
1,878,293 

14,352.057 

64.131,782 

55,578.817 

8,592,759 

(39,794) 

3,245 

3,881 

(636) 

252,448 

357,778,608 

362,416,124 

(4,637,516) 

25,104,577 

9,981,614 

15,168,829 

(45,866) 

131,( 

1 

(3 

4,978,9 

536,194 

1,318.279 

(782,085) 

NGAN 

THUdNG M 

AIôN 

i: SHB 
NG. HANG THUO'NG MAI CO PHAN SAl GON - HA NQI 

77 Iran I li-ma Dan - Qula Hoàn Kijn - F1à Ni 

Id: (14.39423388 Fa.x: 04.39410942 

Báo cáo tãi chinli hçp nht 
Quy 111 ham 2022 

Z A - 

Man so: Q-ola 

TD - BANG CAN DO! KE TOAN 

Clii tiêu Ma chi tiêu Thuyit mmli S6 cui k' S 

A. TAISAN 

I i'iii miit, yang bc, dá qu 

II Tiên gui tai NHNN 

HI Tin, yang gui tai cãc TCTD khác và cho vay các TCTD khác 

110 

120 

130 

15 

16 

17 

1,967,777 

7,120,224 

50,201,289 

I Tin, yang gui tai các TCTD khác 131 40,928,872 

2 Cho vay cac TCTD khOc 132 9,312,211 

3 Dtr phong rOi ro cho vay cOc 'I'CTD khic 139 (39,794) 

IV Clirng kho&%n kinh iloanh 140 23 2,051 

I Chmgkhoãnkinhdoanh 141 3,881 

2 Dir phong giãm giã chrng khoán kinh doanh 149 (1,830) 

V Cãc cong c tài chinh phái sinh và các tài silo tài chinh khác 150 18 

VI Cho vay khách hang 160 369,601,443 

I Cho vay khãch hOng 161 19 376,104,147 

2 Da phong i-Ui ro cho vay khách hOng 169 20 (6,502.704) 

VII ChU'ng khoãn du tu' 170 38,310,852 

I Chuiig khoOn dAn tir sn sang dA ban 171 21 22,304,391 

2 Chang khoaiidAutirgidenngaYdaOhafl 172 22 16,143,588 

3 1)9 phOng giani giO chrng khoOn dAn tu 179 (137,127) 

VIII GOp vn, dAu hr dãi hn 210 24 126,699 

I DOutirvOocôngtycon 211 

2 V&i gOp lien doanh 212 

3 D ur vOo cOng ty lien k& 213 

4 f)Au tir dOi han khOc 214 158,272 

5 Dir phOng giOm giO dAn tis dOi han 219 (31,573) 

IX'FOi san c djnh 220 4,942,895 

I Tai san c dinh hiru hinh 221 25 490,120 

a Vguvên g/á TSCD hP.i hinh 222 1,265,237 

I) flao mon TCDhini hinh 223 (775,117) 

2 'I'd san dinh thuê 00 chinh 224 6,626 

a Vguyán giá TSC/) 225 12,968 

h I1ao mon TSCD 226 (6,342) 

3 3d sOn i:6 dnh vO hinh 227 26 4,446,149 

a Nguyen giá TSCD vO hinh 228 4,762,575 

6 j7ao mOn TSCf) i-c) hinh 229 (316,426) 

X Bt dng sOn dAu lu 240 

a NguCn giO BE)SDT 241 

n Han nOn BDSDT 242 

X '101 sOn Co kliOc 250 27 56,286,795 

1 COc khoOn phai thu 251 36,1 18,893 

2 COc khoOn Id. phi phd thu 252 12,889,356 

3 TOi sOn i-hue TNDN Iioiin lal 253 

4 TOi sOn CO khOc 254 7,584,602 

5 COc khoOn dtr phOng rUi ro cho cOc tài san CO ni bang khic 259 (306,056) 

TONG TAI SAN CO 300 528,560,025 

4,442,784 

4,747,199 

(304,415) 

- 
37.992,688 

31,332,967 

6,132,269 

- 
783035 

(255.583) 

506,604,328 

Dan VI tinh: Triu dóng 

du näm 



1,449,603 1,449,603 

(5,260) (5,260) 

2,902,723 2,923,272 

(627,315) (293,665) 

11,900,790 4,i.'4 

528,560,025 506,Q43 
uflAN 

K Tom TrtrO'ng,L,.Z 

Ngô Thj Van 

Lp biu 

Trdn Thanh Thñy 

Ha ni, Nga32'1hangADnãin 2022 
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NGAN ANG 

THUONG '. 

SAl SÔN-H 

eA4 

Chi tiêu MI chi tiêu Thuyt minh 

B N PHAI TRA VA VON CHU SO iiU'ti 

1 Cic klioin nç Chinh phil vi NHNN 

1 Tiii gUi vi vay ChInh phU, NHNN 
Giao d1ch bin và mua Ii trii phiu Chinh phü vOi Kho bc Nhi 

2 ntr&c 

11 Tin gfri vi vay cUa cic TCTD khic 

I Tiên gui cOa cic TCTD khic 

2 Vay cic TCTD khác 

III Tin gUi cUa khich hang 

310 

311 

312 

320 

321 

322 

330 

28 

29 

IV Các cong c9 tii chinh phii sinh vi cic khoin nq tii chinh khác 340 

V Vn tii trç', u thic du ttr, cho vay ma TCTD phãi chju rUi ro 350 30 

Vi Phit hành giy to cO gii 360 31 

VII Cic khoin Nçrkhác 370 32 

I Cic khoãn III, phi phii tn 371 

2 Thud TNDN holn Iai  phii tn 372 

3 Cic khoin phii tn và cong nçi khic 373 

4 Di,r phông rUi no khic 379 

Tng Nq phil tn 400 

VIII V6n vi cic qu5 500 33 

1 Von cUaTCTD 410 

a VJn dieu 1 411 

b Vbn &u twXDCB 412 

c Tht5ng dzc vn cd phcin 413 

d CdphieuqujY 414 

e Ccphieuia1dài 415 

g VJnkhác 416 

2 Qu cOa TCTD 420 

3 Chênh Ich t giá 1ii doii 430 

4 Chênh 1ch dinh gii Iai tii sIn 440 

5 Li nhun chtraphân phói 450 

VIII Lçi Ich cila c6 dông thiu s 700 

TONG N PHAI TRA vA VON CHU sO HUU 800 

s6 cu6i k' So dau tiarn 

1,434,359 1,510,983 

1,434,359 1,510,983 

84,955,743 79,732,550 

73,629,067 74,428,582 

11,326,676 5,303,968 

340,717,466 327,196,828 

248 643 

1,687,227 4,952,170 

40,652,128 46,292,114 

16,570,220 11,388,018 

8,647,777 7,687,455 

31,026 

7,922,443 3,669,537 

486,265,786 471,072,663 

42,294,239 35,531,665 

28,118,041 28,118,041 

26,673,698 26.673,698 

CAC CHI TIEU NGOiI BANG * 

910 100,480,995 123,9S ,S' 

2 Cam két giao dlch hôi doIi 912 21,532.413 4 79 

- Cam kt mua ngoai t 1,963,289 

- Cam kt bin ngo?i t 2,988,406 

- Cam k& giao dich hoin dôi 16,580,719 

- Cam kêt giao djch tuong lai 

3 Cain kOt cho vay không hüy ngang 913 

4 Cam két Irong nghip vi L/C 914 

5 Biolinhkhic 915 

6 Cic cam kOt khic 916 

7 Lii cho vay vi phi phii thu chua thu duv 917 

8 NçkhodOidixüI 918 

9 TiisinvichImgtükhic 919 

I Nghia viiI n tim n 

1 BiolInhvayvOn 911 20,455 

19,910,505 

15,187,232 

6,016,696 

33,165,602 

4,648,092 

2,743,904 

1,825,585 

40,236,390 

27,656,867 

10,097,594 

114,516 

4,911,535 

32,232,064 

4,060,764 



2 

rJGAN 

THL!NG M 

SM GON• 

SHB 
NGAN HANG TMCP SAl CON - iiA NO! 

77 TrAn Hung Dao - Quãn Hoàn Kiém - Ha Nöi 
Tel: 04.39423388 Fax: 04.39410942 

Báo cáo tài chinh hçrp nht 
Qu III nàm 2022 

Mu s: Q-02a 

TD - BAO CÁO KET QUA HOAT BONG KINH DOANH - QU' 
Doii vi tin/i: Triéu dong 

Thuyt Qu Ill Lu5 k tfr du näm dn cui Qu III  
Chi tjêu Ma clii tiêu mjnh Näm 2022 Näm 2021 Näm 2022 Näm 2021 

1 Thu nhap tr lAi và các khoãn thu nhâp tuong tu 01 34 10,615,840 9,149,205 29,904,845 25,635,602 

2 Chi phi lãi vá cac chi phi ttrong tu lâi 02 35 (5,795,049) (5,183,612) (16,667,908) (14,777,874) 

I Thu nhp lAi thun 03 4,820,791 3,965,593 13,236,937 10,857,728 

3 Thu nhâp tü hoat dng dich vu 04 339,296 225A73 891,111 640,025 

4 Chi phi hoat dng djch vi 05 (84,770) (78,855) (256,478) (231,730) 

II Lãi/I thun tfr h03t dng dch vu 06 36 254,526 146,618 634,633 408,295 

Ill Lãi/I thun tir hoot dng kinh doanh ngoi hi 07 18,521 35,465 95,862 110,108 

IV Lai/l thun tfr mua ban chtrng khoán kinh doanh 08 

V Lai/l thun tir mua ban chirng khoán du tir 09 92,525 475,343 110,400 769,507 

5 Thunhâptrhoatdongkhac 10 156,606 40,617 681,615 288,163 

6 Chi phi hoat dng khác 11 (25,889) (3,533) (95,604) (233,162) 

VI Lãi/l thun tir hot dng khác 12 130,717 37,084 586,011 55,001 

VII Thu nhp Iii gop van, mua ci phn 13 2,083 2,083 

VIII Chi phi hoot ding 14 37 (1,179,434) (911,763) (3,120,033) (3,054,221) 
LQI nhuân thuân tr hoat dông kinh doanh trtrO'c 

IX chi phi dir phOng rüi ro tin dung 15 4,137,646 3,748,340 11,545,893 9,148,501 

X Hoàn nhp/(Chi phi) d phOng rüi ro tin dyng 16 (879,457) (1,879,540) (2,510,841) (4,093,491) 

XI Ting Içi nhuãn triró'c thuê 17 3,258,189 1,868,800 9,035,052 5,055,010 

7 Chi phi thud TNDN hién hánh tam tinh 18 (661,928) (374,151) (1,807,954) (1,012,082) 

8 Chi phi thué TNDN hoàn l?i 19 (5,638) 



Lp biu 

Tràn TI,anh Tháy 

Ha nôi, ngàyZ tháng?O náin 2022 

lông Giám dc 

..N HANG 
THtICNG MAI HAN 

SAl GON- HA N 

K toán 

Ngo Thj Van 

ÔIIA 

1A NOj 

•1 

Thuyet Qu 111 LuS k tr du nàm dn cui Qu 111 
Chi tiêu M chi tiêu minh Näm 2022 Nãm 2021 Näm 2022 Närn 2021 

