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U NGAN HANG THUNG MI CO PHAN SAl GON CONG TITUONG 

U  BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC 
U NOm tài chlnh ké't thzc ngày 31 thang 12 nOm 2021 

U 

U Ban Tang Clam &c Ngán hang Thu'o'ng mgi C phn Sal GOn Cong thitoiig 'duói d' gi tt là Ngdn hang.) trInh bay bàn báo'A 

cáo nay và các báo cáo tài chInh hop nhdt dd dtr'c kim toán cña Ngán hang cho nám tài chinh ket 1/nc ngày 31 tháng 12 nOin 

U  2021. 

U 
1. Thông tin chung v Ngân hang 

Thành lip: 

U 
Ngan hang Thi.wng mai C phn Sài GOn COng thircrng thrqc thành 1p theo giy phép s 0034/NH-OP ngày 04/05/1993 do 
Ngan hang Nhà nuoc Viêt Nam cap. Giy chO'ng nhn dãng k doanh nghip Cong ty c phn s6 059074 ngày 04/08/1993 và 

U
dang k thay di ln thcr 29 ngày 22/06/2018 do SO' K hoach và Dâu ttr Tp.HCM cap. 
ThO gian hoat dng cOa Ngân hang là 50 näm k tti ngày cp giy phép du tién. 

Vn diu lê: 3,080,000,000.000 VND. 

U Tinh dn ngày 31 tháng 12 näm 2021, v6n diu l cOa Ngan hang là: 3.080.000.000.000 dông. 

U Hot dng chinh cOa Ngãn hang bao gôm: 

U
- Huy dng vn ngn han, trung han và dài han vâi các hinh thic tin gi cO k' han,  không k' han,  chO'ng chi tién gcri; 

- Tip nhn vn Oy thác dAu tir và phát trin cCia các t chOc tin dting  trong ni.ràc; 

- Vay vn các t chlrc tin ding khàc; 

U..i... . .. - Cho vay ngän han, trung han  và dai han  doi vâi cac to chtrc và ca nhan tuy theo tinh chat va kha näng nguon von; 

U - Chit khu thuo'ng phiu, trái phiu và giy to.  có giá; 

U - Gop vn lien doanh và mua c phn theo pháp Iut hin hãnh; 

• - Lam djch vi,j thanh toán gia các khách 

U - Thrc hin kinh doanh ngoai tê, yang bac và thanh toán qu6c t, buy dng các loai v6n tr nuàc ngoài và các djch vii Ngân 

U
hang khàc trong quan h vol rnrO'c ngoài khi dirqc Ngan hang Nhà nuàc cho phép; 

- Kinh doanh khách san  và an ung (không kinh doanh t?i  tri sâ); 

U - Thirc hin nghip vi phàt hành the ni dja cO thircrng hiu SAIGONBANK Card. 

U Trçi s chinh cOa Ngân hang: S 2C PhO Dcrc ChInh, Phu'O'ng Nguyn Thai Binh, Qun 1, Thành ph H Chi Minh. 

• 
Cho den thai dim 1p báo cáo nay, Ngân hang cO 33 chi nhánh, 55 phOng giao dlch  và trung tam kinh doanh the. Các chi 
nhánh dirqc m trén dia bàn rnin Bc, min Trung, min Nam và Tây Nguyen. Ngân hang có mOt  Cong ty con. 

U 
2. TInh hinh tài chInh h9'p nhit và kt qua hot dng kinh doanh hqp nhãt 

Tinh hinh tái chinh h9'p nhAt vá kt qua hoat dong kinh doanh hQp nht trong näm cOa Ngan hang dirgc trinh bay trong báo 
• cáo tài chinh h9p nht dinh 

U 

U 

a 

U 

a 

U Trang I 



NGAN HANG THUNG MAI cO PHAN SAI GON CONG THIJNG 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC 

Nám tài chInh kt thác ngày 31 thang 12 näm 202/ 

3. Thành viên Hi dng quãn trj, Ban kiêm soát, Ban Tng Clam 1c Va KE toán tru&ng 

Thành viên HOi  dng Quãn trj, Ban Kim soát, Ban Tng Giárn d6c và K toán trtr?rng trong näm Va dn ngày Ip báo cáo tài 
chinh h9p nht gm cO: 

Hi dng quãn tn 

Ong Vu Quang Urn Chü tich 

Ong Trn Thanh Giang Thãnh vin 

Ong Trn Quc Thanh Thành vién 

Ong Nguyn Cao TrI Thành viên 

Ba Trn Thi Phirong Khanh Thành vién 

Ba Pham Thi Kim U Thành viên dc 1p 

Ban kim soát 

Ba Dang Thi Kiu Phuâc Trtrang ban 

Ba Vu Qu'nh Mai Kirn soát viên 

Ba Nguyn Dáo Ph.rnng Linh Kiêm soát vin 

Ban T6ng Giám c1c Va K toáii truong 

Ong Trn Thanh Giang Tong Giám dc 

Ba vö Thi Nguyt Minh Phó Tong Giám dc thuôiig trtrc 

Ong Phm Hoàng Hing Thjnh Phó Tng Giám dc 

Ong Trn Quc Thanh PhóTngGiámdtc 

Ong Nguyn Tn Phát Phó Tng Giám d6c 

Ba D Thi Loan Anh K toán trlrOiig 

Nguôi di din then pháp Iut 

Ong Vu Quang Urn ChC tich  Hi dng Quãn trj 

4. Kiém toán doe lap 

Cong ty TNHH Kim toán và Dch vi,i Tin h9c Tp.HCM duac clii dnh là kim toán viên cho nm tài chinh k& thOc ngãy 3 1 
tháng 12 näm 2021. 

5. Cam kt cüa Ban TOng Ciãm d6c 

Ban Tang Giám dc chiu trách nhiôn-i lap các báo cáo tài chInh hqp nht th hién trung thrc và hop 1 tInh hInh tài chlnh hçp 
nhM cOa Ngân hang ti ngày 31 tháng 12 närn 2021, kt qua hot dng kinh doanh hop nht va cac lung Itru chuyn tién t 
hop nht cOa nrn tài chInh kt tht'ic cüng ngày. Trong viêc soan lOp các báo cáo tài chinh hop nht nay, Ban Tng Giám d6c 
dä xem xét va tuân thu các vn d sau day: 

- Lira chQn các chInh sách k toán thich hop và áp dung các chinh sách nay môt cách nht quán; 

- Thuc hién các xét doán vá các iràc tlnh mt cách hop l' và thn tTQng; 

- Các báo cáo tài chInh hop nht dtrQc 1p trên co sâ hoit dng lien tyc. 

Trang 2 
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a 

a

Tp. HCM. ngày 28 th' g 03 näin 2022 

Ton Clam do 

Báo cáo tài chInh hap nht cüa Ngan hang thrqc Ip phU hçrp vâi chun mirc và h thóng k toán Vit Nam. 

anhGiang 
a 

NGAN HANG TIIUNG MI CO PHAN SAl GON CONG THLIONG 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC 

Nam ta: chznh ket thuc ngay 31 thang 12 nain 202! 

a 

a Ban T6ng Giám dc chiu trách nhiém dam bào rang các s6 sách k toán thIch hap dä duqc thit 1p  và duy trI d th hin tInh 
hinh tài chInh hap nh&t cia Ngân hang vâi d chInh xác hap I tai  mçi thai dim và lam cci so dé son 1p các báo cáo tài 

• chInh hap nht phü hçrp vOl ch d k toán d dang ky diicic nêu 0 Thuy& minh Báo cáo tài chmnh hcrp nht. Ban Tng Giám 

a
dôc cüng chiu trách nhiêm di vOl viêc báo ye các tái san cUa Ngãn hang vá thrc hin các bin pháp hçip 1' dé phong ng1ra va 
phát hiên các hành vi gian In vá các vi phm khác. 

a 
6. Xácnhãn 

a 

Theo kin cUa Ban T6ng Giám cMc, chüng tôi xác nhân rang các Báo cáo tài chinh hap nhAt bao gm Bang can di ké toán 
• hcp nht ti ngày 31 tháng 12 nm 2021, Báo cáo kt qua hot dng kinh doanh hcrp nhat, Báo cáo hru chuyn tin t hçrp 

nht và các Thuyt minh báo cáo tài chInh hap nhat dInh kern ducirc son tháo cia th hin quan dim trung thirc và hap 1 ye 
a tInh hInh tài chinh hop nht cung nhis kt qua hoat dng kinh doanh hcip nhat Va CC luong km chuyn tin t hap nht cCia 

a
Ngan hang cho näm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021. 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 
Trang 3 
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BAO CÁO KIEM TOAN DOC LP 

QU CO BONG, HO! BONG QUAN TRI VA BAN TONG GIAM BOC 

NGAN HANG THUNG MAI CO PHAN SAi GON CONG THUNG 

Chóng tôi dã kirn toán báo cáo tãi chinh hçrp nht kern theo cfia NGAN HANG TMCP SAI GON CONG 
THU'ONG, thrac lap ngày 28 thang 03 näm 2022, tr trang 06 dn trang 51, bao gôm Bang can di k toán hç'p 
nhAt ti ngày 3 1/12/2021, Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh hçrp nht, Báo cáo km chuyn tin t hqp nhât 
và Bàn thuyt rninh báo cáo tâi chInh hpp nht cho näm tài chInh kt thi:ic cüng ngày. 

Trách nhiêm cüa Ban Tong Giám dôc 

Ban Tang Clam dc Ngân hang chlu trách nhirn v vic 1p và trInh bay trurig thgc Va hgp l báo cáo tài chInh 
hop nhAt cüa Ngân hang theo chun muc k toán, ch d k toán ngân hang Vit Narn và cãc quy djnh phãp I' 
có lien quan dn vic 1p va trinh bay báo cáo tài chInh hgp nhAt và chju trách nhim v kim soát ni b ma 
Ban Tng Giárn dc xác djnh là cn thit d darn bào cho vic 1p và trInh bay báo cáo tài chInh hçp nht không 
Co sai sot trong yêu. 

Trách nhiêm cüa Kiêm toán viên 

Trách nhim c1ia chüng tôi là dra ra kin v báo cáo tài chInh hpp nhAt dra trên kt qua cüa cuc kim toán. 
Ch(ing tOi dâ tin hành kirn toán theo các chuAn mrc kirn toán Vit Narn. Các chu.n mirc nay yêu cu chüng 
tOi tuân thi chun muc và các quy dnh v dao  thrc ngh nghip, 1p k hoach và thrc hin cuc kiêm toán dê 
dit dirç'c sii' darn b hç)p l' v vic lieu báo cáo tài chInh hçp nht ciia Ngân hang có cOn sai sat trçng yêu hay 
khOng. 

Cong vic kirn toán bao grn thirc hin cac thi tic nhm thu thp các bang c11üng kirn toán ye các s lieu va 
thuyt minh trén báo cáo tài chinh 11Q'p nhAt. Các thu tiic kirn toán duc h,ra ch9n dira trén xét doán ci:ia kirn 
toán viên, bao grn dánli giá rüi ro cO sal sot trQng yu trong báo cáo tài chInh hp nht do gian in hoc nhâm 
lan. Khi thrc hin dánh giá các rii ro nay, kirn toán viën d xern xét kim soát ni b cciaNgan hang lien quan 
dn vic 1p va trinh bay báo cáo tài chInh hqp nht trung tliirc, hcp l nhirn thi& k các thi tic kirn toán phi 
tiç'p vói tInh hinh tlii'c t& tuy nhiên kliOng nhrn rnic dIch &ra ra kin v hiu qua cUa kim soát ni b ci:ia 
Ngân hang. Cong vic kim toán cilng bao grn danh giá tInh thIch hgp c1ia cac chInh sách k toán duc áp 
dimg va tInh hpp l' cUa các uOc tInh k toán ccia Ban Tng Giárn dc cüng nlur dánh giá vic trInh bay tOng the 
báo cáo tài chInh hap nht. 

Chüng tOi tin tlrO-ng rang các bang ching kirn toán ma ching tOi dA thu thp d.rqc là dÀyvà thIch h9p lam 
co sO cho ) kin kini toán cua chung tôi. 

Y kin cüa Kim toán viCn 

Theo kin ciia chOng tôi, báo cáo tài chInh hç'p nhÀt d phan ánh trung tliirc và hgp 1, tren các khIa canh 
tr9ng y&i tinh hInh tài chInh h9p nhAt cüa NGAN HANG TMCP sAi GON CONG THIXONG tai  ngày 
31/12/2021, cüng nlii.r kt qua hot dng kinh doanh hgp nhât và tinh hinh kru chuyn tin t hp nhÀt cho nám 
tài chInh kÀt thiic cung ngày, phii hç'p v&i chuÀn rnirc kÀ toán, ch d k toán Ngãn hang Vit Narn và cac quy 
dfrih pháp I có lien quan dAn vic lip và trinh bay báo cáo tài chInh hccp nhAt. 

Branch in Ha Noi: 6th foor, 36 Hoa Binh 4 Sfr.. Minh Khai Ward, Hal Ba Trung Dist., Ha Nol City Tel: (84,24)378211145Fax: (84.24) 3782 X348 Email: hanoi@aisc.com.vn  
Branch in Do Nang: 350 Hal Phong Str., Thanh Khe Dist., Da Nang City Tel: (84.236) 3747 619Fax: (84.236) 3747 620 Email: donango.vn 

Rep. Office in Can rho: P9019- A 203 Nguyen Hien Str., Ninh Kieu Dist., Can Tho City Tel: (84.28) 3832 9129Fax: (84.28) 3834 2957 Email: cantho@aisc.com.vn  
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BAO CÁO KIEM TOAN DQC L4P (TIP THEO) 

Vn dê khác 

Báo cáo tài chInh hçrp nht cUa Ngân hang cho näm tài chinh k& thUc ngày 31 tháng 12 nãm 2020 duqc kiêm toán 
bci cong ty kiêm toán khác. Kim toán vién nay dã dua ra chip nhn toàn phAn v báo cáo tàichmnh hcp nhAt cho 
näm tài chinh k& thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020. 

Tp. HCM, ngày 28 thong 03 nám 2022 

KT. TONG GIAM DOC 

TONG GIAM DOC KIEM TOAN VIEN 

eu Phyng 
DKHNKT: 1269-2018-005-1 

Bó Ta! Chinh Vie! Nam cap  

D Th Mai Hoa 
So GNDKHNKT: 3559-2016-005-1 
B5 Tài ChInh VietNam cap 

Trang 5 



a 
NGAN HANG TWrcING MAI cO PHAN sAi GON CONG TIIU'€NG Mu s& B02/TCTD-IIN 

a BANG CAN DO! KE TOAN H€P NHAT 
a 

Tzi ngày 31 tháng 12 nárn 2021 Don v lInh: Triu 1tng V4t Nam  

• . ) • . Thuvêt CHITIEU . 31/12/2021 31/12/2020  ' 
a 

• 
A. TAI SAN 

• I. Tin mt, yang bc, dá quy V.01 205.194 170.837 

a 
11. Ti€n gui ti ngãn hang nhã nuróc V.02 530.440 560.297 

U 

• III. Tin gui và cho vay các TCTD khác V.03 5.6 12.983 5.739.507 
1. Tin gui ti các TCTD khác 5.092.983 5.339.507 

• 2. Cho vay các TCTD khác 520.000 400.000 

• 3. Dir phong rüi ro cho vay các TCTD 

IV. Chüng khoán kinh doanh V.04 

U 1. Chng khoán kinh doanh 

2. Dij phong giám giá ching khoán kinh doanh 

a
V. Các cong ciii tài chInh phái sinh vã cac tài san V.05 27.344 6.585 

tài chinh Ihác 

a 

• VI. Cho vay khách hang 16.340.179 15.330.785 
1. Cho vay khãch hang V.06 16.502.139 15.447.550 

a 2. Dr phông rui ro cho vay khách hang V.07 (161.960) (116.765) 

a 
VII. Hoat ang mua 

a 1.Muanq - 

• 2. Dir phang rüi ro hoat dng mua nx - 

VIII. Chüng khoãn du tir V.08 330.463 522.403 

U 1. Chrng khoán du ti.r sn sang d ban - 

2. ChCrng khoán du tu gift den ngày dáo hn 65 7.446 752.229 
• 3. Du phàng giãm giá chung khoán u ttr (326.983) (229.826) 

a 
IX. GOp van, dAu tu dai hn V.09 25.698 98.724 

1. Dâu ti.r vào cong ty con 

• 
2. Vn gOp lien doanh 

3.  Du tu vào cOng ty lien kt 

U 4. Du tu dài han khác 53 .880 125.655 

• 
5. Dir phOng giám giá du tir dài han (28.182) (26.93 1) 

a 

Cdc thuyê'i niinh háo cáo tài chInh là phdn k/iông t/z' tách thica báo cáo nay. Trang 6 



Tii ngày 31 (hang 12 nám 2021  Don vj tInh: Triii dng Vit Nam 

CH TEEU Thuyt 
minh 31/12/2021 31/12/2020 

X. Tài san c dinh 1.161.779 1.153.894 

1.Tàjsãflct1jnhhUijhinh V.10 734.859 731.348 
a. Nguyen giá tài san cdjnh hrru hInh 1.287.636 1.232.372 
b. Hao mon tãi san c6 djnh hu hInh (552.777) (50 1.024) 

2.TàjSäflcdjnhthuetajh1 

a. Nguyen giá tài san cdlnh  thuê tâi chmnh 
b. Hao mOn tài san c6 dinh thue tãi chinh 

V.11 

3. Tài san C6 djnh vô hinh V.12 426.920 422.546 
a. Nguyen giá tài san c6 djnh vO fflnh 520.029 511.841 
b. Hao mOn tà san c6 dinh vO hinh (93.109) (89.295) 

XLBtngsãndutu• 

a. Nguyen giá bt dOng san du tii 
b. Hao mOn bt dOng san du flx 

V.13 

Xli Tài san cé khác V.14 374.873 359.756 
1. Các khoãn phãi thu V.14.1,2,3 125.076 110.650 
2. Các khoàn 1i, phi phãi thu 258.8 15 193.723. 
3. Tài san thu TNDN hoân 

4. Tài san co khãc V.14.4 5.471 55.383 
- Trong ã'ó: Lçii th thz rang ,nai 

5. Các khoân dr phOng rCii ro cho các tài san CO 
ni bang khác V.14.5 

(14.489) - 

TONG TA! SAN CO 24.608.953 23.942.788 

R 

R 

• 

U 

• 

U 

• 

• 

• 

• 

U 

• 

• 

• 

• 

• 

U 

• 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

• NGAN HANG TIIUGNG MI cO PHAN sAl GON CONG TH!JONG Mâu s: BO2ITCTD-W 

A A A A 

BANG CAN DO! KE TOAN HaP NHAT 

Các  thuvê'i ininh báo Cáo tài chInh là phdn không th tdch thi cáa bay (C1() flay. Trang 7 



I 

• NGAN HANG T1UNG MAI CO PHAN SAI GON CONG THUNG Mu so: B02/TCTD-1 

• BANG CAN DOI KE TOAN HQP NHAT 

Tçzi ngày 31 thang 12 ndni 202! Don vj tInh: Triu iMng Vit Nani 

CH TIEU 

B. N PHAI TRA VA VON CHU S HU'U 

Thuyt 
m in h 

31/12/2021 31/12/2020 

1. Các khoãn nQ chinh phü vã Ngân hang Nhà nuO'c V.16 

II. Tin gui và vay các TCTD khäc V.17 2.343.031 1.653.979 
I. Tin g&i cüa các TCTD khác 2.340.861 1.651.469 
2.VaycácTClDkhác 2.170 2.510 

III. Tin gui cüa khách hang V.18 18.105.487 18.223.634 

IV. Các cong cii tài chInh phái sinh và các khoãn 
nq tãi chinh khác 

V.05 

V. Vn tài tro, Uy thác du tu, cho vay TCTD chju rüi ro V.19 

VI. Phát hành giy tôcO giá V.20 

VII. Các khoän nq khãc 451.410 443.866 
1. Các khoán Ii, phi phài trã 300.999 342.454 
2. Thu TNDN hoän 1i phãi trã V.22 
3. Các khoàn phãi tràvà côngnçkhác V.21 150.411 101.4 12 

4. Dij phong riii ro khác (DP cho cong ntim 
n và cam kt ngoi bang) 

TONG NQ PHAI TRA 20.899.928 20.32 1.479 

• 

a 

• 

• 

U 

• 

a 

a 

• 

a
Các thuyêt nánh báo cáo lài chIn/i là phcln không the' tách r&i cáci háo cáo nh). Trang 8 

