
Di din t chu 
Nguii UQ CBTT 

CHU TICH HDQT 

VTPBank CQNG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
Dc 1p  - Ti do - Hnh phüc 

S: 02/2020/TPB.HDQT Ha N5i, ngày 20 Iháng 01 nám 2020 

CONG BO THÔNG TIN TREN CONG THÔNG TIN DIN flY CUA 
UY BAN CHIYNG KHOAN NHA NU'OC VA SGDCK TP.HCM 

KInh gCri: - Uy ban Chrng khoán Nhà nuâc 

- Sâ Giao djch Ching khoán TP. HCM 

Ten t chüc: Ngan hang Th.xong mi C phAn Tiên Phong 

MA chng khoán: TPB 

Dja chi tru s& chInh: Tôa nhA TPBank, S 57, Ph L Th.r&ng Kit, Phi.räng Trân Hung Do, 

Qu.n HoAn Kim, HA Ni 

Din thoi: 024. 37688998 

Fax: 024. 37688979 

Ngu?ñ thirc hin cong b thông tin: Ong Lê Quang Tin 

Chrc vu: Phó Chü tjch Hi dng QuAn trj 

Loai thông tin cOng b: I djnh kS'  LI bt thtrOng D24h Eltheo yeu cu 

Ni dung thông tin cong b: BAo cáo tài chInh Qu 4 nAm 2019. 

Thông tin nay dA duac cong b6 trên trang thông tin din tcr cUa Ngan hAng vào ngAy 20/01/2020 

ti thrOng din: https://tpb.vnlnlia-dau-tu/bao-cao-tai-chinh  

TOi cam kt các thông tin cOng b trên dày là dung sugr tht và hoàn toàn chiu trách nhim tnrâc 

pháp 1ut v ni dung các thông tin dA cOng b./. 

Tài lieu dInh kern: 
- Báo cáo tài chInh Qu5 4 nárn 20'KJ 

No'i n/ian: 

- Nhir KInh gCri; 
- Luu VP. HDQT. 



VTPBank CONG HOA xA HO!  CHU NGHTA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

S: 03/2020/TPB.HDQT Ha N.51, ngày 20 tháng 01 näm 2020 

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIN TI' CUA 
UY BAN CHUNG KHOAN NBA NU'OC vA SGDCK TP.HCM 

KInh gi:ri: - Uy ban Chirng khoán Nhà nuàc 

- S Giao djch Chrng khoán TP. HCM 

Ten t chüc: Ngân hang Thuung mi C phn Tiên Phong 

Ma chi.ng khoán: TPB 

Dia chi tru sâ chInh: TOa nhà TPBank, S 57, Ph L Thu?mg Kit, Phuông Trn Hrng Do, 

Qun Hoãn Kim, Ha Ni 

Diên thoai: 024. 37688998 

Fax: 024. 37688979 

- Ngui thirc hin cong b thông tin: Ong Lê Quang Tin 

Chirc vii: Phó ChU tjch HOi  dng Quan trj 

Loi thông tin cOng bé: I djnh k' 0 bt thu&ng LI 24h LI theo yeu cu 

Ni dung thông tin cong bE: Ngân hang TMCP Tiên Phong (TPBank) xin giài trinh v bin 

dng li nhun sau thus so vOi cüng k' trên Báo cáo tài chInh Qu 4 näm 2019 nhu sau: 

Li nhun sau thug Qu 4 và Ca näm 2019 cüa TPBank ln hxçit là 1.171 t dng và 3.094 t' 

dng, tang 127% và 7 1,4% so vOi cüng k' näm 2018. 

Nguyen nhân: 

Trong Qu 4 và cã näm 2019, lqi nhun sau thug cüa TPBank tang nhi các mãng kinh doanh 

cüa ngân hang du dat  duc kt qua khá quan, tang len so vâi cUng k' näm truâc. Dc bit trong 

näm 2019, thu tr boat dng khác tang gn 7 lAn, chrng khoán dAu tu tang gn 3 lAn so vOi cüng 

kS' näm truóc, cac máng kinh doanh khác cUng có mirc tang len nhiu lAn so vOi näm 2018. Ci,i 

th müc tang cüa mOt s6 khu vrc li nhun nhu sau: 

Dun vi:  Triu ddng 

STT Chi tieu 
Qu 

4.2019 

Quy 

4.2018 

Tang! 

Giám 

Näm 

2019 

Näm 

2018 

Tang! 

Giãm 

1 Thunhp1aithuAn 1.503.061 1.263.213 239.848 5.633.322 4.377.777 1.255.545 

2 
Lãi/ l thuAn tr hoat dOng 

dich vu 
314.894 236.437 78.457 1.072.368 676.185 396.183 

3 
Lâil l thuAn t1r mua ban 

chüng khoán dau tu 
86.817 4.709 82.108 910.692 351.959 558.733 



Dai din to chirc 
Ngthi UQ CBTT 

PHO CHU T!CH  HDQT 

274 46 

No'i nhân: 
- Nhu Kinh giri; 
- Luu VP. HDQT. 

(/C/NGAN HA 
I  TH1IOG MAI Co 

\\TiEN  PHONG J7 
uang Tiên 

STT Chi tieu 
Qu 

4.2019 

Qu 

4.2018 

Tang! 

Giam 

Nám 

2019 

Nàm 

2018 

Tang! 

Giam 

4 
Lãi/ 1 thun ti'r hoat dông 

khác 
880.174 15.848 864.326 928.218 139.569 788.649 

5 Tnglçiinhuântrtxâcthu 1.464.174 644.223 819.951 3.868.189 2.257.780 1.610.409 

6 Lciinhuânsauthu 1.171.246 515.145 656.101 3.093.943 1.805.238 1.288.705 

Thông tin nay dã duçic cong b trên trang thông tin din tir cüa Ngân hang vào ngày 20/01/2020 

tai dii&ng dan: https ://tpb.vnlnha-dau-tulthong-bao-co-dong 

Tôi cam kt các thông tin Cong b trên day là dUng sir thQtt và hoàn toàn chju trách nhim trtrâc 

pháp 1ut v ni dung các thông tin cIa cong b./. 
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VTPBank 

Ngãn hang Thtro'ng mtti  C6 phAn Tiên Phong 

Báo cáo Tái chInh Qu IV näm 2019 

và näm tài chInh k& thUc ngãy 31 tháng 12 nàm 2019 
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Ngân hang ThLrong mi Co phn Tiên Phong Miu s6: B02/TCTD 

57 Lj Thwông Kii, Qu(:n Hoàn KieArn,  Ha Ni (Ban hành theo thông itt s 49/2014/TT-NHNN ngôy 3 1/12/2014 
cua Thing ddc Ngán hang Nhà nzthc Viii  iVam) 

BANG CAN DO! KE TOAN 
Tii ngày 31 thdng 12 närn 2019 

STF Chi tiêu 
Thuyet 

rn in h 

31/12/2019 
Triu VND 

31/12/2018 
Triêu VND 

(Dä kiêm toán) 

A. TAI SAN 164.593.666 136.179.403 

I T1n mt, vng bac, dá qu 5 1.654.531 1.332.025 

II Tin gui ti NHNN 6 7.760.937 4.692.735 

Tin, yang gui ti các TCTD khác và cho vay cac 2 1.023.865 16.340.793 
TCTD khäc 

I Tiên, yang griticác TCTD khác 19.261.332 15.680.793 

2 Cho vay các t6 ch(rc tin ding khác 1.762.533 660.000 

3 Dir phông rt:ii ro cho vay các TCTD khác 

IV Chfrng khoán kinh doanh 

Các cong cu tai chInh phái sinh Va các tài san tài 
chInh khác 

8 12.987 

VI Cho vay khách hang 94.435.382 76.295.237 

I Cho vay khãch hang 9 95.643.700 77.185.148 

2 D,r phông rUi ro cho vay khách hang 10 (1.208.318) (889.911) 

VII Hot dng mua nq 11 1.041.334 1.265.452 

1 Muançr 1.050.606 1.273.714 

2 Dr phông rUi ro hoat dng mua nç (9.272) (8.262) 

VIII Chüng khoán du tir 12 26.075.064 24.899.523 

I Chrng khoán du tir sn sang d ban 26.139.104 24.641.343 

2 Chrng khoán dAu tir giCi dn ngày dáo han 44.700 801.215 

3 Dir phông giárn giá chCrng khoán du tu (108.740) (543.035) 

IX Cop vn, du tLrdài hn - 

X Tài san c djnh 570.994 300.052 

1 Tài san c dinh h&u hInh 13 368.965 202. 863 
a -NguyêngiáTSCD 698.012 441.079 
b - Hao mon TSCD (329.047) (238.216) 
2 Tài san c dinh thué tài chInh 
a - Nguyen giá TSCD 
b - Hao mOn TSCD 
3 TàisàncdinhvOhInh 14 202.029 97.189 
a - Nguyen giá TSCD 370.895 2 12.497 
b - Hao mOn TSCD (168.866) (115.308) 

XI Bt dng san du tu - 
- Nguyen giá BDSDT 

2 -HaomOnBDSDT 

TH 



Ngân hang Thwo'ng mi C6 phn Tiên Phong Miu so: B02/TCTD 

57 Lj Thu'ông Kiet,  Quân Hciàn KiErn, Ha Nôi (Ban hành theo thông tu sá 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 
cua Thing dc Ngdn hang Nhà nithc Vit Nam) 

STT Chi tiêu 

XII Tài san co khác 

1 Các khoãn phãi thu 
2 Các khoán Iài, phi phài thu 

3 Tài san thuE TNDN hoàn Iai 
4 TàisãnCókhác 

Thuyt 
minh 

31/12/2019 
Triêu VND 

31/12/2018 
Triu VND 

(Dã kiOm toán) 
15 12.018.572 

9.222.733 
1.311.427 

1.499.720 

11.053.586 

8.029.724 

1.339.091 

1.684.771 

Các khoán dr phông ri ro cho các tài san Co ni 
bang khac 

(15.308) 

B. N PHAI mA vA VON CHU sO HUU 164.593.666 136.179.403 

Các khoän n' ChInh phü và Ngân hang Nhà 
n uo.c 

16 828.005 4.752.198 

II 1'In gui va vay các t 9  chfrc tIn dung khác 17 40.213.903 33.491.419 

1 TiAn gCri ct1a cac t chi.rc tin dung khác 28.948.393 18.653.620 

2 Vay các t chCrc tIn dung khác 11.265.510 14.837.799 

Ill 1in gui cua khách hang 18 92.439.495 76.138.062 

Các cong cu tài chInh phái sinh Va các khoãn 
tat chinh khäc 

8 108.589 

V Vn tài trq, üy thác du tLr, cho vay TCTD chu 
rut ro 

19 706.047 247.228 

VI Phát hanh giy t0 Co giá 20 14.426.020 8.715.178 

VII Các khoàn no khác 21 2.905.416 2.105.044 

1 Các khoân lAi, phi phãitrà 2.034.579 1.341.405 

2 ThuA thu nhp doanh nghip hoàn 1i phài ira 

3 Cãc khoân phãi trá và cong nçi khác 870. 837 763.639 

Du phông rüi ro khác (D phông cho cong nç tiArn 
An và cam kAt ngoi bang) Jc 

VIII Vn chü s0 hfrti 22 13.074.780 10.621.685 I 
N 

1 V6n cUat6 chCrc tin ding 7.882.729 8.510.485 

a Vn diAu 1 

b Vn dAu tx xây drng ca bàn 

c Thng di.r vn c phAn 

8.565.892 

76 

8.565.892 

76 

d C phi&i qu5 

e C phiAu iiu dAi 

g V6n khác 

(683 .239) (55.483) 

2 Qu cüa t chtic tin ding 576.259 305.473 

3 Chnh 1ch t' giá hi doái 

4 Chênh 1ch dánh giá 1i tài san 

5 Lçi nhun cillra phân ph&' L6 iQy kA 4.6 15.792 1.805.727 



LECAMTU 
Ké toán trwthng 

NGUYEN LAM HOANG 
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Ngân hang Thirong mi Co phn Tiên Phong MJu s6: B02/TCTD 

57 Lj Thwfrng Ki't, QuçIn Hoân Kiim, Ha N5I (Ban hành thea thông tzz st 49/2014177-NHNN ngày 31/12/2014 

cüa Th6ng dc Ngdn hang Nhà nwóc Vit Nain) 

CHI TIEU NGOAI BANG CAN DO! KE TOAN 

STT 
Thuyet 

Ch tiêu minh 

31/12/2019 
Triêu VND 

31/12/2018 
Triçu VND 

(ä kiêm toán) 
1 Bào lãnh vay vn 86.770 59.068 
2 Cam kt giao djch h6i doái 

Cam kEt mua ngoi t 6.8 12.180 4.2 13.903 
Cam kët ban ngoi t 6.822.556 4.215.408 

Cam kt giao djch hoán di 59.929.770 43.665.625 

3 Cam két trong nghip vi LC 1.76 1.377 1.629.153 

4 Bào lãnh khác 11.534.642 10.575.376 

5 Các cam kt khác 1.300.013 2.395.066 

Ha N.31, ngâyotO tháng 01 näm 2020 

LAP BIEU4fr KIEM SOAT DUYT 

.3274 

jAM I 

GMAI 

•;N P1 

'IEM 



274 48 .5 HE DUYT 

NGAN HAN 
0 

THUØNG MAI CO P'A 

nEN PHONG 

q 

/ 

Nam trir&c Nám nay Nãm tru*c 

Triéu VND 
Triu VND Triu VND 

(Dã kiêm toán) 

2.564,001 11.850.763 9.373.839 

(1.300.788) (6.217.441) (4.996.062) 

1.263.213 5.633.322 4.377.777 

297.283 1.365.469 864.711 

(60.846) (293.101) (188.526) 

236.437 1.072.368 676.185 

72.055 43.862 81.310 

4.709 910.692 
- 

351.959 

19.798 1.027.005 149.270 

(3.950) (98.787) (9.701) 

15.848 928.218 139.569 

- 

(867.837) (3.422.324) (2.846.688) 

724.425 5.166.138 2.780.112 

(80.202) (1.297.949) (522.332) C 

644.223 3.868.189 2.257.780 I 

(129.078) (774.246) (452.542) 

515.145 3.093.943 1.805.238 

I,. 