XII Chi phi thud TNDN tm tinh 20 (667,566) (374,151) (1,807,954) (1,012,082) 

XIII Lçri nhun sau thug 21 2,590,623 1,494,649 7,227,098 4,042,928 

XIV LQ'i Ich cüa Co dông thiêu s 22 

XV Läi co ban trên c phiu 23 



23,281,487 19,803,174 

(15,707,587) (15,809,970) 

500,903 433,703 

297,523 879,811 

123,070 (144,960) 

462,942 199,962 

(3,066,131) (3,010,396) 

(485,656) (526,003) 

5,406,551 1,825,321 

(719,451) (2,403,980 

(13,297,537) 3,015,2 

252,448 (268,675 

(13,688,022) (33,768,984) 

(479,013) (3,511,951) 

(12,212,789) (4,162,471) 

(76,624) 68,229 

5,223,192 17,741,240 

13,520,638 20,660.813 

(5,639.985) 10,136,914 

(3,264,943) 493,256 

248,642 

2,941.168 (552,622) 

(21,785,725) 9,272,316 

(29,834) (64,893) 

15,174 0 

(9,041) 

NGAN HA 

THCNG AI cO 
SAl GON•iA 

1SHB 
ScThd partfles. flexible scilciller.s 

NGAN HANG TMCP SAI CON - iiA NOt 
77 Trn 1-lung Dao  - Qun Hoin Kitm - Ha Ni 
Tel: 04.39423388 Fax: 04.39410942 

TD - BAO CÁO LUU CHUYEN lIEN T 

Báo cáo tài chInh hqp nht 
Qu 111 nám 2022 

z . Mau so: Q-03a 

- PPTT - QU' 

DV]': Triu dông 

ia ciii Lu k tirdtu iiäni dn cu6i Qu5 Ill 

flell Näm 2022 NAm 2021 

LULl CHUYEN TIEN TU' HOAT DONG KINH DOANH 

Thu nhp lài và các khoán thu nhap tuong ti,r nh.n duçic 01 

2 Clii phI lâi vi các clii phI tuong ti,r dâ trã 02 

Thu nháp tr hoat dOng dlch vo nhn dtrc 03 

4 Chênh 1ch s tiên thrc thu/thirc chi ttr hoat dng kinh doanh chüng khoán, 04 

yang bac, ngoai t 

5 Thunhpkhác 05 

6 Tin thu các khoãn nq dl duçic xü ly xoá, bi dâp bng ngu6n di,r phing 'i" 06 

ro 

7 Tiii chi tn cho nhln vim va hoat dng quãn 1, cong vi (*) 07 

8 Tin thus thu nháp thrc np trong k (*) 08 

Liru chuyn tin thun tir hoat dng kinh doanh tnirOc nhung thay d6i 09 
v tãi san và vn liru dng 
Nit (mg thaj' dôi ve tài san flog! d5ng 

9 (TAng)/Giini các khoãn tin, yang gui vi cho vay các TCTD khác 10 

10 (Tang)/Gianl các khoãn v kinh doanh chCmg khoán 11 

11 (Tang)/Giãm cic cOng cti Lii chinh phái sinh và các tài san tái chinh khác 12 

12 (Tang)/Giârn các khoãn cho vay khách hang 13 

13 (Tang)/Giàrn nguôn dr phông d bi dâp ttn tht các khoãn (tin dong. 14 
chUiig khoàn, du Ox dài han) 

14 (Tang)/Giáni khic ye tài san hoat dOng 15 

Nhftng thay &ii v Cong ng' Iioit d5ng 

IS Tang/(Giãm) các khoãn ncr Chinh phO vi NHNN 16 

16 Tang/(Giàm) các khoãn tin gUi, tin vay các TCTD 17 

17 Tangl(Giãrn) tin gUi cOa khách hang (bao gm câ KBNN) 18 

Tangl(Giãm) phãt hánh giAy t cO gii (ngoai trU giy tcr CO giá phát hành 19 

18 dixçrc tinh vào hoat dOng tài chinh) 

19 Tang/(Giârn) vn tài trçc, u' thác dAu or, cho vay ma TCTD chu rüi ro 20 

20 Tangl(Giani) cac cong ci tài chinh phái sinh và cac khoãn ncr tài chlnh 21 

khác 

21 Tang/(Giâm) khác ye cong ncr hot dng 22 

22 Chi u.n cic qu' cOa TCTD (*) 23 

Luu chuyn tin thun tü hoat diig kinh doaiih 24 

11 LIJU CHUYEN TIEN TiJ' HOAT DONG DAU TU' 

I Mua shin tãi san cô djnh 25 

2 Tiii thu tU thanh 1, nhucrng ban TSCD 26 

3 Tiên chi tU thanh 1, nhucmg ban 1'SCD (*) 27 

4 Mua sm bt dOng san du tin (*) 28 

5 Tin thu tin bin, thanh l bat dng san du tin 29 

6 Tin chi ra do bàn, thanh 1 bt dOng san dan u.n (*) 30 

1 



Luy k tfr dAu nàm du cu6i Quy 111 

Mm 2022 Nm 2021 

7 Tin chi du hr, gop v6n vao các don vj kliãc 

8 Tiên thu dAu tir, gOp v6n vào các don vi khác 

31 

32 6,119 1,500 

Tiên thu c tCrc và lcn nhuân duçic chia tr các khoãn du tu, gOp vn dài 

han 
2,083 2,083 

Luu chuyn tin thun tfr hoot dng du tir 34 (6,458) (70,351) 

III LU'U CHUYEN TIEN T1T HOAT DQNG TA! CHINH 

1 Tang vn diêu lê 35 

2
Tin thu tir phát hOnh giy t& có giá dãi han cO dO diu kin tinh vào vOn 

CO và các khoân v&i vay dài han  khác 
Tiên clii thanh toan giây t1 cO giá dài han  có dO diu kin tinh VaO von ti,r 

có và các kholn vn vay dài han  khãc 

4 C tic tra choc dong,1crinhuandachia(*) 38 (111) (715) 

5 Tin chi ra mua c6 phiu ngln qu5' (*) 39 

6 Tin thu dixcrc do ban c phiu ngln qu 40 0 

Liru chuyen tien thijan tu' hoat dçng tin chinh 41 (111) (715) 

IV Liru chuyn tin thuin trong kS' 42 (21,792,294) 9,201,250 

V Tin và các khoãn tirng t1irong tin tai thOi dim du k5' 43 71,809,167 47,580,006 

VI Diu chinh ãnh htrOng cüa thay di t giá 44 

VII Tin vã các kboãn tuoI1g duong tin ti thOi diin cui k5' 45 50,016,873 56,781,256 

LIp biu K toán trtr&n,_- 

 

Ha Ni, ngày2.I thángLt nám 2022 
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THUYET MINH BAO CÁO 
TAI CHINH HJP NHAT 
Cho giai dogn tir ngày 01 tháng 01 nám 2022 

dê'n ngày 30 tháng 09 nám 2022 



Ngãn hAng TMCP SAi Gôn — HA Ni 
Thuyt minh Báo cáo TAi chInh Hçrp nht qu 111/2022 giai don tfr 01/01/2022 dn 30/09/2022 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH H€P NHAT 
QUY Ill NAM 2022 

1. Thông tin v ngân hang 

Giy phép ho3t dng 
0041-NHIGP ngày 13 thang 11 näm 1993 
115/GP-NHNN duçic cap doi ngày 30 thang 11 näm 2018 
Giây phép hoat dng thrçic Ngân hang Nhà n'sâc Vit Nam cap và có giá 
trj trong 40 nãm kê tir ngày cap, Giây phép Thành 1p và Hoat dng so 
115/GP-NHNN dà duçc diêu chinh mt lan theo Quyêt djnh so 132 1/QD-
NHNN ngay 11 tháng 8 nAm 2021. Thii hn hoat dng cüa Ngân hang là 
99namkêtrngày 13 thang 11 nAm 1993 

Ba NgO Thu Ha 

ChU tich 
Phó chü tjch 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
(mien nhiêm tic 2 0/0 4/2022) 
Thành viên 
(bó nhiêm tic 2 0/0 4/2022) 
Thành viên 
(mien nhiêm tIc 2 0/04/2022) 
Thành viên dôc 1p 
(mien nhiêm tic 2 0/0 4/2022) 
Thành viên dc lap 
(bó nhiêm tIc 2 0/0 4/2022) 

Tnrâng BKS 
Thành viên 
Thành viên 
(mien nhiêm tIc 2 0/0 4/2022) 
Thành viên 
(bô nhiêm tIc 2 0/0 4/2022) 

Phó chü tjch 
(Tic ngày 4 tháng 8 nãm 2021 dê'n ngày 
19 tháng 7 nám 2022, Ong Vö Di'c 
Tiên, Phó Ghi tjch, du'cic giao nhim vy 
phy trách diêu hành Ngdn hang) 

Tng Giám dc 
(Tic ngày 20 tháng 7 nám 2022, Ba Ngó 
Thu Ha, Phó Tang giám dó'c du'qc giao 
nhim vy Quyn Tang giám dc 

Hi dông Quãn trj 

Ong D Quang Hin 
Ong VO Dirc Tiên 
Ong Nguyen Van Lê 
Ong Thai Quôc Minh 
Ong Phtm Cong Doàn 

Ong D Quang Vinh 

Ba Nguyn Thj Hot 

Ong Trjnh Thanh Hái 

Ong D VAn Sinh 

Ban kiêm soát 
Ong Pham HOa Binh 
Ba Lê Thanh C.m 
Ba Phm Thj BIch Hng 

Ong Vu Xuân Thüy San 

Ban Tong Giám dc và Kê toán triróng 

Ong VO Düc Tin 



Ngân hang TMCP Sài Gôn — Ha Ni 
Thuyêt minh Báo cáo Tãi chInh HQp nht qu 11112022 gial don tfr 01/01/2022 dn 30/09/2022 

Ong Lê Dang Khoa 
Ong Nguyn Huy Tài 
Ba Ninh Thj Lan Phi.rcmg 
Ba Hoàng Thj Mai Thão 
Ong D Due Hãi 
Ong D Quang Vinh 
Ong Lmi Danh Dirc 

BàNgô ThjVãn 

Tit ngày 01/09/2022 ha nhiçm Tdng 
giám dó'c) 
Phó Tang Giám dc 
Phó Tng Giám déic 
Phó Tng Giám dc 
Phó Tng Giám dc 
Phó Tng Giám dc 
Phó Tng Giám dc 
Phó Tng Giám dc 
(ho nhiêm tir 01/09/2022) 
K toán truâng 

Trii s chInh S 77, ph Trn Hrng Dao, Phung Trn Hung Do, Qun Hoàn Kim, 
Thành phô Ha NOi,  Vit Nam 

2. Dc dim hot dng cüa to chile tin ding 

Ngân hang Thuang mi C phn Sài Gôn- Ha Ni (duâi day gçi tt là "Ngan hang") là mt 

ngân hang thuong mi c phn Vit Nam thành 1p ti nuOc Cong hôa Xà hi ChU nghTa Vit 
Narn vâi th?ñ gian hot dng là 40 näm theo 0041-NH/GP ngày 13 thang 11 näm 1993 cüa Ngân 
hang Nhà nuâc Vit Nam.Vn diu l cüa Ngân hang ti ngày 30/09/2022 là 26.673.698 triu 

dng (Hai muoi sau nghin sau tram bay miroi ba sáu tram chIn muoi tam triu dong). 
Hi sâ chInh cüa Ngán hang dtt ti s 77, ph Tr.n Hung Do, Phumg Trn Hung Do, Qun 

Hoàn Kirn, Thành ph Ha Ni, Vit Nam. Ti ngày 30/09/2022, Ngân hang có 9.220 nhân viên, 

ti 31/12/2021 Ngân hang có 8.538 nhân viên. 

