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NGAN HANG THUNG MM CO PHAN SAl CON CONG THUOTG Mu s: BO2ITCTD-HN 

BAO CÁO TtNH H!NH TAI CHiNH uqP NHAT 

Tai ngày 30 thing 09 nirn 2022 Do7z vi ((n/i: Trieu Dông V1I Narn 

CHI TIEU 
Thuyt 

minh 
30/09/2022 31/12/2021 

A. TA! SAN 

I. Tin mt, yang bc, da qu V.01 208.164 205.194 

II. Tin gui ti Ngân hang Nhà nirOc V.02 465.2 18 530.440 

III. Tin gui và cho vay các TCTD khác V.03 4.241.993 5.612.983 

1. Tin gri ti các TC1D khác 3.65 1.993 5.092.983 

2. Cho vay các TCTD khác 590.000 520.000 

3. Dir phOng thi ro 

LV. Chuiig khoán kinh doanh 

1. ChiThg khoán kinh doanh 

2. Dir phOng rüi ro ching khoán kinh doanh 

V. Các cong ci tài chinh phái sinh Va CáC tai Sari 
tài chinh khác 

V.04 398 27.344 

VI. Cho vay khách hang V.05 18.152.741 16.340.179 

1. Chovaykhachhàng 18.335.801 16.502.139 

2. D phong r6i ro cho vay khách hang V.05.3 (183.060) (161.960) 

VII. Hot dng mua no 

1. Mua no 

2. Dx phOng rUi ro hoat dOng mua 09 

VIII. Chüng khoán dâu tu V.06 612.125 330.463 

1. Ching khoán d&u tix s.n sang d ban 

2. Ching khoán du tu gi dn ngày dáo hn 1.046.918 657.446 

3. Dr phOng rüi ro chang khoAn du tu (434.793) (326.983) 

- z LX. Gop von, dan tir dài ban V.07 25.698 25.698 

1.DautxvàocOngtycon 

2. V6n gop lien doanh 

3. Dâu ttr vào cOng ty lien kCt 

4. Dâu tu dài hn khác 53.880 53.880 

5. Dr phOng thn th& du tu dài hn (28.182) (28.182) 

COc thuyt minh báo cáo tai chmnh làphdn không thi zách rài c6a báo cáo nay Trang I 



NGAN HANG THUNG MI cO PHAN SAI GON CONG THUNG Mu s6: B02rFCTD-HN 

BAO CÁO TJNII HINH TAI CHINH HQP NHAT 

Ti ngäy 30 tháng 09 nm 2022 Don vj tIn!:: Triu Dizg Vit Na,n 

CR1 TIEU 
Thuyt 

minh 30/09/2022 31/12/2021 

X. Tài san c dlnh 1.134.995 1.161.779 

1. Tãi san c dinh hfru hInh 706.635 734.859 

a. Nguyen giá tài san c6 djnh hüu hinh 1.299.412 1.287.636 

b. Hao mOn tài san c djnh hUu hlnh (592.777) (552.777) 

2. Tài san c djnh thuê tAi chfnh 

a, Nguyen giá tài san cdjnh thuê tài chinh 

b. Hao mOn tài san c djnh thue täi chinh 

3. Tài san c djnh vô hinh 428.360 426.920 

a. Nguyen giá tài san c6 djnh vO hlnh 524.529 520.029 

b. Hao mOn tài san c6 dinh vô hinh (96.169) (93.109) 

XI. Bt dng san dãu ttr 

a. Nguyen giá bt dng san du tir 

b. Hao mOn bt dng san du tu 

XII. Tài san có khác V.08 466.403 374.873 

1. Các khoán phâi thu V.08.1 166.650 125.076 

2. Cáckhoãn 1Ai,phiphãithu 306.739 258.815 

3. Tai san thud TNDN hoAn lai 

4.TàisãnCOkhác V.08.2 7.503 5.471 

- Trong dO: Lqi thE thwong mi - 

5. Cáo khoãn dr phOng riii ro cho các tài san CO 
n bang khác 

(14.489) (14.489) 

TONG TA! SAN CO 25.307.735 - 24.608.953 

Các ihuyll minh bOo cáo tOi ch(nh là phdn khong tM tách rài cáo bOo cáo nay Trang 2 



NGAN HANG THIXO'NG MAI CO PHAN SAI GON CONG THUO'NG Mu so: B02/TCTD-HN 

BAO CÁO TINH HINH TAL CHfNH HQP NHAT 

Tai ngày 30 tháng 09 nim 2022 £on vj tinh: Triu Dâng Vit Nam 

CHI TIEU 
Thuyet 

minh 
30/09/2022 31/12/2021 

B. NY PHAI TRA VA VON CHU SO HU'U 

I. Các khoãn nQ chInh phü vã Ngãn hang Nhà nuó'c 

II. Ti6 g&i và vay các TCTD khác V.09 2.592.568 2.343.031 

1. Tin gui cia các TCTD khác 2.591.248 2.340.861 

2. Vay các TCTD khác 1.320 2.170 

III. Tin gü'i cüa khách hang V.10 18.338.726 18.105.487 

IV. Cãc cong c tài chlnh phái sinh và các khoãn no thi chinh klihc V.04 

V. VOn tài trq, Uy thác du tu', cho vay TCTD chju nil ro 

VI. Phát hành giy tO cO giá .06 

VII. Các khoãn nqkhãc 460.807 451.410 

1. Các khoàn Ii, phi phãi trà 312.792 300.999 MA!  cOp 
2. ThuO TNDN hoàn Ii phãi trã 

3.Cackhoãnphãitrãvàcôngnkhác V.11 148.015 150.411 

4. Dir phOng rOi ro khác (DP cho cOng nçs tim O.n) HO 

TONG NQ PHAI TRA 21.392.101 20.899.928 

CHI TIEU 
Thuyet 
minh 

30/09/2022 31/12/2021 

VIII. VOn và các qu5 V.12 3.915.634 3.709.025 

1. VOn cOaTCTD 3.080.716 3.080.716 

a. V6n diu 1 

b. Vdn ddu 1u XDCB, mua sdm tài san cd a'jnh 

c. Thngdwvo'ncdphdn 

3.080.000 

716 

3.080.000 

716 

d.Cdphiluqup 

e. Cd philu zeu clöi 

g. Vdn khác 

- 

2.Qu5cOaTCTD 342.146 323.743 

3. Chênh 1ch t giá h6i doái 17.45 8 - 

4. Chênh Ich dánh giá Iai  täi san 

5. Lqi nhun chuaphOn ph6i 475.3 14 304.566 

IX. LQi ich cüa cô dOng không kim soát - 

TONG NQ PHAI TRA VA VON CHU SO HUU 25.307.735 24.608.953 

Các iIn' in/nh báo cáo tài chinh là phdn khOng th tách rài cüa báo cáo nay Trang 3 - 



NGAN HANG THUONG MA! CO PHAN SAI GON CONG THUOTG Mu s: BO2ITCTD-HN 

BAO CÁO TtNH HINH TAI CHINH Hap NHAT 

Ti ngãy 30 tháng 09 nm 2022 Do,z vj tl'nh: Trit!u  Dizg Vit Nam  

cAc CHI TIEU NGOAI BANG CAN DO! KE TOAN 

III ut 
liii n ii 30/09/2022 31/12/2021 

V11L27 - 1.697.100 

- 1.697.100 

137.543 132.368 

253.762 232.670 

VIII.28a 454.883 399.058 

VIH.28b 4. 150. 124 4.012.504 

VH!.28c 2.496.863 2.5126' 

CHI TIEU 

1. Báo Ianhvayvn 

2.Cam kt giao djch ngoi hi 

Cam kit mua ngoi t 

Cam kit ban ngozi t 

Cam kIt giao dfch hoán ddi 

Cam kt giao djch tuong Iai 

3. Cam k& cho vay không hüy ngang 

4. Cam kt trong nghip vi L/C 

5. Báo tành khác 

6. Cac cam k& khác 

7. LAi cho vay và phi phâi thu chua thu thrqc 

8. Nc khó dbi dA x 1' 

9. Tài san và chüng tix khác 

ngàyl7thán: Snãn2022 

NGG1 KETOANTRU'ÔNG ../' LAP BANG 

rãnThanhGiang Pham Thj Müa Do Thi Loan Anh 

Các thuyll ,ninh báo cáo tài chIn/i là phdn không the Iách rat cia bdo cáo nay Trang 4 
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NGAN HANG THIXONG MI CO PHAN SAI CON CONG TH1SOG Mu s6: B03/TCTD-HN 

BAO CÁO KET QUA HOAT DQNG HQV NHAT 

Thôi ki tài chInh tir ngày 01/01/2022 dn ngày 30/09/2022 Dcii vi Ilith: Triu Dng Viit Nain 

QU III Lily k tü' du näm dn cui qu Eli 

CII! TLEU 

Thu nhp Iäi Va CC khoân thu nhp tiwng tx 

2. Chi phi IAi và các chi phi tuoiig tr 

I. Thu nhp Iãi thun (1-2) 

3. Thu nhp tir hoat  dng djch vi 

4. Chi phi hoat ng djch vii 

II. Lãi/I thuAn tü hot dng djch v (3-4) 

111. Läi/l thun tfr hot dQng kinh doanh ngoi hi 

IV. Lâi/i thun tir mua bn chfrng khoán kinh doanh 

V. Li/I thun tir mua ban chOng khoán dhi tir 

5. Thu nhp tir hot dng khác 

6. Chi phi hoat dng khác 

VI. Lâi/I thun tfr hot dng khác (5-6) 

VII. Thu nhp tü gop van, mua c phn 

VIII. Chi phi hot dng 

IX. LQi nhun thun tir hot dng kinh doanh 
triróc clii phi d phOng rüi ro tin ding 
(I+II+HI+IV+V+VI+VII - VIII) 

X. Chi phi dr phOng rüi ro tin dung 

XLTnglqinhun tnrcthu(IX-X1 

7. Chi phi thu TNDN hin hành 

8. Chi phi thu TNDN hon 1?i 

XII. Chi phi thud Thu nhp doanh nghip (7+8) 

XIII. Lçi nhun sau thu Thu nhp doanh nghip lX1-Xll 

XIV. Lqi ich cüa c dông Ichông kim soát 

XV. Läi cr ban trën c phiu 

Thuyt 
m in h 

Nàm 2022 Nam 2021 Näm 2022 

VI. 13 485.013 369.644 1.356.462 

VLI4 270.765 224.539 692.859 

214.248 145.105 663.603 

18.041 9.699 50.674 

8.924 4.906 20.735 

VI.15 9.117 4.793 29.939 

VI.16 6.331 14.819 31.617 

VI.17 

11.497 18.504 84.646 

4.383 3.630 6.985 

VI.19 7.114 14.874 77.661 

VI.18 3.488 

VI,20 155.851 110.758 368.426 

80.959 68.833 437.882 

20.783 11.270 201.786 

60.176 57.563 236.096 

12.112 5.478 46.945 

- 

VL21 12.112 5.478 46.945 

48.064 52.085 189.151 

V I. 12 .2 614 

Nãm 2021 

1. 13 8. 145 

684.910 

453.235 

37.666 

16.570 

21.096 

32.621 

LAP BANG 

Pffhj 

Các zhuy& mink baa cáo àï chink là phdn kháng i/il tack rat cáa báo cáo nay Trong 5 



NGAN HANG THUNG MI cO PHAN sAi GON CONG THIJO'NG Mu s: 804/TCTD-HN 

BAO CÁO LffiJ CHUY1N TIEN T HP NIIAT 
ThOi k' tài chinh tfr ngày 01/01/2022 n ngày 30/09/2022 

(Theo phirong pháp trite tip) Do,z vj tInk: Triti 'Mng Vit Ninn 

Thuyt 
CHI TIEU 

minh 

LUU CHUYEN TIEN T1f HOAT DQNG KINH DOANH 

01, Thu nhp Ii và các khoán thu nhp tuong tr nhn ducc 

02. Chi phi lãi và các khoãn thu nhp tucmg tir dA trã 

03.Thu nhp tir hot dng djch V11 nhn ducic 

04.Chênh 1ch stin thrc thu/ thrc chi tr boat  dng kinh 
doanh (ngoi t, yang bac,  chOng khoán) 

05.Thunpkhác 

Tu ngy 01/01/2022 TO ngOy 01/01/2021 
dn ngOy 30/09/2022 dn ngOy 30/09/2021 

1.308.538 1.036.538 

(681.066) (703.792) 

29.939 21.096 

31.617 32.621 

80 14.042 

6. Tin thu các khoán nq dA ducrc xir 1 hoá, bü dp b.ng 
nguôn rUi ro 

77.562 75 .580 

7. Tin chi trA cho nhân viên và hoat dng quán 1, cong vi (324.676) (317.351) 

8. Tin thu thu nhp thi,rc np trorig nAm (8.184) (26.133) 

Liru c/suyin tin thuan tfr hoçit d3ng kinli doanis tr,rOc izl:üizg 

tizay hal v taisán và vñn Iwu dng 433.810 132.601 

NI:ting titay tidi ve hal san Izort dçng 

9. (TAng)/Giám cáo khoOn tin, yang gi vA cho vay các (70.000) 400.000 

TCTD khác 

10. (TAng)/Giam cáo khoán v kinh doanh chiThg khoán (281.662) 115.560 

11. (Tàng)/Giãm các cOng ci tAi chlnh phái sinh vA cáo tài sAn 

tAi chinh khAc 
26.946 (19.523) 

12. (lAng)/GiAm cáo khoAn cho vay khAch hang (1.833.662) 391.78 1 

13. GiAm ngun dr phOng d xü 1rii ro, xr l, bii dp t6n that các khoAn (72.876) (10.550) 

14. (Tang)/GiAm khAc v tAi sAn hot dng (151.420) 15.178 

Các thuyt minh baa cáo tat chinh là phdn khOng tM tách rat cia báo cáo nay Trang 6 



NGAN HANG TH1fNG MAT CO PHAN sAi GON CONG THIYONG Mu s: B04/TCTD-HN 

BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN T HUP NHAT 

Thôi k' tài chInh tir ngày 01/01/2022 an ngày 30/09/2022 

(Theo phu'o'ng pháp tric tip) Do,z vj t(nh: Triu &ng Vit Na,n 

Thuyt 
CHI TIEU 

minh 

Nhfrng tlzay dö! v cong izi hog: iIng 

15. Thng/(Giani) các khoãn nq chInh phü và NHNN 

Tu ngãy 01/01/2022 TO ngäy 01/01/2021 
dn ngãy 30/09/2022 dn ngày 30/09/202 1 

- 

16. TngI(Giâm) các khoan tin gCri và vay các TCTD 249.537 (1.187.738) 

17. Tang/(Giam) tin giri c0a khách hang 

18. Thng/(Giam) phát hành gMy t?i cO giá (ngoi tth GTCG 
duçic tInh vào hoat dng tài chinh) 

19. Täng/(Giam) vn tãi trq, Oy thác du Pr, cho vay ma TCTD 
chju nii ro 

20. Täng/(Giâm) các cong cii tãi chInh phái sinh và các khoãn 
nçi tài chInh khác 

233.239 (2 19.442) 

21. Thng/(Giãm) khác v cOng nçi hoat dng 

22. Chi tir các qu cUa t ch(xc tin dung 

(41.157) (4.229) 

I. Luu chuyn tin thuãn tfr hoot dng kinh doanh 

LI5U CHUYEN TIEN TU HOT DQNG Au flY 

01. MuasmTSCD 

(1.507.245) (386.362) 

(16.962) (59.258) 