"EM 
NGUYEN LAM HOANG 
Giám dác KhO'i Tài chInh 

N }RJNG 

Tong Giám dc 

LECAMTU 

Ke toán trwóng 

Ngân hang Thtro'ng mi C phn Tiên Phong Mtu s: BO3iTCT.D 

57 Lj Thwöng Kiit, Qun Hoàn KMm, Ha N$i (Ban hành theo thongtzs649/2014i'IT-NHNNngày3I/12/2014 

cta TMng dc Ngán hang Nhà nwác Vit Nam) 

BAO CÁO KET QUA KLNH DOANH 
Luy k tfr du nm den cui 

qu nay 

SU Chi tiêu 

1
Thunhpläivàcáckhoànthun.hp 
tuang tir 

2 ChiphI laivàcác chi phi tuangtir 

I. Thu nhp lãi thun 

3 ThunhptirhotdOngdjchvi 

4 ChiphI hot dng djch vi 

Thuyt 
minh 

23 

24 

Qu 

Nm nay 

Triéu VND 

3.178.731 

(1.675.670) 

1.503.061 

412.786 

(97.892) 

II. Lãil I thun tr hot dng djch vi 25 314.894 

Ill
Läi/ I thun lit ho3t dng kinh 
doanh ngoi hoi 

26 18.919 

LäIJ 1 thun tir mua ban chthig 
khoán kinh doanh 

LãiJI thun tü' mua ban ching 
khoan thu tir 

27 86.817 

5 Thu nhp tr hoat dtng khác 929.849 

6 Chi phi hoat dng khác (49.675) 

VI. Lãi/ I thun tü hoit dng khác 28 880.174 

VII. Thu nhp tü gop van, mua cä phn 

VIII. Chi phi hoat dcing 29 (1.000.467) 

Lqi nhuân thun tr hoat c1ng 
IX. kinh doanh trirO'c chi phi di 

phOng rüi ro tin dyng 
1.803.398 

X. Chi phi di phông rüi ro tin dyng (339.224) 

XI. Tng lçri nhuãn tru*c thud 1.464.174 

Chi phi thud thu nhp doanh 
nghiptm tinh 

(292.928) 

XIII. Lç'i nhun sau thud 1.171.246 

LAP BIEU1' KIEM SOAT 

IV 

Ha Nç5i, ngàyoO thang 01 näm 2020 
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Ngân hang Thirong mi Co phn Tiên Phong Mu sá: B04/TCTD 

57 Lj5 Thithng Kiet, Quân Hoàn KiErn, Ha NOi (Ban hành theo thông lit so 49/2014/JT-NHNN ngày 31/12/2014 

cüa ThOng dOc Ngán hang N/ia nu-ãc Vit Nam,) 

STFCH TIEU 

BAO CÁO LU1JCHUYEN TIENTE 
Thuyt Ta 01/01/2019 'hr 01/01/2018 
minh dn 31/12/2019 dn 31/12/2018 

Triêu VND Trhu VND 
(Dã kiém loan) 

     

LUU cHUYEN TIEr muAN TI'S HOAT DQNG KINH DOANH 

I Thu nhâp lAi va cac khoán thu nhp tuong tir nh.n &rçic 11.916.023 9.290.018 

2 Chi phi lâi va các chi phi tirong tir da trã (5.523.125) (4.802.055) 

3 Thu nhp ti'i hoat dng djch vi nhn di.rcc 1.072.368 676.185 

4 Chênh lch s tin thirc thu/thirc chi tir hot dng kinh 
doanh (ngoi t, yang bac,  chirng khoán) 872.137 498.102 

5 Thu nhp khác 865.883 109.126 

6 Tin thu các khoãn nçi da &rçic xCr I xoá, bà dp bang 
nguôn rt'il ro 62.069 30.974 

7 Ti&n chi trâ cho nhãn viên và hot dOng quãn 1, cong 
(3.143.890) (2.791.495) 

8 Tin thu thu nhp thirc nip trong nãm (779. 966) (221.070) 

Luu chuyn tin thun tr hot dng kinh doanh 
trtr&c nhUng thay dôi v tài san và v6n kru dng 

5.341.499 2.789.785 

Nizung thay d6i v tài san hoist  dng (21.058.619) (13.981.577) 

9 (Tang)/Giam các khoân tin gi và cho vay các TCTD (80.532) 540.000 

10 (Tang)! Giam các khoãn v kinh doanh chng khoãn (21.759) (41.316) 

11 (Tang)/Giãm các cong cii tài chinh phái sinh và các tài 
san tài chInh khac 

(12.987) 
'N 

12 (Tang)/Giam cac khoàn cho vay khách hang (17.532.511) (14.345.037) PH 

13 Giãm ngun dt.r phOng ct bü dâp tn tht các khoãn (1.287.990) (244.333) 

14 (Tan g)IGiâm khác v tài san hot dng (2.122.840) 109.109 

N/sung thay di v cong nil  hozl d(3ng 24.472.868 6.071.797 

15 (Tang)/Giam các khoán nç chInh phü và NHNN (3.924.193) 3.669.974 

16 (TAng)/Giãm các khoán tin gCri, tiên vay các TCTD 6.236.797 (8.867.974) 

17 (TAng)/Giam tin gCri cia khách hang 16.301.433 5.839.476 

18 (Tang)/Giàm phát hành giAy Ri có giá (ngoai tr giAy t 
Co giá phát hành di.rçrc tInh vào hoat dng tãi chinh) 5.443.842 5.247.024 

19 (Tang)/Giãm von tài try, üy thác dâu tir, cho vay ma 
TCTD chju rUl ro 458.819 114.744 

20 (Tang)/Giám cac cOng cis tãi chinh phái sinh và các 
khoãn nq tài chinh khác 

(108.589) 24.238 

21 (Tang)/Giam khác v cong nq hot dng 64.759 44.315 

22 Chi tir qu5 cUa ti chCrc tin ding 

I. Ltru chuyn tin thun tir hot dng kinh doanh 8.755.748 (5.119.995) 

5 



Ha N ..y0tháng 01 nám 2020 
O 2'JyT 

C 

0 

Ngân hang Thtro'ng mi C phn Tiên Phong Mcu so: B04/TCTD 

57 Lfl Thwfrng Kit, Qumn Hoàn KieAm,  Ha Ni (Ban hành theo thông tw sd 49/201417T-NHNN ngày3l/12/2014 
ca Thing d6c Ngán hang Nhà nzróv Vit Nam) 

sTr ciii TIEU 
Thuyt Tr 01/01/2019 Tu 01/01/2018 
minh dn 31/12/2019 dn 31/12/2018 

Triêu VND 
Triu VND 

(Da kiêm toOn) 
LIYU CHUYEN TIEN THUAN TL! HOAT DQNG DAU 'nf 

1 Muas.mtàisànc6djnh (394.594) (231.538) 

2 Tin thu tir thanh 1, nhi.rcing ban tãi san c djnh 265 297 

3 Tin chi tt'r thanh 1, nhtrçmg ban tài san c6 djnh (828) 

4 Muas&n bAtdngsândAuti.r 

5 Tin thu tir ban, thanh 1' bt dng san dAu tix 

6 Tin chi ra do ban, thanh 1' bt dng san dAu tu 

7 Tin chi du tir, gop v6n vào các don vj khác (Chi du 
tu mua cong ty con, gop v6n lien doanh, lien kit, vã 
các khoãn dAu ti.r dài han  khác) 

8 Tin thu tir dAu ti.r, gOp vn vão các don vj khác (Thu 
ban, thanh 1' cong ty con, gOp vn lien doanh, lien két, 
cac khoàn dAu tir dài han  khác) 

9 Tin thu c6 tCrc va Içii nhun duçxc chia tr các khoãn 
dAu tu, gop vn dâi han 

II. Lmi chuyn tin thun tir hot dng du tLr 

LUU CHUYEN TIEN muAN T0 HOiST DQNG TA! CHINH 

I Tang vn c phAn tr phát hânh c phiu 

2 Tin thu tr phát hành giy tO' cO giá dài h có dü diu 
kin tInh vâo v6n tir cO Va các khoân vn vay dài han 

3 Tin chi thanh toán giy tO' có giá dài han  cO dU diu 
kiin tInh vao vn tir có và cac khoân vn vay dài h.n 
khác 

4 C trc trã cho c dông, lçii nhun dã chia 

5 Tin chi ra mua c phiu ngân qu5 

6 Ti&n thu duçtc do ban c phiu ngân qu 

III. Luu chuyn tin thun tr hot dng tài chmnh 

IV. Lu'u chuyn tin thun trong k5' 

V. Tin và các khoãn tu'o'ng dung tin du k' 

VI. Diu chinh ãnh hu&ng cüa thay di t giá 

VI. Tin vã cac khoãn tuong dung tin cu6i 30 

(394.329) (232.069) 

2.190.389 

267 000 

(13.000) 

(7.4 15) (50.659) 

(627.756) 
- 

(368. 171) 2. 126.730 

7.993.248 (3.225.334) 

21.205.553 24.430.887 

29.198.801 21.205.553 

LP BIEUfjZ 

LE CAM TU 
KI toán trithng 

IUEM SOAT 

NGUYEN LAM HOANG 
Giám ã'ó'c K/if Tài chInh 
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Hç ten 

Ong D Minh PhCi 

Ong Lé Quang Tin 

Ong D Anh Tii 

Ong Shuzo Shikata 

Ba Nguyn Thu Ha 

Ong Pham Cong TCr 

Ba D Thj Nhung 

Ong Eiichiro So 

Chircvy 

ChCi tjch 

Phó ChU tjch 

PhO ChCi tjch 

Phó Chü tjch 

Thành viên 

Thành vién 

Thành viên dc 

Thành viên 

Ngân hang Thirong mal Ci phn Tiên Phong Mâu so: BOS/TCTD 

57 Lj5 T/nthng Kiit, Quân Hoàn Kié'm, Ha NO! (Ban han/i theo thông tics6 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 

cüa Th6ng d6c Ngán hang Nhà nu-ác Vit Narn,) 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 
A Den 31 thang 12 nani 2019 

1. Dc dim hoat ding cüa t chfrc tin dyng 

Ngân hang Thuyng mai c6 phAn Tiên Phong (sau day goi tt là "Ngân hang") là ngân hang thuang mai  c phAn 

thrçic thành Ip tai  nixOc Cong hOa Xa h,i ChQ nghia Vit Nam vào ngày 5 tháng 5 näm 2008 theo Giây phép 

thành 1p s6 123/GP-NHNN cüa Th6ng dc Ngân hang Nhà Nuâc Vit Nam ("NHNN"); Giy phép thành 1p  cCia 

Ngân hang &rcic diu chinh, sCra di và b sung theo Quyt djnh s 393/QD-NHNN ngày 8 tháng 3 näm 2019 cUa 

lhóng dc NI-INN. Th?ii han  hoat dng cCia Ngân hang là 99 näm k tCr ngày cp Giy phép thành 1p s6 123/OP-

NHNN. GlAy chCrng nhn dAng k' kinh doanh cüa Ngân hang duqc dang k IAn dAu ngày 12 tháng 5 näm 2008 và 

däng k thay d6i lAn thCr 25 vào ngày 04 tháng 04 näm 2019. 

Hi dng Quãn tr 

Ngày b nhim 

Bô nhim cho nhirn k'  2018-2023 theo Nghj quyt so 
03/2018/NQ-TPB.DHDCD ngày 20/04/2018 va Nghj quyet so 
09/2018/NQ-TPB.HDQT ngày 20/04/2018 

B nhim cho nhim k5' 2018-2023 theo Nghj quyt s 
03/2018/NQ-TPB.DHDCD ngày 20/04/20 18 Va Nghj quyt s 
09/201 8/NQ-TPB.l-IDQT ngày 20/04/2018 

Bô nhim cho nhirn kS'  2018-2023 theo Nghj quyEt s6 
03/2018/NQ-TPB,DHDCD ngày 20/04/2018 và Ngh quyt so 

09/2018/NQ-TPB.HDQT ngày 20/04/2018 

BO nhim cho nhim k5' 2018-2023 theo Nghj quy& sO 
03/2018/NQ-TPB.DHDCD ngày 20/04/2018 và Nghj quyt sO 
09/20181NQ-TPB.HDQT ngày 20/04/2018 
Bô nhim cho nhirn kS'  2018-2023 theo Ngh quyt sO 
03/2018/NQ-TPB.DHDCD ngay 20/04/2018 va Nghj quyt sO 
09/20181NQ-TPB.l-IDQT ngày 20/04/2018 

BO nhim cho nhim kS'  2018-2023 theo Nghj quyt sO 
03/20181NQ-TPB.DHDCD ngày 20/04/2018 và Nghj quyêt so 
09/2018/NQ-TPB.HDQT ngày 20/04/2018 

BO nhim cho nhim k' 2018-2023 theo Nghj quy& so 
lap 03/20181NQ-TPB.DHDCD ngày 20/04/2018 và Nghj quyt sO 

09/20181NQ-TPB.FIDQT ngày 20/04/2018 

B6 nhim cho nhirn k' 2018-2023 theo Nghj quyOt sO 
03/2018/NQ-TPB.DI-IDCD ngày 20/04/2018 và Nghj quyt sO 
09/20181NQ-TPB.HDQT ngày 20/04/2018 
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Ba Nguyn ThI Bào 
Truàng ban kim 
soát 

Ong Thai Duy Nghia 
Thành viên chuyên 
trách 

Ong Phm Dông Anh 

OngNguynHngQuân 

Ong Nguyn Vit Anh 

Ong Lê Hng Nam 

Ong KhOc Van H9a 

Ba Tnrang Thj Hoang Lan 

Ong Dinh Van Chin 

Ong Nguyn Lam Hoang 

BàLêCmTCi 

'JS 

Tng Giárn d6c 

Phó Tong Giám dOe 

Phó Tong Giám dic 

Phó TOng Giám doe 

Phó T6ng Giám d6c 

Phó Tng Giám d6e 

Phó Tong Giám dôc 

PhO T6ng Giám dc 

Giám d6c Khi Tài chInh 

K toán trisâng 

Ong Nguyn Hi.rng 

Ngân hang Thtro'ng mi Co phn Tiên Phong Mâu sJ: B05/TCTD 
57 Lj Thwlrng Kiit, Quan  Hoàn Kiern, Ha NOi (Ban han/i tiwo thông tu- s6 49/2014/7'T-NllNNngày 31/12/2014 

coo Th6ng d6c Ngdn hang N/ia nu-ó'c Vit Nam,) 

Ban kiêm soát 

HQ ten Cbtrc vu Ngày bii nhim 

Thành viên không 
Ba Nguyn Thi Thu Nguyt chuyên trách 

Bô nhim cho nhirn k' 2018-2023 theo Nghj quyet sO 
03/20181NQ-TPB.DHDCD ngày 20/04/2018 và Quyt djnh so 
12/2018/QD-TPB.BKS ngày 20/04/2018 

B nhim cho nhirn kS'  2018-2023 theo Nghj quyt s6 
0312018/NQ-TPB.DHDCD ngày 20/04/2018 và Quyet djnh so 
12/2018/QD-TPB.BKS ngày 20/04/2018 

B nhim cho nhim kS'  20 18-2023 theo Nghj quy& s6 
03/2018/NQ-TPB.DHDCD ngày 20/04/2018 và Quyêt dlnh  so 
12/2018/QD-TPB .BKS ngày 20/04/2018 

Ban Tying Giäm dc, Giám dc Tài chInh vã K toán truöng 

ayb6: 
Bô nhim ngày 04/07/20 12 
Tái bô nhim ngày 03/10/20 17 
Bô nhim ngày 08/04/20 1 1 
Tái b6 nhim ngày 01/07/2017 

Bô nhim ngày 01/02/2012 
Tái b nhim ngày 01/07/20 17 
Bô nhim ngày 07/03/20 1 1 
Tái b nhim ngày 0 1/07/2017 
Bô nhirn ngày 02/03/20 12 
Tái b nhim ngày 01/07/2017 
Bô nhiii ngày 15/09/2012 
Tái bô nhim ngày 01/07/2017 
B nhim ngày 28/12/2018 

Bô nhim ngày 15/04/20 16 

Bô nhim ngày 15/04/20 19 

Bô nhim ngày 26/04/2013 

Tru s&chInh: 

Ngân hang có tri sâ chInh tai Tha nhà TPBank, 57 L' Ththng Kit, Hoàn Kim, Ha Ni, Vit Nam. Ti ngày 31 

thang 12 näm 2019, Ngân hang có 6.200 can b cong nhân vién (Ti 31/12/2018, Ngân hang có 4.985 can b 

cong nhân viên). 

Tang s6 chi nhánh: Tai ngay 31 tháng 12 nám 2019, Ngân hang có mt (01) Hi sâ chInh, mt (01) Van phOng 

dai din  tai  TP H ChI Minh, ba muai lam (35) chi nhánh và bn muoi (40) phong giao djch t?i  các tinh Va thành 

ph6 trén ca ni.rc. 

2. K' k toán, don vl tin t sü diing trong k toán 

- Kj kè loan: K5' k toán nãm bt du tcr ngày 01/01 và kt thCic vào ngay 31/12. 

- Do7l vj ui.n i sz dyng trong ki loan cüa ngán hang: Dng Vit Nam (VND). 

- K IcE loan Quj IV: bt d&u vao ngày 01 thãng 10 vã kOt thOc vào ngày 31 thang 12. 
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Ngân hang Thirong mi Co phn Tiên Phong Mu sJ: B05/TCTD 

57 Lj Tluthng Kiet, Qun Hoàn Kicrn, Ha N3i (Ban hânh thea thông iw s 49/2014177'-NHNN ngày 31/12/2014 

cüa Thong dc Ngán hang Nhà nw&c Vit Nam) 

3. Chuán misc vã H thong k toán áp dyng 

Các báo cáo tài chInh gi0a nien d cüa Ngân hang duçic 1p theo các Chun rni,rc K toán Vit Nam và Ch d k 

toán hin hành (Mi vol cac t chCrc tin diving. H thng báo cáo tài chInh cüa Ngân hang bao gm: Bang can (Mi k 

toan, Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh, Báo cáo liru chuyn tin t và Thuy& minh báo cáo tái chInh. 

