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Báo cáo tài chinh riêng Ië 
Qu11 nAm 2020 

Mu s& Q-01a 

Chi tiêu 

TD — BANG CAN oOi KE TOAN 

MA chi Thuyt 
tiêu minh 

s6 cui k5' 

Don v/ tInh: Triu ddng 

S du nAm 

A. TAISAN 

I Tin mt, yAng bc, dA qu 110 15 1,458,928 1,679,027 

II Tin gOi ti NHNN 120 16 9,180,280 9,194,229 

111 Tin, yAng gui ti cAc TCTD khAc vA cho vay cAc TCTD khAc 130 17 45,058,030 39,037,922 

I Tin, yang gui tai các TCTD khác 131 43,758,030 39,037,922 

2 Cho vay dc TCTD khác 132 1,300,000 

3 Di,r phông rUi ro tin gui và tMn vay các TCTD khác 139 

IV Chirng khoAn kinh doanh 140 22 

I Chthig khoán kinh doanh 141 

2 D,r phong giãm giá chung khoán kinh doanh 149 

V CAc cong c tAi chinh phái sinh vA cAc tAi sIn tAi chinh khIc 150 18 152,036 172,946 

VI Cho vay khAch hAng 160 271,931,472 250,839,421 

I Cho vay khãch hang 161 19 275,255,294 253,894,808 

2 D%r phOng rOi ro cho vay khách hang 169 20 (3,323,822) (3,055,387) 

VII Chfrng khoAn du tir 170 21 18,440,891 21,604,317 

1 Chüng khoán dãu tti sn sang dé ban 171 7,252,371 6,558,244 

2 Chung khoán dAu tu giu dn ngày dáo hn 172 11,570,404 15,780,793 

3 Di,r phOng giam giá chung khoán du ftx 179 (381,884) (734? J5 
VIII GOp von, du tu dài han 210 23 4,068,620 4, 

I DAu ttr vào cong ty con 211 3,935,480 /',4BAN H 
2 VOn gop lien doanh 212 THUNG MI 
3 DutuvaocOngty1ienkt 213 * 

4 DOutudàihankhac 214 165,891 
' • ' '' 

5 DtrphOnggiamgiadutudàihan 219 (32,751) Ne'. 
IX TAi sIn c6 djnh 220 4,786,993 4,766, 

I Tài san cO dinh h&u hinh 221 24 469,892 453,262 

a NguyêngiáTSCDhi2uhInh 222 1,153,483 1,130,178 

b Hao mon TSCD hthA hmnh 223 (683,591) (676,916) 

2 Tài san cO djnh thuê tAi chinh 224 

a Nguyen giO TSCD 225 

b Hao mOn TSCD 226 

3 Tãi sIn cO djnh vô hinh 227 25 4,317,101 4,313,614 

a Nguyen giO TSCD vO hInh 228 4,587,006 4,570,821 

b Hao mOn TSCD vO hInh 229 (269,905) (257,207) 

X Bat dQng sIn dau tir 240 

a NguyengiaBDSDT 241 

b HaomOnBDSDT 241 - 

Xl TAi sIn CO khIc 250 26 31,996,843 29,846,416 

I CIc khoIn phIi thu 251 12,171,794 14,998,861 

2 CIc khoIn IIi, phi phAi thu 252 11,326,416 7,990,106 

3 Tai sIn thu TNDN hoAn lai 253 - 

4 TIi sIn CO khIc 254 9,032,803 7,359,206 

5 Các khoãn dLr phong rüi ro cho các tài sIn Co nQi bang khIc 259 (534,170) (501,757) 

TONG TA! SAN CO 300 387,074,093 361,209,774 
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I IGN MAI C 

Chi tiêu Ma chi Thijyt 
tiêu minh 

A - S6cu6iky Soaaunam 

B NQPHAITRA VA VON CHU SHUU 

1 Các khoãn ncr Chinh phU vã NHNN 310 
11 Tin gui và vay cOa các TCTD khác 320 27 
I Tin gi cUa các TCTD khãc 321 
2 Vay các TCTD khác 322 

HI Tin gui cOa khách hang 330 28 
IV Các cong ci tãi chinh phái sinh và cãc khoãn nq tài chinh khác 340 

A .. V Von tai trQ, uy thác dau tir, cho vay ma TCTD phai chju rui ro 350 29 
VI Phát hãnh giy t& cO giá 360 30 
VII Cc khoãn Ncr  khác 370 31 

I Các khoãn lai, phi phài trã 371 
2 Thu TNDN hoän Iai phãi Ira 372 
3 Cãc khoãn phai trh và cong ncr khác 373 
4 DrphongrOirokhac 379 

TngNçphãitrã 400 
VIII Vn vI các qu5 500 32 

1 V6ncOaTCTD 410 

a Vndieul 411 

b Vr3n ddu IWXDCB 412 

C Thngdwvdncdphdn 413 

d CiiphiEuqu9 414 

e Cphiêuuudäi 415 

g Vnkhác 416 

2 Qu9 cOa TCTD 420 

3 Chênh 1ch t gia hi doãi 430 

4 Chênh 1ch dánh giá lai tài san 440 

5 Lçri nhun chua phãn ph6i 450 

VIII LQi Ich cüa c dông thiu s6 700 

TONG N PHAI TRA VA VON CHU S1 H(JU 800 

cAc CHi TIEU NGOiI BANG 

I Nghia vl/ ncr tim n 910 

1 Bao1anhvayv6n 911 

2 Cam k& trong nghip vu L/C 912 

3 Bãolanhkhác 913 

670,384 725,071 

42,492,395 48,183,171 

26,563,848 31,185,054 

15,928,547 16,998,117 

278,346,262 258,206,367 

2,764,074 2,509,687 

31,182,621 24,932,764 

8,873,023 8,550,782 

7,950,098 8,331,725 

922,925 219,057 

364,328,759 343,107,842 

22,745,334 18,101,932 

17,654,787 12,132,617 

17,558,331 12,036,161 

101,716 101,716 

(5,260) (5,260) 

1,762,550 1,762,550 
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TD - BAO CÁO KET QUA HOJT DQNG KINH DOANH - QU1' 
Dun vi tink: Triu dn 

Qu II Lu k tfr du näm dn cui Qu H  
Chi tiêu Ma chi tiêu Thuyt minh Nãm 2020 Näm 2019 Nãm 2020 Nám 2019 

I Thu nhp tü Iãi Va các khoãn thu nhp tunng tu 01 33 7,397,438 6,596,398 14,392,234 

2 Chi phi lãi va các chi phi tuung tu lãi 02 34 (5,361,166) (5,106,210) (10,777,248) 

Thu nhãp Iãi thun 03 2,036,272 1,490,188 3,614,986 

3 Thu nhâp tr hoat dong dich vu 04 114,600 184,718 234,429 

4 Chi phi hoat dông dich vu 05 (41,166) (21,456) (64,729) 

II Lãi/I thun tir hoat dông dich vy 06 35 73,434 163,262 169,700 

III Lai/I thun tir hoot dng kinh doanh ngoi hii 07 32,174 19,275 76,008 

IV Lãilth thun tfr mua ban chirng khomn kinh doanh 08 

V Lãi/I thun tir mua ban chirng khoán du tir 09 12,005 11,706 13,953 

5 Thun1iptirhoatdOngkhac 10 23,673 56,018 34,515 

6 Chi phi ho?t dngkhac 11 (22,283) (37,779) (29,107) 

VI Läi/I thun tir hot ding khic 12 1,390 18,239 5,408 

VII Thu nhâp tir gop vn, mua c phn 13 79,057 83,724 

VIII Chi phi hot dng 14 36 (758,886) (738,839) (1,716,938) 
Lçri nhun thuän tir hoot dung kinh doanh tririrc 

IX chi phi dir phong rüi ro tin dung 15 1,475,446 963,831 2,246,841 

X bàn nhp/(Chi phO dir phöng rOi ro tin dung 16 (611,075) (315,318) (611,075) 

XI Tng I'i nhuán tririrc thu 17 864,371 648,513 1,635,766 

7 Chi phi thuE TNDN hiên hành tam tinh 18 (157,063) (129,703) (310,409) 

8 Chi phi thu TNDN hoân lai 19 



K tokn TrIrôrn
,
5/ " Phó Tling Giám dlic 

,22 tháng t- nám 2020 

Tong Giam dlic 

Ngo ThuHà Ngo Thj Van 

Clii tiêu Ma chi tiêu Thuyh minh o) II Lu5 k ttr dliu näm dn cui Qu II 
Nàm 2020 Nàm 2019 Nàm 2020 Nkm 2019 