3. Tom tAt các chInh sách k toán chü yu 

Chuân mtrc và ch d k toán áp ding 

Ngân hang trinh bay các báo cáo tài chInh theo Lust các T chuc TIn diving, Lust  sCra di va b 

sung mt s diu trong Lust các T chüc TIn di,ing, các chun mirc k toán Vit Nam và H thng 

K toán các t chuc tin diing Vit Nam. 

K' báo cáo và don vj tin t 

KS' báo cáo cüa Ngân hang b.t du ti.'r ngày 01/01/2022 và k& thüe vào ngày 30/09/2022. Dcm 

vj tin t si'r ding trong ghi chép k toán là dng Vit Nam (VND). Tuy nhiên, theo quy djnh tai 

Thông tu 49/2014/TT-NHNN ngày 3 1/12/2014 cüa Ngân hang Nhà nuâc, các s 1iu trên Báo cáo 

tài chinh duçc lam trôn dn hang triu và trinh bay theo don v triu dng Vit Nam. 

4. Nguyen tc ghi nhn các nghip viii bang ngoii t và quy dôi. 

Theo h thong k toán cUa Ngân hang, tht cã các nghip vi phát sinh cüa Ngân hang duçc 
hach toán theo nguyen t. Ti thñ dim cui näm, tài san và cong nç có nguôn gôc ngoai t duçc 

quy di sang VND theo tS'  giá quy djnh vào ngày l.p bang can di k toán. Các khoãn thu nh.p và 

chi phi bang ngoui t cüa Ngan hang duçc hach toán bang \TND theo tS' giá vào ngày phát sinh 
2 
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thông qua giao djch rnua ban ngoi t. Chênh 1ch tT giá do dánh giá 1ti các tài khoân kinh doanh 

ngo1i t disçic hach toán vào báo cáo Kt qua Hoat dng Kinh doanh và lcd nhun d 1i. Chênh 

loch t' giá phát sinh do quy di các tài san và cong nçi khác bang ngoi t sang VND disçc xü l 

vào doanh s cüa các khoãn miic tuclng irng trên bang can di k toán vào ngày 1p báo cáo tài 

chInh. 

5. Chirng khoán du tir gifr den ngày dáo hn 

Chimg khoán nq giü dn ngày dáo hn là các chirng khoán có kS' hn C6 djnh và các khoãn 

thanh toán C6 djnh hoc có th xác djnh dirçc và Ban T6ng Giám d6c có djnh và có khã nang giü 

dn ngày dáo htn. Ngân hang dang ghi nhQn các chUng khoán nay theo giá g6c cong lài dci thu tn's 

lài ch phân b6. Giá trj phii trOi  hoc chi& khu (nu co) cüng disçrc phãn ánh vào giá trj ghi s6 

cüa khoán dAu tu. Lài disçc di,r thu hoc phân b6 theo phuo'ng pháp thrng thing. Chü'ng khoán 

duçic gift dn khi dao hn sê dixçc xem xét v khã näng giäm giá. Chiirng khoán duçc 1p dir phông 

giàrn giá khi giá trj thj tru?mg nhô hcm giá trj ghi s6. Dir phOng giãm giá duçic ghi nhn vào báo 

cáo k& qua hot dng kinh doanh. 

6. Chtrng khoán du tir sn sang d ban 

Chftng khoán du tu sn sang d b là các chirng khoán duçc gift trong thai gian không n 

djnh truâc, cO th duçic ban d dáp 11mg nhu cu thanh khoán hoc d 11mg phó vâi truàng hçip thay 

d6i lài sut, ti giá, hoc giá trj ch11rng khoán. Ngân hang dang ghi nhn các chilrng khoán nay theo 

giá g6c cong lai dir thu trft lai ch? phân b6. Giá trl phi tri hoc chit khu (nu co) cüng duçic 

phán ánh vão giá tn ghi s6 cUa khoãn du tu. Lãi thrçc dir  thu hoc phân b6 theo phixong pháp 

duOng thng. Các ch11rng khoán nay di.rçic dánh giá djnh kS'  theo giá tr thj tru&ng và dir phông 

giám giá trj së duçic 1p khi giá trj thj truYng nhô hon giá trj ghi s6. Dir phông giãm giá dixc ghi 

nhn vào báo cáo kt qua hot dng kinh doanh. 

7. Chtrng khoán kinh doanh 

Ch11rng khoán kinh doanh là ch11rng khoán ban du ducc mua và nm gift cho miic dIch kinh 

doanh trong ng&n hn ho.c nu Ban T6ng Giám d6c quyt djnh nhu vy. Ngân hang dang ghi 

nhtn các ch11mng khoán nay theo giá g6c vào ngày giao dch. Trong các kS'  tip theo, các chtlmng 

khoán tip tilc duçc ghi nhin theo giá g6c. Tuy nhiên, giá trj thi truông cüa các ch11rng khoán vn 

du'çc Ngân hang theo dOi d dánh giá v khã näng giãin giá khi giá trj thj triRing thp hon giá g6c. 

Ngoi trft tru&ng hçip không th xác djnh giá trj thj trisô'ng mtt cách chic chn thI giá tn cüa 

chtling duçic tInh dra trén nguyen giá sau khi tn's di t6n tht uàc tInh (nu co). Lãi ho.c l tft kinh 

doanh ch11mg khoán duçc ghi nhn trên báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh theo s6 thun. 

8. Các khoáncho vay và frng trtróc khách hang 
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Các khoàn cho vay và l'rng truâc khách hang dixçvc cong b và trInh bay theo s thr nq gc tai 

th?yi dim cui kSr  k toán. 

9. Dir phông rüi ro tin ding 

9.1 P/ian loii ni 

Vic phân loai nç cho các khoãn tin gri có k han  và cho vay các t chirc tin ditng khác, trái 

phiu doanh nghip chua niêm yt, cho vay khách hang, üy thác cp tin ding (goi chung là "các 

khoàn n?")  dugc thrc hin hang thang theo phuo'ng pháp d%ra trên yu t djnh iuqng và djnh tInh 

thryc quy djnh tai  Diu 10 và Diu 11 cUa Thông tu s 1 l/2021/TT-NHNN quy djnh v vic phân 

loai cac tài san có, mirc trIch, phucmg pháp trIch l.p dr phOng rüi ro và vic sü ding dir phông d 

xü 1' rüi ro trong hoat dng cUa các t chrc tin diing, chi nhánh ngân hang nuâc ngoài ('Thông tu 

11") 

Ngan hang thirc hin phân loai nv cho trng thang dra trên s du ng gc tai  ngày cui cing cüa 

tháng do. Di vâi thang 12, vic phân loai  nçi cüng dçra trên s dix nçi gc tai  ngày lam vic cui 

cüngcUatháng 12. 

Ngân hang thirc hin vic phân loai nçi theo phuGng pháp djnh luvng nhu sau: 

Nhóm Tinh trçing qua hin 

Nç dü 
tiêu 
chuan 

Nç trong han và duçic dánh giá là có khã näng thu hi dy dU cã nçc gc 

và lâi dung han; hoc 

Nç qua han duói 10 ngày và du?c dnh giá là Co khã nang thu hi dy 

dü nç' gc va lài bj qua han  và thu hi dy dü nq gc và lài con lai  dung thi 

han. 

2 
N clean 
chu Y 

Nç qua han ti~ 10 ngày dn 90 ngày; hoc 

N diêu chinh kS' han trã nv lan dâu cOn trong han. 

3 
Na duói 
tieu 
chuân 

Nq qua han  tr 91 ngày dn 180 ngày; hoc 

Nç gia han  nç 1.n du cOn trong han; hoc 

Ncl duçic min, giãm lài do khách hang không có khã nàng trá lài dy dü 

theo hqp dng tin ding; hoc Nq thuc mt trong các trixng hgp sau day 

chua thu hôi duqc trong then gian ducn 30 ngay ke tu ngay co quyet dnh 

thu hi: 

Khoàn nç vi pham quy djnh tai  các khoãn 1, 3, 4, 5, 6 Diu 126 Lut 

4 
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Nhóm flnh trgng qua hin 
các t chUc tin diing; hoc 

Khoán nç vi pham quy djnh tai  các khoàn 1, 2, 3, 4 Diu 127 Lut các 

th chirc tin dicing; hoc 

Khoãn ny vi pham quy djnh tai  các khoãn 1, 2, 5 Diu 128 Lut các to 

chrc tin diing. 

N? trong th?ii han  thu hi theo kt 1un thanh tra; hoc N? phái thu hi 

theo quyt djnh thu hi nçi tnxâc han do khách hang vi phrn thöa thun 

chua thu hi duçic trong thñ gian duài 30 ngày k tir ngày có quyt dnh 

thu hi. 

Nçi nghi 
ngO 

N? qua han  tir 181 ngày dn 360 ngày; hoc 

Nq co cu lai  th?ii  han  trã nv lAn dAn qua han  dn 90 ngày theo th?ñ han 

trã nç dixçrc cc cAn lai lAn dAn; hoäc 

Nq co cAn la  thai  han  trã n lAn thir hai cèn trong han; hoäc 

Khoãn nçi quy djnh tai  dim (d) cüa N? thrài tiêu chuAn chira thu hôi 

duVC trong thai gian tr 30 ngày dn 60 ngày k ti'r ngày có quyt djnh thu 

hi; hoc 

N? phãi thu hi theo k& 1un thanh tra nhung qua thñ han  thu hi theo 

kt 1un thanh tra dn 60 ngày ma vAn chixa thu hi dixcc; hoc 

N? phãithu hi theo quyt djnh thu hi nç truOc han do khách hang vi 

pham thOa thun chua thu hi du?C trong th?ñ gian tr 30 ngày dn 60 ngày 

k tr ngày có quyt djnh thu hi. 

5 
Nçi cO khã 
nAngmât 
vn 

N? qua han trên 360 ngày; hoc 

N? CO cAn la thôi han  trã n lAn dAn qua han  t1r 91 ngày trâ len theo 

thi han  trá n? thr?c co cAn lai lAn dAn; hoc 

N? CO cAn 'a  thai han  trã 11? lAn thur hai và qua han theo thri han  trã Ii? 

di..r?c Co cAn 1a IAn thi'r hai; ho.c 

N? ccr câu ia thñ han  trã nç lan thu ba tr& len, kê cá chura bj qua han 

hoc dã qua han; hoc 

Khoãn n?  quy djnh tai dim (d) cüa Nc dthi tiêu chuAn chira thu hi 

dugc trong thri gian trên 60 ngày k tir ngây có quyt djnh thu hi; hoc 

N? phãi thu hi theo kt lun thanh tra nhung qua thi han  thu hi theo 

5 
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Nhóni Tmnh trçlng qua hin 

kêt lun thanh tra trên 60 ngày ma vn chua thu hôi dtxqc; hoc 

Nçi phãi thu hi theo quyt djnh thu hi nçi trrnc hn do khách hang vi 

phrn thôa thun chua thu hi duçic trên 60 ngày k tr ngày có quyt djnh 

thu hi; hoäc 

NQ' cUa khách hang là t chc tin dung thrc NHNNVN cong b dt vào 

tmnh trng kim soát dc bit, ho.c chi nhánh ngãn hang nuâc ngoài bj 

phong tôa von Va tài san. 

