
1,754,801 

10,163,244 

33,708,490 

33,617,238 

91,252 

502 

3,889 

(3,387) 

172,946 

262,031,207 

265,161,676 

(3,130,469) 

21,604,317 

6,558,244 

15,780,793 

(734,720) 

133,' oO27l 
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4,8 

498,33 

1,222,534 

(724,200) 

4,319,172 

4,590,235 

(271,063) 

30,868,165 

15,804,386 

8,065,177 

7,510,779 
(512,177) 

365,254,318 

,, 

I1SHB Báo cáo tAi chinh hç'p nht 

NGAN HANG THU'ONG MA! CO PHAN sAt GON - HA NO!
Qu I nlm 2020 

77 Trãn Hung £o - Qun Hoàn Kim - Ha Ni Mu s6: Q-ola 
Tel: 04.39423388 Fax: 04.39410942 

TD-BANGCANDOIKETOAN 

Chi tiu MA chi tiêu Thuyt minh S6 cui k' S 

A. TAISAN 

I Tin mt, yang bc, dá qu 110 15 1,564,767 

II Tian gui ti NIINN 120 16 4,279,318 

III Tin, yAng gfri ti dc TCTD kbAc vA cho vay cAc TCTD kliAc 130 17 25,361,596 

I Tin, yAng gi ti cAc TCTD khác 131 25,361,596 

2 ChovaycacTCTDkhAc 132 

3 Di,r phong rüi ro tin gi vA tin vay cAc TCTD khAc 139 

IV Chirng khoán kinh doanh 140 23 502 

1 Ch(mg khoAn kinh doanh 141 3,889 

2 Dr phong gum giA chOng khoAn kinh doanh 149 (3,387) 

V CAc cong cy tAi chinh phAi sinh vA cAc tAi sAn tAi chlnh khAc 150 18 

VI Cho vay kliAch hang 160 279,029,514 

I Chovaykhachhang 161 19 282,159,983 

2 DkT phông rüi ro cho vay khAch hang 169 20 (3,130,469) 

VII Chfrng khoAn du tir 170 21,672,999 

1 Ch(rng khoAn du ftc sn sang a ban 171 21 9,201,662 

2 Ch(rng khoAn du tu gii dn ngày dAo hn 172 22 13,211,837 

3 D,r phong giAm giA ehCmg khoAn du tu 179 (740,500) 

VIII Gop vn, du tir dAi hn 210 24 133,140 

I DAutuvaocOngtycon 211 

2 Vn gop lien doanh 212 

3 DAutixvaocongtylienkt 213 

4 DutudAihankhac 214 165,891 

5 DijphOnggiAmgiAdutudAih?n 219 (32,751) 

IX TAi sAn c6 djnh 220 4,823,432 

I TAi sAn c6 clinh hthi hinh 221 25 502,690 

a Nguyen giá TSCD h12u hinh 222 1,227,951 

b Hao mon TSCD ha7u hinh 223 (725,261) 

2 Tài sAn c8 dnh thué tAi chinh 224 

a Nguyen giá TSCD 225 

b [lao mOn TSCD . 226 

3 TAi sAn c djnh vo hinh 227 26 4,320,742 

a Nguyen giO TSCD vO hinh 228 4,603,927 

b HaomOnTSCDvOhinh 229 (283,185) 

X BAt dng sAn dAu tir 240 

a Nguyen giA BDSDT 241 

b Hao mOn BDSDT 242 

XI TAi sin CO khAc 250 27 32,116,496 

I CAc khoAn phAi thu 251 15,914,554 

2 CAc khoAn lAi, phi phii thu 252 9,640,658 

3 TAi sAn thud TNDN hoAn Iai 253 

4 TAisAncOkhác 254 7,073,461 
5 CAc khoAn dir phOng rOi ro cho cAc tAi sAn CO ni bang khác 259 (512,177) 

TONG TAI SAN CO 300 368,981,764 

Dan vi Iinh: Triu dng 

du nAm 



L$pblAu 

vã Thank PIwmg 

B Nl PHAI TRA VA VON CHU Sd UCrU 

I Cc kho*n ny Chhih phu vi NHNN 310 698,519 
II hAn gOl và vay cia tic TTD khic 320 28 47,482.831 
I liAngtrlcuacicTClDkhac 32! 32,537,714 
2 VaycicTCTDkhac 322 14,945,117 

111 TIAn giH cii khlch hing 330 29 262,539,921 
IV Cit cong cy til chlnh phil sinh vi tic khoin ny ti! chiob Wtic 340 16,451 
V V6n til try, u$' thic dAn tu', cho vay ml TCTD phii ehju ni ro 350 30 2,784,230 
VI Phit hinh glAy tfr CO gil 360 31 25,479,873 
VII Cit khoin Ny'khic 370 32 10,775,574 

I Cic khoin III, phi phil tn 371 8,431,037 

2 ThuA TNDN holn Ii phii tth 3fl - 

3 Cic khoin phii tn vi cOng n khic 373 2,344,537 

4 DrphOngniirokhic 379 
Tang Ny phil tn 400 .349,777,399 

VIII VOn vi tic qu 500 33 19,204,365 

I V6n cuaTCTD 410 14,646,987 

a Vondiul 41/ 14,550.531 

b Vo'nddugjrXtC,9 412 

c rløngdwvJncjphdn 413 101,716 

d Cdph,etuqu9 414 (5,260) 

e Cphie'uu-adâi 415 

g VJnkhac 416 

2 Qu5 cOa TCTD 420 1,797,576 

3 Chinh Itch 19 gin h61 doll 430 7,494 

3 ChenhIchdanhgiiIaitaisan 440 

5 Lqi nhun china phin ph61 450 2,752,308 

VIII Ly'i Ich cia cO dong thiAu a6 700 

TONG N1 PHA! TRA VA VON CRU S% HU'U 

cAc CHI TIEU NGO3I BANG 

800 368,981,764 

I Nghla vy ny dAm An 910 26,568,618 

I Blollnhvayv6n 911 135,315 

2 CamkAttrongnghipviUC 912 13,066,134 

3 BiolAnhkhic 913 13,367,169 

725,071 

48,623,749 

31,625.632 
16,998,117 

259,236,746 

2,509,687 
26,732,764 

8,918,858 

8,428,063 

36,599 
454,196 

346,746,875 

18,507,443 

12,132,617 

12,036,161 

101,716 

(5,260) 

1,816,953 

(49,820) 

4,607,693 

365,254,318 

27,293,008 
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Báo cáo tài chinh hç'p nht 
Qu IV näm 2019 

7 A 
Mau so: Q-02a 

I1SHB 
NGAN HANG TMCP SAl CON - HA NQI 

77 Tram Hung Dao - Qu/in  Ho/in Kim - Ha NOi 

Tel: 04.39423388 Fax: 04.39410942 

Näm 2020 Nàm 2019 Näm 2020 Näm 2019 

A 
Thuyet 
minh 

Chi tiêu Ma chi tiêu 

Doii vg tin/i: Tr,u ddng 

Quy I Lu k tir du näm dn cu61 Qu I 

TD - BAO CÁO KET QUA HO3T DQNG KINH DOANH - QU' 

I Thu nhãp tii IâI va cac khoãn thu nh4p tuong ttr 01 34 7,460,915 5,792,729 7,460,915 

2 Chi phi lãí v/i c/ic chi phi tuang t,r I/i 02 35 
(5,776,857) (4,439,947) (5,776,857) 

I Thu nhãp I/i thuAn 03 1,684,058 1,352,782 1,684,058 

3 Thu nháp tir hoat dOng dich vi 04 
152,218 156,020 152,218 

4 Chi phi hoat dng djch vu 05 
(40,531) (30,636) (40,531) 

II Lau/I thun hr hot ding djch vui 06 36 111,687 125,384 111,687 

III 
.7 A . A. 

Läu/Io thuan tit hot dvng krnh doanh ngoal hoi 07 44,934 13,942 44,934 

IV Lai/th thuin tw mua bin chirng khoin kinh doanh 08 

V Lai/I thun hr mua b/in chfrng khoán du tu 09 1,949 30,855 1,949 

5 ThunhptuhoatdOngkhac 10 12,973 
22,932 12,973 

6 Chi phi hoat dOng khác II (7,063) 
(4,386) (7,063) 

VI Lai/I6 thun tfr hoat ding khic 12 5,910 18,546 5,910 

VII Thu nhãp hr gop van, mua c phn 13 1,667 
1,250 1,667 

VIII Chi phi h03t ding 14 37 (1,070,706) 
(799,188) (1,070,706) 

L nhun thun hr hot dng kinh doanh trirOc 
chi phi dr phOng rüi ro tin dung 

779,499 743,571 779,499 

X Ho/in nhIp/(Chi phi) d phong rOi ro tIn ding 16 

XI Tong Ii nhun trirOc thud 17 779,499 743,571 779,499 

7 Chi phi thud TNDN hin h/nh tam tinh 18 (165,125) 
(149,205) (165,125) 

8 Chi phi thud TNDN ho/in lai 19 

5,792,729 

(4,439,947) 

1,352,782 

156,020 

(30,636) 

125,384 

13,942 

30,855 

22,932 

(4,386) 

18,546 

cu278 

NGAM H. 