3.1. Cc so 1p bdo cáo tài chtnh 

Báo cáo tài chInh cCia Ngân hang duçic 1p phü hcip vOi H thng k toán các t ch&c tin ding Vit Nam theo 

Quyt djnh s6 479/2004/QD-NHNN ngày 29 thang 4 nam 2004, Thông tu s 10/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 3 

näm 2014 và Thông tu s 22/2017/TT-NHNN ngày 29 thang 12 närn 2017 b sung, sCra (Mi Quyt djnh s6 

479/2004/QD-NHNN; Quyt djnh s 16/2007/QD-NHNN ngày 18 thang 04 näm 2007, Thông tu s 49/2014/TT-

NI-INN sCra (Mi, b sung mt s6 diu khoán ct'ia Ch d báo cáo tài chinh (Mi vOl các th chrc tin dung ban hành 

kern theo QuyEt djnh s6 16/2007/QD-NHNN và H thng tài khoãn k toán các to ch(rc tin di,ing ban hành kern 

theo Quyt djnh s 479/2004/QD-NHNN cüa Thng (Mc Ngân hang Nhà nuOc Vit Nam và H th6ng Chuân mirc 

k toán Vit Nam do B Tãi chinh ban hánh bao gm: 

Quyt djnh s 149/2001/QD-BTC ngày 31 tháng 12 näm 2001 v vic ban hành b6n Chun mrc kO toan 

Vit Nam (Dcyt 1); 

Quyt dlnh  s6 16512002/QD-BTC ngày 31 tháng 12 näm 2002 v vic ban hành sáu ChuAn mt,rc k toán 

Viêt Nam (Dçit 2); 

Quyt djnh s 234/2003/QD-BTC ngãy 30 tháng 12 nam 2003 v& vic ban hành sáu Chun mrc k toán 

Vit Nam (Dçit 3); 

Quy& dlnh  s6 12/2005/QD-BTC ngày 15 tháng 2 näm 2005 v vic ban hành sáu Chun mrc k toán Vit 

Nam (Dçit 4); và 

Quyt djnh s I 00/2005/QD-BTC ngày 28 tháng 12 nArn 2005 v vic ban hành bn Chun mrc k toán 

Viêt Nam (Dcrt 5). 

3.2. Cdc cc sO dan/i gid và cdc wOc tlnh ke loan 

Viêc trInh bay báo cáo tài chinh yêu cu Ngân hang phài thirc hin các uOc tInh và giã djnh ãnh hi.rOng dn so 1iu 

báo cáo cfxa tài san, nçi phài trá cUng nhis vic trInh bay các Cong ng tiêm an. Các iiOc tinh và giã djnh nay cüng 

ãnh huOng dn thu nhp, chi phi vâ kt qua s6 lieu dir phông. Các i.rOc tinh nay di.rcic dra trén các giã djnh ye mt 

s6 yu t vOl các mCrc d khác nhau v chü quan va tInh không chic chn. Do vy, các kt qua thi,rc t có th có 

thay (Mi dn dn vic diu chinh các khoãn muc  có lien quan sau nay. 

3.3. Cdc thay dôi Irong chinh sdch kl loan Va thuyit minh 

Các chInh sách k toán Ngân hang scr dung  d 1p báo cáo tài chInh di.rqc áp dung  nh!it quán vOi các chinh sách dA 

ducic sCr dung d 1p báo cáo tái chInh cho näm tal chInh kt thCic ngay 31 thang 12 närn 2018. 

Thông ti.r s6 48/2019/TT-BTC huOng dn vic trIch 1p và xCr 1' các khoán dr phông giãm giá hang tn kho, thn 

that các khoan du tir, n phãi thu khó dôi và bao hành san phm, hang hóa, dlch vu, cong trInh xây drng ti 

doanh nghip. 

Ngay 8 thang 8 nAm 2019, B tài chinh ban hanh Thông tir s6 48/201 9/TT-BTC ("Thông Ui 48") hu0ng dan vic 

trich 1p va xir 1' các khoàn dr phOng giãm giá hang tn kho, di,r phOng tOn thAt các khoán dAu tu, dir phong tOn 

thAt nç phai thu khó dOi va di,r phOng báo hanh san phAm, hang hóa, djch vu,  cong trInh xây drng lam cci sO xác 
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Ngán hang Thu'ong mi C phn Tiên Phong Mu sJ: BOS/TCTD 

57 Lj Tluthng Kiêt, Quân Hoàn Ki,n, Ha NOi (Ban hành 1/leo thông u s 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 

cza Thing d6c Ngán hang Nhà nzthc Vit Nam) 

djnh khoãn chi phi di.roc trir khi xác djnh thu nhp chju thud thu nhp doanh nghip. 

Các thay diii chinh cCia Thông tu 48 bao gm: 

- SCra di, b sung cách xác djnh dr phông giãm giá chüng khoán 

- B6 sung các trung hqp duçic phep trIch 1p dr phOng cho các khoãn phái thu. 

Thông tu nay có hiu luc thi hành k tir ngãy 10 tháng 10 nàm 2019 vâ áp dung tr nAm tài chInh 2019, thay the 

cho Thông tu s6 228/2009/TT-BTC ngày 7 tháng 12 näm 2009, Thông ur se 34/20 1 1/TT-BTC ngày 14 tháng 3 

näm 2011 vã Thông tu se 89/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 6 nãm 2013. 

4. Tern tt các chInh sách kC toán chü yeu 

Sau day là nh&ng chInh sách ke toán chQ yeu dirc Ngân hang áp dvng  trong vic 1p các báo cáo tài chInh: 

4.1. Nguyen tc ghi nhn các nghip vi bang ngoi t và quy dei 

Theo h thong ke toán ccia Ngân hang, tht cã các nghip vi phát sinh cüa Ngân hang duqc hch toán theo nguyen 

t. Tai san và cong ng cO gee ngoi t duqc dánh giá chênh lch t' giá hang ngày và quy dôi sang VND theo t 

giá h61 doái tai ngày 1p báo cáo tài chinh. Các khoán thu nhp Va chi phi bAng ngoai t di.rqc quy dôi sang VND 

theo t' giá h6i doái quy djnh vao ngày phát sinh thông qua giao djch mua ban ngoai t. Các chênh lch t' giá h6i 

doái dã thirc hin do dánh giá lai  các tãi khoàn kinh doanh ngoai t duçc hach  toán vào tài khoán chênh 1ch t 

giá hOi doái va den thai diem cuOi kS'  duçic ket chuyen vào ket qua hoat dng kinh doanh. 

4.2. Tien và cãc khoãn ttrong throng tin 

Tien và các khoàn tirong thnyng tien bao gm tien mt tai  qu5, tien mt ti các may ATM, tin gcri Ngân hang 

Nhà nuàc, các khoán tien gCri thanh toán và tien gCri tai  các tO chcrc tin ding khác có thai gian dáo han  không qua 

ba thang ke tr ngày gcri, cht'rng khoán cO thai gian thu hOi hoc dáo han  không qua ba thang ké tir ngày mua, có 

khà nang chuyen d6i d dang thành mt luçrng tien xác djnh và khong có rCii ro trong vic chuyên dôi thành tien 

tai thri diem báo cáo. 

4.3. Tin gfri và cho vay các TCTD khác 

Các khoãn tien gcri và cho vay tO chrc tin dung khác duçrc cong bO và trInh bay theo so dir n gOc tai  thôi diem 

ket thtk kS'  báo cáo. 

Vic phân loal riii ro tin dung dOi vâi các khoãn tien gCri Va cho vay các to chtrc tin dung khác va trich 1p dçr 

phOng tucmg ing ducic thrc hin theo quy djnh tai  Thông tu sO 02/201 3/TT-NHNN do NHNN ban hành ngày 21 

tháng 1 näm 2013 quy djnh ye vic phân loai các tai san có, mrc trich, phuang pháp trIch Ip dir phOng rüi ro Va 

vic sCr ding d phOng de xCr l ri ro trong hoat dng cUa các to ch&c tIn di,ing và chi nhánh ngân hang nirâc 

ngoài ("Thông tu 02") và Thông tu sO 09/2OI4iTI'-NI-INN do NHNN ban hành ngày 18 tháng 3 nAm 2014 ye 

vic s&a d6i va bO sung mt sO dieu cüa Thông tu 02 ("Thông tu 09"). 

Theo dO, Ngân hang phai trIch 1p dir phOng cv the cho các khoãn tiên gli (trir tién gcri thanh toán) va cho vay các 

tO chtrc tin dung  khác (nOu co). DOng thai, Ngân hang không cAn phài trIch 1p di,r phOng chung dOi vài các khoãn 

tien gCri và cho vay các tO chcrc tin dung  khác. 

4.4. Các khoãn cho vay khách hang và khoán rnua nq 

Các khoan cho vay và Crng truâc khách hang dirge cong bO va trinh bay theo sO dir ng gee tai  thi diem kOt thüc 

k' ke toán. Các khoàn mua ng dirge trInh bay giá gOc dirge xác djnh bAng giá mua cia khoàn ng. 
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Ngân hang Thirong mi Co phn Tiên Phong Mtu s: B05/TCTD 

57 Lj Thwàng Kiêt, Qudn Hoàn KiErn, Ha Ni (Ban hành theo thông itt sii 49/2014/77-NHNN ngày 31/12/2014 

cua Tháng dc Ngan hang Nhà nzróc Vit Nam) 

Các nguyen tc phân loi nç va trIch 1p dr phông rCii ro tin dvng:  Ngân hang áp drng vic phân loi nçi, trich 1p 

dir phông nçi phái thu khó dôi và x& 1? rCii ro theo các hiiàng dn ti Thông tix s6 02/2013/TT-NHNN ngày 

21/01/20 13 cüa Th6ng d6c ngân hang Nhà rnràc Vit Nam và thông tr s 09/2014,TT-NHNN ngày 18/03/2014 

cña Thng dc ngân hang Nba ntrôc Vit Nam v vic sCra di, bô sung mt so diêu cüa thông tir trén. Theo do, 

các khoàn cho vay khách hang dlx?c phân loai theo các mi'rc d riii ro nhu sau: Ng dO tiêu chun, Nq cAn chO ', 

N? dLrâi tiêu chuAn, N? nghi ng& và N? cO khã nAng mAt vn dra vào tinh trng qua han.  Các khoàn n dirçc 

phân Ioai là Nç dual tiêu chuAn, Nç nghi ng& Va N? C khã nàng mAt vn ducic coi là nq xAu. 

Theo Thông tir 02/2013/TT-NHNN, các khoàn cho vay sê duçic thi,rc hin phân loai vào thri diem cui môi qu' 

cho 3 qu' dAu näm và vao ngày 30 thang II cho Qu 4 trong nãm tài chInh. 

Dir phông cy the 

Theo TFO2/20 I 3/TT-NHNN, di,r phông cii thA tai  ngày 31 thang 12 ducic xác djnh bang dtr n sau khi trü di giá 

tn tài san bào dam da dl.r?c khAu trir nhân vâi t' 1 du phông theo phân ba1  nhOm ng tai  ngày 30 thang 11. T' l 

dr phông cu thA di vài ti'rng nhOm n ci th nhu sau: 

Nhóm Loq.i TjId(4!phàngcy1h 

N? du tieu chuan 0 0/0 

2 NqcAnchO 5% 

3 N? du6i tiêu chuAn 20% 

4 Nnghingi 50% 

5 Nq CO khá nng mAt vn 100% 

Tri.r&ig hcrp nç cCia khách hang duçic phân Ioai vao nhOm fl?  CO müc d rCii ro thAp hon nhOm nq theo danh sách 

do CIC cung cAp, Ngan hang phai diAu chinh kAt qua phân boai fl?  theo nhOm ncc ducic CIC cung cAp. 

Ca so xác djnh giá trj va giá trj khAu trt'r cOa tirng loai tài san bão dam thrcic quy djnh trong Thông Ui 02 và Thông 

tin 09. 

Dir phông chung 

Theo Thông tin 02/2013/TT-NHNN, dir phong chung dircic trich 1p d dr phOng cho nhQng tOn thAt chi.ra xac 

djnh dl.r?c trong qua trInh phân loai fl?  và trich 1p dr phong c the và trong các triRmg hcrp khO khän v tài chinh 

cCia cac t chrc tin di,ing khi chAt krcing các khoãn fl?  suy giàm. Theo do, Ngân hang phãi thçrc hin trIch 1p và 

duy trI dr phông chung bAng 0,75% tng giá trj các khoàn nq duQc phân loai vao t& nhOm I dn nhOm 4 ngoai 

trr cac khoãn sau day: tiAn gcri lien ngân hang, khoân vay, mua cO k$' han  giAy t cO giá di vOl TCTD khác, cam 

kAt ngoai bang. 

Xã l} rzi ro tin dung 

Dr phông dircic ghi nhn nhu mOt  khoãn chi phi tren báo cáo kt qua hoat dOng kinh doanh và di.rçic sCr ding dA 

xr ly cac khoán nçv. Theo Thông Un 02/2013/TT-NHNN, Ngân hang thành Ip Hi dOng X& l' RUi ro dO xcr l' cac 

khoãn nçi nAu nhu chOng du?c phân boai vào nhOm nçx Nq cO kha nAng mAt vn, hoc nAn khách hang vay ia pháp 

nhân bj giãi thA, phá san, hoäc là cá nhân bj chAt hoc mAt tIch. 

4.5. Diy phông cho các cam kAt ngoi bang 

Theo Thông ti.r 02/20131TT-NHNN, tO chtrc tin di,ing phài thi,rc hin phân loai dOi vOi các khoãn bào Iânh, chAp 

nhn thanh toán va cam kAt cho vay không hOy ngang vO diAu kiin  và cO thni diAm thirc hin ci,i thA (gQi chung là 

các khoãn cam kAt ngoai bang) vào cac nhOm quy djnh tai  DiAu 10 hoc DiAu II dA quãn l, giám sat chAt hrcing 
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Ngân hang Thu'ong mai C phn Tiên Phong Mu sá: B05/TCTD 

57 Lj Thwông Kiêt, Quân Hoàn KiEm, Ha N5i (Ban hành theo thông u s 49/2014/TT-NHNN ngày 3 1/12/2014 

cüa Tháng &c Ngôn hang Nhà nithc Vit Nam) 

tin dung. Theo dO, các khoàn cam kt ngoai bang dugc phân loai theo các mi'xc d rcii ro nhu sau: Nci dü tiêu 

chudn, Nci cdn c/iü j và Nci duói tiêu chucin dira vào tInh trng qua hn và các yu t6 djnh tinh khác. 

4.6. K toán các nghip vu kinh doanh và du tu' chirng khoän. 

4.6.1 Cháizgkhoán kink doanh 

Chixng khoán nç kinh doanh niêm yt ducic ghi nhn theo giá g6c trir di dir phông giãm giá chCrng khoán. 

Di vói chOng khoán no dã niêm y&: dij phông giãm giá dxçc xác djnh dira trén giá chCrng khoán thc t trên thj 

truxng tInh theo giá dong cCra t?i  ngày gn nht có giao djch tinh dn thai dim Ip báo cáo tài chinh näm. Trtxmg 

hçip chUng khoán ncr dA niêm yt trén thj tru?Yng ma không cO giao djch trong vông 30 ngày tru6c ngày trIch 1p 

dir phông thI Ngán hang không trich Ip dij phông. 

Di vOi trái phiu Chinh phU: dir phông giãm giá duqc xac djnh dra trên giá trái phiu thirc t trên thi tr.r?mg là 

giá giao djch gAn nhAt tai  So Giao djch chtrng khoán trong vông 10 ngày tinh dn thai dim 1p báo cáo tài chinh. 

Tnrng hcrp khong cO giao djch trong vông 10 ngày tinh dn thi dim Ip báo cáo tài chInh nàm thi Ngân hang 

khong thrc hin trich 1p dir phong. 

Dti vOi trái phiu doanh nghip chira niêm yt trên thj trurng chirng khoán hoc chixa dang ky giao djch trên thj 

trir&ng giao dich cQa CC Cong ty di chOng chiia niêm yt thI Ngan hang tin hành trich 1p dr phông riM ro theo 

Thông ttx 02 và Thông tir 09. 