Dôi vOi các khoãn trã thay theo cam kêt ngoi bang, Chi nhánh phân 1oi nq dra trén s ngày 

qua hn tInh tir ngày Chi nhãnh th%rc hin nghTa vi theo cam kit: 

Nhóm 3 - Nç duâi tiêu chun: qua hn duOi 30 ngày; 

Nhóm 4- Nç' nghi ng: nu qua hn tir 30 ngày dn duâi 90 ngày; 

Nhóm 5 - Ng có khá nang mt vn: qua h?n  tr 90 ngày trâ len. 

N xu là các khoAn nç thuOc các Nhóm 3, 4, 5. 

Tnrông hqp mt khách hang có nhiu han mt khoãn nç vài Ngân hang ma có bt k3' khoãn 

nçi bj chuyn sang nhóm nçi rüi ro cao han thI Ngân hAng buc phâi phân loai  các khoAn nç con 1i 

cüa khách hang dO vào nhóm ng có riti ro cao han tuang rng vâi müc d rüi ro. 

Ngân hang cüng thu thp kt qua phân loai  ncr di vOi khách hang do Trung tAm Thông tin tin 

dung thuc N}ThINVN ("dC") cung cp ti thyi dim phân loi nç d diu chinh kt qua tir phân 

loai nçi. TrisOng hçp nç và cam kt ngoai bAng cüa khách hang ducc phân loai vào nhóm nq có 

mirc d rUi ro thp han nhóm nq theo danh sách do CIC cung cap, Ngân hang diu chinh kt qua 

phân loai ncr, cam kt ngoai bang theo nhóm nçi thrçic CIC cung c.p. 

Tir ngày 17 thang 5 näm 2021, NgAn hAng cIA áp ding Thông tu s 03/2021/TT-NF[NN 

("Thông tu 03") do NHNNVN ban hành ngày 2 tháng 4 nAm 2021 süa di, b sung mt s diu 

cUa Thông tu 01 và Thông lit s 14/2021/TT-NHNN ("Thông tu 14") do NHNNVN ban hAnh 

ngày 7 tháng 9 näm 2021 sira di, b sung mt s diu cUa Thông tu 01. Theo do, di vâi các 

khách hang cO các khoãn nçY: 

Phát sinh truâc ngày 10 tháng 6 nAm 2020 vA phát sinh nghTa vi trà nçc gc vWhoc IAi trong 

khoAng thai gian tr ngày 23 thAng 1 nAm 2020 dn ngày 31 thang 12 nAm 2021; hoc 

DA duc co cu li thôi hn trA ncr  cOn trong han hoc qua han dn 10 (mithi) ngAy k ti'r ngày 

dn han thanh toán, hotc phát sinh trithc ngAy 23 tháng I näm 2020 và qua han trong khoAng thai 

gian tr ngày 23 thAng 1 näm 2020 dn ngày 29 thAng 3 nAm 2020, hoc phát sinh tr ngày 23 tháng 

1 nAm 2020 và qua han truOc ngày 17 thang 5 nAm 2021; hoc 

6 
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Dâ dugc c cu lai thai htn trã nçi con trong hn hoc qua hn dn 10 (mithi) ngày k tir ngày 

dn hn thanh toán, hoc phát sinh tnrc ngày 23 tháng 1 näm 2020 và qua hn trong khoáng th?ii 

gian tü ngày 23 tháng 1 näm 2020 dn ngày 29 thang 3 näm 2020, hotc phát sinh tir ngày 23 tháng 

1 nárn 2020 dn truàc ngày 10 tháng 6 11am 2020 và qua hn truâc ngày 17 tháng 5 nàm 2021, 

hoac phát sinh tt'r ngày 10 tháng 6 näm 2020 dn truâc ngày 1 tháng 8 nãm 2021 và qua hn tü 

ngày 17 tháng 7 näm 2021 dn tri.ràc ngày 7 tháng 9 nam 2021; 

Va các khách hang nay không có khã näng trã nç dung h?n  nç gc vàIho.c lãi theo hç'p dng, 

thôa thun cho vay d k do doanh thu, thu nhp sit giãm bâi ãnh hi.rOng cüa djch Covid-19, thI 

Ngân hang duc phép ca cu 1ti thi gian trã nq, min, giãm lãi, phi và phân 1oi ng. 

9.2 Dyplthng rüi ro tin ding 

Dr phOng rüi ro tin ding bao gm dir phOng rUi ro tin ding chung và dir phOng rüi ro tin diing 

cuth. 

Dy'phàng rái ro tIn ding cy tiJ 

Dir phOng i-ui 
ro tin diing ci th theo quy djnh cüa Thông tu' 11 duçrc xác djnh dira trên viêc sir 

diing các tr 1 dir phOng tircmg üng di vâi khoãn ng vay gc ti ngày lam vic cu6i cüng cUa 

tháng 12 sau khi dã trr di giá trj tài san dam bão da duçrc chit khu. 

T 1 dir phOng ci th di vài trng nhóm nç ci th nhtr sau: 

Nhóm Loi T 1 dir phông cit th 

1 Na du tiêu chun 0% 

2 Nqcnch 5% 

3 Nq dixâi tiêu chuân 20% 

4 NçnghingO 50% 

5 Nçi có khã näng mat vn 100% 

Giá trj khu trir cüa tãi san dam bão dixçc xác djnh theo các quy dnh cüa Thông tu 11, ciii th 

nhu sau: 

Tài san dam bão có giá trj tir 50 ti VND trâ len di vOi khoãn n cüa khách hang là ngui có 

lien quan cüa Ngân hang, các di tung khãc theo quy djnh ti Diu 127 Lust các t chüc tin dçing 

và tài san dam bào có giá trj t1r 200 t' VND phãi dirqc djnh giá bâi t chüc có chic nang thm 

djnh giá. 

Di vOi các trithng hgp khác các truO'ng h'p nêu trên, tài san bão dam duqc djnh giá theo quy 

djnh và quy trinh ni b cUa Ngãn hang. 

Ngoài ra, Ngân hang can xác djnh và ghi nhn s6 tin dr phOng ci th phãi trich b sung d6i 

vâi khách hang có s dir ncr duçrc cr cu 1i thO'i hn trã ncr, min, giãm lãi nu không áp ding quy 

djnh giü nguyen nhóm ncr theo quy djnh cüa Thông tu 03 
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DrpIthng rüi ro tIn ding chung 

Theo Thông tu 11, mt khoãn dir phông rUi ro tin ding chung cüng duçc 1p vâi mirc bang 

0,75% tng s du cüa các khoãn nç trr các khoãn tin gCri và cho vay các t chüc tin ding khác và 

cac khoãn na duçic phân loai vao nhóm nçi có khã näng mt vn. Dr phông rüi ro tin d%lng chung 

ti ngày 31 tháng 12 dixcc tinh dira trên kt qua phân loai nç và s dix nç gc tai  ngày lam vic 

cui cüng cüa tháng 12. 

Dr phông dixçrc ghi nhtn nhu mt khoãn chi phi trên báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh 

riêng Va &rçYc sü diing d xü 1 các khoán nç xu. 

10. Tài san c dnh 

Tài san c djnh ducic th hin theo nguyen giá trir di kh.0 hao lüy k. Nguyen giá bao gm 

toàn b các chi phi ma Ngân hang phài bô ra d có duçc tài san c djnh tInh dn thai dim thra tài 

san do vào trng thai sn sang sir d%ing. Tài san c djnh dixçxc tinh khu hao theo phisong pháp 

disong thAng d trr dn nguyen giá tài san trong su& th?yi gian hitu diving uâc tinh nhu sau: 

- Nhà cra, vt kin trüc 25 nám 

- May móc, thit bj 03 - 05 nàm 

- Phirnng tin vn tãi 06 - 10 närn 

- Thit bj van phông 03 - 07 nàm 

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

- Phn mrn may tinh 03 —08 näm 

- Tài san c dinh vô hInh khác 02 - 20 näm 

Quyn sir diing d& du'çic kMu hao theo phucrng pháp dung thng phi hçip vi Gity chirng 

nhtn quyn sir d%lng dt. Quyn sü ding dt vô thai htn discic ghi nhn theo giá gc va không tfnh 

khu hao. 

11. Tiii va các khoãn ttro'ng thro'ng tin 

Tin va các khoán tuong ducrng tin bao gm tin m.t, Yang, dá qu, tin gi'ri thanh toán tai 

NI-INN, tin phiu ChInh phü và các giAy t? có giá ngn han  dU diu kin chit khu vâi NHNN, 

các khoán tin gui thanh toán và tin g1ri, cho vay ti các t chüc tin di0ing khác có thai han  dáo 

han khong qua 3 tháng k tir ngày gui. 
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12. Các cong cIii tài chInh phái sinh 

Các cong cii tài chInh phái sinh dixçc ghi nhn trên bang can di k toán theo giá trj hçip dng 

vào ngày giao djch, va sau do duge dánh giá 1i theo giá trj hçip 1. Lgi nhun hotc 1 khi các cong 

cit tài chInh phái sinh dtrgc thirc hin dugc ghi nhn trong báo cáo kt qua h9at dng kinh doanh. 

Lqi nhun hoc 1 chua thirc hin dugc ghi nhn vao khoán mi,ic chênh 1ch dánh giá 1i các cong 

cit tài chinh phái sinh trên bang can di k toán va dixgc k& chuyn vào kt qua hot dng kinh 

doanh vào thOi dim cu6i näm. 

13. Ghi nhn thu nhp/ chi phi lãi 

Ngân hang ghi nhn thu nhp tü läi và chi phi lài trên báo cáo kt qua hot dng kinh doanh 

trên co sO' dir  thu,  dir  chi. 

14. Ghi nhn thu nhp tü phi và hoa h1ng djch vii 

Ngân hang thu phi t1r các djch vii  cung dip cho khách hang. Thu nhp tir phi có th chia thành 

các nhóm sau: 

Phi thu tfr v&c cung cap djch vi trong mt thai gian nhtt a'jnh: Phi thu tr vic 

cung dip djch vii  trong mt thO'i gian nht djnh dugc dir  thu trong su& thO'i gian do. Phi 

nay bao gm phi quãn 1, phi nh.n Uy thác, hoa hng và các phi lien quan dn dip tin ding, 

quán 1 tài san, phi quán 12 danh mile  và các chi phi quãn 1 cQng nhu phi tu v.n khác. 

PhI thu tà' vic cung cdp djch vi giao djch: PhI phát sinh tr vic dam phán và 

tham gia dam phán các giao djch cho mt ben thur ba, vi dii  nhu dan xp vic mua c ph.n 

hoc cac 1oti chüng khoán khác hoc mua 1i doanh nghip , dugc ghi nhn khi hoàn tht 

giao djch lien quan. PhI hoc mOt  phn cüa khoán phi nay cO lien quan dn vic thirc hin 

mt cong vic nht djnh sê dugc ghi nh.n khi hoàn tht diu kin thong urng. 

