
VTPBank CQNG HOA XA Ito! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p  - Ti1 do - Hanh phüc 

S6: 30/2020/TPB.HDQT Ha N3i, ngày 20 tháng 04 nám 2020 

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

KInh gth: - Uy ban Chi'rng khoán Nhâ nuóc 

- S& Giao djch Chfrng khoán TP. HCM 

- Ten t6  chrc: Ngan hAng Thuang mai  C pMn Tiên Phong 

- MA chrng khoán: TPB 

- DIa chi trV si chInh: Tôa nhà TPBank, S6 57, Ph6 L Thung Kit, Phung Trn Hung Dao, 
Qun Hoàn Kim, Ha Ni 

- Diên thoi: 024. 37688998 

- Fax: 024. 37688979 

- Ngxii th%rc hin cong b thông tin: Ong Lê Quang Tin 

Chirc vii: Phó Chü tjch Hi d6ng QuAn trj 

Loai thông tin cong b6: I djnh k' U bAt thung 024h Dtheo yêu cAu 

Ni dung thông tin cong b: Báo cáo tài chInh Qu' I näm 2020. 

Thông tin nay dA duçic cong b6 trên trang thông tin din tt'r cüa NgAn hang vào ngày 20/04/2020 

ti du&ng dan: https://tpb.vn/nha-dau-tu/bao-cao-tai-chinh  

Tôi cam két cac thông tin cOng b6 trên day là dung sr that  và hoAn toàn chju trách nhim tru& 

pháp luât v nOi  dung các thông tin dA cong Mi. 

Tat lieu dInh kern: 

- Báo cáo tài chInh Qu 1 nárn 2020 
Dai diên to cliñ'c2 
Ngtrii UQ CBTT 

PHO CHU TICH HDQT 

Ncvi n/ian: 
- Nhu KInh gri; 
- Lixu VP. HDQT. 
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TPBank CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Ip - Tir do - Hanh phüc 

S: 31/2020[I'PB.l-IDQT Ha N3i, ngày 20 thang 04 nám 2020 

CONG BO THÔNG TIN TREN CONG THONG TIN DIN nY CUA 

UY BAN CHUNG KHOAN NHA NIXOC vA SGDCK TP.HCM 

KInh gui: - Uy ban Chung khoán Nhà nuóc 

- Sc Giao djch ChCrng khoán TP. HCM 

- Ten t chüc: Ngan hang Thucing mai  C6 phn Tiên Phong 

- Ma chCrng khoán: TPB 

- Dja clii trii s& chInh: TOa nhà TPBank, S6 57, Ph6 L Thuxng Kiit, Phuing Trn Hung Dao, 

Quán Hoàn Kim, Ha Ni 

- Din thoai: 024. 37688998 

- Fax: 024. 37688979 

- Ngu?ñ thc hin cong M thông tin: Ong Lê Quang Tin 

Chirc viii: Phó ChU tjch Hi dng Quan trj 

Loai thông tin Cong b6: I djnh kS 0 bt thu&ng D24h Otheo yêu cu 

N(1 dung thông tin cOng b: Ngân hang TMCP Tiên Phong (TPBank) xin giãi trInh v bin 

dong 1 nhuân sau thud so vd cüng k5' trên Báo cáo tâi chinh Qu 1 nàm 2020 nhu sau: 

Lçi nhun sau thu Qu 1 cüa TPBank dat  809 t5 dng, tang 127 t5' ding, tuong throng 

18,62% so vsi cüng k5' näm 2019. 

Nffuvên nhân: 
Trong Qu 1.2019, tru'Oc tinh hInh din bin phüc tp cUa djch bnh Covid- 19, TPBank vn 

duy tn va giI müc tang truâng khá tht a mt s mãng kinh doanh, dc bit là thu nhp khác, tang 

g.n 14 ln so vài cUng k5' nàm trxàc. Cii th nhu sau: 

ir*xn vi: Triu thng 

STT Chi tiêu Quy 1.2020 Quy 1.2019 TãnglGiam %TanglGiãm 

I Thunhp1àithun 1.727.524 1.283.678 443.846 35% 

2 
LAi/ 1 thun tr hoat dng 

djch vi 
157.000 216.753 -59.753 -28% 

3 
LAiI 1 thun tr mua ban 

chüng khoán du tu 
322.949 397.475 -74.526 -19% 

4 
LAi/ l thun ttr hoat dng 

khác 
305.52 21.947 283.565 1.292% 



STT Chi tiêu Quy 1.2020 Qu 1.2019 Tang/Giãm %Täng/Giãm 

5 TnglçinhuntnrOcthu 1.009.455 852.866 156.589 18% 

6 Lcyi nhuân sau thud 809.289 682.226 127.063 19% 

Thông tin nay dã di.rac cong b trên trang thông tin din tu cña Ngân hang vào ngày 20/04/2020 

ti duông dan: https://tpb.vnlnha-dau-tu/thong-bao-co-dong  

Tôi cam kt các thông tin cong b trén dày là dung sr that và hoàn toàn chju trách nhim truâc 

pháp lu4t v ni dung cãc thông tin dâ cong b./. 

Nol nhân: 
- Nhis KInh gCri; 
- Lisu VP. HDQT. 

Di diên to chu'c 
NguOiUQ CBTT 

PHO CHU TICH HDQT 
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Ngân hang Thtro'ng mti CE phAn Tiên Phong 

Báo cáo Tài chInh Qu9 I näm 2020 
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Ngân hang Thuong mi Co phân Tiên Phong Mâu sJ: B02/TCTD 

57 Lj Thuông Kiêt, Quçmn Hoàn Kiém, Ha Nf5i (Ban hành theo thông lu sc 49/2014/IT-N/INN ngày 31/12/2014 
cüa Thng c/ic Ngán hang Nhà n,thc Vit Nam) 

BANG CAN DO! KE TOAN 
Tii ngày 31 tháng 03 nãm 2020 

SiT Chi tiêu 
Thuyet 
minh 

3 1/03/2020 
Tricu VND 

3 1/12/2019 
Trhu VND 

(Dã kiêm toán) 

A. TA! SAN 176.632.067 164.438.534 

I Tiên mt yang bc dá qu 5 1.608.090 1.654.531 

11 TingüitiNHNN 6 3.249.808 7. 760. 93 7 

Ill Tiên yang gui ti các TCTD khác và cho vay các 
7 23.885.054 21.023.865 

TCTD khãc 
1 Tiên yang gCri tai các TCTD khác 20.490.801 19.26 1.332 

2 Cho vay các to chcrc tin dung khác 3.394.253 1.762.533 

3 Dir phôrig rUi ro cho vay các TCTD khác 
IV Cháng khoán kinh doanh 

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

8 85.730 12.987 

VI Cho vay khách hang 99.076.574 94.435.382 

1 Cho vay khách hang 9 100.508.623 95.643.700 

2 Du phông rti ro cho vay khách hang 10 (1.432.049) (1.208.318) 

VII Hoat (1ng mua n9 11 1.021.460 1.041.334 

I Muanc 1.029.312 1.050.606 

2 Dir phOng rüi ro hoat dông mua ncr (7.852) (9.272) 

VIII Chü'ng khoán du tir 12 37.789.032 26.075.064 

I Ch(rng khoán dAu ttr sn sang d ban 37.870.350 26.139.104 

2 Ching khoán dAu tu gift dn ngây dáo han 44.700 44.700 

3 Dir phang giâm giá chtrng khoán dâu tu 
h A IX Cop von dau tir dai han 13 

(126.018) 

39.600 

(108.740) 

I Dâu nr dài han khác 39.600 
X Tài san c6 dinh 626.871 570.99 

I Tài san c dinh hitu hInh 14 404.752 368.965 
a - Nguyen giá TSCD 763.234 698.012 
b -HaomOnTSCD (358.482) (329.047) 
2 Tài san c djnh thuê tài chInh 
a - Nguyen giá TSCD 
b - Hao mOn TSCD 
3 Tài san c dinh vô hInh 15 222.119 202.029 
a - Nguyen giá TSCD 4 12.226 370.895 
b - Hao mon TSCD (190.107) (168.866) 

XI Bat dng san du tir 
- Nguyen giá BDSDT 

2 - Hao mOn BDSDT 



Ngân hang Throng mi C phn Tiên Phong Mu sá: B02/TCTD 

57 Lj Thu ông Kiêt, Quân Hoàn Kilin, Ha N3i (Ban hành then thông w s 49/2014/T7'-NHNN ngày 3 1/12/2014 

cüa Thing dc Ngân hang Nhà nztác Vit Nam) 

Sfl' Chi tiêu 
Thuyet 
minh 

31/03/2020 
Triu VND 

3 1/12/2019 
Triêu VND 

(Dã kilm loan) 

XII Tài san co khác 16 9.249.848 11.863.440 

I Các khoãn phãi thu 6.09 1.296 9.067.601 

2 Các khoán lâi phI phãi thu 1.670.095 1.3 11.427 

3 Tài san thuô TNDN hoãn 1i 
4 Tài san Co khác 1.503.765 1.499.720 

Các khoãn dir phOng rai ro cho các tài san CO ni 
5 

bang khác 
(15 .308) (15 .308) 

