gian theo döi 

17.819.722 12.207.992 

Các khoân nq khác dã xr 1' 
: 

Tong 19.397.712 13.807.583 

26.3. Tài san và chiing tr khác .:N) 

Kim 1oi qu', dá qu' giü h 18 1.475 169.573 

Tài san khác giü h 84.474.876 70.365.973 

Tài san thuê ngoài - 

TSBD nhan thay th cho vic thrc 
hin nghTa vi cüa ben bào dam ch xcr 156.160 156.160 

'' 

Các chCrng tü có giá trj khác dang bão quãn 26.865.878 25.853.857 

Ting 111.678.389 96.545.563 
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Tong nq phai trã 8.442.624 136.288.613 122.311.782 199.083.785 180.705.642 90.821.300 401.836 738.055.582 

(*) Các khoân muc nay k/iông bao gm du-phông rzi ro. 
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VIH. QUAN Tifi RUI RO TAI CHfNH 

27. Rüi ro thi tru*ng 

27.1 Rái ro Id! suat: 

Tãisãn 

Tin mat, yang bac, dá qu 

Tin gui tai  NI-INN 

Qua hn 
K han dinh iai lãi sut 

Không chju 
lAi Den i thang Tr 1 -3 tháng Tii 3 - 6 tháng T6' 6 - 12 tháng 

Tr 1 - 5 
näm 

i'r?n 5 
nirn 

3.388.693 

22.326.506 

Tin gCri và cho vay TCTD khác 19.624.458 15.448 1.406.286 13.000 

Chrng khoan kinh doanh (*) 5 9.608 

Chovaykhachhang(*) 1.261.906 110.632.395 47.127.400 106.823.085 31.558.157 84.647.445 7.741.988 

Chung khoan d u ti.r (*) 18.140 4.101.700 80.058 31.256.302 77,174.458 

Gop vn, dAu ti.r dái han (*) 26.688 

Tài san c djnh và bt dng san 3.819.401 

Tài san có khác (*) 2.5 10.157 52.5 17.636 18.541.999 6.670.764 5.171.717 23.6 14.326 72.252.017 48.780.894 

Tng tài san 3.772.063 59.770.558 175.286.666 53.813.612 113.401.088 55.252.541 188.1 68.764 133.697.340 

Nq phãi tn 

Tin gui cCia và vay tir NI-INN 
Tiên gth cUa và vay t1r các TCTD 
khc 

19.846.584 621.075 1.223.740 1.359.913 

12.433 

Tik gCri cüa khách hang 109.818.600 105.835.725 173.879.351 174.865.834 30.230.748 71 

Các cong c tài chInh phái sinh và các 
khoân nci tài chInh khác 

53.991 

Phát hãnh giAy t cO giá 4.623.800 12.569.910 20.956.756 1.359.200 58.101.484 

Các khoân nçi khác 8.442.624 1.999.629 3.23 1.081 3.023.938 3.120.695 2.476.635 401.765 

Tong 

3.388.693 

22.326.506 

21.059.192 

59.608 
389.792.376 

112.630.658 

26.688 

3.819.401 

230.059.510 

783.162.632 

12.433 

23.051.312 

594.630.329 

53.991 

97.611.150 

22.696.367 

Mic chênh nhiy cam vóilãisuât 3.772.063 51.327.934 38.998.053 (68.498.170) (85.682.697) (125.453.101) 97.347.464 133.295.504 45.107.050 
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27.2. Rzi ro tin Éê 
Chin hrqc quãn 1 rüi ro 
- Tuân thu trng thai ngoai h6i theo quy djnh cüa NHNN; 
- Cp han  mrc giao djch ngoai h6i vâi di tac; 
- Phân djnh han  mic giao djch di vâi t&ng nhân viên giao djch ngoi h6i; giói hn im'rc thua 1 tôi da cho mi 
giao djch ngoai h6i d61 vâi trng nhân vin giao djch ngoi hi. 
- Tng mc thua 1 dtxqc phép cho mi giao djch vién ngoi hôi không duqc vixqt qua mOt  t' 1 quy djnh /vn tr 

có cia Ngan hang. Khi vtrgt t i nay, Ban diu hành phái 1p trc quy& dlnh  ngung giao djch ngoai hM di vói 

nhân viên giao djch ngoai h61 nay; 
- Xây dijng bin pháp ch tài trong cac giao djch ngoi hM thua 1 nhm dam bão an toàn v6n cho ngân hang; 

- T chüc mô hinh kinh doanh ngoai h6i, dam báo tInh doe lap và kim tra chéo gifla các b phn kinh doanh, 

kim soát va h trg giao djch. 