15. Tiên mit, yang b3c, dá qu 

30/09/2022 31/12/2021 

Triu dcng Triu dóng 

Tin mt bAng VND 1,207,246 1,196,884 

Tin rnt bAng ngoai tê 760,531 681,409 

1,967,777 1,878,293 
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16. Tin gü'i ti Ngân hang Nhà niró'c 

30/09/2022 31/12/2021 

Triu dng Triu dng 

Tin gCri thanh toán tai Ngân hang Nhà niróc 7,120,224 14,352,057 

 

7,120,224 14,352,057 

17. Tiên, ang gfri ti cac tli chfrc tin ding khác và cho vay các TCTD khãc 

30/09/2022 31/12/2021 

Triu dng Triu ddng 

Tin, yang gfri không kj han 21,310,989 34,606,353 

- Bang VND 20,276,145 32,360,855 

- BAng ngoIi t, yang 1,034,844 2,245,498 

Tkn, yang gái có kfr hin 19,617,883 20,972,464 

- Bang VND 17,685,000 17,997,000 

- Bang ngoai t, yang 1,932,883 2,975,464 

Cho vay 9,312,211 8,592,759 

- BAng VND 9,312,211 8,263,453 

- BAng ngoai t, yang 329,306 

Dir phông rüi ro tin gin vâ cho vay các TCTD khác (39,794) (39,794) 

50,201,289 64,131,782 
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Ngãn hang TMCP Sal Gôn — Ha Ni 
Thuyêt minh Báo cáo Tài chInh Hçrp nht quy 111/2022 giai don tfr 01/01/2022 dn 30/09/2022 

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

Tang giá trj ghi sd ké toán 

(theo t)) giá tgi ngày lçip báo cáo) 
(triu dng) 

Tàisán Cóngncr 

Ti ngày 30 tháng 09 näm 2022 

Cong c TCphdi sinlz tin 1 248,643 

Giao djch k' han  tin té 75,280 

Giao djch hoán di k' han 323,923 

Ti ngày 31 tháng 12 näm 2021 

2Ong cy TC phdi sinh tin îê 252,448 

Giao djch kS' han tin t 4,333 

Giao djch hoán di kS' han 248,115 

19. Cho vay khách hang 

19.1. Phân tich chat hrçng n' cho vay 

30/09/2022 

Triu dng 

31/12/2021 

Triu ding 

Nq dü tiêu chuân 363,480,614 353,861,142 

N din thu 3,854,176 2,442,423 

Ny disói tiêu chdin 1,111,342 1,479,683 

Nçinghi ngô 2,057,592 1,601,012 

Ny có khá näng mtt vn 5,600,423 3,031,864 

376,104,147 362,416,124 

1 

• H 

JO 
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1SHB 
Sold po;l?cs 

Ngân hang TMCP Sal Gôn — Ha Ni 
Thuyt minh Báo cáo Tãi chmnh Hçp nht qu 111/2022 giai doin tfr 01/01/2022 dn 30/09/2022 

19.2. Phân tIch dir nq theo th(ri gian 

30/09/2022 

Triu dng 

31/12/2021 

Triu dong 

Nçingànhn 178,182,912 155,664,853 

N trung han 77,895,095 86,074,980 

Nçi dài han 120,026,140 120,676,291 

376,104,147 362,416,124 

19.3. Phân tIch dir nç cho vay theo di tirçrng khách hang và 1oi hInh doanh nghip 

Cho vay các t chfrc kinli t 

30/09/2022 

Triu dng % 

31/12/2021 

Triu dng % 

Cong ty nhà nuàc 2,960,105 0.79% 5,898,388 1.63% 

Cong ty TNHH 111,300,848 29.59% 108,000,253 29.80% 

Cong ty c phn có hcn 50% vn Nhà ntràc 
10,112,294 2.69% 10,724,311 2.96% 

(Nhà rnxóc chim c phn chi phi) 

Cong ty c phn 162,666,805 43.25% 155,305,057 42.84% 

Cong ty hop danh 29,886 0.01% 294,011 0.08% 

Doanh nghip tir nhân 5,886,871 1.57% 5,329,007 1.47% 

Doanh nghip có vn du tu' rnró'c ngoài 168,046 0.04% 341,542 0.09% 

Hcip tác xã và lien hip hcp tác xã 35,376 0.01% 32,017 0.01% 

Cho vay cá nhân 

Ho kinh doanh, cá nhân 82,918,916 22.05% 76,441,469 21.09% 

Cho vay khác 

Thành phn kinh t khác 25,000 0.01% 50,069 0.01% 

376,104,147 100.00% 362,416,124 100.00% 
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SUB 
Ngân hang TMCP Sãi Gôn - Ha Ni 
Thuyêt minh Báo cáo Tài chInh Hçrp nht qu 11112022 giai doan tfr 01/01/2022 dn 30/09/2022 

19.4. Phân tIch dir nçi cho vay theo ngInh kinh t 

30/09/2022 

Triu dng % 

31/12/2021 

Triu dng % 

Nông nghip và lam nghip và thUy san 41,837,835.00 13.92% 50,448,631 13.92% 

Khai khoáng 1,456,240 0.47% 1,691,415 0.47% 

Cong nghip ch bin, ch tao 50,863,287 13.01% 47,137,639 13 .0 1% 

Sãii xuAt và phân ph6i din, khI dat, nuóc 
nóng, hoi rnróc và diu hôa không khI 

13,538,561 5.09% 18,457,306 5.09% 

Cung cfp ntràc; hoat dng quán 1 và xCr 1 rae 

thai, ntro'c thai 
267,514 0.07% 269,072 0.07% 

Xây dijng 54,511,513 13.42% 48,641,243 13.42% 

Ban buôn và ban lé; scra chfta ô to, mô tO, xc 

may vã xe có dng co khác 
106,814,315 25.97% 94,125,479 25.98% 

Vn tãi kho bãi 13,000,501 3.55% 12,870,968 3.55% 

Djch vii Iuu tr và an ung 1,777,538 0.49% 1,778,330 0.49% 

Thông tin và truyn thông 157,937 0.10% 344,957 0.10% 

Hoat dng tài chinh, ngân hang và báo him 1,043,332 0.7 1% 2,573,670 0.71% 

Hoat dng kinh doanh bt dng san 26,840,520 6.75% 24,469,395 6.75% 

Hoat dIng chuyên mOn, khoa h9c và cong ngh 274,847 0.07% 244,807 0.07% 

Hoat dng hãnh chInh và djch vi h trO 373,197 0.20% 707,816 0.20% 

Hoat dng càa Dáng Cong san, th chrc chInh 

trj - xã hi, quán l nhà nuc, an ninh quôc 

phOng; báo dam xà hi bt buc 

29,777 0.01% 35,507 0.01% 

Giáo dc và dào tao 211,519 0.08% 289,513 0.08% 

Y t vâ hot dng trq giUp xã hci 79,987 0.02% 61,722 0.02% 

Ngh thut, vui ehoi và giái trI 51,867 0.02% 81,359 0.02% 

Hoat dng djch vti khác 53,808,861 13 .37% 48,472,058 13 .3 7% 

Hoat dng lam thuê các cong vic trong các h 
gia dInh, san xut san phm vt chit và djch vii 
tij tiêu dUng cUa h gia dInh 

9,164,999 2.68% 9,715,237 2.68% 

Tong du' n' 376,104,147 100.00% 362,416,124 100.00% 
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SHB 
3oh0 p;j!vrs, Iu.be sokI;onG 

Ngâii hang TMCP Sal Gôn — Ha Ni 
Thuyêt minh Báo cáo Tài chmnh Hçp nht quy 11112022 giai don tfr 01/01/2022 dn 30/09/2022 

20. Di.r phông rüi ro tin diing 

Ki ,iav (3 0/09/2022) 

Diy phông chung 

Triu dng 

Dir phông ciii the 

Triu dóng 

S dir dâu k' 2,697,260 1,940,256 

Dr phông rüi ro trIch 1p/hoãn nhp va sCr ding trong k' 97,513 1,767,675 

S dir cui kT 2,794,773 3,707,931 

K trithc (31/12/2021) 

SdirdâukS' 2,186,737 1,251,517 

Dr phông rüi ro trIch !p/hoàn nhp và sr diing trong kS' 510,523 688,739 

S dir cui k 2,697,260 1,940,256 

21. Chü'ng khoán kinh doanh 

30/09/2022 

Triu dóng 

31/12/2021 

Triu dng 

Chá'ng khodn N9 

- Ch(rng khoán Nç do các TCKT trong rnró'c phát hành - 

Chá'ng khodn V6n 3,881 3,881 

- Chtrng khoán Vn do các TCKT trong niróc phát hành 3,881 3,881 

D(rphbng giám giá chá'ng khodn kinh doanh (1,830) (636) 

2,051 3,245 
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IIB 
Ngãn hang TMCP Sal Gôn — Ha Ni 
Thuyêt minh Báo cáo Tài chInh Hqp nht qn 11112022 giai don Ut 01/01/2022 dn 30/09/2022 

22. Chtrng khoán (Iâu tir 

22.1. Chirng khoán dâu tir sn sang d ban 

30/09/2022 

Triçu dáng 

31/12/2021 

Triii dng 

Cliáizg khodn Nr 22,274,937 9,952,161 

Chtrng khoán ChInh phü 2,934,531 3,004,621 

Chrng khoán Nc' do các TCTD khác trong nuàc phát hành 698,957 1,376,537 

Chirng khoán Ng do các TCKT trong nuó'c phát hành 18,641,449 5,571,003 

Cháizg khoáii VIJ,z 29,454 29,453 

Chtrng khoán Vn do các TCTD khác trong nuó'c phát hành 796 796 

Ch(rng khoán \Tn do các TCKT trong mró'c phát hành 28,658 28,657 

Gui frj cluing khoán a/lu 1w s&i sang dt ban 22,304,391 9,981,614 

Diphông giám giá chfrng khodn sn sang dE ban (133,179) (41,917) 

22,171,212 9,939,697 

22.2. Chirng khoán dâu hr gifr dn ngày dáo hn 

30/09/2022 31/12/2021 

Triu dóng Triu dng 

Chcrng khoán ChInh phil 14,567,050 13,241,284 

Chtrng khoán N do các TCTD khác trong nuàe phát hành 1,050,001 1,401,009 

Chrng khoán N' do the TCKT trong ntró'c PH 526,537 526,536 

Giá trj chá'ng khoán diu 1w gifi' dn ngày dáo hzn 16,143,588 15,168,829 

Dy'phông giãm giá cháng khoán dlu 1w gifr itèn ngày ddo hçzn (3,948) (3,949) 

16,139,640 15,164,880 
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SHB 
a;,nrS flob&scutofl 

Ngãn hang TMCP Sal Gôn — Ha Ni 
Tbuyêt minh Bäo cáo Tãi chInh Hçrp nht qu 11112022 giai don tw 01/01/2022 dn 30/09/2022 

23. Gop vn, dâu tir dài hin 

30/09/2022 

Triu dáng 

31/12/2021 

Triu dng 

Các khoán du tu dãi hn khác 158,272 164,391 

Dr phàng giárn giá du tu dái han (31,573) (32,739) 

126,699 131,652 
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SHB 
Ngân hang TMCP Sài Gôn - Ha Ni 

Thuyêt minh Bao cáo tài chInh Hop nhât qu 111/2022 giai don tIr 01/01/2022 dn 30/09/2022 