2. Tin thu tr thanh 1, nhucing ban TSCD 

3. Tin chi tir thanh 1, nhucing ban TSCD 

4. Mua sm bt dng san du tir 

19 551 

5. Tin thu tr ban, thanh 1 bM dng san du tu 

6. Tin chi ra do ban, thanh I bat dng sari dau Pr 

7. Tin chi dAu tu, gOp vn vão các don vj khác 

8. han thu d&u Pr, gop van vão các don vj khác 

9. hen thu ca tilc và lqi nhun duçcc chia tr các khoàn dau Pr, 
gOp vn dài han 

3.488 

U. Luii chuyen tien tu hot dng dAu tw (13.455) (58.707) 

Các thuylt niinh báo cáo tài chinh là phdn không th tách rài czia bOo cáo n4y Trang 7 
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NGAN HANG THU'NG MI CO PHAN sAi GON CONG THTJNG Mu s: B04/TCTD-HN 

BAO CÁO LIXU CHUYEN TIEN T HçP NHAT 

Thbi k' tài chInh tr ngày 01/01/2022 dn ngày 30/09/2022 

(Theo phuong pháp triyc tip) i)on i i/nh: Triu a'ng VietNam 

CHI TIEU 

LIfU CHUYEN TIEN T HOiST DQNG TA! CHfNH 

Thuyat Tir ngày 01/01/2022 Tci ngày 01/01/2021 
minh dan ngày 30/09/2022 dan ngày 30/09/2021 

1. Thng vn c6 phn t& gop vn và/hoc phát h/nih c phiu 

2. Tin thu ti phát hàrih giy t cO giá dài han  dü diu kin 
tfnh vào vn t%r cO và các khoãn 'vn vay dài han  khác 

3. Tin chi thanh toán gi&y t cO giá dài han  dci diu kin 
tmnh vào vn tr cO và các khoãn vn vay dài han  khác 

4. C tCrc trã cho c dông, lcii nhuAn d chia 

5. Tin chi ra mua c phiéu qu 

6. Tian thu duçic do ban c phiau qu 

HI. Luu chuyên tin ttr hoat  dông tài chInh 

IV. Lwu chuyan tin thuan trong näm 

V. Tian và các khoãn tuoiig duong jafl du nAm 

VI. Diau chinh ccia ãnh huong thay di t5 giá 

VII. Tian vh chc khohn tuong duo'ng tian cu& nám VII.33 4.325.375 5.623.213 

    

COc thuyEt mm/i báo cáo Sal c/i/nh kzphdn khOng the tách raE ciia bOo cáo nay Trang 8 



NGAN HANG THUONG MAJ CO PHAN SAL GON CONG THU(YNG Mu s6: B05/TCTD-HN 

THUYET MINI! BAO CÁO TAI CHINH H1P NHAT 

Thôi k5' tài chmnh tu' ngày 01/01/2022 dn ngày 30/09/2022 Doz v/ Elith: Triu Bong Vit Nwn  

I. Dc dim hoat  dng cüa t chfrc tin dyng 

1. Giy phép thành 1p và hoat  dng, thôi hn có giá tr% 

NgAn Hang ThuGng mal  C phn Sài GOn Cong thucxng ducic thành 1p theo giy phép s 0034/NT-1-GP ngày 04/5/1993 do 
Ngán hang Nhà nuàc Vit Nam cp. Giy chng nhn däng k doanh nghip Cong ty c phn s 059074 ngày 04/8/1993 và 
dang k thay di ln thCr 30 ngày 27/12/2021 do S& K hoach và Du tu Tp.HCM cap. 

Thii gian hoat  dng cüa ngân hang là 50 näm k tr ngày cp giy phép du tiCn. 

V6n diu Iê: 3.080.000.000.000 VND. 

Tinh dn ngày 30 tháng 09 näm 2022, vn diu 1 cUaNgân hang là: 3.080.000.000.000 dng. 

2. HInh thUc s& hü'u von: CO phn 

3. Hoot dng cüa ngãn hang 

- Huy dng vOn ngn han,  trung  han  và dài han vOi các hinh thCrc tin giri cO k) hn, khOng k' han,  chCrng chi tin gui; 

- Tip nhn vOn Uy thác du tu và phát trin cOa các tO chc tin dyng trong nuâc; 

- Vay vOn các tO chirc tin dicing khác; 

- Cho vay ng.n han,  trung  han  và dài han  dOi vâi các tO chCxc và cá nhân tOy thee tInh cht Va khã nàng nguOn vOn; 

- Chit kMu thucmg phiu, trái phiu và giy ti co gia; 

- HOn vOn liCn doanh và mua cO phn theo pháp 1ut hin hành; 

- Lam djch vi thanh toán giUa các khách hang; 
- Thc hin kinh doanh ngoi tê, yang bac  và thanh toán quOc t& buy dQng các Ioai vOn tr nuâc ngoài và các djch vy ngân 
hang khác trong quan h vài nuâc ngoài khi ducrc Ngân hang Nba nuOc cho phép; 

- Thrc hin nghip vy phát hành the ni dja có thuong hiu SAIGONBANK Card. 

4. Thành phãn Hi dOng Quãn tr (HDQT) 

Ong Wi Quang Lain Chi tjch 

Ong Tr.n Thanh Giang Thành viCn 

Ong Trn QuOc Thanh Thành viên 

Ong Nguyn Cao Tn Thh viCn 

Ba Trn Thj Phuong Khanh Thành vin 

BaPhamThjKimL Thành viCn dc 1p 

5. Thành phn Ban TOng Giám dOe và K toán tru'Ong 

Ong Tr.n Thanh Giang TOng Giám doc 

Ba Wi Thj Nguyt Minh PhO TOng Giám d6c thuing trrc 

Ong Pham Hoang HOng Thjnh Phó TOng Giàm dOe 

Ong Tr.n QuOc Thanh PhOTOnggiamd6c 

Ong Nguyn Tan Phat Phó TOng giám dOc 

BàD Thj Loan Anh K toán truOng 

6. Tru sO chInh 

Tn,i sà chfnh cOa Ngân hang: SO 2C PhO D(xc ChInh, Phumg Nguyn Thai Blnh, Qun 1, Thành phO HO ChI Minh. 

Cho dn thOi diam 1p báo cáo nay, Ngân hang cO 33 chi nhánh, 55 phông giao djch và trung tam kinh doanh the. Các chi 
nhánh duqc mi trên dja bàn mian Bac, mian Trung, mian Nam và Thy Nguyen. Ngân hang cO mt Cong ty con. 

Thuyit minh nay là b p/ian hap thành Báo cáo tài ch(nh hQp nidi nay Tran, 



NGAN HANG THUO1G MAI CO PHAN SAI GON CONG THUNG Mu s: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAT CHINH HQP NHAT 

Thôi k3' tài chInh tfr ngày 01/01/2022 n ngãy 30/09/2022 Doiz vjtãzlz: Tr!u Dig VitNain 

7. COngty con 

Cong ty Quan 1 Nc và Khai thác Tài san duqc thành I4p theo giy phëp s 4104000033 ngày 24/12/2001, dang k thay d6i 
ln 7 theo ma s mói 0302487767 ngày 21/6/2013. T' 14 gop vn vào Cong ty là 100%. 

8. TOng s can b, cong nhân viên dn ngày 30109/2022: 1.392 ngui. 

Tng s can b, cong nhãn viên dn ngày 31/12/2021: 1.395 ngu1i. 

II. Niên d ké toán, don v tin t4 sfr dung trong k toán 

1. Niên d kë toán: b&t du tr ngày 01 tháng 01 kt thüc vào ngãy 31 thang 12 hang nm. 

2. Don vj tin t4 sü dung trong kê toán: Vi4t Nam d6ng. 

111. Chun mic và Ch d k toán ap dyng ti ngãn hang 

Báo cáo v tuân thu các chun mc k toán Vi4t Nam (VAS) hoc các quy thnh hi4n hành: 

Các báo cáo tai chinh cUa Ngân hang kern theo ducic Ip  theo quy trâc giá gc và phü hcp cáo Chun mvc  K toán Vi4t Nam, 

H4 thong Kê toán Vi4t Nam vã cáo quy djnh pháp 1 có lien quan áp dyng cho các ngán hang và các tO chCrc tin diing khác 
hot dng ti nuàc HXHCN Vi4t Nam. Do dO các báo cáo tài chInh dInh kern khOng nh.m mi,ic dich phán ánh tinh hinh tài 
chlnh, k& qua hoat dng kinh doanh và Iuu chuyn tin t4 theo các nguyen tc và thông 14 k toán duqc thira nh4n chung r 
cáo nuOc Va ngoài ph?m vi Vi4t Narn. Các nguyen tc và thrc hành k toán sr ding tai  nuâc CHXHCN Vi4t Narn có th 

khác vài thông 14 ti cáo nuàc khác. 

A A Che d và hinh thirc ke toán ap dng: 

Ngân hang áp diing h4 thOng ch d k toán NgAn hang Nhà nuâc Vi4t Narn ("NHNNVN") ban hành theo Quyt djnh sO 
479/2004/QD-NHNN ngày 29 tháng 04 nàrn 2004, ché dO báo cáo tài chInh d6i vOi các tO chcrc tin dung theo Quyét djnh sO 
16/2007/QD-NHNN, ngày 18 tháng 04 nàm 2007, Thông ttr 10/20141FT-NHNN ngày 20 tháng 03 nàm 2014,Thông tu 
49/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 nàm 2014, Thông tu 22/2017/T1-NHNN ngày 29 tháng 12 näm 2017 và Thông tu 
27/2021 ,TF-NHNN ngày 31 tháng 12 näm 2021 cüa Ngân hang Nhà nrnic Vi4t Narn Va cáo chuén mc ké toán cO lien quan. 

IV. ChInh sách ké toán áp dyng ti Ngân hang 

1. Các thay dOi ye chinh sách kê toán 

Ngay 31 tháng 12 näm 2021, Ngân hang Nba nuc (NI-ThIN") da ban hành Thông tu sO 27/2021/TT-NHNN CO hi4u Irc tr 

01/04/2022 sCra d6i, bO sung mOt  sO diu cOa H4 thOng tài khoán kO toán cáo tO chüc tin ding ban hành kern thea Quyt dnh 

sO 479/2004-QD-NHNN ngày 29/04/2004 (da &rqc sa dOi bO sung bài Thông tu 10/20141TT-NHNN ngày 20 tháng 03 näm 

2014, Thông lix sO 49/20141FT-N}ThIN ngày 31 ththig 12 nam 2014, Thông til sO 22/2017/TI'-NHNN ngày 29 tháng 12 näm 

2017 và Ch dO báo cáo tài chInh d61 vài các tO chCxc tin ding ban hánh kern theo QuyCt djnh sO 16/2007/QD-NT-INN ngay 

18 tháng 04 nam 2007 (dA dugc si'ra dOi, bO sung bôi Thông tu sO 49/20141FT-N}INN ngày 31 tháng 12 näm 2014, Thông tu 

sO 22/201711T-NIHNN ngày 29 tháng 12 näm 2017). Bai bO các khoãn 5, 14, 25 EiOu 3 Thông tu sO 10/2014/TT-NT-INN 

ngày 20 tháng 03 nm 2014. Bai bO diem c, diCm h (i) khoán 2 DiCu 1 Thông tu sO 22/2017/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 

nAin 2017. 
Ngày 29 tháng 12 näm 2017, Ngân hang Nhà nuâc dà ban hánh Thông lix so 22/20171TT-NHNN hi4u Itrc áp dung 01 thang 

04 nAm 2018 thay th süa dOi và boy bO: khoán 20, khoán 25, khoàn 28, khoàn 29, khoãn 46 và khoàn 50 Diu 2 Thông lix sO 

10/2014/TT-NHNN ngày 20 thang 03 näm 2014 cOa Ngân hang Nba nuâc ye vi4c sra dOi, bO sung mOt  sO tài khoân trong 

H4 thOng tài khoãn kO toán các tO chirc tin dung ban hãnh theo Quyét dinh sO 479/2004/QD-NT-INN ngày 29 tháng 04 näm 

2004 cOa ThOng dOc Ngân hang Nhà nuOc và khoãn 3 Diu I và khoãn 2, khoãn 3 DiOu 2 Thông tu sO 49/2014/TT-NHNN 

ngày 31 tháng 12 nàm 2014 cüa Ngân hang Nba nuôc vC vi4c sira dOi, bO sung mOt  sO diu khoán côa ChC dO báo cáo tài 

chInh d6i vOi các tO chc tin diing ban hành kern theo Quyt djnh sO 16/2007/QD-NHNN ngay 18 thang 04 nAm 2007 và H4 

thOng tài khoãn kC toán cáo tO chirc tin dung ban hành kern thea Quyt djnh sO 479/2004/QD-NI{NN ngày 29 thang 04 nàrn 

2004 cUa ThOng dOe Ngan hang NhA nuâc. 

Thuyét minh nay là bç5 plu2n hop thành Báo cáo tat chIuh hop nhdt nay Trang 
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2. Chuyn döi tiên t 

T9 giá sCr d,ing d hch toán các nghip vi mua, ban ngoi t là t9 giá mua, ban thrc t ti thai dim nghip vi kinh t, tài 
chinh phát sinh. 

19 giá sir dyng d hch toán các nghip viii khác v ngoi t d chuyn di ra dng Vit Nam: là t9 giá binh quân mua và bàn 
chuyn khoán giao ngay cüa dng ngoai t dO tai  ngày phát sinh giao djch. 

só du cuói kS'  cUa các khoãn mic tièn t cO g6 ngoi t phái duçic dánh giá li theo t9' giá giao ngay ti thai diem cu61 ngày 
lam viêc cui cüng cüa k9 báo cáo neu t9 giá nay nhO hon 1% so vâi t9 giá binh quân gia quyen mua và ban cüa ngày lam 
vic cu6i cüng cüa k9 báo cáo. Neu t9 giá nay iOn hon 1% so vOi t9 giá binh quan gia quyen mua và ban cOa ngày lam vic 
cu61 cOng cOa k9 báo cáo thl ly t9 giá binh quân gia quyen mua bàn nay. 

Chênh 1ch t9 giá cOa các nghip vi phát sinh trong k9 và dánh giá lai  s du các khoAn mic tien t cO g6c ngoai t cu61 kS' 

ducic dua vào Báo cáo k& qua hoat dng kinh doanh trong k9. 

19 giá quy dM tai  ngày 30/09/2022: 

23.815 VND/USD 16534 VND/JPY 

17.462 VND/CAD 15.552 VND/AUD 

23.467 VND/EUR 16.675 VND/SGD 

26.745 VND/GBP 24,421 VND/CHF 

3. Cong cy tài chinh phái sinh và k toán phOng ngüa rüi ro 

Các cong ci tài chinh phái sinh ducic ghi nh.n trn bang can d6i ké toán thea giá tn hgp ding vào ngay giao djch, và sau dO 
&rlc dánh giá lai  theo t9 giá vào ngày cui tháng. Lçci nhun hoc 1 khi các cong ci tài chInh phái sinh da thrc hin ducic 
ghi nhn trong báo cáo k& qua hoat dng kinh doanh. Lqi nhun hoc 1 chua thrc hiên duçic ghi nhn vào khoãn myc chênh 
lch t9 giá hôi doái trên bang báo cáo tinh hlnh tài chlnh vào cu6i mi thang và ducic ket chuyen vào baa cáo kCt qua hoat 

dng vào thii diem cui nAm. 

4. K toán thu nhp lãi, chi phi lAi và ngfrng dy thu lãi 

Ngan hang ghi nhn thu nhp lai và chi phi ii theo phucmg pháp di thu, di,r chi hang ngày. Lai cUa các khoàn cho vay qua 

han không duçc ghi d thu ma duc ghi nhn ngoi bang. Khi mOt  khoãn cho vay trâ thành qua han  thi s6 li d dr thu dugc 

hoAn 1aj  và duçic ghi nhn ngoi bang. Thu nhp lAi cia các khoán cho vay qua han  duqc ghi nhn vào báo cáo ket qua hoat 

dng khi thu duac, 

5. Kê toán các khoin thu tO phi và hoa hang 

Thu nhp tr phi và hoa hong bao gm phi nhn ducic tr d!ch vi,i thanh toán, djch vi,i ngân qu, phi tr các khoàn bão lAnh và 

các djch vy khác duçic ghi nhn khi thc nhn. 