B. NQ PHAI nA vA VON CHIJ SO HUU 176.632.067 164.438.534 

Các khoãn nq ChInh phü và Ngân hang Nhà 
n uO.c 

17 1.475.129 828.005 

II 'fln gui và vay các to chüc tin diing khác 18 50.977.111 40.213.903 

1 Tin gui cUa các t chcic tin ding khác 34.379.754 28.948.393 

2 Vay các t chi'rc tin diing khác 16.597.357 11.265.510 

III Tin gui cüa khách hang 19 89.686.651 92.439.495 

Các cong ci tài chinh phái sinh Va CáC khoãn nQ IV 
tài chInh khãc 
Vin tài trQ uy thác du tir cho vay TCTD ch!u 
rüi ro 

20 727.579 706.047 

VI Phát hành giy to có giá 21 16.500.350 14.426.020 

VII Các khoãn nc khác 22 3.402.410 2.750.385 

1 Các khoàn tâi phi phai trà 2. 13 8.2 19 2.034.579 

2 Thus thu nhp doanh nghip holin lai phài trã 

3 Các khoàn phãi trã và cong nç khác 1.264. 191 715. 806 

Dir phông rcii ro khác (Dir phOng cho cong n tim 
n và cam kt ngoi bang) 

VIII Von chu so huu 23 13.862.837 13.074.679 

Von cOa to chi.'rc tin diing 7.657.369 7. 882.729 
a Vn diu I 

b Vn du ti.r xãy dirng ca bàn 

c Thang dtr v6n c phn 

8.565.892 

76 

8.565. 892 

76 

d C6 phiu qu5 

e C6 phiu uu dâi 

g Von khác 

(908.599) (683.239) 

2 Qu cua to chCrc tIn diing 576.259 576.259 

3 Chênh 1ch t' giá hi doái 205.034 

4 Chênh 1ch dánh giá 1i tài san 

5 Lai nhun chtxa phân ph&' L lüy k 5.424.175 4.615 .69 1 



KIEM SOAT 

7 
LAP EU - 

LE CAM TU 
Ké toán tru'óng 

NGUYEN LAM HOANG 
Giám dc K126'i Tài chInh 

Ha Nc3i, ngày20 tháng 04 nãm 2020 

DUYT 

* 

c 

N HuNG 
A/kit. M  4ngGiamdoc 

Ngân hang Thiro'ng mi C phn Tiên Phong Mtu s: BO2iTCTD 

57 L Thirôrng Kiêt, Qun Hoàn Kilm, Ha N5i (Ban hanh theo thông tw s6 49/2014117-NHNN ngày 31/12/2014 

cüa Thdng dóc Ngán hang A'lth nu* Vijt Nam) 

CIII 

STI' 

1 
2 

TIEU NGOAI BANG CAN DOI icE TOAN 

Thuyet 
Chi tiêu 

minh 

31/03/2020 
Triu VND 

31/12/2019 
Triu VND 

(Dà kilm roan) 
Bão Inh vay v6n 

Cam kEt giao djch h6i doai 

Cam kEt mua ngoai t 

152.596 

3.881.506 

86.770 

6.8 12. 180 

Cam k& bàn ngoi t 3.804.213 6.822.556 

Cam kEt giao djch hoán d6i 71. 156.808 59.929.770 

3 Cam kt trong nghip vi8i LC 1.510.907 1.76 1.377 

4 Bâo lAnh khác 11.377.696 11.534.642 

5 Các cam kEt khác 1.113.978 1.300.013 



YEN HUNG 
Tong Gidm d6c 

KIEMSOAT 

Ha N5i, ngày2t1  tháng 04 nãm 2020 

E DUYT 

NGUYEN LAM HOANG 
Giám dd'c Khái Tài chInh 

Ngân hang Thwnig mi Co phn Tiên Phong M6u só: B03/TCTD 

57 Lj Thwuyng Kiêt, Quân Hoàn KiIm, Ha Ni (Ban hành theo thông tu sc 49/2014/77-NHNN ngày 31/12/2014 
cüa Thdng d6c Ngán hang Nhà nwóc Vft Nam) 

BAO CÁO KET QUA KINM DOANU 
Qufi INäm 2020 

STT Chi tieu Thuyt 
Qu I 

Luy k tfr du näm dn cui 
quynày 

minh Nàm nay 

Triu VND 

Nàm trir&c 

Triu VND 

Näm nay 

Triéu VND 

Näm trir&c 

Triéu VND 

Thu nhp lai và các khoãn thu nhp 
ttrong tr 

24 3.483.516 2.708.912 3.483.516 2.708.912 

2 Chi phi lâi và các chi phi ttrong ti.r 25 (1.755.992) (1.425.234) (1.755.992) (1.425.234) 

I. Thu nhp lãi thun 1.727.524 1.283.678 1.727.524 1.283.678 

3 Thu nhp tr hoat dng dich  vii 29 1.657 275.219 291.657 275.219 

4 Chi phi hot dng djch vi (134.657) (58.466) (134.657) (58.466) 

H. Lãil I thun tfr hot dng djch vi 26 157.000 216.753 157.000 216.753 

Lãil 1 thun tir hot dng kinh doanh 
Ill. 

ngoihi 
27 (83.475) (13.889) (83.475) (13.889) 

Lãi/ 1 thun tIr mua ban ch?ng 
IV.  

khoán kinh doanh 

Lãi/ 1 thuiin tir mua ban chIrng 
V.  

khoándutir 
28 322.949 397.475 322.949 397.475 

5 Thunhptirhotdng khác 413.936 25.156 413.936 25.156 

6 Chi phi hoat dng khác (108.424) (3.209) (108.424) (3.209) 

VI. LaL/ 1 thuiin tfr hot dng khác 29 305.512 21.947 305.512 21.947 

VII. Thu nhp tr gop vn, mua c phn 

VIII. Chi phi hoot dng 30 (1.095.980) (898.212) (1.095.980) (898.212) 

L9i nhun thun tir hot dng kinh 
LX. doanh trir&c chi phi dr phông rüi ro 

tin thjng 
1.333.530 1.007.752 1.333.530 1.007.752 

X. Chi phi thy phông rüi ro tin diing (324.075) (154.886) (324.075) (154.886) 

XI. Tong Iqi nhun triràc thu 1.009.455 852.866 1.009.455 852.866 

Chi phi thuê thu nhp doanh nghip 
tm tInh 

(200.166) (170.640) (200.166) (170.640) 

Xffl. Lol nhuân sau thuê 809.289 682.226 809.289 682.226 

LAP BIEU/ 

LE CAM TU 
K toán trtthng 



Ngân hang Thtro'ng mii C phn Tiên Phong Mtu sá: B04/TCTD 

57 Lj Thwirng Kiêt, Quân Hoàn Kié',n, Ha N3i (Ban Jzành gheo thông fws 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 

cüa Th6ng d6c Ngdn hang Nhà nithc Vit Nam) 

SiT CHI TIEU 

BAO CÁO LffiJ CHUYEN TIEN TE 
Qu I Närn 2020 

Thuyt Tir 01/01/2020 Tix 01/01/2019 dn 
minh dn31/03/2020 31/03/2019 

Triu VND Triu VND 

     

LIXU CHUYEN TIEN THUAN TU HOAT DQNG KINH DOANH 

I Thu nhp Iãi và các khoàn thu nhp twmg tr nhn dLrçc 

2 Chi phi lai và các khoãn chi phi tuang tir dA trã 

3 Thu nhp tfr hot dng djch vv nhn di.rcic 

4 Chênh 1ch s tin thrc thu/thc chi tr hoat ct*ng kinh 
doanh (ngoi t, yang bc, chtThg khoán) 

5 Thu nhp khác 

6 Tin thu các khoàn nq da dtrçxc xcr I xóa, bü dp bang 
nguôn rii ro 

7 Tin chi trã cho nhân viên và hoot dng quàn 1, cong viii 

8 Tin thud thu nhp thrc np trong kS' 

Lwu chuyn tin thun tr hot dng kinh doanh tru&c 
nhfrng thay dôi ye tài san và vn Iuu dng 
NI:frng i/zap dôi v iài san hoii dztg 

9 (Tang)! Giàm các khoãn tin, yAng gri và cho vay cAc to 
chrc tin ding khác 

10 (Tang)! GiAm cac khoAn v kinh doanh chüng khoAn  

3.131.761 2.818.665 

(1.657.535) (1.400.568) 

157.000 216.753 

245.772 450.547 

293.484 169 

12.027 21.778 

(1.037.504) (828.132) 

(301.707) (362.963) 

843.298 916.249 

(16.257.529) (1.787.713) 

(1.945.409) 500.000 

(10.121.246) 6.203.168 
S Ii (Tang)! GiAm cac cOng ci tài chinh phAi sinh và các tAi sAn

(72.743) (20.563) 
tài chinh khác 

12 (Tang)! Giàm các khoãn cho vay khách hang (3.745.695) (7.461.783)
* 

13 Giãm ngun dr phong d bü dp tn tht các khoãn cho vay 
khách hang

(101.764) 