I 

1 
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U 

• 

• 

• 

a 

• 
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• 

• 

• 
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31/12/2021 31/12/2020 

3.709.025 3.621.309 

3.080.716 3.080.716 

3.080.000 3.080.000 

716 716 

323.743 309.186 

304.566 231.407 

24.608.953 23.942.788 

31/12/2021 31/12/2020 

2.062.138 4.458.608 

1.697.100 v 4.161.600 // 

1.697.100 4.161.600 

132.368 / 

232.670, 

128. 805 

168.203 

O6 1 
dôc 

Ta HCM ngày 28 tháng 03 

TOngGi' - K toán truO'ng Lp bang 

k 

Pham Tlii Müa 

L4 

Do Thi Loan Anh 

I 

a NGAN HANG TI{UONG MA! CO PHAN SAI GON CONG TH1fUNG Mu so: B02/TCTD-HN 

a BANG CAN DO! KE TOAN H1P NHAT 
I Tii ngày 31 thdng  12 11am 2021 Do'n vj tInh: Triu thing Vi1 Nam  

a 

a
CFII TIEU Thuyt 

minh 

VIII. VOn Va các qu V.23 

1. VOn cüa TCTD 

a. Vdn dku 1 

• b. Vdnc1utirXDCB 

a

c. Thang dir vdn cáphdn 

d. Cdphieuqu57 

• e. Cdphie'u ru 

a

g. Vdnkhác 

2. Qu cüa TCTD 

a
3. Chénh Ich t) giã hOi 

4. Chénh 1ch dánh giá 1i tãi san 
1 5. Lcxi nhun chua phân phOi 

a 
IX. LQi Ich cula cô dông thiêu so 

a 

a
TONG No' PHAI TRA VA VON CIIU SO HUU 

a . 
CAC Cl-H TIEU NGOAI BANG CAN 001 KE TOAN 

CHETIEU 
a 

a
I. Nghia v no tim an 

1. Bào Iãnh vay vOn 

1 2.Cam kt giao djch ngoi h6i 

Cain ke't ,nua ngoai té 

Cain ké't ban ngogi té 

a Cain k giao dId? hoán ä'óì 

3. Cam kt cho vay khOng huly ngang 

4. Cam kt trong nghip vi L/C 

a 5. Bão Iãnh 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

* 

Các tint vet rninh baa cáo  tat chfnh là p/iá'n kitá;ig thê tách thi cii a baa cáo nay. 

in 2022 

I,. NGAN HANG 
THUOHGMMCO'• AN 

SAIGON 

CONG TH1hiNG 

F ran Thanh Giang 

Trang 9 



NGAN HANG THIJ'(fNG Md cO PHAN SAI GON CONG THIXNG Mu s& B03/TCTD-HN 

BAO CÁO KET QUA KINH DOANH HP NIIAT 

Nàm là! c/un/i kit Iliac ngày 31 thong 12 nàm 2021 Don vj tInh: Triu dng Vit Narn 

CHI TIEU 
Thuyt 

minh Nàm 2021 Nãm 2020 

1. Thu nhp läi và các khoãn thu nhp tucrng tr VL24 1.534.169 1.573.131 / 
/ 

2. Chi phi lâi va các chi phi ti.rong tij VI.25 944.998 // 982.462 

I. Thu nhãp Iäi thun 589.171 / 590.669 /  IC 
T 

3. Thu nhp t& hot dng djch vu 53.781/  59.729 / 

4. Chi phi hoat dng djch vj 26.020 / 
hi 

22.158 / 

II. Lâi/I thun Ur hot dng d!ch vu VI.26 27.761 - 37.571 

III. Lãi/l thun tO• hot dng kinh doanh ngoi hi VL27 39.981 / 31.571 / 

IV. Läi/I thun tir mua ban chüng khoãn kinh doanh Vt.28 (40) 

V. Lâi/I thun tir mua ban chfrng khoán du tu VL29 

5. Thu nhp t& hot dng khác 133.904 / 95.951 / 

6. Chi phi hoat ding khác 14.604 / 8.3 74 / 

VI. Läi/I thun Ui hot dng khác '/1.31 119.300 / 87.577 / 

VII. Thu nhp Urgóp v6n, mua cô phn VI.30 , 106.916 1.408/ 

VIII. Chi phi hot dng VI.32 573.544 / 468.663 / 

IX. Lç'i nhun thun tü' hoyt dng kinh doanh truóc 
chi phi dr phông rüi ro tin dçing 309.585 280.093 

X. Chi phi dr phông rüi ro tin dvng 155.472 158.968 

XI. T6ng 191 nhun truOc thud 154.113 121.125" 

7. Chi phi thu TNDN hin hành 3 1.427 24.079 

8. Chi phI thus TNDN hoãn lai 

XII. Chi phi thu Thu nhp doanh nghip VI.33 31.427 / 24.079 / 
XIII. Lçi nhun sau thu Thu nhp doanh nghip 122.686 // 97.046, 

XIV. Lçi ich cüa cO aong thiêu so 

XV. Läi co ban trên c phiêu VL23.2 398 202 / 

Tp. HCM, ngày 28 tháng 03 n 2022 

Lp bang K toán truOng TOng Giám •oc 
006104 

C,,  NGAN HANG 

THUONG MAI COPHAN 

SAIGON 
CONG  THIIdNG 

* 

  

Phrn Th Mña Do Tlii Loan Anh / Co.  P HO - 
4' 

Trãn Thanh Giang 

       

Cdc thuyê't minh baa cáo ibi chInh I/i phdn k/iông thitdc/i räi cáo baa cáo nb)'. Trang 10 



a 
NGAN HANG THIXUNG M41 CO PHAN SAI GON CONG T1IUNG Mu s& B04/TCTD-HN 

BAO CÁO LUt CHUYEN TIEN T HOP NHAT 
• (Theo phuong pháp trlyc tip) 

• Nan, tài ch(nh k thác ngây 31 lhdng 12 nan, 2021 Don vj tInh: Triu thing Vie! Nam  

a 

• CHI TIEU	
Thuyt

Nãm 2021 Näm 2020 
mm h 

a 

LUU CI-IUYEN TIEN TU HOT DONG KINH DOANH 

1. Thu nhp lãi và cac khoân thu nhp ti.rong tmx nhn duvc 
a . 

2. Chi phi Ii Va các khoân thu nhp tuong ttr d trã 

03.Thu nhp tr hot dng dch vi,i nhn duçirc 

• 04.Chënh lch s tin thrc thu/ thc chi tC hot dng kinh doanh 

a
(ngoi t, yang bac,  chüng khoán) 

05.Thunhpkhác 
a 

06. Tiên thu các khoãn ncid dLrçtc xü l hoá, bü däp bang nguôn rCmi ro 

a 07. Tin chi trà cho nhãn viên va hot dng quãn 1, cong vi,m 

• 08. Tin thus thu nhp thi,rc np trong näm 

a 
Lwii cIiuyt;i tthn tiuiá,, lit /iol 1)ng ku,!, doa,,I, trwác izhfrng tluty 

$ do! ye 11,! sOn vO vOn lirsi dizg 

• Nhfrng Ihay dO! v là! sOn hoçil disg 

• 09. (Tang)!Giàm câc khoãn tin, yang gcri và cho vay các TCTD 
khác 

• 10. (Tang)/Giãm cac khoân v kinh doanh chüng khoán 

a (Tang)/Giám các cOng c tài chinh phái sinh và các tài san tái 

a

chfnh khác 

12. (Tang)/Giarn cac khoán cho vay khách hang 

13. Giãin ngun dr phang d bü dâp tn that các khoàn 

U 14. (Tang)/Giãm khãc v tài san hot dng 

S 

U 

U 

U 
U 

a 

U 

a 

1.469.077 

(986.453) 

27.76 1 

/ 1.586.214 

(888.587) 

37.571 

/ 

— 

39.981 / 3 1 .53 1 / 

15.015 / 2.208 

103.703 / 85.341 / 

(516.194) / (415.033) / 

(47.628) , (3 6.253) 

105.262 402.992 / 

(120.000) / 100.000 / 

264.966 / 297.848 7 

(20.759) (5.917) / 

(1.054.589) (890.599) 7 

(13.119) / (159.610) 7 

(46.890) (40.6 12) / 

Ccic thu)'ê't niinh /áü cio tài chInh l phdn k/ióng the' tách rIi cta bdo cáo nay. Trang 11 



NGAN HANG TRUNG MA! CO PHAN SAT GON CONG THUNG Mu s: B04/TCTD4TN 

BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN TE HP NHAT 

(Theo phuolig pháp try.c tiêp) 

N/mi là! chin!: kEt thác ngày 31 thdng 12 n/mm 2021 1km vi tmnh: Triu ttng V&t  Nam 

Thuyet 
ct-il TIEU 

minh 

Nhfrizg Ihay do! v cong izi hoçt d5ng 

15. Täng/(Giãm) các khoãn nçi chinh phü và NI-INN 

16. Täng/(Giãm) các khoãn tién gii vã vay các TCTD 

17. TAng/(G lam) tin gCri cia khách hang (bao gm cã Kho bc 
Nhà ntxàc) 

18. Tang/(Giãm) phát hành giy th cO giá (ngoi trCx GTCG drcic 
tinh vào ho?t dng tài chInh) 

Nãm 2021 

689.052 

(118.147) / 
1 

Näm 2020 

(1.565.614) 

2.555.876 

3C 

JG 
HI 

roA 
I fl 
.H I 

:-4 

/ 

/ 

19. lãngl(Giãm) v6n tài trq, Uy thác du tir, cho vay ma TCTD 
chu rüi ro 

20. Tang/(Giam) các cong ci,i tài chinh phái sinh va các khoàn nq 
tài chInh khác 

21. Thngl(Giam) khãc v cong ncr hot dng 30.230 / (39.056) 

22. Chi tr các qu cOa t chCrc tin ding 

1. Lu'u chuyên tin thun tü hoyt .1ng kinh doanh (283.994) / 655.308 

LU'U CHUYEN TIEN TU' HOAT DONC DAU iu 

1. MuasâmTSCB (65.528) 
/ 

(15 .293) 

2. Tin thu t& thanh l', nhucrng ban TSCD 582 28 

3. Tinchi trthanh 1', nhuqng ban TSCD. 

4. Mua srn bt dng san du tir 

5. Tiên thu tir ban, thanh 1' bt dng san du tu 

6. Tin chi ra do ban, thanh I' bt dông san d.0 tu 

7. Tin chi du tu', gOp v6n vào các dcm vj khác 

8. Tin thu du tir, gOp vn vào cãc don vj khác 

9. Tin thu c trc và lQi nhun dircrc chia ti cac khoán du tir, 
gOp vn dài hn 

106.916 1.408 

II. Luu chuyên tiên tr hoot 1iig du tu' 41.970 / (13.857) / 

Ccic thuyê't ininh báo cáo tai chInh Ia phá'n không the tdch r1i cta baa cáo nay. Trang 12 



Tp. HCM, ngày 28 tháng 03 na" 022 

-- T6ngGia s6c Lp bang Kê toan truöng 
0061 

NGAN HANG THU'cNG MA! CO PHAN SAL GON CONG TIIUNG Mu s: B04/TCTD-HN 

BAO CÁO LIJt CHUYEN TIEN TE HP NHAT 
(Theo phuong pháp trc tiêp) 

Ndm lài chin/i kit Iliac ngây 31 1/tang 12 ni/ni 2021 Don vj tinh: Tr4u dng Viut Narn 

CHI TIEU 

LU'U CHUYEN TIEN TiJ HOAT DONG TA! CHINH 

Thuyt 
minh Nám 2021 Nãm 2020 

1. Tang v6n c phn tr gOp v6n vàJhoc phát hành C6 phiu 

2. Tin thu tr phát hành giy W cO giá dài han  di diu kin 
tInh vao v6n tir có và các khoãn v6n vay dài hn khác 

3. Tin chi thanh toán giy to cO gia dài han  dO diu kin 
tInh vâo v6n ttr cO Va các khoãn v6n vay dài ban  khác 

4. C6 ttrc trá cho c6 dong, Içi nhuân dã chia 

5. Tin chi ra mua C6 phiu qu 

6. Ti6n thu &rcYc do ban cô phi6u qu 

H 

Ill. Luu chuyên tin tr hoat dng tài chInh 

W. Luu chuyén t16n thun trong nam 

V. Ti6n và cOc khoãn tu'ong duong tin du näm 

VJ. Diu chinh cOa ãnh htrOng thay dôi t5 giá 

VII. Ti6n va các khoãn tuong dtrong tin cu6i nam 

(242.024) , 641.451 / 

6.070.641 5.429.190 

VIJ.34 5.828.617 6.070.641 / 

( NGANHA 
IHUONGMAJC'p 

SAIGON 
CONG TFI(JdNG 

m Thj Mua Do Th! Loan Anh p  HO rn Thanh Giang 

Cdc thuyêi mmli baa cáo Iài ch!nh là phcln không th (dc/i r&i cila baa Cáo nay. Trang 13 



NGAN HANG THUNG MA! CO PHAN sAI GON CONG TIIIYGNG Mh s: B05/TCTD-HN 

THUYET MIMI BAO CÁO TAI CH!NII HP NHAT 
Nãm là! chinh kIt Iliac ngày 31 thdng 12 nãrn 2021 Don vj tin/i: Triu ctông  Vil Nam 

1. Dc diem hot Ing cUa to chtic tin dung 

1. Giy phép thành 1p và hoat ding, thôi hn có giá trl 

Ngan hang Thi.wng mai  C phn Sài Gôn Cong thirong di.rc thành 1p theo giy phép s 0034fNH-GP ngày 04/05/1993 
do Ngân hang Nhà nuOc Viêt Nam cAp. GiAy ch-ng nhân däng k doanh nghip COng ty c phn s6 059074 ngày 
04/08/1993 và däng k thay di IAn thi 29 ngay 22/06/2018 do Sâ I( hoach và DAu ti.r Tp.HCM cap. 

Thyi gian hoat dng cUa Ngan hang là 50 nàrn k tr ngày cAp giây phép dAu tién. 

Vn diu Iê: 3.080.000.000.000 VND. 

Tinh dn ngày 31 thang 12 nãm 2021, vn diu I cia Ngân hang là: 3.080.000.000.000 dng. 

2. HInh th(ic sO h&u von: C phAn 

3. Hot dng cüa Ngân hang 

- Huy dng v6n ngAn han, trung han  và dài han  cüa m9i t chirc thuGc các thành phAn kinh t và dan cu duài hinh thc 
tiAn gir1 cO k' han  và khong k' han; 

- TiAp nhn vn Uy thác dAu tur va phàt triAn cña các th churc tin duing trong nirOc; 

- Cho vay ngAn han,  trung  han  và dài han  di vai càc t chc và cá nhân thy theo tinh chAt và khã nng nguOn vOn; 

- Chit khAu thuong phiu, trái phiu và giAy to co gia; 

- Hin vn lien doanh và mua c phAn theo pháp lust hin hành; 

- Lam dlch  vu thanh toán giUa các khách hang; 

- Thic hin kinh doanh ngoai t, yang bac  và thanh man quc tA, huy dQng các loai v6n tr nuàc ngoài và các djch vii 
ngân hang khác trong quan he vOi nLrc ngoài khi dirçyc Ngân hang Nhà NuOc cho phep; 

- Kinh doanh khàch san  và an ung; 

- Thc hin nghip vi phàt hành the nOi  da có thuong hiu SAIGONBANK Card. 

4. Hôi dông quãn trj 

Ong VO Quang Lam ChU tjch 

Ong TrAn Thanh Giang Thành viên 

Ong TrAn Quc Thanh Thành viên 

Ong Nguyn Cao Tn Thành viên 

Ba Trân Tlij Phirang Khanh Thành viën 

Ba Pham Thj Kim L Thành vién dôc lap 

5. Ban kiêm soät 

Ba Däng Thj Kiu Phuóc TruOng ban 

Ba VU Qu'nh Mai Kiêm soát vién 

Ba Nguyn Dào Ph1rong Linh Kiêm soát vién 

6. Ban Tong Giãm dOc và Ké t olin truOng 

Oiig TrAn Thanh Giang TOng Giám dôc 

Ba Vö ThI Nguyt Minh PhO T6ng Giám dc tliuOng true 

Ong Pham Hoàng Hng Thjnh PhO Tng Giám thc 

Ong TrAn Quc Thanh PhO Tng Giám dôc 

Ong Nguyn TALl Phát PhO lông Giám dOe 

Ba D6 Thi Loan Anh Kê toán truOng 

Thu yet ,ninh nay là bc phç7n h(/p thhnh các Báo Cáo thi chinh. Trang 14 



a 
• NGAN HANG TIIUNG MA! cO PHAN SAI GON CONG THUUNG Mu s& B05/TCTD-HN 

I THUYET MIMI BAO CÁO TA! CHINH HP NHAT 

Nãrn tài chin!, k& Ihác i:gày 31 1/tang 12 izánt 2021 Dois vj ilnh: Tr&u thing V&1  Nam  

I 
7. NguOi di din theo pháp Iut 

Ong Vu Quang Urn Chü tch Hi dng Quãn trj 

I 8.TrysO'chinh: 

• 
Tr sâ chinh cüa Ngan hang: s 2C PhO DCrc ChInh, PhuOng Nguyn Thai Binh, Qun 1, Thành ph6 Ho ChI Minh. 

Cho dn thai dirn 1p cáo nay, Ngân hang có 33 chi nhánh, 55 phOng giao djch và trung tarn kinh doanh the. Các chi 
• nhánh diroc mô ên dja ban rnin Bc, min Trung, rnin Nam và Thy Nguyen. Ngân hang có mOt  Cong ty con. 

• 
9. Cong ty con: 

a
COng ty Quan l' Nq vâ Khai thác Tài san duqc thành Ip theo giy php s6 4104000033 ngày 24/12/2001 thay dôi ln 7 
theo rnã s6 mài 0302487767 ngày 21/06/20 13. T' 1 gop vn cCiaNgan hang vào Cong ty là 100%. 

• 10. Ting s can b, cong nhân viên dn ngày 31/12/2021: 1.395 nguOi. 

a	
Tngs can b, côngnhân vién dn ngày 31/12/2020:1.390 nguäi. 

II. Niên d kê toán, don vi tiên t sü dung trong kO toán 

1. Niên dO k toán: bt du tr ngày 01 tháng 01 kt thOc vào ngày 31 tháng 12 hang näm. 

a

2. Don vj tin t sü dçing trong k toán: Vit Narn dng. 

a

H!.  Chuãn muc và Ch d ké toáii áp di.ing ti ngãn hAng 

Bão cáo v tuán thU các chun mirc k toán Vit Nam (VAS) hoc các quy dlnh  hin hành: 

1 Các báo cáo tài chinh hop nht cUa Ngân hang kern theo duc 1p theo quy irOc giá gc va phU hap các Chun mi.rc K 
toán Viêt Narn, H thng K toán Vit Narn và các quy djnh pháp 1 cO lien quan áp dung cho các ngân hang và các t 

a chc tin di,ing khác hoat dông tai nuàc CHXHCN Viét Narn. Do dO các báo cáo tài chInh hap nht dinh kern khong nhrn 

a

muc dich phàn ánh tinh hInh tài chinh, k& qua hot dng kinh doanh vá km chuyn tin t theo các nguyen thc và thông 
lé k toán dtrçxc thira nhn chung 0 cac nu0c và ngoài ph?m vi Vit Nam. Các nguyen tc và thi,rc hành k toán scr dung 

a

ti nuOc CHXHCN Vit Narn cO th khác vOi thông 1 ti các nuOc khác. 

Cli c1 vA hInh tht'ic k toán Ap ding: 

Ngãn hang áp dung  h th6ng ch d k toán Ngan hang Vit Nam ban hành theo Quyt djnh so 479/2004/QD-NI-INN 

• ngày 29/04/2004, ch do báo cáo tài chinh di vOi các t chirc tin di,ing theo Quyt djnh so 16/2007/QD-NHNN, ngày 
18/04/2007, Thông tii 10/2014/TT-NHNN ngày 20/03/2014 và Thông tir 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 và Thông 

• nr 22/2017/IT-N HNN ngày 29/12/2017 cCia Ngân hang Nhà nuOc Vit Nam và các chun mrc k toán cO lien cjuan. 

IV. ChInh sAch k toAn áp ding ti Ngãii hAng 

I
I.  Các thay di v chInh sách k toAn 

Ngày 30 tháng 07 närn 2021, Ngân hang Nha nuoc Via Narn dã ban hành Thông tu 11/ 2021/TT-NHNN quy dlnh  ye 

• 
vic phân Ioai các tài san cO, rnlrc trich, phi.rong phap trich 1p  1p dr phOng rUi ro và vic scr dung dr phOng dë xCr 1' 
ro trong hot dOng cUa các t chirc tin dung,  chi nhánh ngân hang ntrOc ngoài ('Thông ti.r 11'). Thông tu 11 thay th 

• Thông tu s 02/2013/TT-NHNN do Ngán hang Nhà nuOc Vit Narn ban hành ngày 21 tháng 01 närn 2013 quy djnh v 
phân loai tAi san có, mlrc trich, phuong pháp trich lap du phOng i-Ui ro va vic sIr dung dr phOng d xlr 1 rlii ro trong 

• hot dng cUa t chirc tin dyng, clii nhánh ngán hang nuOc ngoài ("ThOng tu 02") và Thông tix 09/2014/TT-NHNN cho 
Ngan hang Nhà ni.r0c Via Narn ban hành ngày 18 tháng 03 nrn 2014 v vic s&a di và bô sung ma sO diêu cUa Thông 

I tu 02 ('Thông ur 09"). Thông tu 11 cO hiu lire tlr ngày 01 tháng 10 näm 2021. 

I
K tir ngày 01 thang 10 nãrn 202 I, Ngân hang d áp dyng phi hi t các quy dnh cUa Thông tu 11. NhIrng thay dôi quan 
trQng trong chinh sách cUa Ngân hang và các ành huOng dn báo cáo tái chInh riUng, nu co, duc trinh bay ti Thuyt 

• 
minh 6. 