XE! Chi phi thud TNDN tam tInh 20 (157,063) (129,703) (310,409) (254,466) 

XIII Lçri nhuân san thug 21 707,308 518,810 1,325,357 1,077,792 

XIV Lçri Ich cüa cli dông thiu s 22 

XV Lãi co' ban trên c phiu 23 

Lap biêu 

DEJ Thank Phwozg 



(52,660) 

1,285 

(118) 

(52,660) 

1,285 

(118) 

à cho vay các TCTD khlc 10 (1,300,000) 

10 (Tlng)/Giam các kholn v kinh doanh chinng khoán 11 3,516,261 3,619,635 

11 (Tlng)/Giam các cong ci tái chinh phái sjnh vl các tli sIn tIi chinh khIc 12 20,911 (42,954) 

12 (Tlng)/Giam dc khoIn cho vay khách hIng 13 (21,360,486) (21,363,632) 

13 (Tlng)/Giam ngun du phOng d bO dp tn tht các khoIn (tin ding, 14
(695,474) (97,152) 

chung khoIn, dau tu dai han) 

14 (Tang)/Giam khIc v tIi sIn hoat dOng 15 1,538,532 (2,645,582) 

Nhu'ng (hay d61 ve cong ntl  hoq( 4ng 

15 Tlng/(Giam) các khoIn ncc Chinh phu vI NHNN 16 (54,687) (9,313,995j ç' 

16 Tangl(Giarn) các kholn tin gil, tin vay cac TCTD 17 (5,690,777) (1,157,39,./' l'U 

17 Tangl(GiIm) tiên gui cüa khIch hang (bao gm CI KBNN) 18 20,139,894 19,250,04 1H 

18 Tlng/(GiIm) phlt hành giy tin có gil (ngoai trir giAy tin cO gil phát hlnh 19
6,249 857 6 013,7 \SM ON 

dixcnc tinh vao hot dong tal chinh) 

19 Tangl(GiIm) v6n tli trq, u thlc du hi, cho vay ml TCTD chju rUi ro 20 254,387 309,192 

Uti têu 

DVT: Triêu dng 

Ml chi Thuy.4  LOy k tfr $  np tt4p cuói qu U 

tiêu t Nrn 2020 NIm 2019. 
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NGAN HANG TMCP SAI GON - hA NOt 
77 Trãn Hung Dao  - Quãn Hoán Kirn - Ha NOi 
Tel: 04.39423388 Fax: 04.39410942 

Báo cáo tài chInh riêng I 
Quy H näm 2020 

MAu s6: Q-03a 

TI) - BAO CÁO LIXI,J CHUYEN TIEN TE - PPTT - QUY 

I LU'U CHU YEN TIEN TU' HOAT DONG KINH DOANH 

1 Thu nháp Ili va các kholn thu nhlp tuong ti,r nhn duçic 01 11,226,315 11,395,507 

2 Chi phi lAi và các chi phi tuong tr dl trl 02 (11,118,427) (8,196,892) 

3 Thu nhp tir hot dOng dch vu nhn duc 03 200,532 183,338 

20 Tang/(GiIm) dc cOng ci,! tli chlnh phli sinh vI dc khoIn n tài chinh 21 
khlc 

21 Tang/(GiIm) khlc v cong nçx hoat dOng 22 

22 Chi tin dIe qu5' cüa TCTD (*) 23 

Lu'u chuyn tin thun tic hot dng kinh doanh 24 1,438,271 (3,442,484) 

11 LUll CHUYEN TIEN TU HOAT DQNG oAu TU' 

1 Mua sm tli sIn c dinh 25 (43,616) 

2 Tin thu tin thanh l, nhucmg bIn TSCE) 26 107 

3 TiIn chi tin thanh 1, nhuvng bIn TSCE) (*) 27 

4 Mua sm bAt dng sIn dAu tu (*) 28 

5 TiAn thu tin bIn, thanh I bAt dOng sIn dAu Lu 29 

6 TiAn chi ra do ban, thanh l bat dOng sIn dAu tir (*) 30 

0Tn/GI) d Ogc, l hn hisn I d hI à hn 1
kl 

1Tn/GI)kl ognxha Og 2 

2Citn de q5 ü CD() 2 

uucuntntu i o n ihdah 2 ,3,7 34244 

1Ll HYNTE UHA QGouT'

1Mas l I ih 2 4,1)

2Tntutntahl hcgbnTC) 2 0 

 incitntah1 hvgbnTC)() 2 

 u mbtdgsndut * 8

5TA h i I,tahIbtdn I A u 2 

 incir obn hn a Ogsn du tr() 3 

727,480 (204,385) 727,480 (204,385) 



7 Tin chi du lit, gop v6n vão các don vl khhc 

8 Tin thu dAu lit, gop vn vào các don vj khác 

lien thu c6 t1c và 1i nhun dirc chia tü các khoân dAu lit, gOp vn dài 
han 

A A A A Liru chuyen tien thuan ttr hoat dQng dau ttr 

111 LUU CHUYEN TIEN T1'f HOAT DQNG TA! CHINH 

1 Tang vtn C6 ph6n t1r gop v6n vàJhoc phat hãnh c6 phi6u 

2 Tin thu tr phht hãnh giy t1 cO giá dhi han  có dO dièu kin tInh yb von 
cO vb các khobn v6n vay dài han khbc 
Tiên chi thanh tobn giây t có gib dbi han cO dO d16u kin tInh yb vOn Ii; 
CO vb cbc khobn v6n vay dbi han khbc 

4 C6 ti.rc trb cho C6 dOng, Içn nhun dA chia (*) 

5 Tin chi ra mua c6 phi8u ngbn qu9 (*) 

6 Ti8n thu ditçic do b c6 phiu ngbn qug' 

Liru chuyn tin thun tfr hoat dng tài chInh 

IV Liru chuyn tin thun trong kS' 

V Tin và các khobn ttrnng diro'ng tin tai  thO'i dim du k' 

VI Diu chinh bnh hu&ng cüa thay d6i t giá 

VII Tin vb cbc khobn trong dirong tin tai  thO'i dim cu6i k5' 

K tobn trirOn,- 

Ha Nt5i,  ngày Z&' tháng pam 2020 

PhOT6ng7i' 63Q T6ngGim d6c Lp biu 

Do Than!, P!iwo'ng Ngd Thj Van Ngo 

414 

Ma chj TbuyE LOY k tr dftu hm dIn cuIqiiJI 

tj tmuth 220 Ni29 

31 

32 8,000 

83,724 59,930 

34 40,215 16,437 

35 3,007,800 

36 

38 (226) (85) 

39 

40 

41 3,007,574 (85) 

42 4,486,060 (3,426,132) 

43 49,911,178 39,141,295 

44 

45 54,397,238 35,715,163 

2 



THUYET MINH BAO CÁO 
TAI CHNH RIENG LE 
Cho giai dogn t ngày 01 tháng 01 nàm 2020 

dIn ngày 30 tháng 06 nàm 2020 



à LYIIIJ 
Sohd panners. flexrble sokirrons 

Ngân hang TMCP Sal GOn — Ha Ni 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH RIENG LE 
QU' II NAM 2020 

1. Thông tin v ngân hang 

0041-NH/GP ngày 13 thang 11 nam 1993 
Giây phép hoat dng do Ngan hang Nhà nuOc Vit Nam cap 
Thai hn hot dng cUa Ngân hang là 40 näm kê ti'r ngày cap giây phép 
du tiên. 