14 (Tang)! GiAm khác v tai sAn hoat dng (270.672) (1.008.535) 
Nhfrng i/say 161 v cong ni hogi d5ng 11.054.094 4.3 71.301 

15 Tang! (GiAm) cAc khoAn nçi chinh phU và NgAn hang Nhà
647.124 (3.827.691) 

nu.ac 
16 Tang! (GiAm) các khoAn tin gCri, tin vay các to chrc tin

11.273.891 3.836.656 
dimg 

17 Tang! (GiAm) tin gui ccia khAch hang (bao gm CA Kho Bc
(2.752.844) 1.774.858 

Nha nuOc) 
18 Tang! (Giàm) phát hành gMy t& cO giá (ngoai trü giây t& cO

1.223.030 2.238.689 giA phát hAnh &rqc tinh vAo hot dng tAi chInh) 

19 Tang! (GiAm) vn tài trq, üy thAc dAu tu, cho vay ma to ch0c
21.532 6.780 

tin dung chju rüi ro 

20 Tang! (GiAm) các cong ci tAi chInh phái sinh vA cAc khoàn
(108.589) 

nçi tài chinh khác 

21 Tang! (GiArn) khAc v Cong nçi hoot dng 641.361 450.598 

22 Chi t& cAc qu cOa to chüc tin dung 

I. Luu chuyCn tin thuin tr hoot dng kinh doanh (4.360.137) 3.499.837 
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Ngãn hang Thiroiig mi C phn Tiên Phong Mu sá: B04,TCTD 

57 Lj Thwcrng Kiêl, Quçin Hoàn Kiim, Ha N3i (Ban hành theo thông ftc s 4912014/'IT-NHNN ngày 31/12,2014 

cia Th6ng d6c Ngán hang Nhà nte&c Vif Nam) 

srr cm Tiu 
Thuyt Tu' 01/0112020 Tu' 01/0112019 dn 
minh dn 31/03/2020 31/03/2019 

Triéu VND Triu VND 

     

LUtJ CI{UYEN TIEN THUAN TI1r HOAT BONG  DAU TU 

I Mua sm tài san c djnh (73.028) (55.~56) 
2 TiEn thu tr thanh l', nhirçrng ban tai san C6 djnh 

3 Ti&n chi tr thanh l, nhtrcing ban tâi san cô cljnh 

4 Mua s.m bt dông san du ttr 

5 Tin thu t& ban, thanh l bAt dOng  san dAu tu' 

6 Tin chi ra do ban, thanh l bAt dng san dAu tu 

7 Tin chi dAu tir, gop v6n vao các dan vj khác (Chi dAu tir 
mua cong ty con, gop von lien doanh, lien ket và cac khoan (39.600) 
d&u ttr dâi han  khac) 

8 Tin thu dAu tu, gop v6n vào các dan vj khác (Thu ban, 
thanh l' cong ty con, gop v6n lien doanh, lien k&, các khoãn 
dAu lir dài hn khác) 

9 Tiên thu cô ti.'rc va lçri nhuãn dtrcic chia tir các khoãn dâu t'.r, 
gop v6n dài han 

H. Liru chuyn tin thun tfr hoat  dng du tLr (112.627) (55.556) 

LUU CHUYEN TIEN THUAN TU HOAT BONG  TAI CHiNH 

1 Tang v6n c6 phAn tir gop v6n và/hoc phát hành c6 phiu 

2 Tin thu tir phát hânh giAy t?Y cO giá dâi hn cO di diu kin 
tInh van v6n tr có và các khoãn v6n vay dài han  khác 

3 Tin chi thanh toán giAy t? có giá dãi han  cO dü diu kin 
tinh vào v6n tr cO và cac khoãn v6n vay dài han  khác 

4 C6 trc trâ cho c6 dOng, lçri nhun da chia 

5 Tin chi ra mua C6 phiEu ngân qu 

6 Tin thu duçic do ban c6 phiEu ngân qu 

Ill. Liru chuyn tiên thun tr hoat  dng tài chinh 
IV. Liru chuyên tin thun trong k' 
V. Tin và các khoãn trnlng dtroiig tin dAu kS' 
VI. Diêu chinh ãnh hithug cüa thay dôi t giá 

VI. Tin vA các khoãn tirong throng tin cu61 k5' 

85 1.300 

(225.360) 

625.940 
(3.846.824) 3.444.281 

29.198.801 21.205.553 

205.034 38.576 

30 25.557.011 24.688.410 

Ha N5i, ngày ZO tháng 04 nám 2020 

LE CAM TO 
K toán tr1r71g 

NGUYEN LAM HOANG 
Giám a'ác Khi Thi chInh 

KI(M  - 

 

YEN HUNG 
Tang Giám d6c 

    

    



Ngn hang Thuong mi Co phn Tiên Phong Mâu sit: B05/TCTD 
57 LJ Thwiing Kiit, QuçIn Hoàn Kiln,, Ha N(3i (Ban hành thea thông/uS sá 49/2014/TT-NHNN ngày 

3 1/12/2014 cia Thong dc Ngdn hang N/ia nithc Vit Narn,) 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH 
A Den 31 (hang 03 nam 2020 

1. Dc dim hot dng cüa t chfrc tin dung 

Ngân hang Thtrong mi C phAn Tiên Phong (sau dày gi tat là "Ngân hang") là ngân hang thuong mai Co 

phn di.rc thành 1p tai nuóc Cong hôa Xâ hi Chü nghi'a Vit Nam vào ngày 5 tháng 5 nãm 2008 theo Giy 

phép thành 1p s I 23/GP-NHNN cCia Th6ng dc Ngân hang Nhà Nirâc Vit Narn ("NHNN"); Giây phép 

thành 1p cüa Ngân hang &rqc diu chinh, süa di và b sung theo Quyt dlnh so 393/QD-NHNN ngày 8 

thãng 3 nam 2019 ciia Thng d6c NHNN. Thyi hn hoat dng cüa Ngân hang là 99 näm ké tcr ngày cap Giy 

phép thành lap s I 23/GP-NHNN. GiAy ch&ng nhân dang k kinh doanh cüa Ngân hang duqc dang k' 1n 

dAu ngây 12 tháng 5 nam 2008 và dang k thay di 1n thr 25 vào ngày 04 thang 04 näm 2019. 

Hi &ing Quän trj 

HQtên Chtrcvti 

Ong D Minh Ph(i ChCi tjch 

Ong Lé Quang Tin Phó Chü tjch 

Ong D Anh Tt Phó ChCi tjch 

Ong Shuzo Shikata Phó ChU tjch 

Ba Nguyn Thu Ha Thành viên 

Ong Phm Cong T Thành viên 

Ong Eiichiro So Thành vién 

Ba D Thj Nhung Thành viên dc 1p 

Ban kim soát 

H9tên Chácv 

Ba Nguyn Thj Bão Truông ban kin soát 

Ong Thai Duy NghTa Thành viên chuyên trách 

Ba Nguyn Thi Thu Nguyt Thành viên khong chuyén trách 

Ban Tng Giám dc, Giám d6c Tài chInh và K toán trtrong 

HQ ten Chtrc vt 

Ong Nguyn Hung 

Ong Pharn Dông Anh 

Ong Nguyn Hng Quân 

Ong Nguyn Vit Anh 

Ong Lé Hng Narn 

Ong KhCic Van Hça 

Ba Truong Thj I-bang Lan 

Ong Dinh Van Chin 

Ong Nguyn Lam Hoàng 
BàLeCamTu 

Tng Giárn d6c 

PhO Tong Giárn dôc 

Phó Tong Giám dôc 

Phó TOng Giám dôc 

Phó Tong Giárn dôc 

Phó Tng Giám dôc 

Phó Tong Giárn dc 

PhO Tang Giám dc 
Giám dOe Kh6i Tài chinh 
K toán truàng 
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Ngân hang ThLrong mi Co phn Tiên Phong Mâu sJ: B05/7'CTD 

57 Lj Thu'&ng Ki1, Qiqmn Hoàn KieXrn,  Ha N3i (Ban hành theo thông iw so 49/2014/77'-NHNN ngày 

31/12/2014 cüa ThOng dOc Ngán hang Nhà ntró'c Vit Narn,) 

Tru s& chinh: 

Ngân hang có trV sâ chInh ti Tôa nhà TPBank, 57 Ly Thisbng Kiit, Hoàn Kiêm, Ha Ni, Vit Nam. Ti 

ngáy 31 tháng 03 näm 2020, Ngân hang Co 6.700 can b cong nhân viên (Tai 31/03/2019, Ngân hang cO 

4.998 can b cOng nhân viên). 

Tng s6 chi nhánh: Tai  ngày 31 tháng 03 näm 2020, Ngãn hang cO mt (01) Hii so chInh, mt (01) Van 

phOng dai din ti TP H ChI Minh, ba mtrai lAm (35) chi nhánh và bn milcci (40) phOng giao dlch  ti các 

tinh và thành ph6 trên cã nuUc. 

2. Ky k toán, don v tin t sfr diing trong k toán 

- Kj' IcE loan: KS'  k toán nAm bat dAu tr ngày 01/01 và kt thtic vào ngày 31/12. 