Dr phOng riM ro d61 vOl chthig khoán kinh doanh di.rçrc d cp 0 trên së diicrc hoàn nhp khi vic tang ten sau dO 

cüa giá trj cO th thu hi cUa chCrng khoán kinh doanh là do si,r kin khách quan xáy ra sau khi khoán dij phông 

dirçic ghi nhn. Khoãn dr phông chi di.rcrc hoàn thp dn mCrc tii da bang giá trj ghi s cUa các chirng khoán nay 

khi chua 1p di,r phông. 

Thu nhp lAl tir chCrng khoán kinh doanh dirçrc ghi nhn vào báo cáo két qua hoat dng kinh doanh riêng giQa nién 

khi thirc nhãn. 

4.6.2 cha'ng khodn san sang di Mn 

Chirng khoán du tir sn sang d ban bao gm các ch(xng khoán nç va chCmg khoán vn dircrc Ngân hang nm giü 

vOi muc dich du tu va sn sang d ban, không thuc loai  ching khoán mua vào ban ra thung xuyên nhirng cO 

th ban bt ccr lOc nao xét thy có lqi. 06i vOi chrng khoán vn, Ngân hang khong phài là c dông sang lap; hoc 

là di tác chin urge; hoe cO khá nang chi ph61 nht djnh vào qua trInh lip,  quyt djnh các chinh sách tài chinh 

và hoat dng cUa doanh nghip nhn dAu tu thông qua van ban thOa thun cr nhân sr tham gia Hi dng Quân 

trj/Ban T6ng Giám d6c. 

ChCrng khoán vn dirge ghi nhn theo giá gc vào ngày giao djch và luôn di.rgc phàn ánh theo giá gc trong thôi 

gian nm giu tip theo. 

Chrng khoán ng dirge ghi nhn theo mnh giá vào ngày giao djch. Lãi dir thu ca chirng khoán trt.rOc khi mua 

(d6i vOl chirng khoán ng trá lâi sau) hoc lâi nhn trirOc ch? phân b (dôi vOi chCrng khoán ng trà Iai trirOc) &rgc 

phan ánh trén môt tái khoãn riêng. Phn ehit khAu!phii trOi là chênh Ich âm/duang gia giá gôe vOi giá trj cüa 

khoãn tin gm mnh giá cong (+) lai dn tich trirOc khi mua (nu có) hoc tri'r (-) lai nhn trirOc ehr phân b 

(nu cO), cling dirge phãn ánh trên mt tài khoàn riêng. 

Trong khoáng thOi gian nm gic chirng khoán tip theo, các chCrng khoán nay dirge ghi nhn theo mnh giá va 

chi& khu/ phi tri (nu cO) eüa chOng khoán sn sang dê ban dirge phân bô vào báo cáo két qua kinh doanh theo 

phirong pháp dirrng thing trong su& thri gian con Iai  uOc tInh eUa eh(rng khoán. S tin lâi trà sau dirge ghi nhân 

theo nguyen t&e: S6 tin lãi dii tich trirOc khi mua dirge ghi giám giá trj eUa chInh chrng khoán do, d6i crng vOi 
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tài khoàn lAi d thu; va s tin lài dn tIch sau thyi dim mua thrçic ghi nhn vào thu nhp cüa Ngan hang theo 

phucing pháp cong dn. s6 tin lAl nhn tnrâc dirge hach  toán phân b6 vào thu lài du tir chCing khoán theo 

phiiang pháp dirmg thing cho khoãn thii gian du ttr chirng khoán. 

Djnh kS',  chtng khoãn sn sang d bàn sa dirçc xem xét v khã nàng giám giá. 

ChUng khoán ng va ch(rng khoán v6n dA niêm yt &rçYc trIch 1p dir phOng giãm giá nhu dirçrc trinh bay a Thuyêt 

minh s 4.6.1. Tri.ring hgp ch(rng khoán vn dA niêm yt khong cO giao djch trong vOng 30 ngày tri.rOc thai diem 

1p báo cáo tài chinh näm thI Ngán hang xác djnh mirc trich dr phOng can c(r vào báo cáo tài chInh riêng cüa ti 

chi'rc phát hành. 

Chüng khoán vn da dang k9 giao dlch  trên thj tru&Ig giao djch cCia các cong ty dai  chüng chua niêrn yet 

(Upcom) va ch(ing khoan v6n chira niém yt khác di.rgc trIch 1p dir phOng giãm giá nhir khoãn du Ur dài han. 

Di.r phong giàm giá dirge ghi nhn vao báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh trén khoãn mvc  "Lài /3 thuán lit 

mua ban ch&ng khoán ddu tu". 

Di vâi trái phiu doanh nghip chi.ra niêm yt trên thj tri.thng chiThg khoán hoc chira dang k9 giao djch trén thj 

trtrOng giao djch cOa các Cong ty dai  ching chua niém yt thi Ngân hang thxc hin trich 1p dr phOng rüi ro theo 

Thông tt.r s 02/2013/TI-NI-INN và Thông ti.r 09/20141FT-NHNN. 

4.6.3 C'hitng khoán dáu twgifr din ngày ddo hgn 

Chang khoán dAu tir giO dn ngày dáo han  bao gm trai phiu dc bit dirge phát hành bâi cong ty Quán 19 tài 

san cüa các t6 ch(rc tin dung Vit Nam ("VAMC") và Cong ty Mua ban ng và Tài san tn d9ng cOa doanh nghip 

("DATC"). 

Tráiphiu VAMC 

Trái phiu dc bit do VAMC phát hãnh là giáy ti cO giá có thai han  do VAMC phát hành d rnua ncr xu cUa 

Ngan hang. Trái phiu dc bit dirge ghi nhn theo mnh giá vao ngày giao djch và luôn dirge phan ánh theo 

mnh giá trong th&i gian nm giu. Mnh giá cüa trái phiu dc bit dugc phát hành tucrng (mg vâi khoãn ng xâu 

di.mgc ban vã là s6 dir ny gc cüa khách hang vay chi.ra trà trir di s6 tin dr phOng cu th dA trich Ip nhtmg chi.ra 

sCr ding cüa khoãn ng xAu do. 

Trong th?ri gian nm g10 trái phiu dc bit, djnh k9, Ngân hang tInh toán và trich 1p thr phOng rCii ro cv th hang 

nàm theo hirâng dn tai  Thông tim s6 14/201 5/T1'-NI-rNN ngày 28 thang 8 näm 2015 cCia NHNN sCra dôi, bô sung 

mt s diu ccia Thông tim s 19/201 3/TT-NHNN quy djnh v vic mua, bàn và xl:r 19 ng xu cia Cong ty Quán 19 

tài san cüa các t ch(mc tin dvng  Vit Nam. 

Theo Thông tim s 14/201 5/TT-NHNN, hang näm, trong th&i han  5 ngày lam vic lien k tnrOc ngày tirang crng 

vài ngày dáo han  cila trái phiu dc bit, Ngân hang phãi trich 1p dy dU s tin dim phông cii th tM thiu cCia 

nãm trich 1p di vái t(mng trái phiEu dc bit dirge tInh theo Cong th(mc sau: 

Y 
X m — (Zn, + Xrn-j) 

Trong do: 

X(m) là s tin di,r phong ci th t6i thiu phài trIch 1p di vâi trái phiu de bit tai  nam th(r m; 

- Xm-1 là s tin dr phang cu th da trich 1p di vâi trái phiu dc bit lUy k dn ht närn th(r rn-I; 

- Y là mnh giá trái phiu dc bit; 

- n là thii han  cOa trái phiu dc bit (tinh bang nam); 

- m là s nãm k tir thri dim phát hành trái phiu dc bit dn thxi dim trIeh lap; 
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- Zm là s tin thu hi nq ccia khoãn nq xu IQy k dn thôi dirn trIch 1p (nàni thcr m). T6 chc tin dung 

ban nçi phói hcip vâi Cong ty Quan l' tài san d xác djnh s tin thu hi nay. 

Trixing hçip (Zm + Xm- I) ~ (Yin x m) thi s6 tin trich 1p dr phOng ci th (X(m)) dircic tinh là khOng (0). 

Dr phông ci th cho trái phiu dc bit dirçrc ghi nhn vao báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh trên khoàn mvc 

"ChiphIdwphông rái ro tin dung". Trái phiu dc bit nay không phài trich 1p dir phông chung. 

Trái phi êu DA TC 

Trái phiu DATC dirçc ghi nhn theo mnh giá tai ngày mua trái phku. Trong khoãng thai gian nm giU tiêp 

theo, các trAi phiu nay tip tuc duqc ghi nhân theo mnh giá. s6 tin lài phát sinh sau thôi diem mua &rçic ghi 

nhn vào thu nhp cCia Ngân hang theo ph.rong pháp d6n tich. 

Dinh ks', trái phiu DATC së disçic phân loi ncr va trIch 1p dir phong theo chInh sách ké toán theo Quy djnh ti 

Thông tu 02 và Thông tir 09. 

4.7. Tài san c djnh hü'u hinh 

Tài san c djnh h0u hInh duçc th hin theo nguyen giá tr& di khu hao lu5 k. 

Nguyen giá tãi san c6 dinh htru hInh là toàn bO các chi phi ma Ngân hang phai bô ra d Co dtxqc tài san cô djnh 

hOu hmnh tinh dn th?ri diem &ra tài san dO vào trng thai sn sang scr dung. 

Các chi phi mua sam, nâng cp va di mâi tài san c dinh ducrc ghi tang nguyen giá cüa tài san C6 djnh hu hInh; 

chi phi bão tn, s&a chQa duqc h?ch  toán vao kt qua hot dng kinh doanh khi phát sink 

Khi tãi san ducrc ban hay thanh i, nguyen giá và giá tn hao mon lüy ké ducrc xóa s6 và các khoàn lài/l phát sinh 

do thanh l' tài san dirqc hch toán vão báo cáo k6t qua hot dng kinh doanh. 

4.8. Thi san c6 djnh vô hInh 

Tài san c6 dlnh  vô hInh di.rgc ghi nhn theo nguyen giá tr& di giá trj khu Iiao luy k. 

Nguyen giá tài san c6 djnh vo hInh là toàn b các chi phi ma Ngân hang phài bO ra d cO duçic tài san c6 djnh vô 

hInh tinh dn th&i dim dim tài san dO vao si:r ding theo dir tinh. 

Các chi phi nâng cAp và d6i mâi tài san c6 djnh vô hInh ducic ghi tang nguyen giá cCia tài san và các chi phi khác 

duqc hach  toán vào k& qua hot dng kinh doanh khi phát sinh. 

Khi tài san c6 djnh vo hInh duçic ban hay thanh l -, nguyen giá va gia trj kh&u hao lüy k6 duc xOa s6 va cac 

khoãn lài l phát sinh do thanh l' tài san duçrc h?ch  toán vao báo cáo k& qua hoat dng kinh doanh. 

4.9. KhAu hao vã hao mon 

Khâu hao và hao mOn cüa tài san c6 djnh hthi hInh và vô hinh duqc tinh theo phi.rong pháp ththng thâng trong 

suôt thii gian sCr dung uàc tinh cOa tài san c6 djnh nhix sau: 

MáymOcthitbj 

PhuGng tin 4n tãi 

Thit bi dung Cu quàn l' 

Tài san c6 djnh hüu hinh khác 

PhAn m6m may tinh 

4 - 5 nàm 

4 - 8 nàm 

3 —6 nàm 

4 - 5 närn 

5 nàm 
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4.10. Các khoãn phãi thu 

4.10.1 C'dc khoàn nit  phãi thu dwcphân loii là tài san CO rüf ro tIn ding 

Các khoán phâi thu ducic phân loai là tài san có rüi ro tin dung thrc ghi nhn theo giá gc. Nq phài thu khO dOi 

di.rçrc Ngân hang thrc hin phân loi nq và trIch 1p d phong rüi ro theo quy djnh cCia pháp lut v trIch 1p và sr 

dung dir phOng d xcr l rcii ro. 

4.10.2 Các khoOn phil! thu khdc 

Các khoân phãi thu khác khong dixçic phân loai là tài san có rüi ro tin ding thrçcc ghi nhn theo giá gôc. 

Các khoãn nq phai thu khác dircic xem xét trIch 1p dir phOng rCii ro theo tui nçi qua hn cüa khoán nçx hoc theo 

dir kin t,n tht CO th xày ra trong tru?Yng hçip khoãn nçi chua dn han  thanh toán nhi.rng to chCrc kinh t lam vâo 

tInh trang phá san hoc clang lam thu tic giai th; ngri nçi mAt tIch, bô tr6n, clang bj các Co quan pháp lut truy 

t6, xét xr hoc clang thi hành an hoc dA cht. Chi phi dr phOng dixcic ghi nhn vào khoãn mic "Chi phi hoat 

dng khác" trên báo cáo kt qua hot dng kinh doanh. 

D6i vâi cac khoàn nç phai thu qua han thanh toán, mrc trIch 1p dr phOng duc quy dlnh tai Thông tis s 

48/2019/TT-BTC nhi.r sau: 

Thoi gian qua han Mirc trIch dir phOng 

Tr sáu tháng dn duài mOt  näm 30% 

Tr iit nãm dn dtrâi hai näm 50% 

Tr hai nàm clAn dirâi ba näm 70% 

T& ba nãrn trâ len 100% 

4.11. Tin gui cüa các t6 chirc tin drng khác, cüa khách hang và phát hanh giAy to co giá 

Các khoàn tiAn gCri cCia cac t chCrc tin ding khác, cCia khách hang và phát hành giAy t cO giá &rqc cong b6 và 

trInh bay theo s dix gc tai  thii diAm kAt thOc k5' báo cáo. 

4.12. Các khoãn phãi trã và chi phi trich tru&c 

Các khoãn phai trã và chi phi trIch trirOc disçic ghi nhn cho s tiên phài trá trong n.rcmg lai lien quan clAn hang 

hOa và djch vu da nhân duc khOng ph thuc vào vic Ngân hang dà nhn duc hóa don cca nhà cung cAp hay 

chua. 

4.13. Các cong ci tài chInh phái sinh 

4.13.1 C'dc hçtp doug ngoçii hal 

Ngân hang k' kAt các hp dng ngoai hi k' han  và hoán di nhin tao  diu kin cho khách hang chuyAn, diAu 

chinh hoc giàm rUi ro hi coal hoAc các riii ro thj truong khác dng thai phc vii mvc  dIch kinh doanh cüa Ngân 

hang. 

Các hçip a'ng kj) hçn ngoii 1 

Các hçrp dng kS' han là các cam kAt dA mua hoc bàn mt ba1  tiAn t nhAt djnh tai  mt ngày ciii thA dirçic xác djnh 

trong tucing bai theo mt t giá xác djnh trirâc va së duçc thanh toán bang tiAn. Các hp clAng k' han  ducic ghi 

nhn theo giá tn danh nghia tai  ngày giao dlch  và dirc djnh k' dánh giá li, chênh lch tr vic dánh giá Iai  thrc 

ghi vào khoãn muc "C'hênh lch t giO hi doái" trén "Van chü s& hI?u" va duqc két chuyAn van báo cáo kAt qua 

hot dng kinh doanh. 

15 



Ngân hang Thu'o'ng mi Co phn Tiên Phong Mu sJ: BOS/TCTD 

57 Lj5 T/sw?ing Kiêt, Qun Hoàn Kiérn, Ha Ni (Ban hành thco (hông ai s 49/2014/17'-NJ-INN ngày 31/1 2/2014 

cña Thing dc Ngán hang Nhà nzthc Vit Na,n) 

Các hcrp clang hoán dOt 

Các hçip ding hoán d6i là các cam kt d thanh toán bAng tin tai  mt ngày trong tLrcing lai dçra trén chênh lch 

gica cac t5' giá thrcyc xac djnh tnrâc dtrçic tInh trén s liEn gOc danh nghia hoc các cam kêt thanh toán khoàn liEn 

lAi tinh theo lâi suAt thà ni hay lài suAt c djnh dixçic tInh trén cüng mt khoãn tiEn danh nghia, trong cüng mt 

khoang thai gian. 

Các hçp dng hoán di liEn te dt.rçic djnh k' dánh giá lai,  chênh lch tir vic dánh giá lai  dixcic ghi vào khoãn mvc 

"Chênh loch  tj) giá hi doái" trên "Van chi s& hIu" Va duqc kt chuyEn vào báo cáo kêt qua hot dng kinh 

doanh. 