Trinh bay v t3 giã cüa các 1oi ngoi t ti thOi dim 1p báo cáo DVT : dng/ngoi tê. 
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 

Phân 1oi tài san và cong my theo 1oi tin dirc quy di sang VND tai  thOi dim Ip  BCTC: 

EUR 
quy dlji 

USD 
quy di 

XAU 
. 

quy doi 

Các ngoi 
tékhãc 
quy 

Tng cong 

Tài san 
1. Tin mt, yang bc, dá qu 

2. Tin glri tai  NHNN 

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

4. Cong cv tài chinh phái sinh và các tài san 
tài chmnh khác 

5. Cho vay khách hang (*) 

6. Tài san có khác (*) 

256.845 

466.559 

5.26! 

409.398 

719.512 

2.161.204 

2.282.481 

740.471 

1.785.413 

61.905 

13.450 

318.686 

719.757 

7.281 

1.046.834 

719.512 

3.347.520 

2.282.481 

753.921 

1.797.955 

Tng tài san 728.665 8.098.479 75.355 1.045.724 9.948.223 

Nq phãi trã và von chü ser htru 
1. Tiên gCri cüa và vay tr NHNN và cac 
TCTD khac 
Trong do: Tién gri và vay ciia ngân hang a 
nithc ngoài 

2. Tin gi cua khách hang 
3. Các cong cv tài chInh phái sinh Va CáC 
khoân nq TC khác 

723 .345 

1.630.197 

1.4 78.185 

3.192.004 966.608 

18.080 

1.630.197 

1.4 78.185 

4.881.957 

18.080 

4. Các khoân nq khác 15.155 169.763 56.685 241.603 

Tng nq phãi trã và v6n chü s& hftu 738.500 4.991.964 - 1.041.373 6.771.837 

Trgngtháitibitn3ibãng (9.835) 3.106.515 75.355 4.351 3.176.386 

Tring thai 1in t ngogi bang (313.367) 36.894 (276.473) 

Tring thai tin t ni, ngoqi bang (9.835) 2.793.148 75.355 41.245 2.899.913 

Ghi chü:  (*) Các khoán mc nay không tmnh dn dir phOng rüi ro. 
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27.3 Ru! ro iii au/i k/ioán: 

Tài san 

Qua han Trong hn 
Tong 

Dn 3 thãrig Trén 3 tliáng Dn I tháng Ti 1 3 thang Tw 3 - 12 tháng Ti'i I - 5 nãni Trn 5 nm 

lien mat, yang bac,  dá qu' 3.388.693 3.388.693 

lien giri tai  Ngân hang Nhà nuâc 22.326.506 22.326.506 

iien gCri va cho vay các TCTD khác (*) 19.624.458 15.448 1.406.286 13.000 21.059.192 

ChCmg khoán kinh doanh (*) 59.608 59.608 

Cho vay khách hang (*) 104.755 1.157.152 46.383.277 2 1.666.879 80.894.826 154.240.496 85.344.991 389.792.376 

Ch(ing khoán du tt.r (*) 53.820.253 80.058 26.768.609 3 1.961.738 112.630.658 

Gop van, du ti.r dài hn (*) 26.688 26.688 

Tài san c6 djnh và bt dng san 3.819.401 3.819.401 

Tài san có khác (*) 2.510.158 24.611.456 8.595.114 37.130.886 94.358.919 62.852.977 230.059.510 

Tong tài san 104.755 3.667.310 170.214.251 30.277.441 119.512.056 275.407.712 183.979.107 783.162.632 

Nc' phãi trã 
Tien gCri cüa vàvaytirNHNN 12.433 12.433 

Tien gCri cüa và vay ttr các TCTD khãc 19.846.584 62 1.075 2.583.653 23.051.312 

Tin gCri cüa khách hang 109.818.600 105.835.725 348.745. 185 30.230.748 71 594.630.329 

Các cong cii tài chinh phái sinh va cac 

khoãn nçx tài chmnh khác 
53.991 53.99 1 

Phát hành giy t cO gia 4.623.800 12.569.910 22.315.956 50.060.484 8.041.000 97.611.150 

Các khoán nçi khác 2.906.786 4.708.648 10.900.417 3.597.003 583.5 13 22.696.367 

Tiing nc phäi trä 137.195.770 123.789.349 384.545.211 83.900.668 8.624.584 738.055.582 

Mác chênh than/u k/wan rèng 104.755 3.667.310 33.018.481 (93.511.908) (265.033.155) 191.507.044 175.354.523 45.107.050 

(*) Các khoàn myc nay không bao gdm dwphông rüi ro. 