I 
Tluiyêi nzinh ncly là b3 phin hc,p thành các Bdo CQO (UI chinli. Trang 15 



a 
NGAN HANG TLILY(ING MAI cO PHAN sAl GON CONG TTIUNG Mu s: BO5ITCTD-HN 

THUYET MIMI BAO CÁO TA! CH!NH H7P NHAT 
Nãm là! c/tin!: kEt Iliac ngày 31 1/lang 12 nan: 2021 Dn: vf tin/i: Tri: thing V1I Nam 

I 
2. Chuyên dôi tin t 

I Nghiêp vu phát sinh trong näm bang tin té khác vài Dng Vit Nam duqc quy d6i sang Dng Vit Nam theo t giá thi,rc 

• 
têti 

T' giá si ding d hch toán các nghip vu khác v ngoi t d chuyn di ra dng Vit Nam: là t)' gia binh quân mua Va 
• bàn chuyn khoán giao ngay cQa dng ngoi tê do tai  ngày phát sinh giao 

• S du cu61 k' cüa các khoàn muc tin té CO gc ngoai té phãi di.rcic dánh giá Ii theo t' giá giao ngay t?i  thi dim 
ngày lam viêc cui cing cüa kS'  báo cáo. Nu t giá nay nhO han 1% so vOi t giá binh quân gia quyn mua và ban cüa 

• ngày lam vic cu61 cing cüa k' báo cáo. Nu t5' giá nay lan han 1% so vOi t' giá bInh quân gia quyn mua và ban cCia 
ngày lam viëc cui cCing cCia kS'  báo cáo thi ly t' giá binh quân gia quyén mua ban nay. 

• Chénh loch t'3 giá cCia các nghip vu phát sinh trong k' và dánh giá l?i  s6 dir các khoãn miic tin t cO gc ngoi t cui 

• 
k' dirçyc dua vào Báo cáo kt qua hot dng kinh doanh trong ks'. 

T' gia quy di ti ngày 31/12/2021: 

• 22.628 VND/USD 197,69 VND/JPY 

a
17.881 VND/CAD 16.522 VND/AUD 

25.747 VND/EUR 16.844 VND/SGD 

1
30.754 VND/GBP 24.876 VND/CHF 

3. Nguyen tc thyc hin hop iiht báo cáo tài chinh 

Cong ty con là nhfhig cOng ty ma Ngân hang có quyn quyt djnh các chinh sách tài chinh và chInh sách hot dng. Báo 
U cáo tài chinh cUa các cOng ty con diroc hap nht vào báo cáo Ngan hang k tir ngay Ngân hang nm quyn kim soát các 

cOng ty con và së khong di.rcrc hop nht tr ngày Ngan hang khOng cOn kim soát các cong ty con nay. 

Ngân hang hach toán viëc hop nht kinh doanh theo phuol-ig pháp mua. Giá phi mua bao gm giá trj hop }' tai ngày dién 

a ra trao di cOa các tài san, các cong cu vn do ben mua phát hành va các khoàn n phái trã dá phát sinh hoac dä thra 
nhân cong vâi cac chi phi lien quan trirc tiép den vic mua cOng ty con. 

Các s dir ni bO,  giao  dlch  Va lçi nhun chira thrc hin trong giao djch ni bO gifla cOng ty con và Ngan hang dircrc loal 
trir khi lOp báo cáo tài chInh hop nht. L chua thirc hin cOng du9c loai trr, ngoi trtr trirOng hop giao djch th hin cit 
th sir giànl giá cüa tài san diroc chuyn giao. Các chinh sách k toán cUa các cOng ty con cOng ducrc thay dôi khi can 
thit nhm dam báo tInh nht quán vâi các chinh sách k toán dircc Ngân hang áp diing. 

4. Cong ci tài chInh phái sinh vii k toán phOng ngOa rüi ro 

Các cOng cu tài chinh phái sinh &rçrc ghi nhn trén bang can di k toán hop nht theo giá trj hop dông vào ngày giao 

• 
dich, va sau dO du9c dãnh giá 1i theo t' giá vào ngày cui tháng. Lçri nhun hoc l khi các cOng ci,i tài chinh phai sinh 
cia thuc hin duQc ghi nhân trong báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh hop nht. Lçri nhun hoäc I chi.ra thrc hiên duqc 

• ghi nhOn vao khoàn muc chênh lêch t' gia hi doái trén bang can dM k toán hop nhât vào cu6i mi thang và dirac két 
chuyn vao báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh hop nhât váo th&i diem cuôi näm. 

• 5. K toän thu n14p liii, chi phi I1 va ngüng di thu Iài 

a
Ngân hang ghi nhn thu nhOp lái và chi phi lãi theo phirang pháp di,r thu, d,r chi hang ngày. Lài cOa các khoãn cho vay 
qua han khOng duqc ghi dir thu ma duroc gui nhOn trén ngoi bang. Khi mt khoán cho vay trâ thành qua hn thI s6 Iài dâ 

• 
dir thu duroc hoàn lal va duuc ghi nhOn ngoai bang. Thu nhOp lai cOa các khoán cho vay qua hn &rcrc ghi nhn vào báo 
cáo két qua kinh doanh khi thu ducrc. 

• 6. K toán các khoàn thu tr phi vii hoa hông 

Thu nhp tir phi vá hoa hng bao grn phi nhOn duoc tir dich vu thanh toán, dlch  v ngân qu, phi tr các khoãn bàn länh 
• và các djch vu khác dUQC ghi nhn khi thrc 

• 
7. K toàn di vOl cho vay khiich hang, hoit dng rnua 

Ké toán di vOl cho vay khäch hang 

Gill tilt/ui vi, (to luông C/uC k/to/i,: c/to Va)' k/tad: hang 

a
Các khoàn cho vay khách hang duc trinh bay theo s dir ncr g6c trir di dir phOng rOi ro cho vay khách hang. 

Thuyêi nzinh nay là ho phmn hf/p thành cdc 13áo cáo liii chinh. Trang 16 



• NGAN HANG TIIUNG MA! CO PHAN sAi GON CONG THUNG Mu s: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH H%P NHAT 

Nám tài chin!, kIt 1/:ác izgày 31 thdng 12 nán 2021 Don tlnh: Tr&u  dng  V&t  Nani 

Các khoãn vay ngn han  cO kS'  han dn 01 nàm; Các khoãn vay trung han  cO k' han  tx trén 01 nàm den 05 nàm và các 
• khoàn vay dài han  có k han  trên 05 näm k tr ngày giãi ngân. 

• 
P/thu loai no 

Truóc ngày 01 tháng 10 näm 2021 

Viéc phân loai ncr  cho các khoàn tin gcri cO kS' han và cho vay các t chrc tin dung khác, trài phiéu doanh nghip chua 

• niém yt, cho vay khách hang, ciy thác cAp tin d,ing ( gi chung là "các khoãn ncr")  dirge thirc hin hang tháng dira theo 
phirong pháp dinh Iuçrng diroc quy dinh diu 10 cña Thông tir 02/2013/TT-NHNN ngày 21 tháng 01 näm 2013 cUa Ngân 

• hang Nhà nirOc Vit Nam quy djnh v phân ba1  tài san cO, mcrc trIch, phiwng pháp trich 1p dv phông rüi ro Va VC Sit 

di,ing dr phang d xCr l' rüi ro trong hoat dng cüa t chrc tin dirng, chi nhánh ngân hang rnràc ngoài. 

Tü ngày 01 tháng 10 näm 2021 

• Vic phân loai ncr cho cãc khoãn tin gcri cO kS' han và cho vay các t6 chirc tin dung khác, trái phiu doanh nghip chira 

I
niém yAt, cho vay khàch hang, üy thác cAp tin ding ( goi chung là "các khoàn ng") dircrc thirc hiên hang tháng dira theo 
phirong pháp dinh lirong diroc quy dinh diu 10 cüa Thông Ui 11. Ngân hang thrc hin phan loai ng hang tháng dra trên 

• 

so dir ng gc tai  ngày cu6i cOng cUa thàng trirOc lin k. 

Càc khoãn ncr dirçrc phân boal theo các mirc do rOi ro nhir sau: No dO tiêu chuân, Ng cAn chO ', Nq dual tiêu chuân, Ng 
• nghi nga và Ng cO khã näng mAt vn. Ng x&u là các khoàn nq dirge phân loai là No dirâi tiêu chuAn, Ng nghi ngä và Ng 

R
CO khã nãng mAt van. Cãc khoàn ncr dirge phân loai và trich lap dir phOng rCii ro vào thri dim cu61 mi thang trong näm 
tài chinh. 

• - No dO tiêu chuAn bao grn: a)Khoân ng trong han  và duo'c dánh giá là cO khà näng thu hM day dO cà ng gôc Va lài dOng 
han; b)Khoàn no qua han duài 10 ngày va diroc dánh già là cO khã nang thu hM day dO ng gôc và lãi bj qua han  và thu 

• hi dAy dO ng g6c và li con Iai  dUng thai han. 

• 
- Ng cAn chO ': a) Ncr qua han  ta 10 ngày dAn 90 ngày hoäc b) Nq diAu chinh k' han  trã nq IAn dAu. 

- Ng dual tiêu chuAn: a)Ng qua han  ta 91 ngày dAn 180 ngày; b) Ng gia han  IAn dâu con trong han;  c) Ng throc mien, 

• giàm lâi do khàch hang không cO khà náng trá lài dAy dO theo hQp dng tin dung; d) ng thuc mt trong các tru&ng hgp 
sau dày chua thu hi dirge trong thai gian dual 30 ngày kA tir ngày cO quyAt djnh thu hM: khoOn ncr vi pham càc quy dnh 

• tai các khoàn 1,3,4,5,6 DiAu 126 Lut các t6 chüc tin diing hoc khoãn ng vi pham quy dinh tai các khoàn diAu 1,2,3,4 
• DiAu 127 Luât các t chirc tin dung lioc khoàn ng vi pham quy djnh tai  các khoãn 1,2,5 diAu 128 Luât các to chOc tin 

di,tng; e) No trong han  thu hi theo kAt lun thanh tra; f) Ni phãi thu hi theo quyAt djnh thu hAl ng trtràc han  do khàch 
hang vi pham thOa thun chua thu hAl trong thai han  dual 30 ngày kA tir ngày cO quyAt dnh thu hAi. 

- No nghi ngO: a)Ncr qua han  tir 181 ngày dAn 360 ngày; hoac b) ng co cAu 1a1  thO  han  trã ng IAn dAu qua han  dAn 90 

• ngày theo thai han  dtrgc co cAu lai  lAn dAu; hoc c) nq co cAu bal  thai  han  trá ng IAn thtr hal cOn trong han;  hoc d) khoàn 
ng dirge quy dlnh  0 diAm (d)cUa ng dtrOi tiêu chuAn chira thu hAi dugc trong thai gian ta 30 ngày dAn 60 ngay kA tt ngày 

• cO quyAt dinh thu hAi; hoäc e) Ng phài thu hAl theo quyAt djnh cOa thanh tra nhirng qua thai han  thu hOi theo kAt 1un 
thanh tra dAn 60 ngày ma vn chua thu hAl duoc hoc Ng phài thu hAl theo quyAt djnh thu hAl ng tri.rOe han  do khàch 

• hang vi phm thôa thun chua thu hAl dugc trong thai han  tr 30 ngay dAn 60 ngày kA tit ngày có quyAt djnh thu hAi. 

• - Ng có kha näng mAt vAn: a) Ng qua han  trOn 360 ngay; hoãc b)No co cAu Iai  thai  han  trà ng IAn dAu qua han  tr 91 ngày 
trU IOn theo thOi han trà ng dirge co cAu lai IAn dAu; hoc c) Ng co cAu Iai  thai  han  trã ng IAn thO hai và qua han  theo thOi 

• han trã ng dugc co cAu IAn tha hal; hoàc d)No co cAu tai thai han  trã ng IAn thO ba trO IOn, kA cã chira bj qua han  hoãc dã 
qua han;  hoc e) Khoàn ng quy dnh tal  diAin (d) cUa ng duOl tiêu chuAn chua thu hAl dugc trong trOn 60 ngay kA ta ngay 

• có quyAt dnh thu hAl; hoc Ng phài thu hAl theo quyAt djnh cOa thanh tra nhung qua th&i han  thu hôi theo kêt 1un 
thanh tra trOn 60 ngày ma vAn chua thu hAl dirge; hoac  g) Nq phái thu hAl theo quyAt djnh thu hAl nq tntrOc han  do khách 

• hang vi pham thOa thuân clura thu hAl duqc trOn 60 ngay ngày kA tir ngày có quyAt dnh thu hAi; hoäc No cOa khàch hang 

I
là tA chac tin dung  dugc NHNNVN cong bA dt vào tlnh trang kiAn-i soát dc bit, hoc chi nhánh ngân hang nuOc ngoái 
bj phong tOa vAn và tài san 

I 

I 
Thu yê't minh nOv 10 hO phOn lid,) thành cdc BOo cáo tOi chIn/i. Trang 17 



a 
NGAN HANG THLIUNG MA! CO PHAN SAl GON CONG THUUNG Mu s& B05/TCTD-HN 

a TH1JYET MIMI BAO CÁO TAI CHIMI HqP NHAT 
a Nám Mi clzInh kIt iliac ngày 31 tlidng 12 nãni 202! Don v/link: Triu dng V&t  Nan,  

a 

Ngân hang th,rc hin gi0 nguyen nhóm nq di vói mt s khoân vay theo quy djnh ti Thông tii 14/202 1/TT-NHNN ngày 
07 thang 9 nam 2021 s1ra di, b sung mt s diu cüa Thông tir 01/2020/TT-NHNN ngay 13 tháng 03 näm 2020 và 

.	Thông tir s 03/202011T-NHNN ngay 02 tháng 4 näm 2021 cña Thng dc Ngân hang Nba nuâc Vit Nam quy djnh v 
vic to ch(rc tin ding, chi nhánh ngân hang nuàc ngoai err cu Iai  thai hn tra nq, min, giâm lai, phi gii nguyen nhóm na 
nhm h trçr khách hang chiu anh hirOng bài djch Covid-19. 

Drphbng nil ro tin d41ng 

• TruOc ngày 1 tháng 10 näm 2021 

Theo quy djnh cUa Thông tu 02 và thông tir 09, Ngân hang thrc hin trfch 1p  dr phng rüi ro tin dicing cii the d,ra trën t' 
• Iê dr phàng txoiig (mg vó.i kt qua phân 1oi ng va s dir ncr gc tr(m di giá trj khu tr(r cOa tai san dam bao d ducrc chit 

a	
khu. Dr phOng ci th tai ngay 31 tháng 12 dirge tinh dra tren kt qua phân 1oi ncr va s6 dir ncr g6c tai  ngày lam vic 
cu61 cüng cüa tháng 11. 

• 
To ngày 01 tháng 10 nm 2021 

Theo quy dnh cCia Thông tir 11, Ngan hang thirc hin trich 1p dir phông rcii ro tin d,ing cv th dtra trén t' 1 dir phOng 

• ti.rong (mg vài kt qua phân loai ng vã s dir ng gc trCr di gia trj khu tr(r cCia tai san darn báo d dirgc chiét khâu. Dij 
phông ci,i th tai  ngay 31 thang 12 dirge tInh dtra  trën k& qua phân loai nq va s dir ng gc tai  ngay lam vic cu6i cOng 

U cCiatháng12nam2021. 

• 
Dir phOng cii th dircrc trich lOp dua trên rOi ro tin dung thun cOa các khoãn ncr theo các t l turing (mg vâi t(mng nhOm 
nhir sau: 

a
Nhóm I Ng dO tiêu chuAn 0% 

Nhóm 2 Na cAn chO 5% 
a NhOm 3 Ng duói tiêu chuAn 20% 

a
NhOm 4 Ng nghi nga 50% 

NhOm 5 Ng có kha näng mAt vn 100% 

• Theo Thông tir II, dim phOng chung dirge trich 1p d dtr  phOng cho nliflng tn thAt chira dirge xáe djnh trong qua trinh 
phân loal na va trich lOp dir phOng cu th va trong các trirOng hçrp các t ch(mc tin dung gp khó khän v tái chinh khi chAt 

• krqng các khoàn na suy giàm. Theo dO, Ngân hang phai thi.rc hin trich Ip va duy tn dr phOng chung bAng 0,75% tang 
s6 dii các khoân na t(m nhOin I dn nhOm 4, tr(m cac khoãn sau day: 

a - Tin g(mi ti t ch(rc tin dung, chi nhánh ngân hang niróc ngoai thea quy djnh cOa phap lut va tin g(mi tai  t ch(mc tin 
dung a nwrc ngoài 

Dir phong dire ghi nhan nhir mot khoan chi phi tren bao cáo ket qua hot d9ng kinh doanh rieng và dirge sir dvng  de xir 
l' các khoàn ncr dirge phân loai vào nhám 5, khách hang vay là pháp nhân giái th, phá san, các nhán bj chét hoc mat 
tich vá d xCr l' tn thAt v tái san di vOl khoãn ncr thea quy dinh t?i  Diëu 18 cOa Thông ti.r I 1/2021/TT-NHNN. 

• Xfrlj5 ri'ii ro tin dyng 

Vic xOa s các khoán ncr vay khOng cO khá nàng thu h6i can ccr vào Diêu 17 cOa Thông tir I 1/2021/TT-NHNN. 

Ban ;ii c/to Cong ty TNHH MTVQudn Ij 101 sOn cüa To c/i Or tin dy;zg Viii Nani ("VAMC'9 

• Ngân hang thuc hiën vic ban ng cho VAMC thea Nghj djnh s 53/2013/ND-CP do Chinh phO ban hành ngay 18 thang 
05 näm 2013, Nghi dinh 34/2015/ND-CP do Chinh phU ban hành ngày 31 tháng 03 närn 2015 scra di va b sung mt so 

• diAu cQa Nghi djnh 53/20131ND-Cp, Thông tir 19/20131T1-NHNN do Ngân hang Nhà nuâc Viêt Nam ban hánh ngày 06 
tháng 09 näm 2013 quy djnh v vic rnua, bàn, x(m l ng xAu cOa Cong ty quàn 1 tài san cOa TO chcrc tin dvng  Vit Nam, 

• và các khoân nq ban cho VAMC dircrc xuAt toán khOi bang can di k toán theo các hirOiig dn trong cong van s 
84991NHNN-TCKT do Ngân hàngNlià nirOc ban hánh ngay 14 tháng II näm 2013 VA viêc hiràng dAn hach toán nghip 

• vu rnua ban no cOa VAMC và t ch(mc tin thing, vá cong van s 9251NHNN-TCKT do NHNN ban hanh ngày 19 
tháng02 närn 2014. 

Thu vê'i mmli nay là bô /)l?dn /Ici/) than/i các Báo cáo tài clzInh. Trang 18 

a - Khoán cho vay, rnua có k' hn giAy ta có giá gifla các tó ch(mc tin ding, chi nhanh ngân hang nirâc ngoài ti Vit Nam. 

a
- Khoan mua k' phiu, tin phiu, ch(rng chi tiAn g(ri, trái phiu do t6 ch(rc tin ding, chi nhanh ngân hang niróc ngoài 

khác phát hânh trong nirOc. 

a - Khoán mua ban 1?i  trái phiEu Chinh phO theo quy djnh ti dim I khoan I Diu I Thông tir I 1/2021/TT-NHNN. 

SO' (lt.iiig (le,I'p/imnzg nil no 
• . . ..., , . 



U 

• NGAN HANG THU'NG MA! CO PHAN sAi GON CONG TIIUOG Mu s& B05/TCTD-HN 

I
THTJYET MINH BAO CÁO TAT CHINH HP NHAT 

Nànz là! chin/i kIt Iliac ngày 31 thdng 12 néirn 2021 Do,i v/tin/i: Tr&u  tiling  V&t  Nam 

I 
Trái phiu däc bit phát hành bâi VAMC tung Crng voi khoãn n xu ma Ngan hang bàn dirc ghi nhn là chng khoán 

• nq gi dn ngày dáo 

• Khi hoàn thành thu c rnua bàn nq xu, Ngân hang scr diing dr phông cii th da trich 1p chtra sCr dirng d hch toán giám 
giá trj ghi so cüa khoãn nq xu và tt toán tài khoãn ngoi bang theo döi lãi chi.ra thu duc cOa khoàn ng xu do. 

• 8. K toán các nghip vij kinh doanh và du tu chOng 

U 8.1. Nghip vy du tu chüng khoán 

Clurng khoán du tu gm các chng khoán gi dn ngày dáo han. 

U Chfrng klzoán gifr dEn i:gày dáo ligii 

. Ching khoán gi0 dn ngày dáo hn là các chCrng khoán cO k' hn c6 dinh và các khoán thanh toán Co djnh hoac CO th 
xác djnh dirac và Ban Tng Giám d& cO dinh và cO khà näng gi& dn ngày dáo han. 

• Trái phiu doanh nghiép chira niêm yt giu dn ngày dáo hn dirqc ghi nhân theo giá gOc tth dir phOng rUi ro tin 
Vic phan loai na va trich 1p di,r phOng rüi ro tin dung cOa trái phiu doanh nghip chua niém yt thrçrc thrc hiên theo 

• chInh sách ap dung di vOi khoãn cho vay khách 

U
Các chng khoán gi dn ngày dáo hn khác duoc ghi nhan theo giá gc trr di dr phOng giãm giá. Dir phOng giám giá 
drrcrc trich lap khi giá thi trtrmg cOa chrng khoán giàm xu&g thp hoii giá trj ghi s6 hoac khi cO du hiau siit giãm giá trj 
theo dánh giá cOa Ban Tng Giám dc. 

Giá trl phi tri và giá trj chit khu phát sinh tir vic mua các chrng khoán gifl dn ngày dáo hn ducrc phân bO vào báo 

• cáo kt qua kinh doanh cüa Ngân hang theo phuong pháp &rông th&ng tInh tr ngày mua chOng khoán dn ngày dáo h?n 
cüa chOng khoán do. 

