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• NGAN HANG TIJIIUNG M41 cO PHAN sAI GON CONG TIIU'ONG 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC 
Näm thi c/i/ni: ku thác ngày 31 thdng 12 ham 2021 

U 

• 
Ban Tdng Giám dAc NgOn hang T/nro'ng mqi Cd phdn Sal Gôn Cong thwoiig ('dthi day gi tdt là NgOn hang) trinh bay bàn báo 
cáo thy và các báo cáo tài chInh d du-qc kium loan ca Ngan hang cho nOm tài chInh Mt thz2c ngày 31 tháng 12 nám 2021. 

a 

• 
1. Thông tin chung v Ngãn hang 

ThànhIp: 

• 
Ngân hang Thtioiig rnai CO phân Sài GOn COng tht.rong dirc thành 1p theo giây phép so 00341NH-GP ngày 04/05/1993 do 
Ngân hang Nhà niróc Viët Nam cap. Giy chcrng nhân dang k' doanh nghip Cong ty c phn s 059074 ngày 04/08/1993 

U Va däng k thay di ln thi 29 ngày 22/06/2018 do Sâ K hoach và Du ttr Tp.HCM cap. 
That gian hoat dông ella Ngân hang là 50 nAm k t1r ngày cap giây phép dAu tiên. 

U TInh dn ngày 31 tháng 12 nAm 2021, v6n diu 1 dllaNgân hang là: 3.080.000.000.000 dng. 

• Hot dng chInh ella Ngãn hang bao gm: 

• - Huy dong v6n ngn han, trung han  và dài han  vài các hinh thirc tin gUI có kS' han, khong kS' han, chirng chi tiên gUI; 

• 
- Tip nhân v6n lly thác du tir và phát trin dUa cáe to chirc tin dung trong 

- Vay v6n các t chirc tin dicing khác; 

U
-  Cho vay ngn han,  trung  han  và dài han  di vOi các t chic va cá nhân tlly theo tInh cht và khá nang nguOn vOn; 

- Chit khu thxong phiu, trái phiu và giy t? CO giá; 

- GOp vn lien doanh va mua c6 phAn theo pháp lut hin hành; 

U - Lam dich vu thanh toán gifla các khách hang; 

U - Thrc hien kinh doanh ngoi t, yang bac  và thanh toán quc t, huy dng các ba1  v6n t& nuc ngoài và các dlch  vi ngân 

U
hang khác trong quan h vOl nuóc ngoài khi dirc Ngân hang Nhà nuâc cho phép; 

U
-  Kinh doanh khách san  và An ung (khong kinh doanh tai  trV sO); 

- Thuc hiën nghip vi phát hành the ni dja cO thuang hiu SAIGONBANK Card. 

U 'ru sO,  chInh dlla Ngãn hang: s6 2C Phó DOc ChInh, PhuOng Nguyn Thai Binh, Qun 1, Thành ph H ChI Minh. 

U Cho dn thOi dim 1p báo cáo nay, Ngân hang có 33 chi nhánh, 55 phang giao djch và Trung tam Kinh doanh the. Càc clii 

nhánh duc ma trên dja bàn min Bc, miEn Trung, miEn Nam và Tây Nguyen. Ngân hang cO mt Cong ty con. 

• 2. TInh hlnh tài chInh và kEt qull hoat dng kinh 

Tinh hInh tài chInh và kEt qua hoat dng kinh doanh trong nAm dUa Ngân hang dirçcc trinh bay trong báo cáo tài chinh dinh 
• 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

I
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U NGAN HANG THUNG MI CO PHAN SAI GON CONG TRUNG 

U 
 BAO CÁO CUA BAN TONG GLkM DOC 

U Näm tài c/thth kit iliac ngày 31 thdng 12 ,thnz 2021 

U 

• 
3. Thành viên Hi dng quãn trj, Ban kiém soát, Ban Tng Giám d6c và K toán truông 

U Thành viên HOi  dng Quãn tn, Ban Kim soát, Ban Tng Giám dôc và Ké toán trirông trong nm và den ngày 1p báo cáo tài 
chinh gm cO: 

U Hçn (tong quan trt 

• Ong Vii Quang Lam ChU 

Ong Trân Thanh Giang Thành viêni 

- Ong Trn Quc Thanh Thành vién 

• Ong Nguyn Cao TrI Thành 

Ba Trn Thj Phuong Khanh Thành viën 

Ba Pham Thi Kim L Thành vin doe lap 

Ban kiem soát 

U Ba Dng Th Kiu Phtràc Truoig ban 

Ba VU Qu'nh Mai Kiem soát viên 

Ba Nguyn Dao Phiorig Linh Kiêm soát vién 

U 
Ban Tong GiOm dôc và Ké toán truOng 

Ong Trn Thanh Giang T6ng Giám dc 

U Ba VO Thi Nguyet Minh PhO Tang Giám dc thLrOng tri,iC 

• 
Ong Phm Hoang Hông Thjnh Phô lông Giám dOc 

Ong TrAn Quc Thanh Phó Tng Giám dOc 

U Ong Nguyn Tn Phát Phó Tng Giám dc 

• Ba D Thj Loan Anh K toán truâng 

U Nguôi (1i din theo pháp lut 

• 
Ong Vii Quang Lam ChO tjch HÔi (tOng Quán trj 

U 4. Kiêm toán dc lap 

U Cong ty TNHH Kim toàn va Dich vu Tin hoc Tp.HCM &rc chi djnh là kim toán viën cho nám tài chInh két thOc ngày 31 
tháng 12 näm 2021. 

U 5. Cam kt cüa Ban Tang Giám dc 

Ban Tng Giám dc chiu trách nhiêm lap các báo cáo tài chInh th hin trung thijc và hqp l' tInh hinh tài chInh ccia Ngân 

• 
hang tai ngày 31 tháng 12 näm 2021, kt qua hot dng kinh doanh và các luông kru chuyên tién t cho näm tài chInh kët 
thOc cOng ngày. Trong viêc soan lap cac báo cáo tài chinh nay, Ban Tang Giám dc da xem xét và tuân thO các vn dë sau 

U dày: 

• 
- Li,ra chon các chInh sách k toàn thich hop và ap dyng cAc chInh sách nay mt cách nhAt quán; 

U
-  Thrc hiën cac xet doán va cac uOc tInh môt cách hQp I và thn trQng; 

- Các bào cáo tai chInh duçc 1p trén co so hot dng lien tuc, 

U 

U 

U 

U
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Tp. HCM, ngày 25 than 
Tôn• Clam dc 

3 nain 2022 

NGAN HANG THUONG MAI cO PHAN SAI GON CONG TIIU1NG 

U BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC 
Nänz tài c/i In/i kêt Iliac ngày 31 IJidng 12 nám 2021 

U 

U Ban Tóng Giám dc chiu trách nhim dam bào ring các s sách k toán thich hçp d dirqc thit Ip và duy tn d th hin 
tInh hnh tai chmnh cüa Ngan hang vâi d chmnh xác hcrp 1' ti mi thai dim và lam ci sâ dé so?n Ip các báo cáo tãi chinh 

• phi hQp vOi ch do k toán dirc néu Thuyt minh Báo cáo tái chinh. Ban Tng Giám dc cUng chju trách nhim dôi vài 
vic báo v các tài san cüa Ngan hang và thrc hin các bin pháp hqp I' d phàng ngra và phát hin các hành vi gian 1n vá 

• các vi ph?m khác. 

U  6. Xácnhn 

Theo kin cUa Ban Tng Giám dc, chüng tôi xác nhn rang các Báo cáo tài chInh bao gm Bang can doi k toán tai  ngày 

• 
3! thang 12 nam 2021, Báo cáo kt qua hot dng kinh doanh, Báo cáo hru chuyn tin té và các Thuyt minh báo cáo tài 
chInh dmnh kern dtrcrc soan thão dA th hiên quan dim trung thrc vá hop I v tInh hInh tài chInh cüng nhis két qua hoat dng 

• kinh doanh va các 1ung liru chuyn tin tO cia Ngan hang cho näm tài chinh kt th(ic ngáy 31 tháng 12 näm 2021. 

• 
Báo cáo tài chInh cia Ngân hang . i çc tap phii hcrp vài chun mi,rc và h thng k toán Vit Nam. 

U 

U 

U 

U 

U 

U Tra nhGiang 
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U 

U 

U 

U 
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CONG TV TNHH KIEM TOAN VA D!CH  VU TIN HQC TP. HCM 
Auditing And Informatic Services Company Limited 

Head Office: 389A Dien Bien Phu Str., Ward 4, Dist.3, Ho Chi Minh Oily 

Tel: (84.28) 3832 9129 (10 Lines) Fax: (84.28) 3834 2957 

Email: info@aisc.com.vn Website: www.aisc.com.vn  

  

S: A0321139R/AISC-DN4 BAO CÁO KIEM TOAN BOC LAP 

I(f,th j'ó'i: QU CO BONG, HQI BONG QUAN TRI, BAN TONG GIAM BOC 

NGAN HANG Twror4G MINI cO PHAN sAi GON CONG THIJNG 

  

Chiing tôi dã kirn toán báo cáo tài chInh kern theo cüa NGAN HANG TMCP SAI GON CONG 
THUONG ("Ngân hang"), dtxc 1p ngày 25 tháng 03 närn 2022, tr trang 06 dn trang 51, bao gôm Bang 
can di k toán t?i  ngày 31 tháng 12 nãrn 2021, Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh, Báo cáo km chuyn 
tiên t cho närn tài chInh kt thiic cmg ngày và Bàn thuyt rninh báo cáo tài chInh. 

Trách nhim cüa Ban Tong Giám dc 

Ban T&ig Giám dc Ngãn hang chju trách nhirn v vic 1p Va trmnh bay trung thirc và hpp l' báo cáo tài 
chInh ciia Ngân hang theo cliun miic k toán, ch d k toán Ngan hang Vit Nam và các quy djnh pháp l' 
có lien quan dn vic 1p Va trInh bay báo cáo tài chInh và chju trách nhim v kim soát ni b ma Ban 
Tmg Giám dc xác dnh là cri thit d darn bão cho vic 1p và trInh bay báo cáo tài chInh khong CO sai 
sot trong yu do gian 1.n hotc nhAm lan. 

Trách nhiém cüa Kiêm toán viên 

Trách nhirn cüa chOng tOi là dua i-a kiii v báo cáo tài chinh dira trCn kt qua cüa cuc kirn toán. 
Chiing tOi dä tin hành kiiii toán theo các chun mrc kim toán Vit Narn. Các chuAn rni,rc nay yêu cAu 
cháng tOi tuân thU chuAn rnijc va cac quy cljnh v do dic ngh nghip, 1p k hoch và thrc hin cuc 

kini toán d dt du'Q'c sir darn bão hçip 1 v viêc 1iu báo cáo tài chInh cUa Ngan hang cO cOn sai sot tr9ng 
y&i hay không. 

Cong vic kirn toán bao grn tic hin các thU tiic nhm thu thp cac bang ch&ng kirn toán v các so lieu 
và thuyt rninh trén báo cáo tài chInh. Các thU tuc kirn toán duç'c Ira chon dim trên xOt doán cUa kirn toán 
viCn, bao gin dánh giá rUi ro cO sai sot trong yu trong báo cáo tài chInh do gian In hoc nhAm 1n. Khi 
thrc hin dánh giá các rUi 1'O nay, kim toán vién dã xern xét kim soát ni b cUa Ngan hang lien quan den 
vic 1p và trInh bay báo cáo tài chInh trung tic, hqp 1 nhrn thit k các thU tc kirn toán phU hçp vol 
tinh hInh thi,rc t, tuy nhiên khOng nhm niic dich di.ra ra kin v hiu qua cUa kirn soát ni b cUa Ngân 

hang. Cong vic kirn toán cling baa gm dánh giá tinh thIch hcrp cia các chInh sách k toán &rgc áp di,ing 
va tInh hçp l' cia cac uó-c tinh k toán cia Ban Tng Giáin dc cling nhu-  dánh giá vic trInh bay ting th 
báo cáo tài chInh. 

Chcing tôi tin tu'OTlg ring các bang chi'ng kirn toán ma ching tôi dä thu th.p du'Qc là dy di và thIch h9p 
lam co sO-  cho kin kim toán cia ching tôi. 

kin cCa Kiêm toán viên 

Theo kin cia ching tÔi, báo cáo tài chInh dà phàn ãnh trung thirc và h9p l', trën các khIa canh  tr9ng yêu 
tInh hInh tãi chInh cia NGAN HANG TMCP SAI GON CONG THISQNG ti ngày 3 1 thang 12 närn 
2021, cling nhu- kt qua hott dng kinh doanh và tinh hInh Itru chuyn tin t cho nãm tài chInh kt thic 
cling ngày, phli h9V vol chun rnrc k toán, ch d k toán cia Ngan hang Vit Narn và các quy djnh pháp 
l' cO lien quan dn vic 1p  và trInh bay báo cáo tài chInh. 

Branch in Ha Nol: 6th foor, 36 Hoa Binh 4 Str., Minh Khoi Word, Hai Ba Trung Dist., Ha Nol City Tel: (84.24) 3782 0345 Fox: (84.24)37820348 Email: honoi@oisc.com.vn  

Branch in Da Nang: 350 Hal Phong Sir.. 1hanh Khe Dist., Do Nong City Tel: (84.236) 3747 619 Fox: (84.236) 3747 620 Email: donong@oisc.com.vn  

Rep. Office in Can Tho: P9019 - A 200 Nguyen Hien Sir., Ninh Kieu Dist., Can Tho City Tel: (84.28)38329129 Fox: (84.28) 3834 2957 Email: corbe,iscom.vn 
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BAO CÁO IUEM TOAN DOC LAP (TIEP THEO) 

Vn d khác 

Báo cáo tài chmnh riêng cüa Ngan hang cho näm tài chInh kt thi'ic ngày 31 tháng 12 näm 2020 dirge kim 
toán bJi cong ty kirn toán khác. Kim toán viên nay dã dira ra 2 chap nhn toàn phn v báo cáo tài chinh 
riêng cho näm tái chInh kt thüc ngây 31 tháng 12 narn 2020. 

Tp. HCM, ngày 25 thdng 03 ithm 2022 

KT. TONG GIAM DOe
4 ,  

ONG GIAM DOe IUEM TOAN VIEN 
51 304 H 

IN 
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NGAN HANG THUNG MAI CO PHAN SAI GON CONG THTSNG Mu s& B02/TCTD 

U 
BANG CAN DOI KE TOAN 

Td ngày 31 tlzáng 12 nàni 2021 Don vi tIn/i: Tr&u  Bong Vit Nam 

CHi TIEU 
Thuyet 

minh 
31/12/2021 31/12/2020 

A.TAISAN 

I. Tin mit, yang bc, qu V.01 205.162 170.807 
A 
3 

II. Tin gui ti ngãn hang nha nuo,c V.02 530.440 560.297 

III. Tin gui và cho vay cãc TCTD khãc V.03 5.612.975 5.738.996 

1. Tin g&i ti các TCTD khác 5.092.975 5.33 8.996 

2. Cho vay cac TCTD khác 520.000 400.000 

3.DijphOngrCiiro 

IV. Chuing khouin kinh doanh V.04 

I. Chuing khoãn kinh doanh - 

2. DLI phàng rCti ro chthig khoán kinh doanh - 

V. Cac cong cu tài chinh phuil sinh và các tài san 
tãi chInh khác 

V.05 27.344 6.585 

VI. Cho vay khách hang V.06 16.340.179 15.330.785 

1. Cho vay khách hang 16.502.139 15.447.550 

2. Dij phông rUi ro cho vay khách hang V.06.5 (161 .960) (116.765) 

VII. Hot cIng mua nq V.07 

I. Mua n 

2. Dr phOng rüi ro hoat dng rnua ncr 

VIII. Chüng khoáui au ttr V.08 330.463 522.403 
1. Chung khoán du tir sn sang d ban - 

2. Chrng khoán du tir gidn ngáy dáo hm 657.446 752.229 
3. Dr phang rOi ro chfrng klioán dAu tir (326.983) (229.826) 

IX. COp von, du tu dài han V.09 638.201 711.227 

I. Dâu tu vào cOng ty con 612.503 612.503 
2. Vn gop lien doanh 

3. Du tir vào cOng ty lien két 

4. Du tu dâi han khác 53.880 125.655 
5. Dr phong tn tht du tu dài hin (28.182) (26.93 1) 

U 

U Cdc thuvêt ,ntnh háo ci tOt chtnh Ia jhan k/tong thê (dc/i cl/a boo COO flà)' Traug 6 

U 

U 

U 

U 

• 

• 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

• 

U 

U 
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NGAN HANG TRUNG MI cO PHAN SAI GON CONG TH11NG Mu s: B02/TCTD 

a 

BANG CAN DOI KE TOAN 

a 

CHI TIEU 
• 

• X. Tài san c 1inh 

• 1. Tài san c dinh hUu hInh 

a. Nguyen giá tài san c djnh hOu hInh 

b. Hao mOn tài san c dinh hUu hinh 

a 
2. îàî san cô ainh thuê tài chInh 

• a. Nguyen giá tài san c djnh thué tãi chInh 

b. Hao mOn tài san c dinh thuê tai chinh 

• 
3. Tài san c ainh vô hInh 

a. Nguyen giá tài san c6 djnh vô hinh 

• b. Hao mOn tái san c djnh vô hInh 

a 

X1.Btdngsãndutu 

• a. Nguyen gia bt dng san du tu 

• 
b. Hao mOn bt dng san dAu tir 

XII. Tai san cO khác 

• 1. Các khoân phài thu 

2, Các khoàn al, phi phãi thu 

• 3. Tài san thus TNDN hoän lal 

• 
4. Tai san CO khác 

- Trong do: LQi th ihwcrng mcii 

• 5. Các khoán dr phOng rüi ro cho các tài san CO 
nOi bang khác 

• 

• TONG TAt SAN CO 

a 

a 

a 

a 

• 

U 

U 

Don vj tinh: Triu Dong V4I Nam 

Thuy€t 
31/12/2021 31/12/2020 

1.160.844 1.152.857 

V.10 733.924 730.3 11 

1.285.156 1.230.022 

(551.232) (499.711) 

V.11 - 

V.12 426.920 422.546 

520.029 511.841 

(93.109) (89.295) 

V.13 - 

V.14 373.857 358.436 

V.14.1,2,3 124.280 110.296 

258.8 15 193.723 

- 

V.14.4 5.25 1 54.4 17 

V.14.5 (14.489) 

25.2 19.465 24.552.393 

Tii iigày 31 thdiig 12 na,,, 2021 

I
Các t/zuyê't minh bco cáo tài c/iInh là phdn không ihl tách rài càa boo cáo Ha)'. Trang 7 



NGAN HANG THUONG MA! CO PHAN SAI GON CONG THLNG Mu s& B02/TCTD 

N 
BANG CAN DOI KE TOAN 

Tçzi ngày 31 tliáng 12 ham 2021 Don vj tInh: Triçu Dng Vi1 Nani 

CHI TIEU 
Thuyêt 

31/12/2021 31/12/2020 

B. NQ PHAI TRA VA VON CHU SO HcJU 

I. Các khoãn nçi chInh phil và Ngãn hang Nhà nu&c V.15 

II. Tin gui và vay các TCTD khäc V.16 2.343.031 1.653.979 

1. Tiên gCri cüa các TOlD khác 2.340.861 1.651.469 

2.VaycácTCTDkhác 2.170 2.510 

111. Tiên gui cüa khilch hilng V.17 18.717.328 18.837.164 

IV. Cac cong cy tài chinh phái sinh và các khoän 
nq tãi chInh khilc 

V.05 

V. Von tilI trQ, Uy tliác Iu tu, cho vay TCTD chu rüi ro V.18 

VI. Phát hành giy tOcO gil V.19 - 

VII. CIc kholn nc  khlc 450.408 440.268 

1. Clc kholn Iii, phi phãi ira 300.999 342.454 

2. Thug TNDN hoän Ii phãi trà V.21 - 

3. Cac khoàn phãi trà và cong nc? khlc V.20 149.409 97.8 14 

4. Du phong rOi ro khlc (DP cho cong ntiém 
n và cam kt ngoai bang) - 

TONG NO puAi TRA 21.510.767 20.93 1.411 

N 

• 

N 

N 

• 

N 

U 

N 

N 

N 

• 

a 

N 

N 

N 

N 

U 

I 

Các iIuo'ê nun!? bOo cáo tai chin!? là phdn kh6n8 the tOch thi coo bOo cáo nay. Tranb' 8 



Ttng Giäm Lp bang Ké toán tru&ng 

Tp. HCM, ngày 25 thông 03 nám V 

Phm Thi Miia D Thi Loan Anh 

UCANUA 
THUG MM COPHA 

SMGON 
CONG THiONG 

I 

Thanh Giang 

Các thuvét mm/i báo cáo tài c/zEn/i là phdn A-hông the Iách rii cáa báo cáo nay. Trang 9 