24. Tài san c dinh hfru hlnh 

- Tang, giãin tài san c djnh hu'u hlnh ki nay 

Khoän miic 

Nguyen giá 

Nhã cfra, 
vt kiên true 

May moe, thit bj 
Phtro'ng tin vn tãi, 

truyn dn 
Ding ciii quãn 1 

Dcm vi tInh: triêu dong 

Tài san c dnh 
Cong 

khác 

s6 dir du k' 474,868 304,414 232,494 304,119 2,384 1,318,279 

So tang trong k5 6,213 1,011 3,598 - 388 - 207 10,227 

-Chênhlêch1jgiá 1,197 (1,752) (1,720) (388) (207) (2,870) 

-Muatrong/5' 3,451 2,704 5,318 - - 11,473 

-Tángkhác 1,565 59 - 1,624 

S giãm trong k' (9,520) (8,526) (39,500) (5,723) - (63,269) 

- Thanh lj, nhucng ban (9,520) (8,526) (39,500) (3,459) - (61,005) 

-Giám khác - - - (2,264) - (2,264) 

S dir cui k 471,561 296,899 196,592 298,008 2,177 1,265,237 

Giá tn hao mOn 1u k 
S dir du ky 179,341 241,622 162,781 197,453 888 782,085 

S tang trong k' 11,429 7,693 7,556 14,329 93 41,100 

-Chênhlêchlj)giá 935 (1,472) (1,306) (267) (114) (2,224) 

-KMuhaotrongk)) 10,494 9,165 8,862 14,596 207 43,324 

S giãm trong k5r (4,967) (8,525) (31,002) (3,574) - (48,068) 

- Thanh lj, nhuung ban (3,066) (8,525) (31,002) (3,330) - (45,923) 

-Giámkhác (1,901) - - (244) - (2,145) 

S dir cui k 185,803 240,790 139,335 208,208 981 775,117 

Giá tn cOn Iai cüa TSCD 

Ti ngày dãu k 295,527 62,792 69,713 106,666 1,496 536,194 

Ti ngày cui k 285,758  56,109 57,257 89,800 1,196 490,120 
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SHB 

Ngân hang TMCP Sal Gôn - Ha Ni 

Thuyêt minh Báo cáo tài chInh Hçrp nhãt qu 111/2022 giai don tir 01/01/2022 den 30/09/2022 

-  Tang, giãm tài san c d1nh hfru hInh kS'  trtnrc: 

Khoãn muc 

Nguyen giá 

Nhà cfra, 
vt kiên true 

May mOc, thit b 
Phu'ong tin vn tãi, 

truyn dn 
Diing ciii quãn L 

Tãi san Co dnh 
khác 

Cong 

S dir du näm 475,271 287,073 246,662 278,530 1,398 1,288,934 
-Tàngtrongnàm 25,330 21,130 10,921 28,176 2,650 88,207 
- Thanh lj, nhuvng ban (4,919) (2,562) (25,008) (2,362) - (34,851) 
-Phánloailai (20,384) 358 1,110 343 (1,506) (20,079) 
- Chênh léch tj giá (430) (1,585) (1,191) (568) (158) (3,932) 
S dir cuói näm 474,868 304,414 232,494 304,119 2,384 1,318,279 
Giá trl hao mOn Iu5 k 
S dir du nam 174,045 232,343 167,504 181,645 411 755,948 
-Khuhaotrongnam 15,835 12,255 15,181 17,238 445 60,954 
- Thanh ly,  nhitcrng ban (4,527) (2,560) (20,470) (2,343) (29,900) 
- Phân loai lai (5,698) 788 1,537 1,305 88 (1,980) 
-Chenhlecht3)giá (314) (1,204) (971) (392) (56) (2,937) 
S dir cui nám 179,341 241,622 162,781 197,453 888 782,085 
Giá trj cOn 1i cüa TSCD 

Ti ngãy du nám 301,226 54,730 79,158 96,885 987 532,986 
Ti ngày cuôi nãm 295,527  62,792 69,713 106,666 1,496 536,194 
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SHB 
Ngân hang TMCP Sài Gôn — Ha Ni 
Thuyt minh Báo cáo tài chInli Hop nht quy 11112022 giai don tir 01/01/2022 den 30/09/2022 

25. Tài san c djnh vô hInh: 

- Tang, giãm tài san c 

Khoãn mic 

Nguyen giá 

dnh vô hInh k' nay: 

Quyn sfr dijing 
dat  

Phân mm vi tInh 

Doiz vj tInh triêu dng 

Tài san c djnh Cng 
VÔ hInh khác 

S dir dâu k' 4,347,706 373,793 25,700 4,747,199 

S tang trong k' 17,177 (1,474) 15,703 

-Chênh loch tj giá (1,184) (1,474) (2,658) 

-Muatrongk 18,361 18,361 

S giãm trong k5 (327) (327) 

- Thanh ly', nhup'ng ban - (96) - (96) 

- Giám khác (231) - (231) 

So dir cui 4,347,706 390,643 24,226 4,762,575 

Giá trl hao mon 1u k 
S dir du k 6,437 278,297 19,681 304,415 

S tang trong k' 118 12,695 (706) 12,107 

-Chenhlchty'giá - (1,185) (1,474) (2,659) 

-Khuhaotrongk)) 118 13,880 768 14,766 

S giãm trong k (96) (96) 

- Thanh ly', nhwcmg ban (96) (96) N 

S du' cuOi kt 6,555 290,896 18,975 316,426 

Giá tn cOn 1i 
Ti ngày dâu k 4,341,269 95,496 6,019 4,442,784 

Tii ngày cuôi 4,341,151 99,747 5,251 4,446,149 .1 
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SHB 
Ngiin hang TMCP Sãi Gôn — Ha Ni 

Thuyt minh Báo cáo tãi chInh Hqp nht qu 11112022 giai don tr 01/01/2022 dn 30/09/2022 

-  Tang, giãm tài san c 

Khoán mic 

d1nh vô hInh k' trirc 

Quyn sir diing Phân mm vi tInh 
dat  

Tài san c djnh 
VÔ hInh khác 

Cong 

Nguyen giá 
S dir dâu näm 4,280,840 314,512 27,998 4,623,350 

- Tang trong náin 46,808 60,050 - 106,858 

-Biend5ngkhác 20,058 135 (1,170) 19,023 

- Chênh loch  tj) giá - (904) (1,128) (2,032) 

So dir cuM nâm 4,347,706 373,793 25,700 4,747,199 

Giá tn hao mOn 1u k 
S dir dâu nám 6,279 263,744 20,250 290,273 

- Khôu hao trong nárn 158 14,868 1,144 16,170 

- Bin dçng khác - 588 (588) - 

- Chênh lich tj) giá (903) (1,125) (2,028) 

So dir cui näm 6,437 278,297 19,681 304,415 

Giá tr con liii 
Ti ngày du iiärn 4,274,561 50,768 7,748 4,333,077 

Ti ngày cui näm 4,341,269 95,496 6,019 4,442,784 

26. Tài san Co khác 

30/09/2022 

Triu dong 

31/12/2021 

Triu dcng 

Các khoãn lãi, phI phãi thu 12,889,356 6,132,269 

Các khoán phái thu 36,118,893 31,332,967 

- Các khoãn phãi thu nôi bô 2,464 32,404 

- Các khoãn phái thu ben ngoài 36,116,429 31,300,563 

Trong do: Phái thu hen ngoài lien quan dê'n thu' tin 

dyng trá chgin 
18,104,833 17,999,306 

Du phông nh ro cho các tài san Co khác (306,056) (255,583) 

Tài san Co khác 7,584,602 783,035 

56,286,795 37,992,688 
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SHB 
Ngân hang TMCP Sãi Gôn — Ha Ni 
Thuyt minh Báo cáo tài chInh Hçrp nht qu 11112022 giai don tfr 01/01/2022 dn 30/09/2022 

27. Tin, yang gui và vay cüa các to chfrc tin diing khác 

- Tin, yang gui cüa các to chfrc tin ding khác 

30/09/2022 

Triu dng 

31/12/2021 

Triu dng 

Tjn, 3'ànggfri k/tong kj hin 24,726,953 27,648,145 

- Bing VND 24,522,846 27,497,079 

- Bang yang và ngoai t 204,107 151,066 

Tin, yang gO'i có kj' hin 48,902,114 46,780,437 

- BAng VND 31,143,786 27,904,866 

- BAng yang và ngoai tê 17,758,328 18,875,571 

Tong 73,629,067 74,428,582 

- Tin, yang vay các ti chfrc tin diing khác 

30/09/2022 31/12/2021 

Triii &ng Triu dáng 

- Bang VND 6,267,968 1,488,838 

- Bang yang và ngoi t 5,058,708 3,815,130 

Tong 11,326,676 5,303,968 
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SHB. 

Ngân hang TMCP Sal Gôn — Ha Ni 
Thuyt minh Báo cáo tãi chInh Hqp nht qu 111/2022 giai doan tfr 01/01/2022 dn 30/09/2022 

28. Tin gfri cüa khách hang: 

30/09/2022 

Triu dáng 

31/12/2021 

Triu dng 

Tin, yang gui không k hn 25,428,976 29,861,972 

Tin gri không k' han bang VND 23,309,653 27,684,462 

- Tin gui không k' han  bang yang, ngoai t 2,119,323 2,177,510 

Tin, yang gui có Ic)' han 313,369,317 295,959,907 

- Tin gUi có k' han  bang \TND 305,881,695 287,136,727 

- Tin gCri có kS'han b&ng yang, ngoai t 7,487,622 8,823,180 

Tiên gui vn chuyên dung 108,705 50,256 

Tin gui k qu 1,810,468 1,324,693 

340,717,466 327,196,828 

29. Von tài trçr, üy thác dâu tir, cho vay TCTD chlu rüi ro 

30/09/2022 31/12/2021 

Triu dng Triu dng 

Vn nhn tài trp d cho vay bang VND 859,885 996,083 

Vn nhn tài trcY d cho vay bang yang, ngoai té 827,342 3,956,087 

1,687,227 4,952,170 

30. Các khoãn nq khác 

30/09/2022 

Triu &ng 

31/12/2021 

Triu dng 

Các khoãn lãi/phI phái trâ 8,647,777 7,687,455 

Các khoán phái trá ni b 416,508 101,077 

Các khoán phái trâ ben ngoài 7,505,935 3,568,460 

Thud TNDN hoan laj phái trã - 31,026 

16,570,220 11,388,018 
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SHB 
Ngân hang TMCP Sal Gôn - Ha Ni 
Thuyêt minh Báo cáo tài chInh Hop nhãt qu 11112022 giai don tLr 01/01/2022 dn 30/09/2022 

31. Von và các qu cüa t chirc tin dçing 

Vn gópfVn 
diu l 

Thng thr 
vn c phân 

Chênh lch t 
giá hM doái 

Co phiu 
qu 

Qu Du tir 
phát trin 

Qu5 Dtr 
phông tài 

chInh 

Qu Dir trfr bô 
sung von diêu l 

Qu5 khác 
Lçri nhun 

san thu& Lô 
lily k 

Cong 

S dir du k5' 26,673,698 1,449,603 (293,665) (5,260) 46,421 1,906,518 969,311 1,022 4,784,017 35,531,665 