I Thu nhp li sau khi mua cUa chüfng khoán git dn ngày dáo hn ducrc ghi nhn trong báo cáo kât qua hoat dng kinh 
doanh trén ccr so dn tIch. 

Trdi p/i/Eu dic biel (10 VAMCp/uit /,ành 

Trái phiu dc biêt do VAMC phát hành là giy tO cO giá cO thai han  do VAMC phàt hành d mua nç xu cOa Ngân 

• 
hang, vá dirqc ghi nhan là chrng khoán ng giü d&i ngày dáo han. 

Trái phiu däc biêt ducyc ghi nhân theo mênh giá vào ngày giao dich và duçrc phàn ánh theo manh  giá trü di dir phOng cu 

I th trong thOi gian nm gi{t. 

I
Mênh giá cOa trái phiu däc biêt là giá tn tuong Ong vOl giá tn ghi s6 dir nq g6c cUa khoàn nx xâu sau khi khâu trr sO 
tin dr phOng ci th d trIch 1p ch!ra scr dixng cüa khoân ng xu do. 

• Dinh ks', Ngân hang s tinh toán va trich lap di,r phong rôi ro cho s trái phiu dac  blat nay theo quy dlnh  ti Nghj djnh sO 
53/2013fND-CP ngày 18/05/20 13 cUa Chinh phi và Thông tu s 19/2013/TT-NI-INN ngày 06/09/2013 cüa Ngân hang 

• Nhà nuOc. Theo do, Ngân hang sê tnIch 1p dir phông rOi ro d6i vOl trái phiu dac  biat vào chi phi hoat dng ti thiêu 

U
tirong Ong 20% manh  giá cUa tirng trái phiu dac  blat. 

Ngãn hang khong phái trich 1p dir phàng chung di vOl trái phiu dac biat. 

U Khi nhãn lai khoãn ng d ban cho VAMC, Ngân hang sO dung dir phOng ci th dä trich hang näm cho trái phiu dac biat 

U
d xO I na xu. Chënh lëch giUa dir phOng da trIch 1p và s6 tin n gc chua thu h6i së dugc hoàn nhp và ghi nhan vào 
báo cáo kt qua hoat dang  kinh doanh. 

I 8.2. Nghip vy du tur dài hn khác 

• 
Du tu dài han  khác là các khoãn du tu vOl t' l thp hon hoac bang 11% ph&n vn cOa các t chOc kinh té. Các khoân 
dáu tu dâi han  ghi nhn ban du theo giã gc. 

• Dir phong tn that các khoán du tu tài chlnh dài hn ducic 1p  khi Ngân hang xác djnh ducic các tO chCrc kinh tê ma Ngàn 
hang du tu bi l (trO truang hop bi l theo k hoach dä dtrqc xac djnh trong phtrong an kinh doanh tnrOc khi dâu tu) 

• theo quy dinh tai  Thông tu s6 48/2019/TT-BTC do B Tài chlnh ban hành ngày 08 tháng 08 nam 2019. Theo do, mOc 
trich 1p di,r phOng tn tht cac khoán dAu tir tài chinh dài hn là chênh lach  giüa v6n gop thijc t cOa các ben tai  to chOc 

• kinh t vá vn chU sO hiiu thi.rc cO nhân (x) vOi t' l vn du tu cüa Ngân hang so vol tng v6n gop tht,rc t cüa các ben 
tai tO chCrc kinh t. 

Thu ye ,ninh nay iâ b3 phin h<;p  thành các Baa cáo tài chmnh. irang 19 



U 

• NGAN HANG TIIUOTG MAI CO PHAN ski GON CONG THIXONG Mu s& BO5ITCTD-HN 

I
THUYET MIMI BAO CÁO TAI CHI NH HQP NTIAT 

U Nãm tài chi,zl, kit thüc ngày 31 lhdng 12 ,thrn 2021 Do,z vj ilnh: Triu &ng Vit Narn 

U 
9. Nguyen tàc ghi nhn TSCD hfiu hlnh: 

U Tài san c6 djnh hu hInh dwic ghi nhn theo nguyen giá trir di (-) giá tn hao mOn lüy k. Nguyen giá là toàn b các chi 

U phi ma Ngan hang phài bO ra d cO dirçc tài san c djnh tInh dn th&i dim dua tài san do vào trng thai sn sang scr dung 
theo dis tinh. Các chi phi phat sinh sau ghi nhân ban du chi duçc ghi thng nguyen giá tài san c6 djnh nk các chi phi nay 

• 
chic ch&n lam tang 1i ich kinh th trong wang lai do scr ding tài san do. Các chi phi khong thôa man diu kin trên dirçvc 
ghi nhn là chi phi trong ks'. 

Khi tài san c djnh duqc bàn hoc thanh l, nguyen giá và khAu hao lUy k duc xOa so và bt k' khoân lai lô nào phát 

• 
sinh tr vic thanh l du dLr Ye tinh vào thu nhp hay chi phi trong ks'. 

Tài san cá dinh h1cu hInh nua sm 

U Nguyen giá tài san c6 dinh bao gm giá mua (tth (-) cac khoàn dupe chit khu thrcmg mi hoac giâm giá), các khoàn 
thu (khOng bao gm các khoãn thu duac hoàn lai) và các chi phi lien quan trxc tip dn vic dua tài san vào trng thai 
sn sang sü dung, nhu chi phi 1p dat,  chy thcr, chuyên gia và các chi phi lien quan trrc tiép khác. 

U Tài san c djnh hIrth thành do dAu tir xay dung theo phuoiig thCrc giao thu, nguyen gia là giá quyt toán cong trinh du tir 

U xãy dirng, cac chi phi lien quan trrc tip khác V l phi tnràc b (nu cO). 

Tài san c djnh là nhà ccra, vt kin tnrc gn lin vâi quyii sCr ding d&t thi giá tn quyn scr dung dat dirgc xác djnh rieng 
U bit Va ghi nhn là tài san c dlnh  vô hinh. 

• 
10. Nguyen tc ghi nlin TSCD vô hlnh: 

I îàí san c dnh vO hinh duqc ghi nhn theo nguyen giá tth di (-) giá trj hao mOn lily k. Nguyen giá tài san c djnh vO 
hInh là toàn bô các chi phi ma Ngân hang phai be ra d cO dirge tài san c dlnh  vô hInh tInh dn thOi diem dim tài san do 

• 
vào sir dung theo dir kiên. 

U
Mua tài san cc dinh vo hInh riéng bitt 

Nguyen giá tài san cô dnh vo hinh mua riêng bit bao gOm giá mua (trir (-) các khoàn dircic chiOt khâu thucrng mi hoac 

• giàm giá), cac khoân thus (khong bao gm cac khoãn thu dircic hoàn lai) va các chi phi lien quan trirc tiép dn vic dim 
tài san vào trng thai sh sang scr dung. Khi quyn str diing dt dircc mua cOng vOi nhà cra, vt kin trCjc trén dat thi giá 

• trj quyn si:r dung dt di.rqc xãc dnh riêng bit và ghi nhn là tài san c djnh vO hinh. 

Tài san c d/nh vO hInh là quyn s& ding di 

U Nguyen giá tài san c dinh vo hinh là quyn sCr dung  dt là s6 tin trâ khi nhn chuyn nhirgng quyên scr dung  dat hgp 
pháp tr ngiri khàc, chi phi dn bO, giài phOng mat  bang, san tap mat bang, l phi truOc b.., hoac giá trj quyOn scr dung 
dt nhân gOp von lien doanh. 

11. Phu'ong phàp khau hao TSCD: 

Tài san c dinh hu hinh duac khau hao thea phirong pháp duOng thâng di,ra trên thai gian sr dung sOc tinh cOa tài san. 

• ThOi gian hau dung  uâc tmnh là thOi gian ma tài san phàt huy dugc tãc dung  cho san xuat kinh doanh. 

U T/ià'fgian /zñu diizg izOc 11,,!, cüa cdc TSC'D n/ia san: 

U
Nhà xzc&ng, vt kiin tric 25 nãin 

May moe, thiii bi 4 - 8 nánz 

PhLcong tién vn tOi, truyen dn 5 - 6 nàin 

Thit b dting  cy quán 1j5 2 - 5 náni 

• Tài sOn cd 0/nh khác 4 - 6 

• Quyen sir ding da'i cd thai hgn dirQC khdu hao p/n'i hcrp vOi th&i han ti-On gidy ch&ng nhln quyn th ding ddt. 

Quyii sir ding dd vO th&i hgn dupe ghi nhçln theo giá gc và khong tinh khdu hao. 

I 
Thiivêi mmli nOy là bO phcJn lu/p ihOnh cOc Ban can t&i chInh. Trwzg 20 
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a 

12. K toán các giao d!ch  thuê tãi san 

Thuê hoat dông: là loai hinh thuê tài san c dinh ma phn lou rüi ro và Igi ich gân Iin vâi quyn sâ h0u cüa tài san 
• thuc v ben cho thuê. Khoán thanh toán duâ1 hinh thi:rc thuê ho?t dng duqc hach  toán vào báo cáo kt qua kinh doanh 

theo phuxmg pháp dirãug thng dra trén thOl han  thué hoat dng. 

13. Tiên và các khoàn tu'ong auong tin: 

Trén báo cáo liru chuyn tin t, tin Va các khoán tiroug dtrrng tin bao gm tin, kim loai qu, tin gü thanh toán tai 
• Ngân hang Nhà niràc Viët nam, tin gui khong kS'  han và có kS'  han tai TCTD khác có thai han không qua 90 ngày k tu 

a	
ngày gui, trái phiêu chInh phü và các giy t& có giá ngân han khác dU diu kin tái chit khu vài Ngân hang Nhà nirOc, 
chung khoán cO th&i han thu hi hoäc dào han  không qua 3 tháng k tir ngày mua, cO khâ näng chuyn dôi thành mt 

• 
ltrong tiên nhât dinh, không cO nhiu rüi ro v thay di giá trj, va duqc nm gi0 vài mdc  dich dáp Crng các cam két thanh 
toán ngAn hn hon là d4 du tir hay mdc  dich khác. 

14. Các khoán dtr phông, cong nq tim an và tài san chua xác djnh. 

a Cc khoàn dir phông dirge ghi nlun khi: Ngân hang có mt nghia vd hin tai  phát sinh ti các sir kin d qua; Co th dira 

a
den sir giãm süt nhcrng lqi Ich kinh t cn thit d thanh toán nghia vj nçi; Giá trj cüa nghTa V11 ng dO duc i.ràc tinh mt 
cách dáng tin cay. Dr phông khong &rgc ghi nhn cho các khoãn l hot dng trong tirong lai. 

a Khi cO nhiu nghia v nq nxcrng tu nhau thI khà nang giàm süt Icri ich kinh t do viêc thanh toán nghia vi,i nq dirge xác 

a
dlnh thông qua vic xem xét toàn b nhOm nghia vi nói chung. Dir phông ccing dugc glii  nhn cho di khá nàng giàrn süt 
loi ich kinh th do viéc thanh toán tüng nghTa vçi ng là rt nhO. 

• Dir phOng dircic tInh a giá trj hin tai  cüa các khoàn chi phi dcc tInh d thanh toán nghTa vi  ncr vài suât chiêt khu tru'âc 

a	
thus và phan ánh nhuug dánh giá theo thi truOng hin tai  v thO giá cüa tin t va rüi ro cci th cña khoàn ncr do. Khoãn 
tang len trong dr phông do thôi gian trôi qua dirge ghi nhn là chi phi tin läi. 

a 15. K toán các khoän nghia vu il6i vOl nhân 

• Chi tin lucing, tin cong va cac khoán phãi trã khác cho ngiräi lao dOng  doanh nghip hach  toán vào chi phi kinh doanh 

a	
trong kS'  can c(r theo chi phi tin lirong phát sinh trong kS'.  Các khoãn tin htrong, tin thuOng cho nguui lao dng can cCr 
theo diu kn dirqc hirarig và mCrc dir cc huâng tai mt trong các h so sau: Lut lao dng Viet Nam; Hcrp dong lao 

• 
dông; ThOa uâc lao dng tap th; Quy ch tài chinh cüa Ngan hang, Tp doàn; Quy ch thuâng do Chü tch Hi dông 
quàn tn, Tng Giám dc, Giám dc quy djnh theo quy ch tài chinh ccia Ngân hang, Tp doàn. 

• 16. Nguyen tc và phu0ng phãp ghi nhn chi phi thud TNDN hin hành, chi phi thud TNDN hoãn lai: 

• Chi phi thus thu nhâp doanh nghiêp dirc xác djnh gm tng chi phi thug thu nhp doanh nghip hin hành và chi phi 
thuê thu nhp doanh nghip hoàn lai  khi xãc dinh Igi nhun hoc l cüa mOt  k' k toán. 

Chi phi thud thu nhâp doanh nghiêp hin hành: là s thud thu nhp doanh nghip phài np (hoc thu hi dugc) tInh trOri 

• thu nhãp chiu thud Va thus sut thus thu nhâp doanh nghip ccia nãm hiên hành theo lust thud TNDN hin hành di.rac ghi 
nhân. 

a 
Chi phi thuê thu nhp doanh nghiép hoan lai duoc xac dinh cho các khoàri chênh loch tam  thai  tai  ngay 1p bang can dôi 

• kê toán gi0a co sâ tinh thug thu nhãp cüa các tài san, ng phai trà và giá tr ghi s cña ching cho mic dIch báo cáo tài 
chinh và giá Ui scr dvng  cho muc dich thu. Thu thu nhp hoan lai phài trá dugc ghi nhn cho tht cã các khoàn chênh 

• léch tam th&i, cOn tái san thud thu nhap hoän lai chi &rac ghi nhOn khi ch&c chin cO dU Igi nhun tinh thu trong tirong 
lai d kliu tra các khoán chénh léch tarn thOi. 

a 

a 

Thzvm'êt mm/i nay là bc3  p/ian hcp than/i các Bdo cáo tài chinh. Tran8 21 
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N 

a
Giá tr ghi s cüa tài san thus thu nhp doanh nghip hoän lai  phái diiqc xem xét Iai  vào ngày két thüc niên d k toán vã 
phái giàm giá trj ghi sé cüa tài san thud thu nhp hoän 1i dn mc báo dam chic chn cO dü igi nhuân tinh thus cho phép 

. !cYi ich cüa mt phn hoc toàn b tài san thus thu nhp hori Ii ducic sU ding. Các tài san thus thu nhp doanh nghiêp 
hoän Iai chua ghi nhn truâc day d1wc xem xét Iai vào ngày két thüc niên d k toán và duqc ghi nhn khi chac chãn cO 

a
dCi lcñ nhun tInh thud d có th sCr dt.ing các tài san thu thu nhp hoãn 'ai  chua ghi nhn nay. 

R
Thus thu nhp hon 1i disac ghi nhn vào báo cáo kt qua hoat dOng  kinh doanh ngoi trir tnró'ng hqp thus thu nhp phát 
sinh lien quan dn môt khoãn muc  dirac ghi thâng vao vn chci sâ hu, trong tnràng hqp nay, thu thu nhp hoän lai  cUng 

R
dirac ghi nhn trirc tip vào vn chü sâ hüu. 

Ngan hang chi bu tru cac tai san thue thu nhap hoan Ii va thue thu nhp hoan li phai tra khi Ngan hang co quyen hcp 

• pháp drnc bü trir giva tài san thus thu nhp hien hành vài thus thu nhp hin hành phãi np và các tài san thus thu nhp 
hon lai và thuE thu nhp hon 1i phãi trà lien quan tói thu thu nhp doanh nghip duçrc quãn l' bâi cüng mOt  co quan 
thus d6i vOl ccing môt don vl chju thug va doanh nghiêp dir dlnh  thanh toán thu thu nhp hin hành phãi trà và tài san 
thus thu nhp hin hành trën co sO thun. 

17. Ke toán các khoan von vay, phat hành chung khoán nq, cong cti von 

Nguyen tc ghi nhn chi phi di vay: lài tin vay và các chi phi khác phát sinh lien quan trirc tiép den các khoán vay cCia 
I doanh nghip dugc ghi nhãn nhu khoán chi phi kinh doanh trong kS',  trtr khi chi phi nay phát sinh tr các khoán vay lien 

I
quan truc tip dn viêc du tir xay dung hoãc san xut tài san dO dang dugc tinh vào giá tr tài san do (duçic v6n hóa) khi 
cO dU diu kin quy dlnh tai chun mrc k toán s6 16 Chi phi di vay'. 

I 18. V6n chü sO hUu 

N V6n diu I: dircic hinh thành ti1 s6 ti&n ma các c6 dong d gOp v6n mua c6 phn, cô phiêu, hoc dircic b6 sung tr lqi 
nhun sau thu theo Nghj Quyt cOa Dal  Hôi D6ng c6 dông hoc theo quy dnh trong diu l hoat dng cOa Ngan hang. 

• Ngu6n v6n kinh doanh dirçic ghi nhn theo s6 v6n thrc t dà gop bang tin hoc bang tài san tInh theo mnh giá cOa cO 

I
phiu d phát hành khi moi thành lip, hoc huy dong them d mo rng quy mô boat dOng  cCia Ngân hang. 

Thng du v6n c6 ph6n: Phãn ánh khoãn chénh lch tang gifla s6 tin thjc té thu duc so vói mnh giá khi phát hành Ian 

• du hoac phát hành b6 sung c6 phiu va chêrih lch tang, giam giUa s6 tin thirc t thu dtrc so vài giá mua lai  khi tái 
phát hành c6 phiu qu5. TruOng hop mua lai C6 phiu d liy bO ngay tai  ngày niva thI giá tr c6 phiu duqc ghi giãm 

• ngu6n v6n kinh doanh tai  ngày mua là giá thuc t mua Iai  và cng phai ghi giãrn ngu6n v6n kinh doanh clii tit theo mnh 

I
giá và phii thng dir v6n c6 phn cCia c6 phiu mua lai. 

có phiu qu là c6 phiu cOa Ngân hang dä phat hành va dtrc Ngân hang mua Iai.  Khoàn tiên dà tra d mua c6 phiu, 

• bao g6m các chi phi có lien quan tnjc tip, dirqc giam trO vào v6n chO sO httu dn khi càc c6 phiu qu du?c hOy bO hoc 
ti phát hành. s6 tin thu do tái phàt hành hoac ban c6 phiEu qu trr di các chi phi lien quan triIc tip dn vic tái phát 

• hành hoc bàn c6 phiu qu9 duc tinh vào phAn v6n chO sO 

I
V6n khác: Phàn ánh s6 v6n kinh doanh duoc hinh thành do b6 sung tO két qua hoat dông kinh doanh hoc duc tng, 
biu, tài tro, dánh giá Iai  tài san. 

N Loi nhun chua phãn ph6i. 

• Nguyen tc ghi nhn Iqi nhun chu'a phân phél: duqc ghi nhn là s6 Ii nhun (hoc 16) tO kt qua boat dng kinh doanh 
cUa doanh nghip sau khi trO (-) clii phi thud thu nhp doanh nghip cüa k' hin hành và các khoán diu chinh do áp 

I dung hOi t6 thay d61 chinh sách ké toán và diu chinh h6i t6 sal sOt tr9ng yu cüa các nam truOc. 

• 
Viëc phân phôi loi nhuân và trIch lap các qu duoc can cO vào diu lé cüa Ngân hang và dupc thông qua Dai  hi dông C6 
dông hang näm. 

I 

I 
Thu vet ,ninh nh' ?c ho phin hç.rp thhnh cdc BOo cáo thi ch(nh. Trcing 22 

I Các khoãn thu phai np ngân sách nba nuOc sè dircc quyt toán ci,i th vOi co quan thu. Chênh loch giUa S6 thud phal— 

• 
nop theo s6 sách và s6 lieu kim tra quyt toán s duoc di&u chinh khi có quyt toán chfnh thOc vOl co quan thuê. 
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19. Lâi trén cô phiu 

Li co bàn trén Co phiu &rac tinh b&ng cách chia li nhun hoc I phân b cho c dông s& hu c phiu ph thông cüa 

• Ngân hang sau khi trich 1p Qu khen th.rang và phcic Ii cho s lirng binh quân gia quyn cüa s6 c phiu ph thông 
dang Itru hành trong kS'. 

U 
20. Cac ben lien quan 

Các ben lien quan là cac doanh nghip, cac cá nhân, trrc tip hay gián tip qua mt hay nhiëu trung gian, có quyên kim 

• soát ngân hang hoc chiu su kim soát cia Ngân hang. Các ben lien kt, các cá nhân nào trlrc tip hoc gián tip nm gi 
quyn biu quy& cüa Ngân hang ma cô ành htrong dáng k d61 vi ngân hang, nhQng chc trách quàn l' chü chat nhu 

• Ban Tang Giám dc, Hi dng Quãn tn, nhtIng thành vién than cn trong gia dmnh cCia nhung cá nhân hoc các ben lien 
kt hoäc nhuiig cong ty lien kt vii cá nhân nay cQng dtrçvc coi là các ben lien quan. Trong vic xem xét ttmg môi quan 

• h gifla các ben lien quan, bàn chit cña mi quan h duqc cliii ' chCr không phài là hmnh thic pháp l. 