NGAN HANG THIYaNG Mi?J  CO PHAN SAI GON CONG THUONG Mh s& B02/TCTD 

I 
BANG CAN DO! KE TOAN 

Tzi ngày 31 tI:dng 12 näin 2021 Do,z vj tinh: Triu Dông Vi1 Nanz 

U 
CHI TIEU Thuyet 

U minh 

VIII. Vn và cäc qu5 V.22 

• 
I. V6n cCia TCTD 

a. Vn diu lé 

• b. Vdn ddu twXDCJ3, mua sm thi san c 

c. Thing dii vdn cphn 

ci. Cóphiéu qujY 

• e. Côphiêu iiu a'di 

• 
g. Vdn khác 

2.QucUaTCTD 

• 3. Chênh lêch t) giá hôi doái 

U	
4. Chênh Iêch dánh giá Ii tài san 

5. Lcxi nhun chtsa phân ph6i 

I 
IX. Lçi Ich cüa cô dông thiéu s 

U 

U TONG NQ PHA! TRA vA VON CHU sO HUu 

U 
CAC CH TIEU NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN 

CHi TIEU
Thuyet 

I minh 

• I. Nghia vy nq tim an \'llI.38 

I. Bão Inh vay von 
U 2.Cam kt giao dch ngoi hM 

Cain kt inna ngoai té 

Cain kt bOn ngoai té 

Cam ket giao djch hoán dôi 

3. Cam kt cho vay khong hciy ngang 

4. Cam kt trong nghip vij L/C 

5. Bão Iänh khác 

6. Các cam kt khác 

31/12/202 1 3 1/12/2020 

3.708.698 3.620.982 

3.080.716 3.080.716 

3.080.000 3.080.000 

716 716 

- 

323.710 309.153 

- - 

- 

304.272 231.113 

25.219.465 24.552.393 

31/12/2021 31/12/2020 

2.062.138 4.458.608 

- 

1.697.100 4.161.600 

1.697.100 - 4.161.600 - 

132.368 128.805 / 

232.670 168.203 



NGANpiA 
Tf4UONG MAt Cô'pnA 

SAI CON 
'CONG III 110MG 

n Thanh Giang 

Lp bang TôngGiámd KE toán truOng 

D Th1 Loan Anh 

Tp. HCM, ng 25 tháng 03 nám 2 

Phani Thi Müa 

a NGAN HANG TIHXONG MA! CO PHAN SAI GON CONG THIJUNG Mu s: B03/TCTD 

a 

BAO CÁO KET QUA KINH DOANH 

Nani Iài c/i/nh kI Iliac ngày 31 thdng 12 nàrn 2021 Don vj IInh: Triu Dng Vit Nam 

/ 

/ 

CH T!EU 

1. Thu nhp 1i và các khoãn thu nhap t.rong ttr 

2. Chi phi Ii và các chi phi thong tr 

I. Thu nhãp Iãi thun 

Thuyet 

VI.23 

Vl.24 

Näm 2021 

1.534.169 

946.3 63 

587.806 

Nàm 2020 

1.573.131 

986.788 

586.343 

3. Thu nhp tir hot dng djch vi 57.054 60.256 

4. Chi phi hot dng djch vii 26.020 22.158 - 

11. Lâi/I thuãn th hot t1ng dch vi VJ.25 3 1.034 38.098 7 
III. Lai/I thuãn tir liot dng kinh doanh ngoi hi VI.26 39.981 31.571 (0 

IV. Lãi/I thun tü' mua ban chüng khoán kinh doanh (40) 

V. Li/l6 thun tü mua ban chüng khoán du tir V1.28 

5.Thunhptihotd0ngkhác 104.530 85.884 / 

6.Chiphihotdngkhác 3.069 2.150 

VI. Läi/I thun tü hoyt dng khác VI.30 101.461 83.734 

VII. Thu nhp tir gOp v6n, mua cô phn VI.29 113.527 / 3.052 

VIII. Chi phi hot tIng VI.31 565.890 462.934 

IX. Loi nhuãn thun tü hot dng kinh doanh truOc 
chi phi di phOng rüi ro tin dung 307.919 / 279.824 

X. ChiphidirphOngrCiirotindvng 155.472 158.968 -  

XL Tang Iqi nhun truOc thu 152.447 120.856 - 

7. Chi phi thus TNDN hién hành 29.761 23.810 

8. Chi phi thu4 TNDN hoän lai 

XII. Clii phi thuê thu nhp doanh nghip VI.32 29.761 23.810 

XIII. Li nhun sau thu thu n14p doanh nghip 122.686 97.046 / 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

• 

a 

a 

Cdc 1/lu vii mi,i/i báo cáo tài c/iinh là phdn không the' iác/i thi cáa báo cáo nay, Trang JO 



R NGAN HANG THUOT'G MA! CO PHAN sAi GON CONG TIIUONG Mu s: B04/TCTD 

BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN T 

(Theo phuo'ng pháp trrc tip) 

R Närn là! ch(,zh kIt thác ngày 31 1/lang 12 nàm 2021 Diyn vj tIn/i: Tr4?u Dng Vie! Nam  

R 

ci-il TIEU Thuyt
Näm 2021 Näm 2020 mink 

• LUU CHUYEN TIEN TU' HOAT BONG KINH DOANH 

1. Thu nhp Iäi vàcãc khoãn thu nhp t ngtirnhn &rqc 

2. Chi phi Ii và các khoàn thu nhp tlxcrng tir d trã 

03.Thu nhap tii hot dcng djch vi nhn &rcyc 

04.Chénh lch s tin thrc thu/ thirc clii tir hot dng kinh 
U doanh (ngoii t, yang bc, chirng khoãn) 

05.Thunhpkhác 

06. Tin thu các khoàn nç dã duqc xCr 1' hoá, bO dp b&ng 
nguôn rOi ro 

U 07. Tin chi trã cho nhân viên va hot dng quãn 1, cOng vii 

U 08. Tin thu thu nhâp thtrc np trong nm 

Lwu chiiylii till 1/juan là' ho,l it5ng kin/i doanh trwöc nhfrng 

U thaj' d61 vl tài san và v6n Iwu dng 

N/i frug 1/lay do! ye là! san hoçil d3ng 

9. (Tãng)/Giãm các khoán tin và cho vay các TCTD khác 

10. (Tang)/Giãm các khoân v kinh doanh chng khoán 

11. (Täng)/Giãm các cong cii tài chInh phái sinh và các tài san 
tài chinh khác 

12. (Tàng)/Giam các khoàn cho vay khách hang 

13.  

14. (Tang)/Giàm khác ye tài san ho?tdOng 

1.469.077 1.586.214 

(987.818) (892.913) 

31.034 3 8.098 

39.981 31.53 1 

(2.824) (1.635) 

103.703 85.341 

(508.772) (409.511) 

(45.387) (35.454) 

98.994 401.671 

(120.000) 100.000 

264.966 297.848 

(20.759) (5.917) 

(1.054.589) (890.599) 

(13.119) (159.610) 

(47.194) (42.412) 

Ccic lhuyê'i nun/i bdo cáo tài chInh là p/ian k/ióng the' tách rc'f I cÜa ban cáo nay. Trang Ii 



U
NGAN HANG T}1UNG MAI CO PHAN SAI GON CONG TI{UNG Mu s: B04/TCTD 

U 
BAO CÁO LU AU CHUYEN TIEN TE 

(Theo phtrong pháp tric tip) 

Nárn tài dunk idt link ngày 31 zhdng 12 nàm 202! Doiz vj tInh: Triu Dting V&l  Nani 

a 

a CHI TIEU
Thuyt

Näm 2021 Nm 2020 
mm h 

N/i ung ihay do! v cong nr 1,oit d5ng 

15. Tàng/(Giàm) các khoãn ncr chInh phO và NHNN - 

U io. Tàngl(Giãm) các khoãn tin gCri Va vay cácTCTD 689.052 (1.565.6 14) 

17. Tängl(Giàm) tin gCri cüa khách hang (bao gm cà Kho bac (119.836) 2.559.534 
Nhà nuàc) 

a 
18. Täng/(Giàm) phát hânh giy t& cO giá (ngoi trr GTCG

- M U dtiqc tinh vào hoat dng tài chInh)
V 

a	 19. Täng/(Giam) v6n tài trcy, üy thác dAu tu, cho vay ma TCTD 
chiurüiro 

a 
20. Täng/(Giam) các cong c tài chInh phái sinh và các khoân 

U natài chInh khãc 

U 21. Tãng/(Giàm) khác v cong ncr hoat dong 32.251 (41.412) 

22. Chi tr các qu cOa t ch(rc tin dung 

1. Luu chtiyn tin thun tii hot tng kinh doanh (290.234) 653.489 

a 

LUU CHUVEN TIEN Tif HOAT BONG BAU TU 

1. Mua sm TSCD (65.398) (15.255) 

2. Tin thu tir thanh l, nhucng bàn TSCD 582 28 

3. Tin chi tO thanh l, nhi.rcrng ban TSCD 

4. Mua sam bt dng san dâu tu 

5. Tin thu tr bàn, thanh l bat dng san .lâu lit 

6. Tin chi ra do ban, thanh l' bt dng san du tu 

7. Tin chi du ti.r, gOp v6n vào các dcrn vi khác 

8. Tin thu du lii, gOp vn vào các dcm vi khác 

9. Tin thu c tirc và lo nhuOn thrcrc chia tO các khoãn dàu tu, 
gOp v6n dài han 

II. Luu chuyên tiêji tO hot dng dan ttr 

113.527 3.052 

48.711 (12.175) 

Các thuyêt ,ninh bdo cáo tài chinh là phd,i khóng the' gdclz rài ca báo cáo nay. Trang 12 



K toán truOng Lp bang 

VII. Tin và cäc klioãn tuong dirong tin cui näm 

Pharn Thi MOa 

U 
6.070.100 V1L33 5.828.577 

Tp. HCM, ngày 25 tháng 03 nä,n 2 

ôngGiamd 

Thanh Clang fiô Thi Loan Anh 

• NGAN HANG TH1JNG MM CO PHAN SAI GON CONG THtfONG Mu s: B04/TCTD 

a
I - 

BAO CAO LIXU CHUYEN TIEN TE 
U 

(Theo phifong pháp trirc tiêp) 

Näm là! chinh kIt Iliac ngày 31 thdng 12 iiàin 2021 Don vj tin/i: Triu Dng Vit Nam  

a 

a

CHI TIEU
Thuyt

Näm 2021 NAm 2020 

a 

a

LUU CHUVEN TIEN TU HOAT DQNC TAt CHINH 

OJ. Tang vn c phn tCi gop vn vOJhoc phát hành c phiu - 

02. Tin thu tr phát hành giy to cO giá dài han  dü diu kin 
tmnh vào v6n tir cO vã các khoãn vn vay dài han  khác 

a 03. Tin chi thanh toán gi&y t cO giá dài han  dt diu kin - 

a

tinh vào vn tr có va cac khoãn v6n vay dái han 

a

04. C t(rc trá cho c dong, Içi nhun dà chia 

05. Tin chi ra muac6 phiêu qu 

U 06. Tin thu dirgc do ban c phiu qu 

III. Luu chuyên tin tü hot dng täi chInh 

a 

IV. Luu chuyén tin thuãn trong näm 
a 

V. Tiên và cac khoãn tuong du'ong tin dãu nAm 

VI. Diu chinh cüa ãnh huOng thay dôi t' giá 

(241.523) 641.314 

6.070.100 5.428.786 

Cdc ihu)'êl ;ninh báo cdo zài chIn/i là pMn k/iông th' u/c/i rlii ct/a háo cáo nh Trang 13 



NGAN HANG TIJUONG MAI cO PHAN SAI GON CONG THUONG Mu s: B05/TCTD 

I 
THUYET MIMI BAO CÁO TA! CHINE! 

Nãrn là! c/tin/i kIt Iliac ngày 31 f/tang 12 mini 2021 Don vj tInh: Triu Dng Vit Nam 

I. Ic diem hoat dng cUa to chüc tin dung 

a
1. Giy phép thành 1p và hot dng, thôi hn có giä 

R
Ngan hang Thtrong mai  C phAn Sài Gàn Cong thixng duc thành 1p theo giy phép s 00341NH-GP ngày 04/05/1993 do 
Ngân hang Nhà niràc Viêt Nam cp. Oiy chcrng nhn dang k doanh nghip Cong ty c phn s 059074 ngày 04/08/1993 Va 

a
dàng k' thay di ln th(r 29 ngAy 22/06/2018 do Sâ K hoach và Dâu ti.r Tp.HCM cap. 

R
Thai gian hot dng cüa Ngãn hang là 50 nàm k tix ngày cp giy phép dAu tién. 

V6n diu ìê: 3.080.000.000.000 VND. 

a Tinh dn ngày 31 tháng 12 näm 2021, vn diu 1 cñaNgân hang là: 3.080.000.000.000 dng. 

1 2. HInh thüc sO huu von: CO phn 

I 3. Hot dng cüa Ngãn hang 

- Huy dong vn ngn han, trung han và dài han  vài các hInh thrc tin gi cO k han,  khong  kS' han, chüng chi tien gri; 

- Tip nhn vn Uy thác du tir và phat trin cUa các th chirc tin dvng trong nuàc; 

- Vay vn các t chrc tin dyng khác; 

- Cho vay ngn han,  trung han và dài han di vôi các t chc và cá nhân tüy theo tInh chAt và khà nang ngun v6n; 

a
-  Chit khAu thi.rcmg phiu, trái phiu và gi&y t có giá; 

- Gop vn lien doanh và mua c6 phAn theo pháp 1ut hin hành; 

- Lam djch vy thanh toán giüa các khàch hang; 

- Thrc hin kinh doanh ngoi t, yang bac  và thanh toàn qu6c t, huy dQng cac ba1  vn tr nirc ngoài và các djch vu ngãn hang 

a khác trong quan h vài niróc ngoài khi dirqc Ngâri hang Nhà nisOc cho phép; 

- Kinh doanh khách san  và an ung (khOng kinh doanh tai  try sO); 

I
-  Thirc hin nghip vy phát hành the nOi  dia cO thtrcmg hiu SAIGONBANK Card. 

4. Thänh phân Hcii  dông Quãn tr! 

I Ong Vu Quang Lam Chü tjch 

-- Ong IrAn Thanh Giang Thành viên 

Ong TrAri Quc Thanh Thành vién 

Ong Nguyn Cao Tn Thành vien 

Ba IrAn Thi Phucing Khanh Thành vién 

Ba Pham Thi Kim Lê Thành vién doe ip 

5. Ban kiêm soát 

Ba Dng Thj Kiu PhuOc TrirOng ban 

Ba VO Qu'nh Mai Klein soát vién 

Ba Nguyn Dão Phiso'ng Linh Kiêm scat viên 

6. Thành phãn Ban TOng giám dOe và kê toán truO'ng 

Ong TrAn Thanh Giang Tng Giám dôc 

Ba VO Thj Nguyt Minh 

Ong Pham Hoang Hng Thjnh 

Ong IrAn QuOc Thanh 

Ong Nguyn TAn Phát 

Ba Do Thi Loan Anh  

PhO Tng Giám d6c thir&ng trirc 

Phó lông Giám dc 

Phó Tong Giám d6c 

Phó Tong Giâm dc 

K toán truOng 

ThuyEt ;ninh nay là bO  p/ian hp thành các Boo cáo (Oi chin/i. Trcing /4 



S NGAN HANG TIIIXoNG MAI CO PHAN sAi GON CONG THUNG Mu s: B05/TCTD 

S 
THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH 
Nan: tài chIn!, kit thác ngày 31 I/lang 12 ulIrn 2021 Do',: vj tInh: Triu Di:g V&t  Nan, 

• 7. Nguôi di din theo pháp Iuãt 

Ong Vu Quang Lam Chü tjch Hi dng Quàn trj 

8.TrsôchInh: 

Trii s chinh cüa Ngân hang: s6 2C PhO Dcrc Chfnh, Phtrmg Nguyn Thai Binh, Qun 1, Thành ph6 H ChI Minh. 

U Cho dn thai dim Ip báo cáo nay, Ngân hang cO 33 chi nhánh, 55 phang giao dlch  và Trung tam Kinh doanh the. Các chi 
• nhánh dirac mô trên dia bàn min Bc, mien Trung, min Narn và Tây Nguyen. Ngân hang cO mOt  Cong ty con. 

9. Cong ty con: 

U Cong ty Quãn I Nçi và Khai thác Tài san dirqc thânh 1p theo giy phép s 4104000033 ngày 24/12/200 1, dang k thay di In 
7 theo mãs mói 0302487767 ngày2l/0612013. T'1góp vnvào COng ty là 100%. 

10. Tng s can b, cong nhán viên dn ngày 31/12/2021: 1.354 ngu'Oi. 

Tang s can b, cong nhân viên dn ngây 3 1/12/2020: 1.350 ngtthi. 

H. K)' k toán, don vj tin t sü' dtjng trong k toán 

1. K)' kê toán: blt du tr ngày 01 thang 01 kt thôc vao ngày 31 tháng 12 hang näm. 

2. Don vi tin t sü' dt,ing trong k toán: Vit Nam dong. 

III. Chun mtyc Va Chê do k toän äp dyng ti Ngãn hang 

U 
Báo cáo ye tuãn t1it cäc chuãn muc kê toán Vit Nam (VAS) và các quy djnh hin hành: 

U Các báo cáo tài chmnh côa Ngân hang kern theo dticic 1p theo quy iróc giá gc và phô hcrp các Chun mi,rc K toán Vit Nam, 

S
H thng K toán Vit Nam và các quy djnh pháp l cO lien quan áp dicing cho các ngân hang và cac to chüc tin di,ing khác hot 
dng ti rnrOc CI-IXHCN Viêt Nam. Do dO các báo cáo tài chInh dinh kern khong nhàm mi,ic dIch phán ánh tinh hinh tài chinh, 

U
kt qua hot dng kinh doanh và luu chuyn tin t theo các nguyen tc và thông 1 kâ toán drqc thra nhn chung ô càc rnrâc 
và ngoài ph?m vi Vit Narn. Các nguyôn t&c và thi,rc hành k toán sfr dung ti nuâc CHXHCN Viêt Nam cO th khác vOi thông 

• 
lé tai các nuàc khác. 

Ch do Va hlnh thic k toan ap dung: 
I 

Ngân hang áp di,rng h thng ch dO k toán Ngan hang Vit Nam ban hành theo Quyt djnh sO 479/2004/QD-NHNN ngày 
29/04/2004, ch do báo cáo tài chinh dM vol các t6 ch0c tin dung theo Quyt djnh s 16/2007/QD-NHNN, ngày 18/04/2007, 

— Thông tix 10/2014/TT-NHNN ngày 20/03/2014 và Thông tir 49/20 14/TT-NHNN ngày 31/12/2014 và Thông P1 22/2017/TI- 
NHNN ngày 29/12/2017 cüa Ngân hang Nhà rnrOc Via Narn và các chun mirc k toán cO lien quan. 

IV. Chinh sách k toán áp dung ti Ngãn hang 

1. Các thay dôi v chinh sách k toán 

Ngày 30 thang 07 nãm 2021, Ngân hang Nhà nuOc Viét Nam dâ ban hành Thông tir 11/ 202 1/TT-NHNN quy dinh v vic phân 
Ioi các tái san có, rnirc trIch, phuong pháp trich 1p Ip di,r phOng rcii ro va vic scr dvng  dir phOng d xr l rcii ro trong hot 
dng cüa các t chrc tin diing, chi nhánh ngân hang nisâc ngoái ("Thông P1 11"). Thông tt.r 11 thay th Thông tir so 
02/2013/TT-NHNN do Ngan hang Nhà niróc Via Nam ban hành ngày 21 tháng 01 näm 2013 quy djnh ye phân loi tài san cO, 
mCrc trich, phuong pháp trich lap dir phOng rOi ro vá vic sCr dung dir phOng dé xcr l rCii ro trong hot dOng  cüa tO chirc tin 
dvng, chi nhánh ngân hang nuàc ngoài ("Thông tix 02") và Thông tu 09/2014/TT-NHNN cho Ngán hang Nhá nuàc Vit Nam 
ban hánh ngày 18 tháng 03 nam 2014 v viéc süa dôi và b sung môt s diu cña Thông tu 02 ('Thông Pr 09"). Thông tu ii có 
hiu hrc tr ngay 01 tháng 10 nãrn 2021. 

- I( tO ngáy 01 thang tO nãrn 2021, Ngân hang dä lip dung phi hi t6 các quy djnh cüa Thông tu 11. NhOng thay di quan tiong 
trong chinh sách cOa Ngân hang va các ãnh hirOng dn báo cáo tái chinh riêng, nu cO, duçrc trinh bay ti Thuyt mirth 6. 