6. K toán d61 vói cho vay kliách hang, boat dông mua nq 

K toán di vOi cho vay khách hang 

Nguyen tc ghi nhn các khoán vay: Các khoàn cho vay khách hang ducic trinh bay thea s du nq g6c trr di dr phOng rOi ro 

cho vay khách hang. 

Nguyen tc phân loai nçi và danh giá rii ro tin dyng: Các khoàn vay ngn han cO k9 han  dn 01 nãm. C khoân 'ay trung 

han cO k9 han tir tran 01 nm den 05 nm và các khoàn vay dài han cO  kS' han tran 05 näm. 

CAc nguyen tc phân loai nçi và dánh giã rOi ro tin ding ducic Ngân hang thrc hin thea Thông ttr s I 1/20211TT-NHNN 
("Thông tu 11") ngày 30 tháng 07 nm 2021 cO hiu ic tr ngày 01 tháng 10 näm 2021. Thông tu 11 thay thC Thông tix so 
02/201311'l'-NHNN do Ngân hang Nba ni,rOc Vit Nam ban hành ngày 21 tháng 03 nAm 2013 quy djnh ye phân loai tài san 
cO, mirc trich, phuong pháp trIch 1p dr phong rOl ro và vic sCr ding dr phOng de xCr 19 rOi no trong hoat dng cOa to chrc 
tin dyng, chi nhánh ngân hang nuOc ngoái ("Thông tu 02") và Thông tu sO 09/20141TT-NHNN cCia Ngân hang NM nuOc ban 

hành ngày 18 tháng 03 nam 2014 vC vic süa di và bó sung mt se diu cOa Thông tu 02 ("Thông tu 09'). 
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ft nhAt mi tháng mt thn, trong 07 (bay) ngãy du tiên cüa tháng, Ngân hang cAn cCr quy djnh tai khoãn 5 Diu 1, Diu 9, 
Diu 10, Diu 11, Diu 12, Diu 13 Thông tu 11/2021/TT-NHNN tr thc hin phán Ioai nq, cam k& ngoi bang dn thyi 
dim cui ngAy cu& cüng cña tháng truâc 1in k& trIch Ip dr phOng rôi ro theo kt qua tr phAn 1oi nçi, cam kk ngoai bang 
và gCri kt qua tv phân Ioi nçi, cam kt ngoi bAng cho CIC. 

Trong thii hn 03 (ba) ngày k tr ngày nhn duçic danh sAch khAch hAng do CIC cung cp theo quy dnh ti khoAn 2 Diu 8 
Thông tu 1 1/TT-NHNN. 

a) Diu chinh nhOm nçi theo nhOm nq cüa khAch hAng do CIC cung cap. Trung hçip k& quA t%r phAn Ioi nçl, cam kt ngoi 
bang cüa khAch hang theo quy djnh tai  khoAn I Diu 8 Thông tix 11 thp hon nhOm nçi theo danh sAch khAch hang do CIC 
cung cap, NgAn hang diu chinh kt quA phAn 1oi nq, cam kt ngoi bang theo nhóm nq cOa khAch hang do CIC cung cp; 

b) CAn cCr kt qua diu chinh nhóm nd t.i diEm a KhoAn 3 DiEu 8 Thông ts 11, NgAn hang diEu chinh so tiEn ti-ich lop dr 

phông ci,i thE cUa thAng cu6i qu. 

NgoAi thai diEm phAn loi nêu trén, NgAn hang duçic tr thc hiOn phAn 1oi n, cam kEt ngo3i bang theo quy djnh n*i bO. 

Co sâ trich 1p dr phong rüi ro tin ding cAn cCr vAo cAc khoAn nçi vay dA ducic phAn 1oi. ViOc tinh toAn di,r phong cAn cr vAn 
qui djnh ti khoAn 2 DiEu 12 Thông tu I 1/202111T-NHNN. T 1 trich 1p ci,j thE nhu sau: 

PhAn Iou nc T5' I Ip dir phOng ci thE 

NhOm 1 Nçi âü tiêu chun 0% 

NhOm2 Ncicànchu' 5% 

NhOm 3 Nq dtrâi tiAu chu.n 20% 

1'ThOm 4 Nd nghi ngi 50% 

NhOm 5 Nq cO khA nang mt vn 100% 

Di,r phong chung ducic tinh b.ng 0,75% tng st dtr cia các khoAn cho vay khAch hang tix nhOm I dEn nhOm 4. 

Vic xOa s cAc khoAn n vay không cO khA nAng thu hi cAn cü vAo Thông tu s 11/2021/TT-NHNN ngAy 30 thAng 07 nAm 

2021. 

NgAn hang thrc hin giO nguyAn nhOm nq di vâi mt s khoAn vay theo quy dnh ti Thông tu s 14I2021flT-NHNN ngAy 

07 thAng 09 nAm 2021 sta d61, bó sung mt s diEu cUa Thông tix s6 01/2O2OiTT-NHNN ngay 13 thAng 03 näm 2020 vA 
Thông tu s 03/2O2OiTT-NHNN ngAy 02 thAng 04 nAin 2021 cüa Thong dOc NgAn hang Nha nuOc Vit Nam quy djnh yE 

viêc tO chirc tin drng, chi nhAnh ngAn hang nuàc ngoAi cci cu 1a thii hn trA nq, miEm, giAm 1Ai, phi gi nguyen nhOm nci 

nhm h tru khAch hang chju Anh huâng bâi dlch  Covid-19. 

BAn n cho Công ty TNHH MTV QuAn 1' tAi san cüa TO chüc tin ding Vit Nam (VAMC) 

NgAn hang thijc hin vic bAn nçi cho VAMC theo Nghj djnh sO 53/2013/ND-CP do Chfnh phU ban hành ngAy 18 thAng 5 
nAm 2013, Nghj djnh 34/2015/ND-CP do ChInh phü ban hAnh ngAy 31 thAng 3 nAm 2015 sia d6i vA bO sung mt sO diEu cüa 
Nghj djnh 53/2013/ND-CP, thông tu 19/20131TT-NHNN do Ngân hang NbA nuOc ViOt  Nam ban hAnh ngAy 06 thAng 9 nam 

2013 quy djnh yE vic mua, bAn, xr 1 nci xEu cüa Cong ty quAn 1 tAi sAn cUa TO chCxc tin dung ViOt Nam, vA cAc khoAn n 
bAn cho VAMC drqc xuEt toAn khôi bAng cAn dOi kE toAn theo cAc huOng dn trong cong vAn sO 84991NHNN-TCKT do 
NgAn hang NbA nuOc ban hAnh ngAy 14 thAng 11 näm 2013 yE vic huâng dn hach  toAn nghip viii mua bAn nq xEu cüa 

VAMC vA tO chirc tin di,ing, vA cong vAn sO 925/NHNN-TCKT do NHNN ban hAnh ngAy 19 thAng 2 nAm 2014. 

Trái phiEu dOc biOt phAt hAnh bâi VAMC Wang (xng vài khoAn nq xEu mA NgAn hAng ban duc,c ghi nhOn là chang khoAn ng 

giCi dEn ngày dAo hn. 

Khi hoAn thanh thu mc mua bAn nq xEu, Ngan hang sCr diing dir phOng ci,i thE dA trIch 1p chua sCr dyng dE hch loAn giAm giA 

tn ghi sO cia khoAn d  xEu vA tat toAn tAi khoAn ngoi bAng theo dOl lAi chua thu &rqc cOa khoAn ng xEu do. 

Thuylt minh nay là b5 p/ian hcip thành Báo cáo tài chInh hrp nhdt nay Trang 



NGAN HANG TIIUCNG MA! CO PHAN SAI GON CONG THUONG Mu s6: B05/TCTD-HN 

THUYET MIMI BAO CÁO TAT CHINH HQP NHAT 

Thôi k' tài chmnh tr ngày 01/01/2022 dn ngày 30/09/2022 Doa villa/i: Triu Dng VilNarn 

7. K toán các nghip vi kinh doanh và du tu' chó'ng khoán 

7.1. Nghip vi kinh doanh chüng khoán 

Chng khoán kinh doanh là ch(ing khoán ban d&u ducic mua và nm gi cho mic dich kinh doanh trong ngin hn hoac nu 
Ban Tng Giám dc quy& djnh nhu vy. 

Nguyen tc ghi nhn giá trj chüng khoán kinh doanh: Chixng khoán kinh doanh ban du duc ghi nhn theo giá thijc t mua 
ching khoán (giá góc), bao gm giá mua cong (+) các chi phi mua (nu có). Sau do, các chCrng khoán nay ducic ghi nhn 
theo giá g6c trI dir phong giàm giá chng khoán. 

Dr phOng rüi ro chOng khoán kinh doanh duqc 1p khi giá trj thun cO th thrc hin ducc (giá thj tru1ng) cta ch(rng khoán 
kinh doanh giãm xuóng thp hcm giá g6c. 

Li hoc l tr kinh doanh chüng khoán ducic ghi nhn trën báo cáo k& qua hot dng theo s6 thu&n. 

7.2. Nghip vi du tu chüng khoán 

Chtng khoán Mu tu g6m các chng khoan sn sang M bàn và các chcrng khoán gic Mn ngày dáo han. 

Chüng khoán giu Mn ngày dáo han: là các chthg khoán cO k5' hn c djnh và các khoân thanh bàn có djnh hoc cô th 

xác dlnh  ducic và Ban T6ng Giám Mc cO >' djnh và cO khà nang gi Mn ngày dáo hn. 

Chüng khoán sn sang M bàn: là các chàng khoán nçi hoc cMng khoán v6n duçic gi trong thai gian không n djnh 

truOc, cO th ducic bàn bt ci'r kic nào. 

Nguyen tc ghi nhn ch(rng khoán Mu ttr: ducic ghi nhn theo giá thtrc t mua. Sau dO các chüng khoán nay duçic hach  toán 
theo giá gc trr dir phOng giam giá chi.Thg khoán trong các k lc toán tip theo. 

Thu nhp lài t chüng khoán nçi gilt Mn ngày dáo hn duqc ghi nhn trên Báo cáo kt qua hot dng kinh doanh trên co sO 
d,r thu. LAi duçc huOng truOc khi Ngan hang nm gilt ducic ghi giàm trlr vào giá vn tai  thOi dim mua. 

LAi hoc l ttr kinh doanh ching khoán sg.n sang M bàn duqc ghi nhn trên Báo cáo k& qua hot dng kinh doanh theo s6 

thun. 

Dçr phong rüi ro chng khoán Mu tu duçic 1p khi giá tn thun cO th thc hin duve  (gia thj truOng) cüa chthig khoán Mu tu 

giàm xuóng thâp hcm giá gc. 

7.3. Nghip vi Mu tu vào c8ng ty con 

Khoân Mu tu vào cOng ty con dtrçic ghi nhn khi Ngân hang nm gilt trên 50% quyn biu quy& và cO quyn chi phM các 

chinh sách tài chinh và hoat dng, nh&m thu duqc lqi Ich kinh t tIn các hot dng cüa Cong by do. Khi Ngàn hang khOng cOn 
nm gilt quyn kim soát COng ty con thl ghi giám khoãn Mu tu vào cOng ty con. Các khoán Mu Ui vào Cong ty con ducxc 

phàn ánh trên báo cáo tài chInh theo phuong pháp giá g6c. 

Phuong pháp giá gc là phucyng phâp k toán ma khoân Mu Ui duc ghi nhn ban Mu theo giá gc, sau dO khong ducc diu 

chinh theo nhltng thay Mi cUa phn sO hltu cOa các nhà Mu tu trong tài san thun cOa ben nhn Mu tu. Báo cáo k& qua hoat 

dng kinh doanh chi phàn ánh khoãn thu nhp cüa các nhà Mu Vi duqc phân chia tIn Igi nhun thu&n 1u ké cüa ben nhn Mu 

tuphatsinhsaungàydâutu. 

Di,r phOng t6n th.t các khoàn Mu tu cong ty con ducic 1p khi Ngán hang xác djnh &rqc các khoàn Mu tin nay bj giam sit gia 

tn khOng phài tam thOi và ngoai k hoach do kt qua hoat dng cOa các cong by con Mu tu b 1& 

7.4. Nghip v Mu tir dài hn Idiác 

Du tu dài han khác là các khoàn Mu tu vài t$'  I thp hon hoc bang 11% phan vn cUa các t6 chirc kinh t. Các khoãn Mu 

tin dài ban ghi nhn ban Mu theo giá g6c. 

Dir phOng thn th&t các khoàn Mu tu tai chlnh dài han duqc 1p khi Ngân hang xác djnh dtrçnc các khoàn Mu tu nay b giàm 

sOt giá trj khOng phài tam  thOi và ngoài ké hoach do k& qua hoat dng cOa các cong by ducic Mu tin bj 16. 

Thuydt ,ninh nay là bt5phn hçr thành Baa cáo tài chInh hop n/id! nay Trang 
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8. Nguyen tc ghi nhn TSCD hthi hInh 
Tài san c djnh hu hlnh thrqc ghi nhn theo nguyen giá trii di (-) giá tn hao mon lüy kê. Nguyen giá là toàn b các chi phi 
ma Ngãn hang phãi bO ra d có dtxcic tài san C6 dlnh tInh dn thai dim dua tài san do vào trang  thai sn sang sr diing theo dij 

tinh. Các chi phi phát sinh sau ghi nhn ban du chi dtrgc ghi tang nguyen giá tài san c6 djnh nu các chi phi nay chc chn 

lam tang lcxi ich kinh t trong tucmg lai do sCr dicing tãi san dO. Các chi phi khOng thOa man diu kiin tren duçic ghi nhan là chi 

phi trong kS'. 

Khi tài san c6 dinh ducxc bàn hoAc thanh l, nguyen giá và kháu hao lily k duqc xOa s6 và bt k' khoãn lAi 16 nào phát sinh 

tir vic thanh l du duqc tinh vào thu nhp hay chi phi trong ks'. 

Tài san ed dinh hüu hInh rnua sd;n 

Nguyen giá tài san C6 djnh bao g6m giá mua (trir (-) các khoàn duçic chit khu thuang mai hoac giam gia), các khoãn thud 
(không bao g6m các khoàn thud duGc hoàri Iai) và các chi phi lien quan trVc tip dn viac dua tài san vào trng thai san sang 

sCr ding, nhu chi phi 1p dat,  chy thü, chuyCn gia và các chi phi lien quan trrc tip khác. 

Tài san c6 djnh hInh thành do du tu xây dung theo phucmg thrc giao thu, nguyen giá là giá quyt toán cong trinh du tr 

xây drng, các chi phi lien quan trrc tip khác và Ia phi truàc ba (néu cO). 

Tài san c6 djnh là nhà cira, 4t kin tthc g&n lin vài quyn sCr dicing dt thi giá trj quyn sr ding dAt ducic xác dnh riêng bit 

và ghi nhan là tài san c6 djnh vô hinh. 

9. Nguyen tAc ghi nhân TSCD vô hInh 

Tài san có dnh vô hinh dxçic ghi nhan theo nguyen giá trir di (-) giá tr! hao mOn lüy kA. Nguyen giá tài san c6 djnh vO hlnh là 

toàn b các chi phi ma Ngân hang phâi bO ra dA cO duçic tài san c6 djnh vO hlnh tinh dAn thai diAm dtra tài san dO van sCr 

ding theo du kiAn. 