• 
V. Thông tin b sung cho các khoãn mIIc trinh bay trong Bang can di k than 

1. Tin mt, yang bc, dá qu 

31/12/2021 31/12/2020 

TiénmtbngVND 

Tinmtbngngoi t 

T6ng cing 

2. lien gui ti Ng5n hang Nha nuoc 

185.361 

19.833 

154.150 

16.687 

205.194 170.837 

31/12/2021 31/12/2020 

Tin gri thanh toán ti Ngân hang Nba nirâc 53 0.440 5 60.297 

BngVND 431.162 526.920 

BngngoQitê 99.2 78 33.377 

Tong cong 530.440 560.297 

• Tin gti tai NgOn hang Nhà nzrác Vies Nam bao gni khoOn dtc  trti bat buôc và tài khoOn tin gO'i thanh loan. Theo 
quy djnh cáa Ngan hang lVhà nithc Vies Nain v dir Sri? bat bucc, các ngdn hang dicçc phép duy tn m3t sO' dir thO nói 

• tai tài khoán du Sri? bat buc, Sa dir bInh quOn dis Sri? bat buç3c hang thOng phOi khong dirçrc thO'p hon ? IC dtr tn? 
• bat bziôc nhdn vO,i bInh qudn sO dir tkn gz?i cOa thOng tricOc tai NgOn hang và dirçc dnh bang 3% s dis bInh quOn 

jafl gi?i cüa khách hang bang ding ViCt Nam cO /9) hgn dirOi m5t nOin và 1% Sd c/is binh quOn sian gz'ri bang dong 
• ViCt Nain cO 19) hçzn fir môt nan, tr& len, bang 8% Sd dir bInh qudn tin girl cOa khách hang bang ngoçzi t có /9) hcin 

duói iiz5t nthn và 6% so' dir bInh quOn lien gt'ri caa khách hang bang ngoçzi t cO 19) hcin tic m5t nOm trO len, bang 1% 
sO dir bInh quO/i tian gài bang ngoQi IC  càa NgOn hang a nirOc ngoài. 

3. Tin gui và cho vay các TCTD khác

31/12/2021 31/12/2020 
U 

• 3.1. Tin gui ti ciic TCTD khác 

TingCni khOngk'hn 

Bang VND 

3.184.983 

878 

4.295.807 

11.752 

• &ng ngoai hO'i 3.184.105 4.284.055 

• TingiicOk'hn 1.908.000 1.043.700 

BngVNfJ 1.908.000 1.043.700 

• Bang ngoai hdi - - 

• 
Cong 5.092.983 5.339.507 

ThuyC'i minh nay là b5 phCn hip thânh cOc BOo cáo lài chInh. Trwi 23 
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3.2. Cho vay các t ch(rc tin ding khác 31/12/2021 31/12/2020 

Cho vay ngân han 520.000 400.000 

BngVNfJi 520.000 400.000 

Dir phông nil no cho vay các TCTD khác - 

Cong 520.000 400.000 

Tng cong 5.612.983 5.739.507 

U 

U 

U 

• 

U 

• 
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N 
NI 

U 4. Chñ'ng khoán kinh doanh: Khong phát sinh. 

5. Cac cong ct,i tat chInh phat sinh va cac tài san tai chinh khac: 
TOng giá tn cüa hQ'p 

d6ng (theo ty giá ngày 
hiéu 1rc h9'p ang) 

Tingàycuinäm 

Tong giá trl gui sO kO toán 
(theo t giá ti ngày lap báo cáo) 

Tài san Cong ny 

cong ci là! cii In/i p/sd! sin/i Ithi 27.344 

- Giao dich hoán di tin te 1.724.444 27.344 
Công cy là! c/s/nh p/sd! sinh iiiz t 6.585 

- Giao dich hoán di tin tê 3.243.385 6.5 85 
Cong cv phái sinh tin t 1.724.444 27.344 

6. Cho vay khách hang 

31/12/2021 31/12/2020 
Cho vay các t chlrc kinh t, cá nhân trong niiâc 16.154.829 15.152.879 
Cho vay chi& khu cOng cu chuyn nhtrçmg Va các giy t& có giá 339.295 286.076 
Cho vay bang von tài tip, Oy thác dAu hi 15 595 
Cho vay di vài các t ch(rc, cá nhân niiàc ngoài 8.000 8.000 

TOng cong 16.502.139 15.447.550 

6.1. Phãn tIch cht Iu'ç'ng nq cho vay 

Na dci tiéu chun 

31/12/2021 
15.778.044 

31/12/2020 
I 5.100.040 

Nqcnchó 398.810 124.445 
No duOi tiêu chun 41.534 19.281 
NcinghingO 106.650 19.017 
Ng Co khã näng rnt v6n 177.101 184.767 

TOng cong 16502.139 15.447.550 

6.2. Phán tIch du n' theo thOi giall 

31/12/2021 31/12/2020 
Nongn han 11.693,831 10.931.458 
No trung han 1.528.165 1.742.064 
Ncdài han 3.280.143 2.774.028 
Tng cong 16.502.139 15.447.550 

U Tliuyê'i minh nay là ho phdn hap than/i các Báo cáo tOl chinh. Trans 24 
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a 
• NGAN HANG TI{U'ONG MAT cO PHAN sAi GON CONG THU'ONG Mu s: BOS/TCTD-HN 

a THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH H€P NHAT 
• 

a 

a 

• 

Nàm till chIn/i k& Iliac ngily 31 tháng 12 ndm 2021 Don vj lInk: Trlu dng Vit Plain 

6.3. Phán tich du ny' cho vay theo dM tuqng khäch hang và theo 1oi hinh doanh nghip 

31/12/2021 
Côngtynhànuâc 171.809 
Cong ty TNHH I thành viên do nhà nuàc sâ hthi 100% v6n diu 

46.940 

31/12/2020 

57.370 

43.986 

a 
Cong ty trách nhim hQu hn khác 2.465.673 2.395.946 
Côngtycphn 1.622.768 1.673.611 

I Doanh nghip tunhân 23.978 41.624 
Doanh nghip có v6n du tunróc ngoai 74.794 84.162 
Hop tác xä và lien hop tác x 44.743 51.308 

• H kinh doanh, Ca nhân 11.774.058 10.741.373 
Dcrn v hành chinh sr nghip; Dãng doàn th và hip hi 277.376 358.170 

• Tang cong 16.502.139 15.447.550 

31/12/2021 31/12/2020 
Nông nghip và lam nghip va thciy san 883.940 989.028 
Khaikhoáng 11.140 11.588 
Cong nghip ch bin, ch to 1.230.669 1.018.012 
San xut Va phän phi din, khI d6t, ntrOc nOng, hui nu,ôc và 
diuhôakhôngkhI 139.500 399.015 

Cung cp nuóc; hoat dng quãn lvà xCr l' rác thai, nuâc thai 3.623 12.399 
Xaydrng 1.235.824 1.278.538 
Ban buôn và ban lé; sita chta 0 to, mô tO, xe may và dQng ca 
khác 1.718.259 1.191.026 

D:ch vi liru trO Va an u6ng 221.524 177.435 
VOntáikhobAi 288.151 296.171 
Thông tin và truyn thông 27.128 22.589 

Hot dng tài chInh, ngân hang và báo him 100.000 
Hoot dong chuyên môn, khoa h9c và cong ngh 80.93 6 63 .287 
Hot dông kinh doanli bt dng san 588.092 554.989 
Hot dng cOa DCS, tc1iirc CT-XH, quOn l' NN, an ninh 
bãodámXHbtbuôc - 83.317 
Giáo due và dào tao 249.843 234.165 
Y t và hoat dông tngiOp xâ hôi 26 5.932 114.425 
NghthuOt, vui dial và giãi tn 17.836 51.190 
Hoatdôngdich vu khác 6.218.697 5.891.194 
Hoat dng làii thuê cac cong vic trong cac hgia dlnh, 3.221.045 3.059.182 
lông cong 16.502.139 15.447.550 

I 

I 

a 

a 

Thuye't ,ninh nay là b3 phdii hcp than/i  các  Bàn can tài chinh. Tratig 25 

• 6.4 Phãn tIch du nç cho vay theo 

1 

a 

• 

I 

a 

• 

I 

I 

• 

• 

• 

a 

I 
• 



Ndrn tài c/tIn/i kit thác ngày 31 tl:dng 12 nàin 2021 Don v/ tlnh: Triu thing Vit Nani 

7. fi vOi st,i thay di (tang/giam) cüa D' phông rüi ro tin dung 

Nm nay Drphbng chung Drphàng Ci tile 

Sdu'dunm 107.123 9.642 
Dr phOng rUi ro trich 1p trong nàrn /(Hoàn nhp trong näm) 15.314 42.311 
Dr phông giám do xCr Iy' các khoãn nç phài 
thu hi bang ngun dr phong (12.430) 
S thr cuOi nàm 122.437 39.523 

Näm 

Sdu'aau näm 107.849 8.155 
Dir phang rüi ro trIch 1p  trong näm 1(1-loan n14p  trong näm) (726) 44.573 
Dir phàng gihm do xCr 1các khoãn nçi phài 
thu lièi b&ng ngun dir phang (43.086) 

S du cu61 nm 107.123 9.642 

Chi tit s du' di phông 3 1/12/2021 31/12/2020 
Dir phông rUi ro cho vay khách hang 161.960 116.765 

+Dtrphongchung 122.437 107.123 
+ Dtphông cu the 39.523 9. 64 

Cng 161.960 116.765 

8. Chüng khoán dau 

Trái phiu dc bit do VAMC phát hänh 31/12/2021 31/12/2020 
- Mnli giá trái phiEu dc bit (1) 657.446 752.229 

- Dir phàng trái phiu dac  bit (2) (326.983) (229.826) 

Cong 330.463 522.403 

Tong cong 330.463 522.403 

a 

a 

• 

R 

a 

a 

a 

• 

• 

• 

• 

a 

a 

a 

a 

NGAN HANG TIIUONG Mid cO PHAN SAI GON CONG THIXONG Mu s& B05ffCTD-HN 

THUYET MI[NH BAO CÁO TAI CHINH HJP NIIAT 

a 

(1,): chi-ng /thoán nQ' ('Thai philu ã'ác bitt) phát sinh ti viéc mua, ban và xic i nq xdu cüa Cong y Quãn lj Tài san cOa 
a các t chi'cc tin d:ng Vit Na,n phát hành, quán 1)5 và thanh toán trái phiu däc biêt dicçic ap dung theo Thông itt sO 

a
19/2013/TT-NHNN ngày 06 thang 09 nOi;i 2013 cOa NgOn hang Nhà NirO'c Vit Na,n quy a'inh ye rnua, ban và xt'r 1,5 no 
xcu cOa Cong ty Quán ljS Tài san cOa các ti cht'rc tin dting  Viét Nani. Theo dO, trong th&i han cOa trái phiu dác biét 5 

• 
nOrn, tO cht'rc tin dung ban no' phái trIch lap dt phOng rzi ro di vó'i trái phiu dc bitt  vào chi phi hoçt dng theo l 
20%/nOni trCn giO fri lrái phiu. 

I (2): Dir phOng TrOi phiiu ã'c biét dirQ'c dC cap & trén theo quy dinh tgi Thong itt 19/2013/7T-NHNN tgi ngày 
31/12/202 1 là: 326.983.494.026 dóng. 

9. GOp v6n, du tu'dãi 

31/12/2021 31/12/2020 

- Phãn tIch giã tr dau tn theo Ioi hInh aau tu 

Các khoãn dau tir dài han khhc 53.880 125.655 
Dir phOng giárn gih dau tu dhi han (28.182) (26.93 1) 
TOng cong 25.698 98.724 

a 

a 

Thu yêt niinh nay là hO phOn hap thành cOc BOo cáo lOi chInh. Trang 26 

a 

a 

• 



- - - - 
NGAN HANG TI{UONG MA! CO PHAN SAI GON CONG THUNG Mu s& B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HQ'P NHÁT 

TWin: liii ci, In/i k& Iliac iigày 31 t/idng 12 ham 2021 Don vi rink: Tr&ii (lông  V!( Nam 

9. GOp van, dãu tu dài hn (tiêp theo): 

- Chi tit các khoãn 1u ttr dài han cüa Ngân tiling 

31/12/2021 31/12/2020 

Ten Giá gc 
T 

Giá trj hin ti 
1 phn 

0 von(/o) 
Giá gôc Giá tr hin tai 

Ty t phân 
vn (%) 

Dan ttr dãi han khác 53.880 25.698 125.655 98.724 

Du tu-  vão cãc TCTD 

Ngân hang TMCP Ban Vit - - 71.776 7 1.776 2,34% 

Du tu vão doanh nghip khác 

COng ty CP Du lich Khách san  Sài GOn Ha Long 18.380 18.380 10,98% 18.379 18.379 10,98% 

Cong ty Cp Thanh loan Qu6c Gia Vit Nam 2.000 2.000 0,0064 2.000 2000 0,0064 

Cong ty CP Ch(rng khoán SAIGONBANK Berjaya 33.000 33.000 11,00% 33.000 33.000 11,00% 

Qu BL Tin dung cüa Doanh nghip vira Va nhO 500 500 0,22% 500 500 0,22% 

Dij phOng gãin gili du tLr cht'rng khoãn dài han (28.182) (26.931) 

Cong ty CP Chimg kholin SAIGONBANK Berjaya (27.227) - (26.931) 

Cong ty CP Du Ijch Khách san  Sal GOn Ha Long (955) 

Tng cong 53.880 25.698 125.655 98.724 

Dir phông giãm giá các khoãn dâu tu' tãi chInh dài han 

Tai ngày 31/12/2021, Ngán hang không inch 1p drphông giàin giá các khoán ddu tu tài chInh dài hqn nay 'tri khoán &u 1u vào Cong ty CP Chtng khoán SAIGONBANK Berjaya và Cong 
ty CT Dv Lich Khách San Sài GO,i 1-ia Long) vi NgOn hang dczi Lu' nhcni inic lieu dài hcin, (ham gia vào Ban Quán trL cô dong chiln lirçrc. Các khoán dcu tu nay chi 4p d4nphOng suy giàm 
giO in khi các cOng ty nay cO lcri nhun l kl am. 

Trong nOn:, lslgan hang aa thoái toàn bó vn cüa NgOn hang TMCP'Bàn Vi&, lcri nhuân thu duc tft viêc ban cphdn nay là 106.915.908.300 VND. 

T/iuyC't mmli nay là bo phOn hcip tOO n/i cOc BOo cáo tOi ch(nh. Trang 27 



NGAN HANG TIJU'ONG MA! CO PHAN SAi GON CONG THUONG Mu so: B05/TCTD-HN 

THUYET MIMI BAO CÁO TAI CHI NH HcW NHAT 

Nan: tài chmnh kit thác ngàp 31 IMug 12 näm 2021 Don  vj (In!:: Triêu &ing Viêt Nam 

10. Tli sIn cO dinli liüu iiiiili 

- TIng gilm tli sIn c dlnli  hñii kInk nIm 2021: 
Nhà cra, va 

KhoIn mc
1ruc 

Nguyen gil TSCD hUti hliih 

May móc thit bj 
Phiwng tin vn 
tãi truyn dn 

Tliit bi  (1ng c 
quan I 

Tài san cô 
dinh khác 

Tng cong 

S6dudu nlm 1.039.394 71.479 56.421 48.830 16.248 1.232.372 
-Muatrongk' 9.788 - 5.737 2.445 17.970 
-Dutirxaydirngcablnhoanthlnh 39.082 - - - 39.082 
- Tang do diu chuyn 239 1.106 - 71 1.4 16 
- Tang do dièu chinh 149 210 3 30 392 
-Thanh1,nhtrcmgbán - (117) (33) (157) (1.018) (1.325) 
-Giarndodiuchuyn - (577) (1.106) (32)  (164) (1.879) 
-Gilrndodiuchinh (149) (210) (3) (30) (392) 
s6 dtrcu6i nIm 1.078.476 80.812 56.388 54.378 17.582 1.287.636 

Gil trj hao mon luy ké 
Sdudu nIm 335.606 68.052 51.586 34.686 11.094 501.024 
-HaomOntrongk5' 42.759 2.409 1.472 4.926 1.738 53.304 
- Hao mOn trong k5' (cIa cOng ty con) 84 104 11 33 232 
- Tang do diu chuyn 741 741 
- Tang do diM chinh 11 17 11 8 47 
-Thanh1,nhi.rcmgbán - (117) (33) (157) (1.011) (1.318) 

- Gilm do diM chuyn (339) (741) (33)  (93) (1.206) 
-GiImdodiMchinh (11) (17) (11) (1) (7) (47) 
S thrcuii nIm 378.365 70.089 53.129 39.432 11.762 552.777 
Gil tn cOn lal cIa TSCD hun kink 

S dir dãu nlm 703.788 3.427 4.835 14.144 5.154 73 1.348 
S dir cui nIm 700.111 10.723 3.259 14.946 5.820 734.859 

T/un'êi minh nay là b phn hçvp thânh cdc bdo cáo tài chink Trang 26 
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• u•ri  
NGAN HANG THU3TG MA! CO PHAN SAI GON CONG THUONG 

THUYET MLNH BAO CÁO TA! CHINH HP NHAT 

N(u,i Mi chin/i kit tithe izgày 31 thdng 12 nöm 2021 

Mu so: B05/TCTD-HN 

Doiz i'j tI,th: Triii dong Viçi Na,,, 

 

- Tang giãm tài san c djnh h&u hlnh nam 2020: 

 

Khoãn myc 

Nguyen giá TSCD Ii liii huiih 

Nhà dra, vt kin 
trüc 

May moe thiêt bi 
Phirong tin vn 
tãi truyn dn 

Thit bj dyng cu 
quán I 

Tài san c dlnh 
khác 

Tong cong 

S6dirdãu nãrn 1.035.751 71.517 55.654 42.375 12.638 1.217.935 
-Muatrongk' 40 168 767 6.522 4.193 11.690 
-Tangkhac - - - - 
- Du ttr xây dtxng w bàn hoàn thành 3.603 - 3.603 
- Tang do diu chinh - - - 
- Thanh 1, nhtrçmg bàn (206)  (102) (549) (857) 
- Diu chinh khãc - 35 (34) 1 
S6dtrcu6inäm . 1.039.394 71.479 56.421 48.830 16.248 1.232.372 

Cia trj hao mon Iuy k 

S6dudunam 294.295 66.486 49.501 30.828 10.828 451.938 
-HaomOntrongnam 41.311 1.790 2.041 3.969 832 49.943 
- Thanh I, nhtrcing ban (206) - (102) (549) (857) 
-Diuchinhkhác (18) 44 (9) (17) 
S6dffcu6inam 335.606 68.052 51.586 34.686 11.094 501.024 
Cia trl cOn Iai cOa TSCD Iiii'ti Iii iih 

Sódutnnàm 741.456 5.031 6.153 11.547 1.810 765.997 
S ducu6i näm 703.788 3.427 4.835 14.144 5.154 73 1.348 

Thuylr mm/i nay là b p/Mn hçip thành các bdo cáo tài ch1nh Trang 29 

 



NGAN HANG THITONG MAI cO PHAN sAi GON CONG THU'ONG Mãu so: B05/TCTD-HN 

THUYET MIMI BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT 

Nan, là! chfnh kit Iliac ngày 31 thdng 12 nöm 2021 Don vj tInh: Triêu dông Vit Na?n 

- Các thông tin kIic ye tài sin cô djnh hun hlnh: 

31/12/2021 31/12/2020 

Cam kt rnua TSCD Co giá frj Ian trong thong Iai 

Cam k& ban TSCE) cO giá trj km trong tlrcmg Iai - 

Giá trj con lai  cüa TSCD huu hinh tam  th&i khOng duvc sCr ding vào san xu.t kinh doanh - 

Nguyen giá TSCF) hflu hmnh da khu hao ht nhtrng vn cOn scr thing 132.283 134.243 

Giá frI cOn Iai  cOa TSCD hthi hirih dang chi thanh 1 

Thu yê't mini; nay ià b piu1n hçip thành cdc bdo cáo tài chtnh. Trang 30 
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a 
NGAN HANG THUONG MA! cO PHAN SAI GON CONG THUONG Mu s& B05/TCTD-HN 

a 

I  THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HUP NHAT 

• Nãm tài c/i/nh kEt Iliac ngây 31 thdng 12 zárn 2021 Do7i vi tin/i: Tr&u  &ng  V&I Nan: 

• 11. TAi sAn c dlnh  thuê tAi chInh: Không phAt sinh, 

• 12. TAi sAn c dinh vô 

- TAng giAm tAi sAn c djnh vô hInh nAm 2021: 

KhoAn mic 
Quyn sfr 
dicing dt 

Phn mm 

may vi tinh 
Tong cong 

Nguyen giA TSCD vô hInh 

SdudunAm 461.718 50.123 511.841 

-Muatrongnam 1.805 1.805 

- DAu nr xay dirng cci bAn hoAn thAnh 6.671 6.671 

- Thanh I, nhi.rong bAn (288) (288) 

S6 du cui nAm 468.101 51.928 520.029 

GiA tr! hao mon tOy k 

S dudãu 11Am 41.606 47.689 89.295 

- Hao mOn trong näm 2.66 1 1.153 3.814 

- Ttig do diu chinh 15 15 

-Giãmdodiuchinh (15) (15) 

SducuinAm 44.267 48.842 93.109 

GiA tn cOn Ii cüa TSCD vO hinh 

S du du hAm 420.112 2.434 422.546 

S6 ducui nAm 423.834 3.086 426.920 

- TAng giAm tAi sAn c d!nh vô hInh nAm 2020: 

a 
KhoAn muc 

Quyn sA 

dingat 
Phân mm may 

vitInh 
Tong cong 

I Nguyen giA TSCD vO hlnh 

a 
S dudu nAm 461.718 50.123 511.841 

a 

S du cui nAm 

CiA tn hao mOn Iuy k 

461.718 50.123 511.841 

I S du du nAm 38.946 46.662 85.608 

a 
-HaomOntrongnarn 2.660 1.027 3.687 

a 

S du cui nAm 

GiA trj cOn Ii cAa TSC+J vO hInh 

41.606 47.689 89.295 

I s6 du c!u nAm 422.772 3.461 426.233 

So ducui nAm 420.112 2.434 422.546 

a 

a 

a 

Thu vê'i minh ,ihy /á hi) phcmn Iz(/p rhânh các Báo cáo thi chmnh. Trang 31 

• 

a 

a 

• 

I 
• 

a 

a 

r 
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U 
NGAN HANG THUONG MA! CO PHAN SAI CON CONG TH1XOTJG Mu s: B05/TCTD-HJ 

U THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HP NHAT 

• Nãrn ài ch(izIi ku Iliac ngày 31 thdng 12 ithrn 2021 Don vj link: Triu &ing Vit Narn 

U 

• - Cãc thông tin v tài san cô djnh vô hmnh: 

• Khoãn muc 31/12/2021 31/12/2020 

TSCD vo hInh quan trQng, chim t' trçng IOn trong tong tài san 

• Giá trl h9p I cüa TSCD vo hinh do Nhà ntrOc cp 

• Giá trl cOn 1i cCia TSCf) vô hinh cia ding d th chp cho các khoãn nçi 
phãi trà 

Giá tn cOn Iai  cOa TSCD vô hInh tm thii khong sü diing - 

U Nguyen gia cüa TSCD vô hInh khu hao ht nhtrng vn cOn sr dçing 45.909 44.9 14 

• Giá tr cOn 1i cCia TSCD vô hInh dang thanh I' 

• Chi phi trong giai don nghién cOu, trin khai - 

• 
Giá trj cam kt mua, ban TSCD vO hInh Co giá trj IOn trong tucrng Iai - 

Các thay di khác 
U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

• 

U 

U 

U 

U 

U 
Thu yê ;ninh nay là b p/iin hcp than/i các Ban  cáo fài chlnh. Trans 32 
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a 
a 

NGAN HANG T1IUNG MA! CO PHAN SAI GON CONG THLJiNG Mu so: B05/TCTD-I1N 

THUYET MINII BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT 

• 

a 

Niirn tài chinh kIt Iliac ngày 31 tháng 12 mini 2021 Don vj tin/i: Tr4u dng ViiI Narn 

13. BAt dng sin du tu Khong phát sinh 

14. Tii sin có khic 

31/12/2021 31/12/2020 

a 
I.Chiphixiydiingccibandôdang 6.750 7.681 

a 

2. Mua sm tài sin c6 djnh 12.371 7.258 

3. Cic khoin phil thu 105.955 95.711 

a 
4. Tii sin có 5.471 55.383 

130.547 166.033 Ting cong 
a 

a 

14.1 Chi phi xiy du.rng co bin 
Trongdo: 

31/12/2021 31/12/2020 

a 
-NhuiigcôngtrInh ion 6.750 7.68 1 

Xdy dtrng  rnó'i chi nhánh Ha Ni7i 823 823 

a Xdydirngm&ichinhanhD6ngDa 1.774 

a 
Dct 50 Nguyi Thành Daklak 4.142 4.142 

Szra chüa nhà 2C Phó Dic ChInh 885 

• Khác 900 942 

Cong 6.750 7.681 

a 

14.2 Mua sAm tii sin c ffinh 31/12/2021 31/12/2020 

Trong dO: 

a 36rnáyATM 476 2.564 

a 
Nang cdp phdn num Oracle và Module Trade Finance 4.345 

Phn inrn thanh loan lien ngán hang - 204 

• Phdn ,nm h thcng quàn lj van bàn din 1ir 538 538 

a 

Phdn mini phông chng rzca tin 

Phn ,nm hóa don diên it 

2.971 

286 

3.035 

a Nang cOp he lhdng SAN 2.838 

a 

Khác 

Cong 
917 917 

12.371 7.258 

a 14.3 Cic khoin phil thu 31/12/202 1 31/12/2020 

a 
- Cic khoin phil thu ni b 10.089 28.176 

a 

Thain o, thiiu mdi 1in, là/san ch&xiclj5 (*, 

Tçin z'rng nghiep vu 6.849 

18.139 

5.009 

• 
CCc k/zoànphái thu khác 3.240 5.028 

- Cic khoin phii thu ben ngoii 95.866 67.535 

a Ti(.n h 1ro Mi sudt ch& Nhà nithc thanh toán (**,) 4.664 4.664 

Thrnn 6, thie'u ilult tin, tài san chO xic lj5 (*,) 14.489 

Các khoán khác 76. 713 62.871 

U Cong 105.955 95.711 

• 
(*): BiCn bàn xOc nhc2n kIt qua k/din qujY ATM qua cong tác k/din qu ATM vào làc 15 gid; ngày 08/06/2015 daxac d/nh 
sI lien chCnh lech thié'u là: 18.138.590.000 &ng thea bién bàn k/em ira qu9 ATM ngày 05/06/20/5. Hin nay, ngán hang 

• da chi0'ën hO so sang Co quan cO thdni q1dn xtr l va sait khi thu n; khoán phài thu nay con 14.488.590.000 dáng. NgOn 
hang dã inch lap dicphOng 100% klioân nphá/ thu khO dOi nay 

a 

ThuyC't minh nay là b3 p/ida Juip tliinh cac I3Oo cáo zài chInh. Trang 33 



a 
NGAN HANG THUNG MAI CO PHAN SAI GON CONG THUONG Mu s& B05/TCTD-HN 

I 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HP NHAT 

Nãm tài c/i/ni: kEt thàc izgày 31 i/thug 12 ham 2021 Dcn vj tIn/i: Triu dng Vit Nam 

a

(**,): Thuyll miii!, ithn h3 1r9 Mi sutfi c/to Nhà nwOc thanh iodn: 

Ti.n da chi cho khách hang vay ho' trQ Mi suá't 67.592 

• Các khoán d nhdn tin hó Ira Mi suit ('62.928,)  

Kho/in iin can phài i/ui lz tr.r c/:ô' u/ia n,thc ilianli loan 4.664 

I 
14.4 Tài sin có khic 

- Chi phi ch phin b 
31/12/2021 

4.425 

31/12/2020 

8.649 

• 
- Tii sin gin na d chuyn quyn sâ hfu cho Ngan hang dang chxcr 1 45.754 

+ Bot d5ng san 45.754 

• - Iii sin khic 1.046 980 
Cng 5.471 - 55.383 

14.4 DL) phng rüi ro cho cic tii san có khic 31/12/2021 31/12/2020 

Di,r phôrig phii thu khó dài (14.489) 

• Tham o, i/i/Au mdt tiAn, tàisán thiAu ch&xz5 (*,) ('14.489,) 

Cng (14.489) 

I 
• 

• 

15. LQ'i th thtro'ng mi: Khong phit sinh. 

16. Cic khoin no Chtnh phi vi Ngin hang Nhi nwO'c: Không phit sinh. 

17. Tin gil vi vay cic TCTD khic 

17.1. Tiên gii cia cic TCTD khic 

a. Tin gCri khong kS'  hn 

31/12/2021 

42.737 

31/12/2020 

104.829 

- Bang VND 42.729 103.982 

a -Bngngoaitë 8 847 

• 
b. Tin gri có kS'  hn 2.298.124 1.546.640 

-BngVND 420.000 460.000 

a -Bngvàngoaite 1.878.124 1.086.640 

• 
Cng 2.340.861 1.651.469 

a 

17.2. Vay cic TCTD khic 

-BngVND 741 870 

• + Ngán hang TMCP Ddu itt và Phát TriAn Vit Nain (*,) cN SGD 3 741 870 

- Bang ngoi t 1 .429 1 .640 
1 + Ngdn hang TMCP Ddu tirvà Phát TriAn VitNa,n (** -cNSGD 3 1.429 1.640 

a Cong 2.170 2.510 

T 6ng cIng tin gil vi vay TCTD khic 2.343.031 1.653.979 

a (**): H9p dng vay sA 33/TCNT IJI-C2/14/SGDIJI-HfJ ngày 11/04/2014 vài Ngán hang TMCP Ddu Ttr và Phái TriAn Vit 

a
Nani -CN SGD3 imw dIch vay cho hoat dc5ng dào tao c/i/a sd kinh phi thuôc cdu phn tang czr&ng náng ltrc  the ché dtr  an 
iài chinh nông thOn I/I/WB. Th&i hqn vay là 19 uiãrn 4 thang. Lãi sut cô' d/nh 0, 75°/dnä,n. 

• (**): - Hop dng vay sA 34/TCNT II-B/08/SGDI/I-HD ngày 15/01/2008 vó'i Ngãn hang TMCP Ddzi Tir và Phát TriAn Viéi 
Nam -CA' SGD3 inuc dich vay cho hoat dong dào tao chia Se kinh phi thuc cAzi phn tang cir&ng nãng lcc the' c/iA dtc  an 

I iài chInh nông thón 1/. Th&i /1cm vay là 19 na/n 8 tháng. Lãi suá't cAd/nh 0, 75%/nãu,i. 

I
(**,,):  - Hop dng vay sA 42/TCNT 1I-B/08/SGDIII-HD ngày 15/07/2008 vol NgOn hang TMCP Dan Tn' và Phái TriCn Vit 
Noun -C'N SGD3 inuc dlch vay cho hoçut dng dào tao chia sé kinh phi ihzec cAu phn tang cicOng náng ltrc  thA ché' dcr  On 

• 
tài chInh nBng thOn 11. ThOi han vay là 19 nã,n 0! lháng. Lãi sud't cd dl nh 0, 75%/nã,n. 

Tluu','C'i in in/u nay ic bó p/ian hop than/i các BOo cOo iài chIn/i. Trang 34 

(*,): Hop dng vay s 1305TH/RDF 11/I 7/CN SGD Il/-I-ID ngày 17/04/2017 vó'i Ngan hang TMCP £)du Tu- và Phái TriAn 
I Viii Nain -CN SGD3 intc dIch cho vay lai tái các dir an và di itrong vay hcrp lé theo quy dinh cza S lay chInh sách Qu9 

RDFII. Thô'i hun vay là 60 tháng. Lãi sudt bié'n dOng 0,49%/tháng. 



I 
NGAN HANG THUONG MA! CO PHAN SAT GON CONG THU'ONG Mu s& B05/TCTD-HN 

U 
TIIUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT 
Näm gal chfnh két Iliac ngày 31 thdng 12 izãm 2021 Doi, vj I1nh: Triêu dng V&1  Narn 

R - Hcp dng vay s 02/TCNT !I1-C2/1 1/SGDIII-HD ngày 18/10/2011 vOi Ngc2n hang TMCP Dcu Tic và Phát Tri1n 
Viêt Nain -CN SGD3 muc dIch vay cho hoat d5ng dào tao chia Sd kinh phi thu5c cthu phdn tOng cithng nOng lc the ch dw 
On tài chinh nOng thOn Ill. Th&i han vay là 21 nOin ii tháng. Lãi suO't ccf dinh 0, 75%/nOm. 

I 

U 

• 

• 

U 

• 

Tin gCri ccia TCKT 1.105.343 1.966.517 
Doanh nghip nhà nuOc 64.417 113.215 
Cong ty TNHH 398.636 606.668 
CôngzyCáphdn 430.564 986.033 
Doanh nghip tic nhOn 13.673 69.120 

Doanh nghip cO v6n ddu tu• nirác ngoài 198.053 191.481 

Tin gui cüa Ca nhân 12.282.779 12.323.988 

Tin gCri cUa các d6i tticYng khác 4.717.365 3.933.129 

T6ng cong 18.105.487 18.223.634 
19. V6n tãi tro, üy thác 1u tu, cho vay TCTD chju rüi ro: Không phát 
20. Phãt hãnh giy tô có giá thông thtiông: khong phát sinh. 

21. Các khoãn phãi trä, nç khác và dr phOng rui ro khc 3 1/12/2021 3 1/12/2020 

Các khoàn phãi trâ ni b 74.233 32.471 

- COc khoán phOi Ira cho Can bó CNV 42.447 10. 713 

- Quj khen thirOng Va phic lçi phOi ira 25.979 13.367 

- COckhoánphOitránoib5khác 5.807 8.391 

+  Läi c6 dâng phãi trá 683 683 

+ Khoàn phái trâ ni bkhác 5.124 7.708 

Cáckhoànphãitràbenngoài 76.178 68.941 

- PhOi Ira v i,iiia s;n TSCD 870 870 

- ThuE' thu nhcp doanh nghip phOi np 7.8 78 24.079 
- Chuyn tkn phái trO 2.774 2.039 
- Thuê' và cOc k/wan phâi np cho Nhà NirOc 968 1.571 
- PhOi Ira khOc cho Nha NirOc 2.539 2.539 
- COc khoOn phâi Ira hOn ngoài khOc 61.149 3 7.843 

Tong cong 150.411 101.412 
22. Thu thu nhp hon lii: Khôn phát sinh. 

Thu yOt ,ninh nay ia b j,hc.mn hJ/) thành các BOO COO IOi chInh. Trang 35 

18. Tin gui cüa khách hang 

- Thuyt minh theo toi tin gui 31/12/2021 31/12/2020 

Tin, vàngCri khongk'hn 2.325.499 1.972.117 
-Bcng VND 2.129.105 1.714.710 
- Bang yang và ngoai te 196.394 257.407 

Tin, vànggCri cO kS'  han 15.753.673 16.228.495 
-BngVND 15.628.834 16.092.434 
- Bang yang và ngoai te 124.839 136.061 

Tin giii vn chuyën dông 4.254 4.055 
TingCiik'qu 22.061 18.967 
T6ng cong 18.105.487 18.223.634 

Thuyt minh thea di tuçng khäch hang, 1oi hInh doanh nghip 31/12/2021 31/12/2020 

• 

• 

I 
• 

• 

• 

U 

• 

U 

U 

• 

U 
• 

U 

U 

K 



NGAN HANG TH1JOT'G M41 CO PHAN SAI GON CONG TITUONG Mu s& B05/TCTD-HN. 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT 

Nj,,, thi cli in/i kêt I/inc i;gây 31 Ilidug 12 ,ztim 2021 Don vj tin/i: Triu thing Vit Nam 

23. Vn qu cüa To chüc tin dting 

23.1. Bão cáo tInh hlnh thay dôi vn chü so,  hUu 

CHI TIEU 

Von gOp chO 
sO hüu 

Chênh Ich 
Thãng dtr t giá hi 
vn cô phãn doái 

Qu5 diy trü' b 
sung vn diêu I 

Qu du tu 
phát trin 

Qu dr phong 
tãi chinh 

Lqi nhun 
chu'a phn phOi Ttng 

S du ti ngày 01/01/2020 3.080.000 716 53.000 8.817 225.676 192.997 3.561.206 

Loi nhuOn sau thug näm 2020 

TrIch lOp các qu tr lçii nhun näm 2019 

Trich qu ho?t dng Hiii ding quãn tn - Ban Kim soát 

TrIch qu9 thuO'ng ngtxäi quãn l 

- 

7.231 

- - 

14.462 

97.046 

(21.693) 

(876) 

(500) 

97.046 

(876) 

(500) 

S du' ti ngäy 3 1/12/2020 3.080.000 716 60.231 8.817 240.138 231.407 3.621.309 

S du ti ngày 01/01/202 1 3.080.000 716 60.231 8.817 240.138 231.407 3.621.309 
Lcii nhuOn sau thud nãm 2021 

Trich Ip các qu tir lçi nhuOn näm 2020 

Trich qu9 khen thu'àng, phOc Igi tr li nhuOn nãm 2020 

TrIch qu' hoat dông Hi dông quán trj - Ban Kiêm soát 

TrIch qu thumg ngi.thi quãn l' 

4.852 - 

- 

9.705 

122.686 

(14.557) 

(33 .564) 
(830) 
(576) 

122.686 

(33.564) 
(830) 
(576) 

Sdu'ti ngáy3l/12/2021 3.080.000 716 65.083 8.817 249.843 304.566 3.709.025 

T/wvê't njinh nay là h5 phtTh luip thàn/j các &io cáo tOi chInh. Trang 36 



NGAN HANG THISONG MAI CO PHAN SAI GON CONG THU'ONG Mu s: B05/TCTD-HN 
R 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH HqP NHAT 
Na,,, Mi chinh kIt Iliac i;gày 31 I/zdng 12 ,zäni 2021 Din, vj tin/i: Tr&u thing Vie!  Na,,, 

• 
23. Vn qu cüa To chic tin dung (tip 

Theo Ngh djnh s 93/2017/ND-CP ngày 07 tháng 08 näm 2017 do Chinh Phü ban hành, cãc Ngán hang thuong mi phài trIch 
U Ip các qu5' triróc khi chia c ttrc nhir sau: 

• 
-  TrIch 1p qu dir tr b sung vn diu 1 5% 1i nhun sau thug, s dir thi da cUa qu nay bang vn diu I hin có cüa các t, 
chi:rc tin dung. Qu nay s duac chuyn sang vn diu lé khi cá sir phé chun ca Ngân hang Nhà nuOc Vit nam và Uy Ban 

U Chag Khoán Nhà Niràc. 

• 
- Trich 10% vao qu dr phang tài chInh; s6 du' ti da côa qu nay khong virQt qua 25% vn diu lé hiên cO cCia các tO chcrc tin 
ding. Qu dr phông tài chinh dung d bü dp phn can 'a  cüa nhng tn tht, thit hi v tài san xày ra trong qua trInh kinh 
doanh sau khi da thiçxc bô dp bang tin bi thtraiig ccia cac t chtrc, cá nhân gay ra thn tht, cUa t6 chirc bão him vã sCr ding 
di,r phông trIch lap trong chi phi. 

- TrIch các qu khác nhu qu9 du tu XDCB qu khen thuông phüc Ii. . .do Ban lanh dao  Ngân hang d xut vâ Di Iii dng 

• 
côclôngphêduyet. 

• 
23.2. Thu nhp trên mit cô phiu Näm 2021 Näm 2020 

• 
- Lgi nhun hoac I d tmnh tâi ca bàn trén c phiu 122.686 97.046 

• 

- Các khoàn diu chinh giàm
- (3 4.970) 

+ Qu9 khen thi.rông, phuc lqi
- (34.970) 

U - S6 binh quân gia quyn c phiu phc thông d tfnh Iäi ca bàn 308 308 

• 

- Li co bàn trên C6  phiu (c1ng/ Co phiu) 398 202 

• 
Tai ngày 31/12/2021, cong ty khong cO các c phiu cO tim näng tác dng lam suy giàm läi ca bàn trên cO phiu. 

23.3 Thuyt minh v các cOng cu tài chInh phuc hçp: không phát sinh. 

23.4. Chi tiet von dau tu cua TCTD 

31/12/2021 31/12/2020 

Tong so 
Von CP phô 

thông 
Tong s Vn CP phô thông 

- Vn gop cUa các cdOng 

-Thngduvncphn 

3.080.000 

716 

3.080.000 

716 

3.080.000 

716 

3.080.000 

716 

TOng cong 3.080.716 3.080.716 3.080.716 3.080.716 

23.5. Co tüc 

U Näm 2021 Nàm 2020 

• - C tCrc dä cong b sau ngày kt thOc kS'  k toán: 

~ C trc dã Cong b6 trén c phiu ph thông: Chira cOng b Khong chia c tue 

+ C6 t(rc dã cOng bO trén cô phiu uu di: - 

• - C tirc cOa c phiu iru dãi tOy k chira dircrc ghi nhn: - 

U 
a 
a 
a 

Thu yet ,ninh nay là h( phmn heip than/i ccIc Bdo cáo tat ch(nh. Trcwg 37 

. 
• 

U 
• 



U 

U 

U 

NGAN HANG THUNG MA! CO PHAN SAI GON CONG THNG Mu s& 805/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HP NHAT 
Näni lài chmnh kit iliac ngày 31 i/lang 12 i,ám 2021 Dcrn vi ifnh: Tri:i itdizg Vit Nan, 

U 

a 
23.6. Co phiu Triu cô phiu 

31/12/2021 31/12/2020 
U - S Iircrng c phiEu dang k phát hãnh 308 308 

3+ 
U - S Iuvng c phiu cia ban ra cong chCrng 308 308 

+ Cd phiu phd thông 308 308 *1 U - s6 Iuçmg c phiu dang liru hành 308 308 ii 
TI 

U + Cophiiuphd thông 308 308 

* Mnh giá ci phiu dang luu hành 10.000 dng/CP.
+0 

• 

U 

U 

Vi. Thông tin b6  sung cho các khoãn mvc trInh bay trong Baa cáo kt qua hot dng kinh doanh 

24. Thu nhp Iâi Va các khoãn thu nhp tu0ng tu 

Nãm 2021 Näm 2020 

• 
Thu nhp Iai tin gCri 3.697 12.332 
Thu nhp lai cho vay khách hang 1.5 18.583 1.535.380 

U Thu tir Iãi kinh doanh, du tir chng khoán nq - 14.03 0 

• 
ThutCrnghipvibão1anh 5.555 4.752 
Thu khác tCr hot dng tin dçing 6.33 4 6.63 7 

U 
Tong cong 1.534.169 1.573.131 

U 25. Chi phi Iãi và các khoãn chi phi tuong tir 

U 
NAm 2021 NAm 2020 

U 
Trá lai tin gCri 868.118 952.524 

U Trã lal tin vay 53 1 .648 

U Chi phi hott dong tin diing khác 76.827 28.290 

U 
Tngcng 944.998 982.462 

U 
26. Li/(I) thuin fir hoit ng dch vy 

U Näm 2021 Narn 2020 

• 
Thu phI dicli vu 53.781 59.729 
Thu dich vu thanh toán 24.298 23.6 12 

U Thu djch vçi ngân qu 539 572 
Thu khác v dich vu 28.944 35.545 
Chi phi tir hot dng dch vI 26.020 22.158 

U Chi dich vu thanh toán 7.717 7.369 
Chi phi hiru phi va mng vin thông 12.1 89 11 .113 
Chi v djch vii ngân qu 1.405 1.387 

• Chi khác v dich vu 4.709 2.289 

• Lai/(Io) thuãn fir hoit dng dlch vy 27.761 37.571 

U 
Thu yet in in/i nà-j' là ho p/iOn hup t/iành cOc BOo cOo thi chInh. Trang 38 



NGAN HANG TIIU'OG MAT CO PHAN sAl GON CONG THIXUNG Mu s6: B05/TCTD-HN 

I THUYET MIMI BAO CÁO TA! CH!NH HP NHAT 
Nàm tài c/tin/i kIt t/zic ngày 31 tháng 12 iunz 2021 Doe,: vj tInh: Triu i!ng Vit Nant 

I 

• 
27. LaiI(th) thun tO' hot dng kinh doanh ngoi h6i 

Thu nhâp tfr hoat dng kinh doanh ngoi hi 

Näm 2021 

43.063 

Näm 2020 

31.970 
I Thu tr kinh doanh ngoai té giao ngay 5.869 9.959 

a 
Thu tir các cong cu tài chInh phái sinh tin té 37.194 22.011 

Chi phi hot dng kirih doanh ngoi Mi 3.082 399 

a Chi ve kinh doanh ngoai té giao ngay 3.082 399 

a 

LAi/(I) thun t1r hot dung kinh doanli ngoi hôi 39.981 31.571 

28. Lâi/(I) thuãn ffr hoyt dng kinh doanh (mua ban) chung khoán kiith doanh: 

• 
Näm 2021 Näm 2020 

• 
Chi phi v mua ban ch0ng khoán kinh doanh - 40 

Läi/(I) thuAn tO' hot dng mua ban chü'ng khoán kinh doanh - (40) 

• 29. Lãil (18) thun tO' hoot dng kinh doanh (mua ban) chOng khoän du tu: Khong phát sinh. 