Giy phép hot dng 

Hi dng Quãn tn 

Ong D6 Quang Hin 
Ong VO Due Tin 

Ong Nguyn Van Lê 

Ong D Quang Huy 

Ong Thai Quc Minh 

Ong Phm Cong Doan 

Ba Nguyn Thj Hoat 

Ong Trjnh Thanh Hãi 

Ban kim soát 

Ong Phrn HOa BInh 
Ong Nguyn Htu Difrc 
Ba Lê Thanh C.m 
Ba Phm Thj BIch Hng  

Chü tjch 

Phó chü tjch 
Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên dc 1p 

Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên  

Tái bó nhim ngày 27 tháng 04 näm 2017 
Tái b nhim ngày 27 thang 04 näm 2017 

Tái b nhim ngày 27 tháng 04 näm 2017 

Min nhim ngày 16 tháng 06 näm 2020 

B6 nhim ngày 27 tháng 04 näm 2017 

B nhim ngày 27 thang 04 näm 2017 

B nhim ngày 16 tháng 06 näm 2020 

B nhim ngày 23 tháng 04 näm 2018 

Tái b nhim ngày 27 tháng 04 nãm 2017 
Tái b nhim ngày 27 tháng 04 näm 2017 
B nhim ngày 27 tháng 04 näm 2017 
B nhim ngày 27 tháng 04 näm 2017 

Ban Tong Giám dc và K toán trirO'ng 

Ong Nguyn Van Lê 
Ong Lê Dang Khoa 
Ong Nguyn Huy Tài 
Ba Ngô Thu Ha 
Ba Ninh Thj Lan Phuong 

Ba Dng T Loan 

Ba Ngô Thj Van 

Tru s& chInh  

Tng Giám d6c 
Phó Tong Giám doe 
PhO Tng Giám dc 
PhO Tang Giám d6c 
Phó Tng Giám d,c 

Phó Tng Giám d6c  

Tái b nhim ngày 21 tháng 5 nam 2014 
Bô nhim ngày 10 tháng 4 näm 2009 
B nhim ngày 18 tháng 02 näm 2013 
B nhim ngày 15 tháng 3 nam 2011 
B nhim ngày 08 thang 06 näm 2012 

Min nhim ngày 01 thang 06 näm 2020 

K toán trixâng B nhim ngày 11 tháng 11 nam 2014 

S 77 - Trn Hu'ng Do - Q.Hoàn Kim - TP.Hà Ni - Vit Nam 
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2. Dc dim hot dng cüa tli chic tin dyng 

Ngân hang Thuong mi C ph.n Sài Gôn - Ha Ni (dxâi day gi tt là "Ngân hang") là mt 
ngân hang thucmg mi c phn Vit Nam thành 1p ti nixàc Cong hôa Xà hi ChU nghia Vit Nam 
vâi thii gian hoat dng là 40 nãm theo 0041 -NH/GP ngày 13 tháng 11 näm 1993 cUa Ngan hang 
Nhà nuOc Vit Nam.Vn diu l cUa Ngân hang ti ngày 30/06/2020 là 17.558.331 triu dng 
(Mithi bay nghin nàm tram näm mixoi tam tr ba tram ba mi.rori m6t triu dng). 

Hi s chinh cüa Ngân hang dt tai  S 77 - Trn Hung Dao  - Q.Hoàn Kim - Ha Ni - Vit Nam. 
Ti ngày 30/06/2020 Ngân hang có nhân viên 5.353 (3 1/12/2019: 5.444 nhân vien). 

3. Tom tAt các chInh sách k toán chü yu 

Chuân mirc và ch d k toán áp diing 
Ngân hang trInh bay các báo cáo tài chInh theo Lust các T chirc Tin di5ing, Lu.t süa d,i và b 

sung mOt  s diu trong Lust các T ch(rc TIn ding, các chun m15rc k toán Vit Nam và H thng 
K toán các t chiirc tin d11ng Vit Nam. 

K' báo cáo và don vj tin t 
K' báo cáo cüa Ngân hang bt du tr ngày 01/01/2020 và kt thüc vào ngày 30/06/2020. Dcm 

vj tin t sir ding trong ghi chép k toán là c1ng Vit Nam (VND). Tuy nhiên, theo quy djnh ti 
Thông tu 49/2014/TT-NHNN ngày 3 1/12/2014 cüa Ngân hang Nhà nuâc, các s lieu trên Báo cáo 
tài chInh duçic lam trôn dn hang triu và trinh bay theo do'n vj triu dng Vit Nam. 

4. Nguyen tc ghi nhn các nghip viii bang ngoIi t và quy di 

Theo h thng k toán cüa Ngân hang, tht cà các nghip vii phát sinh cüa Ngan hang duçc hach 
toán theo nguyen t. Ti thôi dim cui näm, tài san và cong nç CO ngun gc ngoi t di.rçvc quy 

di sang VND theo t giá quy djnh vào ngày 1p bang can di k toán. Các khoãn thu nhp và chi 

phi bang ngoi t cüa Ngân hang duçic hch toán bang VND theo t giá vào ngày phát sinh thông 
qua giao djch mua ban ngoi t. Chênh loch t' giá do dánh giá li các tài khoãn kinh doanh ngoi t 
duçvc hch toán vao báo cáo K& qua Hot dng Kinh doanh và lçii nhun d li. Chênh lch t' giá 

phát sinh do quy di cac tài san va cong nçy khác bang ngoi t sang VNE) duçic xü l vào doanh s 
cüa các khoãn m%ic tuong üng trên bang can d6i k toán vào ngày 1p báo cáo tài chInh. 

5. Chfrng khoán dan tir giü' dn ngày dáo hn 

Chüng khoán nç gi dn ngày dáo htn là cac chüng khoán cO k' hn c djnh và các khoãn 
thanh toán c djnh ho.c cO th xac djnh duçic và Ban Tng Giám dc CO djnh và có khã näng gir 
dn ngày dáo han. Ngân hang dang ghi nh.n các chi.irng khoán nay theo gia gc cong lãi dir thu tth 
lài chô phan bé. Giá tn phi tri hoc chit khu (nu co) cüng ducc phán ánh vào giá trj ghi so cüa 
khoãn du tu. Lài dixc di5r thu hoc phân bi theo phucing pháp di.räng thng. Chüng khoán duçrc 
giu dn khi dáo hn se duçic xem xét v khà nang giãm giá. Chimg khoán duçxc 1p dir phông giãm 
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giá khi giá tn thj tri.räng nhô hGn giá trj ghi s. Dir phông giãm giá duçic ghi nhn vào báo cáo kt 
qua hot dng kinh doanh. 

6. Chwng khoán du tir sn sang d ban 

Chng khoán du tu sn sang d ban là các chi'rng khoán thxçc giü trong thai gian không n 

djnh trithc, có th duçyc ban d dáp i'rng nhu cu thanh khoãn hoc d lrng phó vâi tri.rvng hçip thay 

di lãi suit, ti giá, ho.c giá trj chüng khoán. Ngân hang dang ghi nhn các chi.'rng khoán nay theo 

giá gc cong lãi dr thu trü läi ch? phân b. Giá trj phi tri hoc chit khu (nu co) cüng duçic 

phãn ánh vao giá trj ghi s cUa khoán du tu. Lãi dixcc dr thu hoc phân b theo phuang pháp 

di.thng thing. Các chUng khoán nay dtrçc dánh giá djnh kS'  theo giá trj thj tnuOng và dr phông giãm 

giá trj së duçic lap khi giá trj thj truông nhô hon giá trj ghi s& Dir phông giàm giá duçc ghi nhn 

vao báo cáo kt qua hot dng kinh doanh. 

7. Chfrng khoán kinh doanh 

Chüng khoán kinh doanh là chirng khoán ban du duçxc mua và n&m gilt cho mi1c dIch kinh 

doanh trong ngn hn hoc nu Ban Tng Giám dc quyt djnh nhix 4y. Ngân hang dang ghi nhn 

các chi'mg khoán nay theo giá gc vào ngày giao djch. Trong các k' tip theo, các chrng khoán tip 

tuc duac ghi nhân theo giá gc. Tuy nhien, giá trj thj trixô'ng cUa các chirng khoán vn duçc Ngân 

hang theo dOi d danh giá v khá näng giãm giá khi giá trj thj trLrng thtp han giá gc. Ngoi trlr 

trithng hçip không th xác djnh giá trj thj truàng mOt  cách chic ch.n thi giá trj cüa chüng duc tInh 

dira trên nguyen giá sau khi trlt di tn tht uOc tinh (nu có). Lâi hoc l ti'i kinh doanh chüng 

khoan dixçc ghi nhn trên báo cáo kt qua hot dng kinh doanh theo s thun. 

8. Các khoãn cho vay và frng triwc khách hang 

Các khoãn cho vay và irng truâc khách hang duçc cong b và trInh bay theo s du nçi gc ti 

thñ dim cui kSr k toán. 

9. Dir phông rüi ro tin ding 

Các khoán cho vay khách hang duçc phân 1oi theo Thông tir s 02/2013/TT-NHNN ngày 21 

tháng 01 näm 2013 và Thông tu s 09/2014/TT-NHNN ngày 18 tháng 03 nm 2014 cüa Ngân hang 

nha nuâc v vic phân loi nv,  trIch 1p va sIr diing dir phông d xlr 1 rüi ro tin dpng trong hot 

dng ngân hang cüa t chiirc tin diing vOi các miirc d nüi ro nhu sau: N dli tiêu chun, Nçx cn chIr 

, Na duâi tiêu chun, N nghi ng và Ni cO khã näng mt v6n dra vào tinh trang  qua hn và các 

yu t djnh luçing khác cIra khoãn cho vay. 