Mua à/ san cd dinh vo hinh riêng biEt 

Nguyen giá tài san c6 djnh vô hinh mua riêng biêt bao g6m giá mua (tth (-) can khoãn duqc chiAt khAu thuang mai  hoac giam 

giá, các khoàn thuA (không bao g6m các khoãn thuA duçic hoàn lai) và các chi phi lien quan trirc tiAp den viac dua tài san vào 
trng thai sn sang sü dung. Khi quyAn sir dung dAt dLrcc mua cOng vài nhà cra, vat  kiAn trOc trên dAt thI giá trj quyAn s 

dung dAt duqc xác djnh riCng biat và ghi nhan là tài sari c6 djnh vO hlnh. 

Tài san có dnh vo hInh hinh thành tr viac trao d6i thanh toán bAng chng t& lien quan dAn quyAn sO hu v6n cOa dan vj, 
nguyen giá tài san c6 djnh vO hinh là giá trj hçp 1 cOa các chüng tr duqc phát hành lien quan dAn quyAn sO h(u von. 

Tài san ed d/nh vô hmnh là quyn si't dyng ddt 

Nguyen giá tAi san cO djnh vO hinh là quyAn sr ding dAt là sO tiAn trà khi nhan chuyAn nhucmg quyAn si diing dAt hpp pháp 

tr ngtrOi khác, chi phi dAn bO, giài phóng mat  bAng, san lAp mat  bAng, Ia phi truâc ba..,  hoac giá trj quyAn sr d%Ing dat nhân 

gOp vOn lien doanh. 

Phdn indin may vi tinh 

PhAn mAm may tinh là toàn b các chi phi ma Ngân hang dã chi ra tinh dAn thai diem dua phAn mAm vào si diing. 

10. Phirong pháp khau hao TSCD 

Tài san cO djnh hUu hinh dtrcxc khAu hao theo phrong pháp di.rOng th&ng dra trên thai gian si diing uàc tfnh ala tài san, ThOi 

gian hilu ding uOc tinh là thOi gian ma tai san phát huy duçic tác dung cho san xuAt kinh doanh. 

Thô'i gian Iziru dyng w6c i/nh cña cdc TSCE) nhw sau: 

Nhà xzsáng, vt kidn trtc 25 nám 

May mác, :hth bj 4 - 8 näm 

Phito'ng tin van  tài, truydn dJn 5- 6 nãm 

Thit bj, dyng cy quán l) 2 -5 näm 

Thuyd't niinh nay là bophan hçrp thành Baa cáo tài chinh hçrp nhdt nay Trang 
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Tài san c6 dinh khác 4- 6 näm 

Tài san cd dinh vo hInh Thai han t6i da 20 näm 

Quyn th dung dAt có thai hQn dttqc klidu haophii hçp v&i th&i hçzn trên guy chtng nhãn quyn th dung dAt. 

Quyn th dung dAt vO th&i hn dttcic ghi nhdn theo giá gc và /chOng tInh khdu hao. 

11. K toán các giao djch thu tãi san 

Thuê hoot ctng: là loi hinh thuá tài san c djnh ma phn Ion rüi ro và li Ich gn lin vâi quyn so hu cüa tài san thuc v 

ben cho thuê. Khoán thanh toán duOi hmnh th(rc thuê hot dOng du9c hch toán vào báo cáo kt qua hot dng theo phLrang 
pháp &rOng th&ng dija tran thOi hn thus hot dng. 

12. Tiên và các khoãn tuoig duong tin 

Trên báo cáo luu chuyn tin t, tin và các khoàn tuong ducmg tin bao gm tin, kim loi qu' và dâ quy, tin gri thanh 

toán tai  Ngân hang Nhà nuOc Vit narn, tin giri khOng k hn và cO kS'  hn  tai  TCTD khác cO thOi hn khong qua 90 ngày k 
ti ngày gui, trái phiu chlnh phô và các giy tO cO giá ng.n h.n khác dü diu kiin tái chiét khu vOl Ngân hang Nhà nixOc, 
chthig khoán cO thOl hn thu Mi hoc dáo hn không qua 3 thang k tr ngày mua. 

13. D phông, cong nq tim n và tài san chira xác djnh 

Các khoãn du phóng duc ghi nhn khi: Ngán hang cO mt nghTa vi hin ti phát sinh tO các sir kin da qua; CO the dua dn 

sr giãm süt nhung lçii ich kinh th c&n thi& d thanh toán nghia vi nq; Giá tn cüa nghia viii nçi dO dircic uOc tinh mt cách 

dáng tin cay. Dij phOng khOng duqc ghi nhn cho các khoàn 1 hot dng trong tuong Iai. 

Khi cO nhiu nghia vti nçi tuong tu nhau thi khã nãng giãm süt lqi ich kinh té do vic thanh toán nghia vi nçi du9c xác dnh 
thông qua vic xem xët toàn b nhôm nghia vi nOi chung. D phöng cüng thrçc ghi nhn cho dü khã nang giãm sOt lcxi ich 

kinh th do vic thanh toán tOng nghia vi,i nçi là r&t nhO. 

Du phông duçic tinh 0 giá trj hin ti cOa các khoán chi phi d tinh d thanh toán nghia vii nçi vOl suit chit kMu truOc thu 

va phàn ánh nhng dánh giá theo thi truOng hin tai v th0i giá cOa tin t và rOl ro ci,i tM cUa khoán nçi do. Khoãn tang len 

trong d phOng do thOi gian trOi qua ducic ghi nhn là chi phi tin lai. 

14. Nguyen tc và phuong pháp ghi nhn chi phi thuE TNDN hin hành, chi phi thug TNDN hoän li 

Chi phi thud thu nhp doanh nghip duqc xác djnh gm thng chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành vã chi phi thu 

thu nhp doanh nghip hoàn Iai  khi xác djnh Iqi nhu.n hoc l cOa mt k' k toán 

Chi phi thué thu nhp doanh nghip hin hành: là s6 thu thu nhp doanh nghip phài np (hoc thu Mi ducc) tInh trCn thu 

nhp chu thu và thué sut thud thu nhp doanh nghip cOa nAm hin hành theo lust thud TNDN hin hành duçic ghi nhân. 

Chi phi thud thu nhp doanh nghip hoan 1a ducc xác dnh cho các khoãn chCnh Ich tam thOi tai  ngày l.p bang can di k 

toán gina co sO tinh thué thu nhp cüa các tài san, nçi phãi tnã và giá til ghi s6 cCia chOng cho mvc dich báo cáo tài chInh và 

giá trj sO dmg cho mic dich thu& Thu thu nhp hoân 1i phài tnà duqc ghi nhn cho tt câ các khoàn chênh lch tarn thOi, 
cOn tài san thu thu nhp hoan lai chi duc ghi nhn khi chc cMn cO dO lqi nhun tlnh thu trong wang Iai d kMu trO các 

khoãn chenh 1ch tam thOi. 

Giá tn ghi s cOa tài san thu thu nhp doanh nghip ho.n lai phãi ducic xem xét 1aj vào ngày kt thOc niên dO k toán và phái 

giãm giá tr ghi s6 cOa tài san thu thu nhp hoàn Iai dn mOc bào dam cMc chin cO dO Igi nhun tinh thu cho phép lci Ich 

cOa mOt pMn hoc toàn bO tài san thu thu nhp hoàn Iai dtrcic sO drng. Các tài san thu thu nhp doanh nghip hoän lai 
chua ghi nhAn truOc day duçic xem xét lai  vào ngày kt thOc niên do k toán và ducic ghi nh.n khi cMc ch&n cO dO lqi nhun 

tInh thud d có th sO diing các tài san thu thu nhp hoãn lai  chtra ghi nhn nay. 

Thuylt minh nay là b phãn hop thành Baa cáo là! chinh hop nhcft nay Trans 
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Thud thu nhp hon lai duçic ghi nhn vào báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh ngoai trr tru1ng hçp thus thu nhp phát 

sinh lien quan dn mOt  khoân mic ducic ghi thâng vào von chü sâ hitu, trong trumg hcip nay, thud thu nhp hon Iai  cling 

ducic ghi nhn trrc tip vào vOn chü s hQu. 

Ngân hang chi bü trr các tài san thud thu nhp hoAn 1aj  và thu thu nhp hon li phài trá khi Ngân hang cO quyn hçip phap 
duçic bü trr giCa tài san thus thu nhp hin hành vâi thus thu nhp hin hành phãi np và các tãi san thud thu nhâp hoãn lai 

và thu thu nhp hoân lai  phài trã lien quan tài thud thu nhp doanh nghip duqc quan 19 bâi cling mt co quan thu d61 vOi 
cüng mt don vj chju thu Va doanh nghip dr djnh thanh toán thu thu nhp hin hành phái trã và tài san thu thu nhp hin 

hành trên co si thun. 

Các khoán thu phài np ngân sách nhà nuâc se duçic quyt toán ci th vài co quan thus. Chênh lch gilin sO thu phái np 
theo sO sách và sO lieu kim tra quyt toán sê duçic diu chinh khi có quyt toán chinh thcrc vài co quan thud. 

15. K toán các khoãn vOn vay, phát hành chüng khoán nc, cong ci vOn 

Chi phi di vay là IAi tin vay và các chi phi khâc phát sinh lien quan trVc  tip den các khoàn vay cUa Ngân hang. Chi phi di 

vay duçic ghi nhn vào chi phi trà li trong k5, khi phát sinh lien quan trirc tiCp den vic deu tu xây dung hoc tài san d dang 
thi chi phi di vay duc tinh trirc tiep vào giá trj cOa tai san do theo quy djnh cUa chuán mrc kC toán Vit Nam 

16. VOn chü so hiu 

VOn chO sâ hcu cOa Ngân hang dugc uinh bay trCn bang báo cáo tinh hinh tài chinh bao gOm: VOn dieu l và thng du vOn 

cO phAn. 

VOn dieu lê: dtrçic hInh thành ts sO tien ma các cO dông dA gOp vOn mua cO phen, cO phieu, hoc ducic bO sung tfr lcii nhun 

sau thue theo Nghj Quyét cOa Dai  Hi EOng cO dOng hoc theo quy dlnh trong diCu l hoat dng cOa Ngán hang. NguOn vOn 

kinh doanh ducsc ghi nh.n theo sO vOn thc t d gOp b.ng tien hoc b&ng tai san tinh theo mnh giá cOa cO phiéu dã phát 

hành khi mOi thàrih lap, hoc huy dng them de ma rng quy mô hoat dng cOa Ngân hang. 

Thng dir vOn cO phn: Phãn ánh khoán chênh lch tang gia sO tien thrc te thu duqc so vOi mnh giá khi phát hành IAn 

du hoc phát hành bO sung cO phieu và chênh loch tang, giàm giUa sO tien thijc tC thu duqc so vOi giá mua Iai  khi tái phát 

hành cO phieu qu. Tnthng hqp mua Iai  cO phiAu ae hOy bô ngay tai  ngày mua thl giá tr cO phiu duçic ghi giám nguOn vOn 

kinh doanh tai  ngày mua là giá thrc te mua li và cOng phãi ghi giám nguOn vOn kinh doanh chi ti& theo mnh giá và ph&n 

th.ng du vOn cO phAn cia cO phiCu mua lai. 

cO phieu qu là cO phieu cia Ngân hang da phát hành và duqc Ngân hang mua lai. Khoàn tien d trà de mua cO phiCu, bao 

gOm các chi phi cO lien quan trIc tiep, duçc giàm tra vào vOn chi sâ hthi dAn khi các cO phiCu qu duqc hciy bO hoc tái phát 
hành. SO tiAn thu do tái phát hành hoc ban cO phiAu qu trx di các chi phi lien quan tri,rc tiAp den vic tãi phát hành hoc ban 

co phiAu qu' duçic tinh vào phAn vOn chi sà hUu. 

VOn khác: Phãn ánh sO vOn kinh doanh duçic hinh thành do bO sung t kAt qua hoat dQng kinh doanh hoc dLiçic tang, biCu, 

tài trçl, dánh giá Iai  tai san. 

Lqi nhun chua phãn phOi. 

Nguyen tAc ghi nhn li nhun chua phán phOi: duc ghi nhn là sO lcii nhun (hoc 10) t kAt qua boat dng kinh doanh cia 

doanh nghip sau khi tra (-) chi phi thuC thu nhp doanh nghip cia 15' hin hành và các khoãn diAu chinh do áp dung h01 tO 
thay dOi chfnh sách kA toán và diAu chinh h0i tO sai sot trQng yêu cia các näm truOc. 

Vic phân phOi lcxi nhun và trich 1p các qu ducic can cir vào diCu l cia Ngân hang và ducic thông qua Dai  hi dOng cO 

dông hang nàm. 

17. Cac diAu chinh sO lieu kê toán k' truOc 

SO Iiu dAu nAm và näm truóc ducic diAu chinh cho phi hçip theo Thông tu 27120211TT-NHNN ngày 31 thang 12 nãm 2021 

cia Ngân hang Nhà nuàc Vit Nam. 

Thuylt minh nay là b phn hqp thành Báo cáo tài chInh hap nhth nay Trang 
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18. Các ben lien quan 

Các ben lien quan là can doanh nghip, các câ nhân, trrc tip hay gián tip qua mOt  hay nhiu trung gian, cO quyn kim soát 
ngân hang hoc chju sr kim soát cüa Ngán hang. Các ben lien kit, can cã nhân nao trrc tip hoac gián tip nni giC quyên 
biu quy& cUa Ngân hang ma cO ành hrâng dáng k dól vol ngân hang, nh0ng chcrc trách quàn l chO ch6t nhu ban t6ng 
giám dc, hcii  dng quãn tn, nhng thành viên than cn trong gia dmh cüa nhtng cã nhân hoc can ben lien kt hoc nh0ng 
cong ty lien kt vOl cá nhân nay cOng duqc coi là cáo ban lien quan. Trong vic xeni x6t tlrng m6i quan h gifla các ban lien 
quan, bàn cht cOa m6i quan h dtrçc chi cMi không phài là hinh thCrc pháp l. 