Do-n vj tiEn t th ding trong kE loan cza ngán hang: Dng Vit Nam (VND). 

- K)> kE loan Qu)> I: bat dAu vào ngày 01 tháng 01 và kt thic vào ngáy 31 tháng 03. 

3. Chuán mrc và H th6ng k toán Ap ding 

Các báo cáo tài chInh gi€a niên d ccia Ngân hang duqc 1p theo các Chun mi,rc K toán Vit Nam và Ché 

d k toán hin hánh di vOl các t ch(rc tin dimg. H thng báo cáo tãi chInh cüa Ngan hang bao g6m: Bang 

can di k toán, Báo cáo k& qua hoot dng kinh doanh, Báo cáo km chuyn tin t và Thuyêt minh báo cáo 

tài chinh. 

3.1. 2o' so' 1p bOo cáo lài chmnh 

Báo cáo tai chinh cia Ngân hang drçic Ip phü hçp vOl He th6ng k toán các to cMc tin dung Vit Nam theo 

Quyt djnh s6 479/2004/QD-NHNN ngày 29 tháng 4 nAm 2004, Thông tir s' 10/201 4fl'T-NHNN ngày 20 

tháng 3 nAm 2014 vã Thông ttl so 22/201711'T-NHNN ngày 29 tháng 12 nArn 2017 bO sung, sCra dOi QuyAt 

djnh sO 479/2004/QD-NHNN; Quyt dinh sO 16/2007/QD-NHNN ngày 18 thang 04 nAm 2007, Thông tu sO 

49/2014/TT-NHNN sCra d6i, bO sung mOt  sO diu khoàn cüa Ch d báo cáo tài chinh dôi vOi các tO chCrc tin 

ding ban hành kern theo Quyt djnh sO 16/2007/QD-NHNN và H thOng tài khoãn ké toán các tO chCrc tin 

di1ng ban hành kern theo Quyt djnh sO 479/2004/QD-NHNN ccia ThOng dOc Ngân hang Nhà ni.rOc Vit Nam 

va H thOng ChuAn muc kO toán Vit Nam do B Tài chInh ban hãnh bao gOm: 

- QuyOt dnh sO 149/2001/QD-BTC ngãy 31 tháng 12 nAm 2001 vO vic ban hành bOn ChuAn mrc kA 

toán Vit Narn (Dcrt 1); 

QuyOt djnh sO 165/2002/QD-BTC ngay 31 tháng 12 nAm 2002 v vic ban hành sáu Chuân mirc kO 

toán Vit Nam (Dcrt 2); 

Quyt djnh sO 234/2003/QD-BTC ngay 30 tháng 12 nArn 2003 vA vic ban hành sáu ChuAn mi,rc kO 

toán Vit Nam (Dçyt 3); 
S S . S Quyet dnh so 12/2005/QD-BTC ngay 15 thang 2 nAm 2005 ye viec ban hanh sáu Chuan mirc ke toán 

Viêt Nam (Dçit 4); va 

QuyOt djnh sO 100/2005/QD-BTC ngay 28 tháng 12 nArn 2005 V0 vic ban hành bOn ChuAn mvc  kO 

toán Viêt Narn (Dçit 5). 

3.2. Cdc co' sO' ddnh giO và các wöc huh kE boOn 

Vic trinh bay báo cáo tai chinh yêu cAn Ngân hang phài thirc hin các isOc tInh va giá djnh ânh hrOng dOn sO 

lieu báo cáo cCia tal san, nçi phãi trã cüng nhu viêc trinh bay các Cong nçi tiOm An. Các uOc tinh va giá djnh 

nay cüng h hi.rOng dOn thu nhp, chi phi và kOt qua sO lieu di,r phOng. Các uOc tInh nay thrc dira trén các 
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Ngân hang Thirong mi CI phân Tiên Phong Mu so: B05/TCTD 
57 Lj Thithng K&t,  Quân Hoàn Kkm, Ha NO! (Ban hành theo thông Ut s 49/2014/77-NHNN ngày 

31/12/2014 cza Thóng dc Ngan hông Nhà rn4c VietNam) 

già djnh v rnt s6 y&t t vai cac rnCrc d khác nhau v chCi quan Va tinh không chic ch&n. Do vy, các kt 

qua thiic th cO th cO thay di dn dn viêc diu chinh các khoãn intc cO lien quan sau nay. 

3.3. C'ác thay dôi trong chfnh sdch ki toan vâ thuylt m!nh 

Các chInh sách k toán Ngân hang sir dung d 1p báo cáo tài chInh dugc ap ding nht quán vâi các chinh 

sách dã thrçyc sCr dtng d lap báo cáo tài chmnh cho näm tài chinh kt thtc ngày 31 thang 12 näm 2019, trr các 

thay di sau: 

Thông tu s 01/2020/TT-NHNN ban hành ngày 13 tháng 03 nãrn 2020 quy dinh v vic t chcrc tin dung,  clii 

nhánh ngân hang nuâc ngoài c cu Iai  thai  h@n  trâ nq, rnin, giârn lãi, phi, giQ nguyen nhOm ng nhrn h trq 

khách hang chju ãnh hi.rOng do djch Covid-19: 

N ca cu li thi han  trã n là s dt.r nq g6c vàIhoc lài (bao grn cà s dr n cUa cac khoãn nq thuc 

pham vi diu chinh ccia Nghj dinh s6 55/2015/ND-CP ngày 09 tháng 6 nrn 2015 cUa Chinh phU ye 

chInh sách tin dung phc v phát trin nông nghip, nông thôn (dâ dircc scra dM, b6 sung)) dáp rng 

day dü các diu kiin sau day: 

• Phát sinh t& hoat dng cho vay, cho thuê tài chInh; 

• Phát sinh nghTa vii trã ng gôc vàIhoc lãi trong khoang thai gian t& ngày 23/01/2020 den ngày lin 

k sau 03 tháng k tr ngày Thu tuOng ChInh phfi cong b6 ht djch Covid- 19; 

• Khách hang không có khã nang trà nçi dung han  nç gc vàfhoc lài theo hcip dng, thOa thun cho 

vay, cho thuC tài chInh da k do doanh thu, thu nhâp siit giam b&i ãnh hung ccia dlch  Covid-19. 

Vic co cAu lai  thai hn trã nv d6i vói s6 &r nv quy djnh theo trén &rc thi,rc hin trong các trnang 

hqp sau day: 

• s6 du ng cOn trong han  hoc qua han  dn 10 (mr&i) ngày k tir ngày dn han  thanh toán, th&i han 

trá nçi theo hqp dng, thôa thun cho vay, cho thuê tài chInh dà k; 

• S6 di.r ncr dã qua han  (trir truang hçip quy djnh tai  dim a khoãn nay) trong khoãng th&i gian t& 

ngày 23/01/2020 dn ngày lin k sau 15 (muai lam) ngày k tü ngày Thông tu nay cO hiu 1rc thi 

hành. 

To chCrc tin dung, chi nhánh ngân hang nuOc ngoài quyt djnh vic rnin, giàm lãi, phi theo quy djnh 

ni b dti vâi s du ncr phát sinh ta hoat dng cAp tin dung (trir hoat dng mua, dAu tu trái phiu 

doanh nghip) ma nghia vu tra ng gc valhoac lâi dn han  thanh toán trong khoãng thai gian tCr ngày 

23/01/2020 dn ngày lin k sau 03 tháng k tr ngay Thu tuâng Chinh phci cong b ht djch Covid-19 

và khách hang khong có khà nang trà nç dung han ncr gc vWhoc lãi theo hqp dong, thôa thun dA k 

do doanh thu, thu nhp si,it giâm bâi ãnh huâng cCia djch Covid-19 

T6 chirc tin ding, clii nhánh ngân hang nuàc ngoài ducrc gitI' nguyen nhOm ncr  dà phân loai theo quy 

djnh cUa Ngan hang Nhà ni.ràc Vit Narn tai  thai dim gAn nhAt trtrâc ngay 23/01/2020 di vài s6 du 

ng sau day: 

• S du ncr dtrgc ca cAu lai  thai  han  trã nç quy djnh theo diu trên; 

• So dtr ng duçrc min, giãm lai quy djnh theo diu trén; 

• S du ng quy djnh tai  hai dim trén bao gm câ phn du ncr  da co cu li thai hn ncr,  min, giam 

lAi và diu chinh nhóm ncr  theo quy djnh cüa Ngan hang Nha nuâc Vit Nam trong khoáng thai 

gian tr ngày 23/01/2020 dn ngày lin k sau 15 (muai lam) ngày k tfr ngày Thông tu nay có hiu 

lçrc thi hành. 

9 



Ngân hang Thirong mi Co phn Tiên Phong Mu sá: B05,TCT.D 
57 Lj Ththng Kiê!, Quân Hoân Kiinz, Ha N3i (Ban hành theo (hông ut s6 49/2014177'-NHNN ngày 

31/12/2014 cua Thing dcc Ngán hang N/ia nu-ác VI Nam,) 

D6i vâi s lãi phài thu cCia s6 du nç chrçic co cAu li thai hn trá ncr, min, giãm Iãi và giC nguyen 

nhOm ncr  dU tiêu chu.n (nhórn I) theo quy dnh ti Thông Ut nay, ké tr ngãy duqc Ca cu lai,  t6 cMc 

tin ding, chi nhánh ngAn hang nuâc ngoài không phãi hch toán thu nhp (dr thu) ma thijc hin theo 

dOi ngoai bang d don d6c thu; thrc hin hch toán vào thu nhp khi thu di.rçic theo quy djnh cüa pháp 

lut v chE d tài chInh d6i vâi t6 chcrc tin ding, chi nhánh ngân hang n.râc ngoài. 