Các khoán nç duçic phân loi là N duii tiêu chun, Nçi nghi ng? và Nci có khá nàng mt vn 
duoc coi là no x.u. 
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SHB 
Solid porinors. flexible SOILIII000 

Ngân hang TMCP Sài Gôn — Ha Ni 

- Dir phông cidi th 

Dçr phong cii th duçyc trIch 1p trn rUi ro tIn diing thun cUa cac khoãn cho vay theo t' 1 

thong üng vOi trng nhorn nhu sau: 

Ahóiu Loai Ti' Ic dir pliông cii 

1 Na dü tiêu chun 0% 

2 Nocnchü 5% 

3 No diiài tiêu chun 20% 

4 Nçi nghi ng 50% 

5 Ng có khã näng mt vn 100% 

Rüi ro tin diving thun cUa các khoán cho vay khách hang dtrçic tInh b.ng giá trj con 1i cUa các 

khoãn cho vay tri.'r giá trj cüa tài san dam báo dã dirçc chit khu theo các t' 1 theo quy djnh trong 

thông tu s 02/2013/TT-NI-1NN, thông tu s 09/2014/TT-NHNN. 

- Dir phông chung 

Ngân hang thixc hiên trIch 1p và duy trI dir phOng chung bang 0.75% tng giá trj các khoãn ng 

duçic phân 1oi tr nhóm 1 dn nhóm 4, trr cac khoán tin giri ti th chi.'rc tin diing trong nuOc, chi 

nhánh ngân hang nrnfvc ngoài ti Vit Nam theo quy djnh cüa pháp 1ut, tin gui tai  t chi'xc tin 

d1rng nixOc ngoài va các khoán cho vay, mua cO k' hn giy t cO giá di vâi t ch(rc tin ding, chi 

nhánh ngân hang nixOc ngoài khác ti Vit Nam. 

Dr phOng rUi ro tin ding ti Campuchia, Lao áp diing theo quy djnh hin hành cUa NI-INN 

Campuchia, Lao trong k' báo cáo thong irng. 

10. Tài san c dlnh 

Tài san cé djnh dirçc th hin theo nguyen giá trir di khu hao lüy k. Nguyen giá bao gm 

toàn b các chi phi ma Ngân hang phái bO ra d cO dixçc tài san c djnh tInh dn th?ii dim dua tài 

san dO vao trng thai sn sang sr diing. Tài san c djnh thrçic tInh kh.0 hao theo phwing pháp 

duOng th&ng d trir dn nguyen giá tài san trong su& thai gian hftu ding uOc tInh nhii sau: 

- Nhà cira, 4t kin trüc 25 näm 

- May moe, thit bj 03 - 05 nàm 
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b1SHB 
Solid partners, flexible solutions 

Ngân hang TMCP Sal Gôn — Ha Ni 

- Phuong tin vn tái 06 - 10 näm 

- Thit bj van phông 03 - 07 näm 

- Tài san c dinh hUii hInh khác 04-07 näm 

- Phn mm may tInh 03 —08 näm 

- Tài san c dinh vô hmnh kháç 02 - 20 nãm 

Quyn sü ding dt thrçc khu hao theo phirong pháp thrà'ng thng phü hçip vâi Giy chirng 

nh.n quyn s1r diing dat. Quyn sü ding dt vô thñ han  duçic ghi nhn theo giá gc và không tInh 

khu hao. 

11. Tin và cac khoãn turong throng  tin 

Tin va cac khoân tucYng ducmg tin bao gm tin mat, yang, dá qu, tiên gui thanh toán tai 

NHNN, tin phiu Chinh phü và các giy t& có giá ngn han  dU diu kin chit kMu vi NHNN, các 

khoãn tin gi:ri thanh toán và tin gi:ri, cho vay tai  các t chuc tin ding khác có thi han  dáo hn 

không qua 3 thang k tr ngày giri. 

12. Các cong ci tài chinh phái sinh 

Các cong Cibi tài chInh phái sinh dirge ghi nhn trên bang can di k toán theo giá trj hçp dng 

vào ngày giao djch, và sau do duçic dánh giá lai  theo giá trj hçrp 1'. Lgi nhun ho.c 1 khi các cong 

taj chinh phái sinh dirge th%rc hin dirçic ghi nhn trong báo cáo k& qua hçat dng kinh doanh. 

Loi nhun hotc 1 ehira thire hin dirge ghi nhn vào khoán mie ehênh 1ch dánh giá 'a  các cong 

cit tài chinh phái sinh trên bang can di k toán và duçc kt chuyn vào kt qua hoat dng kinh 

doanh vao thyi dim cui näm. 

13. Ghi nhn thu nhp/ chi phi Iãi 

Ngan hang ghi nhn thu nhp tir lài và chi phi läi trên báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh 

trên co sâ dr thu, dir chi. 

14. Ghi nhn thu nhp tfr phi và hoa hing d1ch vçi 

Ngân hang thu phI tir các djch vi cung cp cho khách hang. Thu nhtp tir phi có th chia thành 

các nhóm sau: 

PhI thu tfr v&c  cung cfp djch vu trong m5t thô'i gian nht djnh: PhI thu tr vic 

cung cp djch vu trong mt thii gian nht djnh dirgc dir thu trong su& thai gian do. Phi nay 

bao gm phi quan 1, phi nhn Uy thác, hoa hng và cáe phi lien quan dn cp tin d%ing, 

quãn 1 tài san, phi quàn 1 danh miic và các chi phi quán 1 cüng nhu phi tir vn khác. 



I1SHB 
Solid ponnors. Qexiblo soluiions 

Ngân hang TMCP Sal GOn — Ha Ni 

Phi thu lu v&c  cung clp djch vy giaQ djch: PhI phát sinh tü vic darn phán vã tham 

gia darn phán các giao dich cho mOt  ben thir ba, vi di nhu dan xp vic mua c phn hoc 

các loai chiirng khoán khac hoc mua lai doanh nghip, duçic ghi nhn khi hoàn tht giao djch 

lien quan. Phi ho.c rnt phn cUa khoán phi nay có lien quan dn vic thirc hin mt cong 

viéc nht dinh sê duic ghi nhn khi hoàn tht diu kin tucYng rng. 
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Spn booI 

Ngân hang TMCP Sal Gôn — Ha Ni 

15. Tin mt, yang bc, dá qu 

30/06/2020 

Triu &ng 

31/12/2019 

Triu &ng 

Tin mt bang VND 1,035,212 1,093,639 

Tin mt b&ng ngoi t 423,149 584,899 

Kim 1oaiqu,dáqu 567 489 

1,458,928 1,679,027 

16. Tiên gfri ti Ngân hang Nhâ nu*c 

30/06/2020 31/12/2019 

Triu dng Triu dng 

Tin gri thanh toán tai  Ngan hang Nhà nuOc 9,180,280 9,194,229 

9,180,280 9,194,229 

17. Tin, yang gfri ti các t1 chfrc tin thjing khác 

30/06/2020 31/12/2019 

Triu dng Triu dng 

Tin, yang gui không k3' han 26,230,316 32,110,657 

-BngVND 24,605,979 31,141,297 

- Bang ngoi t, yang 1,624,337 969,360 

Ti&n, yang gui có kj) hn 17,527,714 6,927,265 

- Bng VND 10,239,000 956,800 

- Bang ngoi t, yang 7,288,714 5,970,465 

45,058,030 39,037,922 
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ISHB 
Sohd pannors. flonblo soluflons 

Ngãn hang TMCP Sài Gôn — Ha Ni 

18. Các cong ciii tài chInh phái sinli Va CC tài san tài chinh khác 

Tang giá trj ghi sd ke toán 

(theo tj) giá tgi ngày 1p báo cáo) 
(triu dng) 

Ti ngày 30 tháng 06 näm 2020 

Tàisán Cong nci 

Cong c TCphdi sinh tin t 152,036 

Giao djch k' han tin t 144,167 

Giao djch hoán di k' han 7,869 

Tal ngày 31 tháng 12 nAm 2019 

Cong cy TCphái sinh tin t 172,946 

Giao djch kS' han tin te 116,279 

Giao djch hoán di tin t 56,667 

19. Cho vay khách hang 

19.1. Phân tIch chat hrçrng ncr cho vay 

No dü tiêu chun 

Nçi cn chü 

Na di.rói tiêu chun 

NnghingY 

Nq có khá nang mt vn 

30/06/2020 

Triu dng 

31/12/2019 

Triu dng 

263,777,648 244,793,539 

4,972,726 4,423,064 

695,327 859,344 

1,451,500 437,031 

4,358,093 3,381,830 

275,255,294 253,894,808 
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HSHB 
Solid partners, flexible sallilienS 