Tang trong k 7,275,718 7,275,718 

Tangtrongk' - 7,275,718 7,275,718 

Giãm trong k' (333,650) (5,194) (15,355) - (158,945) (513,144) 

Giàmkhác - (333,650) (5,194) (15,355) (158,945) (513,144) 

S dir cui k 26,673,698 1,449,603 (627,315) (5,260) 41,227 1,906,518 953,956 1,022 11,900,790 42,294,239 
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SHB so:Lir.n 

Ngân hang TMCP Sal Gôn — Ha Ni 

Thuyêt minh Báo cáo tài chInh Hqp nht qu 11112022 giai don tfr 01/01/2022 dn 30/09/2022 

32. Thu nhp lâi và các khoãn thu nhp tirong tty 

Tu' 01/01/2022 dn 
30/09/2022 

Triu dng 

Tir 01/01/2021 dn 
30/09/202 1 

Triu &ng 

Thu1äitiêngii 482,371 361,288 

Thu lãi tin vay 27,950,067 23,396,303 

Thu lai tir kinh doanh, du tix chrng khoán Nçi 1,349,646 1,746,371 

Thu phI hot dng báo lãnh 122,761 131,640 

29,904,845 25,635,602 

33. Chi phi lãi và các khoãn chi phi tu'o'ng tiy 

Tir 01/01/2022 dn Tir 01/01/2021 dn 
30/09/2022 30/09/202 1 

Triu dng Triu dng 

Trá läi huy dng (16,029,209) (14,421,389) 

Trá lãi cho vay (638,699) (356,485) 

(16,667,908) (14,777,874) 

34. Lâil 1 thuân tir hot dng dlch  vy: 

Tir 01/01/2022 dn 
30/09/2022 

Trizi c1ng 

Tu' 01/01/2021 dn 
30/09/202 1 

Triu dng 

Thu phi djch vi 891,111 640,025 

- Hoat dng thanh toán 390,939 296,245 

-1-Iotdngñgânqu5 10,362 13,600 

-Djchvidai1 489,810 330,180 

Chi phi dlch  vu lien quan (256,478) (231,730) 

- Hoat dng thanh toán (91,730) (78,596) 

- Hot dng ngân qu5 (34,549) (24,898) 

- Chi phi djch vu dai  1 (130,199) (128,236) 

Lãi/ l thuân tir hoat doug dch vu 634,633 408,295 
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35. Chi phi hot dng 

Tu' 01/01/2022 dn 
30/09/2022 

Trizi dng 

Tu 01/01/2021 dn 
30/09/202 1 

Triu dng 

Clii np thus và các khoãn phi, l phi (31,500) (27,267) 

Clii phi cho nhâii viên (Liroiig, BHXH, BHYT, BHTN, (2,124,460) (2,119,674) 
KPCD, chi trang phic, bào ho lao dng....) 

Clii v tài sãñ (362,838) (328,106) 

Chi cho hoat dng quán l cong vu (367,936) (362,735) 

Clii iip phi báo hirn, bâo dam tin gri cüa khách hang (233,299) (215,364) 

Chi phi dr phOng (khong tInh chi phi dr phOng rüi ro tin 
ding ni và ngoai bang; dir phOng giám giá chirng khoán) 

(100) (1,075) 

(3,120,033) (3,054,221) 

36. Tin và các khoãn tirong throng tin 

30/09/2022 31/12/2021 

Triu dong Triu dóng 

Tin mt và cac khoân tisang duong tin tai  qu5' 1,967,777 1,878,293 

Tin gri tai  Ngân hang Nhà nuóc 7,120,224 14,352,057 

Tien gl'ri tai  TCTD khác không k' hn 21,310,989 34,606,353 

Tin gCri tai  các t chCrc tin ding khác có thii gian dáo 

han dithi 3 tháng 
19,617,883 20,972,464 

50,016,873 71,809,167 

37. Nghia vi nq tiêm an và các cam két thra ra 

Trong qua trinh hoat dng kinh doanh, Ngân hang thrc hin các cong cii tài chfnh lien quan 

dn cac khoán mitc ngoài bang can di k toán. Các cong cii tài chInh nay chü yu bao gm các 

cam kt bão lãnh và thu tin ding. Các cong cii nay cüng tao  ra nhüng rüi ro tin drng cho Ngân 

hang ngoài cac rüi ro tin ding dà duqc ghi nh.n trong ni bang. 

RUi ro tin d%lng cüa các cong c%1 tài chinh ngoai bang dugc djnh nghia là khã näng mang dn rüi 

ro tin ding cho Ngân hang khi mt trong các ben lien quan dn cong ci tài chInh do không thirc 

hin các diu khoãn cüa hçip dng. 

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

vài mt ben thu ba trong các hoat dng v bão lành vay vn, bão lãnh thanh toán, báo länh thirc 
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hin hçip dng và bão lnh d%r thu. RUi ro tin diing lien quan dn vic cp bão länh v ca bàn 

ging rUi ro cho vay khách hang. 

Giao djch this tin ding thu'ong mi trã ngay là loi giao djch trong do Ngân hang cung cp tài 

chInh cho khách hang cüa minh, thông thithng là ngixYi mualnhà nhp khu hang hoã và ben thi 

huâng là nguñ bánlnhà xut khu. Rüi ro tin ding trong this tin diving trã ngay thisng thp do 

hang boa nhp kMu duqc dung d th chip cho lod giao djch nay. 

Giao djch this tin ding trã chm sê phát sinh rUi ro khi hçvp dng dà dirçic thrc hin ma khách 

hang không thanh toán cho ben thii hisâng. Các this tin d%ing trã chm không duc khách hang 

thanh toan duc Ngân hang ghi nhn là khoàn cho vay bt buic và cong ng tixcing i.'xng th hin 

nghia vi tài chInh cüa Ngân hang phãi thanh toán cho ben thii huing và thirc hin nghia vi cUa 

Ngân hang trong vic bão lãnh cho khách hang. 

Ngân hang thi.rO'ng yeu cu khách hang k qu d dam bão cho các cong cii tài chinh có lien 

quan dn tin dtng khi cAn thit. Giá trj k qu5r dao dng tr 0% dn 100% giá trj cam kt disçc cp, 

tüy thuc vào rnirc d tin cy cUa khách hang do Ngân hang dánh giá. 

Chi tit các khoãn cong nç tim An và cam kt ngoi bang vào ngày 30 thang 09 näm 2022 

nhu sau: 

30/09/2022 31/12/2021 

Triudng Triu&ng  

Báo länh vay vn 20,455 43,824 111 

Cam kt trong nghip vu LC 19,9 1 0,5 05 27,656,867 

BãoUnhkhác 15,187,232 10,097,594  

35,118,192 37,798,285  

38. Giao djch vói các ben lien quan 

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

Ngân hang. Các ben disqc coi là lien quan nu mt ben cO khä nang kim soát hotc có ãnh huong 

dáng k di vOi ben kia trong vic ra quy& djnh di vâi các chInh sách tài chinh và hot dng. Mt 

ben du'çic coi là ben có lien quan vài Ngân hang nu: 

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

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

có vn gOp vào Ngân hang và do do có ãnh his0ng dáng k tài Ngân hang; 

cO quyn dng kim soát Ngân hang; 

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

(c) Ben lien quan có thành vien là nhãn sir chInh trong Ban Tng Giám dc cUa Ngân hang 

hoc cong ty mc cUa Ngân hang; 
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(d) Ben lien quan là thành viên mt thit trong gia dinh cUa bt kr cá nhân nào dâ nêu trong 

dirn (a) hoäc (c); 

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

hoc chju ãnh hu?mg dáng k& ho.c có quyn biu quy& bi bt k' cá nhân nào dixçic d c.p dn 

trong dim (c) hoc (d). 

39. ChInh sách quãn 1 rüi ro lien quan dn các cong ciii tài chInh 

Djnh hixâng cüa SHB là trâ thành mt tp doàn tài chInh da n.ng. Do vy, vic si:r diing các 

cong cii tài chInh, bao gm huy dng vn tft khách hang (bang san ph.m tin gfti và phát hành giy 

t có giá) va du tix vào các tài san tài chinh có cht luvng cao dâ trâ thành hoat dng mang tfnh 

then ch& giUp SHB dat dugc müc chênh 1ch lâi sut cn thit. Xét tft khIa cnh quãn 1 rfti ro, 

SHB phài duy tn ca cu danh miic tài san, nçi phài trà và ngun vn (bao gm các khoãn miic ni 

bang và ngoi bang) vi rnic tiêu an toàn, giãm thiu rUi ro trong hoat dng ngân hang. Ben canh 

do, SHB thrc hin dan tu vào các chrng khoán hay cp tin diving cho các ngân hang khác. Nhftng 

rüi ro lien quan dn trao di ngoai t và thay di lãi su.t duçxc quãn l thông qua áp diing han mi'rc 

trang thai nham han  ch sir tp trung qua mrc ding thai tham gia vào các boat dng CO tác ding 

can bang ian nhau d giãm thiu rüi ro. Thông qua vic nm gift nhiu tài san là các cong C%i tài 

chinh có chit lucing cao, Ca cu bang can di k toán hçip nhAt cUa SHB có dü kbã näng phOng 

ngfta rüi ro tr9ng yu trong qua trinh hoat dng kinh doanh và dam bão kha nang thanh khoãn. 

Them vào dO, SHB cftng tham gia vào nhiu giao djch phong ngfta rüi ro lien quan den các cOng 

cu tài chInh nhu các cam kt hoán di ngoai  t cho miic dIch quãn l rfti ro lâi suât. 

Trong qua trinh quãn l rfti ro tin diving, SHB dã áp diing Cm nang TIn diing trong do ghi chi 

tit các chInh sách và thu tiic cho vay cling nhu các huO'ng dan thirc hin d chu.n hóa các hoat 

dng tin d%ing cüa SHB. Rh ro thanh khoán duçc hn ch thông qua vic nm gift mt s luçing 

tin mt va cac khoãn ti1ong duang tin dixâi dg tài khoãn Nostro mire d hçip l, các khoãn 

tin gin cO k' han tai NHNNVN và cac t chic tin ding khác và các giy t?Y có giá. Các t' l an 

toàn có tInh dn yu t rhi no cQng thrçrc sir ding d quán l rhi ro thanh khoãn. SHB thuàng tin 

hành dánh giá chênh loch iãi sut, so sánh vâi các thj truOng trong nrnc và quc t d có nhftng 

diu chinh kip thi. Them vào dO, vic ap dimg các quy trinh quãn l rhi ro ni b chng trâ nên 

hiu qua ban nh vic tnin khai H thng Quán l Vn Tp trung và H thng Thanh toán Tp 

trung, theo do toàn b các giao djch vn và thanh toán cha SHB du do HOi s!i chInh thrc hin. 

Vic dO cho phép SHB giám sat hiu qua han các bin di v v6n và giãm CáC sai sot co th xãy ra 

cUng nbu nhftng thu tiic phirc tap khOng can thit. 

a) Rüi ro tin diing 

27 



SHB 
:So.d ,,il,oa Poxb.0 *OktO 

Ngân hang TMCP SM Gôn — Ha Ni 
Thuyêt minh Báo cáo tãi chInh Hçrp nht qu 11112022 giai don tir 01/01/2022 dn 30/09/2022 

SHB chju rüi ro tin dtng trong qua trInh cho vay, dAu tu cUng nhu khi SHB dong vai trO trung 

gian thay mt khách hang hay các ben thr ba khác hay khi SHB c.p bão lành. Rüi ro khi các ben 

di tác không có khã näng thanh toán nç duçc giám sat mt each lien t%ic. RUi ro tin ding chinh ma 

SHB gp phãi phát sinh tr các khoãn cho vay và ing tnxâc cüa SHB. MUc d rüi ro tin d%ing nay 

duc phàn ánh theo giá trj ghi s cUa các tài san trên bang can di k toán hqp nht. Ngoài ra SHB 

cOn gp phãi rUi ro tin ding ngoi bang diith dng các cam kt cp tin ding và cp bão lãnh. 