Thuye1 ,ninh nay là b5 phn hQp than!, các Báo cáo tat chin!,. Trang 15 



N NGAN HANG THU1NG MA! CO PHAN SAl GON CONG THNG Mu s& B05/TCTD 
N 

THUYET MIMI BAO CAO TAI CHINH 
Nan, là! c/tin/i  kit Iliac ngày 31 Ihdng 12 näin 2021 Don vi lInh: Tr&u  Dng Vit Nam U 

2. Chuyn di tin t 

T' giá sir d,ing d hach toán các nghiep vi mua, ban ngoi t là t' giá mua, ban thirc th ti th?:ii dim nghip vii kinh t& tái U chInh phát sink 

T' giá sCr dung d hach toàn các nghiêp vv khác v ngoi t d chuyn d61 ra dng Vit Nam: là t giá binh quân mua và bàn 
chuyen khoãn giao ngay cOa dng ngoi tê do t?i ngày phát sinh giao dch. 

S dir cui k cOa cac khoán muc tin té có gc ngoi t phãi dirqc dánh giá li theo t giá giao ngay tai  thai dim cui ngày 
lam vic cui cOng cOa kS' báo cáo. Nu t' giá nay nhO han 1% so vài t' giá binh quân gia quyn mua và ban cOa ngày lam viêc 
cui cOng cOa k5' báo cáo. Nu t' già nay iOn hcm 1% so vài t' giá binh quan gia quyén mua Va bàn cOa ngày lam vic cui 

N cOng ccia kS' báo cáo thi lAy t' gia binh quân gia quyn mua bàn nay. 

Chénh 1ch t giá cOa cac nghiép vu phàt sinh trong näm và dánh giá lai s dir các khoán mic tin t có gc ngoi t cui näm N '. dwjc dira vao Bao cáo ket qua hoat dcng kinh doanh trong näm. 

u
T'giáquyditaingay3J/12I2o2l: 

22.628 VND/USD 197,69 VND/JPY 

17.881VND/CAD I6.522VND/AUD I 
U 25.747 VND/EUR 16.844 VND/SGD 

U 30.754 VND/GBP 24.876 VND/CHF 

3. Cong cv tái chinh phäi sinh và ké toán phOng ngOa rOi ro 

Các cong cii tài chinh phái sinh thrac ghi nhân trén bang can di k toàn theo giá tr hçrp dông vào ngày giao dch, và sau dO 

dirqc dánh giá lai theo t gia vào ngáy cui tháng. Lai nhun hoäc l khi CáC Cong ci tái chinh phái sinh d thrc hin dircrc ghi 

nhân trong báo cáo kt qua hoat dong kinh doanh. Lai nhuan hoac 1 chira thrc hin duçrc ghi nhn váo khoán mvc chnh Ich 
N	 t' giá hi doái trén bang can di k toán vào cui mi tháng và throc kt chuyn vao báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh vào 

thai dim cui näm. 

N 4. Ké toán thu nhp lãi, clii phi îãì và ngüng dr thu Iäi 

Ngân hang ghi nhn thu nhap li và chi phi li theo phtrong pháp dr thu, dr chi hang ngày. Li cOa càc khoàn cho vay qua han 
khong duuic ghi dir thu ma duuc ghi nlin ngoai bang. Khi môt khoãn cho vay trO thành qua han thI s6 li cia di,r thu dirgc hoàn 
Iai và durqc ghi nhân ngoi bang. Thu nhp läi cOa các khoân cho vay qua han  durc ghi nhn vào báo cáo kt qua kinh doanh 
khi thu ducc. 

5. K toán các khoãn thu tu phi và hoa hng 

Thu nlip tir phi và hoa hong bao gm phi nhân dtivc tr djch vu thanh toán, djch v ngân qu, phi tr các khoàn bào iãnh và các 
djch vii khàc duçrc ghi nhOn khi thic nhn. 

6. K toãn dôi vôi cho vay khäch hang, hot dng mua 

Kê toãn 1i vO'i cho vay khãch hang 

Gui ithân vii do /w?tng ct-Ic kl,oán c/to vay khdcl, hang 

Các khoãn cho vay khách hang duoc trinh bay theo s6 dir nq gc trir di dij phOng rOi ro cho vay khách hang. 

Các khoán vay ngn han cO k' han  dn 01 nam; Các khoán vay trung han Co kS' han tr trén 01 näm dn 05 näm và các khoàn 
vay dài han  có k' ban  trén 05 näm k tr ngày giãi ngân. 

PIth,, Iot'iincr 

Tr:rót ngày 01 I/tang 10 juan, 2021 

Vic phân loai ncr cho các khoàn tin gCri có k' han  vá cho vay các t6 chcrc tin ding khác, trái phiu doanh nghip chira niém 
yt, cho vay khách hang, Oy thãc cAp tin dung ( goi chung là các khoãn ng") dircrc thirc hin hang tháng dra theo phuong pháp 
dinh iuung duac quy dinh diu 10 cOa Thông tu 02/2013/TT-NHNN ngay 21 thang 01 nãm 2013 cUa Ngán hang Nhá nuOc 
Vit Nam quy dlnh vA phân loai tài san cO, mOe trIch, phtrang phàp trich ip  dr phông rOi ro va vic sr ding dtr  phang ciA xCr 1' 
rOi ro trong boat dorig cUa th chOc tin dçing, clii nhánh ngân hang nuOc ngoài. 

Thuyêt mini? nay là bi5 phôn /'cp 1/iàn/t cdc Báo cáo tàí chInh. Trang /6 
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Ndm tài c/umnit kll Ihác iigày 31 (hang 12 ,thm 2021 Doit vj lmnh: Trieu Bong V411 Nanu  

Tfrngay 01 (hang 10 nãrn 2021 

Vic phân loai  nq cho các khoãn tin gñi cO kS' han và cho vay cac t chirc tin dung khác, trái phiu doanh nghip chua niêm 
yet, cho vay khách hang, üy thác cp tin di,ing ( gi chung là "các khoàn nq") dtrqc th,rc hin hang tháng di,ra theo phuong pháp 
djnh krong dirc quy djnh diu 10 cña Thông tir 11. Ngân hang thrc hin phân loai nq hang tháng dira trén s6 dir nçt g6c tai 

N ngày cuM cüng cüa tháng trtrác lin k. 

Càc khoãn no diroc phân loai theo các mrc do rcii ro nhir sau: No dü tiêu chun, Ncr can chô ', Nq duOi tiéu chuân, Ncr nghi 
ng& và Ncr có khã näng mt vn. Ni xAu là cac khoàn no duqc phân loai là No dtrâi tiéu chun, Nq nghi ngô và N cO khà 
nang mt van. Càc khoàn no diroc phân loai và trich 1p di,r phông rCii ro vào thai dim cui mi tháng trong näm tài chinh. 

- No do tiêu chun bao gm: a)Khoàn no trong han và duc dánh giá là có khà näng thu hM day dO cã nq gôc va li dOng han; 
b)Khoàn ncr  qua han dirài 10 ngày va dirc dành giá là có khã nang thu hi dy dO ng gc và lài bj qua han  vâ thu hi dÀy dO nq 

U
gc và lài con i dOng thai han. 

- Nc cAn chCi ': a) N qua ban  tir 10 ngay dn 90 ngày hoac b) Ncr diu chinh kS' han trã n IAn dAu. 

N	 - Ncr dirài tiéu chuAn: a)Ncr qua han tr 91 ngày dn 180 ngày; b) Ncr  gia  han  lAn dAu cOn trong han;  c) N? duc mien, giàm läi 
do khách hang không có khà nang trã läi dAy dO theo hop dng tin ding; d) n thuc mt trong các triràng hcrp sau dày chira thu 

U	 hi duoc trong thai gian dirâi 30 ngày k tir ngày có quyt dnh thu hi: khoàn ncr  vi pham các quy dnh tai  các khoãn 1,3,4,5,6 
DiÀu 126 Luât cac th chac tin ding hoc khoàn ncr  vi pham quy dinh tai cac khoãn diu 1,2,3,4 Diu 127 Luât các t chirc tin 

N dung hoäc khoãn no vi pham quy dinh tai cac khoán 1,2,5 diu 128 Lut các t6 chirc tin dicing; e) Nq trong han  thu hôi theo k& 

N	
Iuân thanb tra; 0 N phài thu hM theo quyt dinh thu hM nq truàc han  do khàch hang vi phm thOa thun chua thu hôi trong 
thai han  dirOi 30 ngày k tr ngày có quyt dlnh  thu hM. 

N	 - No nghi nga: a)Ncr qua han tir 181 ngày dn 360 ngày; hoc b) nq cci cAu Iai  thai  han  trà nq Ian dau qua han  den 90 ngày theo 
thai han  diroc cci cAu Iai  IAn dAu; ho.c c) nq cci cAu Iai  thai  han  trá  ncr  IAn th(r hai cOn trong han;  hoc d) khoàn ncr duc quy 
djnh ô dim (d)cOa nq dual tiêu chuAn chira thu hi dircrc trong thai gian tir 30 ngày dn 60 ngày k tir ngày có quyt dlnh  thu 
h61; hoc e) NQ phãi thu hi theo quyt djnh cOa thanh tra nhung qua thai han  thu 1ii theo kt luan  thanh tra den 60 ngày ma 

N	 vn chira thu hi dtrçrc hoc f) N phài thu hi theo quyt djnh thu hi ncr truâc han do khàch hang vi pham thôa thun chira thu 
hi dirqc trong thai han  ttr 30 ngày dAn 60 ngày kA tir ngày Co quyAt dnh thu hôi. 

N 
- Ncr cO khâ näng mAt vn: a) Ncr  qua  han  trén 360 ngày; hoac b)N cci câu lai thai han  trà  ncr  Ian dau qua han  tir 91 ngày trô 
len theo thai ban  trà n dtrc cci cAu Iai  lAn dAu; hoc c) Ncr cci cAu 1i thai hn trà ncr  IAn thir hal và qua han  theo th&i ban  trà  ncr 
ducrc cci cAu IAn thCr hal; hoc d)Ncr cci cAu Iai  th&i  han  trã  ncr  IAn tbir ba trà ten, kA Ca cbua bj qua han  hoac dä qua han;  hoac e) 
Khoàn ncr  quy dnh tai  diArn (d) cOa nq dual tiéu chuAn chira thu hi dircrc trong trén 60 ngày kA tü ngày cO quyAt dnh thu hOl; 
hoc f) N? phài thu hi theo quyAt dinh cOa thanb tra nhung qua thai hn thu hti theo kAt lun thanh tra trén 60 ngày ma vn 
chira thu hi ducrc; hoc g) Ncr phãi thu hè1 theo quyAt dinh thu hi ncr triràc han do khach hang vi pham thOa thun chua thu 
hi duoc trén 60 ngây ngày kA tr ngày cO quyAt djnh thu hi; hoc Ncr  cOa khàch hang là t chCrc tin ding duvc NHNNVN 
cong b dat vào tInh trng kiAm soát dc bit, hoOc chi nhành ngãn hang nuàc ngoài bj phong tôa von Va tài san 

Ngan hang thtrc hin gi nguyen nhórn ncr  di vai mt s khoàn vay theo quy dnh tai  Thông tir 14/2021/TT-NHNN ngày 07 
tháng 09 näm 2021 scra di, b sung mOt  s diAu cOa Thông Ui 01/2020/TT-NHNN ngày 13 tháng 03 nãm 2020 và Thông Ui sO 
03/2020/TT-NHNN ngày 02 tháng 04 näni 2021 cOa Thong dc Ngân hang Nhà nirOc Vit Nam quy djnb ye vic tO chcrc tin 
diing, chi nhành ngân hang nuóc ngoài co c&u 'ai  thai  han  trã  ncr,  min, giám läi, phi giU nguyen nhóm n nhAm h trcr khàch 
hàngchju ành hirông bâi djch Covid-19. 

Dzr p/i Ong rut! ro tin th,uuig 

TrurOc ngày 01 (hang 10 ,thni 2021 

Theo quy dinb cUa Thông Ui 02 và thông Ui 09, Ngân hang thrc hin trich 1p dr phOng rOl ro tin ding ci thA dira trén t' l dt,r 
phOng tuong (mg vOi kAt qua phân ba1  ncr và s dir ncr  gc tr(r di già tn khâu tr(r cOa tài san dam bào dã dirge chiAt khAu. Drr 
phOng ci,i thA tai  ngày 31 thàng 12 ducrc tinh dra trén ket qua phân loai ncr  vâ s dir ncr  g6c  tai  ngày lam vic cuôi cOng cUa 
thang II. 

Tfr ngày 01 hang 10 nä,n 2021 

Theo quy dinh cOa Thông tin II, Ngân hang thirc hiên trich 1p  dir phOng rUi ro tin ding c,i thA dirra trén t l dr phang tirong 
(mg vOl kAt qua phân loi ncr và s6 dir nq gc tr& di già trj khAu tr(r cOa tài san dam bâo dä dircic chiét khAu. Dir phOng cy thA t?i 
ngay 3 1 tháng 12 duqc tinh dira trén kAt qua phân loi ncr  và s dir ncr  gc  tai  ngày lam vic cui cOng cOa tháng 12 nãm 2021. 

Thu,t ,ninh nay là bçi phn hpp thành các Boo cáo ai chinh. T,an' 17 
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i THUYET MIMI BAO CÁO TAI CHINTI 

Nãrn Mi c/tin!: kt thác ngày 31 thdng 12 ,thm 2021 Don vj tIn!:: Triu Dng Vit Nam  

U Dr phOng ciii th dixcic trich Ip  dra trth rôi ro tin diing thun côa các khoãn ncr theo các t'3 l ttrcmg (mg vOi tCrng nhOm nhir sau: 

Phãn loi nq T' I 1p dr phàng cii the 
NhOm I Ncr dO tiéu chun 0% 

NhOm  2 Na cn chO 5% 

NhOm 3 Ncr dirOi tiêu chun 20% 

NhOm 4 Na nghi ngr 50% 

Nhôm 5 Ncr cO khã nang mt vn 100% 

Theo Thông ttr II, dis phong chung ducrc trich 1p dà dr phOng cho nhQiig tn that chtra thrcrc xác djnh trong qua trinh phân 

R
loai nr và trich lap dij phOng ci th và trong các truäng hcrp các t ch(mc tin dvng gap khO khàn v tài chinh khi chat IL.r9ng CáC 
khoàn ncr  suy giàm. Theo do, Ngân hang phài thirc hin trich 1p và duy tn dr phOng chung bang 0,75% tang s du các khoãn 
nq tr nhOm I dn nhOm 4, tr(m các khoãn sau day: 

- Tin gcri ti t ch(mc tin dung, chi nhánh ngãn hang nuâc ngoài theo quy djnh cOa pháp 1ut và tin g(mi tai  to ch(mc tin dung a 
nuâcngoài 

- Khoàn cho vay, mua cO k' han giy tO cO giá gifla các t ch(mc tin diing, chi nhánh ngân hang nirOc ngoài t?i  Vit Nam. 

- Khoán mua kS'  phiu, tin phiu, ch(mng chi tin gCni, trái phieu do tO ch(mc tin dung, chi nhánh ngân hang nuOc ngoài khác phát 
hànhtrongniràc. 

- Khoàn mua bàn lai trãi phiu Chinh phO theo quy dnh ti dim I khoãn Diu I Thông tim I 1/2o21rrT-NHNN. 

Sw t1ing dyplu?nig rüi ro 

Dir phOng dirac ghi nhân nhir môt khoân clii phi trén báo cáo kt qua hot dng kinh doanh riêng và ducrc scm ding d x(m 1' cac 

khoàn no dime phân loai vao nhOm 5, khách hang vay là pháp nhân giài th, phà san, các nhân bj cht hoac mat tich và dê xci 
ton that v tài san d61 vài khoán ncr theo quy djnh ti Diu 18 cUa Thông tim I 1/2021/TT-NI-INN. 

Xü /j rüi ro Un dijng 

Vic xóa s6 các khoán ncr  vay khOng có khà nang thu hi cAn cci vào Diu 17 cCia Thông tim I l/2021/TT-NHNN. 

Bàn n cho Cong ty TNHH MTV Quãn l tài san cOa To chOc tin dyng Vit Nam ("VAMC") 

Ngân hang thmc hién viêc bàn ncr  cho VAMC theo Ngh dinh s 53/2013/ND-CP do Chinh phO ban hành ngay 18 tháng 05 näm 
2013, Ngh dlnh  34120151ND-CP do Chfnh phCi ban hành ngày 31 thang 03 nAm 2015 s(ma di và bO sung mt sO diêu cUa Nghi 
dinh 53/20131ND-CP, Thông tir 19/20]3/TT-Nl-rNN do Ngan hang Nba nirâc Vit Nam ban hành ngày 06 tháng 09 nãmn 2013 
quy dinh v viêc mua, bàn, xci lna xu c(ia Cong ty quãn 1 tài san cOa T chCrc tin ding Vit Nam, và càc khoãn ncr  ban cho 

VAMC &rqc xut toán khôi bang can di k toán theo các huOng dn trong cong vAn s 8499/NHNN-TCKT do Ngân hang 
Nhà ntiac ban hành ngày 14 thang 11 nAm 2013 v vic huong dn hach  toán nghip vu mua bàn ncr  xu cOa VAMC và tO chcrc 

— tIn dçing, va cong vAn s 925/NHNN-TCKT do NHNN ban hành ngày 19 tháng 02 nAm 2014. 

Trái phiEu dac  bit phát hành bOi VAMC tuoiig (mg vói khoân ncr xu ma Ngân hang bàn dimcrc ghi nhn là ch(mng khoàn ncr  gii 

dn ngày dáo han. 

Khi hoàn thành thO tic mua bàn ncr  xu, Ngân hang sCm dyng dim phOng cii the dA trfch Ip chira sCm dyng d hach  toán giám giá 
trj ghi s cOa khoãn ncr  xu và tht toàn tài khoãn ngoai bang theo dOi IAI chua thu duQc cOa khoàn ncr xu dO. 

7.Ke tod,, CáC ngIzip v:•i kit,!, ((Owl/i Va c1iii lu cl::'rng khoái, 

7.1. Nghip vy du tu chi'iig khoán 

ChCmng khoán du tim gEm càc chüng khoán gill dn ngãy dào han  và các chCmng khoán sn sang dê bàn. 

Ii ii'ng Ic/to tin gifr dê,, izgày ddo Iiçit: 

Chcing khoán gift dn ngày dáo han là các chCmng khoán cO kS' han c djnh và các khoân thanh toàn c dlnh  hoac cO th xác dnh 
&rqc và Ban Tng Giám dc có dnh và cO khà nAng gill dn ngày dáo han. 

Thzy'i iuinh nay là b(5 phOn hp ihhnh ccic Báo cáo iài chin/i. Trang 18 
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• Trái phiu doanh nghip chtra niém y& giG-  dn ngay dáo han  dircic ghi nhn theo giá g6c trr dr phông rUi ro tin dung. Vic 
phân Ioai ncr và trich 1p dir phàng rCii ro tin ding cüa trái phiu doanh nghip chira niêm y4t dixqc thrc hin theo chInh sàch áp 
dvng d6i vài khoàn cho vay khàch hang. 

Các chO-ng khoán giG- dn ngày dáo han khác dirçrc ghi nhn theo giá g6c tth di dtr phOng giãm gia. Dr phOng giám gia duqc 
trich lap khi giá thi tnrô-ng cUa chO-ng khoán giàm xung thp hon giá tn ghi s6 hoac khi có du hiu sit giâm giá tr theo dánh 

—
giá cUa Ban Tang Giám dOc. 

Giá trl phii tri Va giá tr chit khu phát sinh t1r vic mua càc chüng khoán giG- dn ngày dáo han  dirge phân b vào báo cáo kt 

N	 qua kinh doanh cGa Ngân hang theo phirong pháp duông thing tinh ttr ngày mua ch0ng khoán dn ngày dáo han  cOa chcrng 
khoán dO. 

N Thu nhap li sau khi mua cüa ch(rng khoán giG- dn ngày dáo han  dircrc ghi nhn trong báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh 
trêncosâdn tich. 

Trdiplzilu 11?ic bi1 do VAMCphái him/i 

Trái phiu däc biét dircic ghi nhân theo mênh giá vào ngày giao dlch  và dirge phãn ánh theo mnh giá tth di dir phOng cv th 
trong thOi gian nm gift. 

N Mênh giá cCia trái phiu dàc biët là giá trj tiro-ng cmg vâi già trj ghi s dir ncr gc cüa khoàn ng xu sau khi khu trr s6 tin dr 
phông cv th dà trich 1p china sCr dung cOa khoãn nq xAu do. 