THUNCMiC 

\sAI GO-H 

1,250 

(799,188) 

743,571 

743,571 

(149,205) 

4. 



Ha Ni, ngv- Ihéng 5 nãm 2020 
PhoTngGiamtMc TngGiàund6c K toân 

THU I CãPHAI 

SAI GN• H NOI 

Ljp bu 

135 Thanh Phwong Ng6 Thj Van NgöThuHà 

NO! 
* 

Chi tiu 
Thuyt Quy I Ln k lu dAu nàm dn cui Quy I  

Ma chi lieu 
minh Mm 2020 Mm 2019 Mm 2020 Mm 2019 

XII Chi phi thus TNDN tm finh 20 (165,125) (149,205) (165,125) (149,205) 

XIII Lqi nhun sau thud 21 614,374 594,366 614,374 594,366 

XIV Lqi kh cü c dong thiu s6 22 

XV LàI ct bàn trén ds phiu 23 



6,172,190 

(3,954,968) 

76,167 

(761,748) 

15,746 

7,182 

(771,102) 

(191,944) 

591,523 

47,457 

(2,626,736 

2,694 

(9,025,509) 

(96,220) 

(1,461,431) 
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MSHB 
Solid partners. tle,tihte solutions 

NGAN HANG TMCP SAI GON -HA NQI 
77 Trn Hung Dao - Qun Hoãn Kiém - Hi Ni 
Tel: 04.39423388 Fax: 04.39410942 

Báo cáo tài chinh 
A hp nhat 

Qu I nlm 2020 
Mu s: Q-03a 

TD - BAO CÁO LU'U CHUYEN TIEN T - PPTT - QUY 

DVT: Triudáng 

I LUll CHUYEN TIEN T1J' HOAT DONG KINH DOANH 

I Thu nhap lii vi cáo khoán thu nhp tuong tr nhn dirçc 01 5,966,545 

2 Chi phi Ili va cic chi phi tieceng tie dl trá 02 (5,644,909) 

3 Thu nhp tie hoat dOng dich vii nhn duçec 03 119,170 

Chénh 1ch sc tin thtrc thu/thi.rc chi tie hoat &)ng kinh doanh chCrng khoán, 04 
yang bac, ngoai t 

57,626 

5 Thu nhp khic 05 2,998 

6
Tin thu cic khoin nçv dl dtrci'c xu l xoa, bO dâp bang ngun dir phang rOi 06 

9,975 

7 Tin chi tn cho nhin vien và hoot dng quin l', cOng vii (*) 07 (1,067,730) 

8 Tin thus thu nhâp thi,ec np trong k (*) 08 (16,374) 

Liru chuyn tin thuAn tir hoat dng kinh doanh truótc nh&ng thay dot 09 
v tii san Va vn liru dng 

(572,699) 

Nhfrng (hay d61 v (ai san hogt dng 

(5,195,850) 9 (Ting)/Giim cic khoin tin, yang gUi va cho vay các TCTD khác 10 

10 (Tang)/Giam cic khoin v kinh doanh chieng khoin 11 (74,462) 

11 (Tlng)/Giim cic cOng ci,i Iii chinh phii sinh vi cáo tii sin tii chinh khic 12 172,946 

12 (Tang)/Giim cáo khoin cho vay khich hang 13 (17,104,767) 

13 (Tang)/Giim ngun dir phOng d bi dp tn tht cic khoin (tin dung, 14 
chOng khoin, du tie dii han) 

(36 451 

14 (Tlng)/Giam khic v tii sin hoat dng 15 222,825 

Nhfrng (hay dói ve cong ntl  hoz( dng 

15 Tang/(Giim) cáo khoin n Chinh phO vi NHNN 16 (26,552) 

16 Tlng!(Giini) cáo khoin tiM gUi, tiM vay các TCTD 17 (1,140,918) 

17 Tangl(Giim) tiM gUi cOa khách hang (bao gm ci KBNN) 18 3,303,175 

18 Tang/(Giam) phit hinh giy tie cO giá (ngoai tnie giAy tie cO giá phát hinh 
dirqc tinh vao hoat dçtng tai chinh) 

19 (1,252,891) 

19 Tang/(Giim) v6n tai trti, u' thic du tie, cho vay ma TCTD chiu rUi ro 20 274,542 

20 Tang/(Giam) cáo cOng cii til chinh phái sinh va cac khoin nçe tii chInh 21 
khac 

16,451 

2! Tang/(Giim) khic v cong nç hoat dng 22 1,943,073 

22 Chi tie cáo qu5' cUa TCTD (5) 23 

Liru chuyM tiM thuM tfr hoat dng kinh doanh 24 (19,471,578) 

11 LU1J CHUYEN TIEN TU HOAT DQNG DÀy TLr 

I Mua sm tii sin c dnh 25 (146,678) 

2 TiM thu tie thanh li', nhLrctng bin TSCF) 26 0 

3 Tim chi tin thanh 1, nhtecmg bin TSCD (*) 27 (68) 

4 Mua sm bAt dng sin dAu tie (*) 28 

5 TiM thu tie bin, thanh 1 bAt dng sin dAu tIe 29 

6 TiM chi ra do bin, thanh l bAt dng sin dAu tu () 30 

(10,979,537) 

8,439,786 

7,716,009 

3,797,236 

21,689 

(411,738) 

(3,984,777) 

(44,368) 

4 

1 



8,000 

1,667 1,250 

(145,079) (35,114) 

(46) (15) 

0 

(46) (15) 

(19,616,703) (4,019,906) 

50,822,384 34,966,431 

31,205,681 30,946,525 

HaNti,ngay tháng "3iám2020 

Lp biM 

D3 Thanh Phwmg 

K toán trirfrng PhOTn1Mit . TngGiamd6c 

NgôThjván N\., '' 

NG 

'p 

7 Tin chi Ulu tu, gap v6n vào các don vi khac 31 

8 Tin thu du tir, gop v&i vao các don vj khac 32 

Tin thu c trc và lcd nhun dtrçc chia th cac khoãn du tu, gOp vn dài 
han 

Liru chuyn 1in thun tk hoat dng du tir 34 

III LU'U CHUYEN TIEN TU HO3T DQNG TA! CH!NH 

1 Tang v6n diu 1 35 

2 Tin thu tr phAt hành giy ti cO gli dài han có dO diu kin tinh VãO von tiX 36 
cOvã các khoin vtn vay dâi han khac 
Tiên chi thanh toán giy t1 có giá dài han çó dO diu kin trnh VaO VOfl ttd 
çó và các khoân vn vay dài han khac 

4 C tirc trã cho c dong, lcd nhun da chia (*) 38 

5 TiM chi ra mua c phiM ngan qu9 (*) 39 

6 TiM thu dtrccc do ban c6 phi&i ngãn qu 40 

Liru chuyn tiM thuAn tr hot dng tãi chinh 41 

IV Liru chuyM tiM thuM trong k5' 42 

V TiM va các khoãn tlro'ng diro'ng tiM tai thOi dim du k' 43 

VI DIM chinb ânh hirong cOa thay di t' giá 44 

VII TIM và các khoãn tirong throng tiM tai thai dim cu6i k' 45 

2 
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MSHB 
Solid p0100rs. flexible boluflons 

Ngân hang TMCP Sài Gôn — Ha Ni 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT 
QUY I NAM 2020 

1. Thông tin v ngân hang 

Giy phép ho3t 
dng 

0041-NH/GPngày 13 tháng 11 nam 1993 

Giy phép hoat dng do Ngân hang Nba ni.rc Vit Nam cp 
Thai han  hot dng cüa Ngãn hang là 40 näm kê t1 ngày cap giây phép 
dâu tiên. 