Thông tt.r nay cO hiu Ii,rc thi hành k ttr ngày 13 tháng 03 nàm 2020 

4. Tom tiit các chinh sách k toán chü yu 

Sau day là nhmg chInh sách k toán chci yu duqc Ngan hang ap dvng trong vic Ip các báo cáo tài chinh: 

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

Theo h tMng k toán cüa Ngân hang, tat cã các nghip vi,i phát sinh cüa Ngân hang &rqc hach  toán theo 

nguyen t. TâI san và cong ncr  cO gôc ngoai t &rqc dánh giá chênh Ich t' giá hang ngày và quy dôi sang 

VND theo t giá hi doái tai  ngày lIp báo cáo tãi chinh. Các khoàn thu nhp va chi phi bang ngoai t ducrc 

quy d6i sang VND theo t' gia hi doái quy djnh vào ngày phát sinh thông qua giao djch mua ban ngoi tê. 

Các chênh Ich t' giá hi doai dä thrc hin do dánh giá li các tài khoãn kinh doanh ngoai t di.rçrc hach  toán 

vao tài khoàn chênh léch t giá h6i doái va dEn thôi diEm cuEi k5' dLrçlc kEt chuyEn vào kEt qua hoat dng 

kinh doanh. 

4.2. TiEn và các khoin ttrong throng tiên 

TiEn và các khoán ttrang ducrng tiEn bao gm tiEn mt tai  qu5, tiên mt tai  các may ATM, tiEn gcri Ngân hang 

Nhà nu6c, các khoãn tiEn gi'ri thanh toán vã tiEn gcri tai  các t chcrc tin ding khác có thôi gian dáo han  không 

qua ba thang kE tfr ngày gCri, chCrng khoán có th&i gian thu h6i hoc dáo h?.n  thông qua ba thang ké t& ngày 

mua, có khà näng chuyEn d6i d dang thành mt hrçrng tiEn xac djnh và không cO rUi ro trong vic chuyEn d6i 

thành tiEn tai  th&i diEm báo cáo. 

4.3. TiEn gin và cho vay các TCTD khác 

Các khoán tiEn gcri va cho vay tE chirc tin dung khác ducrc cong b6 và trInh bay theo s d.r nq gEc tai  thri 

diEm kEt thcic k5' báo cáo. 

Vic phân loai rCii ro tin ding d6i vOl cac khoãn tiEn gi:ri va cho vay các tE chi:rc tin diing khác và trich 1p dr 

phOng tuong Cmg duçic thirc hin theo quy djnh tai  Thông tu sE 02/201 3/TT-NHNN do NHNN ban hành ngày 

21 tháng I nAm 2013 quy dlnh  yE vic phân ba1  các tài san có, müc trich, phi.rang pháp trich 1p d,r phOng rUi 

ro và vic sCr di,ing d phOng dE xCr 1 rCxi ro trong hoat dng cüa các t6 chtrc tin dvng  và chi nhánh ngãn hang 

ni.rOc ngoài ("Thông lii 02") vá Thông tu s6 09/2014/TT-NHNN do NHNN ban hanh ngày 18 tháng 3 näm 

2014 yE vic scra dEl và bE sung mt sE diEu cOa Thông ttr 02 ("Thông Ut 09"). 

Theo do, Ngân hang phãi trich 1p di,r phOng ci,x thE cho cac khoân tiEn gi:ri (trr tiEn gi'ri thanh toán) và cho 

vay các tE chcrc tin ding khác (nEu cO). DEng th&i, Ngán hang không cn phài trich 1p dr phOng chung dEi 

vOl các khoán tiEn gcri và cho vay các tE chCrc tin di,ing khác. 

4.4. Các khoän cho vay khách hang và khoán mua ncr 

Các khoàn cho vay va Crng truOc khách hang duçrc cOng bE va trinh bay theo sE dtr ncr gEc tai  th&i diem kêt 

thtic kS'  kE toán. Các khoán mua ncr  duçrc trInh bay giá gEc duçrc xác djnh bang giá mua cOa khoan ncr. 
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Ngân hang Thuo'ng mi C phân Tiên Phong Mu sJ: B05/TCTD 

57 Lj Th:t'&ng Kiêt, Quâiz Hoàn Kiln,, Ha Nôi (Ban hành iheo thông 1w s 49/2014/17'-NHNN ngày 

31/12/2014 cüa Thing a'c Ngãn hang Nhà nwóc Vit Nam) 

Các nguyen tc phân l°ai  nq và trIch 1p dir phong rQi ro tin ding: Ngàn hang áp ding vic phân loi nq, trich 

Ip dr phông nçi phãi thu khó dôi va xr 1 rCii ro theo các hLrOng dn ti Thông tu S6 02/201 3/TT-NHNN 

ngày 21/01/2013 cCia Th6ng d6c ngân hang Nhà nuâc Vit Nam và thông tu s6 09/2014/TT-NHNN ngày 

18/03/2014 cCia Th6ng d6c ngân hang Nhà ni.râc Vit Nam v vic sCra d6i, b6 sung mit s6 diu cia thông tu 

trén. Theo do, các khoãn cho vay khách hang duçrc phân lo@i theo cac mCrc d rCii ro nhu sau: Nq dü tiêu 

chun, Na c&n chi ', Na duâi tiêu chun, N nghi ng Va Nc có khà nàng mAt v6n dra vào tInh trng qua 

han. Các khoàn ncy duqc phân loai là Nq duài tiêu chuAn, Nc nghi ng& va Nç CO khã nang mat von duçrc coi 

là nçi xâu. 

Theo Thông Ur 02/2013/TT-NHNN, cac khoãn cho vay sê ducic thirc hiên phân 1oi vào thai dim cuôi mi 

qu' cho 3 qu' du näm và vào ngày 30 thang 11 cho Qu' 4 trong nãm tài chinh. 

DwphOng cu the 

Theo TTO2/20 I 3/TT-NHNN, dir phong ci th t?i  ngày 31 tháng 03 ducic xac djnh bang du nçi sau khi tth di 

giá trj tài san bão dam dã ducK khAu trr nhân vâi t l dir phông theo phàn loai nhOm ng tai  ngày 31 thang 03 

và duçic hach toán vao kt qua kinh doanh thang 04 näm 2020. T' 1 di,r phông cv the dôi vOi ttrng nhOm ne 

ci the nhis sau: 

-- Nhórn Logi Tj 4phàng cy thl 

Nc dCi tiêu chuan 0% 

2 Nccnchu 5% 

3 Na duâi tiêu chuân 20% 

4 Ng nghi ngi 50% 

5 Nq có khá nang mAt v6n 100% 

Truang hop na cia khách hang duec phân loai vào nhOm nq cO mCrc d rCii ro thAp han nhOm nçi theo danh 

sách do dC cung cAp, Ngân hang phãi diu chinh kAt qua phân loai nq theo nhOm nq duqc dc cung cAp. 

Ca sâ xác djnh giá trj va giá tn khAu trr cUa tCrng loai tài san bão darn ducK quy dlnh  trong Thông tu 02 và 

Thông tu 09. 

D4fphOngchung 

Theo Thông tu 02/2013/TT-NHNN, dr phang chung ducK trich 1p dA dir phông cho nhüng ton thAt chua xác 

djnh duçc trong qua trinh phân loai ng va trich 1p dr phông cv th và trong các truông hop khó khän v tài 

chinh ccia các t6 chrc tin dung khi chat lucng các khoàn nq suy giãm. Theo do, Ngân hang phai thirc hin 

trich 1p và duy tn di,r phông chung bang 0,75% t6ng giá trj các khoãn ne duec phân loai vào tr nhórn I dn 

nhOm 4 ngoai trr các khoàn sau day: tiAn gcri lien ngân hang, khoãn vay, mua có kS' han giAy ta có giá d6i 

vâi TCTD khác, cam kAt ngoi bang. 

XÜ 1 rzi ro tIn thing 

Du phông dugc ghi nh.n nhu mt khoãn chi phi trën báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh và duçic scr dung 

d xCr 1' các khoãn ne.  Theo Thông tu 02/2013/TT-NHNN, Ngân hang thành 1p Hi dOng X& l' Rüi ro 

xCr I các khoàn nçi nu nhu chCing ducic phân loi vao nhOrn ng Nq cO khã nang mAt v6n, hoc nu khách 

hang vay là pháp nhân bj giài th6. phá san, hoc là cá nhân bj chAt hoc mAt tIch. 