SUB dâ duy trI mt chinh sách quãn 1 rüi ro tin d%ing dam bão nhü'ng nguyen tc co bàn sau: 

Thit 1p mt rnôi truäng quân l rüi ro tin dimg phü hçp; 

- Hoat dng theo rnt quy trInh cp tin diing lành mnh; 

- Duy tn mt quy trInh quãn 1, do liiing và giám sat tin d%ing phü hçTp; và 

- Darn bão kim soát dy dü di vOi rüi ro tin diing. 

SHB tin hành xét duyt tin diing qua nhiu cp d dam bão mt khoãn tin diing duçic xem xét 

mt cách dc l.p; dng thôi, vic phê duyt các khoãn vay duçc thirc hin trên ca sâ han müc tin 

diing duçe giao cho tmg cp có thm quyn. Ben canh  do, mô hinh phê duyt tin diving cüa SHB 

có sir tham gia cüa Hi dng tin ding d dam bão hott dng phê duyt tin dimg thrçc tp trung vOi 

ch.t luçing cao nht. 

SHB dang sü diing h thng xp hang tin dung ni b dixçic NHNNVN chp thun nhu rnt 

cong cit quán 1' d quãn trj rñi ro tin d%ing, theo do mi khách hang dugc xp loai a mt mic d G 

rüi no. Müc d rüi ro nay Co th duc scra di, cp nht thuang xuyên. Dü lieu và kt qua xp hang 

cia khách hang trên toàn h thng dixçic kim soát và quãn 1 tp trung tai Hi sâ chInh. Day là co 

sa 
cho vic cp tin dimg và cung cp djch v'i cho khách hang cUng nhii vic trIch 1p dir phông rüi 

ro tin ding theo quy djnh. 

Các tài san tài chinh "Dã qua han nlnrng chixa phãi trich 1p dr phOng ("TLDP")" chü yu bao 

gm các khoàn cho vay khách hang thrcic SUB phân loai t1r NhOrn 2 dn Nhóm 5 và các khoãn 

phãi thu qua han theo quy djnh cUa Thông tu 11 nhimg không phái trich l.p dr phOng. 

Các tai san tài chinh "Qua h và dä duqc TLDP dÀy dü" bao gm cac khoàn cho vay khach 

hang duc SHB phân loai tir Nhóm 2 dn NhOm 5 và cac khoàn phãi thu qua han  theo quy djnh 

cüa Thông tu 11 phãi trich 1p dr phOng và dâ duc SUB trIch l.p dr phOng dÀy dü. 

b) Rüi ro thanh khoãn 

Rüi ro thaith khoàn phat sinh trong qua trInh SHB huy dng vn nOi chung và trong qua trmnh 

quàn l cac trng thai tin t cüa SHB. Rüi ro thanh khoãn bao gm rüi ro do vic không có khã 

nàng huy dng diiçic tài san theo các thai dim dáo han  và lài su.t phü hçp cling nhu rüi ro do vic 

không cO khã näng thanh l ducc mt tài san vOi mt gia Ca hçrp 1 và trong mt khoãng thôi gian 

phü hçip. 
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SHB sü diing phuang pháp do luOng rüi ro phi hçp vài quy mô hoat dng và sc sn có cUa h 

thng thông tin, dam bão dáp 1rng yêu cu giâm thiu rüi ro. Rüi ro thanh khoán diicic do 1umg 

thông qua vic sü diing các chi s lien quan tài dOng tin, khã nàng huy dng van, khá näng thanh 

khoãn tài san cUa SHB. SHB cUng xây drng và áp diing h thng h.n mi'rc, thrn quyn phán quyt 

trng cp dira trên kt qua do 1uOng rüi ro cho tmg danh miic. 

c) Rüi ro thj trtrô'ng 

Rüi ro lài sut 

Các hot dng cUa SHB chju rüi ro v bin dng lài suit khi các tài san thu lãi và nç phãi trá 

chju lâi dáo h?n  ti nhüng thôi dim khác nhau hoc vOl nhüng giá trj khác nhau. Mt s tài san 

không Co ki hn ciii th hoc rt nhy cam vOi lài suit và không ti.xcmg iimg vOi trng khoán nçi phãi 

trã cu th. 

SHB sir dimg phuong pháp do luô'ng rüi ro lâi suât di vOl toàn b các khoãn m11c tài san Nç - 

Co trên khIa cnh thu nhp tir lài toàn hang. SHB cUng xây dimg và áp diving h thng htn mirc, 

thm quyn phán quyt tlrng cAp dira trén kt qua do luô'ng rUi ro cho trng danh miTic. 

Rüi ro tin tê 

Rüi ro tin t là rOi ro ma giá trj cüa cac cong ciii tài chInh bj bin dng xuAt phát tir bin dng 

tr giá. SHB du?c thãnh 1p và hot dng ti Vit Nam vOi dng tin báo cáo là Dng Vit Nam. 

Dng tin giao djch chinh cüa SHB cüng là Dng Vit Nam. Các khoãn cho vay khách hang cUa 

SHB chU yu bang Dng Vit Nam và Do la M. Mt s6 tài san khác cüa SHB bang ngoi t khac 

ngoài Dng Vit Nam và Do Ia M. SHB dã thit 1p hn müc trng thai cho th'ng loti tin t d%ra 

trên h thng dánh giá rüi ro ni b cüa SHB và các quy djnh cüa NHNNVN. Trng thai dng tin 

duçic quãn l hang ngày và chin luçic phOng ngira rüi ro duçic SHB sr ding d dam bão trng thai 

dng tin duçic duy trI trong htn müc dã thit lip. 
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40. Thông tin báo cáo b phn 

- Thông tin báo cáo b phn theo linh vic kinh doanh: 

1. TIn dung 2.JJâutir 3.Djchvti 4. Ngun von 5.Phânbô Tong cong 

Tài san 421,269,306.00 40,070,410.00 16,994,823.00 50,225,486.00 528,560,025.00 

1. TS B phan 390,147,557.00 39,992,197.00 193,201.00 49,969,516.00 480,302,471.00 

2.TSphânb 31,121,749.00 78,213.00 16,801,622.00 255,970.00 48,257,554.00 

Nç phãi trã (4,190,033.00) (8,074.00) (2,035,820.00) (480,031,859.00) (486,265,786.00) 

1. Nç phái trã b phn (977,086.00) (301,256.00) (480,005,434.00) (481,283,776.00) 

2.Ncphânb (3,212,947.00) (8,074.00) (1,734,564.00) (26,425.00) (4,982,010.00) 
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- Thông tin báo cáo b phn theo khu vic dja 1 

Tit' 01/01/2022 dEn 3 0/0 9/2022 

Kt qua kinh doanh bô phân 

• Min Bäc 
Triêu VND 

Mien Nam 
Triêu VND 

Min Trung 
Triêu YND 

Nir&c ngoài 
Triêu VND 

Tong cng 
Triêu YND 

Thu nhp Iãi thuân 9,872,434 2,264,479 622,845 477,179 13,236,937 

Lãi thuân tr hot dông djch vi 489,092 106,635 25,367 13,539 634,633 

Lãi thun tr hot dong kinh doanh ngoi hi 79,721 26,911 4,575 (15,345) 95,862 

Lãi/(I) thun tr mua ban chIing khoán kinh doanh - - 

Lãi/(1) thun tr mua ban chCrng khoán dâu tu 95,212 12,834 2,354 - 110,400 

Lãi thun tr hot dng khác 446,513 49,766 88,123 1,609 586,011 

Thu nhâp tr gop van, mua c phn 2,083 - - 2,083 

Chi phi hott dong (2,279,329) (521,169) (230,751) (88,784) (3,120,033) 
Lçri nhuân thuân tir hot dông kinh doanh 
trtrc chi phi dir phông rüi ro tin dung 8,705,726 1,939,456 512,513 388,198 11,545,893 

Chi phi dr phàng rüi ro tin dung (1,934,267) (410,044) 19,009 (185,539) (2,510,841) 

Tong lçri nhun trtro'c thuê 6,771,459 1,529,412 531,522 202,659 9,035,052 

_1J_ I.'Ji 
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Tii ngày 3 0/0 9/2022 

Tài san 

Min Bäc 
Triêu VNID 

Min Nam 
Triêu VND 

Min Trung 
Triêu VND 

Nirfrc ngoài 
Triêu VND 

Tong cong 
Triêu VND 

Tin mat và yang 1,298,3 16 371,158 155,775 142,528 1,967,777 
Tin gri ti Ngân hang Nhà nuóc 6,136,130 18,724 7,939 957,431 7,120,224 
Tin gri và cho vay các t chüc tin dung ("TCTD") 
khác 49,840,314 1,786 1,968 357,221 50,201,289 
Cho vay khách hang 269,707,182 63,767,881 22,198,225 13,928,155 369,601,443 
Du tu tài chInh 38,439,602 38,439,602 
Tài san cô dinh 4,863,799 49,436 20,347 9,313 4,942,895 
Tài san khác 29,729,221 16,146,532 10,169,348 241,694 56,286,795 
TONG TA! sAN 400,014,564 80,355,517 32,553,602 15,636,342 528,560,025 

Nq phái trã 
Tin gfri và vay các TCTD khác 76,268,014 1,441 7,478 10,113,169 86,390,102 
Tin gi'ri khách hang 245,319,616 68,394,688 23,906,364 3,096,798 340,717,466 
Huy dng khác 34,603,925 4,260,385 3,723,688 42,587,998 
Ng phãi trâ khác 11,991,837 2,169,649 1,384,544 1,024,190 16,570,220 
TONG NQ PHAI TRA 368,183,392 74,826,163 29,022,074 14,234,157 486,265,786 



Ngtrôi 1p biêu 

Trãii Thanh Thüy 

NGAN HANG 

THII3NG MA IPHAN 

'it 

Ngô Th1 Van 

I1SHB 
Ngãn hang TMCP Sãi Gôn — Ha Ni 

Thuyt minh Báo cáo tãi chmnh Hçrp nht qu 11112022 giai don ttr 01/01/2022 dn 30/09/2022 

41. Tc CIA MQT SO LOiJ NGOiI T 

USD 

VAO THI DIEM CUOI QU 

30/09/2022 31/12/2021 

VND VND 

23,840 22,750 

EUR 23,378 25,737 

GBP 26,564 30,739 

CHF 24,427 24,899 

JPY 165 198 

SGD 16,668 16,858 

AUD 15,479 16,528 

HKD 3,042 2,921 

CAD 17,417 17,885 

CNY 3,365 3,573 

LAK 1.4441 2.0357 

XAU 6,521,000 6,116,000 

HàN3i, ngàyZ thángAbnám 2022 

K toán trirô'ng Tong Giám IMC-V 

e/r90 9;h YtI 
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