Hôi ding Quän trj 

Ong D Quang Hin 

Ong VO Due Tin 

Ong Nguyn Van Lê 

Ong D Quang Huy 

Ong Thai Quc Minh 

Ong Phm Cong Doàn 
Ong Trjnh Thanh Hãi 
Ban kim soát 

Ong Pham Hôa Binh 

Ong Nguyn Hü'u Due 

Ba Nguyn Thj Hoat 

BàLêThanhC.m 

Ba Phm Thj BIch Hng  

Chü tjch 

Phó chü tjch 
Thành vién 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 
Thành viên dc 1p 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên  

Tái b thim ngày 27 thang 04 11Am 2017 

Tái b6 nhim ngày 27 thang 04 nam 2017 
TEd b nhim ngày 27 thAng 04 nAm 2017 

TAi b nhim ngày 27 tháng 04 nAm 2017 

B nhim ngày 27 tháng 04 nAm 2017 

B nhim ngày 27 thang 04 11Am 2017 
B nhim ngày 23 thAng 04 nAm 2018 

Tái b nhim ngày 27 tháng 04 nAm 2017 

Tái b nhim ngày 27 thang 04 nAm 2017 

Tái b nhim ngày 27 tháng 04 nAm 2017 

B nhim ngày 27 tháng 04 nAm 2017 

B nhim ngày 27 tháng 04 nAm 2017 

Ban Tong Giám dc và K toán trtrO'ng 

Ong Nguyn VAn Lê 
Ong Lê Dang Khoa 

Ong Nguyn Huy Tài 

BàNgô ThuHà 

Ba Ninh Thj Lan Phuang 

Ba Dng T Loan 

Ba Ngô Thj Van 

Trii s& chInh  

Tng Giám dc 
Phó Tng Giám dc 

Phó Tng Giám d6c 

Phó Tng Giám dc 

Phó Tng Giám dc 

Phó Tng Giám dc  

TEd b nhim ngày 21 thang 5 nAm 2014 
B nhim ngày 10 tháng 4 näm 2009 

B6 nhim ngày 18 tháng 02 nAm 2013 

B thim ngày 15 thang 3 näm 2011 

B nhim ngày 08 thang 06 nAm 2012 

B nhim ngày 9 thang 10 näm 2012 

1 

K toán triiOng B6 nhim ngày 11 tháng 11 näm 2014 

S 77 - Trn Hung Dao  - Q.Hoàn Kim - TP.Hà NOi  - Vit Nam 



MSHB 
Solid podners. flexible soiubons 

Ngân hang TMCP Sãi Gôn — Ha Ni 

2. Dc dim hot dng cüa t chfrc tin dung 

Ngân hang Thi.wng mai  C phn Sài Gôn - Ha NOi  (diroi day gi t&t là "Ngãn hang") là mt 

ngân hang thuong mi c ph.n Vit Nam thành 1p tai  nithc  Cong  hôa XA hOi  Chü nghia Vit 

Nam vói thii gian hoat  dng là 40 näm theo 0041-NH/GP ngày 13 tháng 11 nãm 1993 cña Ngân 
hang Nhà nithc Vit Nam.V6n diu I cüa Ngân hang tai  ngày 3 1/03/2020 là 14.550.682 triu 

dng (Muii bn nghin näm tram näm mixoi t' sáu tram tam mi.rcii hai triu dng). 
Hi sâ chInh cüa Ngãn hang dt tai  S 77 - Trn Hung Dao  - Q.Hoãn Kim - Ha NOi  - Vit Nam. 

Tai ngày 31/03/2020, Ngãn hang có 8.524 nhãn viên, tai  31/12/2019 Ngán hang có 8.216 nhân 

vien. 

3. Tom tt các chInh sách k toán chü yu 

Chun mc và ch d k toãn áp dyng 

Ngãn hang trInh bay các báo cáo tài chInh theo Lut các T chirc TIn diing, Lust süa di và b 

sung mt s6 diu trong Lut các T chirc Tin ding, các chu.n mi5rc k toán Vit Nam và H thng 

K toán các t chirc tin ding Vit Nam. 

Ky báo cáo và don vj tin t 
K' báo cáo cüa Ngân hang bt du tr ngày 01/01/2020 và kM thüc vào ngày 31/03/2020. Din 

vi tin t sü ding trong ghi chép k toán là dng Vit Nam (VND). Tuy nhiên, theo quy dnh tai 
Thông tu 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 cüa Ngân hang Nhà nuOc, các s lieu trên Báo cáo 

tài chinh di.rcc lam trôn dn hang triu và trinh bay theo dcm vi triu dng Vit Nam. 

4. Nguyen tc ghi nhn các nghip vy bang ngoi t và quy di. 

Theo he thng ké toán cüa Ngãn hang, tt cà các nghip vy phát sinh cüa Ngân hang ducc 

hach toán theo nguyen t. Ti th?i dim cu6i nàm, tài san và cong nç có ngun gc ngoai t duqc 

quy di sang VND theo t giá quy dnh vào ngày lQtp bang can d6i k toán. Các khoàn thu nhp và 

chi phi bng ngoai t cUa Ngán hang ducic hach  toán bang VND theo t' giá vào ngày phát sinh 

thông qua giao djch mua bàn ngoi t. Chênh lch t' giá do dánh giá 1a  các tài khoàn kinh doanh 

ngoi t duçc hach  toán vào báo cáo KM qua Hoat dng Kinh doanh và lçii nhu.n d iai•  Chênh 

léch t' giá phát sinh do quy di các tài san va cong nç khác bang ngoi t sang VNE) dtrqc xi1 1 

vao doathi s6 cüa các klioán myc tuong 1rng trên bang can di k toán vào ngày ltp báo cáo tài 

chinh. 

5. Chtrng khoán du tir gifr dn ngày dáo hn 

Chirng khoán nq gili dn ngày dáo han  là các chüng khoán có k' han  c djnh và các khoãn 

thanh toán c dinh hoc có th xác djnh duc và Ban Tng Giám d6c có ° djnh và có khà näng giü 

dn ngày dáo han.  Ngãn hang dang ghi nhn cac chüng khoán nay theo giá gc c)ng lài diut thu tth 

lãi chei phan b. Giá tr phi tri hoc chiM khu (nu co) cling ducic phán ánh vào giá tn ghi s 

cüa khoàn du ti.r. Lài duçrc dr thu hotc phân b theo phuang pháp dueing th&ng. Chirng khoán 
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MSHB 
Saud parau.,t. flexible Soluhans 

Ngân hang TMCP Sài Con - Ha Ni 

duçic gift den khi dáo hn së duçic xem xét v khà nàng giãm giá. Churng khoãn ducic 1p dir phông 
giàm giá lthi giá trt thj trumg nhó hm giá trj ghi s& Dr phông giãm giá ducc ghi nhn vào báo 
cáo ket qua hot dng kinh doanh. 

6. Chirng khoán du tir sn sang d ban 

Chüng khoán du tu sn sang de ban là cac chüng khoán dixçic gift trong thôri gian không n 

djnh truâc, có the duac bàn de dáp üng thu cu thanh khoàn hoc de üng phó vOi truàng hçip thay 

di lãi sut, ti giá, hoc giá trj chirng khoán. Ngân hang dang ghi nh.n các chüng khoán nay theo 

giá gc cong läi dix thu trft lài chi phan b& Giá trj phi trOi hoc chiet khu (neu co) cüng diiqc 

phan ánh vào giá trj ghi s cfta khoán dAu tu. LAi duçic dr thu hoc phân b theo phixong pháp 

dung th&ng. Các chüng khoán nay ducic dánh giá dnh k' theo giã tr thj truông và dr phông 

giám giá trj së ducyc l.p  khi giá tr thj tnnmg nho hcm giá trj ghi s. Dr phông giàm giá duqc ghi 

then vào báo cáo ket qua hot dng kinh doanh. 

7. Chirng khoán kinh doanh 

Chüng khoán kinh doanh là chirng khoán ban du duçc mua và nAm gift cho mialc dich kinh 

doanh trong ngn hn hoc neu Ban Tng Giám dc quyet djnh nhix 4y. Ngân hang dang ghi 

nhàn các chüng lthoán nay theo giá gc vào ngày giao djch. Trong các k tiep theo, các chüng 

khoán tiep tic duçic ghi nhn theo giá gc. Tuy nhiên, giá trj thj tru1ng cUa các chüng khoán vn 

diroc Ngân hang theo dOi de dánh giá ye kha näng giãm giá khi giá tn thj tnthng thp hcin giá g6c. 

Ngoi trir tru&ng hçrp không the xác djnh giá trj thj trung mOt  each chic chn thI giá trj cüa 

cháng duçic tIith dra trên nguyen giá sau khi tnt di tn tht ithc tInh (neu co). LAi hoc 1 tir kinh 

doanh chüng khoán duçrc ghi nhn trên báo cáo ket qua hot dng kinh doanh theo s thun. 

8. Các khoãn cho vay và irng trithc khách hang 

Các khoãn cho vay va üng truâc khách hang dixcic cong b va trinh bay theo s dir nçi gc ti 

thyi diem cu6i k' ká toán. 

9. Dir phông rüi ro tin diing 

Các khoãn cho vay khách hang dircic phãn 1oi theo Thông tu s6 02/201 3/TT-NHNN ngày 21 

tháng 01 näm 2013 và thông tu s6 09/2014/TT-NHNN ngày 18 tháng 03 näm 2014 cfta Ngãn hang 

Nhà nuOc v vic phân loi no, trIch lap và sft d%ing dir phOng de xft 1 rfti ro tin d%lng trong hot 

dng ngân hang cüa t chüc tin ding theo cac müc do rüi ro nhi.r sau: Nçi dü tiêu chun, Nçi c.n 

chi ', No drn,i tiêu chun, N nghi ng và Nçi có khã nãng mt v6n dra vào tInh trang  qua hn và 

các yeu t dnh luçmg khác cüa khoãn cho vay. 