4.5. Dr phông cho các cam kAt ngoi bang 

Theo Thông tu 02/2013/TT-NHNN, to chirc tin dung phãi thirc hin phân loai dOi vOi các khoàn bão lânh, 

chAp nhãn thanh toán và cam kAt cho vay không hüy ngang vô diu kin và cO thai diAm thi,rc hin cv thA (g9i 
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Ngãn hang Thuong mai C phn Tiên Phong Mu s: B05/TCTD 
57 Lj5 Thuôizg Kiêl, Quân Hoàn Kiên,, Ha No! (Ban hành iheo thông tits6 49/2014/IT-N/INN ngày 

31/12/2014 cáa Thng dc Ngan hang Nhà nzr&c Vit Narn,) 

chung là các khoàn cam kt ngoi bang) vào các nhóm quy dlnh  ti Diu 10 hoc Diu 11 d quãn l, giám 

sat chAt luçcng tIn diing. Theo do, các khoãn cam kt ngoi bang duqc phân 1oi theo các mic d rüi ro nhu 

sau: Nçx dz lieu chudn, Na cdn chá j và Na dt4-&i iiêu chudn da vào tmnh trng qua hn và các yEu to dlnh  tInh 

khác. 

4.6. K toán các nghip vi kinh doanh và du tir chfrng khoán. 

4.6.1 Chfrng kl:oán kinh doanh 

Chüng khoán nç kinh doanh niêm yt duçc ghi nhn theo giá g& trr di dr phOng giàm giá chmg khoán. 

Di vài chirng khoán nçi da niêm yAt: dir phông giâm giá dircrc xac djnh di,ra trén giá chirng khoán thçrc té trén 

thj trisäng tInh theo giá dong cCra ti ngày gn nhAt có giao dich tInh dAn thai diem lap báo cáo tài chmnh nãm. 

Trir&ng hçp chrng khoán n dA niêm yAt trên thj trirng ma không cO giao djch trong vông 30 ngày tnrOc 

ngày trich 1p di,r phông thi Ngân hang khong trIch 1p dr phông. 

D6i vOi trái phiAu ChInh phCi: dr phOng giàm giá diroc xac djnh dra trén giá trái phiAu thrc tA trén thj tnräng 

là giá giao djch gAn nhAt t?i  Sâ Giao djch chthig khoán trong vông 10 ngày tInh dAn thai diAm 1p báo cáo tài 

chinh. Trirng hçip không có giao djch trong vông 10 ngày tmnh dAn thii diAm 1p báo cáo tài chInh näm thI 

Ngân hang không thirc hin trIch 1p dir phông. 

£'6i vài trái phiAu doanh nghip chira niém yAt trén thj trir?xng chIrng khoán hoc chira dang k giao djch trên 

thj trirong giao dlch  cCia các cong ty di chCing chira niêm yAt thI Ngân hang tiAn hành trich 1p dr phOng rüi 

ro theo Thông ti.r 02 và Thông tir 09. 

Dir phOng rUi ro d6i vâi chirng khoán kinh doanh &rcic dA cp a trén së dircc hoàn nhp khi vic tang len sau 

do cüa giá tn cO thA thu hi ccia chcrng khoán kinh doanh là do sr kin khách quan xáy ra sau khi khoàn dr 

phOng di.nyc ghi rihân. Khoàn dr phông chi dirçic hoàn nhp dAn mirc t6i da bang giá trj ghi so cüa các cháng 

khoãn nay khi china 1p dir phong. 

Thu nhâp lãi tr chirng khoán kinh doanh dirçic ghi nhân vào báo cáo kAt qua hoat dng kinh doanh riêng giCra 

niên d khi thinc nhân. 

4.6.2 Chfrng khodn sn sang dê ban 

Chang khoán dAu tin sn sang dA ban bao gm các chmg khoán nçi va chCrng khoán vn discic Ngân hang nAm 

gict vài mvc  dich dAu tin va sn sang dA ban, không thuc loai chirng khoán rnua vào ban ra thi.r&ng xuyên 

nhtrng cO thA ban bAt ci:r lüc nào xét thAy cO lvi.  D6i vâi chng khoán v6n, Ngan hang không phài là c6 dông 

sang 1p; hoc là di tác chiAn lirqc; hoc cO khà nang chi ph61 nhAt djnh vào qua trInh lip, quyAt djnh các 

chinh sách tài chInh va hoat  dng cüa doanh nghip nhn dAu tin thông qua van bàn thôa thun ccr nhân sr 

tham gia Hi ding Quán trj/Ban Ting Giám dc. 

Chtng khoán v6n dirçcc ghi nhn theo giá g& vào ngày giao djch và luOn dirçrc phàn ánh theo giá gc trong 

thai gian nAm gi tiAp theo. 

ChCrng khoán nç dirçc ghi nhn theo mnh giá vao ngày giao djch. Ui dii thu cCia chCrng khoán truâc khi 

mua (di vâi chng khoán nq trã lâi sau) hoäc läi nhn triràc cha phân b6 (d6i vâi chthg khoán nç trâ lãi 

trirOc) di.rcic phàn ánh trén mt tài khoàn riêng. Phân chiAt khâuIphi trii là chénh loch âm/di.rang gi&a giá gOc 

vOi giá trj cCia khoàn tiAn gm mnh giá cong (+) lâi dn tIch tnr6c khi mua (nAu cO) hoc trr (-) lai nhn 

trirOc chä phan b6 (nêu co), cng dirçic phàn ánh trén mt tài khoán riéng. 

Trong khoãng thai gian nam gi& chcrng khoán tiAp theo, các chng khoán nay duqc ghi nhn theo mnh giá 

va chiAt khAui phi,i tri (nAu cO) ccia chcrng khoán sn sang dA bàn di.rçic phán b vào báo cáo kAt qua kinh 

doanh theo phuiyng pháp di.rang thâng trong sut thôi gian cOn lai  i.rác tInh cüa chng khoán. S6 tiAn lài trâ 
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Ngân hang Thuong mii C phân Tiên Phong 
57 Lj Thwöng Ki1, QuO,,  Hoàn Kilni, Ha NOi 

A Mau so: B05/TCTD 

(Ban han/i iheo thông tu scf 49/20141TT-NHNN ngày 

31/12/2014 cza Thng dc Ngán hang Nhà nzthc Vit Narn) 

sau dirge ghi nhn theo nguyen tic: S tin Iài dn tIch triràc khi mua dirge ghi giãrn giá trl cCia chInh chrng 

khoán do, di rng vOi tài khoân lãi dir thu; và s tin lãi dn tIch sau th?i dim rnua duc ghi nhn vào thu 

nhp cCia Ngân hang theo phuing pháp cong dn. s6 tin lAi nhn trtrâc dirge hch toán phân b6 vào thu !ãi 

dAu ti.r chCrng khoán theo phi.rong pháp dung thâng cho khoãn thii gian dAu tu chcmg khoán. 

Dlnh kS', chirng khoán s&n sang d ban s dircc xem xét v khã näng giãrn giá. 

ChCrng khoán ng va chxng khoán v6n dã niém yt di.rcc trIch Ip dir phOng giãm giá nhu dugc trInh bay a 

Thuyt minh s 4.6.1. Tru&ng hgp ch(rng khoán v6n dä niêm yet khong có giao dlch  trong vOng 30 ngày 

truâc thyi dim lap báo cáo tài chInh närn thI Ngân hang xác djnh mtre trIch dir phông can ccr vào báo cáo tài 

chinh riêng cUa ti chirc phát hành. 

Chtng khoán vn da dang k' giao djch trën thj trtrYng giao dich  cüa các cong ty di ching chua niêm yt 

(Upcorn) Va chirng khoán vn chira niêm yt khác dirge trIch 1p dv'  phOng giàrn giá nhi.r khoãn du ti.r dài 

han. 

Dir phong giãrn giá dirge ghi nhn vao báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh trên khoàn miic "Lãi lóthudn lit 

mua ban ch&ng khoán ddu ti/'. 

DM vOi trái phiu doanh nghip chira niêrn y& trén thj trlr?rng chng khoán hoc chi.ra dang k giao djch trén 

thj trI.rYng giao dich ccia các cong ty dai ching chi.ra niêm yt thI Ngân hang thv'c hin trIch Lp dv'  phOng rCii 

ro theo Thông tir s6 02/20131TT-NHNN và Thông ti.r 09/2014/TT-NHNN. 

4.6.3 Chá'ng k/sod,, tlâu tsr gUi den izgày ddo hçzn 

ChCmg khoán dAu tu giU dn ngày dáo han  bao gm trái phiu dc bit dirge phát hành bâi cong ty Quãn l 

tài san cCia các t chrc tin dung  Vit Nam ("VAMC") và Cong ty Mua ban ncr và Tài san ton dung cia doanh 

nghip ("DATC"). 

Trái phku VAMC 

Trái phiu dac  bist do VAMC phát hành là giy tr có giá cO thai han  do VAMC phát hành d mua ncr xâu 

cia Ngán hang. Trái phiu de bit dirge ghi nhn theo mnh giá vào ngày giao djeh va luôn dirge phãn ánh 

theo mnh giá trong th&i gian nm gitr. Mnh giá cüa trái phiu dc bit dirge phát hành ti.rGng tng vOi khoãn 

ng xu dirge ban va là s dir ncr gc cCia khách hang vay chi.ra trã trir di s tin dv'  phOng ci the dà trIch 1p 

nhirng chira sCr dçing cia khoãn ng xâu do. 