V. Thông tin b sung cho các lthoãn mc trinh bay trong Bang báo cáo tiiih hiiili tài chinh 

1. Ti6 mt, yang bac, a qu 

Tin mt bang VND 

Tin mt bang ngoi t 

Tng cng 

2. Tin gui ti Ngãn hang Nhà nu6'c 

30/09/2022 

189.074 

19.090 

31/12/2021 

185.361 

19.833 

208.164 205.194 

30/09/2022 31/12/2021 

Tin gini thanh toán tal  Ngân hang Nhà nuOc 465.218 530.440 

Bang VND 399.886 431.162 

Bang ngoçi té 65.332 99.2 78 

Tng cng 465.218 530.440 

3. Tiên gui và cho vay các TCTD khác 

30/09/2022 31/12/2021 

3.1. Tiên gui tai  các TCTD khác 

Tin gri khOng kS' han 1.766.039 3.184.983 

Bang VND 19.333 878 

Bang ngo cii h& 1.746.706 3.184.105 

Tin gui có k5' han 1.885.954 1.908.000 

Bang VND 1.674.000 1.908.000 

Bang ngocii h61 211.954 

Cong 3.651.993 5.092.983 

3.2. Cho vay các to chüc tin dipig khác 

30/09/2022 31/12/2021 

Chovaynganhn 590.000 520.000 

Bang VND 590.000 520.000 

Dr phOng rOi ro cho vay các TCTD khác 

Cong 590.000 520.000 

Tong cong 4.241.993 5.612.983 

Phân tIch cht lu'çrng du' nc cho vay, tin gui các TCTD khác: 

30/09/2022 31/12/2021 

Nq dO tiêu chuAn 590.000 520.000 

Cing 590.000  520.000 

Thuylt minh nàylà b5phçn hc.rp thânh Baa cáo tàf chmnh hçip nht nay Trang 
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4. Các cong ci tài chInh phái sinh và các tài san tài chInh khác: 

Tong giá trl cOa 
(theo t5 giá ngày 

hqp dng) 

Ti ngày cui k' 

hp dông 
Tong giá trl gui s6 k toán 

(theo t giá t31 ngày Ip báo cáo) 
hiu Iuc 

TM stn Cong flQ• 

cong cy là! chmnh phd! sin!: ill,: l 398 398 

- Giao djch k' hn tin t 398 398 

- Giao djch hoán d61 tin t 

Ti ngày du k' 

Cong cy tài chinhphdi sin/i ith: t 1.724.444 27.344 

- Giao dich hoán d6i tin tê 1.724.444 27.344 

COng c tái chInh phái sinh tin t 398 398 

5. Cho vay khách hang 

30/09/2022 31/12/2021 

Cho vay cáo t chirc kinh tá, cá nhân trong nuàc 18.134.378 16.154.829 

Cho vay chit khAu thuong phi&i và các giy t cO giá 193 .423 339.295 

Cho vay b.ng vn tài trçi, Uy thác du tu 15 

Cho vay cáo th chCrc kinh t& cá nhân nuàc ngoãi 8.000 8.000 

Tang cong 18.335.801 16.502.139 

5.1. Phân tIch cht luqng nq cho vay 30/09/2022 31/12/2021 

Nci dU tiu chuin 17.50 1.492 15.778.044 

NçicnchU 443.001 398.810 

Nqduàitiêuchun 10.906 41.534 

Nçinghingi 127.126 106.650 

Ncicokhanangmtv6n 253.276 177.101 

Tong cong 18.335.801 16.502.139 

5.2. Phãn tich dir ncr theo thori gian 
30/09/2022 31/12/2021 

Ning.nhcn 12.861.528 11.693.831 

Nçitrunghn 1.809.685 1.528.165 

NqdMhn 3.664.588 3.280.143 

Tng cong 18.335.801 16.502.139 

5.3. Sr thay di (täng/giãm) cüa Dii phông rüi ro tin dtng 

K nay Dy phOng chung Dy phàng cy (he 

S6 dir du nm 122.437 39.523 

Dr phông rUi ro trich 1p trong k5' /(Hoàn nhp trong ks') 11.672 81.741 

Sü dung dir phông rcii ro tIn drngtrongk5' - (72.3 13) 

So dir cuOi kr 134.109 48.951  

Thuyé'( rninh nay là ho phán hop thành Báo cáo là! chInh hop nh51 nOy Trang 
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Nim truOc 

S dudãu nm 107.123 9.642 

D phông rüi ro trfch 1p trong k5' /(Hoàn nhp trong kS') 15.314 42.311 

Di/ phng giàm do xr I các khoân nçi phài 
thu hi b&ng ngun d phong 

(12.430) 

S dwcuinm 122.437 39.523 

Chi tit s du dw phOng 30/09/2022 31/12/2021 

Dir phông rüi ro cho vay khách hang 183.060 161.960 

+ Dttphông chung 134.109 122.437 

+ Dphông Cu th 48.951 39.523 

Cong 183.060 161.960 

6. ChO'ng khoán ditu tn 

6.1. Chfrng khoán du tn gitF dn ngày dáo hn 

30/09/2022 31/12/2021 

- Chüng khoán Chinh phi, chüng khoán chinh quy6 dla  phuong 422.900 

Cong 422.900 - 

6.2. Trái phiu dc biêt do VAMC phät hành 
30/09/2022 31/12/2021 

Mnh giá trãi phiu dc bit 624.018 657.446 

- Dr phOng trái phiêu dc bit (434.793) (326.983) 

Cng 189.225 330,463 

Tng cong 612.125 330.463 

7. Gop van, du tn dài hn 

30/09/2022 31/12/2021 

- Phãn tich giá trj du tn theo bat hinh dAn tn 

CackhoandAutudaihnkhac 53.880 53.880 

Du phOng giãm giá d&u tix dài hn (28.182) (28.182) 

Tong cong 25.698  25.698 

Thuyê't minh nay là bO phdn hop thành BOo cáo tài chmnh hop nhc1 nay Trang 



NGAN HANG THIXØNG MI CO PHAN SAI GON CONG THIJØNG Mâu so: BOSJTCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH HP NHAT 

Tho'i k5' tài chInh tü ngày 01/01/2022 den ngày 30/09/2022 Do',, vf lI,zh: Tr4?u Dizg Viit Narn 

7. Gop vn, dãu tn dài han (tip theo): 

- Chi tiét các khoãn dãu tu' dài han cüa Ngãn hang 
30/09/2022 31/12/2021 

Ten Giã g6c Gia trl hin ti 
T 1 phãn 
von (%) 

Cia gc Giá trj Iiin tal T' I pIin 
vn (%) 

ãu tu' dài han khác 53.880 25.698 53.880 25.698 

Dãu tu vào doanh nghip khác 

Cty CP Khách san  Sâi GOn H Long 18.380 18.380 10,98% 18.380 18.380 10,98% 

Cty CP Thanh toán Qu& Gia Vit Nam 2.000 2.000 0,64% 2.000 2.000 0,64% 

COng ty CP Chrng khoán SAIGONBANK Berjaya 33.000 33.000 11,00% 33.000 33.000 11,00% 

Qu BL Tin ding cUa Doanh nghip vra và nhO 500 500 0,22% 500 500 0,22% 

Du phOng giãm giá dan tu' chüig khoân dài hn (28.182) (28.182) 

COng ty CP Chirng khoán SAIGONBANK Berjaya (27.227) (27 .227) 

Cty CP Khách san  Sài GOn H Long - (955) (955) 

TOng cong 53.880 25.698 53.880 25.698 

Thuye' mini? nay là b phn hpp ih?mh Báo cáo tài chInh hpp nhdi nay Trang 20 
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NGAN HANG THUONG MI CO PHAN SAI GON CONG THU'ONG Mu st,: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH HQP NHAT 

Thôi k' tâi chmnh tfr ngày 01/01/2022 dn ngày 30/09/2022 Dciii v tmnh: Triu Ding Vit Nani 

8. Tài san có khác 

1. Chi phi xây dung c ban d& dang 

2. Mua sm tài san cdjnh 

30/09/2022 
6.909 

27.258 

31/12/2021 
6.750 

12.371 

3. Cãc khoãn phâi thu 132.483 105.955 

4. Tài san có khác 7.503 5.471 

Cong 174.153 130.547 

8.1 Chi phi xãy ding c ban d& dang 30/09/2022 31/12/2021 

Trong dO: 

- NhCing cong trInh kin 6.909 6.750 

XdydengniáichinhanhHaNÔi 823 823 

Ddr 50 Nguyln Ta't Thành Dakiak 860 4.142 

Sfca chüa nhà 2C Phó Dc Chmnh 4.326 885 

Khác 900 900 

CQng 6.909 6.750 

8.2 Mua sm tài san c dinh 

Trong dO: 

36máyATM 476 476 

Ndng côpphdn mm Oracle và Module Trade Finance 5.641 4.345 

Phdn mm h tMng quàn l) van bàn diên ti 538 538 

Phd'n rnrnphângchdngri'ca tthn 3.126 2.971 

Phdn mlm hOa doii diên ti 573 286 

Ndngcàp h thóng SAN 2.838 

Trangbi máychz eKYC 4.477 

May chii siêu hôi ti (Dc-DR,) 4.657 

Thilt bj tu'ong ha dat a mng trong 5.968 

Hal quan dinta 337 

Khác 1.465 917 

Cong 27.258 12.371 

8.3 Các khoãn phãi thu 

30/09/2022 31/12/2021 

-CackhoãnphàithunibQ 34.128 10.089 

Trong do: 

Tam ing nghiêp vu 26.941 6.849 

Các khoánphài thu khác 7.186 3.240 

- Các khoán phâi thu ben ngoài 98.355 95.866 

Tin h3 trq Mi suã't chã Nhà nithc thanh toán ('*.) 4.664 4.664 

Cáckhoánkhác 93.691 91.202 

Cong 132.483  105.955 

Thuyu1 niinh nay là b5 ph4n  hop thành BOo cáo tài chinh hop nhO1 nay Trang 21 
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NGAN HANG THTJONG MAI CO PHAN sAi GON CONG THUONG 

THUYET MINII BAO CÁO TA! CHINII HcP NHAT 

Thôi k' tài chInh tfr ngày 01/01/2022 dn ngày 30/09/2022 

Mh s: B05/TCTD-HN 

Baz v/tIn/i: Tri?u Ding VitNa,n 

(*): T/zuyil iniizh ti,, h5 trp Mi suIt c/i?, N/ia nwOc titan/i todu: 

Tin d c/il cho khách hang vay hI ira' Mi suit 67.592 

Các khoàn dã nhãn tin hI lrq Mi such (62.928) 

Khoân tin can phál thu hI tq.' lãi suIt c/if.' n/ia nw4c than!, todu 4.664 

8.4 Tài san cO khác 

30/09/2022 31/12/2021 

- Chi phi chi phãn b 6.566 4.425 

-Thisãnkhác 937 1.046 

Cong 7.503 5.471 

8.5 Di1' phông rüi ro các tài san có ni bang khac 

30/09/2022 31/12/2021 

Dr phông phãi thu khO dôi (14.489) (14.489) 

Cong (14.489) (14.489) 

9. Tiên gui vã vay các TCTD khác 

9.1. Tin gui cüa các TCTD kliác 

30/09/2022 31/12/2021 

a.Tingirikhongk5'hn 23.938 42.737 

-&ngVND 23.929 42.729 

- Bang ngoi hll 9 8 

b. Tin gUi có k'han 2,567.3 10 2.298.124 

-BngVND 805.000 420.000 

-Bngngogih6i 1.762.310 1.8 78.124 

Cong 2.591.248 2.340.861 

9.2. Vay các TCTD khac 

30/09/2022 31/12/2021 

-BângVND - 741 

+ Ngdn hang TMP Ddu tu và Phdt Tridn Vi4t  Nam -cN SGD 3 741 

- Bang ngoi Mi 1.320 1.429 

+ Ngdn hang TMC'F Ddu he và Phát Trin Vit Nam -CN SGD 3 1.320 1.429 

Cng 1.320 2.170 

Tng cong tin, yang gUi và vay TCTD khãc 2.592.568 2.343.031 

10. Tin gUi cUa khách hang 

Thuyt minh theo 1oi tin gui 

30/09/2022 31/12/2021 

TingUi khôngk'hn 1.798.736 2.325.499 

-BingVND 1.597.749 2.129.105 

- Bngvàng và ngoai t 200.987 196.394 

ThuyEt minh nay là b5phn hap thành Báo cáo là! chfnh hap nhth nay . Trang 22 



NGAN HANG THUNG M4.I CO PHAN SAI GON CONG THUNG 

THUYET MIMI BAO CÁO TA! CHiNH HQ'P NIIAT 

TIiôi kS'  tài chInh tfr ngày 01/01/2022 dn ngày 30/09/2022 

Mu s: BO5ITCTD-HN 

Don vj tIn!:: Triu Ding Viit Non: 

Tin gO cO k' hn 16.519.823 15.753.673 

-BngVND 16.392.346 15.628.834 

- Bngvàngvà ngoai t 127.477 124.839 

Tin gui vn chuyên dUng 4.367 4.254 

Tingikqu 15.800 22.061 

Tng cong 18.338.726 18.105.487 

- Thuyt minh theo dôi tu'qng khách hang, Ioi hinh doanhi nghip 

30/09/2022 31/12/2021 

Tiên gi'ri cCia KBNN 

Tin gi cUa TCKT 1.653.901 1.105.343 

Doanh nghip nhà nzthc 737.800 64.417 

CongtyTNHH 417.282 398.636 

Congtycdphdn 319.072 430.564 

Doanh nghiêp tu' nhdn 7.933 13.673 

Doanh nghip có v6n ddu twnztác ngoài 171.814 198.053 

Tin gUi cUa cá nhân 11.859.506 12.282.779 

Tin g1ri cUa các dôi ttrclng khác 4.825.319 4.717.365 

Ting cong 18.338.726 18.105.487 

11. Cc khoãn phãi trã, no' khác vã du phOng rfli ro khc 

30/09/2022 31/12/2021 

Cãc khoàn pMi trã ni b 16.464 74.233 

- Cáo khoàn phái trá cho can b NV 4.858 42.447 

- Qu9 khen thwãng và phác 10 phái á 5.392 25.979 

- Các khoánphái trà nç51 bO k/the 6.214 5.807 

+Lic6dongphaitra 683 683 

+KhoUnphaitránibOkhác 5.531 5.124 

Cackhoanphãitrãbênngoãi 131.551 76.178 

- Phái Ira vd mua sm TSCD 870 870 

- Thud thu nh4p doanh nghipphái n4p 46.639 7.878 

- chuydn tidn phái Ira 27,539 2.774 

- Thud và cáo khoán phâi np cho Nhà nithc 995 968 

- Phái Ira khác cho Nhà nu'ác 2.539 2.539 

- Các khoán phái trá ben ngoài khác 52.969 61.149 

Cong 148.015 150.411 

ThuyEt ,ninh nay là b5 ph4n hçip thành Báo cáo tài chInh hcip nhdt nay Trang 23 



NGAN HANG TH1JNG MiNI CO PHAN SAI CON CONG THUNG 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH HP NHAT 

Thôi k5 tài chIiih tü ngày 01/01/2022 dn ngày 30/09/2022  

12. Vn qu cOa T chuc tin dung 

12.1. Báo cáo tInh hinh thay di vn chü sv hüu 

Mi Sn: 1105/i CTD-HN 

'o,i V liii!:: Triiu dug Vit iVan: 

CHI TIEU 
Von gOp 

cJO 
so hOu 

Thng du 
VOfl co phan 

,. .. 
Cheiihlçch 

ty gia hoi doai 

- 
Quy d trw bo 

sung von dieu Ic 

Qu5du 
tu' phát 
trin 

Qu5du 
phOng tài 

cliInh 

Loi nhuân 
chira phán phit 

Tang 

S du ti ngày 01/01/2021 3.080.000 716 60.231 8.817 240.138 231.407 3.621.309 

Lçri nhun sau thu näm 2021 - 122.686 122.686 

Trich Ip cOc qu t Icii nhun nãm 2020 - 4.8 52 - 9.705 (14.557) - 

Trich qu khen thuâng, phüc Içti tr Içii nhu.n näm 202C - - (33.564) (33.564) 

TrIch qu5 hot dng HII d6ng quàn tij - Ban Kim soát - - (830) (830) 

TrIch qu thuing ngr1i quOn I - - - (576) (576) 

s4 dir tai ngày 31/12/2021 3.080.000 716 65.083 8.817 249.843 304.566 3.709.025 

S dir tai ngãy 01/01/2022 3.080.000 716 65.083 8.817 249.843 304.566 3.709.025 

Ui rOngtirOl/01/2022 dn 30/09/2022 189.151 189.151 

Chi c tCrc tO Iqi nhuri näin 2021 - - - 

Trich 1p các qu9 tO lçii nhun nrn 2021 - - 6.134 - 12.269 (18.403) - 

Chênh Ich t giá h6i doOi 17.45 8 - - 17.458 

S duti ngày 30/09/2022 3.080.000 716 17.458 71.217 8.817 262.112 475.314 3.915.634 

Thuyt mini: nay là bO phn hQp than/i Báo cáo lài chInh hqp nh4t nay Trang 24 



NGAN HANG THIXQNG MI CO PHAN sAi GON CONG THUNG Mu s: BOS/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT 

Thôi k' tài chmnh tir ngày 01/01/2022 dn ngày 30/09/2022 Don vj 1/nh: Triu Ding Vi1 Narn 

12. Vn qu5 cüa T6  chüc tin dung (tip theo): 

Theo Nghi dinh so 93/2017/ND-CP ngày 20 tháng 07 nàm 2017 do Chfnh phü ban hành, cáo Ngân hang thung ini phãi trich 

Ip các qu' tnrâc khi chia CO trc nhix sau: 

- Trich Ip qu5 dir till bO sung vOn diu 1 5% Içii nhun sau thus, sO du t6i cia cüa qu5' nay bang vOn diu 1 hin cO cüa các tO 

ch(ic tin dicing. Qu nay s duçic chuyn sang vOn diu l khi cO sç ph chun cüa Ngân hang Nhà nuàc Vit nam và TJy Ban 

ChOng Khoán Nhà NuOc. 