Các lthoãn nç dixçc phãn loai là N duói tiêu chun, Nc nghi ng và Nci có khà nàng mt von 

dixcrc coi là no xu 

ii 

q 
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I1SHB 
Solid paMor., fleojblie solulions 

Ngân hang TMCP Sal Gôn — Ha Ni 

- Diyphôngciithê 

Dr phàng ci th dixçic trIch 1p trên rüi ro tin ding thun cUa các khoán cho vay theo t 1 

tirclng üng vâi tüng nhóm nht.r sau: 

\1ió,n Loai 1' l (hrpI1o/1 C/f the 

1 No dü tiêu chun 0% 

2 Ncyc.nchü 5% 

3 Nq duâi tiêu chun 20% 

4 Ncrnghing& 50% 

5 Ncókánängmtvn 100% 

Rüi ro tin ding thu.n cüa các khoãn cho vay khách hang &rcic tInh b.ng giá trj con 1i cüa các 

khoãn cho vay tth giá trj cüa tài san dam bão dä duçic chi& khu theo các t' 1 theo quy djnh trong 

thông tix s6 02/201 3/TT-NHNN, thông tir s 09/2014/TT-NHNN. 

- Dphôngchung 

Ngán hang thrc hin trich 1p và duy trI dir phOng chung bng 0.75% Mng giá tr các khoàn ncr 

ducic phân loai tir nhóm 1 dn nhóm 4, trir cãc khoán tin giri ti t chtrc tin ding trong rn.thc, chi 

thánji ngân hang nuâc ngoài ti Vit Nam theo quy djnh cUa phap 1u.t, tin gui ti t chrc tin 

ding nuâc ngoài và các khoán cho vay, mua có k' hn giy tr có giá di vói t chuc tin dmg, chi 

nhánh ngãn hang nisOc ngoài khác tai  Vit Nam. 

Dr phOng i-ui ro tin dung tai  Campuchia, Lao áp ding theo quy djnh hin hành cüa NHNN 

Campuchia, Lao trong k' báo cáo tixcrng mg. 

10. Tài san c d!nh 

Tài san c dinh dircyc th hin theo nguyen giá tth di khu hao lUy k. Nguyen giá bao gm 

toãn b các chi phi ma Ngân hang phái ho ra d có di.rcrc tài san c6 djnh tInh dn thñ dim dua tài 

san do vào trng thai sn sang sir d%lng. Tài san c6 djnh dixçrc tinh khu hao theo phuong pháp 

durng th&ng d trir dn nguyen giá tài san trong su& thri gian hru ding uóc tInh nhu sau: 

- Nhà cira, 4t kin true 25 näm 

- May moe, thit bj 03 - 05 nàm 

- Phrnmg tin 4n tãi 06 - 10 näm 
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IISHB 
SoOd parnars flextb, scilullon, 

Ngân hang TMCP Sal Gôn - Ha Ni 

- Thit bj van phông 03 - 07 näm 

- Tài san c dinh hftu hInh khác 04-07 nàm 

- Phn m&m may tinh 03 —08 nãm 

-Tàisâncé,dinhvôhInhkhác 02-20 nm 

Quyn sü d%mg dt &rçlc khu hao theo phucmg pháp duàng thng phü hçrp vii Gthy chng 

nhn quyn sü ding d&t. Quyn sü ding dt vô thñ hn dtrqc ghi rihn theo giá gc và không tInh 

khu hao. 

11. Tin và các khoãn tiro'ng throng tin 

Tin và các khoãn ttrcing thwng tin bao gm tin mt, yang, dá qu', tin gui thanh toán tai 

NHNN, tin phiu ChInh phü va các giy tä có giá ng.n han dü diu kiên chi& khâu vói NHNN, 

các khoãn tin giri thanh toán va ti&n gui, cho vay ti các t chirc tin ding khác có thôi h?n  dáo 

h?n không qua 3 tháng k tir ngày gui. 

12. Các cong ciii tài chInh phái sinh 

Các Cong Ci tài chInh phái sinh dixçrc ghi nhn trên bang can d6i k toán theo giá trj hcrp dng 

vào ngày giao dich, va sau do ducic dánh giá 1i theo giá tr hçrp 1. Lqi iihun hoc 1 khi các cOng 

cu tài chfnh phái sinh duqc th%rc hin dtrçrc ghi nhn trong báo cáo kt qua hpat dng kinh doanh. 

Li nhun hoc I chua thrc hin &rcrc ghi nhn vào khoán mic chênh 1ch dánh giá 1i các cOng 

ciii tài chInh phái sinh trên bang can di k toãn và ducc kt chuyn vào kt qua hot dng kinh 

doanh vào thri dim cui näm. 

13. Ghi nhn thu nhp/ chi phi lai 

Ngãn hang ghi nhn thu nhp tir Mi và chi phi Mi ên báo cáo kt qua hot dng kinh doanh 

trên c so dr thu, dr chi. 

14. Ghi nhn thu nhp tw phi và hoa hong dich vi 

Ngãn hang thu phi tr các djch vi cung cp cho khách hang. Thu thp ti phi có th chia thàn.h 

các nhóm sau: 

Phi thu fir vic cung cip djch vi trong m3t thà'i gian nhit djnh: Phi thu tir viec 

cung c,p dich vi trong mOt  thOi gian nhAt dnh ducyc dr thu trong su6t thOi gian do. PhI 

nay bao gm phi quãn 1, phi nhn Uy thác, hoa hng và các phi lien quan dn c.p tin diing, 

quãn 1' tài san, phi quán 1' danh miic và các chi phi quân 1' cüng nhix phi tu v.n khác. 
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MSHB 
S&id banner,, flexible oluijxns 

Ngãn hang TMCP Sài Gôn — Ha Ni 

P/il thu fit v&c  cung clip die/i vt giao djch: PhI phát sinh tir vic dam phán và 

tham gia dam phán các giao djch cho mOt  ben thir ha, vi di nhu dan xp vic mua c ph.n 

hoc các 1oi chüng khoán khác hoc mua 1i doanh nghip , drçc ghi nh.n khi hoãn tt 

giao djch lien quan. Phi hoc mOt  phn cUa khoán phi nay có lien quan dn vic thrc hin 

mOt cong vic nht djnh së dixçic ghi nh.n khi hoàn tht diu kin tirclng üng. 
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IISHB 
Solid banners, flexible CoIul!obs 

Ngân hang TMCP Sài Gèn — Ha Ni 

15. Tin mt, yang bc, dã qu 

31/03/2020 

Triéu a'ng 

31/12/2019 

Triêu ddng 

Tinmtb&ngVND 852,521 1,095,064 

Tin mt bang ngoai  t 711,697 659,248 

Kim 1oaiqu,dáqu' 549 489 

1,564,767 1,754,801 

16. Tin gui ti Ngân hang Nhà niroc 

31/03/2020 31/12/2019 

Triêu dng Triêu ?Mng 

Tin gCri thanh toán tai Ngân hang Nhà nuâc 4,279,318 10,163,244 

4,279,318 10,163,244 

17. Tin, yang gui ti các t chu'c tIn dung khác và cho vay các TCTD khác 

31/03/2020 31/12/2019 

Triêu dng Triêu ddng 

Tkn, yang gfri không kj' han 24,662,420 31,826,581 

-BngVND 24,075,679 31,141,297 

-Bngngoait,vang 586,741 685,284 

Titn, yang güi có kj) han 699,176 1,790,657 

- Bang VND 500,000 956,800 

-Bngngoit,vàng 199,176 833,857 

Chovay 91,252 

- Bng ngoai  t, yang 91,252 

25,361,596 33,708,490 
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MSHB 
Sold banners flexible Ifliullons 

Ngãn hang TMCP Sal Gôn — Ha Ni 

18. Các cong ciii tài chInh phäi sinh và các tài san tài chInh khác 

Tang giá in ghi s k toán 

('theo giá tai ngày lap báo cáo) 
('triêu dng) 

Tàisán Cóngncr 

Tai ngày 31 tháng 03 nàm 2020 

Cong cy TCphdi sinh titn t 16,451 

Giao djch k' han  tin t 4,360 

Giao djch hoán dM kS' han 20,811 

Ti ngày 31 tháng 12 nám 2019 

Cong cy TCphái sinh tin 1 172,946 

Giao djch k' han  tiên t 116,280 

Giao dich hoán di tin t 56,666 

19. Cho vay khãch hang 

19.1. Phân tIch chat hrqng nq cho vay 

Nq dü tiêu chun 

Ng cn chü 

Nq duâi tiêu chun 

Ncinghing 

Nc có khá nang mt vn 

31/03/2020 

Triu ddng 

31/12/2019 

Triu ddng 

268,636,648 255,330,034 

7,386,870 4,775,894 

1,699,632 1,069,368 

753,555 463,560 

3,683,278 3,522,820 

282,159,983 265,161,676 
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I1SHB 
Solpd pannors flextbra SOhk,IIOfl5 