Chénh lch lâi suEt hoán dOi diiçc ghi nhn vao báo cáo két qua hoat dng kinh doanh trén ca so dn tich. 

4.13.2 C'dc hclp  clang hodn !ôi lãi su& 

Giá trj cam k& trong cac giao dlch  hp d6ng hoán d6i lãi suEt không thrqc ghi nhn trên bang can d6i k toán. 

Chênh lch lAi suEt hoán di di.rqc ghi nhn vào báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh trên c sO dn tich. 
A A 4.14. Von co phan 

4.14.1 Caphi&phi (hông 

C phiu ph thông dtxcic phân Ioai là v6n chCi sO hUu. Các chi phi tang them lien quan trljc tip dn giá phát hành 

c phiu ph6 thông duçic ghi nhn là mit khoãn giàm trr vao thng d.r v6n c phEn trong Von chU sO hUil. 

4.14.2 Thong dir van cOphn 

Khi nhn diiqc liEn gOp v6n ti các cO dông, chênh lch giQa giá phát hành và mnh giá cO phiu di.rçic ghi nhn 

vào tài khoãn thong du vn cO phAn trong v6n chO sO hüu. 

4.14.3 ('tic qu9 và di trfi 

Ngân hang thixc hiên trIch 1p các qu dr trQ sau day theo Lut các to chCrc tin dung, Nghj djnh s 93/2017/ND- 

CP và theo DiEu l cCia Ngân hang nhu sau: 

T l phdn tram cüa lçri 

nhuán sau thuê 
M&c ti da 

Qu5 d trQ b6 sung vn c phAn 5,00% lqi nhun sau thuE 100,00% von diéu l 

Qu dr phông tài chinh 10,00% lcii nhun sau thuE Không ap dung mCrc ti da 

Các qu5 khác thuc ngun vn chC sO hu duçic phán b tCr lçii nhun sau thus. Vic phân b tr Içii nhun sau 

thus va vic sCr dung cac qu5 khác phài duçic 0ai Hi dng C dong phê duyt. 

4.14.4 Cáphilu qu9 

Các cong ciii vn chCi sO hth.i duc Ngân hang mua lai (cO phiu qu) duqc ghi nhn theo nguyen giá Va trr vào 

v6n chii sO hth. Ngân hang không ghi nhân các khoán lãi/(lO) khi mua, ban, phát hành hoc hOy các Cong ci vn 

chi sO hthi cOa mInh. 

4.15. Ghi nhn thu nhp, chi phi 

Thu nhp tr läi cho vay và chi phi trã lai vay duqc ghi nhn trong báo cáo k& qua hoat dng kinh doanh trén co 

sO dir thu, dir chi. Ui d,r thu phát sinh tir các khoàn cho vay phân loai t& nhóm 2 den nhóm 5 theo Thông ti.r so 

02/2013/T1'-NHNN së không thrqc ghi nhn vào báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh trong k5'. Lài dr thu cOa 

các khoàn n nay duc chuyEn ra theo dOi 0 tài khoãn ngoi bang và duc ghi nhn vao báo cáo kt qua hoat 

dOng kinh doanh khi Ngân hang thirc nhn. 

Các khoàn phi djch vi va hoa hng ducic hch toán trên cc sO thijc thu, thrc chi. 
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c6 trc bAng tin nhn &rçic tr hoat dng du ttr dirçxc ghi nhn là thu nhp khi quyn nhn c tic cüa Ngân hang 

&rcic xác lap. c6 t&c bAng c phiu và các c phiu thirâng nhn duqe không thrqc ghi nhn là thu nhp cüa Ngân 

hang ma chi cp nht s ltrcing c6 phiu. 

Doanh thu và chi phi bàn nç (nu co) dirçic ghi nhn theo Thông tu s 09/201 5/TT-NHNN cUa Ngan hang Nhà 

ni.róc quy djnh v hot dng rnua, ban nq cCia các t chüc tin dung, chi nhánh ngàn hang nuâc ngoài. Theo do, 

phAn chênh loch gi&a giá mua, ban ncr va giá trj ghi s khoãn ncr cta ben ban ncr dirge xCr l nhu sau: 

Di vâi các khoãn ng dang di.rçrc hach  toán ni bang: 

• Trurng hgp giá bàn nq cao han giá trj ghi s6 khoàn ncr thI phn chênh lch cao hon dirge hach  toán vào 

thu nhp trong kS'  k toán cUa Ngân hang; 

• Trurng hgp giá mua, bàn ng thp hcrn giá tn khoãn ncr thi phn chênh lch thp han duçrc bci dAp ti tin 

bM thi.rcng cUa cá nhân, tp th (trong trI.rrng hcrp tn tht dã ducrc xác dlnh  do cá nhân, tp th gay ra 

và phãi bi thung theo quy dlnh), ti&n bào him cüa t chCrc bào hiêm và qu di,r phông rUi ro dA dirge 

trIch 1p trong chi phi, phn con thiu dirge hach  toán vào ehi phi kinh doanh cüa Ngan hang trong näm. 

D6i vâi các khoàn ng dang theo dOi ngoi bang, khoãn ng dA xuAt toán ra khOi bang can di k toán, thi s 

tin bàn khoàn ncr dirge hch toán vào thu nhp khác ca Ngân hang. 

Giá trj ghi s khoãn ng dirge mua, ban gm giá trj ghi s s6 dir ng gc, dir ng li cUa khoãn ng và các nghia v tài 

chInh khác lien quan d&n khoàn no' (nu eO) dn th&i dim mua, ban ng di vO'i cáe khoàn ng dang dirge hch toán 

ni bang, ngoai bang; hoc giá trj theo dOi trén s6 sách ti thi dim xuAt toán ngoi bang hoc tai  th&i dim mua, 

ban nq dM vai khoàn ng dâ xut toán ra khôi bang can di k toán. 

Giá mua, bàn ng là s tin ben mua ng phãi thanh toán cho ben ban ng theo hgp dng mua, ban ng. 

4.16. Nguyen tc và phirong pháp ghi nhn thud thu nhp Doanh nghip và chi phi thu thu nhp Doanh 

nghip 

Thue thu nháp hin hành 

Tài san thu va thus phai np cho näm hin hành và các näm truâc dirge xác djnh bAng giá tn dir kiên phài np 

cho (hoc dugc thu hè,i tr) ccr quan thug, áp ding rntrc thu suit va các lust  thus cO hiu lrc vào ngày kt thCic 

nAm tài chinh. 

Thu thu nhâp hin hành dugc ghi nhn vao kt qua hoat dng kinh doanh ngoi trcr trirOng hgp thu thu nhp 

phát sinh lien quan dn mt khoàn miic dugc ghi thAng vào vn chü s hU'u, trong trithng hgp nay, thu thu nhp 

hin hành cflng dirgc ghi nh.n trtrc tip vào vn chCi sâ hthi. 

Ngân hang ehi du'gc bCi trr cac tài san thud thu nhp hin hành và thud thu nhp hin hành phai trã khi Ngân hang 

cO quyn hçrp pháp dirge bi trr giUa tài san thud thu nhp hin hành vâi thus thu nhp hin hành phai np và 

Ngân hang dr djnh thanh toán thud thu nhp hin hành phãi trã và tài san thuE thu nhp hin hành trén Co sâ 

thun. 

Các báo cáo thud eCia Ngan hang s chju sr kim tra cUa co quan thuL Do vic áp dung lut và các quy djnh v 

thud di vOi eáe loi nghip vi kháe nhau cO th dirge giài thIch theo nhiu each khác nhau, s thu dirge trinh 

bay trên báo cáo tai ehinh eO th së bj thay di theo quyt djnh eui cng cCia co quan thu. 

ThuE thu nh4p  hoân lai 

Thud thu nhp hoãn li dirge xáe djnh eho cáe khoàn chenh loch trn th&i ti ngày 1p  bang can di k toán giü'a 

co so tInh thu thu nhp cCia eac tài san va ng phai trà và giá trj ghi s eCia ching dirge trInh bay trén báo cáo tài 

chinh. 
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Ngân hang Thwong mi Co phn Tiên Phong Mu sJ: BOS/TCTD 

57 Lj Thwông K4?t, Qua,: Hoàn Kiem, Ha Ni (Ban hành thco thông tw s 49/2014,'17'-NHNN ngày 31/12/2014 
cüa Thing dc Ngán hang Nhà nithc Vit Nam) 

Thud thu nhp hon Ii phãi trã duçic ghi nhn cho tat Ca nh&ng chênh Ich tam  thai chju thu& 

Tài san thus thu nhp hoan lai thr?c ghi nhn cho tt cã nhQng chênh 1ch tam  thai thrqc khu trr, giá trj duqc 

khu trr chuyn sang các nãm sau cüa các khoãn 1 tInh thus và các khoãn ru dai thus chua sCr ding, khi chic 

chn trong urong lal së co lçii nhun tInh thu d sCr diving nh&ng chênh 1ch thrçic khAu trr, các khoãn I tInh thuê 

và các uu dai thus chua sCr dvng  nay. Tài san thus thu nhp hoân I0i và thus thu nhp hoAn Iai  phãi trà &rcyc xác 

djnh theo thud suAt dir tInh së ap ding cho näm tài chInh khi tài san dirçc thu hi hay cong nq &rçic thanh toán, 

dra trên các mirc thud sut Va 1ut thus có hiu 1rc vao ngày kt thic nam tài chInh. 

5. Tin mit, yang bac dá qu 

31/12/2019 

Triêu VND 

31/12/2018 

Triêu VND 
Ti&n mt bng VND 53 1.913 453.58 1 
Tin mt bang ngoi t 573.505 62 1.300 

yang 549.113 257.144 
TOng 1.654.531 1.332.025 

6. Tin gui ti Ngân hang nhà ntrôc 

31/12/2019 31/12/2018 
Triu VND Triêu VND 

Tin gCri thanh toán tai  Ngân hang Nhà ni.ràc b.ng VND 7.173.139 4.243.446 

Tin gir1 thanh toán tai  Ngân hang Nhà nuOc bang ngoai t 5 87.798 449.289 

Tng 7.760.937 4.692.735 

7. Tin yang gui ti các TCTD khác vã cho vay các TCTD khác 

31/12/2019 31/12/2018 
Triêu VND Triêu VND 

Tin, yang gCriti các TCTD khác 19.261.332 15.680.793 

Cho vay các TCTD khác 1.762.533 660.000 
Tóng 21.023.865 16.340.793 

a. Tiên yang gñi tçii cdc TCTD khác 

31/12/2019 
Triêu VND 

31/12/2018 
Triu VND 

Tin, yang gui không k' han 12.066.232 8.348.565 
-BngVND 11.549.999 7.196.714 
- Bngngoait, yang 516.233 1.151.851 

Tiên, yang gui cO k5' han 7.195.100 7.332.228 
- B.ng VND 6.500. 000 6.465.500 
-Bngngoait,vàng 695.100 866.728 

Tng 19.261.332 15.680.793 

18 

PHAI 



A. Ngan hang Thirong mi Co phan Tien Phong Mau so: B05/TCTD 

57 L35 Thwàng Kiêl, Quân Hoàn Kilt,:, Ha N3i 'Ban hành theo thông lit s6 49/2014/TT-NHNN ngày 3 1/12/2014 
côa Th6ng d6c Ngán hang Nhà nzthc Vit Nam) 

b. C/to vay cdc TCTD khdc 

31/12/2019 31/12/2018 
Triçu VND Triu VND 

-BngVND 1.646.677 660.000 
- Bang ngoi t, yang 115.856 

Tong 1.762.533 660.000 

c. P/tan tIck chat lwqng du nç cho vay, tin gfri có k /:m  lçü cdc TCTD khdc 

31/12/2019 31/12/2018 

Triêu VND Triêu VND 

Nç dü tiêu chuAn 

-  Tkn gti có Icj> han tai cthc TCTD khác 7.195.100 7.332.228 

- Cho vay các TCTD khác 1. 762.533 660.000 

Tang 8.957.633 7.992.228 

8. Các cong ciii tài chInh phái sinh và các khoãn nq tài chInh khác 

Tài san 
Triu VND 

Cong fl9 
Trizt VND 

Gid trj rang 
Triu VND 

Tai ngày 3 1/12/2019 

Cong cu tài chInh phái sinh 
tin t 

- Giaodichkj>hanti6ntê 3.066 3.066 

- Giaod/chhoOnddi 9.921 - 9.921 
T6ng 12.987 - 12.987 

Ti ngày 31/12/2018 

Cong cy tài chinh phái sinh 
tin t 
- Giao djch /cj) han tin te (16.763) (16.763) 

- Giaodjchhoánddi (91.826) (91.826) 

T#ng (108.589) (108.589) 

9. Cho vay khách hang 

31/12/2019 

Triêu VND 

31/12/2018 

Triêu VND 

Cho vay cac t chrc kinh t, cá nhân trong nu&c 93.493.969 75.298.193 

Cho vay chi& khu thi.rcng phiu và các giy t& có giá 694.708 385.639 

Các khoãntrathaykhách hang 1.143 2.161 

Cho vay bang vein tài trçY, üy thác du Ui 97.526 113.632 

Cho vay deii vói cac tei chc, cá nhân nuOc ngoài 1.356.354 1.385.523 

Thong 95.643.700 77.185.148 
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Ngân hang Thuffong mi C phn Tiên Phong Mtu sá: B05/TCTD 
57 Lj Thwiing Kiêt, Quân Hoàn Kien,, Ha NOi (Ban hành zheo thông tw s 49/20l4iTT-NHNN ngày 31/12/2014 

cüa Thng dc Ngán hang Nhà rnthc Vit Nam) 

- P/san tic/s ch& lir(Yng ,i(, c/so vay 

31/12/2019 
Triu VND 

31/12/2018 
Triu VND 

Nc d tiêu chuân 92.479.838 74.732.049 
Ngc&nchi' 1.928.827 1.591.765 
Nçi dtrâi tiêu chun 480.956 295.942 
Ncinghingi 305.467 242.441 
Ncicókhãnangmtvn 448.612 322.951 

Tng 95.643.700 77.185.148 

- P/tan tic/s dir nr theo thöi gian 

31/12/2019 31/12/2018 
Triéu VND Triçu VND 

Nct ngn hn 24.089.782 17.367.653 
Nçt trung hn 26.198.123 24.545.522 

Ncldàih?n 45.355.795 35.271.973 
Tóng 95.643.700 77. 185.148 

10. 06i vó'i sir  thay di (tng/ giãm) cüa Dir phông rüi ro tin djng 

Dir phông chung Dir phông cu the 

Triçu VND Triéu VND 

Tng cong 

Triu VND 
S dir du k ti 01/01/2019 562.050 327.861 889.911 

Di,r phông rüi ro trIch 1p trong kS'/  (Hoàn nhp 
di,r phóng trong k) 

159.040 744.424 903.464 

Di,r phong giãm do xCr I' các khoan ng khO thu 
hi bang ngun dr phông 

(585.057) (585.057) 

S dir cui k5' ti 3 1/12/2019 721.090 487.228 1.208.318 

11. Hot dng mua ncr 

31/12/2019 31/12/2018 
Triêu VND Triêu VND 

Mua nç bang VND (*) 666.441 779.234 

Mua nç bng ngoii t (1) 3 84. 165 494.480 

Di.r phong rUi ro (9.272) (8.262) 

Tang 1.041.334 1.265.452 

(*)Tai ngày 31/12/2019, các khoán mua ncrdcu thu3c ncinhóm 1. 
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25.823. 935 

5. 608.26 1 

15.434.453 

4.781.221 

315.169 

315. 169 

(108.405) 

(108.405) 

24.326.174 

8.134.209 

11. 122. 609 

5 .069.356 

315.169 

315. 169 

(179.659) 

(65.829) 

(113.830) 

26.030.699 24.461.684 

44.700 801.215 

44.700 80 1.2 15 

44. 700 44. 700 

756.5 15 

(335) (363.376) 

(335) (335) 

0 (363 .04 1) 

44.365 437.839 

26.075.064 24.899.523 

Tong 

Dw phOng ching 
khoán du 1w scn 

sang dê bOn 
(chtng khoán nq) 