- Inch 10% vào qu' dr phOng tài chInh; sO du t61 cia cüa qu9 nay khOng vl.rçlt qua 25% vOn diu I hin cO cüa cáo tO chirc tin 

drng. QuS' dj phOng tài chinh dung d bü dáp phn cOn lai cüa nhttng tOn that, thit h.i 'v tài san xãy ra trong qua trInh kinh 

doanh sau lthi cia duçc bü dap bng tiOn bOi thuOng cOa các tO chüc, cá nhãn gay ra tOn that, côa tO chcrc baa hiOm vã s ding di,r 

phOng trich 1p trong chi phi. 

- Tnich các qu' khác nhtr qu5 dOu ttx XDCB, qu' khen thuâng phic lcii. . do Ban Ianh dao  Ngân hang dè xuat và do Di hi dOng 

cO dông phê duyt. 

12.2. Thu nhp trên mt cO phiêu 

- Lcii nhun hoc 10 d tinh lai ca bàn trán CO phiau 

- SO binh quân gia quyn CO phiu phO thông cia tinh Iâi ca bàn 

- Lãi co bàn trên cO phiu 

12.3 Thuyt ininh v các cong Cu tài chInh phfrc hçp 

12.4. Chi tiêt vOn du ttr cüa TCTD  

TO ngày 01/01/2022 Tir ngày 01/01/2021 
dan ngày 30/09/2022 dan ngày 30/09/2021 

189.151 161.202 

308 308 

614 523 

30/09/2022 31/12/2021 

TOng sO VOn CF phO thông TOng sO VOn CP phO thông 

-  VOn gop các cO dOng 

-Thngduv6ncophân 

3.080.000 

716 

3.080.000 3.080.000 

716 716 

3.080.000 

716 

TOng cong 3.080.716 3.080.716 3.080.716 3.080.716 

12.5. Co tüc 

- CO tue cia cong bO sau ngày kOt thüc niên d 

+ CO trc cia cOng bO trén cO phiau phO thông: 

+ CO tuc cia cOng bO trên cO phiau uu di: 

k toán: 

Tfr ngày 01/01/2022 
cian ngày 30/09/2022 

Chua cong bO 

Nàm 2021 

Chua cong bO 

- CO tue cOa cO phiau iru di lüy ka chtra duqc ghi nhn: 

Thuyil minh nay là b5 pn hqp ihành Bdo cáo tai chinh hcip nhth nay .
Trang 25 



NCAN HANG THUOG MAI CO PHAN SAI GON CONG THUONG Mu se3: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAT CHINH HP NHAT 

Thôi kr tài chInh tir ngày 01/01/2022 dn ngày 30/09/2022 Don vj tIith: Triu Ddng Vit Nani 

12.6 Ce3 phiu 

30/09/2022 31/12/2021 

- Se3 1ucng ce3 phie3u dãng k phát hOnh 308 308 

- s6 hxqng ce3 phiu d ban ra cOng chOng 308 308 

+Cd philuphd thông 308 308 

- So hrcmg CO phiu dang km hành 308 308 

± Cd phiIuphd thông 308 308 

* Mnh giá cO phiu dang Itru hành 10.000 dOng/c6 phiOu. 

VI. Thông tin bO sung cho cOc khoan mc trinh bay trong Báo cáo kêt qua hoot dông 

13. Thu nhp IOi và cOc khoán thu nhp twong tir 

TO ngày 01/01/2022 
den ngãy 30/09/2022 

T0 ngày 01/01/202 1 
dn ngày 30/09/2021 

Thu nhp Jôi tin gui 25.764 1.600 

Thu nhp Iai cho vay khách hang 1.320.417 1.127.833 

Thu tr lAi kinh doanh, du tu chCrng khoán nçi 776 - 

-Thu lãi lit cháng khoán kinh doanh 776 

Thu ti nghip vi bào lAnh 4.500 3.866 

Thu khác tir hot dng tin ding 5.005 4.846 

TOng cong 1.356.462 1.138.145 

14. Chi phi 101 và cOc khoãn chi phi twong t 

Ira IOi tie3n gui 

lrãlAitiCnvay 

Chi phi hot dng tin ding khác 

Tôngcng 

15. Lãi/Iô thun tir hot dng djch vu 

Tu ngOy 01/01/2022 
den ngày 30/09/2022 

630.134 

23 

62.702 

TO ngOy 01/01/2021 
dn ngOy 30/09/202 1 

662.34 

43 

22.526 

692.859 684.910 

Tfr ngày 01/01/2022 Tu ngOy 01/01/2021 
dn ngOy 30/09/2022 dn ngày 30/09/2021 

Thu phi djch v 50.674 37.666 

Thu djch vu thanh loan 20.777 17.359 

Thudjchvngânqu' 435 355 

Thukhácve3d!chvii 29.462 19.952 

Chi phi tir hoat dng dlch  vu 20.735 16.570 

Chi dich vu thanh toán 6.229 5.485 

Chi phi buu phi và mng vin thông 10.278 8.655 

Chi v dich  vi ngan qu5' 1.045 968 

Chikhácvdjchv 3.183 1.462 

Lai/I thun tir hoOt dng dlch vu 29.939 2 1.096  

Thuylt rninh nay là b5 ph4n hqp thành Báo cáo tài chInh hçp n/idt nay Trang 26 



NGAN HANG THU'QNG M1 CO PHAN sAi GON CONG THUONG Mh s6: BOS/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI duNn Hç1P NHAT 

Thri k' tài chInh tfr ngày 01/01/2022 dn ngày 30/09/2022 Don vj tIn/i: Triit Dizg Vit Nail! 

16. Läi/1 thun ta hot dng kinh doanh ngoi hi 

Thu nhp tr hoat dng kinh doanh ngoai hi 

Thu t1 kinh doanh ngoai té giao ngay 

TO' ngOy 01/01/2022 
dn ngày30109/2022 

32.062 

13. 125 

TO ngày 01/01/2021 
dn ngày 30/09/202 1 

32.688 

3.653 

Thu tz các Cong ctài chInh phái sL'ih tin t 18 .93 7 29.035 

Chi phi hoat dng kinh doanh ngoai hi 445 67 

Chi v kinh doanh ngoai tê giao ngay 9 67 

Chi v các cong cy tài chInh phái sinh tin té 436  

LOu (Is) thun tO hot dng kinh doanh ngoi ht1 31.617 32.621 

 

17. LOu 1 thun tu hot dng kinh doanh (mua ban) chüng khoán kinh doanh: 
Tfr ngOy 0 1/01/2022 
Tn ngOy 30/09/2022 

Tfr ngày 01/01/2021 
an ngOy 30/09/2021 

 

Chi phi v mua ban chng khoán kinh doanh 

L011 th thun tir hot (fng mua bàn chüng khoán kinh doanh 

18. Thu nhâp tO gép van, mua c phn: 

  

  

  

Tu ngOy 01/01/2022 Tü ngOy 01/01/2021 
dn ngOy 30/09/2022 dn ngày 30/09/202 1 

Co tOe nhn du'ç'c trong nOm tO gOp vn, mua c phn. 3.488 

Thu tr gOp von, d.0 tu dài hn 3.48 8  

TOng cong 3.488 - 

19. Läillö thuân tO các hoit dng kinh doanh khOc 
Tu ngOy 01/01/2022 

n ngOy 30/09/2022 
Tu ngOy 01/01/2021 " 
dn ngOy 30/09/202 1 

Thu nhp tr hot dng khác 84.646 101.514 

Chi phi tO hot dng khác 6.985 11.342 

LOi/18 thun tu cOc hoat dQng kinh doauh khàc 77.661  90.172  

20. Chi phi hoat dQng 
Tn ngOy 01/01/2022 
den ngOy 30/09/2022 

Tir ngOy 01/01/2021 
dn ngOy 30/09/2021 

1. Chi nQp thus và các khoOn phi, 1 phi 1.232 1.249 

2. Chi phi cho nhân viOn 229.79 1 224.474 

Trong dO: 

Chi lwoiigvaphu cáp 160.465 161.293 

Các khoán chi dóng gOp theo iwong 35.954 35.474 

D3ngphyc và cOc chi phi lien quan 14.713 15.014 

Chitrqc6p 18.659 12.693 

3. Chi v tOi sOn 68.549 76.096 

Trong dO: Khdu hao tài san c dnh 43.750 42.781 

4. Chi cho hoat dQng quOn I' cOng viII 55.421 44.794 

Trong do: 

Cong tác phi 3.947 2.928 

Thuylt in inh nay là bphn hçrp thành Báo cáo tat chinh hcrp nhdt nay Trang 27 



NGAN HANG THUQNG MAI cO PHAN SAI GON CONG TH1YNG Mu s: BO5ITCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HP NHAT 

Thôi k' tài chInh tfr ngày 01/01/2022 (1n ngày 30/09/2022 Don vj ti'z1:: Triu Dizg Vit Nani 

20. Chiph(hort c7izg (11êp tlzeo) 

Chi v các hoot dóngdoàn th cza TCTD 50 37 

5. Chi np phi bão him, bào toàn tin gl'ri cüa khách hang 13.433 13.519 

Tngcng 368.426 360.132 

21. Chi phi thud thu nhp doanh nghip 

21.1. Chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hOnh: 

Tu ngày 01/01/2022 
dn ngOy 30/09/2022 

TO ngày 01/01/2021 
dn ngOy 30/09/2021 

1. Lqi nhun truóc thud TNDN 236.096 194.368 

2. Các khoOn misc diu chinh thu nhp chju thud: 

(Trir) thu nhp &rçic min thué TNDN: (3.488) 

Thu nháp tit gop vdn lien doanh inua cphdn (3.488,) 

Cong chi phi không duçic khu tth khi xác djnh lqi nhun tinh thud: 

3. Thu nhp chju thud 232.608 194.368 

Chi phi thus TNDN tinh trên thu nhp chju thu k5' hin hành 46.945 32.839 

Diu chinh chi phi thus thu np doanh nghip cOa các näm truàc vOo chi 
phI thu thu nhp hin hành k$' nay 327 

4. Tang chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hOnh 46.945 33.166 

21.2. Chi phi thud thu nhp doanb nghip hoãn Iai: không phát sinh 

VII. Thông tin b sung mt s khoãn mc trinh bOy trên BOo cáo Iuu chuyên tin t 

22. Tin vii cOc khoOn tirong duong tin 

30/09/2022 30/09/2021 

Tin mt và các khoOn tlwng duang tièn ti qu 208.164 204.650 

Ti&n giri tai  NHNN 465.2 18 470.886 

Tin, yang gOi tai the TCTD khác (không kS' hn và k hn <3 tháng) 3.651.993 4.947.677 

Tong cong 4.325.375 5.623.213 

23. Mua m&i vO thanh 1 cOc cong ty con: KhOng phát sinh. 

VIII. COc thông tin khOc 

24. Tmnh hinh thu nhãp cüa cOn b, cOng nhOn viên 
30/09/2022 30/09/2021 

I. Tng s6 cOn b, cong nhOn viên 1.392 1.389 

II. Thu nhâp ciia can b, cOng nhOn viên 

i.T6ngquyluang 167.902 161.293 

2. Tin thung 41.827 20.664 

3.Tngthunhp 209.729 181.957 

4. Tin lung binh quOn (triu dng/ngui/tháng 13 13 

5. Thu nhp binh quOn (triu dng/ngui/tháng) 17  15 

Thuyit mmii nàyià b ph4n hçtp thành Báo cáo tai chinh hop nhdt nay Trang 28 



NGAN HANG THIRTh4G Me?J  CO PHAN SAI GON CONG THU'(YNG Mu s: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAT CHINH H1* NHAT 
Thôi kr tài chInh tr ngày 01/01/2022 den ngày 30/09/2022 Thin v/tin/i: Triu Doizg V&t  Nan, 

25. TInh hInh thc hin nghia vi vol Ngân sách Nhà mrOc 

So du dãu näm 
Pliát sinh trong nm

S dir cui nm 
SO pliãi nP SO dä np 

721 4.724 4.693 752 

721 4.559 4.528 752 

165 165 

7.878 47.625 8.864 46.639 

7.878 46.945 8.184 46.639 

8.184 46.527 8.184 46.527 

(306) 418 112 

680 680 

247 3.911 3.915 243 G 

8.846 56.260 17.472 47.634 
S 

Chi tiêu 

I.ThuGTGT 

a. Thud GTGT 

b. Thud GTGTnhà 
thdu mi-ac ngoài 

2. Thu tiêu thi däc bit 

3. Thus TNDN 

a. Thud TNDN 

Thud TNDNcüa ngán hang 

Thud TNDN czia COng ty con 

b. Thud TNDN nhà 
thdu ni-ac ngoài 

4. Các Ioai thu khác 

Tang cong 

26. Loi hmnh v giã trj tài san th chap cüa khãch hang 
Cia trj den Cia tr dn 

Loai tài san dam bão 30/09/2022 31/12/2021 

Bt dng san 33.118.315 30.343.269 

Phucing tin vn tãi 362.112 347.751 

SO tit kim, kS'  phieu và các giAy ti cO giá khác 910.909 1.041.050 

Vt tix, hang boa 236.033 241.388 

Tài san th chAp khác 2.130.096 878.889 

TOng 36.757.465 32.852.347 

27. Nghia vu ncr tim n và các cam kt dira ra 

Ch tiêu 30/09/2022 3 1/12/2021 

Bão Iãnh vay vOn 

Cam kAt giao djch ngoai  hOi 1.697.100 

Cam kdt mua ngoai lé 

Cain kdi bàn ngocii t 

Cam kdt giao djch hoán ddi 1.69 7.100 

Cam kAt trong nghip vi L/C 137.543 132.368 

Cam kdt thanh bàn trong nghip vu LIC 137.543 132.368 

Các cam kAt khác 253.762 232.670 

Báo Mnh thanh toán 136.999 108.762 

Báo lãnh thc hiên hqp ddng 55.789 38.978 

BOo lnh dt thdu 5.285 20.488 

Cain /cdt bOo lãnh khOc 55.689 64.442 

TOng 391.305  2.062.138 

ThuyEz minh nay là b5 phán hcip thành BOo cáo tài chinh hc,p nhdt nay Trang 29 



NGAN HANG THUNG MI CO PHAN SAT GON CONG THIXONG Mu s: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAT CHiNH HQP NHAT 

Thol k5' tài chInh tfr ngày 01/01/2022 dn ngày 3 0/09/2022 Don vi tuii/i: Triêu Ding Vit Nain 

28a. Läi cho vay va phi phãi thu chua thu uçc 

30/09/2022 31/12/2021 

Lai cho vay chua thu ducic 454.883 399.058  

Tang 454.883 399.058  

28b. Nq khó dôi dã xii,  I 

30/09/2022 31/12/2021 

Nci gic cUa khoân nç d x 1 ru ro dang trong thai gian theo di 1.365.628 1.355.332 

Na Iäi ciia khoàn nq d xfr 1 ru ro dang trong th,i gian theo di 2.784.496 2.657.172  

Tng 4.150.124 4.012.504  

28c. Tii sin vi chüng tir khiic 

30/09/2022 31/12/2021 

Taisangich 919.861 979.228 

Các chüng ttr cô giá trj khiic dang bào quãn 1.577.003 1.533.736  

Tng 2.496.864 2.512.964  

Trong qua trInh kinh doanh binh thLthng, Ngân hang thrc hin nhiu cam kêt khác nhau và phát sinh mct s khoãn ng 
tim tang và cam k& nçi tim tang duçic hch toán vào ngoi bang. Ngan hang dr kiin khong bj t6n tht trQng yêu tir các 

nghip vii nay. 