Ngân hang TMCP Sal Gôn - Ha Ni 

19.2. Phân tIch dix nç theo thoi gian 

31/03/2020 

Triéu ddng 

31/12/2019 

Triu ddng 

Nq ngân han 107,216,829 105,434,514 

Nq trung han 87,610,009 80,133,227 

N dài han 87,333,145 79,593,935 

282,159,983 265,161,676 

19.3. Phân tIch dtr nç cho vay theo d1 tirçmg khách hang và 1oi hInh doanh nghiêp 

Cho vay các t chuc kinh t 

31/03/2020 

Triu dng % 

31/12/2019 

Triêu ddng % 

Côngtynhànudc 7,391,366 2.62% 15,875,254 5.99% 

Cong ty TNHH 63,418,995 22.48% 49,455,701 18 .65% 

Cong ty c phn có hon 50% vn Nhà nude 
10,791,866 3.82% 11,010,448 4.15% 

(Nhà nude chim c phn chi ph6i) 

Cong ty c phn 134,464,399 47.66% 119,620,270 45. 10% 

COng ty hop danh 194,944 0.07% 169,067 0.06% 

Doanh nghip tix nhân 3,895,590 1.38% 3,883,948 1.46% 

Doanh nghiêp có vn dAu tu nude ngoài 422,571 0.15% 431,670 0.16% 

Hop tác xA và lien hip hop tác xã 360,413 0.13% 370,416 0.14% 

Cho vay cá nhân 

H kinh doanh, cá nhân 60,108,800 21.30% 63,801,902 24.06% 

Chovaykhãc 

Thành phn kinh t khác 1,111,039 0.39% 543,000 0.20% 

282,159,983 100.00% 265,161,676 100.00% 
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IISHB 
Solid perthore flexible Solution 

Ngân hang TMCP Sal COn - Ha Ni 

19.4. Phân tIch dir no cho vay theo ngành kinh t 

31/03/2020 

Triêu dng 

31/12/2019 

Triêu c1ng % 

Nông nghip và lam nghip và thUy san 

Khai khoáng 

Cong nghip ch bin, ch tao 

San xut và phân ph& din, khI dt, ntrOc nOng, 
hcyi nrâc va diu hOa không khI 

Cung cp nuc; hoat  dng quán 1' và xü 1 rác 
thai, niscc thai 

Xây dirng 

Ban buôn vâ ban 10; sa cha ô to, mô to, xe may 
và xe CO dOng  c khác 

Van tãi kho bài 

Djch viii hru trü và an ung 

Thông tin và truyn thông 

Hoat dng tài chinh, ngân hang và bão him 

Hoat dng kinh doanh bt dng san 

Hoat ding chuyOn mOn, khoa hQc Va Cong ngh 

Hot dng hành chInh và djch vii h trg 

Hoat dng cüa Dang Cong san, t6 chirc chinh trj - 
xa hOi,  quan I nba ni.râc, an ninh qu6c phOng; 

Giáo dc và dào tao 

Y t va hoat dng trcl giUp xã hOi 

Ngh thut, vui chcii vã giãi tn 

Hoat ding djch vi khác 

Hoat d,ng lam thuO CáC cong vic trong các hO 
gia dinh, san xut san phm 4t chit và djch vi5i tier 
tiêu diing cOa hO gia dInh 

47,126,610 

2,885,637 

41,912,101 

19,526,737 

209,995 

40,827,455 

51,749,474 

4,923,150 

1,666,153 

275,702 

1,615,233 

22,129,914 

82,067 

382,025 

20,406 

291,855 

74,676 

97,729 

43,502,890 

2,860,174 

16.70% 

1.02% 

14.85% 

6.92% 

0.07% 

14.47% 

18.34% 

1.74% 

0.59% 

0.10% 

0.57% 

7.84% 

0.03% 

0.14% 

0.01% 

0.10% 

0.03% 

0.03% 

15.42% 

1.01% 

43,243,886 

3,225,156 

39,292,368 

18,262,849 

211,064 

36,771,735 

44,733,777 

2,379,839 

1,696,564 

507,655 

1,542,296 

22,302,690 

103,752 

414,001 

19,346 

226,017 

74,934 

121,841 

45,593,645 

4,438,261 

16.3 1% 

1.22% 

14.82% 

6.89% 

0.08% 

13.87% 

16.88% 

0.90% 

0.64% 

0.19% 

0.58% 

8.41% 

0.04% 

0.16% 

0.01% 

0.09% 

0.03% 

0.05% 

17. 19% 

1.67% 

TngthrnQ' 282,159,983 100.00% 265,161,676 100.00% 
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HSHB 
SOJ1d patm,rs e.ibl, SolutFons 

Ngân hang TMCP Sài GOn - Ha Ni 

20. Dir phông rüi ro tin dyng 

K nay (31/03/2020) 

Dir phông chung 

Triu dng 

Dir phông cy th 

Triêu dng 

S dir dAu k' 1,931,791 1,198,678 

Dir phOng rüi ro trIch 1p/hoàn nhp và str ding trong kS' 5,735 (5,734) 

S dir cui k3' 1,937,526 1,192,944 

21. Chwng khoán du tir 

21.1. Chirng khoán du tir sn sang d ban 

31/03/2020 31/12/2019 

Triu dng Triêu clAng 

ChángkhodnN9 9,140,208 6,496,790 
N 

Chtng khoán Chinh phü 1,187,597 1,719,179 I 

Chtrng khoán Nq do các TCTD khac trong nuàc phát hành 1,777,239 4,276,985 
J 

Chng khoán Nq do các TCKT trong nuàc phát hành 6,175,372 500,626 

C'há'ng khoán VoAn  61,454 61,454 

Chirng khoán Vn do the TCTD khác trong rnxâc phát hành 796 796 

Chrng khoán Vn do các TCKT trong nuâc phát hành 60,658 60,658 

Giá frj chzng khoán dáu 1w sn sang ü ban 9,201,662 6,558,244 

Drphbng giám gid chá'ng khoán s&i sang d ban (209,816) (212,437) 

8,991,846 6,345,807 
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IISHB 
Solid palThels flexible ,xlol;OflS 

Ngân hang TMCP Sal Gön — Ha Ni 

21.2. Chirng khoán du tir gifr dn ngày dáo hn 

31/03/2020 

Triêu dng 

31/12/2019 

Triêu ddng 

Chüng khoán ChInh phü 7,681,679 7,700,901 

Chimg khoán No do cáe TCTD khác trong nuàc phát hành 499,638 3,049,371 

Chfrng khoan Nci do các TCKT trong nuàc PH 5,030,520 5,030,521 

Giá 14 chfrng khoin thu 1w gifr din ngày dáo hjn 13,211,837 15,780,793 

Drphèng giám giá chá'ng khodn du twgifr din ngày dáo hgn (530,684) (522,283) 

12,681,153 15,258,510 

22. Chfrng khoãn kinh doanh 

31/03/2020 31/12/2019 

Triéu ding Triêu ding 

C C A 
Chu'ngkhoan Von 3,889 3,889 

- Ching khoán Vn do các TCKT trong nixOc phát hãnh 3,889 3,889 

DrpIièng giãm gid c/tang khoán kinh doanh (3,387) (3,387) 

502 502 

23. Gop v6n, du tir dài hn 

31/03/2020 31/12/2019 

Triêu dng Triq°u Mng 

Các khoân du tu dài han  khác 165,891 165,891 

Dr phóng giãm giá du tu dài han (32,751) (32,751) 

133,140 133,140 
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I1SHB 
Ngân hang TMCP Sài Gôn - Ha Ni 

24. Tài san cô djnh hun hInh 

- Tang, giãm tài san cô d!nh  hfru hInh k' nay 

Khoãn mic 

Nguyen giá 

Nhà cü'a, 
vat kin trüc 

May móc, thit bj 
Phiroiig tin In  tãi, 

truyn dn 
Dung c quãn ly 

Don vi tInh. triêu &ng 

Tài san c djnh 
Cong 

khäc 

S dir &iu k' 478,467 325,299 226,696 190,940 1,132 1,222,534 

S tang trong k' 2,779 13,183 3,789 52,812 455 73,018 

-Chênhlcchgiá 516 202 136 152 13 1,019 

- Mua trong kj 2,263 12,981 943 2,171 442 18,800 

- Tang khác 2,710 50,489 53,199 

S gum trong k' (8,406) (58,192) (531) (472) (67,601) 

- Thanh lj. nhirong ban (531) (531) 

-Giâm khác (8,406) (58,192) (472) (67,070) 

S dir cui k 472,840 280,290 229,954 243,752 1,115 1,227,951 

Giá trl hao mon 1u5 k 

S dir du ky 170,390 243,185 152,965 157,367 293 724,200 

S tang trong k' 4,861 2,503 5,901 12,326 60 25,651 

-Chênhlch1jgiá 343 144 98 112 2 699 

-Khauhaotrong/cj) 4,518 2,359 3,684 3,366 58 13,985 

-Tängkhác 2,119 8,848 10,967 

S giãm trong k (5,250) (18,709) (531) (100) (24,590) 

- Thanh 1j, nhucxng ban (531) (531) 

-Giámkhác (5,250) (18,709) (100) (24,059) 