• 30. Thu nhp tO gop von, mua cO phãn. 

NAm 2021 Näm 2020 

CO tOe nhn duQc trong nâm t gop von, mua cO phãn. 106.916 1.408 

Tii gOp vn, du nr dài hn - 1 .408 

Thu nhp tr ban c ph&n 106.916 - 

I Tong cong 106.916 1.408 

• 31. Lãi/(1) thun tO' các hot dng kiiih doanh khOc 

a Näm 2021 Näm 2020 

a Thu nhp tir hoat ding khãc 133.904 95.951 

Chi phi tO hoat dOng khác 14.604 8.374 
a 

Lãi/(I) thun tiu' các hot dng kinh doanh khác 119.300 87.577 

32. Chi phi hoyt dng 

a Näm 2021 Näm 2020 

I 1. Chi nôp thud vâ các khoãii phi, Iê phi 2.187 1.626 

2. Chi phi cho nhân vién: 362.651 286.415 

Trong dO: 

a Chilirongvàphy cap 269.812 213.366 

C6 khoàn clii dóng gOp theo hrong 46.846 46. 774 

Dng phtec và cOc clii phi lien quan 23.546 14.351 

a Chitrqcap 22.447 11.924 

a 

3. Chi v tài san 

Trong do: Khciu hao tàí sOn cO d:nh 

108.694 

57.350 

88.982 

53.630 

a 

a 
Thu yC't ,ninh nay là bc p/?clli hap f/là,?!? cOc B6' cáo fài chInh. Trang 39 



NGAN HANG TIIUNG MA! cO PHAN sAi GON CONG THTXNG 

THUYET MIMI BAO CÁO TAI CHiNH HOP NHAT 
Nan: tai chin!: Ice! tithe izgày 31 (hang 12 nan: 202! 

Mu s: B05/TCTD-HN 

DoS,: vj link: Triu dông Vial Nam 

32. Chi phi hot doug (tip) 

Näm 2021 Nâm 2020 

4. Chi cho hoat dông quãn I' cong vi 66.203 75.044 

Trongdo: 

Cong tác phi 3.661 5.504 

Chivcáchoatdç5ngdoanthIciaTCTD 48 221 

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

6. Chi phi dir phOng (khong tInh chi phi dir phông rzi ro tin dung nói 
và ngoai bang; chi phi dcphông giám giá chi'rng khoán) 15.740 622 

T6ng cong 573.544 468.663 

33. Chi phi thud thu nhp doanh nghip 

Näm 2021 Nãm 2020 

33.1. Chi phi thuê thu nhp doanh nghip hin hành: 

1. Chi phi thus TNDN tInh trth thu nhp chu thu nãm hin hành 31 .100 24.079 

2. Diu chinh chi phi thud thu nhp doanh nghip cüa các nàm trirOc 
vào chi phi thus thu nhp hiên hành näm nay 327 

3. TOng chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hãnh 31.427 24.079 

33.2. Chi phi thu thu nhp doanh nghip hoãn Ii: Khong phát sinh. 

Khoàn thud thu nhâp doanh nghip trong näm &nc tinh trén lçri nhun chju thu uóc tinh trong näm cüa Ngân hang và Cong ty 

• 
con. Khoán thu nay tOy thuc vào sr kim tra và có th cO sir diu chinh cOa ca quan thug. 

VII. Thông tin bO sung mt s6 khoän mtic  trinh bay trên Báo cáo Itru chuyên tiên t 

34. Tin và các khoãn tuong duong tin 31/12/2021 3 1/12/2020 

Tin mt va cac khoân tticrng duong tiM tai  qu9 205.194 170.837 

• TiM gui tai  NHNN 53 0.440 5 60.297 

U TiM, yang gui tai các TCTD khác (khOng k5' han vã ks'  hn <3 tháng) 5.092.983 5.339.507  

TOng cong 5.828.617 6.070.641  

35. Mua mO'i và thanh I các cong ty con: khong phát sinh 

• 
VIII. Các thông tin khác 

36. TInh hlnh thu nhp cfla can b, cOng nhãn viên Nãm 2021 Nárn 2020 

i. TOng s can b, cOng nhãn viên 

11. Thu nhp cOa can bô, cOng nhãn viên 

1.395 1.390 

1 T6ng qii 1iroig 269.8 12 2 13.366 

2. TiM thuàng 20.664 - 

3. TMg thu nhp 290.476 213.366 

4. TiM luong binh quán (dMg/nguOIthang) 16 13 

5. Thu nhp blnh quán (dMg/ngisui/thang) 17 13 

Thuyêt mm/i nay ia b(3 p/iOn hip than/i các  Ban cáo tâi ch(nh. Trang 40 
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U 

a 

a 

U 

U 
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U 

• 

• 
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U 

U 

U 

U 

• 

U 

a 



NGAN HANG TI{[f(JNG MAI CO PHAN SAI GON CONG THUONG Mhi s& B05/TCTD-IIN 

U 
TIIIJYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HQP NIHAT 

Nãm là! chfnh kt Iliac ngày 31 (hang 12 :thrn 2021 Dan vj ((n/i: Trieu dong Vit Nan:  

U 37. TInh hinh thyc hin nghia vij vol Ngãn sách Nhà nu&c 

Chi tiêu S du dAu nAm S 

Phát sinh trong näm 

phãi np So dã np SO du cuOi näm 
1. Thu GTGT 1.071 7.067 7.4 17 721 
2. Thud tiëu thu dãc bit 

3. ThuE TNDN 24.079 32.500 48.701 7.878 
a. Thud TNDN 24.079 31.427 47.628 7.878 

ThuTNDNczangan hang 23.810 29.761 45.387 8.184 
Thul TNDN cza Cong ty con 269 

b. Thui TNDN nhà thdu nithc 
ngoài 

1.666 

1.073 

2.241 

1.073 

(306) 

4. Các loai thud khác 500 4.427 4.680 247 

TOng cong 25.650 43.994 60.798 8.846 

38. Loi hmnh va giá trl tài san th chp cUa khách hang 

Giá trj dn Giá tr dn 
Loai tài san dam bão 31/12/2021 31/12/2020 

Bt dng san 30.343.269 28.058.357 

Phuoiigtin van tái 347.75 1 389.225 
sO tit kiém, k' phiu Va CáC giy tY cO giá khác 1.041 .050 931.470 
Vttu,hanghoa 241.388 323.276 

Tài san th chap khác 878.889 840.270 

TOng 32.852.347 30.542.598 

39. Nghia vii my tim an và các cam két dna ra 

Chi tieLl 31/12/2021 31/12/2020 
Cain kt giao dch ngoi hOi 1.697.100 4.161.600 

Cam kit giao dich hoán di 1.69 7.100 4.161.600 
Cam kt trong nghip vu L/C 132.368 128.805 

Ca,n kit thanh loan trong nghip vi LIC 132.368 128.805 
Các cam kt khác 232.670 168.203 

Bâo Mnh thcznh toán 108.762 68.138 
Bào l5nh I/nrc hién hop dáng 38.9 78 34.915 
BOo lãnh dir thai1 20.488 8.937 
Cam kit bOo lânh khOc 64.442 56.213 

Tong 2.062.138 4.458.608 

U Trong qua trinh kinh doanh binh thuong, Ngân hang thirc hin nhiu cam kEt khác nhau và phát sinh môt sO khoàn nq tim 
tang và cam kOt no tiOm tang duoc hach toán vào ngoai bang. Ngân hang dij kiOn khOng bj tOn tht tr9ng yu tir các nghip 

- vu nay. 

U 40. Hoat dng üy thac và di I TCTD không chu rüi ro: KhOng ca 

• 41. Cäc hot dng tigoi bang khác ma TCTD phai chu rüi ro dáng k: Khong co 
Thuyêt mini, nay là hO ph7n hqp than/i cOc BOo cáo liii chin/i, Trang 41 

U 

U 

U 

U 

• 

U 

U 

U 

U 

• 

U 

• 

• 

• 

U 

• 

U 

U 

U 

U 
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NGAN HANG THU'ONG MAI CO PHAN SAI GON CONG TIUSUNG Mu s: BOS/TCTD-HN 

U 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT 

U 

U 

• 
42. Giao dlch v6i các ben lien quan 

• Mi TInh cht S dir 

U
Ben lien quan quan h giao djch Chi trã trong näm cui nm 

Hôi dng Quãn tn và Ban Tng Giám dc LLrcnng + thtrâng 7.100  

Nan: tài c/:Inh th thác ngày 31 thãng 12 nan: 2021 Don vj ((n/i: Triu thing Viii Nam 

U 

43. Cäc s1r kiin sau ngày Ip bang can dOi k toán 

u
Ban Tng Giám dc khng dinh rng không cO sin kin nào phãt sinh sau ngày kt thi:ic thai k' tài chinh lam ánh hLrông 
tr9ng y&i c1n tInh hInh tài chinh cia Ngan hang cn dirçic thuyt minh, cong b trên Báo cáo tài chInh. 

U 44. Mü'c d tp trung theo khu vljc dja l cüa các tài san, cOng nçva các khoän muc ngoi bang 

• 44.1 Mfrc t3 lçIp (rung t/ieo Id,:, vrc dfa 1j. 

• Bô phân theo khu vuc dia l: Là môt bô phân cO th phân bit duqc cCia ngân hang tham gia vào qua trinh cung cp san 
phm, djch vi trong phm vi môt môi tnrang kinh t cii th ma bO phn nay có chu rcii ro và 1i Ich kinh t khác vâi cac b 

• phân kinh doanh trong cac môi trirang kinh t khác. Môt Ithu virc dja 1 khOng bao gm các hoat dng trong môi tnir&ng kinh 
té Co rüi ro và ic' Ich kinh t khác bit dáng k. MOt  khu vlrrc dja 1' có th là mt qu6c gia, hai hay nhiu quc gia hoc mt, 

• hai hay nhiu tinh, thành ph trong Ca 

U DVT: triu &ing 

CCTC phái sinh 
U 31/12/2021

T6ng dir n Tong tin gui Các cam kt (Tong giá 
trj giao dich

Kinh doanh và dãu tu 
cho vay cüa khách hang tin diing chOng khoán 

then hp dOng) 
U 

Trong nuàc 17.022.139 18.105.487 365.038 1.724.444 657.446 
U 

Ngoài niiàc - - 

CCTC phái sinh 
TOng dir nc TOng tin gui Các cam kt •. Kinh doanh Va dâu tin 3 1/12/2020

cho vay cüa khách hang tin diing
(Tong giá tr giao dch

cliü'ng khoán 
theo hp ang) 

U Trongnir6c 15.847.550 18.223.634 297.008 3.243.385 752.229 

• Ngoai niràc - - - - 

44.2 Mfrc d qip (rung theo iigành iigIi kin/i doanli Nãm 2021 Näm 2020 

Lçii nhuân k toán sau thutheo nganh ngãn hang 116.075 95.43 6 

Lçii nhun k toán sau thutheo ngànih nhà hang, khách sn 6.611 1 .610 

Tong iqi nhuii k toán sau thutrên bão cáo tài chinh h'p nht 122.686 97.046 

U 45. Quãn l rüi ro tái chInh 

U Các rCii ro tài chInh ma Ngân hang phâi chiu bao gni rüi ro tin diing, rái ro thj tnr&ng và rüi ro hot dông. 

• 
45.1 Ráiro(i,:dyng 

U Rüi ro tin dung là rüi ro ma môt ben tharn gia trong mt cong cii tài chinh hoc hp dng khách hang khong thirc hin các 
nghia vu cOa mInh, dn dn tn tht yE tài chinh. RCii ro tin dirng phát sinh tr hoat dng cho vay và baa lânh dirài nhiOu hinh 

• 

U 
Thuyê', mini?  nay I?, b jh/in hap thành các Bdo cáo lài ch(nh. Trwz' 42 

U 

U 

1; 



I NGAN HANG TIIIIOG MAI cO PHAN SAi GON CONG THffiJNG Mu s: BO5ITCTD-HN 

THUYET MINT! BAO CÁO TA! CH!NH H(%P NHAT 

Nàm tài ci, In/i k/i lhác ngày 31 thdng 12 nâm 2021 Di,, vj tInh:  Triu dng Vit Nan, 

I 

• Ngân hang cüng chlu các rüi ro tin ding khác phát sinh ffi cac khoãn du Ur váo chcrng khoán nq và các rUi ro khác trong 

• hu, các cong ci phái sinh va s du thanh toán vOi các dM tác. 
hot dcng giao djch cUa Ngan hang (rüi ro giao djch), bao gm các tài san ti-en danh miic giao djch không thuQc vn chü sâ 

• RUi ro tin ding là rüi ro Ion nht cho hoat dng kinh doanh cCia Ngân hang; do dO Ban 1nh dao  quãn l' rti ro tin dung cho 
Ngãn hang môt cách rt cn tr9ng, Vic quán I và kim soát rüi ro tin di,ing duqc tp trung vào mt bO phn quãn l rCti ro 

1 tin dting chiu trách nhiëm báo cáo thu0ng xuyén cho Ban T6ng Giám dc và ngiiäi dCrng du mi dorn VI kinh doanh. 

45.1.1 Do lu-hug Till TO tIn (lyng xdc djnh ta,: that và 41p drp/:àng 

I 
(a) Cho vay và bäo Iânh 

Vic do ltiông rUi ro tin dicing di.rçrc thyc hin trirâc và trong th&i gian cho vay.
4 

Ngân hang dã xay dung các mô hinh h tra viêc dinh ILl-mg rOi ro tin dyng. Các mô hmnh xp hang và chm dim nay &rçic 7 

• 
sir dung cho mol danh muc tin dung trcng yu và hinh thành co- sâ cho vic do ltroiig các rüi ro vi pham thanh toán trirâc và 
trongkhichovay. 

• Dua ti-en viêc do lisa-mg trén, Ngân hang phân loi các khoãn cho vay và trIch lap dir phang theo Thông tis s6 1 1/2021/TT-
NI-INN ngày 30 tháng 07 nàm 2021 cCia Ngân hang Nhà ntràc d do kr&ng và phân Ioai các khoàn cho vay và báo lnh. 

• 
(b) Cli iing khoán 

• 
Các khoãn du tir cOa Ngân hang vào chmg khoán n là các Cong cy nq do ChInh phO và các t cha-c tin dyng Va kinh t cO 
uy tin phát hánh. ROi ro tin dung duc Ira-c tinh theo tirng khoán nq ci,i th khi Ngân hang dánh giá cO si,r thay di v rOi ro 

• tin dung cCia ben d6i tác, Các khoàn dAu tu' vào các chth-ig khoán nay duc xern là càch d dam b hoch djnh chit luvng 
tin dung t6t hon và dng tha-i duy trI ngun tin dyng sn sang d dáp a-ng yèu cu cAp vn. 

U 
45.1.2 C'dc chlizl, sách klênz so dl Va gidin I/il/u Till TO 1hz dung 

I 
Ngán hang kim soát rñi ro tin dyng bng vic áp dyng các han  mic d61 va-i các rCii ro (cho cá rñi ro ni bang và rOi ro ngoi 

I bang) lien quan dn ta-mg khách hang vay van, hoäc nhOm khách hang vay vn theo dOng các quy dlnh  ccia Ngan hang Nha 

I
nisOc Vit Nam. Them vào do, rOi ro tin dung cong disqc kim soát thông qua vic rà soát djnh k5' các nhOm tài san th chp 
và phân tich khà nàng trà n läi và vn cOa các khách hang vay vn va càc khách hang tim nãmg. 

• Ngân hang có môt s các chInh sách và each tha-c thuc hành d giãm thiu i-ui ro tin dyng. Cách thcrc truyn thóng nhAt là 
nm gi11 các tài san dam bào cho cãc khoàn t?m  crng vn, mOt  each tha-c ph bin. Các loai tài san dam bào cho các khoán 

• cho vay và a-ng truOc gm 

• - Th chAp di va-i các bt dng san là nhà a-; 

• - Quyn di vOi eác tài san hoat dông nhu try sa-, may mOc thit bj, hang tn kho, các khoàn phãi thu; 

- QuyAn di va-i các cong cu tâi chinh nhir cha-ng khoán nq và ch&ng khoán von. 

• Di vOi các khoàn cho vay CO dam bão, tài san th chAp duçc djnh giá mt cách dôc 1p ba-i Ngân hang va-i viec áp dyng các 
t' l chiAt khAu cy thA d xác dnh giá tn cO thA cho vay ti da. T' ! chiAt khAu cho mi ba1  tài san thA chap duqc huàng 

• dan trong Thông tin s 11/2021/TT-NHNN ngày 30 tháng 07 näm 2021 cOa Ngân hang Nhà nina-c và dircnc Ngan hang diéu 
chinh cho ta-ng truông h9p cy thA. Khi giá trj hap l cOa càc tài san thA chAp bj giàm, Ngân hang së yéu cAu khách hang vay 

I vAn phãi thA chAp them tài san dA duy tn ma-c d an toàn dAi va-i rOi ro cOa khoàn cho vay. 

I 
I 
I 
- Thuyét minh nay là bt3 hdn hip thOnh các Báo cáo tài chmnh. Trang 43 



NGAN HANG THTIGNG MAI cO PHAN sAI GON CONG THQNG Mh s& B05/TCTD-HN 

a 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINTI HQ'P NHAT 

Nàrn tài chin/i th tlthc ngày 31 thdng 12 nãrn 2021 Thi,i v/ tinh: Trieu dng Vit Nam 
U 

U RUi ro tin diing di vài các cam kt chi'i yu bao gim thu tin diing và các hcip dng bâo lânh tài chInh có tinh chit tucmg t 
nhu rüi ro tin dung di vài các khoãn cho vay. Thu fin dung kern ch(mg t& và thu tin dvng  thircmg mi - là các cam kt bang 

U van bàn cia Ngân hang thay mt cho khách hang thanh toán cho ben thir ba len dn s6 tin quy djnh theo các diu khoãn và 
diu kién ci th - &rçic dam bào bang chmnh hang hóa lien quan và do do rii1 ro thp hon so vâi các khoãn cho vay trirc tiêp. 

U Viêc phát hành thu tin dvng  và các hpp dng báo lanh tài chInh duvc thrc hin theo các quy trinh dánh giá và phé duyt tin 

U
ding nhu dM vâi các khoãn cho vay và t?m  Crng cho khách hang tth khi khách hang k qu 100% cho các cam kt CO lien 
quan. 

45.2 Rüi ro th1 truo'ng 

RUi ro thj trtràng là nil no ma giá trl hcip 1 cCia các lung tin trong tuong lal cüa mOt  cong cv tài chInh s bin dng theo 

a nh0ng thay di cüa gia thj tnrOiig. RUi ro th trlràng phát sinh tir trng thai ma cüa läi su&t, các san phm tién t và cong cv 
v6n, tt cà các san phm nay du chiu tác dng tr bin dng trén thj trumg nOi chung và trng loi thj truäng nOi riêng và sir 

U thay di cüa mCrc do bin dông ci1a giá thi truäng nhtr: rcii ro lài suit, rüi ro tiên t và ri rove giá khác.
KI - 
IC 

a 

U 

a 

a 

U 

a 

U 

U 

U 

a 

a 

a 

U 

a 

a 

a 

a 

U 

a 

a 

a 

Thuyê't minh nay l,f, h<5  p/ian luip than/i các &io cáo tài chIn/i. Trang 44 



NGAN HANG THUONG M,l CO P1-IAN sAt GON CONG THUONG Mu so: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHfNH HQP NHAT 
Nüm thi chf,zl, ki Iliac iigày 31 Ilzáng 12 ithin 202! Do',t vi IInh: Triu dng Vi Nam 

45.2 RUi ro tlii truông 

45.2.1 Rii ro Iäi suãt 

Rii ro !ai suth I rüi 0 ma dOng tin song tirnng Iai cOa mOt  cong ci,i tM chinh bi bin dng do tác dOng  cüa cOc thay dôi v IAi sut c0a thl trung. Ngân hang quart rcii ro li sut thông qua vic kim soát mcrc 
chênh lch Iãi sut theo k' han  hang tháng. 