Triu dáng 

At phOng ch&ng 
khoán dcu 1w s&i 

sang dä ban 
(ching khoán van) 

Triêu dong 

65.829 113.830 

42.576 322.220 (113.830) 

(702.933) 

(53.582) 

108.405 

D phOng chCrng khoán 
du ttx giU dn ngày dão 

han 
Trái phiêu Trái phiêu 

DATC VAMC 

Triu c1ng Triu dng Triêu dng  

335 363.041 543.035 

393.474 

(702.933) 

(53 .582) 

335 108.740 

S6 dudu k3' ti 01/01/2019 

S dir phOng trIch 1p/(hoàn 
nh.p trong ks') 

Xi:r I rCii ro trong kS' 

Anh hi.r?mg tir mua ban ncr 

S ducu6i k' ti 31/12/2019 

A . A 
Ngan hang Thu'o'ng mi Co phan Tien Phong Mau so: BOS/7'CTD 

57 L35 Thuông Kiêl, QuO,,  Hoàn Kiirn, Ha NOi (Ban hành theo thông us6 49/2014/TT-NHNN ngày 3 1/12/2014 
cia Thng dc Ngán hang Nhà nithc Vit Nam) 

12. Chu'ng khoán du tu' 
3 1/12/2019 31/12/2018 

Triu VND Triu VND 

C/tang khodn sn sang dê ban 

a. C/tang khoán ml 

- Chirng khoán ChInh phii 

- Chüng khoán Nq do các t6 ch(rc tin dung khác trong nuâc phát 
hhnh 

- Chirng khoán Nçt do các t chrc kinh t trong rnthc phát hành 

b. Cháng khoán vjn 

- Ching khoán Vn do các t6 chc tin dicing khác trong nuàc phát 
hành 

c. Derp/thng rüi ro cháng k/scan dtu 1w stn sang ai ban 

- Dir phông C hung chtng khoán no du tu sn sang d ban 

- D phông giãm giá chirng khoán vn dAu tu sn sang dé ban 

Tong chüng khoãn s&n sang dé ban 

Cizáng khodn diu 1w gifr din ngày ddo h,n 

a. Cháng k/wan nç 

- Chüng khoán Ncr do các t chtrc kinh t trong nuàc phát hành 

Trong do: C'hi-ng khoOn ncr  do DA TC phOt hành 

Chrng khoán ncr do VAMC phát hành 

b. Dtphà,sg rüi ro cháng khodn diu 1w g1a dIn ngày ddo hgn 

- DLr phông chung trái phiu DATC 

- Dir phông trái phiu dc bit do VAMC phát hành 

Ting chüng khoãn du ttr gUI dn ngày dáo han 

T6ng chung khoán du tu 

flnh /:lnh bun d3ng drphàng cdc khoãn cháng khodn du 1w Irong kj) 
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Ngân hang ThLrong mi Ci phn Tiên Phong 

57 Lj Thuirng Kiit, Quân Hoàn Kiern, Ha NOi 
Mti sJ: B05/TCTD 

(Ban hành theo 1/lông 1u s 49/2014/17'-NHNN ngày 31/12/2014 
cza Thng dc Ngán hang Nhà nwác Vit Nam) 

13. Tài san c djnh hOti hInh 

Tong, giâm tài sOn c il/nh hfru hmnh kj nay: 
Thin vj tInh: Triu VNE) 

Phirorng 

Khoãn miic 
May moe, 

.L thiet bl 
tin vn 

tãi, truyn 

11iit bj, 
dçing ci quãn 

Iy.  

Tai san c 
djnh khOc 

Cong 

dan 

Nguyen giá 

SdrdAukS' 189.523 40.638 204.584 6.334 441.079 
S6tAngtrongk' 107.084 19.230 133.124 324 259.762 
- TOngtrongk)) 107.084 19.230 133.124 324 259.762 
S6giamtrongk' 13 2.282 534 2.829 
- Thanh lj, nhztong ban 13 2.282 534 2.829 
Sdircu6ik' 296.594 57.586 337.174 6.658 698.012 

Giá tij hao mOn lu k 
Sdi.rdAukS' 118.354 21.777 93.573 4.512 238.216 
S tang trong k5' 47.600 5.372 39.435 1.253 93.660 
- Khcfu hao trong k 47.600 5.372 39.435 1.253 93.660 
S6giãmtrongk' 13 2.282 534 2.829 
- Thanh 15', nhzfQng ban 13 2.282 534 - 2.829 
S dir cui k' 165.941 24.867 132.474 5.765 329.047 

Giá tn cOn lai 
Tingayduk' 71.169 18.861 111.011 1.822 202.863 

Ti ngày cuM k' 130.653 32.719 204.700 893 368.965 

14.Tài san c6 djnh vô hInh 

- Tang, giãm tài sOn cá il/nh vô hInh k5' nay: 

Khoãn muc 

Nguyen giá 

Phn mm may tInh 

Don vj tInh: Triu VND 

Cong 

Sduduk' 212.497 212.497 
Stangtrongk' 158.398 158.398 
- Tángtrongk5' 158.398 158.398 

S giâm trong kS' 
S dir cu61 k3' 370.895 370.895 

Giá trj hao mOn Iu5 k 

S6drdukS' 115.308 115.308 
S6tangtrongk' 53.558 53.558 
- KhAu hao trong k5' 

s6 giàm trong kS' 
53.558 53.558 

S6 dir cu61 k3' 168.866 168.866 

Giá tr1 cOn li 

Tingayduky 97.189 97.189 

Ti ngày cui k3' 202.029 202.029 
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Ngán hang ThLrong mi Co phn Tiên Phong Mâu sá: B05/TCTD 

57 Lj Thtthng Kiêt, Quân Hoân Kitin:, Ha N3i (Ban hành t/,eo thông iw sci 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 

cüa Thing &c Ngán hang Nhà nithc Vit Nam) 

15. Tài sin Ce khic 
31/12/2019 

Triu VND 

31/12/2018 

Triu VND 

Chi phi xây drng cci bàn dâ danglMua sAm tii sin c djnh 143.551 167.117 

Các khoin phil thu khic 9.079. 182 7.862.607 
Các khoán phái thu nç5i bç5 67.900 71.3 78 

Các khoán phái thu ben ngoài 9.011.282 7.791.229 

Các khoin Iii vi phi phil thu 1.311.427 1.339.091 

Dirphong rüiro cho cac tii sin cO khác (15.308) 

TiisinCókhác 1.499.720 1.684.771 

Tiing 12.018.572 11.053.586 

16. Cic khoin nq Chinh phü vi NHNN 

31/12/2019 31/12/2018 
Triëu VND Triu VND 

Vay Ngân hang nhà nuàc 828.005 4.752.198 

Thong 828.005 4.752.198 

17. Tin, ving gin vi vay cic TCTD khic 

31/12/2019 31/12/2018 
Triu VND Triu VND 

'11n gui các 1'CTD khác 28.948.393 18.653.620 

Tin gCrikhong k' hn 11.348.543 7.091.360 

- Bang VND 11.348.543 7.091.360 

- Bang ngoqi t 

Tln gCricó kS'  han 17.599.850 11.562.260 

Bang VND 17.484.000 11.098.500 

Bàngngoqit 115.850 463.760 
Vay cic TCTD trong nu*c, cic ngin hang nuoc ngoài, 
chi nhinh ngin hang nir&c ngoii khic ti Vit Nam 

2.463.543 7.444.629 

- Bcng VND 1.440.000 3.960. 000 
- Vay chkt khclu GTCG 1.023.543 3.484.629 
Vay các TCTD tai nu*c ngoii khác 810.950 811.580 
- Bngngoii1 810.950 811.580 
Vay ti chtrc tài chInh quc t — International Finance 

2 317 000 2 318 800 
Corporation ("IFC") — World Bank Group 
- BcngngoQit 2.317.000 2.318.800 

Vay cic TC1D trong nuc, các ngãn hang nuc ngoài, 
chi nhánh ngin hang nuoc ngoài khác ti Vit Nam cho 
muc dich tài trçr thuo'ng mi 

2.753.424 2.412.849 

- BcngVND 2.296.411 1.136.402 
- Bcng ngoai t 45 7.013 1.2 76.447 
Vay các 1'CTD tai nurc ngoii khác cho muc dich tài trçr 
thuorng mi 

2.920.593 1.849.941 

- Btng ngoai t 2.920.593 1.849.941 
Tiing 40.213.903 33.491.419 
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Ngân hang Throng mal C phn Tiên Phong Mtu sJ: BOS/TCTD 

57 Lj Thu?rng K/el, Quiz Hoàn Ki,n, Ha NOi (Ban hành ilico thông iii s 49/2014/77'-NHNN ngày 31/12/2014 

cüa Tluing dc Ngán hang Nhà nttóc Viii  Nam) 

18. Tin gü'i cüa khách hang 

31/12/2019 
Triu VND 

31/12/2018 
Triu VND 

Tln, yAng gui không k5' hn 14.340.219 13.825.712 

- Tin gui khong k$' han  bang VND 12.708.507 12.517.098 

- Tin gui khong kS' han bang yAng, ngoi t 1.63 1.712 1.308.614 

1'in, yAng gui có k5' hn 77.168.735 61.575.281 

- Tin gir1 CO k' han bang VND 68.757.449 53.665. 823 

- Tin gui có kS' han bang yAng, ngoi t 8.411.286 7.909.458 

11n gUi vn chuyên dUng 2.895 32. 720 

11n gUi k qu5 927.646 704.349 

Tng 92.439.495 76.138.062 

19. V6n tài trçr, üy thAc du tu, cho vay TCTD chju rUi ro 

31/12/2019 31/12/2018 

Triêu VND Triêu VND 

V6n nhAn cUa cAc t chirc, cá nhAn trong ni.râc khác b&ng VND 242.647 247.228 

Vn nh.n trirc tip cUa các th chCrc tAi chInh quc t bang ngoi t 463.400 

Tong 706.047 247.228 

20. PhAt hanh giy tO cO giA 

- Thuyut rninh theo 1ozi titn 

31/12/2019 31/12/2018 

Triêu VND Triu VND 

BângVND 14.426.020 8.715.178 

Tong 14.426.020 8.715.178 

- Thuyit rn/nh theo k) hzn 

31/12/2019 31/12/2018 
Triéu VND Triu VND 

Giy W cO giA cO k' han  dn 366 ngày 5.370.000 3.500.000 

GiAy t&cO giA có k' han  tir 367 ngay dn 1826 ngAy 7.641.269 3.614.006 

Giy tcó giá có k' hn trên 1826 ngAy 1.414.751 1.601.172 
Tong 14.426.020 8.715.178 

21. CAc khoãn ncr khAc 

31/12/2019 31/12/2018 

Triéu VND Triu VND 

Các khoAn lAi, phi phAitrA 2.034.579 1.341.405 
Các khoAn phAi trã và cong nçi khAc 870.837 763.639 
Trong dO: 
Các khoán phái Ira ben ngoài khác 870.835 742.820 

Qu9 khen thirOng phüc lol 2 2 

T6ng 2.905.416 2.105.044 
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Ngan hang Thtrong mai Co phãn Tiên Phong Mu s6: B05/TCTD 
57 L35 Thu*ng Kit, Quçln Hoàn KiErn, Ha Ni (Ban hank theo thông ti s 49/2014/77'-NHNN ngày 3 1/12/2014 cua Thông dôc Ngán hang Nhà 

nu-óc Viêt Nain,) 

22. Vn va qu cüa To chfrc tin dung 

Von góp/Vôn 
diu I 

Thng dir von 
c phn 

Co phiu qu 
Qu Dir phông 

tãi chInh 

Qu5 Dir trfr b 
sung vn diêu 

1 

Doii vi tInh: Triêu VNFJ) 

Lqi nhun sau 
thu/ L Iuy Cong 

kê 

S dir dAu k5' 8.565.892 76 (55.483) 209.609 95.864 1.805.727 10.621.685 
Tang trong k' 180.524 90.262 3.093.943 3.364.729 

Tang vn trong kS' - - 

Loi nhun tang trong k' - 3.093.943 3.093.943 

TrIch1pcacqudirtr& 180.524 90.262 270.786 
Giãm trong k 627.756 283.878 911.634 

SCrdungtrongk' - 13.092 13.092 
Mua c phiu qu5 627.756 - - - 627.756 

Phân phi qu5 270.786 270.786 
S dwcui k' 8.565.892 76 (683.239) 390.133 186.126 4.615.792 13.074.780 
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Ngân hang Thirong mi Co phn Tiên Phong Mu sJ: B05/TCTD 

57 Lj Thwông Kiet, Quân Hoàn KiEnz, Ha NOi (Ban hành theo ihongtusc49/20141TT-NHNNngày 

31/1 2/2014 cza Thing dcc Ngán hang Nhà nzthc Vit Nam) 

23. Thu nhp 1i Va CC khoãn thu nhp ttro'ng t1 

TLr 01/01/2019 dn 
31/12/2019 

Triêu VND 

Tir 01/01/2018 dn 
31/12/2018 

Triu VND 

Thu nhp tr Iãi tin giri 325.887 327.830 
Thu nhp t& lãi cho vay 8.916.460 6.449.812 
Thu läi tCr kinh doanh, du tu chrng khoán Ng 1.781.690 2.032.818 
Thu khác tCr hot dng tin dung 530.813 340.980 
Thu tr nghip vu báo Iãnh 189.080 152.099 
Thu nhp IAi tir nghip vi mua ban nç 106.833 70.300 

Tong 11.850.763 9.373.839 

24. Chi phi lãi và các khoãn chi phi twrng tr 

Ttr 01/01/2019 dn Tu 01/01/2018 dn 
31/12/2019 31/12/2018 
Triêu VND Triu VND  

Trá lãi tin gCri 4.590.451 3.987.784 

TrãIaitinvay 606.327 453.756 

Trá !ãi phát hành giy t có giá 634.240 35 1.672 

Chi phi hoat dng tin dung khác 3 86.423 202.850 

Tng 6.217.441 4.996.062 

25. Lãi/1 thuIn tr hot dng dch vi 

'Fir 01/01/2019 dn Tir 01/01/2018 dn 
31/12/2019 
Triéu VND 

31/12/2018 
Triêu VND 

Thu phi djch viii 1.365.469 864.711 
- Hoat dng thanh toán 420.202 268.234 

- Hoat dng ngân qu9 4.387 5.289 
- Dich vu ti.r vAn 2.900 4.830 
- Djch v kinh doanh vã djch vu bão hiAm 586.599 371.708 
- Thu phi djch vu khác 351.381 214.650 
Chi phi djch vii lien quan (293.101) (188.526) 
- Hot dng thanh toán (207.989) (13 1.499) 
- Ci.ràc phi bi.ru din vA mng vin thông (46.967) (26.144) 
- Hoot dng ngãn qu5 (24.635) (18.185) 
- Djch vu tu vAn, üy thác vã di 1' (12.949) (1.288) 
-ChiphIdjchvukhác (561) (11.410) 

Läi/ l thun Ui hot dng djch vy 1.072.368 676.185 
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Ngân hang Thu'ong mai C phn Tiên Phong Mâu sá: B05/TCTD 

57 LJ Thw?ing Kiêt, Quân Hoàn Kilrn, Ha NOi (Ban hành theo thông tu-  s 49/2014/TT-NHNN ngày 

31/1 2/2014 côa Thing d6c Ngân hang Nhà ntthc Vit Nam,) 

26. Lãi/1 tir hot dng kinh doanh ngoi hi 

Tir 01/01/2019 dn 
31/12/2019 

Triu VND 

'lit 01/01/2018 (In 
31/12/2018 

Triêu VND 

Thu nhp tir hot dng kinh doanh ngoi hM 1.059.396 702.643 

- Thu tr kinh doanh ngoai t giao ngay và yang 474.283 213.573 

- Thu tr cac cong ci tài chInh phái sinh tin t 585.113 489.070 

Chi phi ho0t d9ng kinh doanh ngoi hoi (1.015.534) (621.333) 

- Chi v kinh doanh ngoi t giao ngay và yang (378.319) (119.569) 

- Chi v các cOng ciii tài chInh phái sinh tin t (637.215) (501.764) 