Song song vâi vic quàn 1 rüi ro thanh khoân theo thang dáo hn nhix trén, 
khoan dng vi vic do 1ung và kiem soát chat ch t' 1 tái tic tin gri ccla 
dam báo t' 1 nay dtrqc kim soát theo mic tiêu cüa Ngân hang. Chi tMt rüi 
ngày 30/06/2022 nhii sau: 

BCTChpnht-QuI1J202 

Ngân hang dt tr9ng tam thirc hin quãn 1 riii ro thanh khoãn theo phuong pháp thanh 
khách hang. Ngan hang âã thi& 1p hn mCrc cânh báo d6i vi t 1 tai tic tien gtri d 

ro thanh khoàn cüa Ngân hang duqc quãn 1 theo t' 1 tái tiic tin gri cüa khách hang ti 



icccNc KIIANH HOPING 
BCTC hcip nh&t - Qu 11/2022 

27.4 Rili ro thou/i klioán: 

Tài san 

Qui han Trong hii 
Tong 

1)ên 3 tluiiig 1rii 3 1ling Den i thing Tr I - 3 tháng 1i 3- 12 thãng Tü I - 5 nãin 1,reil 5 IlanI 

Tin met, yang bac,  dá qu' 3.388.693 3.388.693 

Tin gri tai  Ngân hang Nhà riithc 22.326.506 22.326.506 

Tin gCri và cho vay các TCTD khác (*) 19.624.458 15 .448 1.406.286 13.000 21.059.192 

Chüng khoán kinh doanh (*) 59.608 59.608 

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 

ChCrng khoãn du tu (*) 53.820.253 80.058 26.768.609 3 1.961.738 112.630.658 

Gop vn, dAu tu dài han (*) 26.688 26.688 

Tài san c djnh va bt dng san 3.8 19.40 1 3.819.401 

Tài san có khác (*) 2.510.158 24.61 1.456 8.595.114 37. 13 0.886 94.3 58.9 19 62.852.977 230.059.510 

Tng tài san 104.755 3.667.310 170.214.251 30.277.441 119.512.056 275.407.712 183.979.107 783.162.632 

Nqphäitrã 
TingCri cüavàvaytt'rNI-INN 12.433 12.433 

Tin gCri cüa và vay tir các TCTD khác 19.846.584 62 1.075 2.583.653 23.051.312 

Tin gfri cüa khách hang (**) 43.509.902 26.644.343 127.765.404 396.710.609 71 594.630.329 

Các cong ci,i tài chfnh phái sinh va các 
khoãn nç tài chInh khác 

53.99 1 53.991 

Phát hành giAy ti cO gia 4.623.800 12.569.910 22.315.956 50.060.484 8.04 1.000 97.611.150 

Các khoán nç khác 2.906.786 4.708.648 10.900.417 3.597.003 583.5 13 22.696.367 

Tng ncr phäi trã 70.887.072 44.597.967 163.565.430 450.380.529 8.624.584 738.055.582 

Müc chênh thanh khoán rang 104. 755 3.667.310 99.32 7.179 (14.320.52 6) (44.053.374) (174.9 72.817) 175.354.523 45.10 7.050 

(*) Các khoân muc nay khong bao gcm dztphông rüi ro 
(**) Ngán hang áp dung khá náng tái lyc tin girl cüa khách hang ö m&c 80% (thea di 1iu thong ke, 1 íáî tyc tin girl nám 2020 và 2021 dao dt5ng  trong khoáng 76% - 87%) 

Tp. HC7I'L ngàyJtháng nárn 2022 

Lp bang K toán trirö'n7...— a Tng Giám Dc 

NGUYN VAN HUNG 
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