Trong thai gian nArn gir trái phiu dc bit, djnh k5', Ngan hang tInh toán và trIch 1p dv'  phông rQi ro ciii th 

hang nãm theo hirâng dn tai  Thông tu s 14/20151TT-NHNN ngày 28 thang 8 nãm 2015 cia NHNN sCra 

d&, b sung mt s diu cüa Thông ur s6 19/2013/TT-NHNN quy djnh v vic rnua, ban và xCr l ncr xAu ecia 

Cong ty Quan l' tai san ccia các t chCrc tin dung  Vit Narn. 

Theo Thông ti.r s6 14/2015/TT-NHNN, hang nàrn, trong th&i han  5 ngày lam vic lien k truâc ngày ti.rcrng 

t:rng vol ngày dáo han  ciia trái phiu dAc bit, Ngân hang phãi trIch 1p  dy dU s tin dv'  phOng cv the tôi 

thiu eCia näm trich lap di vOi tCrng trái phiu de bitt dirge tInh theo cOng thirc sau: 

Y 
— x m — (Z,,, + X,,,) 

n 
Trong dO: 

- X(rn) là s tin dv'  phOng cv th ti thiu phài trich 1p dti vOi trái phiEu dc bit tai  näm thCr m; 

- Xm-1 là s tin dv'  phOng cv th dã trIch 1p di vOl trái phiu dc bit Iüy k dn ht nAm thu rn-I; 

- Y là mnli giá trái phiu dc bit; 

- n là thai han  eüa trái phiu dc bit (tInh bang narn); 
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Ngân hang ThLwng mi Co phn Tiên Phong Mu so: B05/TCTD 

57 Lj Thuxng K4(, Qun Hoàn Kiénz, Ha N5i (Ban hành theo thông tzr Sd 49/2014,Tr-NHNN ngày 

31/12/2014 cüa Thing thc Ngán hang Nhà nzthc Vit Narn) 

- m là s6 nãm k tr th&i dim phát hành trái phiu dc bit dn th&i diem trich lip; 

- Zm là s6 tin thu hi n cüa khoãn nçi xu lüy k dn th&i dim trich 11p (näm th(r m). To chüc tin 

ding ban nçi phM hçip vâi Cong ty Quàn l' tài san d xác djnh s tin thu hi nay. 

Tnthng hcip (Zm + Xrn- 1) ~ (Yin x m) thl s6 tin trich 1p d phông ciii th (X(m)) duçic tinh là khong (0). 

Dir phông cI1 th cho trái phiu dc bit duçic ghi nhn vào báo cáo kt qua hot dng kinh doanh trén khoàn 

mvc "Chi phi dwphông rzi ro tin dmg". Trái phiu dc bit nay không phãi trich 1p dr phông chung. 

Tráiphilu DATC 

Trái phiu DATC duçic ghi nhn theo mnh giá ti ngày rnua trái phiu. Trong khoáng th&i gian nm giQ tip 

theo, cac trái phiu nay tip tic dtrcic ghi nhn theo mnh giá. Si tin lãi phát sinh sau thai diem mua thrcc 

ghi nhân vao thu nhp cüa Ngân hang theo phuong pháp dn tIch. 

Dinh k5', trái phiu DATC sê &rçyc phân loai nçi va trIch Ip dir phông theo chInh sách k toán theo Quy djnh 

tai Thông vi 02 và Thông flx 09. 

4.7. Tài san cô djnh hthi hInh 

Tài san c6 djnh hüu hInh duc th hin theo nguyen giá trr di khAu hao lu kê. 

Nguyen gia tài san c6 dinh hUu hinh là toàn bO các chi phi ma Ngân hang phài bó ra dé có duqc tài san cô 

djnh h0u hinh tinh dn thai dim thra tài san do vào trng thai san sang s& ding. 

Các chi phi mua sam, nâng cAp va di mOi tãi san c djnh dt.rqc ghi tang nguyen giá cUa tài san cA djnh hüu 

hInh; chi phi bào tn, sCra chUa duçrc hach toán vào kêt qua hoat dng kinh doanh khi phát sinh. 

Khi tài san di.rçc bàn hay thanh l, nguyen giá và giá trj hao mon lUy kA dLrçtc xóa s và các khoãn lAi/l pliát 

sinh do thanh 1 tài sari &rqc hach toán vào báo cáo kAt qua hoat dng kinh doanh. 

4.8. Tal san c dnh vô hlnh 

Tái san c dinh vô hinh duçc ghi nhn theo nguyen giá trir di giá trj khâu hao lUy kA. 

Nguyen giá tài san c6 dlnh  vô hInh là toàn b các chi phi ma Ngân hang phãi bO ra d có dtrçic tài san c6 djnh 

vô hInh tinh dAn thai diAm dua tài san dO vao scr diing theo di1r tInh. 

Các chi phi náng cAp và di mâi tài san cA djnh vo hInh dt.rçrc ghi tang nguyen giá cüa tài san Va các chi phi 

khác &rçic hach  toán vào kAt qua hoat dng kinh doanh khi phát sinh. 

Khi tài san c6 djnh vo hInh dtrcic ban hay thanh l, nguyen giá va giá trj khAu hao lUy kA dtrcrc xóa s và các 

khoãn lAi l phát sinh do thanh l tài san dtrcic hach  toán vào báo cáo kAt qua hoat dng kinh doanh. 

4.9. KhAu hao và hao mOn 

KhAu hao va hao mOn cüa tài san c dinh hQu hInh và vo hInh &rçlc tinh theo phi.rong pháp &rOng thâng trong 

suAt thôi gian sCr diving uâc tinh cüa tài san c6 djnh nhi.r sau: 

May mOc thiêt bj 4 - 8 näm 

Phuang tin 4n tài 4,5 - 8 näm 

ThiAt bj ding ci quàn l 4 - 5 nám 

Tài san c dinh hüu hinh khác 3 näm 

Phn mAm may tInh 5 näm 

Tài san c djnh vô hlnh khác 4 näm 
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Ngân hang Thirong mi Co phân Tiên Phong 

57 Lj Thwô'ng Kit, Quin Hoàn Kié,m, Ha N3i 

A 
Mau so: B05/TCTJ) 

(Ban hank tiwo ihông itt s 49/20141TT-NHNN ngày 

31/1 2/2014 cua Thdng dc Ngán hông Nhà nzthc Viii  Nam) 

4.10. Các khoãn phãi thu 

4.10.1 Các khoân Ii (1 phái thu thrYcphân logi là tài san có nil ro tIn dyng 

Các khoàn phãi thu throc phân loai là tài san có rüi ro tin dung thrqc ghi nhn theo giá gôc. Nç phài thu khó 

dOi thrçrc Ngân hang thuc hin phân loi n và trIch 1p dr phOng rcii ro theo quy djnh cüa pháp lust ye trich 

1p va sCr dung  dir phOng d xcr l rüi ro. 

4.10.2 Các kkoãnphdilhu khdc 

Các khoàn phài thu khác không thrcyc phân loi là tài san cO rüi ro tIn dung thrçc ghi nhn theo giá gc. 

Các khoãn nq phai thu khác &rqc xem xët trIch 1p dr phOng rüi ro theo tu61 nç qua hn cUa khoàn nçi hoc 

theo dir kin tn thAt Co th xay ra trong trl.r&ng hcip khoán nç chi.ra dn h?n  thanh toán nhung to chi.'rc kinh th 
lam vào tInh trang phá san hoäc dang lam thU tVc  giái the; ngui nçi mAt tich, bO tr6n, dang bj các ca quan 

pháp lut truy t, xét xCr hoc dang thi hành an hoc dâ chAt. Chi phi dir phOng duqc ghi nhn vào khoãn miic 

"Chi phi hot dng khác" trên báo cáo kAt qua hoat dng kinh doanh. 

DM vài các khoãn nq phãi thu qua han thanh toán, m(rc trich 1p  dir phOng di.rcrc quy djnh tai  Thông tis sO 

48/201 9/TT-BTC nhu sau: 

Thai gian qua hn Mcrc trich dr phOng 

Tr sáu tháng dAn di.rài mt näm 30% 

Tr rnt nAm dAn di.râi hal näm 50% 

Tr hai näm dAn dual ba näm 70% 

Tr ba nam trâ len 100% 

4.11. Tin gui cüa các tA chfrc tin dzng khác, cüa khách hang và phát hành giAy to có giá 

Các khoàn tin gCri cUa các tA chtrc tin dung khác, cCia khách hang và phát hành giAy t cO giá duc cong b 

và trInh bay theo sA thr gAc t?i  th?yi diAm kAt thUc k5' báo cáo. 

4.12. Các khoãn phäi trä Va chi phi trich tru*c 

Các khoãn phài trà va chi phi trich truàc duqc ghi nhn cho so tiAn phãi trà trong ti.rng lai lien quan dAn 

hang hóa va djch vii dã nhn duqc không ph thuc vào vic Ngan hang dâ nhn thrc hOa dGn cUa nhà cung 

cAp hay chira. 