Dinh ks', Ngân hang s tinh toán va trich lOp dir phông rcii ro cho s trái phiu dac  bit nay theo quy dlnh tai Ngh djnh so 
53/2013/ND-CP ngày 18/05/2013 cüa ChInh phCi và Thông tin st 19/2013/IT-NI-INN ngày 06/09/2013 cOa Ngan hang Nhà 
nirâc. Theo do, Ngân hang së trich 1p dir phOng rOi ro di vài trái phiu dac  bit vào chi phi hoat dong tii thiu tircnng 0ng 

N 20% mnh giá cOa trng trái phiu dc bit. 

Ngân hang khOng phài trich 1p dtr  phOng chung di vOi trâi phiu dc bit. 

Khi nhn lai  khoàn ng dã bàn cho VAMC, Ngân hang sCr dung dir phOng cii th d trIch hang näm cho trái phiu dc bia dê xCr 
N l ncr xAu. Chênh lch giG-a dn phong dà trich Ip và s tin ng gc china thu hi s dirge hoàn nhâp và ghi nhOn vào báo cáo kt 

qua hoar dOng  kinh doanh. 

Khoán du tin vao COng ty con dirge ghi nhân khi Ngân hang nm gift trên 50% quyn biu quyt và cO quyën chi phOi càc 

chInh sàch tài chinh và hoat dng, nhm thu dirgc Igi Ich kinh t tft các hoat dong cOa Cong ty do. Khi Ngân hang khOng con 

närn gift quyn kim soàt Cong ty con thi ghi giárn khoàn dAu tin vào Cong ty con. Các khoàn du tin vào COng ty con dirge 
phàn ánh trén báo cáo tài chInh theo phirong phàp giá g6c. 

Phirong phàp giá gc là phirong pháp k toán ma khoãn du tic dirge ghi nhn ban du theo giá gc, sau do khOng du'gc diéu 

chinh theo nhG-ng thay di cüa phAn sO hG-u cCia càc nhà du tic trong tài san thun cOa bàn nhn dâu tu. Báo cáo két qua hoat 

dng kinh doanh chi phãn ánh khoàn thu nhp cüa các nhà dAu tin dirge phân chia tfr Igi nhun thun 1u k cOa bàn nhn du tic 
phát sinli sau ngày du tin. 

Dir phOng t6n tht càc khoàn du tic COng ty con dirge 1p khi Ngãn hang xác djnh dirge câc khoán du tin nay b giàm sUt giá 
trj khOng phái tam thOi và ngoài k hoach do kt qua hoat dng cüa càc Cong ty con dhu tic bj lô. 

7.3. Nghip vy du tin dài han  khác 

Du tic dài han  khác là càc khoãn du tic vOi t' lé thâp hon hoãc bang 11% phn vn cüa các t ch(rc kinh t. Các khoán dâu tin 
dài han  ghi nhn ban du theo giá gc. 

Dx phOng tn tht cac khoán du tin tài chinh dài han dirge 1p khi Ngân hang xác djnh dirge các tO chrc kinh t ma Ngân hang 
du tu' bi I (trfr trinfrng hgp bj l theo k hoach dä dirge xàc dinh trong phircing an kinh doanh trinOc khi du tu) theo quy dnh 
tai Thông tin s 48/2019/TT-BTC do Ba Tài chinh ban hành ngày 08 thang 08 nãm 2019. Theo dO, m1rc trIch 1p dr phOng ton 
tht các khoân du tin tài chinh dài han là chénh léch giG-a v6n gop thirc të cOa các bàn t?i  t chüc kinh t và vOn chO sO hG-u 
th,rc CO nhàn (x) vâi t' lé vn du tic ci.ja Ngân hang so vâi tng vn gOp thrc t cCia các bàn tai  tO chOc kinh t& 

Thuyr ,ninh nay là bô phán hop thành cdc Baa cáo tai chInh. Thing 19 

a 
Trái phiêu dàc biét do VAMC phát hành là giây th cO giá có thi han  do VAMC phát hành dé mua nq xâu cOa Ngân hang, và 
dirge ghi nhn là ch(rng khoán ng giG- dn ngày dáo han. 

N 
7.2. Nghiçp vy dau tin vao cong ty con 
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Nan, thi c/tin/i kIt thác ngày 31 lIning 12 itith, 2021 fbi: vi tinh: Triu Dng V&t  Nam 
U 

R
8. Nguyen tc ghi nhn TSCD hüu hlnh 

Tài san c dinh h&u hInh dtwc ghi nhân theo nguyen giá trtr di (-) giá tn hao mon IQy k. Nguyen già là toàn b các chi phi ma 
Ngân hang phãi bO ra d cO dircrc tài san c6 dinh tInh dn th&i dim dira tài san dO vào trng thai sn sang str dvng  theo dir tinh. 
Các chi phi phát sinli sau ghi nhân ban du chi th.rcic ghi tang nguyen giá tài san có djnh nu các chi phi nay chac chn lam tang 

I lai ich kinh t trong tisong lai do str ding tài san dO. Càc chi phi khong thOa man diu kin trén duc ghi nhân là chi phi trong 

kS'. 
U 

Khj tài san c6 dinh diroc bàn hoäc thanh l, nguyen giá va khu hao my kë dirc xOa s va bt kS'  khoàn lãi l nào phat sinh tr 
viec thanh 19 du &rqc tinh vào thu nhp hay chi phi trong kS'. 

Tài san c dinh hIru hInh mua sm 

Nguyen giá tài san c djnh bao gm giá mua (trr (-) các khoàn ducic chit khu thuong mi hoac giàm gia), các khoàn thus 

I (khong bao gm các khoãn thu dircrc hoàn Iai)  và cac chi phi lien quan trirc tip dn vic dira tài san vào trng thai sn sang sr 
dung, nhu chi phi 1p dat, chay thcr, chuyén gia và các chi phi lien quan trrc tiêp khác. 

Tài san c djnh hinh thành do du tu xay dung theo phirong thrc giao thu, nguyen giá là già quyt toán cong trmnh dâu tu xây 

I dung, các chi phi lien quan tri,rc tip khác và l phi truàc ba (nu cO). 

Tài san c dinh là nhà cira, vat kin trOc gAn lin vài quyn sir dung dt thi giá tr quyn sir di,ing dt dirqc xác dlnh  riêng bit 
I và ghi nhn là tài san c6 dnh vO hinh. 

1 9. Nguyen tc ghi nhn TSCD vô hInh 

I
Tài san c dnh vO hInh dirac ghi nhn theo nguyen giá trii di (-) già trj hao mOn my k. Nguyen giá tài san c djnh vO hinh là 
toàn bO các chi phi ma Ngân hang phài bO ra d cO dtrçrc tài san c6 djnh vO hinh tInh dn th&i dim dua tài san dO vào sir th,ing 
theo dir kin. 

Mua tài san c djnh vô hInh riêng biét 

I Nguyen gia tài san c dinh vô hInh mua riêng biét bao gm giá mua (tnt (-) các khoân dwc chit khu thuang mi hoc giàm 

I
giá), càc khoàn thus (khOng bao gm cac khoàn thus dircic hoàn lai) va cãc chi phi lien quan trlrc tip dn vic thra tài san vào 
trng thai sn sang sir ding. Khi quyn sir ding dt duqc mua cüng vâi nhà cira, 4t kiên true tren dat thi giâ. tr quyn sir dijng 

I
dt ducrc xac dlnh  riêng bit va ghi nhn là tài san c djnh vO hinh. 

Tài san c djnh vO hinh hInh thành tin vic trao di thanh toán bang chimg tin lien quan den quyên sir hinu von ciia dcrn vi, 

U nguyen giá tài san c dinh vO hInh là giá trj hQp l càa các chinng tin dirqc phát hành lien quan den quyn sir hinu vOn. 

Tài san co inh vô hInh là quyn szr dyng ddt 

Nguyen giá tài san c dinh vO hthh là quyn sir dung dt là s tin trà khi nhn chuyn nhirqng quyn sir ding dt hgp pháp tin 

I nguni khác, chi phi dn bii, giài phong mat  bang, san 1p mat  b&ng, l phi trirOc ba.,  hoac giá trl quyn sir di,ing dt nhan gop 

I
v6n lien doanh. 

Phán mEin may vi tInh 

I Phn mm may tinh là toàn bO các chi phi ma Ngân hang a chi ra tinh dn thin dim dun phn mm vào sir dvng. 

10. Phuong pháp khiu hao TSCD 

Tâi san cô dinh hinu hInh duoc khu hao theo phlKrng pháp dirumg thâng dra trên thin gian sir drig rirc tinh ciia tài san. Thin 
gian hiru di,ing irOc tinh là thOi gian ma tài san phát huy duçc tàc dvng  cho san xut kinh doanh. 

T/,Oi glen /,fru ding irOc tush Clia CdC TSC'D n/sir sau: 

Nhà xzróng, vt kiln trOc 25 nãm 

May mOc, thilt b/ 4 - 8 nOin 

Phi rang iin van tai, truyn c/&i 5 - 6 nOin 

— Thilt b/, dung ci quail lj 2 - 5 nOin 

Tà/ san cl áinh khác 4 - 6 nàni 

Quyn sir dung dot có thôi hqn diroc k/iOu hao phit hçxp vói th&i /içw trên giOy chz'rng nhçn quyn sir ding dcli. 

Quyn si clung dcli vO th&i hcxn ducrc ghi nhn thea giá gO'c và khong tInh khclu hao. 

Thuyet ,ninh nay là b phan hp than/i cdc Baa cáo tài chinh. Trang 20 
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• 11. K toán các giao dch thuê tài 

• 
Thuê hot dng: là loai hlnh thuê tài san c dinh ma phn lóii i-ui ro và lgi ich gn 1in vài quyn sâ hihi cüa tài san thuOc  v 

ben cho thuê. Ki-ioãn thanh toán dirri hmnh thirc thuê hoat dung dircic hach  toán vào báo cáo kët qua kinh doanh theo phucmg 

$ pháp dumg thng dra trên th&i han  thué hoat dng. 

• 
12. Tin và các khoãn tuo'ng duong tin 

Trén báo cáo km chuyn tin t, tin và cac khoán ti.rcmg throng tin bao gôm tiên, kim loai qu, tin gcri thanh toán tai  Ngan 

$ hang Nhà nixâc Viêt Nam, tin gui không kS'  han và có k' han t?i  TCTD khác cO thai han  khong qua 90 ngày ké tr ngày g&i, 

trái phiu chinh phu va các giy t có giá ngân han khác dCi di&u kin tái chit khâu vài Ngân hang Nhà nuOc, ching khoán có 

• thai han  thu hi hoc dáo han  khong qua 3 tháng k t& ngày mua, Co khà nang chuyn di thành mOt  h.rqng tién nhât dlnh, 

không có nhiu rôi ro v thay dM giá tn, và duc nm gir vài mi,lc dich dáp Crng các cam kt thanh toán ngän han  hon là dé dâu C 

$ tir hay mvc  dich khác. 

• 13. D phOng, cong nc tiêm an vã tài san chua xác d!nh :4 

• 
Các khoán dr phOng ducrc ghi nhân khi: Ngân hang cO inOt  nghia vi,i hin tal  phát sinh tr càc sir kin da qua; CO the dua den sIr 

giãm siit nhung loi ich kinh t cn thit d thanh toán nghTa vi ng; Giá trj cüa nghia vii nq dO duc i.rOc tInh mt cách dáng tin 

• 
cay. Dir phàng khong dtrçrc ghi nhn cho các khoán 1 hoat dOng  trong tircmg 

• 
Khi có nhiu nghia vu n tuong Ur nhau tlii khá náng giàm süt Igi ich kinh t do vic thanh toAn nghTa vi,i ng duc xác 

thông qua viêc xem xét toàn bO nhOm nghia vu nOi chung. Dir phOng cüng dirqc ghi nhân cho do khà nang giàm sOt Igi ich kinh 

• 
té do vic thanh toán t1ng nghia vi ng là rt 

• 
Dir phOng dirge tInh 0 giá trj hin tai  cOa cac khoán chi phi dr tinh d thanh toán nghia vi ng vol suit chit khAu trirâc thus va 

phán ánh nhthig dánh giá theo thi tnr&ng hiên tai v thai giá cOa tin t và rOi ro ci th cOa khoãn nc dO. Khoán tang len trong 

• 
dir phOng do thui gian trôi qua dirgc ghi nhn là chi phi tin lai. 

14. K toán các khoãn nghia vt.0 dôi vOl nhãn viên 

Chi tin hirong, tin cong vá các khoán phài trà khác cho ngiri lao dng doanh nghip hach  toán vào chi phi kinh doanh trong 
U k' can c(r theo chi phi tin luong phát sinh trong kS'.  Các khoán tin luong, tin thirOng cho nglräi lao dng can ci:r theo diu 

a
kiên ducxc hirOng va muc dime huOng tai mOt  trong các h so sau: Lut lao dng Vit Nam; Hp dâng lao dng; ThOa irâc lao 
dng tp th; Quy ch tài chinh cOa Ngân hang, Ip doán; Quy ch thuâng do ChO tjch HOi  dng quán tr, Tong giàm dOc, 

$
Giám dc quy djnh theo quy ch tài chinh cCia Ngân hang, Tp doàn. 

15. Nguyen tc vá phuong pháp ghi nhn chi phi thud TNDN hin hãnh, chi phI thué TNDN hoän Ii 

Chi phi thu thu nhp doanh nghip dirge xác dnli gm tng chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hành va chi phI thus thu 

$ nhp doanh nghip hoân Iai  khi xac dnh Içri nhun hoc l cOa nit k' k toãn 

Chi phi thug thu nhâp doanh nghip hiên hành: là s thus thu nhp doanh nghiêp phái np (hoc thu hi duge) tmnh ti-en thu 
nhâp chiu thu và thus sut thud thu nhp doanh nghip cOa nãm hin hành theo lut thud TNDN hin hành dtrgc ghi nhn. 

U . 
Chi phi thué thu nhp doanh nghip hoän lat  dirge xác dnh cho các khoàn chénh lch tam  thai  tat  ngày 1p bang can dOt ke toán 

• gia co sO tinh thu thu nhâp cOa các tài san, ng phài trá và giá tr ghi s cOa chOng cho miic dich báo cáo tài chInh và giá trj sCr 
dijng cho mc dich thus. ThuE thu nhp hoän Ia' phái trâ thrgc ghi nhn cho tt cã các khoàn chénh loch tam  thôi, cOn tài san 

$ thus thu nhp hoan lai chi duoc ghi nhOn khi chc chn cO dO Igi nhuân tinh thuE trong tuong lai d khu trr các khoán chênh 
lch tam thOi. 

Giá trj ghi s cOa tài san thus thu nhp doanh nghip hoan lai  phái ducic xem xét lai vào ngày kêt thOc niên d k toán và phài 

• giam giá trj ghi s cOa tài san thud thu nhp hoan lai dn mCrc bào dam chic chn cO dO Igi nhuân tInh thus cho phép Igi ich cOa 
mt phn hoc toàn b tài san thus thu nhp hoân lai  dirge sir dung. Các tài san thug thu nhp doanh nghip hoan Ii chua ghi 

• nhn truOc day dirge xern xét lai  vao ngày kt thOc niên di k toári và dugc ghi nhn khi chc chn cO do Igi nhun tinh thus d 
CO th sir dimg các tài san thu thu nhp hoan lai  chira ghi nhn nay. 

U 

$ 

• 
T/iuyt minh nay là bophan hop ihành các BOo cáo íàí chin/i. Trang 21 
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• 
Thu thu nhp hoãn Iai dtrcyc ghi nhn vào báo cáo kt qua hoat d.ng kinh doanh ngoi trr truOng hçip thuê thu nhp phát sinh 
lien quan dn mt khoán muc dirçic ghi thng vào v6n chü sâ hau, trong tnrmg hcp nay, thus thu nhp hon l?i  cflng &rqc ghi 

• nhn trrc tip vào v6n chü sâ 

Ngân hang chi bü trr các tái san thud thu nhp hoân lai va thu thu nhp hoân li phãi trã khi Ngân hang có quyên hqp pháp 
• duçic bCi trir giva tài san thu thu nhp hiên hành vài thus thu nhp hiên hành phai np và các tài san thus thu nhp hon li Va 

R	
thu thu nhap hon li phái trã lien quan tài thud thu nhp doanh nghip dtrcic quán I bâi cüng mOt  c quan thué di vâi ci1ng 
mtt don v chiu thu và doanh nghip dr dinh thanh toán thu thu nhp hin hành phái trã vá tái san thu thu nhâp hién hành 

a
trencoseythun. 

• 16. K toán các khoäii vn vay, phät hánh chng khoán nq, Cong Ci Vfl 

Nguyen tc ghi nhân chi phi di vay: Iäi tin vay và cac chi phI khác phát sinh lien quan trtjc tip dn các khoàn vay cüa doanh 
• nghip duac ghi nhân nhtr khoán chi phi kinh doanh trong kS',  trr khi chi phi nay phát sinh tir các khoán vay lien quan trrc tip 
. den vic dAu xay dimg hoc san xuAt tài san dOr dang thrc tinh vào giá tr tái san dO (thrqc v6n hOa) khi cO dU diu kin quy 

djnh ti chun mirc k toán s 1 6 Clii phi di vay. 

• 
T lê vn hóa &rcic s1r dung d xác djnh chi phi di vay duc v6n hOa trong kS':  Trung hqp phát sinh các khoán v6n vay chung, 
trong do cO scr dicing cho mi,ic dich du tir xây di,rng hoc san xut nit tài san dâ dang thi s6 chi phi di vay cO d diéu kin vOn 

• 
hOa trong mi kS'  k toán duyc xác dinh theo t' lê vn hóa di vOi chi phi IQy k binh quân gia quyn phát sinh cho vic dâu 
xây ckrng hoäc san xuât tài san dO. T' lé vn hOa &rac tinh theo l 1i sut binh quân gia quyn cOa các khoân vay chua trá 

• 
trong kS'  cCia doanh nghiëp. Chi phi di vay ducc v6n hóa trong k' không &rcc vtiçct qua tcng s chi phi di vay phát sinh trong 
kS' do. 

U 
17. Von chO so hüu 

V6n diu lé: di.rac hInh thành tr s6 tin ma các c dong dã gop v6n mua c phn, c6 phiu, hoc duvc b sung tr li nhun sau 

• 
thus theo Nghi quy& côa Dal Hôi Dng c dông hoäc theo quy dlnh  trong Diu l hot dng côa Ngán hang. Ngun vn kinh 
doanh dirnc ghi nhân theo s vn thuc t da gop bang tin hoc bang tài san tfnh theo mnh giá cüa c pliiu d phát hanh khi 

• 
mài thành lap,  hoc huy dng them d ma rng quy mô hoat dng cOa Ngân hang. 

• Tling du vOn cô phn: Phãn ánh khoan chênh lch tang giUa s tin thi,rc t thu dirac so vài mnh giá khi phát hành ln dAu 
hoc phát hành b sung cO phiu và chenh loch  tang, giãm gifla s tin th,rc t thu duc so vOi giá mua Iai  khi tái phát hành c 

• 
phiu qu. Trirang hop mua iai ct phiu d hOy bO ngay tai ngày mua thI giá trj c phiu duçrc ghi giám ngun vn kinh 
ti ngày mua là giá thi,rc t mua lai va ciing phai ghi giãm ngun vn kinh doanh chi tit theo mnh giá và phn thang dir von cô 

• phn cUa c phiu mua 

• c6 phiu qu là c phiu cüa Ngân hang a phàt hành va dirgc Ngan hang mua Iai.  Khoàn tin.da trá d mua c phiu, bao 
grn các chi phi cO lien quan trrc tip, duc giãm trr vào vn chO sâ hau dn khi các c phiu qu9 duc bOy bO hoac tái phát 
hành. St tin thu do tái phát hành hoäc bàn c phiu qu5' trr di các chi phi lien quan tri,rc tip dn vic tái phat hành hoac bàn 
c phiu qu di.rçt tInh vào phn vn chO sO httu. 

• Vn khác: Phàn ánh s vn kinh doanh duc hinh thành do b sung tir kt qua hot dng kinh doanh hoac dtrc tang,  biu. tài 
tr dánh giá lai tài san. 

U 
Lçi nhuan chu'a phãn phOi. 

Nguyen thc ghi nhn lç nhuân chira phân phi: duc ghi nhn là s6 li nhun (hoac 1) tr kt qua hot dng kinh doanh cUa 

• doanh nghiëp sau khi trr (-) chi phi thu thu ntiOp doanh nghip cUa k' hin hãnh và các khoàn diu chinh do áp dicing hOi to 
thay di chinh sách k toán và diu chinh hi t sal sot tr9ng yOu cOa các nàm truàc. 

Vic phân phi 19'i nhuan và trich 1p các qu duc can cir vào Diu I cOa Ngán hang và &rqc thông qua Di hi dng c6 dong 

• 
hang näm. 