S dir cui k' 170,001 226,979 158,335 169,693 253 725,261 

Giá trl con Ii cüa TSCD 

Tai ngày du k 308,077 82,114 73,731 33,573 839 498,334 

Tingàycuiky 302,839 53,311 71,619 74,059 862 502,690 
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ISHB 
NgAn hAng TMCP SAl Gôn - HA Ni 

- Tang, giãm tài san c dnh hfru hlnh ky triró'c: 

KhoAn mic 

Nguyen giA 

NbA cü'a, 
vt kiên trüc 

MAy móc, thit bl 
Phtro'ng tin vn tAi, 

truyn dn 
Dung ci quAn I 

Dan vi tInh: triu dóng 

TAI sAn c djnh 
Cong 

khAc 

S dtr du nAm 396,154 383,683 232,312 90,787 37,699 1,140,635 
-Tängtrongnam 42,402 37,863 14,637 12,874 3,868 111,644 

- Biê'n dng khác 39,985 (95,898) (19,967) 87,365 (40,430) (28,945) 

- Chênh lêch tj giá (74) (349) (286) (86) (5) (800) 

So dtr cui nm 478,467 325,299 226,696 190,940 1,132 1,222,534 
Giá trj hao mon Iu k 
S dtr du nàm 110,410 286,314 148,514 83,054 26,669 654,961 
-Khuhaotrongnam 33,777 24,641 19,256 19,572 907 98,153 

-Bkndôngkhác 26,248 (67,568) (14,736) 54,791 (27,281) (28,546) 

- Chênh lçch giá (45) (202) (69) (50) (2) (368) 

S dir cu4i nAm 170,390 243,185 152,965 157,367 293 724,200 
GiA trj cOn Ii cüa TSCD 
Ti ngAy du nAm 285,744 97,369 83,798 7,733 11,030 485,674 
Ti ngAy cui nAm 308,077  82,114 73,731 33,573 839 498,334 
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Ngân hAng TMCP Sài Gôn — Ha Ni 

25. TAi san c djnh vô hInh: 

- TAng, giAm tài san c d1nh vô hInh k' nay: 

KhoAn muc 

Nguyen giA 

Quyn sü' dung 
dt 

PhAn mm vi tinh 

Don v/ tInh triu dng 
Tài sAn c dinh 

Cong 
vô hInh khác 

. A Sodirdauky 4,280,834 278,157 31,244 4,590,235 
So tang trong ky 16,558 83 16,641 
-Chênh lch t) giá 65 83 148 
- Tang khác 16,493 16,493 

S giAm trong k' (2,949) (2,949) 
- Giám khác (2,949) (2,949) 

So dir cuot ky 4,280,834 294,715 28,378 4,603,927 

Gia tq hao mon Iuy ke 
£ A Sodudauky 6,121 245,851 19,091 271,063 

S tAng trong kr 39 11,736 477 12,252 
-Chênh loch  t)) giá 65 82 147 
- Khdu hao trong kj' 39 2,541 395 2,975 

- Tang khác 9,130 9,130 
S giãm trong k' (130) (130) 
- Giám khác (130) (130) 

So dir cuoi ky 6,160 257,587 19,438 283,185 

Giá trl con Ii 
A Ti ngay dau ky 4,274,713 32,306 12,153 4,319,172 

Ti ngAy cui k5 4,274,674 37,128 8,940 4,320,742 
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1SHB 
Soha pars,,,.. 5.501, SOIIIIIOSS 

Ngán hang TMCP SAl Gôn - Ha Ni 

- TAng, gum tii sin c 

Khoin muc 

dlnh  vô hlnh k' trlthc 

Quyn sü' dung Phn mm vi tInh 
dt 

Don vj tInh triu &ng 

Tài sin c djnh 
Cong 

vô hlnh khic 
Nguyen giá 
S dir du nAm 4,281,049 219,319 44,292 4,544,660 
-Tàngtrongnam 30,540 4,530 35,070 

Bimn d,7ang khác  (215) 28,515 (17,311) 10,989 
- Chênh lçch tj) giá (217) (267) (484) 
S dir dui 11Am 4,280,834 278,157 31,244 4,590,235 
Giá tn hao mon Iu5 k 
S dir du nAm 5,963 199,642 32,295 237,900 
-KMuhaotrongnam 158 21,057 1,503 22,718 
-Bilndóngkhác 25,369 (14,440) 10,929 
- Chênh lqach  tj) giá (217) (267) (484) 

S dir cui 11Am 6,121 245,851 19,091 271,063 
Giá tn cOn 1i 
Ti ngày du nAm 4,275,086 19,677 11,997 4,306,760 
Ti ngày cui nam 4,274,713 32,306 12,153 4,319,172 

I 

N 
kJ 

26. Tài sin Co khac 

31/03/2020 31/12/2019 

Triêu dIng Triêu dIng 

Các khoàn lAi, phi phãi thu 9,640,658 8,065,177 
Các khoán phii thu 15,914,554 15,804,386 

- Các khoin phii thu ni b 53,515 88,781 

- Các khoin phái thu ben ngoài 15,861,039 15,715,605 

Trong dó. Phái thu ben ngoài lien quan dIn 1hu tin 
dung Ira chm 

10,409,167 10,207,280 

Tài sAn Thu TNDN hoAn 1i 

Di,r phàng i-ui ro cho các tài sin Co khác (512,177) (512,177) 

Tài sin Co khAc 7,073,462 7,510,779 

32,116,497 30,868,165 
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1SHB 
SeNd padtS, flo.!bI. .dNuho.,e 

Ngãn hang TMCP Sài Con - Ha Ni 

27. Tin, yang gui và vay cüa các ti chuc tin dyng khác 

- Tin, yang gui cüa các t chirc tin dyng khác 

31/03/2020 

Triu ddng 

31/12/2019 

Triêu a'dng 

Tin, yang gui k/tong k5' han 22,591,570 23,233,959 

- Bang VND 22,539,154 23,034,754 

-B&ngvàngvàngoait 52,416 199,205 

Tin, yang gfri có kj han 9,946,144 8,391,673 

- Bng VND 7,426,500 5,920,619 

- Bang yang và ngoai  t 2,519,644 2,471,054 

Ting 32,537,714 31,625,632 

- Tin, yang vay các t chfrc tin dyng khác 

31/03/2020 31/12/2019 

Triêu dng Triu dng 

-BngVND 

Trong do: Phái /TO trong nghip vu tint tin dyng trá 
chçm 

- Bângvangvangoait 

Trong dó. PhOi trá trong nghiép vu tint tin dung Ira 
chgdm  

4,239,048 

723,004 

10,706,069 

9,686,163 

7,274,581 

836,609 

9,723,536 

9,370,671 

Tiing 14,945,117 16,998,117 

Tong tin, yang gui và vay các to chtrc tin dyng 
khác 

47,482,831 48,623,749 
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1SHB 
SIId tie UI, tih)I!QS 

Ngãn hang TMCP Sal Gôn — Ha Ni 

28. Tin gui cüa khách hang: 

31/03/2020 

Triéu dthig 

31/12/2019 

Triu dthig 

Tin, yang gfri không k5' hn 15,820,052 18,908,003 

- Tin giri không k' han  bAng VND 14,765,172 17,553,358 

- TiM gui không k' han  bAng yang, ngoai t 1,054,880 1,354,645 

TiM, yang gui có k5' hn 245,773,199 239,237,497 

- TiM gui có k' han  bAng VND 234,802,739 226,424,366 

- TiM gui có k' han  bAng yang, ngoai t 10,970,460 12,813,131 

TiM gui vn chuyên dung 4,021 372 

TiM gfri k' qu5? 942,649 1,090,874 

262,539,921 259,236,746 

29. Vn tài trq, üy thác du tir, cho vay TCTD chIn rüi ro 

31/03/2020 31/12/2019 

Triêu dng Triu ddng 

V6n nhn tài trçi d cho vay bAng VND 1,297,082 1,345,044 

YM nhn tài trq d cho vay bAng yang, ngoai t 1,487,148 1,164,643 

2,784,230 2,509,687 

a 
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Ngãn hang TMCP Sài Gôn — Ha Ni 

30. Các khoãn nç khác 

31/03/2020 

Triu dng 

31/12/2019 

Triu dng 

Các khoan läilphI phãi trâ 8,431,037 8,428,063 

Các khoán phãi trá nOi bO 78,188 (84,315) 

Các khoãn phái trá ben ngoài 2,266,349 538,511 

Thu TNDN hoãn 1i phái trâ - 36,599 

10,775,574 8,918,858 
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Ngân hang TMCP Sal Con — Ha Ni 

31. Von và các qu cüa t chirc tin diing 

Vn góp/Vin Thang dir Chênh 1ch t 
diu 1 vn c phn giá hi 

Co phiu qu5 
Quy Dan tir 
phát trin 

Qu5 Dir 
phOng tài 

chInh 

Qu Dir trü' b 
sung v6n diu 

I 
Qu khác 

Don vj tInh: Triu dng 

Lo'i nhun sau 
Cong 

thu/ L tOy k 

S dir du k' 12,036,161 101,716 (49,820) (5,260) 37,413 1,181,879 596,639 1,022 4,607,693 18,507,443 