29. Hoat dng üy thiic vi dai I' TCTD không chu ru ro: không có. 

30. Cic hot dng ngoi bang khic ma TCTD phii chju rüi ro ding kê: không có. 

31. Giao dch vói cic ben lien quan 

32. Cic s kiin sau ngày lap bang cm di k tom 

Ban Tng Giám dc khâng djnh rang không có sir kin nào phát sinh sau ngày kat thiic thai kS' tài chinh lam ánh huâng 
trong yu dan tinh hinh tài chinh ciia Ngân hang can duqc thuyat minh, cong bó trên Báo cáo tai chfnh. 

33. Mic d tp trung theo khu vc da ly ciia cic tii sin, cong nq vii cic khoin mc ngoi bang 

B phn theo khu vrc dja 1: Là mt b phn cO tha phân bit &rçlc ciia Ngân hang tham gia vào qua trinh cung d.p san 

phAm, djch vii trong phm vi mOt môi truäng kinh th ciii tha ma bO phn nay có chju ru ro và lqi fch kinh té khác vâi can 
b ph.n kinh doanh trong các môi trithng kinh té khác. MOt  khu vic dja l khong bao gm các hot dng trong môi 

tru1ng kinh t cO ru ro và lçii ich kinh th khác bit dáng k. Mt khu vrc d!a  l cii th là mOt quc gia, hai hay nhiu qu& 

gia hoc mOt,  hai hay nhiu tinh, thành ph6 trong cà nuOc. 

DVT: lriéu dtng 

Tong du flQ• 
30/09/2022 

cho vay 
Tng tiên gui 

Cic cam kêt tin 
ding 

CCTC phii sinh 
(Tng giá trl gino 

djch theo hqp dng) 

Kinh doanh vii dâu 
tu chOng khoin 

Trongntrdc 18.925.801 18.338.726 391.305 398 1.046.918 

Ngoai nuóc 

Thuyil ,ninh nay là b phgn hqp thành Báo cáo tài chinh hctp nhdt nay Trang 30 
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NGAN HANG THUONG M41 CO PHAN SAi GON CONG THTSONG Mu s: BO5ITCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAT CHiNH HP NHAT 

Th&i k' tài chInh tr ngày 01/01/2022 dn ngày 30/09/2022 Do',z vj huh: Triti Duzg Vit Naun 

31/12/2021 
Tng dtrnq 

cho vay 
Tang tin gui 

Các cam kt tin 
dung 

CCTC phái sinh 
(Tng giá trj giao 

dlch theo hQp dng) 

Kinh doanh và du 
tu chüiig khoán 

Trong nuôc 17.022.139 18.105.487 365.038 1.724.444 657.446 

Ngoài nuâc 

34. Quãn I rüi ro tài chInh 

Các rüi ro tài chInh ma Ngán hang phãi chju bao gm rüi 0 till dung, rüi ro thj trung và rAi ro hoat dng. 

34.1 Rüi ro tin ding 
Rôi ro tin ding là rüi ro ma mQt ban tham gia trong mOt  cong c tài chinh hoc hçp dng khách hang không thrc hin các 

nghia vi cña mlnh, d.n den t6n thet v tài chInh. Rüi ro tin ding phát sinh ti hot dng cho vay và báo lnh duài nhiu 

hInh th(ic. 

Ngân hang cOng chju các rii ro tin ding khác phát sinh ti các khoàn du tix vào chixng khoán nq và các rUi ro khác trong 
hoot dong giao djch cüa Ngân hang (rüi ro giao djch), bao gm các tài san trên danh m1c giao djch khong thuc vn chCi 
sâ hUu, các cong ci phái sinh va s du thanh toán v6i các di tao. 

Rüi ro tin ding là riM ro lan nhet cho hot dng kinh doanh cOa Ngân hang, do dO Ban lAnh do quãn l riM ro tin dung 
cho Ngân hang mt cách r&t cen trQng. Vic quán l và kiCm soát rCii ro tin ding ducsc tp trung vào mOt bO phn quàn l 
riM ro tin diing chju trách nhim báo cáo thung xuyên cho Ban Tng Giám dc Va nguäi dirng du mi dcm vj kinh doanh. 

34.1.1 +o lirông rüi ro tin dung xác djnh tn that và 1p dv phOng 

(a) Cho vay và bão lAnli 

Vic do hr?mg rfii ro tin dung duqc thrc hin tri.ràc và trong thai gian cho vay. 

Ngân hang da xây dxng các mO hInh h trcu vic djnh luçung riM ro tin ding. Các mô hinh xep hng và chem diem nay &rçc 

sCr ding cho mi danh mvc  tin ding trpng yCu và hinh thành co so cho vic do lumg các riM ro vi phm thanh toán trtràc 

và trong khi cho vay. 

Dra trên vic do luOng trên, Ngân hang phân loi các khoán cho vay và trich 1p dr phOng theo thông tu s6 I 1/20211TT-

NHNN ngày 30/07/2021 cUaNgân hang Nhà nuOc de do luOng và phân loi các khoàn cho vay và bâo lãnh. 

(b) Chüng klloán nq 

Các lthoân deu tu cüa Ngân hang vào ching khoan n là các cOng c nçi do Chinh phO và các th chirc tin dung và kinh tA 

cO uy tin phát hãnh. RiM ro tin di,ing dixcic uOc tinh theo trng khoân nq cu the khi Ngân hang dánh giá cO sir thay di ye riM 

ro tin diing cüa ben di tác. Các khoàn du tu vào các chtng khoán nay ducic xem là cách dC dam bào hoch djnh chAt 
hrçmg tin di,ing tót hcun và dng thOi duy tn ngun tin diing sn sang dC dáp mg yêu cAu cAp v6n. 

34.1.2 Các chinh sách kiAm soát và giãm thiAu riM ro tin ding 

Ngân hang kiAm soát riM ro tin ding b.ng vic áp ding các hn mrc dei vOl các riM ro (cho cá riM ro ni bang và nIl ro 
ngooi bang) lien quan dAn tang khách hang vay v6n, hoc nhOm khách hang vay vn theo dOng các quy dinh cOa Ngân 
hang Nhà nuOc Vit Nam. Th8m vào dO, riM ro tin dung cOng duqc kiAm soát thông qua vic rà soát djnh k5' các nhOm tài 
san the chAp và phAn tfch khà nang trâ nçi li và vn cOa các khách hang vay vn và các khách hang tiAm näng. 

Ngân hang cO mt s cáo chInh sách và each thCrc thrc hành dA giAm thiAu riM ro tin ding. Cách thc truyAn thng nhAt là 

nAm giü cáo tài san dam báo cho các khoãn t?m  rng v6n, mt cách thcrc phe biAn. Các loi tài san dam bOo cho các khoàn 

cho vay và Ong truOc gm cO: 

- The chAp di vOi các bAt dng sOn là nhà 0; 

- QuyAn di vOl các tài são hot dng nhu trV sO, may móc thiAt bj, hang tn kho, cOc khoãn phài thu; 

Thuyll ininh náylà bç phn hQp than/i Báo cáo tat chlnh hçip nhcft nay Trang 31 



NGAN HANG THUNG ML CO PHAN SAI GON CONG THUNG Mu s6: BOSITCTD-HN 

THUYET MIMI BAO CÁO TA! CH1MI HqP NHAT 
Thôi k' tài chInh tu ngày 01/01/2022 dn ngày 30/09/2022 Do'n v/tIn/i: Triu Dng V1t Nain 

- Quyn di vâi các cong ci tài chInh nhu chung khoán nçi vâ chung khoán vn. 
Eci vOi các khoân cho vay có dam bào, tài san th chap ducic djnh giã mt cách dOe  1p bOi Ngârt hang vcii vic äp diving 
các t9 1 chi& kMu ci th d xác djnh giá trj cO th cho vay t61 da. T' l chi& kMu cho rni loi tài san th chap ducic 
huàng dn trong Thông tu s 01/2021/T1'-NHNN ngày 30 tháng 07 nAm 2021 cüa Ngân hang Nhà nuàc có hiu lrc tr 
ngày 01 tháng 10 nAm 2021 và dtrçic Ngân hang diu chinh cho t11ng tru1ng hçip ci th. Khi giá tr hçip l cCa các tài san 
th chip bj giàm, Ngàn hang s yau c&u khách hang vay vn phãi th chp them tài san d duy tn mCrc dO an toàn dôi vâi 
rüi no cOa khoãn cho vay. 

Rüi ro tin dLrng d& vài các cam k& chü yu bao gm thu tin ding và các hp dng bào lanh tài chmnh có tinh chAt tuang tr 
nhu rüi ro tin diing dói vói các khoàn cho vay. Thu tin ding kern chiThg ti và thu tin dung thucing mi - là các cam kAt 
bAng van ban cUa Ngân hang thay mt cho kliách hang thanh toán cho ben thu ba ten dAn s tiAn quy d!nh  theo các diAu 
khoân và diAu kin ci thA - duçic dam bâo bAng chlnh hang hóa lien quan và do dO rüi ro thAp han so vOi các khoàn cho 
vay tnrc tiAp. Vic phát hành thu tin dung và các hcip ding bão lanh tài chinh duçic thrc hin theo cáo quy trInh dánh giá 
và phê duyt tin ding nhu di vài các khoàn cho vay và tm üng cho khách hang trr khi khách hang ky qu' 100% cho các 
cam kAt cO 1i8n quan. 

34.2 Rüi ro thj tru&ng 

ROI ro thi trueing là rOi ro ma giá trj hp l cüa các Iu6ng tiAn trong tuang lai cOa mOt  cong ci tài chinh se biAn dng theo 
nhcng thay di cüa giá thi truông. Rüi ro thj tru?mg phát sinh t trng thai ma cOa Iai suAt, các san phAm tiAn t va cOng c 
vn, tAt cã các san phArn nay dAu chju tác dng tà biAn dng trCn thj truang nOi chung và tirng loi th truang nOi riéng và 
s'r thay di cCia mirc dO biAn dng cOa giá thj truang nhu: rUi ro lAi suAt, rüi ro tiAn t va rüi ro ye giá khác. 

Thuyt minh nay ia bç5 phin hçvp thành Báo cáo tài chinh hap nhdt nay Trang 32 



NGAN HANG THUONG MiJ CO PHAN SAI CON CONG THU'O'NG Mu s6: B051TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HOP NHAT 
Thôl k3' tài chInh tO ngày 01/01/2022 dn iigay 30/09/2022 Don vj (in/i: Trio:, dng Vi Na,,, 

34.2 Rüi ro tll! truOng 

34.2.1 Ru! ro läi sut 

ROi ro là! suit là rOi ro ma dOng tin trong tuong lai cOa mt cOng cu tài chinh bj bin dng do tãc dOng cOa các thay d6i v III suit cOa thi trueing. Ngan hang quãn 1 rOl ro là! sut thông qua viêc kim soát mirc chOth 
lch lAi sut theo k' han hông thông. 

BAng duOi dày tOrn tt rüi ro lài suit cOa NgAn hAng t3i ngày 30 thông 09 nAm 2022 

Clii ticu QuA han Khong clilu lai Den 1 thang 
Tu 1 din 3 

thaug 
Tir 3 dn 6 

. 
thang 

TuG t1n 12 
. 

thang 
Tir 1 dn 5 

narn 
Tren 5 nam Tong 

TiEnmt,vangbac,dAqu9 -  208.164 -  -  -  -  -  208.164 

lien gOi ti ngAn hang Nhà rnreic - - 465.218 -  -  -  -  -  465.218 

Ti&n, yAng gel toi  và cho vay các TCTD khAc (*) - - 3.177.993 594.000 180.000 290.000 -  -  4.241.993 

Chung khoán kinh doanh (*) - - - - - - - - 

Các cOng cv tài chin.h phAi sinh vl các tài sAn tAi chlnh khAc (*) - - - - 398 -  -  398 

Cho vay khAch hông (*) 243.336 -  23.051 98.276 125.943 6.787.686 6.200.178 4.857.331 18.335.801 

Chungkhoan d u tu(*) - - - - - 1.046.918 -  1.046.918 

GOp vn, deu tu dài han (*) - - - - - - - 53.880 53,880 

Tài sAn C6 djnh vA BAt dng sAn dAu tu - - - - - - - 1.134.995 1.134.995 

là! sAn co khAc ( -  480.892 - - - - - - 480.892 

TAng TAi sAn 243.336 689.056 3.666.262 692.276 305.943 7.078.084 7.247.096 6.046.206 25.968.259 

Nq phAi trA 

TiAn gel ccia và vay hr NHNN vA cAc TCTD khâc - 1.709.948 881.300 -  -  -  1.320 2.592.568 

TiAngOicuakhachhang -  3.778.544 1.593.492 3.523.345 125.485 9.317.860 18.338.726 

CAc cong cv tài chinh phAi sinh và cAc khoAn nq tAi chlnh khAc - - - - - - - - - 

VAn tài tiv, Oy thAc dAu tu, cho vay TCID chju rOi ro - - - - - - - - 

PhAt hành gi&y t& cO giA - - - - - - - - 

CAn khoAn nkhAc -  460.807 - - - - 460.807 

TAng Nq phAi trA -  -  5.949.299 2.474.792 3.523.345 125.485 9.317.860 1.320 21.392.101 

Mirc chAnh lch nhy cAm vOi là! suAt nçii hông 243.336 689.056 (2.283.037) (1.782.516) (3.217.402) 6.952.599 (2.070.764) 6.044.886 4.576.158 

CAc cam kAt ngoi bAng cO tAc dOng  tel mirc d nhay corn veii 
lli suàt cüa cãc tai sOn va cOng nq (rOng 

-  
- 

(391 305) -  -  -  -  -  -  (391 305) 

MAt chAnli Iëch nhiay cAn, vói là! suAt ni, ngoi bAng 243.336 297.751 (2.283.037) (1.782.516) (3.217.402) 6.952.599 (2.070.764) 6.044.886 4.184.853 

77iuv1i' mm/i nOv là bó phn hop than/i BOo cáo iài chfnh hop nhdt nOv Tran.c 33 
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NGAN HANG THUONG MJCO PHAN SAI GON CONG TH11CNG M&u si: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH HQP NHAT 
TisOl k3' tai chInh tu ngày 01/01/2022 dn ngiy 30/09/2022 Dcii vj fIlth: Triêu diig Vit Naii, 

Bing du'ó'i diy torn tt rid ro Iii suit cüa Ngin hing tai ngiy 31 thing 12 nim 2021: 

Chi lieu Qua han Khong chiu Iai - Den I tliaiig 
Tfr1dn3 

. thang 
Tir3dn6 

thing 
T6dn12 . 

thang 
T1dn5 

nam 
Tren 5 narn Tong 

Tin mgt, yang bac, di qu' - 205.194 - - - - - 205.194 

Tm go'i tai  ngan hang Nh ntrdc - - 530.440 - - - - - 530.440 

Tin, yang g&i tai  và cho vay cic TCTD khic (*) - - 3.184.983 1.908.000 520.000 - - 5.612.983 

Chirng khoin kinh doanh (*) - - - - - - - - 

Cic cong ci tii chinh phii sinh va cic tii san tii chinh khic (*) - - - 27.344 - - - 27.344 

ChovaykhachhAng(t) 263.545 - 45.561 407.372 221.891 5.453.411 6.239.228 3.871.131 16.502.139 

Chuigkhoind1utix() - - - - - 657.446 - 657.446 

GOp vn, du tu dii han (*) - - - - - - 53,880 53.880 

Tii sin c djnh vl Bt dOng sin du tu - - - - - - - 1.161.779 1.161.779 

Tii sin CO khic (*) - 374.873 - - - - - - 374.873 

Tng Tii sin 263.545 580.067 3.760.984 2.342.716 741.891 5.453.411 6.896.674 5.086.790 25.126.078 

Nç'phiitri 

TiàngOicOavavayt*NHNNvicacTCTDkhac - 42.737 2.298.124 - - 741 1.429 2.343.031 

TngfricOak1iichhing - 4.821.190 904.047 3.115.861 53.981 9.210.408 18.105.487 

Cic cOng ci tii chinh phii sinli vi coc khoin n tii chinh khic - - - - - - - - - 

Vn tài trq, Oy thic d&u hi, cho vay TCTD chju rOi to - - - - - - - - 

Phit hinh giy t& có gii - - - - - - - - 

Cickhoinncikhic - 451.410 - - - - 451.410 

Tang Nq phii tn - - 5.315.337 3.202. 171 3.115.861 53.981 9.211.149 1.429 20.899.928 

Mic chinh 1ch nhy cim vii Iii suit ni bing 263.545 580.067 (1.554.353) (859.455) (2.373.970) 5.399.430 (2.314.475) 5.085.361 4.226.150 

Câc cam kt ngoai bang cO tic dng tai milc d rthay cam vii 
lai suat cua cic tai san vi cong nq (tong) 

- (2.062.13 8) - - - - - - (2.062.138) 

Mñc chênh Ich nhay cam vii Iii suit ni, ng031 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 

(*) Khoin muSIc nay khing bao gôn% S6 du dr phong rid ro. 