U 

• 
Thuyé't mmli nay là b ph<n hQp tlià,i/, cdc Bdo cáo tàí chInh. Trang 22 

Các khoàn thud phãi np ngân sách nhà ni.iàc se dirçic quyt toán ci th vâi ca quan thud. Chênh lch gita s thu phái np 
theo s sách va s6 lieu kim tra quyt toán s dirçvc diu chinh khi có quyt toán chinh thñc vOi Co quan thus. 

• 
Ngân hang dA dirçc thanh tra kim tra quyt toán thug dn nàm 2019. 



31/12/2021 

TinmtbngVND 185.329 

Tin mt bang ngoi tê 19.833 

Tôngcng 205.162 

2. Tiên gui ti Ngân hang Nhà ntrOc 

31/12/2021 

Tin gCri thanh toán tai Ngân hang Nhà nuâc 53 0.440 

BngVND 431.162 

Bngvàngvàngoç2it 99.2 78 

Tôngcng 530.440 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

31/12/2020 

154. 120 

16.687 

170.807 

31/12/2020 

560.297 

526.920 

33.3 77 

560.297 
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U 18. Lãi trên c phiu 

Ui c bàn trén c phiu duqc tmnh bang cách chia li nhun hoac l phân b cho c dông s hUu c phiu phô thông cUa Ngân 
U hang sau khi trich lap Qu khen thuOng và phôc lai cho s luong binh quân gia quyn ciia s c6 phiu ph thông dang luii hành 

U
trong k. Theo Thông tu 200/2014/TT-BTC lai co bàn trén c pliiu không trinh bay trén báo cáo riëng, chi trinh bay trén báo 
cáo hcrp nht cüa ngân hang. 

U 19. Cac ben lien quan 

U Các ben lien quan là các doanh nghip, các cá nhân, trrc tip hay gián tip qua mOt  hay nhiu trung gian, có quyn kim soát 
Ngân hang hoc chju si kim soát cUa Ngân hang. Càc ben lien kt, các cá nhân nào trrc tiêp hoac gián tiêp nm giü quyên 

U biu quy& cCia Ngàn hang ma Co ãnh hisOng dang k dM voi Ngân hang, nhUng chcrc trách quàn l chô ch& nhu ban tang giám 

U
dc, Hôi ding Quan tn, nhttng thành viên than cn trong gia dinh cCia nhuiig cá nhân hoac các ben lien kt hoc nhQiig cOng ty 
lien kt vói cá nhân nay cong ducvc coi là các ben lien quan. Trong vic xem xét tirng mM quan h giva các ben lien quan, ban 

U
chit cüa mM quan h chrçic chO chr khOng phài là hinh thirc pháp l. 

V. Thông tin bô sung cho các khoãn myc trInh bay trong Bang can dôi kê toán 

1. Tiên mt, yang bc, dá qu' 

• 
Tin giti Iqi Ngan hang Nhà niróc Vit Nain bao gm khoán dt trü bat buc và tài khoán lien girl thanh loan. Theo quy 
cinh cza Ngan hang Nhà niróc Vit Nam v dr tn? bat bu5c, các ngdn hang dircrc phép duy ml m5t s6 du thã nói tqi lài 

• khoán dir tn? bat buc. S dir bInh quán dir tn? bat bzc hang thang phái khóng thrçc thdp hon 9) 1  dir  tnt? bat buc$c nhán 
vol blnh quOn s dir tian girl cza thOng tniróc ti Ngan hang và ditçxc tInh bang 3% s dir bInh quán tian girl cia khOch 

U hang bang dang Viii Narn cO IC)) hçin dzrói in5t nOni và 1% sa dir blnh quOn tian girl bang dáng Vit Nam cO IC)) hçn lit in5t 
nain trO len, bang 8% s dir binh quOii tin girl cáa khách hang bang ngoçi t có 19) hqn dirOi ;nç51 nO/n và 6% sá dir blnh 

• quon tijn gin cita khOch hang bang ngogi te cO /9) han lit mç51 nOni Ira len, bang 1% 5a dir hinh qudn lien girl bOng ngo cii 

.

té cOo NgOn hang nirOc ngoài. 

3. Tin gui và cho vay các TCTD khác 

31/12/2021 31/12/2020 

3.1. Tin giti ti các TCTD 

Tin gIrl không k' hn 3.184.975 4.295.296 

BángVND 870 11.241 

Bang ngocii hO'i 3.184.105 4.284.055 

Tin gIrl có k'hn 1.908.000 1.043.700 

Bang J'ND 1.908.000 1.043.700 

Cong 5.092.975 5.338.996 

U 
7'lwyet mmli nay là b15 phn hpp than/i cac BCo cáo tai chlnh. Tion' 23 

U 

• 

U 

• 

• 
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• 
3.2. Cho vay các t 6  chc tin ding 

Cho vay ngân hn 520.000 400.000 

BángVND 520.000 400.000 

• Dir phông rüi ro cho vay các TCTD khác - - 

• Cng 520.000 400.000 

Tng cong 5.612.975 5.738.996 

4. Chting khoán kinh doanh: khong phát sinh 

5. Các cOng cij tài chInh phái sinh và các tãi san tài chinh khác: 
Tong giä trl cüa hop dng 
(theo t5' giá ngãy hiu krc 

hQp dng) 

Tingàycuinäm 

Tng giá tr ghi sO k toán 
(theo t5' giá ti ngày Ip báo cáo) 

Tài san Cong nç 

Cong cy tài chI,zh phdi silt/s I/In 1 2 7.344 

Giao dch hoán dOi tiên té 1.724.444 27.344 

Ti ngày dãu näm 

cong cy là! c/s/nh p/sd! sin/i tiln t 6.585 

. Giao djch hoán d6i tin té 3.243.385 6.5 85 

COng cy tài chmnh phái sinh tin t 1.724.444 27.344 

6. Cho vay khãch 

31/12/2021 31/12/2020 
Cho vay các t chirc kinh t, cá nhân trong nuOc 16.154.829 15.152.879 

Cho vay chit khAu cong cv chuyn nhuqng va cac giy tâ CO giá 339.295 286.076 

Cho vay bang v6n tài trç, üy thác d&u ttr 15 595 

Cho vay d6i vài các to chirc, cá nhân rnrOc ngoài 8.000 8.000 

Tôngcng 16.502.139 15.447.550 

6.1. PhOn tIch chat Itrqng nq cho vay 

31/12/2021 31/12/2020 
Ncr dO tiêu chun 15.778.044 15.100.040 

Ncr cn chO 398.8 10 124.445 

Ncr dui tiéu chun 41.534 19.281 

Nonghingô 106.650 19.017 

Ni có khá näng mt vn 177.101 184.767 

Tong cong 16.502.139 15.447.550 

6.2. PhOn tIch dir ncr  theo thOi gian 

31/12/2021 31/12/2020 
Ncr ng&rs hn 11.693.831 10.93 1.458 

Notrunghn 1.528.165 1.742.064 
Nadàihan 3.280.143 2.774.028 
Tôngcng 16.502.139 15.447.550 

U 

U 

U
Thu ye! in/n/i nay là b4 phdn hQp lhành các Báo cáo tài chin/i. Trang 24 
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NGAN HANG TRU'ONG M41 CO PHAN SAI GON CONG THU'cNG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MINU BAO CÁO TA! CHINH 

Näm tài chin/i kt ihác ngày 31 thdng 12 ndm 2021 Don vj tinh: Triu Dong Vit Nam 

6.3. Phãn tich dir nQ cho vay theo d6i tuQng khäch hang va theo Ioi hInh doanh nghip 

31/12/202 1 

Cong ty nhà niâc 171.809 

Cong ty TNHH 1 thành viên do nba ni.rOc so hu 100% vn diu I 46.940 

Cong ty trách nhim htu han  khác 2.465.673 

31/12/2020 

57.370 

43 .986 

2.395.946 

Cong ty c phn 1.622.768 1.673.611 

Doanh nghiëp tu nhân 23 .978 4 1.624 

Doanh nghiêp cO vn dAu tu nuóc ngoài 74.794 84. 162 

Hccp tác xà và lien hcrp tác x 44.743 5 1.308 

Hi kinh doanh, cá nhân 11.774.058 10.741.373 

Dcrn vi hành chInh sir nghiêp; Dãng doàn thvà hiép hOi 277.3 76 358.170 

TOng cng 16.502.139 15.447.550 

6.4 Phãn tIch du nq cho vay theo uigành 

31/12/2021 31/12/2020 

Nông nghip và lam nghip và thüy san 883.940 989.028 

Khai khoáng 11.140 11.588 

Cong nghip ch bin, ch tao 1.230.669 1.018.012 

San xut và phân phi din, khi d&, ni.roe nOng, hai nuOc vá diêu hôa 
khOngkhI 139.500 399.0 15 

Cung cp niróc; hoat dng quãn 1,2 và xr 1' rae thai, nuâc thai 3.623 12.399 

Xây dimg 1.235.824 1.278.538 

Ban buôn và ban lé; sa chüa 0 tO, mO to, xe may và dng ca khác 1.7 18.259 1.191.026 

Djch viii kru trO và an utng 22 1.524 177.435 

Van tãi kho bâi 288.151 296.17 1 

Thông tin và truyn thong 27.128 22.589 

Hoat dng tài chinh, ngân hang và bào him 100.000 

Hot dng chuyén mOn, khoa h9c và cong nghê 80.936 63.287 

Hoat dông kinh doanh bM dng san 588.092 554.989 

Hoat dtng cOa DCS, th chCrc CT-XH, quãn 1? NN, an ninh QP; 
báo dam XH bt buôc 83 .3 17 

Giáo due và dào tao 249.843 234.165 

Y té vã hoat dng trçi giOp xâ hi 265 .93 2 114.425 

Ngh thut, vui chi và giãi tn 17.83 6 51. 190 

Hot dông dch vu khác 6.218.697 5.891.194 

Hoat ding lam thué các cOng vic trong các hgia dinh 3.221.045 3.059.182 

TOng cong 16.502.139 15.447.550 

6.5. Sti thay dOi (tang/giain) cüa Di phOng rOi ro tin dung 

Närn nay 

So du dOu iiäm 

Dii phOng rOi ro trIch lap trong riäm /(Hoàn nhâp trong näm) 

Sü thing dir phOng rOi no tin dvng  trong näm 

SO dir cui niim 

Dir phông chung 

107.123 

15.3 14 

122.437 

Dtr phông ciii the 

9.642 

42.311 

(12.430) 

39.523 

Thu vet ininh nay là bô p/ian hcip thành các Báo cáo tài c/iInh. Trwçç 25 



• NGAN HANG TWTONG MAI cO PHAN sAi GON CONG THUNG Mu s: B05/TCTD 

S 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!N}1 

Nàni là! chu,s/z kit (hOc ngày 31 I/tOng 12 nOin 2021 Doi, vj llnh: Triu Dông Vit Nam  

• 
Näm 

Sdudunäm 107.849 8.155 
Dir phông rüi ro trIch Ip trong nãm /(Hoàn nhp trong näm) (726) 44.573 

SCr diing dir phông rüi ro tin dung trong näm (43.086) 

S du cui nam 107.123 9.642 

Chi tit s dtr dy phông 31/12/2021 31/12/2020 
Di.r phóng rüi ro cho vay t6 chrc tin dtng khãc - 

Dçr phông rUi ro cho vay khách hang 161.960 116.765 
+DttphOngchung 122.437 107.123 
+ Dy phông ci lh 39.523 9.642 

Cong 161.960 116.765 

7. Hot dng mua no: Khong phát 

8. Chung khoán du 

8.1. Chiing khoãn tu tu giü dn ngày dáo hn: Khong phát sinh. 

8.2. Träi phiu dc bit do VAMC phát hành 31/12/2021 31/12/2020 

- Mnh giá trái phiêu dc biêt (1) 65 7.446 752.229 
- Dii phang trái phiu dc biét (2) (326.983) (229.826) 

Tong cong 330.463 522.403 

• (D: hing khoOn nQ Trái phiu dc biét phát sinh tf vic rnua, ban và th lj nçx xu cza Cong Quán 15 Tài san cüa các t 

S chic tin dyng Viét Nani phát hành, quàn lj và thanh loan trái phiu dc bit &rQc áp dyng theo Thông u s 19/2013/77-
NHNN ngày 06 (hang 09 narn 2013 cáa Ngdn hang Nhà Nzcác Vit Nam quy dfnh v mua, ban và xi l nçi xáu cáo Cong ty 

. Quàn 1j Tài san cáo các t chic tIn dyng Viét Nam. Theo dO, trong ihOi hgn cOa trái phiiu dc bitt 5 nOm, td chzc tin dyng 
ban n phOi (rich 1p dy phOng rái ro ã'Oi vOl trái phiu dc bitt vào chi phi hoot dng theo tj 1 20%/nOin trén giO tr/ trOi 

• 
phiu. 

(2): Dy phOng TrOi phiiu dác bitt dicçrc dc cap a trén theo quy d/nh tal Thông itt 19/2013/TT-NHNN 10 ngày 31/12/2021 là: 
• 326.983.494.026 thing. 

5 9. Gop vn, du ttr dai haii 

31/12/2021 31/12/2020 

Phãn tIch giá trj dãu ttr theo Ioi hinh dãu tu 
Dâutuvàocongtycon 612.503 612.503 
Các khoân dutirdài han khãc 53.880 125.655 
Du phong giãrn giá du tu dãi han (28.182) (26.931) 

TOng cong 638.201 711.227 

S 

S 

S 

S 
Thuyt ,ni,ilz nay là b5 phtn hop thành ccic BOo cáo ài chlnh. Trcmg 26 
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NGAN HANG THUOG MAI cO PHAN SAI GON CONG THUNG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 

Nm Mi cliii,!, kIt tl,z',c ngàv 31 thdng 12 iiiim 2021 Doiz vj tin/i: Triêu Dông Viêt Nain 

9. Gop van, du tu dAi hii (tiêp theo): 

- Chi tit cc khoin dãu tudài h?n  cüa Ngãn hang 

31/12/2021 31/12/2020 

Ten Giá gc 
T 

Giá trj hin ti 
I phân 

v6n(%) 
Giá gc 

T 
Giá tr! hin ti 

1 phân 
vn(%) 

Dãu tn vào cOng ty con 612.503 612.503 612.503 612.503 

COng ty Quân Nç vã Khai thác Tâi san 612.503 612.503 100,00% 612.503 612.503 100,00% 

Dan tn dài han khác 53.880 25.698 125.655 98.724 

Du tn vào cac TCTD 

Ngân hàngTMCP Bàn Vit 71.776 71.776 2,34% 

Dan tu' vào doanh ngIiip khäc 

CôngtyCP Du lch KJách san Sài GOn 1-Ia Long 18.380 18.380 10,98% 18.379 18.379 10,98% 

Cong ty CP Thanh toán Quc gia Vit Narn 2.000 2.000 0,64% 2.000 2.000 0,64% 

Cong ty CP ChOng khoán SAIGONBANK Berjaya 33.000 33.000 11,00% 33.000 33.000 11,00% 

Qu9 BL TIn dung cOa Doanh nghip vira và nhO TP.HCM 500 500 0,22% 500 500 0,22% 

Dy phOng giãrn giá du tu chOng khoán dài hin (28.182) (26.931) 

Cong ty CP Chrng khoán SAIGONBANK Berjaya (27.227) - (26.931) 

Cong ty CP Du 1ch Khách san  Sài GOn Ha Long (955) 

Tôngcng 666.383 638.201 738.158 711.227 

Dtr phông giãm giá các khoãn dâu ttr tài chInh dãi hn 

Tai ngày 31/12/202/, NgOn hang khong trIch 1p  de p/lông giàin giá các khoàn ddu tw tài chInh dài han nay 'trfc khoàn ddu 1u vào Cong CP Ching khoán SA1GONBAI'K Berjaya và 
Cong ty CP Du Ljdi Khách Sc-rn Sal Gôn Hg Long) vi NgOn hang du tu nhni nuc tieu dài han, thain gia vào Ban Quân trf, cd a'Ong chié'n hrcic. Các khoán ddu tu nay chi 1c-p dtr phông 
suy giárn giá tr/ k/il các cOng ty nay có loi nhu,i liiy kl am. 

Trong nOmn, NgOn hang dã thoái (oàn bc-3  vn cOa Ngdn hang TMCP Bàn Vial, 1,1 nhun thu thtQC tz vic ban cphn nay là 106.915.908.300 VND. 

Thuvê' minh ithy là bO phn hpp thành các Báo cáo àì chIn/i. Trang 27 



NGAN HANG TR[JQNG MAI CO FRAN SAI GON CONG THU'UNG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH 

N(un (Iii cithil, ket Iliac ngày 31 thdng 12 nan: 2021 Do7z vj Ilith: Triu Dung V&t  Nani 

10. Ti san c jnh hUn hInh 

- Tang giàm tài san c djnh hUu hinh närn 2021 

Khoan nic 

Nguyen giá TSCD hun hInh 

Nhà cüa, vat kin 
trüc 

May moe thit bi 
Phu'ong tin vn 
tãi truyén dn 

Thiêt b diing cii 
quãn I 

Tài sin c 
dinh khác 

Tng cong 

S dudãu nãrn 1.039.395 70.872 55.388 48.386 15.981 1.230.022 
-Muatrongnam 9.788 5.737 2.315 17.840 
- DAu tu xây dung c ban hoàn thành 3 9.082 -  -  39.082 
-Tangdodiuchuyn - 239 1.106 71 1.416 
- Tang do diu chinh 149 122 3 30 304 

- Thanh 1, nhtrçiig bàn (117) (33) (157) (1.018) (1.325) 

- Giàin do diu chuyn (577) (1.106) (32)  (164) (1.879) 
- Giàrn do diu chinh (149) (122) (3) (30) (304) 
s6 dtrcu6i nAm 1.078.477 80.205 55.355 53.934 17.185 1.285.156 

Gia tn hao mon Iuy k 

S dudu nãrn 335.607 67.735 50.888 34.545 10.936 499.711 
- Hao mOn trong närn 42.759 2.409 1.472 4.926 1.738 53.304 
.Tangdodiuchuyn - 741 -  741 
- Tang do diu chiiTh 11 17 11 8 47 
- Thanh I, nhi.rçmg bàn (117) (33) (157) (1.011) (1.318) 
- Giàrn do diEu chuyn (339) (741) (33)  (93) (1.206) 
-Giàrndodiuchinh (11) (17) (11) (1) (7) (47) 
So thrcuôi nàin 378.366 69.688 52.327 39.280 11.571 551.232 

Giá tn cOn Ii cOa TSCD hUn hInh 

Sdtrdu näm 703.788 3.137 4.500 13.841 5.045 730.311 
So (ItrcuÔi näm 700.111 10.517 3.028 14.654 5.614 733.924 

Thuv ,ninh nay là b phán hQp than/i các São cáo là! chInh. Trang 28 
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NGAN HANG THUNG MI CO PHAN SAI GON CONG THUONG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MIMI BAO CÁO TA! CH!NH 

Nám tài cl,lnh kIt iliac ngày 31 thdng 12 nâm 2021 Do,i vj i/nh: Triu Dng r'7t Nam 

- Tang giãrn tài san c6 dlnh  hQu hInh närn 2020. 