Ngãn hang TMCP Sal GOn — Ha Ni 

19.2. Phân tIch dir ncr theo thô'i gian 

30/06/2020 

Triu &ng 

31/12/2019 

Triu dng 

Nçi ngn han 104,527,076 99,929,392 

Nçi trung han 85,571,789 77,278,365 

Nq dài han 85,156,429 76,687,051 

275,255,294 253,894,808 

19.3. Phân tIch dir no cho vay theo t161 tirçrng khách hang vä 1oi hInh doanh nghip 

Cho vay các t chirc kinh t 

30/06/2020 

Triu ding % 

31/12/2019 

Triu dóng % 

Cong ty nhà nuc 8,593,058 3.12% 15,841,977 6.24% 

Cong ty TNHH 59,887,025 21.76% 46,363,500 18.26% 

Congty c phn có han 50% vn Nhànixâc 
(Nhà nuàc chim c phn chi phi) 

10518043 3.82% 11,010,448 4.34% 

Cong ty c phn 132,572,571 48.16% 118,853,891 46.80% 

Congtyhapdanh 1,889 0.00% 1,578 0.00% 

Doanh nghip tu nhân 2,456,679 0.89% 2,475,208 0.97% 

Doanh nghip có v6n du ti.r nuOc ngoài 92,053 0.03% 98,030 0.04% 

Hçip tác x Va lien hip hcip tác x 23,065 0.0 1% 24,103 0.0 1% 

Chovaycánhân 

H kinh doanh, cá nhân 56,650,705 20.58% 58,683,073 23.11% 

Cho vay khãc 

Thành phn kinh th khác 4,460,206 1.62% 543,000 0.2 1% 

275,255,294 100% 253,894,808 100% 
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iISHB 
Solid partners, flexible Salulions 

Ngân hang TMCP Sal Gôn - Ha Ni 

19.4. Phân tIch dir ny cho vay theo ngành kinh t 

30/06/2020 

Triu dng % 

31/12/2019 

Triu dng % 

Nong nghip và lam nghip và thUy san 

Khai khoáng 

Cong nghip ché bin, ch tao 

San xuAt và phân phi din, khI d6t, ntio'c 
nóng, hoi nirâe va diu hôa không khI 

Cung cap nirâc; hot dng quàn l và xCr l 
rae thai, niló'c thai 

Xây dirng 

BAn buôn vA bAn lé; sira chtia o to, mô tO, xe 
may vA xe CO dOng co' khác 

Vn tAi kho bAi 

Djch vi lu'u tr(i và An ung 

Thông tin và truyn thông 

Hoat dng tài chInh, ngAn hang va bAo him 

Hoat dng kinh doanh bAt dng sAn 

Hoat dng chuyên mOn, khoa h9c và cong 
ngh 

Hoat dng hành chInh va djch vi h tra 

Hoat dng cüa BAng Cong  sAn, t chirc ehInh 
trj - xA hi, quAn 1 nhA rnrO'c, an ninh quc 
phong; bAo dAm xA hi bt buc 

Giáo due và dAo tao 

Y t va hoat dng trq giüp xA hOi 

Ngh thut, vui chai và giAi trI 

Hoat dng djch vii khAc 

Hot dng lAm thuê cAc cong vic trong cAc 
hO gia dInh, sAn xuAt sAn phAm vt chAt va 
djch v151 tr tiêu dmg cüa hO gia dInh 

43,262,937 

2,704,896 

41,477,221 

22,966,913 

221,896 

39,560,042 

53,616,132 

4,769,690 

1,694,397 

287,309 

1,622,917 

20,480,698 

82,345 

373,887 

20,834 

31,180 

45,890 

91,415 

38,849,543 

3,095,152 

15.72% 

0.98% 

15 .07% 

8.34% 

0.08% 

14.37% 

19.48% 

1.73% 

0.62% 

0.10% 

0.59% 

7.44% 

0.03% 

0.14% 

0.01% 

0.01% 

0.02% 

0.03% 

14.11% 

1.12% 

39,540,447 

3,192,522 

37,620,506 

18,239,684 

211,064 

36,252,641 

44,555,277 

2,374,742 

1,674,156 

507,655 

1,506,724 

20,812,847 

103,752 

413,772 

15,131 

45,455 

65,300 

114,364 

42,520,617 

4,128,152 

15 .57% 

1.26% 

14.82% 

7.18% 

0.08% 

14.28% 

17.56% 

0.94% 

0.66% 

0.20% 

0.59% 

8.20% 

0.04% 

0.16% 

0.0 1% 

0.02% 

0.03% 

0.05% 

16.75% 

1.63% 

Tôngdu'nçr 275,255,294 100% 253,894,808 100% 
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SHB 
SolEd pnrinors. floxlbiosololiono 

Ngãn hang TMCP Sal Gôn — Ha Ni 

20. Dir phông rüi ro tin diing 

Kj nap (3  0/0 6/2020) 

Dii' phong chung 

Triu dng 

Dir phong ct,i the 

Triu dng 

S dir du k)' 1,848,768 1,206,619 

Dr phOng rüi ro trIch 1p và sCr ding trong k' 152,381 116,054 

S dir cui k 2,001,149 1,322,673 

21. Chirng khoãn dâu tir 

21.1. Chtrng khoán du tir sn sang d ban: 

30/06/2020 

Triu c1ng 

31/12/2019 

Triu dng 

Chá'ngkhoánNi 7,190,917 6,496,790 

Chüng khoan ChInh phñ 1,969,912 1,719,179 

ChU'ng khoán Nq do các TCTD khác trong nu'âc phát hành 1,777,307 4,276,985 

Ching khoán N? do các TCKT trong nu9c phát hành 3,443,698 500,626 

Ch&ng khoán Vn 61,454 61,454 

Chng khoán Vn do các TCTD khác trong niro'c phát hành 796 796 

Chüng khoán Vn do các TCKT trong nixc phát hành 60,658 60,658 

Giá trj chfrng khoán du lu's1,, sang d ban 7,252,371 6,558,244 

D4rphàng giãm giá chá'ng k/ioán sIn sang d ban (231,941) (212,437) 

7,020,430 6,345,807 
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IISHB 
Softd panners. flexbie sok]hans 

Ngân hang TMCP Sài Gôn — Ha Ni 

21.2. Chiung khoán du tir gifr dn ngày dáo h3n: 

30/06/2020 

Triu ddng 

31/12/2019 

Triu dng 

Ching khoán ChInh phü 6,855,700 7,700,901 

Chtrng khoán Nç do các TCTD khác trong nuàc phát hành 499,823 3,049,371 

Ching khoan Nç do các TCKT trong nuóc PH 4,214,881 5,030,521 

Giá trj chá'ng khoán etu 1w gUi deAn  ngày dáo han 11,570,404 15,780,793 

Dir phbng giãm giá chzing khoán dâu 1w gUi den ngày ddo 
han 

(149,943) (522,283) 

11,420,461 15,258,510 

22. Gop vn, dâu tir dài hn 

30/06/2020 31/12/2019 

Triu dng Triu dng 

DAu tu vào cong ty con 3,935,480 3,935,480 

Các khoán du tirdài han  khác 165,891 165,891 

Du phOng giãm giá du tu dài han (32,751) (32,751) 

4,068,620 4,068,620 
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1SHB 
Ngân hang TMCP Sal Gôn - Ha Ni 

23. Tài san c djnh hU'u hInh: 

- Tang, giãm tài san c djnh hfru hInh k' nay: 

Khoãn muc 
Nhà cfra, 

vt kiên true 
May moe, thit bi 

Phtro'ng tin vn tãi, 
truyn dn 

Dung cij quail I Tãi san c 

Doii vi tInh: triêu dng 

d!nh  khác Cong 

Nguyen giá 

S thr du k' 

Si tang trong k' 
- Mua trong 
-Tangkhác 
S giãm trong k3t 

452,564 

4,247 
4,247 

(9,379) 

282,882 

4,077 
4,077 

(59,402) 

213,609 

17,712 
15,002 
2,710 
(531) 

181,093 

67,038 
16,385 
50,653 

(427) 

30 

442 
442 

(472) 