Lãi/ I thun tü hot dng kinh doanh ngoi h6i 43.862 81.310 

27. Läi/I thun tir ho3t dng mua ban chüng khoán du tr 

Tir 01/01/2019 dn Tir 01/01/2018 dn 
31/12/2019 
Triu VND 

31/12/2018 
Triéu VND 

Thu nhp tir mua ban chirng khoán dáu tix 904.842 418.482 

Chi phi v mua ban chrng khoán du tx 
Roan nhp/(Chi phi) dy phOng rCii ro chrng khoán 
du tx 

(65.405) 

71.255 

(21.913) 

(44.610) 

Läi/ 1 thun tir hot dng mua ban chfrng khoán 
du tir 

910.692 351.959 

28. LãiI1 thuãn tir hot dng khác 

Ttr 01/01/2019 dn 
31/12/2019 

Triêu VND 

Ti'r 01/01/2018 dn 
31/12/2018 

Triéu VND 
Thu nhp tir ho0t dng khác 1.027.005 149.270 

- Thu t& các khoán ng dA dirge xcr I xoá, bO dp bang 
nguon rui ro 

62.069 30. 974 

- Thu tir thanh I, nhuçrng ban tãi san c djnh 265 297 

- Thu t1r hot dng kinh doanh khác 911.089 4.223 

- Thu tir khoãn nçi dä ban cho VAMC 53.582 113.776 

Chi phi lien quan dn hot dng khác (98.787) (9.701) 

- Chi tr thanh 1, nhirqng ban tãi san c djnh (828) 

- Chi phi lien quan dn hot dng kinh doanh khác (98.787) (8.873) 

Lãi/ I thun tir cac hoit dng kinh doanh khác 928.218 139.569 

27 



Ngân hang Thuoiig mai Co phn Tiên Phong MJu s: B05,TCTD 

57 Lj ThwOng Kiit, QuçIn Hoàn KiErn, Ha N3i (Ban hành theo thông iw s 49/20I4,'rT-NHNV ngày 

31/12/2014 cüa Thing dc Ngán hang Nhà nw&c Vit Nam,) 

29. Chi phi hoat dng 

TLr 01/01/2019 dn 
3 1/12/2019 
Triçu VND 

'Fir 01/01/2018 den 
31/12/2018 
Triéu VND 

Chi np thuE và các khoàn phi, 1 phi 388 652 
Chi phi cho nhân viên 1.935.921 1.509.599 

- Chi hrong và ph cdp 1.761.402 1.384.634 
- Cthc khoán chi dóng gop theo lirong 85.030 68.642 

- Chi lrçx ccp 10.074 9.848 
- Chi khác cho nhOn vién 79.415 46.475 

Chi v tài san 480. 182 352.708 
Trong do.' - Klidu hao tài sOn cd djnh 147.218 88.818 
Chi cho hoot dng quán 19 cong vu 930.279 909.609 

Trong dO: - Cong tác phi 14.249 13.503 
- Chi vj các hogt dc5ng doàn the cza TCTD 11.711 8.194 

Chi np phi bão him, bão dam tin giri ca khách hang 60.246 52.745 

Chi phi dçr phông (khong tinh chi phi dir phông rti ro tin 
dung nOi  vã ngoi bang; chi phi dir phong giãm giá chi'ing 
khoán) 

15.308 2 1.375 

Thong  3.422.324 2.846.688 

30. Tin và trong duong tin 

31/12/2019 31/12/2018 

Triêu VND Triu VND 

Tin mt và các khoãn tt.ro'ng duo'ng tin tai  qu5 

Ti&n giri ti Ngân hang Nhà nuóc 

Tin, yang gi.'ri va cho vay t01  các t6 ch&c tin diing khac 

('gdm khOng kj' han,) 

Tin, yang gi va cho vay ti các t chrc tin dung khác 
(có k,' han khOng quO 91 ngOy,) 

1.654.531 

7.760.937 

12.066.232 

7.717. 101 

 

1.332.025 

4.692.735 

8.348.565 

6.832.228 
A 

E 

    

Tong 29. 198.801 

 

21.205.553 

31. TInh hinh thu nhp cüa can b cong nhân viên 

   

Näm 2019 

 

Nãm 2018 

   

TOng s can b, CNV bInh quân (ngui) 5.435 4.880 

Thu nhp cüa can b, CNV (triu YND) 

1. Tng qu 1so'ng và thuông 1.827.209 1.401.599 

2. Thu nhp binh quân tháng 28,02 23,93 

28 



Ngán hang ThLrong mi Co phn Tiên Phong Mu s: B05/TCTD 

57 Lj Thithug Kiêl, Qua,: Hoàn Kk,n, Ha NOi (Ban hành theo thông 1u s 49/2014/77'-NHNN ngày 

31/12/20/4 cüa Thing d6c Ngán hang Nhà nttác Vi1 Nam.) 

32. ChInh sách quãn ly rüi ro 

Djnh hithng cüa Ngân hang là trô thành mtt t chtrc tài chinh da nang. Do 4y, vic sCr diing các cong cv tài 

chInh, bao gm buy dng vn tx khách hang (bang san phm tin gcri và phát hành giây tb có giá) và dâu tu vào 

các tài san tài chinh có chat Iiscmg cao dà trâ thành hoat dng mang tInh then ch6t giüp Ngân hang dat  thrqc mrc 

chênh lch lAi suAt cAn thit. Xét tr khia canh  quãn l rüi ro, Ngân hang phái duy trI ca cAu danh muc  tài san, cong 

nçi và ngun v6n (bao g6rn các khoàn mic nii bang và ngoi bang) vi muc  tiéu an toàn, giãm thiêu rcii ro trong 

boat dng ngân hang. Ben canh  do, Ngân hang thi,rc hin dAu ttr vào các chtng khoán hay cAp tin dung  cho các 

ngân hang khác. Nhcrng rüi ro lien quan dn trao di ngoi t và thay di lAi suAt di.rcyc quãn 1 thông qua áp dung 

han mcrc trang thai nhAm han  chA sr tp trung qua mrc, dng thai tham gia vào các hoat dng cO tác dung  can 

bang ln nhau dA giàm thiAu rcii ro. Thông qua vic nm giQ nhiAu tài san là các cong ci tài chinh cO chAt krng 

cao, co cAu bang can di kA toán cüa Ngân hang cO d,i khã nang phOng ngra rüi ro trQng yAu trong qua trinh hoat 

dng kinh doanh và dam bão khà nAng thanh khoãn. Them vào dO, Ngân hang cQng tham gia vào nhiAu giao djch 

phOng ngra rüi ro lien quan dAn các cong ci tài chInh nhtr các cam kAt hoán di ngoai t cho muc  dIch quãn I rii 

ro lãi suât. 

Trong qua trInh quãn l rüi ro tin dung, Ngân hang dã sCr dung  cO hiu qua cAm nang Tin dung,  trong dO ghi chi 

tiAt cac chinh sách va thu tVc  cho vay cüng nh,.r các huOng dn thrc hin dA chuAn hOa các hoat dng tin dung  cüa 

Ngân hang. Rüi ro thanh khoãn dLrçic han  chA thông qua vic nm gicr mt s6 lung tiAn mt và các khoân tticlng 

throng tiAn dtrài dng tài khoàn Nostro a mCrc d hçip 1, cac khoàn tiAn gCri cO kS' han tai Ngân hang Nhà rnrâc và 

các t chCrc tin dung  khác và các giAy th cO giá. Các t' l an toàn cO tInh dAn yAu t ri ro c€ing duc scr dung dA 

quãn l rüi ro thanh khoàn. Ngân hang thithng tiAn hành dánh giá chCnh loch  lâi suAt, so sánh vOi các thj truYng 

trong nuôc và quc tA dA cO nhcng diAu chinh kjp th?i. Them vào dO, vic áp dung  các quy trInh quàn l' rcii ro ni 

b cQng trâ nén hiu qua hon nh vic triAn khai H th6ng Quán l VAn Tp trung và H thông Thanh toán Ip 

trung, theo do toàn b các giao djch vAn và thanh toán cua Ngãn hang dAu do Hi so chInh thirc hin. Vic dO cho 

phép Ngân hang giám sat hiu qua han các biAn dAi vA vAn và giàm các sai sOt cO thA xày ra cüng nhix nhng thu 

tuc phrc  tap  khOng can thiét. 

32.1 Rüi ro tin t 

Rcii ro tiAn t là rUi ro ma giá trj cüa cC Cong cv tài chinh bj thay d6i xuAt phát tr nhüiig thay dôi vA t' giá. 

Ngân hang dxqc thành 1p và boat dng tai  Vit Nam vOi dng tiAn báo cáo là VND. Trong khi do co cAu tài san-

ngun vAn cüa Ngân hang bao gArn mt phAn bAng ngoai t (bao gAm USD, EUR...), do dO cO thA phát sinh rcii ro 

tiAn t. 

Rüi ro tiAn t d6i vOl Ngân hang bao gm: 

- Rüi ro tiAn t trong hoat dng kinh doanh ngoai t 

- RCii ro tiAn t trong hoat dOng huy dng vAn và cho vay 

- RUi ro tiAn t trong hot dng dAu t.r 

Ngãn hang da thra ra mt h thAng han  müc dA quãn I' trang thai cUa các ding tiAn. Trang thai dAng tiAn di.rqc 

quán l trên ca sO hang ngày và chiAn krçc phOng ngra rUi ro thrqc Ngân hang scr dung dA dam bao rAng trang thai 

cüa các dng tiAn dirçic duy tn trong han  mtc dâ thiAt 1p. 
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Ngân hang Thuong mai C6  phãn Tiên Phong Miu s/i: B05/TCTD 

57 Lj Thwong KiI, Quân Hoàn KiErn, Ha N3i (Ban hành theo thông hr sc 49/2014/IT-NHNN ngày 31/12/2014 cãa Thong dc iVgán hang Nhà 

mrác Vie! Nam) 

Chi tiêu 

TA! SAN 

USD duVc 
quy dÔi 

EUR dirçic 
quy dô 

G'á tr yang 
tin t duc 

quy dôi 

Ngoi t 
khác quy c1i 

Doi vj tinh: Triu VND 

VND Tang 

I Tin met, yang bc, dá qu' 145.941 129.895 549.113 297.668 531.914 1.654.531 
2 Tiên gCri tai  NHNN 587.798 - - 7.173.139 7.760.937 
3 Tin gCri t?i  và cho vay các TCTD khác (*) 1.232.143 18.428 - 76.617 19.696.677 21.023.865 
4 CMng khoán kinh doanh 

Các cong cii tài chInh phái sinh va 
5 các tài san tãi chInh khác 

1.894.496 (70.756) (357.96 1) (1.452.792) 12.987 

6 Cho vay khách hang và mua nq (*) 8.982.035 87.712.271 96.694.306 
7 Ching khoán dâu ttr (*) - 26.183.804 26.183.804 
8 Gop van, du tu dài hn 
9 Tài san c dinh và BDS dAu tir - 570.994 570.994 

10 Các tàisãn cO khác  (*) 1.003.235 2.803 11.027.842 12.033.880 
TONG TA! SAN 13.845.648 77.567 549.113 19.127 151.443.849 165.935.304 
NV PHAI mA vA VON CHU sO iifj'u 
Tin gi và vay cña NHNN và TCTD khác 6.6 18.608 2.798 34.420.502 41.041.908 

12 Ti&n gli cüa khách hang 9.927.649 79.891 89.295 82.342.660 92.439.495 
Các cong cii tài chInh phái sinh va các tài san tài 

13 chinh khác 
Vn tài trq, üy thác dAu tu, cho vay TCTD chju 

14 rüiro 
463.400 - - - 242.647 706.047 

15 Phát hanh giy t cO giá - - 14.426.020 14.426.020 

16 Các khoãn no khác 84.712 49 3.757 39 2.816.859 2.905.416 
17 Vn Va các qu - 13.074.780 13.074.780 
18 TONG NQ PHA! mA vA VON CHU SO HUU 17.094.369 79.940 3.757 92. 132 147.323.468 164.593.666 
19 TRNG THAI T14 T NO! BANG (3.248.721) (2.373) 545.356 (73.005) 4.120.381 1.341.638 
20 TRANG THAI TIEN T NGOJJ BANG 3. 186.512 (321.285) 6.557 (2.882.160) (10.376) 
21 TRANG THAI lIEN T NQ!, NGOi?J BANG (62.209) (2.373) 224.071 (66.448) 1.238.221 1.331.262 

(*)Khong  bao gm dg phông rüi ro 
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Ngãn hang Thirong mi Co phn Tiên Phong 
57 Lj5 Thzthng Kiêl, Quân Hoàn Kiern, Ha Ni  

MJu sJ: B05/TCTD 

(Ban hành theo thông itt s 49/2014'7T-NHNN ngày 

31/12/2014 cüa Thing dc Ngán hang N/ta nithc Vit Nam) 

32.2 Rñi ro liii suát 
Rüi ro lâi sut là khá nãng thu nhp hoc giá tn tài san ccia Ngán hang bj ãnh hi.râng khi lâi sut trén thj tri.r?lng 

bin dng. 

Rcii ro lâi suAt cUa Ngân hang có th xut phát tr hoat dng du tir và hoat dng huy dng v6n và cho vay. 

Thai han dinh laj lâi sut thuc t là thai han con lai tInh ttr thai dim 1p báo cáo tài chInh cho tài kS'  dinh iai  lãi 

suAt gAn nht cia các khoãn mic tài san va ngun van. Các giá djnh vã diu kiin sau dtrqc áp diving trong phân tIch 

thii han xác dinh lai lâi sut thrc th cCia các tài san và cong nçi cüa Ngán hang: 

- Tin mat, yang bac, dá qu' và các tài san co khác (bao grn tài san c6 djnh, bt dng san du t.r và tài san 

có khác) dirc xp loi là khoãn mic không chju lài; 

- Tin gcri tai  Ngân hang Nhà nuàc Vit Nam duçic xp loi là tin gcni thanh toán, do do k5' han dlnh Iai lãi 

suAt thirc t dugc xp loai dn mt tháng; 

- Thyi han  djnh  Iai  lAi suit thirc t cüa chCrng khoán dAu tu di.rçic tInh da trén thôi gian dáo han  thrc t tInh 

tr thai dirn 1p báo cáo tài chInh cüa ttrng loai chng khoán; 

- Thai han dlnh lai lài suAt thrc t cüa khoàn miic phát hành gity t cO giá thrgc tfnh dçra trên thai gian dáo 

han thrc t cUa trng loi giy t& có giá; 

- Theii han  dinh lai lãi suit thrc t cUa các khoãn nçi khác duçic xp loai theo th?ii gian dáo han  thrc t cCia 

timg khoàn nq; 

- Th&i han dinh lai li sut thrc t cCia các khoãn tin gCri và cho vay các TCTD; các khoàn cho vay khách 

hang; các khoán n Chinh phü và Ngán hang Nhà nirâc Vit Nam; các khoãn tin gcni và vay các TCTD và 

khoàn mvc  tin gCri cüa khách hang, khoãn muc  phát hành giiy t cO giá, các khoàn mvc  nguôn vOn tài trg, 

üy thác du tiE, cho vay TCTD chlu rüi ro duqc xác djnh nhir sau: 

• Các khoãn muc cO 1i sut c djnh trong su6t thai gian cüa hcip dng: Thôi han  djnh lai lãi suit thijc té 

dira trén thii gian dáo han  thirc t tInh tir thai dim 1p báo cáo tai chInh; 

• Các khoàn mic có lAi suAt thà n6i: Thi han  djnh li lâi suAt thirc t dra trén k' djnh lai  lAi suit gAn 

nhAt tmnh tr thii dim lap báo cáo tài chInh. 

Chlnh sac/i Mi suát cfla Ngân hang 

Ban Diu hành djnh k' nà soát rcii ro tim tang cüa Ngân hang trong bi cành kinh th và diu kin kinh doanh hin 

hanh, tp trung vào rii no lãi suAt và rüi ro thj tnirang. Ban Diu hành cn co câu tài san - ngun von vâi nhUng bat 

can d6i trong ngun vn tãi tr và rUi no bin dng läi suit thj tru&ng và dam bão tuân thu các chi tiêu, han  müc Va 

quy djnh dt na. 