Khoãn muc 

Nguyen giã TSCD hUu hInh 

Nhà cfra, vt kin 
trüc 

May móc thiêt bi 
Phtrong tin vn 
tâi truyn dn 

Thit bj dung cij 
quãn 1 

Tài san c 
dnh khác 

Tong cing 

Sdudunam 1.035.752 70.948 54.621 41.931 12.371 1.215.623 

-Muatrongnám 40 130 767 6.522 4.193 11.652 

- Du t1 xAy drng c bàn hoàn thành 3.603 - 3.603 

- Thanh 1, nhung ban (206) - (102) (549) (857) 
-Diuchinhkhác - 35 (34) 1 

S ducui näm 1.039.395 70.872 55.388 48.386 15.981 1.230.022 

Giá tn hao mon Iüy k 

S dudu nam 294.296 66.250 48.906 30.699 10.681 450.832 

-Haornontrongnam 41.311 1.709 1.938 3.957 82! 49.736 

- Thanh I, nhuqng ban (206) (102) (549) (857) 

-Diuchinhkhác (18) 44 (9) (17) - 
S6 thrcu6i náin 335.607 67.735 50.888 34.545 10.936 499.711 

Cia trj cOn 1i cüa TSCD hUu limuli 

S6dwdunäm 741.456 4.698 5.715 11.232 1.690 764.791 
Sthrcuinãm 703.788 3.137 4.500 13.841 5.045 730.311 

Thuyé'I minh nay là b5 phan hQp thành cdc Báo cáo tài chinh. Trang 29 



aaauaaaaa mauu aaauuuuaumuaumaa iaa  a 
NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN SAI GON CONG THIIC%NG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Näni tài cl:(nlz kIt thác ngày 31 lhdng 12 nârn 2021 Bon vj tInh: Triêu Dông V1 Narn 

- Các thông tin khäc v tãi san C6 djnh hthi hlnh: 

31/12/2021 31/12/2020 

Giá trj con li  cCta TSCD h0u hinh d dung d6 th6 chp, cAm c6 cho các khoãn vay 

Cam k6t rnua TSCD có giá trl lim trong tisong Iai 

Cam kt ban TSCD có giá trj Ian trong tmrong Iai 

Giá tn cOn 1?i  cüa TSCD htu hInh tm thOi khOng di.rcic si'r ding vào san xuAt kinh doanh 

Nguyen giá TSCD hflu hinh da khAu hao h6t nhung vn cOn scr dvng 131.734 13 3.694 

Giá trj cOn lal cüa TSCD httu hInh dang chi thanh 1 

Thuyli minh nay là b5 phãn hQp thành các Báo cáo tài chInh. Trang 30 
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NGAN HANG THIXONG MM CO PHAN sAi CON CONG THUOG Mu s: B05/TCTD 

fl 
THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH 

iVáin Mi chinh két iliac iigày 31 tlidi:g 12 ,,O,n 2021 Doi: ii tIn/i: Triu Doug  Vit Narn 

11. Tài san c dnh thuê tai chInh: Không phát sinh. 

12. Tãi san cO dinli vô hinh 

- Tang giàrn tài san c djnh vô hinh nãrn 2021 

Quyên s& Phãn mm 
Khoanrniic . fongcong 

diing lat may vi tunh 

Nguyen giá TSCD vô hInh 

Sdudunäm 461.718 50.123 511.841 

- Mua trong närn 1.805 1 .805 
- Dâu tu xây dirng co bàn hoàn thành 6.67 1 6.671 

- Thanh 1, nhuçrng bàn (288) (288) 

fl S dti cui niim 468.101 51.928 520.029 

fl Gi tn hao mOti lOy  k 

n

SôcIu'du närn 41.606 47.689 89.295 
-1-laomôntrongnam 2.661 1.153 3.814 

fl - Tang do diu chnh - 15 1 5 
- Giàrn do diêu chinh - (15) (15) 

S dti cui nàm 44.267 48.842 93.109  

fl Cia tn con mi cLia TSCD vO hInh 

Sdudu näm 420.112 2.434 422.546 

So ducuOi nàrn 423.834 3.086 426.920  

- Tang giam tat san co dnh vo hinh nàm 2020: 

fl :. Quyn sü Phãn mém 
Khoaii nnic . Tong cong 

(1111w 1at may vi tinli 
n 

Nguyen gia TSCD vô hInh 

Sthrduiiàni 461.718 50.123 511.841 

fl Sdu'cuinärn 461.718 50.123 511.841  

fl
Cia tn hao mOii l(iy kê 

S du&iu nàm 38.946 46.662 85.608 
fl - Hao mOn trong näni 2.660 1.027 3.687 

SO du cui nàm 41.606 47.689 89.295 

Giá tn cOn Iai cria TSCD vO hinh 

S dudu nàrn 422.772 3.461 426.233 

So dLECUOI nam 420.112 2.434 422.546 

M 

a 

a 

w 

Thu w11 lull,!? ,thv là ho p/ion hqp thành cdc Bdo cáo là! chinh. T,o,n' 31 



• NGAN HANG THUNG M,1 CO PHAN SAt GON CONG THUOTG Mu s: BO5ITCTD 

THUYET MIMI BAO CÁO TAI CHINH 

Ndm là!  cithil,  kit 1/sac ngày 31 1/sang 12 nàrn 2021 Dcii vj tinh: Triu D3ng V&1  Nani 

• 
- Các thông tin v tài san c6 cllnh vô hInh: 

• Khoãn muc 31/12/2021 31/12/2020 

R 

• 
TSCD vô hInh quan trcng, chim t trçng 1Oi trong tong tài san 

Giá trj hcp I' cüa TSCD vô hInh do Nhà nirâc cp 

Giá tn can Iai cCia TSCD vô hInh d ding d th chp cho các khoãn nçx 

• phaitrà - 

• Giá tn con Ii cOa TSCD vô hinh tm th&i không sir diing - - 

• 
Nguyen giá ca TSCD vO hinh khu hao h& nhtrng vn cOn sCr diing 45.909 44.914 

Giá trj cOn Ii cOa TSCD vô hinh dang thanh I' 

Chi phi trong giai don nghien c(ru, tnin khai 

Giá trj cam mua, ban TSCD vO hinh cO giá trj 1Oi trong tirong lai 

• Các thay d6i khác 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

a 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

a 

Thuyt ,ninh ;thy là bô phin hop I/1ành ccc Báo cáo tài chInh. Trw1g 32 



• NGAN HANG THUNG MAI CO PHAN SAl GON CONG T1IUNG Mu s: B05/TCTD 

a . ,. 

a 

 THUYET MINH BAO CAO TA! CHINII 

Nan, là! chijili ket Iliac igày 31 lhdng 12 ittim 2021 Do'n vj linh: Triu Dông ViI Nani 

a 

• 

• 

• 

a 

a 

13. Bt dng san du tu Không phát sinh 

14. Tài san có khác 

I. Chi phi xây ding ca bàn dâ dang 

2. Mua sm tài san cô dnh 

3. Các khoàn phãi thu 

4.Tàisàncókhác 

Cing 

31/12/2021 

6.750 

12.37 1 

105.159 

5.251 

31/12/2020 

7.681 

7.258 

95.357 

54.417 

129.531 164.713 

a 

14.1 Chi phi xãy dyng co' ban do' dang 
Trongdó: 

31/12/2021 31/12/2020 

- Nhirng cong trinh Ion 6.750 7.681 

Xây dirng mài chi nhánh Ha Nôi 823 823 

• 
Xây dirng rnOi chi nhánh D6ng Da 1 .774 

DAt 50 Nguyn TAt Thành Daklak 4.142 4.142 

a Sira chcta nhà 2C Phó DOt Chfnh 885 

a 
Khác 900 942 

Cong 6.750 7.681 

14.2 Mua sAm tài san cdnh 31/12/2021 31/12/202.0 

• TrongdO: 

a 

36ináyATM 

Náng cd'p phn mm Oracle và Module Trade Finance 

476 

4.345 

2.564 

- 

a Phdn m,n thanh Qc$ ngán hang 204 

Phdn ,nni h tháng quàn l van bàn din ti 538 538 

Phôn nim phOng chng ra tin 2.971 3.035 

a Phcn inm hóa do'n O'iên t& 286 

a 
Näng cd'p he thdng SAN 2.838 

Khác 917 917 

• Cong 12.371 7.258 

a 14.3 Cäc khoOn phai thu 31/12/2021 31/12/2020 

- COt khoàn phài thu nôi bô 10.089 28.176 

Tharn 0, thiu mAt tin, tài san thiu chx& 1 (*) 18.139 

a 
Tm Crng nghip vi 6.849 5.009 

Các khoàn phài thu khác 3.240 5.028 
a - Các khoàn phãi thu ben ngoài 95 .070 67.181 

a 
Khoàn lchác ch Nhà nLr&C thanh toán (**) 4.664 4.664 

Tham 0, thiu mAt tin, tài san thiu chxü 1 (*) 14.489 
a Cáckhoânkhác 75,917 62.517 

• Cng 105.159 95.357 

• ( k ): B/en bàn xác nhn ket qua kin qujY ATM qua cong tác kiénz qu9 ATM vào lOc 15 g1O ngày 08/06/2015 dãxác din/i 

s /in chCnh Ich fhi&'u là: 18.138.590.000 ding thea b/en bàn kiém tra qu9 ATM ngày 05/06/2015. H/en nay, ngOn 

• hang dã chuyén h sO' sang Co quail cO thd,n quyn xa' l và say k/il thu nQ; khoàn phài thu nay cOn 14.488.590.000 
dong. Ngan hang dà (rich 1p dtcp/iOng 100% khoàn nQ'phãi thu khO dOi nay. 

• 
Thuyi mini? nay là bC p/iOn hop thành cOc BOo cáo tài chin/i. Trang 33 
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• NGAN HANG THU'NG MI cO PHAN sAi GON CONG THffiJNG Mu s: B05/TCTD 

N £ P P 

THUYET MINH BAO CAO TA! CHINH 
U 

Näm tà! chinh kêt lhác ngày 31 1/tang 12  nãrn 2021 Doit vj tInh: Triu Bong  V&E  Nam  

Tin dã chi cho khách hang vay htrq Iài suât 

Các khoãn dnhân tin h tra li sut 

67.592 

(62 .928) 

Khoãn tin cOn phãi thu h trç' chO' nhà nu'ó'c thanh toán 4.664 

14.4 Tài sin có khic 31/12/2021 31/12/2020 

- Chi phi ch phân b 4.3 95 7.769 

- Tài sin gán nq dä chuyn quyn sâ hüu cho Ngin hang dang chxCr I' - 45.754 

+ Báidôngsán 45.754 

- Tài sin khác 856 894 
I 

Cong 5.251 54.417 S.., 

f 
14.5 Dy phOng ni ro ciSc ti sin cO ni bing khic 

- Dr phOng phii thu khó dOi (14.489) 
Tham o, thiu mt tin, tii sin thiu chä xCr 1' (*) (14,489) - 

I 
Cong (14.489) 

15. Cic khoan n' ChIiih phi và Ngin hing Nhi nu*c: Không phit sinh. 

16. Tin gi'i vi vay cäc TCTD 

31/12/2021 31/12/2020 

16.1. Tin gui cia cic TCTD khic 

a. Tin gCri không k'i han 42.73 7 104.829 

- Bang VND 42.729 103.982 

-Bngngoaitê 8 847 

b. Tin gCri có k' han 2.298.124 1.546.640 

- Bang VND 420.000 460.000 

-Bàngngoaité 1.878.124 1.086.640 

Cong 2.340.861 1.651.469 

16.2. Vay cic TCTD khic 

-BingVND 741 870 

+ Ngdn hông TMCP £zi tic và Phát Trién V/el Nain (*,) -CN SGD 3 741 870 

- Bang ngoi t 1.429 1.640 

+ Ngdn hang TMCP £1cii tic và Phál Trin V/Ct Nain (* *,) -CN SGD 3 1.429 1.640 

Cong 2.170 2.510 

Tong cong tin gui vi vay TCTD khic 2.343.031 1.653.979 

(*,,): HQp dOng vay sd 1305TH/RDF 11/17/LW SGD 111-1-ID ngày 17/04/2017 vó.i Ngán hang TMCP Dcu Tic và Phái Triên 
• V/Ct Nain -CW SGD3 muc dIch cho vay iqi to'! các dir an và dái ticçing vay hQp l thea quy dfnh cüa Sd lay chInh sách 

• 
Qu57  RDFII. Thai han vay là 60 lháng. La! sudi bidn dng 0,49%/i hang. 

(**,): Hop ddng vay sd 33/TCNT 111-C2//4/SGDJII-HD ngày 11/04/2014 vO'i Ngán hang TMCP odu Tic và PhOt Triên 

• ViCt Nan; -CN SGD3 ,ntc dIch vay cho hoot dng dào tgo chia Se kinh phi thzic cdu phdn tang cu'Ong nàng 4cc the ch 
dr an tài chinh nông thôn 111/WB. Th&i han vay là 19 nã;n 4 thông. Lai suát cd djnh 0, 75%/nan;. 

• (* *): - HQ'p ding vay sd 34/TC'NT 11-B/08/SGDiII-HD ngày 15/01/2008 vOi Ngan hông TMCP Ddu Th và Phát Tridn 
• ViCt Nain -CN SGD3 Inyc dIch vay cho hoat dng dào tao chia Se kinh phi thiic cdu plidn tang cicO'ng nang 4c the chd 

dtc an tài chinh hông thôn II. ThO'i hçn vay là 19 närn 8 thông. La! sudt cd cl/nh 0, 75%/nan;. 

• (**,): - HQp clang vay sd 42/TCNT 11-B/08/SGDIII-HD ngày 15/07/2008 vOl NgOn hông TMCP Ddu Tic và Phát TriCn 
Vit Nain -CN SGD3 ;nic dich vay cho hoQi dng dào IQO chia sé k/nh phi thzic cdii phdn tang czcOng nàng 4cc thd chd 

• c/ic On àì chInh nông thOn 11. ThOi han vay là 19 nô,n 01 thông. Ui sudt cd dinh 0, 75%/nan;. 

• 
The1 nzinh nay là bç5 p/iCn  hQp lhành các Báo cáo iài chin/i. Trang 34 

U 

• 
(**): Thuyt minh tin h trq läi sut chô Nhà nuóc thanh 
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U NGAN HANG TIILJUNG MAI cO PHAN sAi GON CONG TH1fUNG Mh s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 

Nãm tài c/tin/i kt thác !igày 3! rhang 12 ,thni 2021 Don vj tinh: Triu Dng Vit Nan: 

U 

U	
- Hqp dng vay s 02/TCNT i1I-C2/1 1/SGDIII-HD ngày 18/10/2011 vói Ngdn hang TMCP Ddu Tu và Phát Triên 

Vi&t Nam -CN SGD3 inuc dIch vay cho hoat dong dao tao chia sé k/nh phi thuc cdii phán tang cithng náng hcc the ch 
dir an tài chinh nóng lhôn III. ThOi han vay là 21 nãm 11 tháng. Lãi sudt cd din/i 0, 75%/'nám. 

31/12/2021 31/12/2020 

Tin, yang gUi khôrig kS'  hn 2.931 .040 2.585.647 

- Bang VND 2.734.646 2.328.240 

- BãngvàngvàngoQitê 196.394 257.407 

Tin, vànggCri có k' hn 15.759.673 16.228.495 

- Bang VND 15.634.834 16.092.434 

-Bcngvàngvàngoaitë 124.839 136.061 

Tin gri vn chuyên dông 4.254 4.05 5 
TingCrikqu9 22.361 18.967 
Tng cong 18.717.328 18.837.164 

- Thuyt minh theo d61 tuqng khach hang, Ioai hinh doanh nghip 

31/12/2021 31/12/2020 

TingCri cüaTCKT 1.717.184 2.580.047 
Doanh nghiep nhà niróc 64.417 113.215 
CongtyTNHH 1.010.477 1.220.198 
CóngtyCdphdn 430.564 986.033 
Doanh nghiep tu nhdn 13.673 69.120 
Doanh nghiep có vdn ddu fir niroc ngoài 198.053 191.481 

TingiricCiacánhan 12.282.779 12.323.988 
Tin gri côa các di tuong khác 4.717.365 3.933.129 

Tong cng 18.717.328 18.837.164 

18. VOn tai try, üy thác 1u ftr, cho vay TCTD ch!u rüi ro: KhOng phát sinh 
19. Phát hành giy to cO giã thông thuOng: không phát sinh. 
20. Cäc khoãn phãi trã, nkhác vã dtr phOng rüi ro khác 

31/12/2021 31/12/2020 
Các khoãn phài trã ni ho 74.230 32.280 

- Các khoàn phái trà cho Can bó ('NV 42.447 10.525 
- Qu5J khen lhiróng và phüclaiphài trá 25.9 76 13.364 
-  Các khoán phái trà nói bó khác 5.807 8.391 

+ Läi c dOng phài trà 683 683 
+ Khoán phãi ti-a ni bô khác 5.124 7.708 

Các khoân phãi trã ben ngoài 75.179 65.534 
- Phài trh v mua sm TSCD 870 870 
- Thus thu nhâp doanh nghip phâi np 8.184 23.8 10 
- Chuyn tién phãi trã 2.774 2.039 
- Thud vâ các khoàn phhi np cho Nhà Nuóc 850 1.206 

Phái trâ khhc cho Nhà Nuóc 2.539 2.539 
- Các khohn phhi trà ben ngoài khác S  59.962 35.070 

Cong 149.409 97.814 
21. Thuê thu nhâp hoãn 1i phãi trä: Chisa phCt sinh. 

Thu vt mmli nay là b15 ph40 hap thành các Báo cáo tài chinh. Trang 35 

17. Tin gui cüa khách hang 

U - Thuyt minh theo Ioi tién gui 

U 



NGAN HANG TIIU'ONG MAL CO PHAN SAI GON CONG THUNG Mh s: BOS/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 

jVn  liii chin!, kt Iliac i:gây 31 I/tang 12 nan, 2021 Don vi tI,th: Triêu ddng ViiI Nam 

22. V6n qu5 cüa T chiic tIn di1ng 

22.1. Báo cáo tlnh hInk thay dôi von chü sO hüu 

CHI TIEU 

VOn gop 

ch 0 
sO IiIiu 

Thng du Chênh Iêch t' 
vEn c phn giá h61 doái 

Qu5 dti trü b 
sung vn diu I 

Qu5' dAu tn 
phát trin 

Qu5 du phOng 
thi chInh 

LQi nhuOn 
chua phán phi 

TOng 

Sn du ti ngày 01/01/2020 3.080.000 716 - 53.000 8.784 225.676 192.703 3.560.879 

Lol nliuOn sau thud närn 2020 - - - - 97.046 97.046 

Trich lâpcacqu5trIqi nhuân näm 2019 - - 7.231 - 14.462 (21.693) 

Trich qu9 khen thuOng, phOc Içi t1 lçi nhun näm 2019 - - - - (35.567) (35.567) 

Trich qu9 hot dtng Hôi dnng Quàn trj - Ban Kiérn soát - - - - (876) (876) 

Trich qu thu&ng cUa Nguài quãn I - - (500) (500) 

S6duti ngOy3l/12/2020 3.080.000 716 - 60.231 8.784 240.138 231.113 3.620.982 

S6 duti ngãy 01/01/2021 3.080.000 716 60.231 8.784 240.138 231.113 3.620.982 

Lai nhuOn sau thuE närn 2021 - - - 122.686 122.686 

Trich 1p các qu5 tr lçi nhuan  näm 2020 - 4.852 9.705 (14.557) 
Trich qu khen thuOng, phOc Içiri tir 1çi nhun nãrn 2020 - - - (3 3.564) (33.564) 

Trich qu hot dng Hi dnng quân trl - Ban Kiéin soát - - (830) (830) 

Inch qu thurng cUa Nguii quán I' - - (576) (576) 

Sn dutai ngOy 31/12/2021 3.080.000 716 65.083 8.784 249.843 304.272 3.708.698 

Thuvêt rninh nay là ho phan hop thành cthc Báo cáo Iài chinh. Trang 36 



U NGAN HANG TH1XcYNG MA! cO PHAN sAi GON CONG T1IUONG Mu s: B05/TCTD 

• THUYET MIMI BAO CÁO TAI CHINH 
U Náni thi chinh kit Iliac ngày 31 tháng 12 na,n 2021 Doiz vj linh: Tr&u  Ding V4I Nam  

U 
22. Vn qu cüa T chüc tin dyng (tiêp theo): 

Theo Nghj djnh st 93/2017/ND-CP ngày 07 tháng 08 näm 2017 do Chinh phü ban hành, các Ngân hang thtrang mai  phãi trich 
• 1p các qu5 truàc khi chia c tirc nhi.r sau: 

U - Inch 1p qu dir tr& b6 sung vn diu 1 5% Igi nhun sau thu& s6 dir ti da cüa qu nay bang vn diu 1 hin có cüa các t 
chc tin ding. Qu nay s dirqc chuyn sang vn diu I khi có sir  phé chuan cta Ngân hang Nhà nuàc Vit Nam và Uy Ban 
Ch(ing Khoán Nhà Nuàc. 

• - TrIch 10% vào qu9 dir  phang tài chInh; s6 dir t6i da cüa qu nay khong vi.r9t qua 25% vn diu 1 hin có cüa các t chirc tin 
. dung. Qu5 dir  phông tài chInh dông d bô dp phan cOn Ii ciia nhflng ttn thAt, thiêt hi v tài san xây ra trong qua trInh kinh 

doanh sau khi dä ducc bü dap b&ng tiAn bi thuOng cUa các th chüt, cá nhân gay ra tn thAt, cüa tt chc bão him và sir diing 

• 
&r phOng trich 1p  trong chi phi. 

U
- Trich các qu khác nhu qu9 dAu tir XDCB, qu khen thir&ng phôc lcii. ..do Ban 1nh do Ngân hang dA xuAt và do Dai hi 
dng c dông phé duyét. 