T/suye1l mini, nay là bç ph4n h9p than/i Báo cáo iài chin/i h9p n/id! nv Trong 34 



NGAN HANG TH1fONG MI CO PHAN sAi GON CONG THUNG Mãu s& B05TfC1'D-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT 
Thôi k' tài chink tii' ngiiy 01/01/2022 dn ngày 30/09/2022 Dun vj ((nh: Tr4€u thing Vi1 Nw;, 

34.2 Rii ro till truiing 

34.2.2 Rii ro tin t 

Rüi ro tiêfl t là rüi ro ma giá trj ca các Cong C1 tái chinh bi bin dng xut phát th bin dng t già. Ngân hang dtc thành 1p  và hoat  dng t?i Vit Nam vãi dng tin s1r dung là dng 
Vit Nam. Dng tin giao djch chinh ciia Ngan hang cOng là dng Vit Nam. Các khoãn cho vay và üng trtiOc cho khách hang cüa Ngân hang chCi yu bang dng Vit Narn và dO Ia M. 
Tuy nhiên, mt S6 tài san khác cOa Ngãn hang bng ngoai t khác d6ng Vit Nam và dO la M. Ban T6ng Giám d8c cOa Ngan hang dã thit 1p han müc trang thai cho timg loai tin t. 
Trang thai d6ng tiM duc,c giam sat hang ngày và chiM hrcic phOng ngira rOi ro duc,c Ngân hang sir dung dé dam báo trang thai d8ng tiM &rçxc duy tn trong han  mCrc dà thiEt 1p. 

Bang dw5i day tninh bay các tài san và cOng ncc ciia Ngân hang theo Ioai tiM t dwc quy d6i sang VND tai  ngày 30 tháng 09 nlm 2022 

Chi tiêu EUR duçrc quy d6i USD thrQc quy 
Cacngoitac 

Tóng 

Tàisän 

TiM met, yang bac,  dá qu 946 17.841 303 19.090 

TIM gOi tai  ngan hang Nhà nuóc - 65.332 - 65.332 

TiM, yang g&i tai va cho vay cácTTD khác (*) 5.613 1.947.741 5.306 1.958.660 

Chngkhoánkinhdoanh() - - - - 

Các cOng cv tài chlnh phái sinh và các tài são tài chlnh khác (*) - - - - 

Chovaykhachhâng(*) - 535.127 - 535.127 

CMrng khoán dM tu (*) - - - - 

GOp v6n, dAu tir dài han (*) - - - - 

Tàisãn Cókhác(*) - 10.289 - 10.289 

Tng Tài san 6.559 2.576.330 5.609 2.588.498 

Nq phãi trã và V6n cliii s& 1i0u 

TiMgüi cüavàvaytrNHNNvãcãcTCTDkhác - 1.763.639 - 1.763.639 

TiMgthcuakhachhang 5.051 326.022 10 331.083 

Các cOng cv tAi chInh phái sinh và các tài são tài chlnh khác (*) - - - - 

V6n tài trç, iiy thác du tu, cho vay TCTD chju rUi ro - - - - 

Phat hành giy t cO gia - - - - 

Các khoãn n khác 1.508 486.669 5.599 493.776 

V6n và càc qu5' - - - - 

Tng Nq phái trà và V6n cliii so liüu 6.559 2.576.330 5.609 2.588.498 

Trng thai tiM t ni bang - - - - 

Trang thai tiii t ngoi bang - - - - 

Trng thai tiM ( ni, iigoi bang - - - - 
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NGAN HANG TH!5ONG MiJ cO PHAN sAt CON CONG TI-llfONG Mu s: BO5ITCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHiNH HQP NHAT 
Thbi kS'  tài chInh tr ngày 01/01/2022 dn ngày 30/09/2022 Don vi tinh: Trieu doug Vit Nan: 

Bang dithi day trinli bay can tài sin vi cOng ncr cOa Ngan hang theo 1oi tin t duçrc quy do: sang \TND tgi ngAy 31 thing 12 narn 2021: 

Chi tiu l:tiR (I1I(IC q'iy (lOi USD duqc quy dój 
CIc:goItck14c Tng 

Tii sin 

Tin mat, yang bac,  di qu' 749 18.373 711 19.833 

TiM gan tai ngiin hang Nhà ntràc - 99.278 - 99.278 

TiM, yang gal tai vi cho vay cic TCTD khic (*) 7.794 3.173.356 2.954 3.184.104 

Chmg khoin kinh doanh (*) - - - - 

Cic cong cci  tAi chlnh phAi sinh vi cic tiii sin tii chinh khAc (*) - - - - 

Cho vay khAch hing (*) - 932.072 - 932.072 

ChOng ldioán du hi (*) - - - - 

(lOp v&i, du tsr dài han (*) - - - - 

Tài sin c6 drnh va Bt dng sin dlii tsr - - - 

Tài sinCOkhic(*) - 9.155 - 9.155 

Tiig Tal sin 8.543 4.232.234 3.665 4.244.442 

Ncr phil tn vii VIn chi sOr hfru 

TIM g1ri cOa vi vay tir NHNN vi dc TCTD khic - 1.879.562 - 1.879.562 

Tilnguicuakhichhang 6.417 317.166 10 323.593 

Cic cong ccl tiii chInh phii sinis vi dc tiii sin tiii chinh khic (*) - 1.697.100 - 1.697.100 

V6n tii trq, Uy thin dlu tsr, cho vay TCTD chhu rui ro - - - - 

Phit hinh gily hi cO giá - - - - 

CAckhoinnçrkhic 2.126 338.406 3.655 344.187 

V/rn vi cáo qu - - - - 

T/rng Nq phil tn vii V/rn chi sO hiru 8.543 4.232.234 3.665 4.244.442 

Trng thu tiM t ni bing - - - - 

Tr3ng thu tiM t ngo3i bAng - - - 

Traiig thAi tiM t ni, ngoai bAng - - - - 

(*) K.hoiri mdc  nay khOng bao g/rm s/r dir dci  phOng rOi ro. 
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NGAN HANG THUCNG MII1 CO PHAN sAi CON CONG THUONC Mâu SO: B05/TCTD-HN 

THUYET MINIL BAO CÁO TAI CHINJI HQP NHAT 
Thôi k' tài chinh tu ngiy 01/01/2022 dn ngiy 30/09/2022 Don vj f/nh: Trin dong Viet Ntun 

34.2 Rüi ro thj tnrorng 

34.2.3 Rüi ro thanli khoãn 

ROi ro thanh kiioàn là rOl ro ma Ngán hang kliông thO thrc hin dLrçrc nghia v1 chi trA 11th quan dn cong n tii chinh khi dOn han vi khang cO nguOn vOn thay thO khi khách hang rit vOn. Hu qua cO thO din dOn vic 

Ngin hang khOng con khi ning thanh bàn doi vi ngui gi tiOn và không thbrc hin thrqc các cam kOt cho vay. Ngln hang quin l' rôi ro thông qua: 

- KiOm soát hoat dOng huy dng von và cho vay hug ngiy 

- Duy tn danh miic diu tu bao gOm cic chCmg khoin di dang chuyOn dOi thành tiOn mat 

- KiOm soit cic chi sO thanh khoin dta trén báo cáo tinh hinh tài chlnh dam bio tuin thO theo các quy dlnh  cüa Ngin hang Nhi nixôc Vit Nam. 

Bang dtrài day tOrn tt các khoin tab san vi n cüa Ngân hang theo nhOm kS' han tinh tr ngiy kOt thOc nim kO toán 30/09/2022 dOn ngày dáo han: 

Chi han 
Qua hn Trong ban 

TOng 
Tran 3 thing DOn 3 thing DOn 1 tháng Tin 1 -3 thug Tfr3 -12 tháng Tr 1 -5 nim Trê,i 5 nim 

Tim met, yang bac, dá qu' - - 208.164 - - - - 208.164 

Tim gal tgi ngAn hãngNhintràc - - 465.218 - - - - 465.218 

TiOn, yang gal tai  vi cho vay dc TCTD khic (l) - - 3.651.993 120.000 470.000 - - 4.241.993 

Ch(mg khoán kinh doanh (*) - - - - - - - - 

Cic cOng ci,i til chinh phái sinh vi dc tâi sin tii chinh khic (* - - - - 398 - - 398 

Cho vay khich hang(*) 219.465 23.871 1.078.717 3.011.685 8.382.850 2.270.583 3.348.630 18.335.801 

ChungkhoandOutu(*) - - - - - 1.046.918 - 1.046.918 

GOp vOn, dOu hr dab han (1 -  -  -  -  -  -  53.880 53.880 

Tii sine6 d!nh  và Bt dng sin du tin - - - - - - 1.134.995 1.134.995 

TiisAnCOkhác(*) - - 480.892 - - - - 480.892 

TOng Tii sin 219.465 23.871 5.884.984 3.131.685 8.853.248 3.317.501 4.537.505 25.968.259 

Ncr pliii tn - - - - 

Tim gfri cüa vi vay tr NHNN vi các TCTD khic - - 2.186.248 405.000 184 737 399 2.592.568 

TiOn gi cth khách hang - - 5.191.186 4380.044 8.044.031 723.465 18.338.726 

Cic cong ci tii chinh phái sinh vi cic khoin nq iii chtnh khic - - - - - - - - 

VOn tài tr, Oy thác dOn tu, cho vay TCTD chju rOb ro - - - - - - - - 

Phát hinh giOy t& cO gii - . - - - - - - 

Cic khoin n khác - - 460.807 - - - - 460.807 

TOng Ncr  phil tn - - 7.838.241 4.785.044 8.044.215 724.202 399 21.392.101 

MOc chênli thanh khoin rOng 219.465 23.871 (1.953.257) (1.653.359) 809.033 2.593.299 4.537.106 4.576.158 
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NGAN HANG TUUYNG MAI CO PHAN sAi GON CONG THIJONG Mu s; BOS/TCTD-HN 

THUYET MIN}I BAO CÁO TAI CHINII HP NHAT 

ThOi ky tà chinh t& ngiy 01/01/2022 den ngày 30/09/2022 Don vj tIn!:: Trin di:g Viêl Nan, 

Bang thrài day tOrn tat cac khoin tii sin vi nq cOa Ngin hang theo nhOm kS'  han tinh tfr ngiy kt thCtc kS'  ke tom 31/12/2021 dCn ngày dio han: 

Qua han Trong hn 
Tng Chi thu 

Tm 3 thIng D&i 3 thing Dn 1 thing Tir 1 -3 thing Tr 3- 12 thing Tir I -5 nim Trin 5 nim 

Tin mt, ving bac,  di qu9 - - 205.194 - - - - 205.194 

Tin gài tai  ngin hang Nba rnrOc - - 530.440 - - - - 530.440 

Tin, yang gol tai  vi cho vay cic TCTD khic (*) - - 5.092.983 - 520.000 - - 5.612.983 

Ch(rng khoin kinh doanh (*) - - - - - - - - 

Cic cong ci tii chinh phii sinh vl cic Iii sin lii chinh khic (* - - 27.344 - - - - 27.344 

Cho vay khich hang(*) 179.343 84.203 642.919 2.935.772 7.127.060 2.883.949 2.648.893 16.502.139 

Chfrngkhoindutu(*) - - - - - 657.446 - 657.446 

GOpvn,dautuduihan(*) - - - - - 53.880 53.880 

Tii sin có djnh vi Bt dng sin dAu tu - - - - - - 1.161.779 1.161.779 

Tii sin CO khác (*) - - 374.873 - - - - 374.873 

ling Tii sin 179.343 84.203 6.873.753 2.935.772 7.647.060 3341.395 3.864.552 25.126.078 

Nq phil tn - - - - 

lien gicCiavivaytfrNHNNvicicTCTDkhic - - 1.920.861 420.000 916 700 554 2.343.031 

Tien gui cOakhich hang - - 6.096.900 3.701.058 7.53 1.804 775.725 18.105.487 

Cic cOng ciii tii chinh phii sinh vi cic khoin nq tii chlnh khic - - - - - - - - 

V6n tii trq, üy thic du hi, cho vay TCTD chju rOl ro - - - - - - - - 

Phit hinh giay ti cO gii - - - - - - - - 

Cic khoin nq khic - - 451.410 - - - - 451.410 

T6ng Nq phii tn - - 8.469.171 4.121.058 7.532.720 776.425 554 20.899.928 

Mit chënh thanh khoin rong 179.343 84.203 (1.595.418) (1.185.286) 114.340 2.764.970 3.863.998 4.226.150 

(*) Khoin mi,lc nay khOng bao gÔm S6 dtr dr phOng rCii 
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NGAN HANG THUO1G MI CO PHAN SAI GON CONG THUNG Mu s: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHJNH HQP NHAT 

Thô'i Iç tài chmnh tfr ngày 01/01/2022 dn ngày 30/09/2022 Dcii vj t(,th: Triçu Dng Vit Nain 

34. Quãn I rüi ro tài chInh (tip theo) 

34.3 Giá tr hQ'p 1' cüa các tài san tài chInh và cong n tãi chfnh 

Các tài san tài chInh vã cong n tài chJnh cOa Ngân hang dang &rqc ghi nhn theo nguyen tc giá g6c trr di các khoãn dr 
phông giãm giá tài san. Do vy, giá tn ghi s cCia cac tài san tài chmnh vã cong n tai chInh cüa Ngân hang cO th co cOc khác 

bit dM vâi giá tn hqp 1 cOa ching. 

Hin t.i, Ngân hang chua thc hin xác djnh giá tn hqp I cUa tt cã các tài san tài chinh và cong nçi tãi chInh cüa mInh. Ngan 
hang se thrc hin viêc trnh bay giá trj hçip I cüa tãi san tài chInh vâ cong nç tài chfnh khi có các huàng dn chi ti& cUa các 
Ca quan quàn 1. 

PiThI MOa D Thj Loan Anh rin Thanh Giang 
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