Do nhay dói v6i Mi suôt 

Do Thông tu 210 khOng huông dn ci th v cách thrc thc hiii phân tIch d nhy lâi suât nén Ngan hang chua 

thirc hin vic trInh bay các thông tin nay. 
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Ngân hang Thirong mai C phn Tiên Phong 
57 L35 TJ:wô'ng Kiêt, Quân Hoàn Kiln,, Ha Ni 

A 
Mau so: B05/TCTD 

(Ban hành theo thông 1u s 49/2014/77'-NHNN ngày 31/12/2014 cüa Thñng ddc Ngán hang Nha nztác 
Vit Narn) 

Chi tiêu 
Qua han 

Không chju 
lãi 

Li) 1 thang 

Lãi sut d1r9'c dinh giá lal trong 
Ta 1 3

Tü 3 -6 tháng
Tü 6 - 12 

tháng tháng 

Don vi tInh: Triêu VND 

ng 
Trén S 

Tn 1-5 näm Tng 
nãm 

TAISAN 
Tin mt, yang bac, dá quy - 1.654.531 1.654.531 
Ti&n gui ti NHNN - 7.760.937 - 7.760.937 
Tin gtiitivachovaycacTCTDkhac(*) - 15.761.332 4.022.002 1.006.996 233.535 - 21.023.865 
Chrngkhoánkinhdoanh - 
Các cong cu tài chInh phái sinh và các khoãn nçi tài 
chinh khac 

3.933 8.245 3.650 (9.800) 6.944 15 12.987 

Cho vay khách hang và mua nçi (*) 602.741 24.788.780 43.945.600 8.084.773 13.138.552 5.600.136 533.724 96.694306 
ChIrng khoãn du tu(*) - 315.169 1.024.998 3.373.293 1.900.077 3.257.965 9.572.612 6.739.690 26.183.804 
G5pv6nduttrdàihan(*) - - - - 

Tài san c6 dinh và BDS DT - 570.994 570.994 
Các tài san cO khác (*) 12.033.880 - - - 12.033.880 
TONG TAt SAN 602.741 14.574.574 49.339.980 51.349.140 10.995.496 16.620.252 15.179.692 7.273.429 165.935.304 
NQPHAITRA 
Các khoãn nçi Chmnh phü và NHNN Vit Nam 39.849 246.621 340.882 200.653 - - 828.005 
Tin gCri va vay các TCTD khác - 31.060.383 6.286.018 2.856.315 11.187 - 40.213.903 
Tin gui cüa khãch hang 33.785.411 15.049.577 14.080.102 15.343.543 14.180.862 - 92.439.495 
Các cong ci tài chinh phái sinh Va CC khoãn nçi tài 
chInh khác 
Nguôn vn tài trq, Oy thác du ttr, cho vay TCTD chju 
rut ro 

78.954 627.093 706.047 

Phat hành giy to có giá - 1.000.000 1.050.290 3.115.008 2.4 15.450 6.268.272 577.000 14.426.020 
Các khoàn nq khác - 2.905.416 - - 2.905.416 

TONG PHAITRA 2.905.416 65.964.597 22.632.506 21.019.400 17.970.833 20.449.134 577.000 151.518.886 
MUC CHENH NIi'YcAM vói iAi SUAT NQI BANG 602.741 11.669.158 (16.624.617) 28.716.634 (10.023.904) (1.350.581) (5.269.442) 6.696.429 14.416.418 
CAC CAM KET NGOJ BANG CO TAC DQNG T1 
MUC DQ NHIY CAM vOi LAI SUAT CUA CAC TAt (5.745) (4.631) (10.376) 

SAN vA CONG N( (RÔNG) - 
MU CHENH NHAY CAM VO1 LAI SUAT NQI, 
NGO3I BANG 602.741 11.663.413 (16.629.248) 28.716.634 (10.023.904) (1.350.581) (5.269.442) 6.696.429 14.406.042 

(*) Không bao gm dir phOng rOi ro 
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Ngân hang Thirong mi Co phn Tiên Phong 
57 Lj5 Thithng Ki1, Qiuln Hoàn Kiln,, Ha N3i  

Mâu Sd: B05/TCTD 
(Ban hành iheo thông itt s 49/20141T7'-NHNN ngày 

31/12/2014 cüa Thóng d6c NgOn hang Nhà nzthc Viii  Nam) 

32.3 Ráiro (haiti: khoán 

Rüi ro thanh khoân là rüi ro Ngân hang gp khO khãn trong vic thrc hin nhQng nghTa vv thanh toán cho các 

cong n tài chmnh. Rüi ro thanh khoãn phát sinh khi Ngân hang có th không dü khà nang thirc hin nghia v1j trà n 

khi nhüng cOng nq nay dn han  ô nhng thai dim bInh thrng hoc khO khän hoc Ngân hang phái chp nhn 

huy dng v6n viii chi phi gia tang d dam bào nghTa vi trã nçi. 

Ngân hang dA ban hành Quy dlnh  và quy trInh v quàn 1y rUi ro thanh khoàn trong dO thit 1p quy djnh ye vic 

quàn l khe hi thanh khoãn theo cac thang k5' han,  các chi s6 do hOng rCii ro thanh khoán, các kjch bàn cäng 

thing thanh khoán, xây drng k hoach dr phOng thanh khoán d chü dng các bin phap xCr l' trong tinh huong 

thj tnrông có bin dng. D giàm thiu riii ro thanh khoàn, Ngan hang chü tnrong da dang  hOa nguôn von huy 

dng cUng nhLr xây drng h thông báo cáo can di vn d tinh toán trang thai thanh khoàn hang ngày cüa Ngân 

hang, ding thôi thrông xuyên CO báo cáo phân tich, dr báo v tInh hlnh thanh khoàn trong tuong lai, thit 1p 

khâu vi và han  rnrc rcii ro thanh khoãn. 

Dlnh k$' hang tháng, tai  cuc h9p Hi dng ALCO, tInh hInh can di v6n và thanh khoàn cüa Ngân hang là mt 

trong nhQng ni dung tr9ng tam duqc tháo lun. Dng thôi, tai  cuôc hçp Hi dng QLRR, tlnh hInh tuân thu các 

chi s han  mi'rc rüi ro thanh khoàn duqc rà soát và báo cáo. Trên ca so phân tIch, dánh giá, Hi dng ALCO/Hi 

dng QLRR dua ra khuyn nghj tOi Ban länh dao  d có chi dao  trong thôi gian tOi darn bào duy tn t6i uu khã nang 

can d6i thanh khoãn an toàn và hiu qua cüa Ngân hang. 

Ngoài ra, Ngân hang con duy trl danh mi,ic Tài san dx tr thi cp là trái phiu ChInh phci, cO th bàn hoc repo voi 

Ngân hang Nhà nuOc, day là ngun vn thCx cp d phong trl.r&ng hqp cang thng thanh khoàn (nu phát sinh), 

dng thai là nhQng khoán dAu tin sinh lôi, gop phn tài trçx v6n cho các di,r an trong dim qu6c gia. Thôi gian dáo 

han cua cac tài san và Cong n th hin thôi gian con lai  cüa tài san và cOng nq tInh tir ngày Ip  báo cáo tài chInh 

riêng dn khi thanh toán theo quy djnh trong hçrp dông hoc trong diu khoàn phát hành. 

Các giá djnh và diu kin sau dirçc áp dung trong phân tich th&i gian dáo han  ciia các tài san và cong nç cüa Ngân 

hang: 

Tin rnt, yang bc dá qu va Tin giri tai  Ngân hang Nhà nuOc: duçxc phân loi vào tháng dáo han  dn I 

thang; 

Các khoãn ti&n gcri và cho vay các TCTD khác, các khoàn cho vay khách hang, các khoãn chthig khoán du 

tin, các khoán vay t& ChInh phCi va Ngán hang Nhà nuOc, các khoãn tin gCri và vay các TCTD khác, các 

khoàn phát hành giy to cO giá, các ngun vn tài trçl, Uy thác du tu ma TCTD chju rüi ro: Thôi gian dn 

han dirqc xac djnh dira vào ngày dn han  theo hçxp dsng quy djnh; 

Thôi gian dn han  cüa chOng khoán kinh doanh duçxc tinh trên ccx sO th&i gian khã thi dé chuyên dôi trái 

phiu thành tin rnt do danh miic nay bao gm các trái phiu cO tInh thanh khoàn cao; 

Th&i gian dn han  cüa tin gii khách hang dirqc xác djnh di,ra trên th&i han  dn  han  thi,rc t cüa khách hang 

và các dçr báo v chInh sách lài suAt và các yu t6 kinh t vi mo 

Trén ccx sO duccc Ban Lânh dao  phé duyt k hoach kinh doanh hang näm, phang Quàn ly can dOi vOn & K hoach 

tài chInh phi hp vOi mt s phOng nghip v'i lien quan phân tIch va di,r báo các dOng tin vào/ra trong h thng 

theo k hoach dA duc phé duyt; dng thôi can cr vào bin dng ngun v6n và scr dung vOn thirc té hang ngày dê 

dira ra các quyt djnh v quàn l' va diu hành vn kha dung cho phi hcxp. 
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Ngân hang Thuing ma C phn Tiên Phong 
57 Ly Thu'ong Kiçt, Quan Hoan Kiern, Ha N9:  

Mtu s6: B05/TCTD 
(Ban hành thea thông tu-s49/20I4/TT-NHNNngày 

31/12/2014 cáa Th6ng dc Ngán hang Nhà nzthc Vit Nam) 

Can cCr vào dir báo bin dtng ngun v6n khã dung, phong Quàn 1 can di v6n vã K hoach tãi chInh du môi 

phi hçip phông Kinh doanh v6n quán 1 Tãi san dr trü thir cp thông qua vic mua giy t cO giá cO tInh thanh 

khoãn cao. Các giy ti có giá nay có th &rç'c giao djch trên thi tnthng thá cp d chuyn hOa thãnh tin. Phông 

Quân 1 can d6i v6n va K hoach tài chinh du m6i pMi hqp Phông Kinh doanh vn có th quyt cljnh ban lai  các 

giy t có giá cho Ngân hang Nhà ni.râc qua thi tru&ng m&, hoc vay tái cp vn khi ngun vn khã drng thiu ht 

d dam bâo thanh khoãn cho toàn h thng. 

Can cii vào cac quy djnh cCta Ngân hang Nhà rnrâc, phOng Quãn i can d61 vn & K hoach tâi chinh cüng phi 

hp vOi phông Kinh doanh v6n d xut ph.rong an quán 1' vn kha dung ca Ngân hang, dam bão s du bInh quân 

thc t trên tai khoân tin gi VND va ngoi t ti Ngan hang Nhà nithc hang tháng khong thp hon han  mcrc s6 

du di,r tr bt buc theo quy djnh. Ngoài ra, Ngân hang con thit 1p quan h han  mirc giao djch vOi các ngân hang 

va cac tó chrc tin dung khác d h tra 1n nhau khi cn thit. PhOng Quân 1 riii ro thj tri.rOng thi,rc hin vai trO 

giám sat dôc lap dam báo rii ro thanh khoân duc quan 1, tuân th thing quy djnh, quy trInh quãn 1 v khu 

vj/han mirc rcii ro thanh khoãn cüa Ngân hang. 

Khi hrçng vn khã dung cüa Ngân hang duc xác dinh trên co sâ dU 1iu tir h thóng Core, chuong trInh thanh 

toán lien ngân hang CITAD, phn mm quân l' Tai san Nq - Tãi san Có, phAn mm quãn 1 Thanh khoãn trong 

ngày, thông tin v cac dông tin lan tCr các don vj kinh doanh. Do do, Ngan hang luôn chi dng quàn l' trang thai 

thanh khoãn hang ngãy. Hiên nay, Ngân hang dang khn tnrong nâng cp va hoan thin quy trInh cüng nhu trin 

khai và phát trin các phn mrn h trçi quãn l' rCii ro theo chuân quôc tê. 

Hoat dng quãn 1' rtii ro thanh khoân cüa Ngan hang duc giám sat chat ch theo huâng tuân thu các quy djnh cüa 

Ngân hang Nha nuâc va các tiéu chI quán 1 thanh khoán ni b cfia Ngân hang cho t&ng dông tiên chfnh (VND, 

USD, EUR) trên danh muc  huy dng vn va cho vay. 
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Ngan hang Thirong mi Co phãn Tiên Phong Miu sJ: BOS/TCTD 
57Lfi Tinning K&t,  Quân Hoàn Kim, Ha N5i (Ban hành theo thông itt s 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 cña Thng dác Ngán hang Nhà 

nithe Vit Nan) 

Don vi tInh: Triêu VND 

Chitiêu 

TA! S AN 

Tin mt, yang bc, dá qu' 

Tin gCri tai  NHNN 

Quáhan 

Qua hn Qua hn 
trên3thãng duOi 3 tháng 

Dn I thang 
Tu trn 1 

thang den 3 
tháng 

Trong han 

Tü trên 3 
thang tn 12 

tháng 

Trtrên 1 näm 
n5näm 

TrCn 5 näm Tong ccng 

1.654.531 

7.760.937 

- 

- 

1.654.531 

7.760.937 

Tin gri ti và cho vay các TCTD khác (*) - 15.76 1.332 4.022.002 1.240.531 2 1.023.865 

Ching khoán kinh doanh - - 
Các cong cii tài chmnh phái sinh và các khoàn 
no tat chinh khãc 

3.933 8.245 (6.149) 6.943 15 12.987 

Cho vay khách hang và mua nq (*)  225.332 226.250 5.664.042 8.381.640 23.675.768 40.006.307 18.5 14.967 96.694.306 

Chthig khoán du tir(*) - - 390.167 949.814 4.390.110 12.513.950 7.939.763 26.183.804 

Gop vn dAu tLr dài han - 
Tài san c dinh vh BDS DT 120 62 13.071 418.703 139.038 570.994 
Các tài san cO khác (*) 1.145.150 4.097.388 4.950.054 866.106 975.182 12.033.880 

TONCTAISAN 225.332 226.250 32.380.212 17.459.151 34.263.385 53.812.009 27.568.965 165.935.304 

NVPHAITRA 

Tin gui Va vay các TCTD khác và NI-INN - - 28.783.233 6.532.638 3.061.487 2.664.550 41.041.908 

Tin gui cUa khách hang - 26.327.031 9.086.901 21.790.467 35.235.096 92.439.495 
Các cong cii tài chInh phái sinh và các khoãn 
no tài chInh khác 
Ngun v6n tài trq, Uy thác dâu tu, cho vay 

11.530 679.756 14.761 706.047 
TCTD chiu rut ro 

Phát hành gi&y t& có giá - 1.000.000 1.050.290 5.530.458 6.268.272 577.000 14.426.020 

Các khoãn nq khác - 439.180 803.554 616.740 1.042.363 3.579 2.905.416 

TONG PHAITRA 56.549.444 17.473.383 31.010.682 45.890.037 595.340 151.518.886 

MUC CHENHTHANHKHOAN RONG 225332 226.250 (24.169.232) (14.232) 3.252.703 7.921.972 26.973.625 14.416.418 

(*) Khong bao gm di.r phOng rCii ro 
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Ngân hang Throng mi C1 phn Tiên Phong 
57 Lj Tkzthng Kiet, Qucin  Hoàn Kiim, Ha N3i 

M&u sJ: B05/TCTD 
(Ban hành theo thông 1u S6 49/20141TT-NHNN ngày 

31/12/2014 cüa Th6ng d6c Ngán hang Nhà nzthc Vit Nam) 

33. T giá mt s ngoi t vào thôi diem cui k' 
31/12/2019 31/12/2018 

Loai tin 
VND VND 

AUD 16.219 16.346 
CAD 17.738 17.019 
CHF 24.002 23.336 
CNY 3.359 3.409 
EUR 26.206 26.633 
GBP 30.375 29.357 
FIID 2.994 2.993 
JPY 213,47 208,08 
KRW 20,30 20,61 
NW 15.660 15.582 
RUB 394 331 
SGD 17.196 16.939 
THB 768,23 713,55 
USD 23.170 23.188 
XAU 4.269.000 3.65 1.000 

Phê duyt báo cáo tãi chInh 
Báo cáo tái chInh &rçic Ban Diu hành phê duyt vão ngayo2C tháng 01 närn 2020. 
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