1,130,178 

93,516 
40,153 
53,363 

(70,211) 
- Thanh lj, nhztong ban (973) (1,005) (531) (427) (2,936) 
- Giám khác (8,406) (58,397) - (472) (67,275) 
S dir cuM k5i 447,432 227,557 230,790 247,704 1,153,483 
Giá trj hao mon Ju ké 
S dir du k 155,177 229,986 145,042 146,710 1 676,916 
S tang trong k 7,501 1,006 9,271 19,389 37,167 
-Khuhaotrongkj) 7,501 1,006 7,751 6,440 - 22,698 
- Tang khác 1,520 12,949 14,469 
S giãm trongk' (8,155) (21,391) (531) (415) (1) (30,493) 
- Thanh lj, nhl g ban (973) (1,005) (531) (415) (2,924) 
- Giám khác (7,182) (20,386) (1) (27,569) 
S dir cuoi kS 154,524 209,601 153,782 165,684 - 683,591 
Gia tn con Iai cüa TSCD 

Tal ngay dan k 297,387 52,896 68,567 34,383 29 453,262 
Ti ngày cuôi k' 292,909 17,956 77,008 82,020 469,893 
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IISHB 
Ngãn hang TMCP Sal Gôn - Ha Ni 

-  Tang, giãm tài san c djnh hü'u hInh kSr  truthc: 

Khoãn muc 

Nguyen giá 

Nha cü'a, 
vtkiêntrüc 

May móc, thiêt b1 
Phirong tin vn tãi, 

truyêndãn 
Dung cii quãn 1 

Don v/ tInh: triéu dng 

Tài san c d!nh 
Cong 

khác 

S dir du näm 370,178 351,282 219,176 82,639 37,582 1,060,857 
- Tàngtrongnam 42,401 26,976 14,400 10,872 2,879 97,528 
- Thanh 1j, nhzrong ban (5,174) (4,472) (5,649) (1,334) (649) (1 7,278) 
-Phánloailai 45,159 (90,904) (14,318) 99,845 (39,782) - 
-Biend5ngkhác - - - (10,929) - (10,929) 
S6 dir dui nãin 452,564 282,882 213,609 181,093 30 1,130,178 
Giá tn hao men Iu k 

S6 dir du näm 97,407 278,516 141,977 78,580 21,347 617,827 
-Khciuhaotrongnam 31,458 18,906 17,866 18,332 734 87,296 
- Thanh 1j5, nhuong ban (5,174) (4,472) (5,649) (1,334) (649) (17,278) 
- Phán loai lai 31,486 (62,964) (9,152) 62,061 (21,431) - 
- Bien dong khác - - - (10,929) - (10,929) 
S dir cui näm 155,177 229,986 145,042 146,710 1 676,916 
Giá trl con lai cüa TSCD 
Ti ngãy du näm 272,771 72,766 77,199 4,059 16,235 443,030 
Ti ngãy cuôi nãm 297,387 52,896 68,567 34,383 29 453,262 
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ISHB 
Ngân hang TMCP Sal Gèn — Ha Ni 

24. Tài san c6 dinh vô hInh 

- Tang, giãm tài san c6 dlnh  vô hInh k' nay: 

Khoãn mtc 

Nguyen giá 

Quyn s& dung dt Phn mm vi tInh 

Dan vj tInh triêu a'ng 

TSCD 
vo hInh khäc

Cong 

S dir du k' 4,280,834 266,976 23,011 4,570,821 
S tang trong kj 19,957 19,957 
- Mua trong kj) 3,464 3,464 
- Tang khác 16,493 16,493 

S giãm trong kji (823) (2,949) (3,772) 
- Thanh lj, nhuang ban (823) (823) 
-Giámkhác - (2,949) (2,949) 
S dir cu6i k5 4,280,834 286,110 20,062 4,587,006 
Giá trl hao mon Iu5 ké 
SdLrdukS' 6,121 238,893 12,193 257,207 
S tang trong k5r 78 13,075 498 13,651 
-Khauhaotrongkj) 78 3,945 498 4,521 
-Tãngkhác 9,130 9,130 
S giãm trong k - (823) (130) (953) 
- Thanh l nhuang ban (823) - (823) 
-Githmkhác - (130) (130) 
S dir cui k 6,199 251,145 12561 269,905 
Giá trj cOn Iai 

Ti ngày du k' 4,274,713 28,083 10,818 4,313,614 
Tai ngày cuSi kr 4,274,635 34,965 7,501 4,317,101 
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Ngân hang TMCP Säi Gôn — Ha Ni 

- Tang, giãm tài san c6 dlnh  

Khoan muc 

vô hInh ki triró'c 

Quyn s0 Phn mm vi 
dijing dat tinh 

Don vj tInh triçu dóng 
Tài san c dinh 

Cong 
vô hinh khac 

Nguyen giá 
S dir du nãm 4,281,049 213,824 37,372 4,532,245 
- Tang trong nám 24,913 2,949 2 7 862 
-Thanhlj5,nhupngbán (215) - (215) 
-Phánloailai 17,372 (17,372) 
-Bièndóngkhác 10,867 62 10,929 
S dir cui näm 4,280,834 266,976 23,011 4,570,821 
Giá tn hao mOn 1u5 k 
S dir du nám 5,963 194,140 25,504 225,607 
-Khuhaotrongnam 158 19,384 1,129 20,671 
- Phân loai lai 14,502 (14,502) 
-Bie'ndcingkhác 10,867 62 10,929 

S dir cui nãm 6,121 238,893 12,193 257,207 
Giá trl cOn lai 
Tai ngày dâu näm 4,275,086 19,684 11,868 4,306,638 
Tai ngày cui nam 4,274,713 28,083 10,818 4,313,614 

25. Tài san Co khác 

30/06/2020 

Triu c1ng 

31/12/2019 

Triu dng 

Các khoãn lai, phi phãi thu 11,326,416 7,990,106 

Các khoãn phái thu 12,171,794 14,998,861 

- Các khoãn phái thu ni b 46,642 87,820 

-Cáckhoánpháithu ben ngoài 12,125,152 14,911,041 

Trong do: Phái thu ben ngoài lien quan tint tin dyng Ira chám 10,631,155 10,207,280 

Dr phOng rüi ro cho các tài san Co khác (534,170) (501,757) 

Tài san Co khác 9,032,803 7,359,206 

31,996,843 29,846,416 



SHB 
Ngân hang TMCP Sal Gôn — Ha Ni 

26. Tin, yang gü'i vã vay cüa các to chfrc tin diing khác 

- Tin, yang gü'i cüa các ti chüc tin diing khác 

30/06/2020 

Triu dng 

31/12/2019 

Triu &ng 

Tin, yang güi khong kj hçin 

BAng\TND 
-B&ngvàngvangoait 

18,763,023 

18,672,296 
90,727 

23,552,782 

23,041,152 
511,630 

Tin, yang gfri có kj han 7,800,825 7,632,272 

- BAng VND 6,989,000 6,277,119 
-B&ngvàngvàngoait 811,825 1,355,153 

Tlng 26,563,848 31,185,054 

- Tin, yang vay các t chirc tin diing khác 

30/06/2020 31/12/2019 

Triu dng Triu dng 

-BAng VND 

Trong do: Phái trá trong nghip vy thir tin dyng Ira 
chám 

- BAng yang va ngoai t 

Trong dO: PhOi trá trong nghip vy thu' tin dyng trá 
chain 

4,960,794 

1,013,745 

10,967,753 

9,617,410 

7,274,581 

836,609 

9,723,536 

9,370,671 

Tong 15,928,547 16,998,117 

Tong tin, yang gui và vay các t chfrc tin diing 
khác 

42,492,395 48,183,171 
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Ngân hang TMCP Sài GOn — Ha Ni 

27. Tin gfri cüa khách hang 

30/06/2020 

Triu ding 

31/12/2019 

Triu dcng 

Tin, yang gin không k5' han 18,019,083 18,520,436 

- Tin g1ri không kS' han bngVND 17,119,860 17,553,585 

- Tin güi khong kS' han bang yang, ngoai  t 899,223 966,851 

Tin, yang gui có kr hn 259,276,190 238,616,121 

- Tin gCri có kS' han b&ng VND 249,468,298 226,288,066 

- Tin gü'i có kS' han bang yang, ngoai t 9,807,892 12,328,055 

Tin gü'i vn chuyên dung 2,923 372 

Tin gui ky qu5 1,048,066 1,069,438 

278,346,262 258,206,367 

28. Von tài trçr, üy thác dâu tir, cho vay TCTD ch1u rüi ro 

30/06/2020 31/12/2019 

Triu dng Triu ddng 

Vn nhn tài trçy d cho vay bAng VND 1,262,301 1,345,044 

Vn nhn tài trq d cho vay bAng yang, ngoai t 1,501,773 1,164,643 

2,764,074 2,509,687 

29. Các khoãn no khác 

30/06/2020 

Triu ding 

3 1/12/2019 

Triu dng 

Các khoán lãi phi phãi trá 7,950,098 8,331,725 

Các khoân phâi trá ni bô 361,419 52,602 

Các khoán phãi trá ben ngoài 561,506 166,455 

8,873,023 8,550,782 
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Ngân hang TMCP Sal Gôn — Ha Ni 