Bang duói day tOrn tt rOi ro tãi sut cOa Ngân hang ti ngày 31 tháng 12 nam 2021: 

Chu tueu Qua han Khong chiu lau Den I thang 
Tu I den 3 

. 
thang 

Tu 3 den 6 
thang 

Tu 6 den 12 
. 

thang 
Tu' I den 5 

narn 
Tren 5 nam Tong 

Tin int, yang bac,  dá qu - 205.194 - - - - - 205.194 
Tin gal tttl ngin hang Nhà ni.râc - - 530.440 - - - - - 530.440 
Tin. yang gal tai  vh cho vay các TCTD khác (*) - - 3.184.983 1.908.000 520.000 - - - 5.612.983 
ChOng khoán kinh doanh (*) - - - - - - - - 

C/ic cong ci,i tài chInh phái sinh và các tài san tài chmnh khác (*) - - - 27.344 - - - - 27.344 
Chovaykhachharig (*) 263.545 - 45.561 407.372 221.891 5.453.411 6.239.228 3.871.131 16.502.139 
Chng khoán dtu or (*) - - - - - 657.446 - 657.446 
GOp vein, dâuttsdãi han(*) - - - - - - - 53.880 53.880 
Fâi san c dnh v/i Bt dng san du tu - - - - - - - 1.161.779 1.161.779 
Tãi san Co khác (*) - 374.873 - - - - - - 374.873 
Tng Tãi san 263.545 580.067 3.760.984 2.342.716 741.891 5.453.411 6.896.674 5.086.790 25.126.078 
Nq phai trã 

Tin gCri c/ia và vay tCrNHNN và các TCTD khác - 42.737 2.298.124 - - 741 1.429 2.343.031 
Tin gOl cOa khách hang - 4.821.190 904.047 3.115.861 53.981 9.210.408 18.105.487 
Các cOng ci tài chinh phái sinli và các khoãn ng tãi chInh khác - - - - - - - - - 

Vtn tài tro, Oy  thác dAu or. cho vay TCTD chju rCii ro - - - - - - - 

PhathanhgiAytacogia - - - - - - - - 

Các khoân n khác - - 45 1.410 - - - - 451.410 
TngNqphãitrã - - 5.315.337 3.202.171 3.115.861 53.981 9.211.149 1.429 20.899.928 
MOe chênh IêeIi nIIy cam vOi lãi sut nôi bang 263.545 580.067 (1.554.353) (859.455) (2.373.970) 5.399.430 (2.314.475) 5.085.361 4.226.150 
Cac cam ket ngoai bang co tác dQng ten mirc dQ nhay cam vâi 
suat cua cac tat san va cong nci (tong) (2 062 138) - - - (2 062 138) 

MOc chênh Iêch nitay cam vói liii suat nôi, iigoii bang 263.545 (1.482.071) (1.554.353) (859.455) (2.373.970) 5.399.430 (2.314.475) 5.085.361 2.164.012 

T/uivêt .'n,nh nay ta hO p/tan hcp than/i cdc Báo cdo thi chfnh. Trang 45 



NGAN HANG THUONG Ml CO PHAN SAI GON CONG TH1fONG Mu s: BO5ITCTD-FIN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HP NHAT 

NOi,z iài clthzh k IIuc !zgâj' 31 tlzdng 12 nan: 2021 Doe,: vj Ilith: Triêu dáng ViPi Nain 

Bang duói day tOrn tt rOi ro Iäi sut cüa Ng5n hang ti ngày 31 thang 12 nam 2020: 

Chi tieu Qua han Khong chiu Iai Den 1 tháng 
Tu I dn 3 

tháng 

Tir3 Tn 6 
thang 

Tü6 den 12 
. 

thang 

Tü I dn 5 

nam 
Tren 5 nàm Tong 

Tin mat.  yang  bac.  dá qu - 170.837 -  -  -  -  -  170.837 
Tin gal tal  ngãn hang Nhã nirâc - - 560.297 -  -  -  -  -  560.297 
Tin, yang gôi tai và cho vay cäc TCTD khác (*) - - 4.759.807 579.700 400.000 -  -  5.739.507 
ChiThg khoán kinh doanh (*) - - - - - - - - 

Các cOng ci tãi chinh phái sinh vO các tOi san tài chInh khác (*) - - 6.585 -  -  -  6.585 
Chovaykhachhang(*) 216.957 -  94.872 93.798 375.551 5.318.308 6.042.810 3.305.254 15.447.550 
Chüng khoán du tic (*) - - - - - 752.229 -  752.229 
Gop v6n, dAu tic dài han (*) - - - - - - - 125.655 125.655 
Tài san c6 djnh va B&t dng sOn du tic - - - - - - - 1.153.894 1.153.894 
Tài sOn Co khác (*) - 359.756 - - - - - - 359.756 
Tang Tài san 216.957 530.593 5.424.561 673.498 775.551 5.318.308 6.795.039 4.584.803 24.316.310 
Nç phãi trã 

Tin gCri ca và vay tirNHNN vO cac TCTD khOc - 717.229 934.240 -  -  870 1.640 1.653.979 
TlngthcOakhOchhOng - 4.878.107 1.003.859 4.324.556 23.869 7.993.243 18.223.634 
Các cOng cu tOi chinh phOi sinh vO cOc khoOn nc tài chinh khOc - - - - - - - - - 

Vrn tOi trci. Uy thOc dAu tic. cho vay TCTD chiu rCii ro - - - - - - - - 

PhOt hành giy ti CO giO - - - - - - - - 

COc khoOn na khác - 443.866 - - - - 443.866 
Tang Nq phãi trã - - 6.039.202 1.938.099 4.324.556 23.869 7.994.113 1.640 20.321.479 
MOc chênh Ich nhy cam vó.i Iäí suãt ni bang 216.957 530.593 (617.641) (1.264.601) (3.549.005) 5.294.439 (1.199.074) 4.583.163 3.994.831 

COc cam kt ngoai bOng có tOc d(mng tâi rnmrc dnhay cOrn vâi IOi 
suAt cOa cOc tOi sOn vO cOng nq (rOng) 

- - - - - - - 
- 

MOc chênh Iêch nhay cam vói Iäi sult ni, ngo1i bang 216.957 530.593 (617.641) (1.264.601) (3.549.005) 5.294.439 (1.199.074) 4.583.163 3.994.831 
(*) KhoOn rntic nay không bao gm s dir dir phOng cmii ro. 

Thuyês mini? tmav kl b phcln /ip tithnh các Bdo cáo tài chIn/i, Trang 46 



NGAN HANG THUONG ML cO PHAN SAL GON CONG THUONG MAu s: B051TCTD-HN 

THUYET MINII BAO CÁO TAI CHINH HQV NHAT 
Na,,: ài c/unit kt thiic izgliy 31 flidug 12 i:ürn 2021 Doe,, vj tmnh: Triu, ding Vi Nan, 

45.2 Rili ro thj tnrOng 

45.2.2 Rüi ro tiên tê 

ROi 10 tin tt là rOi ro ma giã trj cUa các cOng ci,i tãi chinh bi bin dng xut phàt t1r bin dng t giã. Ngàn hang dtwc thành 1p và boat dng tai  Vi1 Nan-i vâi ding tin scr dvng  là dng Vit Nam. Dng tin 
giao dlch  chinh càa Ngãn hñng cOng là dng Viét Nam. Các khoãn cho vay và ing tnràc cho khách hang cOa Ngân hang chO yu bng dng Viët Nam Va do Ia M9. Tuy nhién, mt s6 tài sOn khOc cOa Ngan 
hOng bing ngogi t khác dng Vit Narn và do a M. Ban T6ng GiOm doe ccia NgOn hang dä thit 1p hn mCrc trang  thai cho trng Ioai  tin t. Trang  thai dng tin duqc giOm sat hang ngày và chin krc 
phOng ngOa rUi ro thrçc NgOn hOng scr dirng d dOm bOo trang  thai dng tin duqc duy tn trong han  mirc dà thi& lip. 

Bang duài day trinh bOy các 101 sOn vO cOng nq cUa NgOn hang theo loai  tin t &rc quy d6i sang VND tai  ngày 31 thOng 2 nAm 2021: 

Chi tieu EUR duoc quy doi 
USD dLrqc quy 

. 
doi 

Càc ngoai tê khOc 
. 

dirçc quy doi 
Tong 

Tài san 

Tin niät, yang bc, dO qu 749 18.373 711 19.833 
Tin gal tai  ngOn hang Nba nixàc - 99.278 - 99.278 
Tin, yang gal tai và cho vay càc TCTD khác (*) 7.794 3.173.356 2.954 3.184.104 
Ching khoOn kinh doanh (*) - - - - 

COc cOng ci tài chlnh phái sinh vO các tOi sOn tài chinh khOc (*) - - - - 

Cho vay khOch hang (*) - 932.072 - 932.072 
Chang khoOn dAu tu (*) - - - - 

Gop vn, dAu tin dài han (*) - - 

Tài sOn c dlnh  vO BAt dng san d&u tin - - - 

Tài sOn CO khOc (*) - 9.155 - 9.155 
Tng Tài san 8.543 4.232.234 3.665 4.244.442 
No phãi trã Va Vn chO so hüu 

Tin gCni cCia và vay tã NHNN vO cOc TCTD khOc - 1.879.562 - 1.879.562 
Tin gni cOa khOch hOng 6.417 317.166 10 323.593 
Các cong ci tài chinh phOi sinh và cOc tài são tOi chlnh khOc (*) - 1.697.100 - 1.697.100 
Vn tOi trq, Ciy thOc dAu tu cho vay TCTD chiu rCii ro - - - - 

Phàt hành giAy t.1 cO giO - - - - 

Càc khoOn nçn khOc 2.126 338.406 3.655 344.187 
V6nvacacqu9 - - - - 

TOng Nq phãi trã vO Vn chO sO hüu 8.543 4.232.234 3.665 4.244.442 

Trng tI,i tin t ni bang - - - - 

Trang thai tiOn t ngoi bang - - - - 

Trang thai tiOn t nôi, ngoi bOng - - - - 

Tliuyê( ,ninh nay là lx) p/iin hip than/i các Bdo Cáo ti chInh. Trang 47 
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NGAN HANG THU'QNG M1 CO PHAN sAi GON CONG THUONG Mu si'i: B05/TCTD-I-IN 

THUYET MINII BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT 
NO,,, lOi c/,I,:I, k t/thc i:gOy 31 I/tang 12 taut:: 2021 Do',: vi lush: Triêu iMag Vil Nan: 

Bang dirâi day trinh bay các tài sirn Va cong n cOa Ngân hang theo 1°i  tin t dirqc quy dôi sang VND tgi ngày 31 tháng 12 nãin 2020: 

Chi tteu EUR thro'c quy doi 
USDdtro'cquy 

doi 
Cacngoaitekhac 

. dtrocquydoi Tong 

Tài sOn 

Titn mat, vOng bac.  dá qu' 465 15.824 399 16.688 
Tin gal t01  ngân hang Nba nuâc 33.377 33.377 
Tiên. yang gOi tal  vã cho vay các TCTD khác (*) 7.098 4.273.689 3.266 4.284.053 
Chirng khoán kinh doanh (*) - 

Cite cOng ci tài chunh phiti sinh vit citc tài san tài chlnh khitc (*) (3.236.800) (3.236.800) 
Cho vay khách hang (*) 797.472 797.472 
Cliing khoán du ttr (*) - 

Gop vn, du tu dài hn (*) - 
Titi san c dinh và Bt dtng san du ttr - 
Tâi san Co khitc (*) - 5.443 - 5.443 
TOng TOi sOn 7.563 1.889.005 3.665 1.900.233 
No pu01 trO vO Vn chO sO hüu 

Tin gCri cOa vit vay tirNHNN và các TCTD khác - 1.089.126 - 1.089.126 
Tin giti cOa khitch ha.ng 6.266 3 89.990 10 396.266 
Citc cong ci thi chlnh phái sinh Va citc tài san titi chmnh khitc (*) - - - - 

V&i tài trq, Oy thác dAu tas, cho vay TCTD chiu rüi ro - - - - 

Phitthàn11giytxcógiá - - - - 

Citc khoitn no khitc 92 1.202 4 1.298 
Vn vit c/ic qu9 - - - - 

TOng N9 phOl trO vO Vn dm1 sO' hOu 6.358 1.480.318 14 1.486.690 
Trsng thai tiên t nôi bOng 1.205 408.687 3.651 413.543 
Trang thai tin t ngoai bOng - - - - 

Trng thai tin t ni, ngoi bOng 1.205 408.687 3.651 413.543 

(*) KhoOn mile Liày khOng bao gtm s6 dss di,r phOng rCii ro. 

Thu vet mini: nOv là 170 phOn hp thành các BOo cáo Iài chInh. Trang 48 



NGAN HANG THU'NG MI CO PFIAN sAt GON CONG THIXONG Mu so: B05/TCTD-HN 

THUVET MINH BAO CÁO TAI CHNH HQP NHAT 

NOin Ia! clilith kt Iliac iigày 31 II;áng 12 ,zOm 2021 Dcii vj Imnh: Tr4u dng ViiI Nam 

45.2 RÜi ro th! trtrOng 

45.2.3 Rüi ro thanh klioãn 

Rüi 10 thanh klioãn là rüi ro mO NgOn hOng không tlii thrc liin ducic nghia vi chi trO lien quan den cOng n tOi chfnh khi den han và khOng cO ngun v6n thay th khi khOch hOng rOt vn. Hu quO cO the dn 
den vic NgOn hOng không cOn khO nOng thanh toOn d61 vdi ng.râi gui tiCn và khOng thirc hin dirçic cOc cam ket cho vay. Ngan hang quOn ly  rUi ro thông qua: 
- KiCm soOt hoat dOng  huy dng yen vO cho vay hOng ngày 

- Duy tn danh nnic du Ui bao gem cOc chung khoOn de dOng chuyCn dOi thành tien mat 

- KiOrn soOt cOc clii se thanh khoOn dra trên bOo cáo tInh hmnh tài chinh darn bâo tuân thO theo các quy djnh cOa NgOn hOng NhO nt.ràc Vit Nam. 

BOng dirOi dOy tOrn tAt cOc khoOn tài sOn va nci cUa NgOn hOng theo nhOin k' hn tinh tr ngOy ket thOc nOm ke toOn 31/12/2021 den ngày dOo han: 

Cm tiêu 

QuO han Trong han 

TAng 
Dn 3 thOng Den 1 thOng TO 1-3 thOng Tir3 - 12 thOng TO 1-5 nm Trên 5 näm 

lien nit. vOng bac. dO qu - - 205.194 - - - - 205.194 
TiCn gâi tai  ngOn hOng Nhà rn.râc - - 53 0.440 - - - - 530.440 
Tien, vOng gOi tai va cho vay c/ic TCTD khOc (*) - - 5.092.983 - 520.000 - - 5.612.983 
Ching khoOn kinh doanh (*) - - - - - - - - 
COc cong cv tOi chInh phOi sinh và cOc tOi sOn tài chinh khOc ( - - 27.344 - - - - 27.344 
Chovaykhách hang(*) 179.343 84.203 642.9 19 2.935.772 7.127.060 2.883.949 2.648.893 16.502.139 
Chung khoán dAu ti.r (*) - - - - - 657.446 - 657.446 
Gop yen, dAu tic dOi han (*) - - - - - - 53.880 53.880 
101 sOn cA dinh và BAt dng san dAu tic - - - - - - 1.161.779 1.161.779 
TOI sOn CO khác (*) - - 374.873 - - - - 374.873 
TAng TOi sOn 179.343 84.203 6.873.753 2.935.772 7.647.060 3.541.395 3.864.552 25.126.078 
Nq phOi trO - - - 

TiAnguictiavOvayti:rN1-tNNvOcacTCTDkhac - - 1.920.861 420.000 916 700 554 2.343.031 
TiCn gui cOa khOch hOng - - 6.096.900 3.701.058 7.531.804 775.725 18.105.487 
COc cOng cv tOi chinh phOi sinh và cOc khoOn nci tOi chinh khOc - - - - - - - - 

V6n tai trci, Oy thOc dAu Ui, cho vay TCTD chju rCxi no - - - - - - - - 
Ph/it hOnh giOy th có giO - - - - - - - - 
COc khoOn nkhOc - - 451.410 - - - - 451.410 
TAng Nc phOi trO - - 8.469.171 4.12 1.058 7.532.720 776.425 554 20.899.928 
MOc chCnhi thanli khoOn rOng 179.343 84.203 (1.595.418) (1.185.286) 114.340 2.764.970 3.863.998 4.226.150 

Thu)'ê't ininh nay Ic) b phdn hip I/ic) n/i ccic Báo cáo tài chInh. Trang 49 

< 



• uuimauiu iu•ai i uuuuuimumusuuuuumu 
NGAN HANG THtXONG N'IAE CO PHAN SAi GON CONG TH1SOG Mu s: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAt CHINH HQP NHAT 
NOin tài ci: 1,:!: ktt Iliac i:gày 31 Iháng 12 ham 2021 Don vi ilnh: Triu thing V!I Nan: 

Bang dual &iy tOrn tit các khoOn tài san và n clia Ngân hOng theo nhOm kS' han tinh ti ngOy k& thCic nãm tOi chinh 3 1 /12/2020 dn ngày dáo han: 

Chi tiêu  

Qua hn Trong hn 

Dn 3 thOng Dn I thOng Ttr 1 -3 thOng Tr 3 - 12 thOng Tir 1 -5 nOm Trn 5 nAm Tng 
Tin rn1, yang bac. dO qu - - 170.837 - - - - 170.837 
Tin gOl tal  ngOn hOng Nba nuoc - - 560.297 - - - - 560.297 
Tlin. yang gal tai  va cho vay cOc TCTD khOc (*) - - 5.339.507 - 400.000 - - 5.739.507 
Chng khoOn kinh doanh (*) - - - - - - - - 

COc cOng ci tOl chinh phái sinh Va cOc tOi sOn tOi chinh khOc (* - 
- 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 
Ching khoán dAu tu (*) - - - - - 752.229 - 752.229 
Gop v&, dAu ni dOi ban (*) - - - - - - 125.655 125.655 
TOl san c dlnh  và Bt dng sOn du tu - - - - - - 1.153.894 1.153.894 
ThI san CO khác (*) - - 359.756 - - - 359.756 
TOng TOI sOn 191.922 25.036 7.099.373 2.666.953 7.916.238 2.906.813 3.509.975 24.316.310 
NQ phOi trO - - - 

Tin gui cOa Va vay tir NI-INN và cOc TCTD khOc - - 1.651.469 - 309 1.456 745 1.653.979 
Tin gui cOakhách hang - 6.505.962 3.5 12.465 7.435.984 769.223 18.223.634 
COc cong cu tOi chlnh phOi sinh va cOc khoOn nc tài chinh khOc - - - - - - - - 

Vn tai trci, Oy thOc du lir, cho vay TCTD chiu rUi ro - - - - - - - - 

PhOt hOnh giAy ti có giO - - - - - - - - 

COc khoOn flG khOc - - 443 .866 - - - - 443.866 
Ting Nq phOi trO - - 8.60 1.297 3.512.465 7.436.293 770.679 - 20.32 1.479 
Milc chOnk thanh khoOn rOng 191.922 25.036 (1.501.924) (845.512) 479.945 2.136.134 3.509.975 3.994.831 

(*) KhoOn rntic  nay khOng bao grn s du dr phOng thi ro. 

T/wyê't rn/nh ;iày là ho p/ian hqp ihânh cac Bdo cáo tài chInh. Trang 50 



NGAN HANG TmJ'(JNG MAI CO PHAr sAi GON CONG THUONG Mu s: B05/TCTD-HN 
U 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINILI HqP NHAT 

Nãni tài chmnh kit tithe i:gày 31 tháng 12 nàm 2021 Do,z vj tu,th: Triu dông Vit Narn  

• 45. Quan I rüi ro tài chInh (tMp theo) 

• 45.3 Giá trj hQp I cüa các tãi san tãi chInh và cong nç tài chinh 

• Các tài san tài chfnh Va cOng na tài chinh ccia Ngân hang dang duçc ghi nhn theo nguyen tc giã gc trr di các khoãn dtr 
phong giàm giá tài san. Do vy, giá tn ghi s cUa các tài san tài chInh va cong nq tài chinh cQa Ngân hang cO th cO các khác 

• bit di vâi giá tn h9p 1' cCia chüng. 

• Hiên tai, Ngân hang chxa thtrc hin xác dinh giá tn hop I cüa tht cã các tài san tài chfnh và cOng nq tãi chmnh cia mmnh. Ngân 

R
hang s thrc hin vic trmnh bay giá trj hop I cOa tài san tâi chinh và cong nq tài chinh khi CO CáC htrOng dn chi tiêt cüa các 
ca quan quãn 1'. 

a Tp. HCM, ngày 28 tháng 03 nãni 2 S 
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Thu vii  ,nin/z nay là ha phán hop thành các Baa cáo iài chi'nh. Trcing 5] 
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