Tang trong k' 2,514,521 57,314 114 163 (1,735,545) 836,567 

Tang trong k' 57,314 778,486 835,800 

Tang vn diuI 2,514,521 (2,514,521) - 

Tang khác 114 163 490 767 

Giãm trong k (151) (8,512) (11,142) (119,840) (139,645) 

Giãmkhác (151) (8,512) (11,142) (119,840) (139,645) 

So dir cuoi quy 14,550,531 101,716 7,494 (5,260) 37,527 1,173,367 585,660 1,022 2,752,308 19,204,365 
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I1SHB 
SOLId pa000rS. flexible SOIOILOC, 

Ngân hang TMCP Sài Gôn — Ha Ni 

32. Thu nhp lãi và các khoãn thu nhp tiro'ng ti 

Tü 01/01/2020 dn 
31/03/2020 

Triêu dng 

Tr 01/01/2019 dn 
31/03/2019 

Triu dng 

Thu Iãi tin gri 133,587 147,803 

Thu lAi tin vay 6,902,961 5,024,719 

Thu lãi tCr kinh doanh, du tu chüng khoán Nq 390,928 595,960 

Thu phi hoat  dng bâo lAnh 33,439 24,247 

7,460,915 5,792,729 

33.  Chi phi lãi và các khoãn chi phi tirong tiy 

Tu' 01/01/2020 dn Tfr01/01/2019 dn 
31/03/2020 3 1/03/2019 

Triu a'dng Triêu dng 

Trà Iãi huy dOng (5,592,101) (4,181,432) 

Ira lãi cho vay (184,756) (258,515) 

(5,776,857) (4,439,947) 

34.  Lai/ lo thuan tir hot dçng dch  viii: 

Tu 01/01/2020 dn Tu 01/01/2019 dn 
31/03/2020 31/03/2019 

Triu ddng Triêu &ng 

Thu phi djch vu 152,218 156,014 

- Hoat dông thanh toán 62,961 85,754 

- Hoat dng ngân qu5' 4,592 5,009 

-Djchviidai1' 84,665 65,251 

Chi phi djch vu lien quan (40,531) (30,630) 

- Hoat dOng thanh toán (20,809) (16,100) 

- Hoat dông ngân qu (2,937) (3,669) 

- Chi phi dich  vi  dai  1' (16,785) (10,861) 

Lãi/ 1 thun tu hoat dng dch  vy 111,687 125,384 
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4ISHB 
Sand padnor, dodippo 501 LikOns 

Ngãn hang TMCP Sài Gôn — Ha Ni 

35. Chi phi hot dng 

Tir 01/01/2020 dn 
31/03/2020 

Triêu dng 

Tir 01/01/2019 
dn 31/03/2019 

Triêu dng 

Chi nôp thus và các khoãn phi, I phi 

Chi phi cho nhân vién (Luong, BHXH, BHYT, BHTN, 
KPCD, chi trang phic, báo hi lao dng....) 

Chi v tài san 

Chi cho hoat dng quán I' cong viLi 

Chi np phi bão him, bão dam tin güi cüa khách hang 

Chi phi dr phOng (khong tinh chi phi di,r phOng rüi ro tin ding 
nôi và ngoai bang; dr phOng giàm giá chirng khoãn) 

(14,435) 

(617,390) 

(104,574) 

(236,362) 

(64,500) 

(33,445) 

(10,982) 

(476,028) 

(108,563) 

(152,095) 

(51,416) 

(104) 

(1,070,706) (799,188) 

36. Tin và các khoãn tuong throng tin 

31/03/2020 

Triêu dng 

31/12/2019 

Triêu &ng 

Tin m.t và các khoàn trnmg duomng  tin t?i  qu 

Tin gui ti Ngân hang Nhà nithc 

Tien gui ti TCTD khác không k' hn 

Tin gui ti các t chirc tin ding khác có th?ii gian dáo 
hn dithi 3 tháng 

1,564,767 

4,279,318 

24,662,420 

699,176 

1,754,801 

10,163,244 

31,826,581 

7,077,758 

31,205,681 50,822,384 

37. Nghia vy ncr tim n và các cam kt thra ra 

Trong qua trIith hot dng kinh doanh, Ngân hang th%rc hin các cong ci5i tài chinh lien quan 

dn cac khoán n-iiic  ngoài bang can di k toán. Các cong ci tài chinh nay chU yu bao gm các 

cam kt bào lãnh và thu tin ding. Các cong ci nay cüng to ra nhtng rUi ro tin ding cho Ngân 

hang ngoài các i-Ui ro tin ding dã ducic ghi nhn trong ni bang. 

RUi ro tin ding cUa các cOng cii  tài chInh ngoi bang ducic djnh nghTa là khâ näng mang dn rUi 

ro tin dung cho Ngân hang khi mt trong các ben lien quan dn cOng cii  tài chinh dO không thirc 

hin các diu khoàn cUa hcip dng. 

Báo lanh tài chinh là các cam kát CO diu kin ma Ngân hang cp cho khách hang d giao djch 

vci mt ben thu ba trong các hot dng v bào lanh vay v6n, bão lanh thanh toán, báo lãnh thrc 

IL 
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1SHB 
SOPId pariflor,. flSxrbS tOIUI.OrS 

Ngân hang TMCP Sal Gôn - Ha Ni 

hin hqp dng và báo lath dr th&u. Rüi ro tin ding lien quan dn vic cAp báo lanh v c ban 

ging rüi ro cho vay khãch hang. 

Giao dich thu tin di,ing thuong mai  trà ngay là 1oi giao djch trong do Ngân hang cung cAp tài 

chinh cho khách hang cüa minh, thông thuing là nguOi mualnhà nhp khAu hang hoá và ben thii 

hu&ng là ngi1i bánlnhà xuAt khAu. Rüi ro tin ding trong thu tin ding trã ngay thi±ng thAp do 

hang hoá nhp khAu ducic dung d th chAp cho loi giao dch nay. 

Giao djch thu tin di,ing trà chm sê phát sinh rüi ro khi hgp dng dà duc thirc hin ma khách 

hang không thanh toán cho ben thii huOng. Các thu tin ding trã chrn không ducic khách hang 

thanh toán ducic Ngân hang ghi nh3n là khoàn cho vay bt buc và cong nçi tuong üng th hin 

nghia vi tài chinh cüa Ngân hang phài thanh toán cho ben thi hu&ng và thrc hin nghia vi cüa 

Ngân hang trong vic bào lânh cho khách hang. 

Ngân hang thuông yêu cAu khách hang k' qu d dam bão cho các cong ciii tài chinh có lien 

quan dn tin d.ng khi cAn thit. Giá tr k qu dao dng tü 0% dn 100% giã tr cam k& duçic cap, 

tuy thuOc vào müc d tin cy cüa khách hang do Ngân hang dánh giá. 

Chi tit các khoân cong nç ti&m An và cam kt ngoai bang vào ngày 31 tháng 03 näm 2020 

thu sau: 

31/03/2020 
Triu dng 

31/12/2019 
Trieu dng 

Bàolanhvayvn 135,315 132,784 
Cam kt trong nghip vu LC 13,066,134 12,906,854 
Bào Lãnh khác 13,367,169 14,253,370 

26,568,618 27,293,008 

38. Giao dch vth các ben lien quan 

Giao djch vOi các ben lien quan là các giao dch ducic thrc hin vài các ben có lien quan vOi 

Ngân hang. Các ben duçyc coi là lien quan nu mOt  ben có khâ nang kim soát hoc có ânh huâng 

dáng k di vi ben kia trong vic ra quyt dnh di vâi các chfnh sách tài chinh và hoat dng. Mt 

ben duc coi là ben có lien quan vOi Ngân hang nu: 

(a) Trrc tip hoc gián tip qua mt hay nhi&u ben trung gian, ben nay: 

kim soát hoäc bi kim soát hoc chu s kim soát chung bâi Ngân hang (bao gèm 
các cong ty mc, cOng ty con); 

. có vn gOp vào Ngãn hang và do do có ãnh huong dãng k tOi Ngân hang; 

cO quyAn dng kim soát Ngãn hang; 

(b) Ben lien quan là cOng ty lien doanh, lien kt ma Ngãn hang là mt ben lien doanh, lien k&; 

(c) Ben lien quan có thành viên là nhan sr chInh trong Ban Tng Giám d6c cUa Ngan hang 

hoc cOng ty mc cüa Ngân hang; 
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I1SHB 
Sokd podnaro. OOWO sOjuhoris 

Ngân hang TMCP Sài Gôn — Ha Ni 

(d) Ben lien quan là thành viên mt thit trong gia dinh cUa bt cá nhân nào dà nêu trong 

dim (a) hoäc (c); 

(e) Ben lien quan là mt t chüc trrc tip hoc gián tip chju sr kim soát, ding kim soát 

hoc chju ãnh huing dáng kà, hoäc có quyn biu quyt bâi b&t kr Ca nhn nào duçic dà cp dn 

trong dim (c) hoc (d). 