U 
22.2Thuyêt minh ye các cong cy thi chinh phiic hçp 

22.3. Chi tit von du tu cüa TCTD 

-V6ngópcáccdông 

-ThngdirvncphAn 

Tng cong 

22.4. CO tác 

31/12/2021 31/12/2020 

. - 
Tôngsô 

Vn CP phi 
thông 

Tongso 
Vn CP phO 

thông 

3.080.000 

716 

3.080.000 

716 

3.080.000 

716 

3.080.000 

716 

3.080.716 3.080.716 3.080.716 3.080.716 

+ C tirc d cOng b trën c phiAu ph thông: Chua cong b Không chia c tirc 
+ Co tirc cia Cong bó trên c phiAu iru dãi: - 

U 
- CO tirc cüa cô phieu tru dai lOy kê chira dirçc ghi nhn: 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U Thuyt ,ninh nay là b5 phin hQp thà,ili coc Báo cáo tài chin/i. Trang 37 

U 

U 

U 

U 

U 

U 
Näm 2021 Nm 2020 

U 
- C tirc da cong b sau ngây kAt tMc niên d kA toán: 



• NGAN HANG TITUONG MAI CO PHAN SAI GON CONG TIIUUNG Mu s6: B05)TCTD 

N 
 THUYET MIMI BAO CÁO TAL CHINH 

N
Nänz là! chmnh kIt thác ngày 31 tháng 12 ham 2021 Don vj tfnh: Triu Dizg Vil Nan, 

N 
22.5. Co phiu 

31/12/2021 

DVT: Triu ccphiIu 

3 1/12/2020 

- S hxcing c phiu däng k9 phát hành 308 308 

• - s6 krçing c6 phiu d ban ra Cong chOng 308 308 
+ Cdphiluphá thông 308 308 

- S lu'qng c phiu dang 1uu hành 308 308 .F1 
• +Cóphilupháthong 308 308 T 

• * Mnh giá c phiu dang Itru hành 10.000 dông/CP. 

• 
VI. Thông tin b6 sung cho các klioan muc trInh bay trong Báo cáo kt qua hot dng kinh doanh 

N 23. Thu nhp Iäi Va các khoan thu nhp thong tiy 

Thu nhp Iài tin gCri 

Thu nhp Iâi cho vay khách hang 

Thu tr lãi kinh doanh, du tu chCrng khoán nç 

ThutirnghipvvbàoIanh 

Thu khác tCr hot dng tin dung 

Tôngcng 

24. Chi phi Iãi và các khoan chi phi tuong ti..i 

Näm 2021 

3.697 

1.5 18.583 

5.555 

6.334 

Näm 2020 

12.332 

1.535.380 

14.030 

4.752 

6.63 7 

1.534.169 1.573.131 

Näm 2021 Nam 2020 

Ira Iäi tin gCri 869.483 956.850 

Trá Iài tin vay 53 1.648 

Chi phi hoat dng tin ding khác 76.82.7 28.290 

Tong cong 946.363 986.788 

25. Läi/I thun tO hoit dng dch vi 

Nam 2021 Näm 2020 

Thu phi d!ch vt1 57.054 60.256 

Thu dich vu thanh toán 24.298 21612 

Thudichvngânqu 539 572 
Thu khác v dich vu 32.217 3 6.072 

Chi phi tir hot ding dch vu 26.020 22.158 

Chi dich vu thanh toán 7•7 17 7.369 
Chi phi biru phi và ning vin thông 12.189 11.113 
Chi v dch vii ngân qu 1.405 1 .387 
Chi khác v dich vu 4.709 2.289 

Lii/I thun t1i hot dng dlch  vy 31.034 38.098 

N 

N
TIntyt rn/n/i iiày là b5 phdn hop thành các Bcio cáo iài chInh, Trang 38 

• 

• 

N 

• 

N 

• 

N 
• 

• 

U 

• 

N 



• NGAN HANG TITUONG MA! cO PHAN sAi GON CONG TH1XYNG Mu s& B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH 
Nàrn tàî c/tin/i kit tInc ngày 31 1/tang 12 iiàm 2021 Don vi tin/i: Trii, Ddng Vit Nat,, 

U 
26. Läi/I thun Ui hot 1ng kinh doanh ngoi hi 

• Thu nhp tit hoat dông kinh doanh ngoi hi 

Thu lit k/nh doanh ngow te giao ngay 

Näm 2021 

43.063 

5.869 

Näm 2020 

31.970 

9.959 31 
• Thu lit các cong c tài chInh phOi s/nh lin t 37.194 22.011 TI 

¶1 
'Ii  

Clii phi hoat dOng  kinh doanh ngoi hi 3.082 399 \ N 

• Chi v k/nh doanh ngoai te giao ngay 3.082 399 

• 
Lãil (Ia) thun Ui hot dng kinh doauh ngoi hi 39.981 31.571 

• 27. Li/ I thun tñ hot 1ng kinh doanh (mua bàn) ch6ng khoän kinh doanh. 

• Näm 2021 Näm 2020 

U 
Chi phi ye mua bàn chitng khoán kinh doanh 40   

U Lãi/ I thun tü hot ding mua bàn chüng I¼hoán kinh doanh (40) 

. 
28. Lâi/ I thun Ui hoyt dng kinh doanh (mua bàn) chàiig khoàn dãu tu': không phát sinh. 

U 
29. Thu nhp tü gop vu, mua cO phri: 

U 
Nãm 2021 Nàm 2020 

U 
CO ttic nhn duqc trong nàm tO gOp von, mua co phân. 113.527 3.052 

Thu tir hi nhun cong ty con chuyn v 6.611 1.644 

• Thu tit gOp vn, du tLr dài hn 1 .408 

Thu nhâp tit bàn c phn 106.916  

TOng cong 113.527 3.052 
• 

• 

• 

30. Läi/I thuán tO'các hIot dung kmh doanh 

Nàm 2021 Näm 2020 

U Thu nhip tir hot dng khác 104.530 85.884 

Chi phi tit hoat dng khác 3.069 2.150 

LOi/IO thun UI cOc hot dng kinh doanh khác 101.461 83.734 

U 

U 

U 

U 

U 

• 
Thuyi ininh nay it) bO pht)n /iQp t/iành cOc BOo cOo iai chInh. Trang 39 
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• NGAN HANG THUONG MA! CO PHAN SAI GON CONG THTJ(YNG Mh s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Näm Mi c/:I,zli th Iliac ngây 31 thdng 12 ,zdrn 2021 Don vj huuh: Triu Dng Vit Nam 

31. Chi phi hot ng 

Näm 2021 NAm 2020 

1. Chi np thu và các khoãn phi, Iphi 2.187 1.626 
30 

2. Chi phi cho nhân viên 355.229 280.893 
G 

TrongdO: H 

Chi hccing và phu cO'p 262.390 207.844 
TI 

Các khoán chi dóng gop theo luvng 

Dngphuc và các chi phI lien qz an 
46.846 

23.546 

46. 774 

14.35] iM 

Chitrcrcp 22.447 11.924 

3.Chivtàisàn 108.462 88.775 

Trong dO: Khôu hao Mi sOn cO' dinh 57.118 53.423 

4. Chi cho hot dng quân Icong vi 66.203 75.044 

Trong do: 

Cong tdc phi 3.661 5.504 

Chi v cOc hoar &5ng doàn th cOa TCTD 48 221 

5. Chi np phi bão him, bão toàn tin gui cüa khách hang 18.069 15.974 

6. Chi phi dir phOng (khOng tlnh chi phi dir phong 
rOi ro tin dung nôi vO ngoai bOng; chi phi dir 
phOng giOm giO ch&ng khoOn) 15.740 622 

Tong cing 565.890 462.934 

32. Chi phi thus thu nhp doanh nghip 

32.1. Chi phi thué thu nhp doanh nghip hin hãnh: 

1. Loi nhun truOc thu TNDN 

2. Cac khoán myc iu chinh thu nhp chiu thud: 

Nm 2021 

152.447 

Nm 2020 

120.856 

(Trtr) thu nhp drcc min thuTNDN: (6.611) (3.052) 

Thu nh$p tic gOp vn lien doanh ,nua Co phdn (1.408) 
Thu Mi tIc cOng con (6.611) (1.644) 

Cong chi phi không du'çrc khu tnt klii xhc dnh Içi nhun tinh thus: 1.33 1 1.244 

3. Thu nhp chiu thud 147.167 119.048 

4. Chi phi thud TNDN tinh trên thu nhp chIn  thu k' hin hành 29.434 23.810 
5. Diu chinh chi phi thu thu nhp doanh nghip cua các näm truàc vào 
chi phi thud thu nIip hin hành näm nay 327 

6. TOng chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hänh 29.761 23.810 

32.2. Chi phi thii thu nhp doanh nghip hoän Ii; khongphat sinh 

U 

U 

Thu'cit ininh nay 10 ho plin hap thhnh cOc Báo cáo 101 chin/i. TrCtn/' 40 



NGAN HANG THUYNG MA! cO PHAN SAI GON CONG THU€1NG Mu s: B05/TCTD 

a z 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 

Nãni tài clthth kit thác ngày 31 tháng 12 nãnz 2021 Dciii vj t(nh: Triu Dtng 't Nam 

a 

• 
VII. Thông tin bô sung mt s khoãn muc trInh bay trén Báo cáo Iuu chuyên tiên t 

a 33. Ti€n và các khoãn tuong duong tin 31/12/2021 31/12/2020 

• Tin mt và các khoãn tirong &roiig tin ti qu5 205.162 170.807 

Tin gCri t?i  NI-INN 53 0.440 5 60.297 

• Tin, ngoi h6i gCri tai cac TCTD khác (không k' hn và k' han <3 thang) 5.092.975 5.338.996  

• Tong cong 5.828.577 6.070.100  

• 34. Mua mOi và thanh I các cong ty con: Không phát sinh. 

a
VIII. Các thông tin khác 

• Näm 2021 Nám 2020 
35. Tinh hInh thu nhãp cüa can bô, cong nhân viên 

a 

a

t. Tong s can b, cOng nhãn viên 1.354 1.350 

II. Thu nhãp cOa can bi, cong nhãn viên 

a
I. Tngqu5' Iucmg 262.390 207.844 

2. Tin thuOng 20.664 - 

3.T6ngthunhp 283.054 207.844 

• 4. Tin hong bInh quân (dng/nguoi/tháng) 16 13 

5. Thu nhOp blnh quân (dng/ng.räi/tháng) 17 13  

36. Tinh hinh thirc hiên nghia vu vOi Ngân sách Nhà nuóc 
a 

• Phát sinh trong 

• 
Chi tiêu S du du nAm SO phãi np So dä np S du cui 

I.ThuGTGT 715 5.209 5.311 613 

a 2. Thud TNDN 23.810 30.834 46.460 8.184 

• 
a. Thuê' TNDN 23.810 29.761 45.387 8.184 

b. Thus TNDN nhà 

• thdu niccrc ngoài 1.073 1.073 

a

3. Các khoán phf, lé phi và các 
khoàn phâi np khác 491 4.396 4.650 237 

• Thug cong 25.016 40.439 56.42 1 9.034 

37. Loi hInh vã giä tr! tài san th chp cOa khách hang

Giá trj dn Giá trj dn 
a 

Loai tãi san dam bäo 31/12/2021 31/12/2020 
a B&tdngsân 30.343.269 28.058.357 

• 
Phuong tin vOn  tái 347.751 3 89.225 

So ti& kiëm, k' phiu Va các giy t cO giá khác 1.041.050 931.470 

• Vâttu, hãnghoa 241.388 323.276 

• 
îàî san th chip khác 878.8 89 840.270  

TOng 32.852.347 30.542.598  

Thu yI ,ninh nay là bç5 phán hcrp thành các Báo cáo ihi chmnh. Trang 41 
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I NGAN HANG THTIUNG MAI CO PHAN SAI GON CONG TIITTONG Mh s: B05/TCTD 

I 
 THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINTI 

Ndm Mi chlnh kit thác ngày 31 thdng 12 nam 2021 Don vi 11,,!:: Tr4u Diig V&t  Nani 

38. Nghia vx tim an vã các cam kt dira ra 

Chi' tieu 31/12/202 1 3 1/12/2020 

Cam kt giao djch ngoi hi 1.697.100 4.161.600 
Cam kIt giao djch hoán dI 1.697.100 4.161.600 

Cam kt trong nghip vii L/C 132.3 68 128.805 
Cam kit thanh loan trong nghiep vu LIC 132.368 128.805 

Các cam kt khác 232.670 168.203 

Bãoldnhthanhtoán 108.762 68.138 

Báo lãnh thrc hién hQp dng 38.978 34.915 

Báo lãnh thtthu 20.488 8.937 

Cam kit báo lJnh khác 64.442 56.213 

Tong 2.062.138 4.458.608 

Trong qua trInh kinh doanh binh thra'ng, Ngân hang thrc hin nhiu cam kt khác nhau và phát sinh mt sO khoãn nq tim 
I tang và cam kt ng tim tang &rGc hch toán vào ngoi bang. Ngân hang dir kin không bj tn tMt trpng yu tr cac nghip 

a
vv 

39. Hoot dng ay thác vã di I TCTD không ch!u rüi ro: khOng có. 

a 
MOi Tinh chat Phát sinh S dir 

Ben lien quan quan h giao dch trong nâm ti 31/12/2021 

• lien gcri thanh toán 
tainganhàng - 611.541 

a 

a

Tingcricok'hn - 

Cong ty TNHH MTV Quân 1'
Dt CQC tién thué mt 

a Nq và Khai Thác tài san
Cong ty con bang - 300 

a
Ui phâi trâ tin g&i, 1.365 
k'qu' 

a Tiên thuê nhà 3.273 

a
GOp vn - 612.503 

Hoi dng Quân tr và Ban Tng Giárn dc Li.rcmg + thLrO'ng 6.804  

• 42. Cac sy' kin sau ngày ip bang can di k than 

• Ban T6ng Giám dc khng dinh ring không CO sr kiên nào phát sinh sau ngày kt thOc cho nãm tài chinh lam ánh huô'ng 
trQng yu dn tInh hinh tài chInh cCia Ngân hang cn duqc thuyt minh, cong b trên Báo cáo tài chInh. 

a 

a 

a 

• 
Tintylt mmli nay là bO p/ion hop rhành cac Báo cáo tài chi,th. Trang 42 

a 
40. Các hot dng ngoi bang khác ma TCTD phãi chju rüi ro dáng k& khOng cO. 

41. Giao dch vOl cäc ben lien quan 



• NGAN HANG THUNG MAI CO PHAN SAI GON CONG TH!fl1NG Mu s6: B05/TCTD 

U 
 THUYET MIMI BAO CÁO TAI CHINH 

Nàin tài dumnk k/ thác uzgày 31 t/ulng 12 nãnu 202! Do,z vl itni:: Triu Dông Vit Narn 

U 

U
43. Miic i1 tp trung theo khu virc da I cüa các ti san, cOng n và các khoãn mtic ngoi bng 

• 
Bô phOn theo kim vic dia L': Là môt bô phOn có th phân biët dixqc ciia ngân hang tham gia vào qua trInh cung cAp san 

phâm, dich vv trong phm vi mt môi tnr&ng kinh t cii th ma b phn nay cO chju ri ro và Ii ich kinh té khác vói các b 

• 
phn kinh doanh trong cac mOi trLràng kinh t khác. Mt khu v1rc dja l' khOng bao gm các hot dng trong mOi 

kinh t có rüi ro và Icui ich kinh t khác biêt dáng k Môt khu virc dja l' có th là mOt  quc gia, hai hay nhiu qu6c gia 

U hoäc mOt,  hai hay nhiêu tinh, thành ph trong cã nirác. 

•
DVT: triêu dong  

CCTC phäi sinh 
U 31/12/2021

Tong du nç Tong tin gui Cäc cam kt tin
çFng giá trl giao

Kinh doanh Va dâu * 
tir cluing khoán cho vay cüa khách hang dçing

dich theo hçp tng) 
U 

U Trongnirâc 17.022.139 18.717.328 365.038 1.724.444 657.446 

• 
Ngoài 

CCTC phái sinh 
a TOng du nq TOng tin gUi Cäc cam kt tin .. Kinh doanh và dAu 

3 1/12/2020 (TOng giá trl giao 
cho vay cUa khäch hang dung 

U djch theo h9'p dng)
tu chUng khoán 

Trong nuàc 15.847.550 18.837.164 297.008 3.243.385 752.229 

U Ngoai nu6c - - - 

44. Quan 1' rUi ro tài chinh 

Các riii ro tài chInh ma Ngân hang phãi chju bao gm i-Ui ro tin diing, rUi ro thj truông và rUi ro hot dng. 

U 44.1 RUi ro tin dung 

• 
RUi ro tin dung là rUi ro ma môt ben tham gia trong môt cong Cu tài chInh hoc hp dng khách hang khong thc hin các 

nghTa vi cUa rninh, dn dn tn thAt v tài chInh. RUi ro tin diving phát sinh t& hot dng cho vay và bào lnh dual nhu 

U hInhthCic. 

• Ngân hang cOng chiu các rUi ro tin dung khác phát sinh tir các khoàn dAu tu vào chrng khoán nç và các rUi ro khác trong 
hoat dng giao djch cUa Ngân hang (rOi ro giao dich), bao g6rn các tài san trén danh mvc  giao djch khOng thuôc von chci sa 

• hru, các cOng cv phái sinh và s du thanh toán vài cac dM tác. 

• ROI ro tIn dung là rCti ro Ion nhAt cho hoat dông kinh doanh cOa Ngán hang, do do Ban lãnh do quàn l rUi ro tin dung cho 

Ngan hang môt cách rAt can trong. Viêc quàn l' và kim soát rUi ro tin dung duc tp trung vào mt b phn quàn l rOi ro 
N tin dung  chju trách nhim báo cáo thirOng xuyen cho Ban Tng Giáni d6c và nguô'i dung dAu m6i don vl kinh doanh. 

• 44.1.1 Do luO'ng rüi ro tin dtjng xác dnh ton thAt và 1p dtr phOng 

• 
(a) Clio vay và bäo 

Viëc do IuOiig rUi ro tin dung duc thrc hin truóc và trong th&i gian cho vay. 

U
Ngân hang dã xay di,rng cac mô hinh h trq vic djnh lug rUl ro tin dung.  Các mO hInh xêp hang và châm diem nay discic 
sr dung cho moi danh rni,ic tin di,ing trQng yu và hinh thành co sà cho vic do luong các rcii ro vi phm thanh toán truOc và 

• 
trong khi cho 

U
Dra trén vic do krOiig trên, Ngân hang phân lo?i các khoãn cho vay và trich 1p dij phong theo Thông ui sO I 1/2021/TT-

NHNN ngày 30 tháng 07 nm 2021 cUa Ngân hàngNhà nuOc d do lu&ng vâ phân lo?i các khoãn cho vay và bào länh. 

U 
TIniv/t minh nOv là bó phcn hop ihOnh các Bcio cáo là! chin!?. Trang 43 



R NGAN HANG TIIU'UNG MM CO PHAN SAI GON CONG THUONG Mu s: B05/TCTD 

a
THUYET MINH EAO CÁO TA! CHiNIl 
Nãrn Mi chin/i kEt Iliac ngày 31 I/sang 12 siam 2021 Do'n vi tIn/i: Triu Ding Vit Nam 

a 

• 
(b) ChOng khoän 

a
Các khoãn du tir ccia Ngân hang vào chng khoán nq là các cong cv n do Chinh phü và các to chic tin dvng  và t chrc 
kinh t cO uy tin phat hành. Rüi ro tin dung dtrqc trOc tinh theo tmg khoàn n cv th khi Ngân hang dánh giá Co Si,i thay di 
vêrüi ro tin dung ci:ia ben di tác. Các khoàn dAu tu vào cac chrng khoán nay duc xem là cách dé dam bão hoch dnh 
chat lurcmg tin dvng  t& hon và dng thji duy tn ngun tin dung sn sang d dáp mg yêu cu cap van. 

44.1.2 Các chInh sách kiêm soát và giãm thiu rüi ro tin dtjng 

R Ngan hang kim soát rüi ro tin dçing bang vic ap dvng  cac han mrc di vài các rüi ro (cho Ca rüi ro ni bang và ri ro 

a
ngoi bang) lien quan dn tüng khách hang vay vn, hoc nhOm khách hang vay v6n theo dng các quy djnh ccia Ngân 
hang Nhà niiàc Vit Nam. Them vào do, rii ro tin dvng  cOng dirac kiém soát thông qua vic rà soát djnh kS'  các nhOm tài 

• 
san th chp va phãn tich khã näng trà na 1i và vn cOa các khách hang vay vn và các khách hang tiém nàng. 

R Ngan hang có mt s các chInh sách va cách thOc thirc hành d giàm thiêu ri ro tin dung. Cách tMc truyn thóng nht là 
nm giQ cac tài san dam bâo cho các khoãn tm rng v6n, môt cách thirc ph6 bin. Các loi tài san dam bào cho các khoàn 

a
cho va và Crng truO'c gm 

- Th chip di vâi các bt dng san là nhà a; 

a

- Quyn d6j vài các tài san hoat dông nhu try sà, may mOc thit bi,  hang thn kho, các khoàn phãi thu; 

-Quyn di vol các cong cv tài chinh nhix chtng khoán nçi và chOng khoán v6n. 

a 
Di vâi càc khoãn cho vay cO dam bâo, tài san th chAp &rc djnh gia mt cách dc 1p b&i Ngân hang vài vic áp dung 

• cac t lé chiAt khAu cu th d xác djnh giá trj có th cho vay t61 da. T' 1 chit kh&u cho mi ba1  tài san th chAp dirqc 
hirong dn trong Thông tin s I 1/2021/TT-NHNN ngày 30 thang 07 näm 2021 cüa Ngân hang Nhà nuâc và du?c Ngân 

a hang diu chinh cho trng truong hqp cv th, Khi giá tn hp l' cOa các tài san th chAp b giam, Ngãn hang së yéu cAu 
khách hang vay vn phài th chAp them tài san d duy ti-I rnCrc dO an toàn di vài thi ro cüa khoàn cho vay. 