30. Von và các qu5 cüa to chtrc tin diing: 

Von góp/Vn 
diu I 

Thing du' 
vn c phn 

Co phiu 
qu5 

Qu5 Dan tir 
phát trin 

Qu? Di.r phong 
tài chInh 

Qu Dir trfr 
sung von diêu 

' 

Qu5 khác 

Do vi tInh: Triéu dng 

Lol nhuân sau 
Cong 

thu/ Lô 1üy k 

S dir du k' 12,036,161 101,716 (5,260) 23,551 1,172,517 565,460 1,022 4,206,765 18,101,932 

Tang trong k' 5,522,321 - - - (878,919) 4,643,402 

Tang trong k' - 1,635,602 1,635,602 

Tang vn 1iu 1 5,522,321 (2,514,521) 3,007,800 

Giãm trong k'5' (151) - - 151 

Giámkhác (151) - - - - 151 

S6 dir cuôi quy 17,558,331 101,716 (5,260) 23,551 1,172,517 565,460 1,022 3,327,997 22,745,334 
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Ngân hang TMCP Sal Gôn — Ha Ni 

31. Thu nhp lãi và các khoãn thu nhp ttroiig ty: 

Tu 01/01/2020 den 
30/06/2020 

Triu dng 

T.r 01/01/2019 den 
30/06/2019 

Triu dng 

Thu lãi tin giri 237,363 300,952 

Thu lãi tin vay 13,382,151 10,484,172 

Thu !ai tir kinh doanh, du tir chtrng khoán Ncr 711,340 1,297,921 

Thu phi hot dng báo lãnh 61,380 50,177 

14,392,234 12,133,222 

32. Chi phi lAi và các khoãn chi phi tirong ty': 

Tu 01/01/2020 dn Tu' 01/01/2019 dn 
30/06/2020 30/06/2019 

Triu dng Triu dng 

Trá lài huydng (10,418,803) (8,890,872) 

Trã !âi cho vay (358,445) (580,743) 

(10,777,248) (9,471,615) 

33. Lãi/ 1 thuân tw hoit dng dch  vu: 

Tu' 01/01/2020 dn 
30/06/2020 

Triu dng 

Tir 01/01/2019 dn 
30/06/2019 

Triu &ng 

Thu phi dich vu 234,429 310,055 

- Hoat dng thanh toán 125,315 203,484 

-HoatdOngngânqu5 5,071 7,650 

-Dichvidai1 104,043 98,921 

Chi phi dich vu lien quan (64,729) (44,952) 

- Hoat dng thanh toán (40,994) (23,850) 

- Hoat dng ngân qu5' (11,435) (4,601) 

- Chi phi djch vi dai  1 (12,300) (16,501) 

Lãi/ 1 thuân tir ho3t dng dch  vy 169,700 265,103 
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Ngân hang TMCP Sài Gôn — Ha Ni 

34. Chi phi hoit dng 

Tu' 01/01/2020 dn 
30/06/2020 

Triu dng 

Tir 01/01/2019 
dn 30/06/2019 

Triu dng 

Chi np thug và các khoán phi, lé phi 

Chi phi cho nhân vién (Lung, BHXH, BHYT, BHTN, KPCD, 
chi trang phic, báo h lao dOng....) 

Chi v tài san 

Chi cho hot dtng quán 1,2 cong viii 

Chi np phi báo him, báo dam tin gtri cüa khách hang 

Chi phi dij phOng (khong tinh chi phi dr phOng rüi ro tin ding 
ni và ngoai bang; dr phOng giám giá chü'ng khoán) 

(27,148) 

(909,303) 

(171,054) 

(442,658) 

(133,191) 

(33,584) 

(20,591) 

(816,148) 

(198,053) 

(309,578) 

(106,665) 

(1,716,938) (1,451,035) 

35. Tiên và các khoãn tirong throng tiên 

30/06/2020 

Triu dng 

31/12/2019 

Triçu dng 

Tin mt và cac khoãn tuong ducmg ti&n tai  qu 1,458,928 1,679,027 

Tin gri tai  Ngân hang Nhà nuàc 9,180,280 9,194,229 

Tien giri tai  TCTD khác không k' han 26,230,316 32,110,657 

Tin gui tai  các th chirc tin diing khác Co thi gian 
dáo han  duâi 3 tháng 

17,527,714 6,927,265 

54,397,238 49,911,178 

36. Nghia vy ny tim n và các cam kt thra ra 

Trong qua trinh hoat dng kinh doanh, Ngan hang thirc hin các cong cij tài chinh lien quan 

dn các khoãn m'5ic ngoài bang can di k toán. Các cong cii tài chInh nay chü yu bao gm các 

cam kt bão lành và thu tin ding. Các cong cii nay cüng tao  ra nhung rüi ro tin dmg cho Ngân 

hang ngoài các rUi ro tin ding dâ thrc ghi nhn trong ni bang. 

Rüi ro tin ding cüa các cOng ciii tài chInh ngoi bang duc djnh nghia là kha nang mang dn rüi 

ro tin d%ing cho Ngãn hang khi mt trong các ben lien quan dn cOng ci tài chInh do kh6ng th%rc 

hin các diu khoan cüa hçp dng. 

Bão thnh tài chInh là các cam kt có diu kin ma Ngân hang cp cho khách hang d giao djch 

vo'i môt ben thu ba trong các hoat dng v bao länh vay van, báo länh thanh toán, bao lãnh thirc 
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Ngân hang TMCP Sài Gôn — Ha Ni 

hiên hçip dng và bão lành d%r th.u. RUi ro tin diving lien quan dn vic cp bào Iành v co' bàn 

ging rUi ro cho vay khách hang. 

Giao djch thu tin diing thuong mi trã ngay là loi giao djch trong do Ngân hang cung cp tài 

chInh cho khách hang cUa mInh, thông thu?ng là nguvi mua!nhà nhp khu hang hoá và ben thii 

huâng là nguôi bánlnhà xut khu. RUi ro tin ding trong thu tin diing trã ngay thung thp do 

hang hoá nhp khu duçic dung d th chip cho loi giao djch nay. 

Giao djch thu tin diving trã chm sê phát sinh rUi ro khi hcp dng dã dugc thrc hin ma khách 

hang không thanh toán cho ben thii hiRing. Các thu tin diing trã chm không duçic khách hang 

thanh toán diwc Ngân hang ghi nhn là khoãn cho vay bt buc và cong nçi tuo'ng i'rng th hin 

nghia vu tài chinh cüa Ngân hang phãi thanh toán cho ben thii hu&ig và thirc hin nghTa vii cüa 

Ngân hang trong vic bão lnh cho khách hang. 

Ngan hang thixông yeu cu khách hang k qu d dam bão cho các cong ci tài chinh CO lien 

quan dn tin dung khi cn thit. Giá trj k qu dao dng tr 0% dn 100% giá trj cam kt duçic cp, 

tuy thuc vào mirc d tin cy cUa khách hang do Ngân hang dánh giá. 

Chi tit các khoãn cong nçi tim .n và cam kt ngoti bang vào ngày 30 tháng 06 näm 2020 

nhu sau: 

30/06/2020 
Triu dng 

31/12/2019 

Triu ddng 
Bào1Anhvayvn 16,658 17,272 
Cam kt trong nghip vi LC 14,826,064 12,903,074 
Báo Lãnh khác 13,269,329 14,242,741 

28,112,051 27,163,087 

37. Giao d!ch  vói các ben lien quan 

Giao djch vOi các ben lien quan là các giao djch duc thirc hin vâi các ben có lien quan vOi 

Ngân hang. Các ben duçic coi là lien quan nu mOt  ben có khã näng kim soát hoc có ãnh hiRmg 

dáng k di vi ben kia trong vic ra quyt dnh di vOi cac chInh sách tài chinh và hot dng. Mt 

ben duc coi là ben có lien quan vâi Ngan hang nu: 

(a) Trirc tip ho.c gián tip qua mt hay nhiu ben trung gian, ben nay: 

- kim soát hoc bj kim soát hotc chju sir kim soát chung bâi Ngân hang (bao gm 
các cong ty mc, cong ty con); 

cO vn gop vào Ngân hang và do do có ãnh hiRing dáng k tOi Ngân hang; 

cO quyn dng kim soát Ngan hang; 

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

(c) Ben lien quan có thành vien là nhân sr chinh trong Ban Tng Giám dc cüa Ngân hang 

hoc cong ty mc cüa Ngân hang; 
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(d) Ben lien quan là thành vien mt thit trong gia dinh cüa b.t ki Ca nMn nào d nêu trong 

dim (a) hoäc (c); 

(e) Ben lien quan là mt t chirc trirc tip hoc gián tip chju sir kim soát, dng kim soát 

hoäc chju ánh hir&ng dáng k& hoc có quyn biu quyt bâi bt k' cá nhân nào diiçc d cp dn 

trong dim (c) hoc (d). 