39. ChInh sách quail i nil ro lien quan dn các cong ci5i tài chInh 

Miic tiêu cüa Ngn hang là ti da hóa giá tr du tu cüa c dông, gift vUng thc d thng truâng 

lçxi thun va tInh hinh tài chInh lành manh.  Do 4y, vic sft ding các cong cii tài chInh, bao gm 

then tin gui cfta khách hang va d&u tu vao cac tài san tài chInh có cht hxcing cao dà trô thành 

hot dng mang tfnh then ch& giüp Ngân hang dt &rcic müc chênh lch lãi suit cn thit. Xét tir 

lthIa cnh quãn l rfti ro, diu nay dài hôi Ngân hang kt hqp mt cách can di gifta các cam kt 

ngoai bang (nhu bão lành và thr tin ding) vâi các khoãn cho vay (bang dng nOi  t cüng nhi.r 

ngoi t) d6i vâi các cá nhân và t chüc thuc các müc d tin c.y khác nhau. Ben cnh do, Ngân 

hang cüng du tu mOt  phn v6n tim dng vào các chüng khoán du tu hay cho các ngân hang khác 

vay. Nhftng i-ui ro lien quan dn trao di ngoi t va thay di läi sut duçic quãn l thông qua áp 

ding hn müc trng thai nhim han  ch sr ttp trung qua mrc dng thñ tham gia vao các hoat dng 

có tác ding can bang ln nhau d giàm thiu rüi ro. Thông qua vic n&m gift nhiu tài san là cac 

cong ciii tài chInh có chit hrcrng cao, ca cu bang can di k toán hçip nht cüa Ngãn hang có dii 

khà nãng phOng ngfta ni ro tr9ng yu trong qua trInh hoat dng kinh doanh và dam bào khã näng 

thanh khoàn. Them vào do, Ngân hang cftng tham gia vào nhiu giao dtch  phOng ngira iiii ro lien 

quan dn cac cOng cii tài chInh nhu các cam kt hoán di ngoi t cho mic dich quãn l' ni ro lAi 

su,t. 

Trong qua trInh quàn 1 ru ro tin ding, Ngân hang dA sft dy.ng có hiu qua C.m nang TIn di5ing 

trong do ghi chi ti& các chIth sách va thu tic cho vay cftng nhu các huó'ng dn thrc hin d chuAn 

hóa các hot dng tin ding ciia Ngãn hang. RUi ro thanh khoán duçirc hn ch thông qua vic nm 

gift mt s luqng lan tin mitt va cac khoàn tiwng ducmg tin duâi dng tài khoán Nostro, các 

khoãn tin gri cO k' han tai Ngân hang Nhà nuâc va các th chirc tin diing khác và các giy ti cO 

giá. Các t' 1 an toàn có tInh dn yu t ni ro cüng ducc sft diing d quãn l rüi ro thanh khoàn. 

Ngân hang thuing tin hành dánh giá chênh lch lài sut, so sánh vâi các thj trung trong nuâc và 

quc th d có nhUng diu chinh kp thai. Them vào do, vic áp ding các quy trinh quán 1' thi ro 

nôi ho cftng trO nên hiêu qua hcm nha vic trin khai H th6ng Quàn l Vn Tap trung và H thng 

Thanh toán Tp frung, theo do toàn b các giao djch v6n và thanh toán cfta Ngãn hang du do Hi 

sâ chInh thc hin. Vic do cho phdp Ngán hang gidm sat hiu qua hn các bin di v vn và 

giãm cac sai sot có th xáy ra cling nhu nhftng thu tiic phuc tap  khOng c.n thit. 
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1SHB 
Soil fl.*;Oi esolifl.00 

Ngân hang TMCP Sal Gôn — Ha Ni 

40. Thông tin báo cáo b phn 

Thông tin báo cáo b phn theo linh virc kinh doanh: 

1. TIn dung 2. Dâu tLr 3. Djch vu 4. Ngun vn Tong cong 

Tài san 305,714,508 23,236,118 8,730,711 31,264,354 368,945,691 

1.TSBphn 287,949,096 23,196,882 172,799 31,142,285 342,461,062 

2. TS phân b 17,765,412 39,236 8,557,912 122,069 26,484,629 

N phãi trâ (1,903,511) (3,408) (776,462) (347,094,018) (349,777,399) 

1. No phái trá bô phân (360,309) (33,076) (347,083,415) (347,476,800) 

2.Nqphânb (1,543,202) (3,408) (743,386) (10,603) (2,300,599) 

- 

— -- 
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I1SHB 
Solid partner.. Fleobte dolotion, 

Ngãn hang TMCP Sal Gôn — Ha Ni 

- Thông tin báo cáo b phn theo khu vic tha I 

Tfr 01/01/2020 dIn 31/03/2020 

Kt qua kinh doanh bi phn 

Mien Bc 
Triêu VND 

Mien Nam 
Triêu YND 

Mien Trung 
Triêu VND 

Nu*c ngoài 
Triêu VND 

Tong cong 
Triêu YND 

Thu nhp lãi thun 1,074,314 445,967 187,537 (23,760) 1,684,058 
Läi thun tfr boat dông djch vu 85,922 14,958 4,879 5,928 111,687 
Ui thun tr hoat dOng kinh doanh ngoai h6i 38,910 3,913 1,011 1,100 44,934 
Li/(1) thuAn tr mua ban chüng khoán kinh doanh - 

LãiI(1) thuAn t& mua ban chüng khoán du tu 1,697 244 8 1,949 

LAi thun tr hoat dOng khac (2,397) 6,391 1,087 829 5,910 
Thu nhp tir gop vn, mua c phAn 1,667 - 1,667 
Chi phi hoat  dông (833,805) (144,378) (60,635) (31,888) (1,070,706) 
Lç'i nhuân thun tir hoat dông kinh doanh 
trithc chi phi dir phông rüi ro tin thing 366,308 327,095 133,887 (47,791) 779,499 

Chi phi dr phOng rüi ro tin ding - - - 

Tng Io'i nhuãn trirrc thud 366,308 327,095 133,887 (47,791) 779,499 
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i1SHB 
&oId partners. (Irx!bte solution, 

Ngân hang TMCP Sài Gôn — Ha Ni 

Tqi ngày 31/03/2 020 

Tài san 

Min Bàc 
Triêu VND 

Min Nam 
Triêu YND 

Min Trung 
Triêu VND 

Nu*c ngoài 
Triêu VND 

Ting cong 
Triêu YND 

Tinmtvavang 998,538 343,232 141,409 81,588 1,564,767 
Tiên gui t?i  Ngân hang Nhà nirâc 3,333,235 9,108 5,803 931,172 4,279,318 
Tin gri và cho vay các t chic tin ding ("TCTD") 
khac 25,039,467 3,041 1,575 317,513 25,361,596 
Cho vay khãch hang 197,230,998 51,226,138 22,032,110 8,540,268 279,029,514 
Dututài chInh 21,806,641 - - 21,806,641 
Tài sane6 dinh 4,731,634 51,141 23,358 17,299 4,823,432 
Tài san khác 30,258,471 763,202 878,616 216,207 32,116,496 
TONG TA! SAN 283,398,984 52,395,862 23,082,871 10,104,047 368,981,764 

Nq phãi trã 
TiM gui và vay eác TCTD khác 41,521,090 518 80,260 6,579,482 48,181,350 
TiM gri kháeh hang 200,666,391 44,359,151 16,700,444 813,935 262,539,921 
Huy dng khác 23,070,450 2,585,979 2,624,125 - 28,280,554 
Nq phái trá khác 7,694,684 1,123,122 544,155 1,413,613 10,775,574 
TONG N PHi! TRA 272,952,615 48,068,770 19,948,984 8,807,030 349,777,399 
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ISHB 
Solid banners, flexible 8010100$ 

Ngân hang TMCP Sài Gön - Ha Ni 

41. TY GIA MQT SO LOAI NGOJ TE VAO THII DIEM CUOI QU' 

31/03/2020 31/12/2019 
VND 17\TD 

USD 23,630 23,165 

EUR 26,004 25,987 

GBP 29,179 30,482 

CHF 24,566 23,931 

WY 218 213 

SGD 16,586 17,220 

AUD 14,636 16,246 

HKD 3,047 2,976 

CAD 16,674 17,785 

CNY 3,330 3,330 

LAK 2.6402 2.6072 

XAU 4,771,000 4,251,000 

Ha Nôi, ngàyJJ thangëf  nãm 2020 

Ngirôi 1p biu K toán trwon,/ Phó Tng Giám 

 

Thug Giám Dc 

 

NGAN HAN 

:1 MAICOPHAN 

SAt GOMHA NOt 

 

 

 

 

 

D Thanh Phuong Ngô Th1 Van Ngô Thu Ha 
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