ROi ro tin dung di vài các cam k& chü yu bao g6m thu tin dung và các hqp dng bão lânh tài chInh cO tinh chAt tuong t1r 
• nhu rCii ro tin dung d61 vài cac khoán cho vay. Thu tin dung kern chrng tCi và thu tin dung thuong mai  - là các cam kt 

a

bang van bàn cOa Ngan hang thay mt cho khàch hang thanh toán cho ben thr ba len dn s6 tin quy djnh theo các diêu 
khoãn và diu kiin cv th - duqc dam bâo b&ng chInh hang boa lien quan và do dO rüi ro thäp hon so vOl các khoán cho 

• vay tri,rc tiAp. Viêc phát hành thu tin dung và các hp dng bão lanh tài chinh duqc thi,rc hin theo cac quy trinh dánh giá và 
phé duyt tin dung nhtn dM vOl các khoàn cho vay và tam  ng cho khách hang trr khi khâch hang k qu 100% cho các 

• 
cam kAt cO lien quan. 

44.2 Rüi ro thi truOng 

ROi ro thi trirông là rOi ro ma giá tn hop l cOa các lung tin trong tuong lai cOa môt cong ciii tài chinh sé bian dng theo 

• nhOngthay di cOa giá thj truông. ROi ro th tnirOng phát sinh tin trng thai ma cüa Iai suAt, các san phâm tiên t và cOng cv 
vOn, tat cà các san phAm nay du chiti tác dông tr bin dOng  trén thj truOng riOi chung và t&ng loai thj trung nói riéng và 

• si,r thay dOi ccia mrc do bin dOng  cOa giá th truóng nhu: rOi ro lài suAt, rOi ro tin t va rOi no v già 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

Thztvi ;ninh nay là bó phân hop than/i các Báo cáo tài chinh, Trang 44 



NGAN HANG THUONG MA! cO PHAN sAi GON CONG THUNG Mu s& B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHI NH 
Na,,, àì chIn/i kêl iliac ngày 31 iháng 12 nan, 2021 Do',: vj imnh: Triu dng Vit Nan: 

44.2 Rüi ro tIi tru'ong 

44.2.1 Rüi ro Iäi sut 

RUi ro Ii suit là rCii ro ma dông tin trong tirmg lai cüa mt cong cv tài chInh bj bin dng do tác dng cüa các thay i v läi sugt cüa th tnr&ng. Ngân hang quàn I rüi ro Ii suit thông qua 
vic kini soát niCrc chênh 1ch li suAt theo k' hn hang tháng. 

Bang du'ói dày torn tt rüi ro Iäi sut cüa Ngàn hang ti ngày 31 thäng 12 nrn 2021: 

Chi tieu Qua han 
KhOng 

. -. 
ch!u Iai 

Bn 1 
thang 

Tô'ldên3 
thang 

Tü3d&i6 
tháng 

T&6dn 
. 

12 thang 
T&1dn5 

näm 
Trn5 
nm 

Tong 

Tinmt,vàngbac,dáqu - 205.162 - - - - - 205.162 

Tin gâi tii ngân hang Nhà nuâc - - 530.440 - - - - - 530.440 

lien, yang gài t?i  va cho vay các TCTD khác (*) - - 3.184.975 1.908.000 520.000 - - - 5.612.975 
Các cOng cv tài chinh phài sinh và các tài san tài chinh khác (*) - - - 27.344 - - - - 27.344 
Chovaykhachhàng(*) 263.545 - 45.561 407.372 221.891 5.453.411 6.239.228 3,871.131 16.502.139 

Chrng khoán dAti tir (*) - - - - - 657.446 - 657.446 

Gop van, dâu tir dài hn (*) - - - - - - - 666.3 83 666.383 

îãî san c djnh và Bat dng san du tu - - - - - - - 1.160.844 1.160.844 

Tài san CO khãc (*) - 373.857 - - - - - 373.857 

Ting Tãi san 263.545 579.019 3.760.976 2.342.716 741.891 5.453.411 6.896.674 5.698.358 25.736.590 

NQphãitrà 

Tin gCri cCia va vay tO NHNN va các TCTD khác - 42.737 2.298.124 - - 741 1.429 2.343.031 

TingiicUakháchhàng - 5.433.031 904.047 3.115.861 53.981 9.210.408 18.717.328 

Các khoãn n khac - - 450.408 - - - - 450.408 

TngNphãitrà - - 5.926.176 3.202.171 3.115.861 53.981 9.211.149 1.429 21.510.767 

MO'c chénh Ich nhy cam vol lãi sut ni bang 263.545 579.019 (2.165.200) (859.455) (2.373.970) 5.399.430 (2.314.475) 5.696.929 4.225.823 

Các cam kt ngoi bang có tác dông tOi mrc dnhy cam vâi li suât 
cua cac tai san va cong nq (rong) 

- (2.062.138) - - - - - - (2.062.138) 

MO'c chênh Iêch uhay cam vOl Iäi suãt ni, ngoi bang 263.545 (1.483.119) (2.165.200) (859.455) (2.373.970) 5.399.430 (2.314.475) 5.696.929 2.163.685 

Thuvé,' mink nay là b phn hQp thank các Báo cáo tài chinh. Trang 45 



NGAN HANG THIXONG MI CO PHAN SAl GON CONG THTJUNG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Nàni là! chi,z/z th Iliac ii gâ p  31 Iháng 12 nànz 2021 vf 1hz/i: Triu &ng Vir Nani 

Bang du'Oi 4ãy torn tt rüi ro Jäi sut cOa Ngãn hang ti ngãy 31 tháng 12 närn 2020: 

Chi tieu Qua han 
Khong 

. . 
chu Iai 

Déni 
thang 

Tü1dn3 
. 

thang 
Tü'3dn6 

thang 
Tü'6dn 
12 tháng 

Ttr1n5 
narn 

Trên5 
nam Tong 

Tiên mat, yang bac, dá qu - 170.807 - - - - - 170.807 

Tin gal ti ngân hang Nba ni.ràc - - 560.297 - - - - - 560.297 

Tin, yang gôi ti và cho vay các TCTD khác (*) - - 4.759.296 579.700 400.000 - - 5.738.996 

Chng khohn kinh doanh (*) - - - - - - - - 

Các cOng c tài chmnh phái sinh va cac tái san tài chinh khác (*) - - 6.585 - - - - 6.585 

Chovaykbachhang(*) 216.957 94.872 93.798 375.551 5.318.308 6.042.810 3.305.254 15.447.550 

Chirng khoán du ttr (*) - - - - - 752.229 - 752.229 

GOp vn, du tu dài hn (*) - - - - - - - 738.158 738.158 

Tài san c dinh và Bt dng san du tix - - - - - - - 1.152.857 1.152.857 

Tài san Co khác (*) - 358.436 - - - - - - 358.436 

Ting Tai san 2 16.957 529.243 5.42 1.050 673.498 775.551 5.3 18.308 6.795.039 5.196.269 24.925.915 

Np' phãi trã 

Tin glri cOa vh vay t1 NHNN và các TCTD khác - 7 17.229 934.240 - - 870 1.640 1.653.979 

Tin gri cia khách hang - 5.49 1.637 1.003.859 4.324.556 23.869 7.993.243 18.837.164 

Các khoàn no' khac - - 440.268 - - - - 440.268 

Tong Np phäi trã - - 6.649.134 1.938.099 4.324.556 23.869 7.994.113 1.640 20.931.411 

Mui'c chênh lch nliy cam vOl läi sut ni bang 216.957 529.243 (1.228.084) (1.264.601) (3.549.005) 5.294.439 (1.199.074) 5.194.629 3.994.504 
Các cam kt ngoi bang cO thc dông tài mac dO nhy cam vOl lAi suât 
cüa các tài san va cong nq (rOng) 

- - - - - - - - 
- 

Müc chCnh lch nhy cam vOl läi sut nOi,  ngoi bang 216.957 529.243 (1.228.084) (1.264.601) (3.549.005) 5.294.439 (1.199.074) 5.194.629 3.994.504 

(*) Khoàn muc nay khOng bao gôm sO du du phOng rUi ro. 

Thzevt rninh nay là bt5 phn hop thành các Báo cáo tài chinh. Trang 46 



I IG JCHS1G!CUsG!Hl!N! • uuau.u.u..0 I-IuI 
Mâu so: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Nàin tài chIn/i kêt Ihác ngày 31 (hang 12 nàm 2021 Don vf tinh: Triu dizg Vit Nan, 

44.2 Rüi ro th! truffng 

44.2.2 Rüi ro tiên t 

RUi ro tin t là rüi ro ma giâ tn cUa các cong c,i tài chinh bj bin dng xut phát tü bin dong t' giá. Ngãn hang duqc thành tOp và ho?t dOng tOl Via Narn vOi dng tin scr dung là dng 
Via Narn. Dng tin giao djch chinti cOa Ngân hang cüng là dng Via Nam. Các khoãn cho vay và img tnrâc cho khách hang cOa Ngân hang chci y&i bang dng Via Narn và do La M. Tuy 
nhiên, mt s6 tâi san khác cUa Ngàn hang bang ngoai t khác dng Viet Nam và dO Ia M. Ban Tang Giárn dc cUa Ngân hang d thi& tp hn mcrc tr?ng thai cho tilng toi tin t. Trng 
thai dng tin d.rac giám sat hang ngày và chin lirac phOng ngira rüi ro thrc Ngân hang s d%Ing d darn baa trng thai dng tin dirc duy tn trong h?n  rnrc d thit 1p. 

Bang disâi dày trinh bay các tài san và cOng nq cOa Ngãn hang theo Ioi tin t &rqc quy di sang VND tai  ngày 31 thang 12 nAm 2021: 

Chi tieti EUR throc quy 
doi 

. 
USD duoc quy doi 

Cia tn yang tin 
,. z. tç du9c quy doi 

Các ngoai tê khác 
. . 

duqc quy doi 
Tong 

Tãi san 

Tin mt, yang bac, dá qu 749 18.373 - 711 19.833 

Tin gài tai ngân hang Nhà ni.ràc - 99.278 - - 99.278 
Tin, yang gOi tai  và cho vay các TCTD khác (*) 7.794 3.173.356 - 2.954 3.184.104 
Cho vay khách hang (*) - 93 2.072 - - 932.072 
Tài san Co khác (*) - 9.155 - - 9.155 

Tong Tài san 8.543 4.232.234 - 3.665 4.244.442 
Nq phãi trã và Von chü so hOu 

Tién gCri cCia và vay tir NI-INN và các TCTD khác - 1.879.562 - - 1.879.562 

Tiên gü cOa khách hang 6.417 317.166 - 10 323.593 

Các cong ci tài chInh phái sinh và cãc tài san tài chInh khác (*) - 1.697.100 - - 1.697.100 

Các khoàn ncx khác 2.126 338.406 - 3.655 344.187 
Vn và càc qu9 - - - - - 
Tng NQ phäi trà va Vn chü sr hUu 8.543 4.232.234 - 3.665 4.244.442 

Tring thai tin t ni bang - - - - - 

Trng thai tin t ngoi bang - - - - - 

Trng thai tiên t ni, ngoi bang - - - - 

Thu yèi ,ninh nay là b phn hQp thành các Báo cao tài C/lI nh. Trang 47 
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am. a 

Mãu so: 805/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Nii;z flu chIiih kêt thác ngây 31 Iháng 12 nànz 2021 Douz vj ti'nh: Triu dng Vit Nam 

Bang duO1 dày trinh bay các tài san va cOng n cUa Ngân hang theo 1oi tién t duqc quy dôi sang VND ti ngay 31 tháng. 12 näm 2020: 

Clii ticu EUR duoc quy 
doi 

. 
USD duoc quy doi 

Giá tn yang tin 
. 

tç duqc quy doi 
Cc ngoai tê khác 

• . 
du'qc quy doi 

Tong 

Tài san 

Tn mt, vàngbc, dá qu' 465 15.824 - 399 16.688 

Tiên gOi ti ngãn hang Nhà rnrOc - 33 377 - - 33.377 

Tin, yang gOi t?i  và cho vay các TCTD khác (*) 7.098 4.273.689 - 3.266 4.284.053 

Các cOng ci tài chInh phái sinh và các tài san tài chinh khác (*) - (3.236.800) - - (3.236.800) 

Cho vay khách hang (*) - 797.472 - - 797.472 

Tài san Co khác (*) - 5443 - - 5.443 

Tong Tài san 7.563 1.889.005 - 3.665 1.900.233 

No phãi tra và Viti chü sO hüu 

TingOicUa vàvaytüNHNN vàcácTCTD khác - 1.089.126 - - 1.089.126 

Tn gui cña khách hang 6.266 3 89.990 - 10 396.266 

Các khoân na khác 92 1.202 - 4 1.298 

Tong NQ phãi trã và Von chü sO liOu 6.358 1.480.318 - 14 1.486.690 

Trng thai tiên t ni bang 1.205 408.687 - 3.651 413.543 

Tring thai tin t ngoi bang - - - - - 

Trng thai tin tê ni, ngoi bang 1.205 408.687 - 3.651 413.543 

(*) Khoãn I11vc  nay khOng bao gOm sO du du phOng rüi ro. 

Thuvi rn/nh nay là bô phón hop thành cdc Báo cáo tài chin/i. Trang 48 
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THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH 

Na,,: là! chIn!: kt Iliac ngày 31 tháng 12 nun, 2021 Do,z vi ili:h: Triêu clang V41 Nan, 

44.2 Rüi ro thj trtrông 

44.2.3 Rüi ro thanh khon 

Rcii ro thanh khoàn là rüi to ma Ngân hang khong the tliirc hin dirqc nghia vi chi trã lien quan den cong n tài chInh khi den han  vâ khong CO ngun vn thay th khi khách hang rut van. 
Hu qua cO the dn dn vic Ngân hang không con khã nãng thanh toán di vâi ngrôi gui tin và không thirc hin duqc các cam kt cho vay. Ngân hang quàn 12 rOi ro thông qua: 

- Kim soát hoat dng huy dOng  vn va cho vay hang ngày 

- Duy tn danh muc du tu bao gôm các chirng khoán d dàng chuyn di thãnh tin mt 

- Kim soàt các clii s thanh khoàn dtra trên báo cáo tInh hInh tài chInh darn bâo tuân thU theo các quy djnh ccia Ngân hang Nhá ni.ràc Viêt Nam. 

Bang dixOi dày torn tat các khoán tài san và n cUa Ngân hang theo nhOrn k' han  tInh tir ngay kt thUc k' k toán 3 1/12/2021 dn ngày dáo han: 

Chi ticu 

Quáhan Tronghn 

Tong 
Trên3 
tháng 

Dn3 
thang 

- 
Den I thang 

. 
Tu 1-3 thang Tu'3 -12 tháng Tu 1-5 nam Tren 5 nam 

Titn mat, yang bac, dá qu' - - 205.162 - - - - 205.162 

TiangoitinganhangNhanu'Oc - - 530.440 - - - - 530.440 

Tian, yang gal tai và cho vay các TCTD khác (*) - - 5.092.975 - 520.000 - - 5.612.975 

Các cOng cy tài chinh phái sinh va các tài san tài chfnh khác (*) - - 27.344 - - - - 27.344 

Chovay khachhang(*) 179.343 84.203 642.919 2.935.772 7.127.060 2.883.949 2.648.893 16.502.139 

ChCmg khoán dâu ttr (*) - - - - - 657.446 - 657.446 

GOp vn, dau tu dài han (*) - - - - - - 666.3 83 666.383 

Tài san c6 djnh vá Bat dng san dau tu - - - - - - 1.160.844 1.160.844 

Tài san Co khác (*) - - 373.857 - - - - 373.857 

Tong Tài san 179.343 84.203 6.872.697 2.935.772 7.647.060 3.541.395 4.476.120 25.736.590 

NQphaitra - - - 

Tian gCri cUa và vay tü NHNN và các TCTD khác - - 1.920.861 420.000 916 700 554 2.343.031 

Ti&n gUi cUa khách hang - - 6.708.741 3.70 1.058 7.53 1.804 775.725 18.717.328 

Các khoàn nci khác - - 450.408 - - - - 450.408 

Tong NQ phäi trá - - 9.080.010 4.121.058 7.532.720 776.425 554 21.510.767 

Mac chCnh thanh khoãn rOng 179.343 84.203 (2.207.313) (1.185.286) 114.340 2.764.970 4.475.566 4.225.823 

Thuvét ,ninh nay là b phn hqp thành các Báo cáo tài chinh. Trang 49 
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Mãu so: B05/TCTD 

THUYET MLNH BAO CÁO TAI CHI NH 

Nã,,z thi chIn!: kt iliac ngày 31 iháng 12 nárn 2021 Dcii vigink: Triêu thing Vit Nam 

Bang duói day tOrn tat các khoãn tài san và nc cOa Ngân hang theo nhOrn kS' han tinh ttr ngày kt thOc närn k toán 31/12/2020 dn ngày dáo han: 

Chi tieu 

Quáhan Tronghn 

Tong 
Trên3 
thang 

Dên3 
thang 

Den I thang Tir 1-3 thang Tu3 -12 thang - Tu 1- nam Tren 5 nam 

Tién rnt, yang bc, dá qu - - 170.807 - - - - 170.807 

Tiën gal tai  ngân hang Nba ntrâc - - 560 .297 - - - 560.297 

Tin, yang gal tal  và cho vay cac TCTD khác (*) - - 5.33 8.996 - 400.000 - - 5.738.996 

Chthig khoán kinh doanh (*) - - - - - - - 

Các cong cu tOi chInh phái sinh và các tài san tài chmnh khác (*) - - 6.585 - - - - 6.585 
chovaykhachhang(*) 191.922 25.036 662.391 2.666.953 7.516.238 2.154.584 2.230.426 15.447.550 

Ch0ng khoán du tir (*) - - - - - 752.229 - 752.229 

GOpvón,duttIdaihan(*) - - - - - - 738.158 738.158 

Tài san c djnh và Bt dng san du tir - - - - - - 1.152.857 1.152.857 

Tài san CO khác (*) - - 35 8.436 - - - - 358.436 

Tiiig Tãi san 191.922 25.036 7.097.512 2.666.953 7.916.238 2.906.813 4.121.441 24.925.915 

Nçphäitrã - - - - 

Tin gth cUa va vay tr NI-INN và các TCTD khác - - 1.651.469 - 309 1.456 745 1.653.979 

TingicOakhach hang - - 7.119.492 3.512.465 7.435.984 769.223 18.837.164 

Các khoan nQ° khác - - 440.268 - - - - 440.268 

Tong Nq phãi trã - - 9.211.229 3.512.465 7.436.293 770.679 745 20.931.411 

Müc chênh thanh khoàn rOng 191.922 25.036 (2.113.717) (845.512) 479.945 2.136.134 4.120.696 3.994.504 

(*) Khoân myc nay không bao grn s dir dir phOng rCii ro. 

Thin,it ,ninh nay là bO phçn hQp thành các BOo cáo tài chInh. Trang 50 
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NGAN HANG THUNG MAI cO PHAN SAT GON CONG THU'ONG Mu so: B05/TCTD 

Nánz tIi c/,(iz/i kIt Iliac ngày 31 tháng 12 iurn 2021 Doii vi tI,th: Tr&u  Dng Vit Narn 

Các tài san tài chinh va cOng nç tài chfnh cUa Ngân hang dang dtrcic ghi nhn theo nguyen thc giá gc trr di các khoãn dr 
phOng giãm giá tâi san. Do vây, giá tn ghi s cüa các tài sari tài chInh va cong no tài chinh cila Ngân hang có th có các khác 
bit d6i vâi giá trj hçip I cCia chOng. 

Hiên tai, Ngân hang chra th.rc hin xác dlnh  giá tn hop I cCia tAt ca các tài san tài chInh và cong nçi tài chInh cUa mlnh. Ngân 
hang s thuc hién vic trInh bay giá tn hçp I cOa tài san tài chfnh và cong nç tài chInh khi Co cac huOng dn chi tit cOa các 

Tp. HCM, ngày 25 tháng 03 närn 2022 

Lp bang K toãn truong 

Pham Thi Müa 

Thuyet ,ninh nay ia b5 plin hcrp Ihành các Báo cáo Iài chinh. Trang 51 

D Thi Loan Anh 
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