38. ChInh sách quin I rüi ro lien quan dn các cong ci tài chInh 

Mic tiêu cüa Ngãn hang là ti cia hóa giá trj du tu cüa c dong, gi vüng tc d tang trung 

lçi nhun và tinh hInh tài chInh lành mnh. Do v.y, vic sü ding các cong c11 tài chInh, bao gm 

nhn tin gui cüa khách hang và du tu vào cãc tài san tài chInh Co ch.t hicmg cao cia tr& thành 

hot dng mang tInh then ch& giüp Ngân hang dt duçc mirc chênh 1ch lài sut cn thit. Xét tü 

khfa cnh quãn l rUi ro, diu nay dOi hôi Ngân hang k& hçip mOt  cách can di giüa các cam k& 

ngoai bang (nhu bão lAnh và thu tin ding) vài các khoãn cho vay (b&ng dng ni t cUng nhu 

ngoi t) d6i vâi cac ca nhan va t chirc thuc cac mirc d tin cy khác nhau. Ben canh  do, Ngân 

hang cüng du tu mt ph.n vn lu'u dng vao cac chUng khoán du tu hay cho các ngân hang khác 

vay. Nhüng rüi ro lien quan dn trao di ngoi t và thay di lài suit dIXçYC quãn l' thông qua áp 

diving htn müc trng thai nh&m hn ch sr tp trung qua müc dng thi tham gia vào các hot dng 

cO tác ding can bang 1.n nhau d giàm thiu rüi ro. Thông qua vic nm giu nhiu tài san là các 

cong cii tài chInh cO ch.t luçng cao, co' cu bang can di k toán hçip nh.t cüa Ngân hang cO dU 

khã näng phông ng11a rüi ro tr9ng yu trong qua trmnh hot dng kinh doanh và dam bão khà nãng 

thanh khoãn. Them vào dO, Ngan hang cUng tham gia vào nhiu giao djch phOng ngüa rüi ro lien 

quan dn các cOng cii tài chInh nhtr các cam kt hoán di ngoi t cho miic dIch quãn l rüi ro lài 

suit. 

Trong qua trInh quán l rüi ro tin ding, Ngan hang cia sü ding cO hiu qua Cm nang Tin ding 

trong dO ghi chi ti& cac chInh sách và thu tic cho vay cOng nhii cac huO'ng dn thrc hin d chun 

hóa các hot dng tin diing cOa Ngân hang. Rüi ro thanh khoãn duçic hn ch thông qua vic nm 

giU mt s luçmg lan tin mt va cac khoãn tuong duong tin duâi dng tài khoãn Nostro, các 

khoãn tin gui cO kS'  hn ti Ngân hang Nha nuac và các t6 chuc tin diing khác và các gi.y t cO 

giá. Các t' l an toàn cO tInh dn yu t6 rOi ro cOng duc si~ ding d quãn l rüi ro thanh khoãn. 

Ngan hang thung tin hành dánh giá chenh loch lài suit, so sánh vâi cac thj trung trong nuOc và 

quc t d cO nhüng diu chinh kjp thai. Them vào do, vic áp di5ing cac quy trInh quãn l rUi ro 

ni b ciing tth nên hiu qua hon nh vic trin khai I-Ic thong Quãn l Vn Tp trung và H thng 

Thanh toan Tp trung, theo do toãn b các giao djch vn va thanh toán cOa Ngan hang du do Hi 

sa chInh thi5rc hin. Vic do cho phép Ngân hang giám sat hiu qua hon các bin di v vn và 

giàm cac sai sOt cO th xãy ra cOng nhu nhung thO tiic phuc tp khOng cn thit. 
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39. Thông tin báo cáo b phn 

- Thông tin báo cáo b3 p/i In thee linh vtc kinh doanh: 

Tal san 

1. TS Bôphân 

2. TS phãn b 

Nq phái trã 

1. Ngphái trá bO phn 

2. Naphân b 

1. TIn dung 2. Dâu tir 3. D1ch vu 4. Ngun v6n Tong cong 

297,908,667 23,879,130 10,550,980 54,735,316 387,074,093 

284,115,875 23,807,665 169,037 54,501,430 362,594,007 

13,792,792 71,465 10,381,943 233,886 24,480,086 

(719,976) (1,698) (345,437) (363,261,648) (364,328,759) 

(392,111) - (98,654) (363,256,089) (363,746,854) 

(327,865) (1,698) (246,783) (5,559) (581,905) 
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- Thông tin báo cáo b~3  phln theo khu vrc dja 1j: 

Ta' 01/01/2 020 dIn 3 0/0 6/2020 

Kêtquãkinhdoanhbôphân 

Thu nhp Iãi thun 

Lãi thuAn tr hoat dông djch vi 

Lãi thun tr hoat dng kinh doanh ngoai hi 

Lãi/(lô) thun t1 mua ban chtIng khoán kinh doanh 

Lãi/(lô) thun ti mua ban cháng khoán dâu tis 

Läi thun tr hoat dng khác 

Thu nhptt'rgopv6n,muacphn 
Chi phi hot dng 
Lç'i nhun thuân tir ho3t dng kinh doanh 
triroc chi phi dir phông rüi ro tin dung 

Chi phi du phông rüi ro tin dung 

Tong kri nhun triroc thuê 

Mien Bc 
Triêu \TND 

Mien Nam 
Triêu YND 

Min Trung 

Triêu VND 
Tôngcng 

Triêu VND 

2,309,060 975,715 330,211 3,614,986 

129,925 29,947 9,828 169,700 

67,134 7,518 1,356 76,008 

- - - 

13,128 809 16 13,953 

(5,226) 8,168 2,466 5,408 

83,724 - - 83,724 
(1,303,902) (286,427) (126,609) (1,716,938) 

1,293,843 735,730 217,268 2,246,841 

(532,152) (24,771) (54,152) (611,075) 

761,691 710,959 163,116 1,635,766 

25 



SHB 
SojdDe.fl,c,sflbIe()Iuto,,s 

Ngan hang TMCP Sal Gôn — Ha Ni 

Tii ngày 3 0/0 6/2020 

Tài sOn 

Min Bc 
Triêu VND 

Mien Nam 
Triêu VND 

Mien Trung 
Triêu VND 

Tong cong 
Triêu VND 

Tin mat và yang 945,627 355,468 157,833 1,458,928 
Tin giri tai Ngan hang Nhà nLrc 9,165,482 5,666 9,132 9,180,280 
Tin gri và cho vay các t chüc tin dung ("TCTD") 
khac 45,051,971 2,914 3,145 45,058,030 
Cho vay khách hang 197,091,390 52,158,182 22,681,900 271,931,472 
Du ftrtOi chInh 22,661,547 - 22,661,547 
Tài san c dinh 4,713,877 49,888 23,228 4,786,993 
Tài sOn khác 28,379,099 2,458,290 1,159,454 31,996,843 
TONG TAI SAN 308,008,993 55,030,408 24,034,692 387,074,093 

Nçi phOi trO 
Tin gi và vay các TCTD khOc 43,082,329 73 80,377 43,162,779 
Tin gfri khách hang 214,568,294 46,381,945 17,396,023 278,346,262 
Huy dong khác 28,145,735 2,917,748 2,883,212 33,946,695 
NqphOi trO khác 7,341,372 1,019,686 511,965 8,873,023 
TONG N PHAI TRA 293,137,730 50,319,452 20,871,577 364,328,759 
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Ngãn hang TMCP Sal Gôn — Ha Ni 

40. TV GIA MQT SO LOAI NGOLI T VAO THI DIEM CUOI QU' 

30/06/2020 31/12/2019 
VND VND 

USD 23,195 23,165 

EUR 25,860 25,987 

GBP 28,446 30,482 

CHF 24,367 23,931 

JPY 215 213 

SGD 16,603 17,220 

AUD 15,875 16,246 

HKD 2,994 2,976 

CAD 16,937 17,785 

CNY 3,278 3,330 

LAK 2.568 1 2.6072 

XAU 4,922,500 4,251,000 

Ha N5i, ngày -' tháng Th nãm 2020 

27 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34