4.13. Các cong ciii tài chInh phái sinh 

4.13.1 Cdc h9p ilong ngogi h61 

Ngân hang k kAt cac hqp dng ngoai h6i kS' h?n va hoán dAi nhm to diAu kin cho khách hang chuyOn, 

diAu chinh hoc giãrn ri:ii ro hAi doái hoc cac nil ro thj trtr?ng khác dng thai phc vu mic dIch kinh doanh 

cUa Ngân hang. 

Các hçtp c1ng kj) hgn ngoai té 

Các hcip dng kS' han là các cam kAt dA mua hoc ban mt loai tiAn t nhAt djnh t?i  mt ngày c thA dirçc xác 

dlnh trong ti.rcrng lai theo môt t' gia xác djnh tnrOc và sê duqc thanh toán bang tin. Các hp dng kS' han 

duçic ghi nhân theo giá tn danh nghTa tai  ngày giao djch và thrgc djnh k' dánh giá li, chênh loch tr vic 

dánh giá lai  dirc ghi vào khoán mi,ic "Chênh léch 1j giá hi doái trên "Von c/ni sà hihi" và duçic kAt 

chuyAn vào báo cáo kAt qua hoat dng kinh doanh. 

Các hcq &ing hoán ã'ôi 

Các hgp dng hoán dAi là các cam kAt dA thanh toán b.ng tién t?i  mt ngày trong ti.rang lai di,ra trên chênh 

lch g1Ua các t gia duçic xác djnh trtrâc di.rçyc tinh trên sA tiAn gAc danh nghia hoc các cam két thanh toán 
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Ngân hang Thuong mi C phn Tiên Phong 

57 Lj Thithng Kit, Qun Hoàn Kiln:, Ha Ni  

Mâu sá: B051TCTD 

(Ban hành theo thông sir s 49/2014/fl'-NHNN ngày 

31/12/2014 cüa Thdng dc Ngán hang Nhà nithc Vi1 Nan:) 

khoàn tin lãi tInh theo lãi suit thà ni hay lAi suAt c6 djnh &rcic tInh trên cüng mt khoàn tin danh nghTa, 

trong ctlng mt khoàng th&i gian. 

Các hcrp dng hoán d6i tin t dtrçic djnh k5' dánh giá Iai, chênh lch tr vic dánh giá lai thrqc ghi vào khoãn 

mvc °Chênh léch tj giá hi doái" trén "Van chü th hI?u" và duçic kt chuyên vào báo cáo kt qua hot dng 

kinh doanh. 

Chênh lch làî suAt hoán d61 di.rçrc ghi nhn vao báo cáo kt qua hoot dng kinh doanh trên co sâ d6n tIch. 

4.13.2 Cdc hqp dông hodn do21 Idi suãt 

Giá tr cam kt trong cac giao djch hcip dng hoán d6i lãi suit không &rçic ghi nhn trên bang can d6i k 

toán. Chênh lch lài suit hoán di dixçic ghi nhn vao báo cáo kt qua hot dng kinh doanh trên co so dn 

tIch. 

4.14. Vn cô phn 

4.14.1 Co phiêu phô thông 

C phi&i phi thông di.rçsc phàn loi là vn chü sO hthi. Các chi phi tang them lien quan trirc tip den giá phát 

hành c6 phiu ph6 thông di.rçic ghi nhn là mt khoàn giâm trr vào thang dii vn c6 phAn trong Vn chi sO 

h&u. 

4.14.2 Thng dir van caphan 

Khi nhn &rçYc tin gop v6n tir cac c6 dông, chénh lch giUa giá phát hành và mnh giá cô phiéu dtrçrc ghi 

nhn vào tài khoàn thtng dii vn c phAn trong vn chü sO hUu. 

4.14.3 Cdc qu9 và dy lrfr 

Ngan hang thrc hin trIch 1p các qu dr trQ sau dày theo Lut các to chcrc tin diing, Nghj dlnh  s6 

93/20171ND-CP va theo Diu l cüa Ngân hang nhu sau: 

Tj) lê phdn tram cãa lc'i 

nhzØn sau thué 
Mzc ili da 

Qu5 dr trU b sung vn C6 phAn 5,00% lqi nhun sau thus 100,00% v6n diu l 

Qu5' du phông tài chinh 10,00% lçri nhu.n sau thuE Không áp dung m(rc t6i da 

Các qu5 khác thuc ngu6n v6n chü sO hth dLrçrc phân b6 tr lqi nhun sau thud. Vic phân b6 t& lçii nhun sau 

thud và vic sCr dyng cac qu5 khác phài duçxc D?i  Hi d6ng Co dông phê duyt. 

4.14.4 Cti philu qu9 

Các cong cu v6n chü sO hthi dtrçyc Ngàn hang mua li (c6 phiu qu) di.rqc ghi nhn theo nguyen giá và tr1r 

vào v6n chii sO hcru. Ngân hang không ghi nhn các khoàn lAi/(16) khi mua, ban, phát hành hoc hciy các cong 

civ6nchüsOhQucUamInh. 

4.15. Ghi nhãn thu nhp, chi phi 

Thu nhp tir lài cho vay và chi phi trã lài vay duc ghi nhn trong báo cáo kt qua hoat dông kinh doanh trên 

co sO dr thu, dir chi. LAi dir thu phát sinh tr các khoân cho vay phân loi tr nhóm 2 dn nhOm 5 theo Thông 

ur s6 02/201 3fTT-NHNN sê không di.rcxc ghi nhn vào báo cáo kt qua hot dng kinh doanh trong k5i. LAi dir 

thu cUa các khoàn ncr nay thrçic chuyn ra theo dôi 0 tài khoãn ngoai bang vã dtrqc ghi nhn vào báo cáo kt 

qu hoat dOng kinh doanh khi Ngân hang thtrc nhn. 

Các khoán phi djch vlsi va hoa h6ng disçrc hach  toán trên co sO thirc thu, thirc chi. 

c6 tCrc bang tin nhân &rçic t1r hott dng dAu tir &rçlc ghi nhn là thu nhp khi quyn nhn cO tirc cia Ngàn 

hang duc xac lip.  c6 tOc bang c6 phiu và các c6 phiu thuOng nhn dirqc không di.rqc ghi nhn là thu nhp 

cOa Ngan hang ma chi cp nht s6 krqng c6 phiu. 
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Ngãn hang Thirong mi C6 phn Tiên Phong 

57 Lj Thw&ng Kiêt, Qun Hoàn Kiäm, Ha N5i 

A 
Mau so: B05/TCTD 

(Ban hành theo thông 1u s 49/2014(17-NJ-INN ngày 

31/12/2014 cüa TMng d6c NgOn hang Nhà nithc Vit Narn,) 

Doanh thu và chi phi ban nç (nu co) thrcic ghi nhn theo Thông tu s6 09/201 5/TT-NHNN cüa Ngân hang 

Nhà nuâc quy djnh v hot ding mua, bàn ng cüa các to chirc tin di,ing, chi nhánh ngân hang nuic ngoai. 

Theo do, phAn chônh 1ch gifla giá rnua, ban n và giá trl ghi s khoãn nq cüa ben bàn n dugc xcr l' nhu sau: 

D6i vâi các khoàn nç dang &rçc hch toán ni bang: 

• Trueing hçip giá bàn nq cao han giá trj ghi s khoãn nq thI phn chénh lch cao han ducc hach  toán 

vào thu nhp trong kS'  k toán cUa Ngân hang; 

• Trithng hçyp giá mua, ban nçi thp han giã trl khoàn no thI phn chênh 1ch thAp hon dtrcic bü dAp tr 

tin bè,i thuing cüa cá nhân, tp th (trong tru&ng hcip thn that dA dugc xác dlnh  do cá nhân, tp the 

gay ra va phãi bi ththng theo quy dlnh),  tin bào hirn cüa tO chrc bão hiêm và qu di,r phông rüi 

ro dã dugc trIch 1p trong chi phi, phn con thiu duqc hch toán vào chi phi kinh doanh ccia Ngãn 

hang trong näm. 

- Di vâi cac khoãn nq dang theo dOi ngoai bang, khoãn ng dâ xut toán ra khôi bang can d6i k toán, 

thi s tin ban khoãn nq duçic hch toán vào thu nhp khác cCia Ngán hang. 

Giá tr ghi s khoãn ng &rçc mua, ban gm giá tr ghi s s6 du nç gc, dis nçi lài ccia khoàn nçi và các nghia 

tài chinh khác lien quan dn khoan no (n&i co) dn thai dim mua, bàn n di vâi các khoãn n dang 

dxgc hch toán ni bang, ngoai bang; hoäc giá trj theo dôi trén so sách t?i  thai diem xuât toán ngoi bang 

hoãc ti thai dim mua, bàn nq di vâi khoan nq dã xut toán ra khOi bang can di k toán. 

Giá rnua, bàn nq là s6 tin ben mua nçi phai thanh toán cho ben bàn n theo hp ding mua, ban nq. 

4.16. Nguyen tic và phinyng pháp ghi nhn thud thu nhp Doanh nghip và chi phi thud thu nhãp 

Doanh nghip 

ThuE thu nháp hiên hành 

Tâi san thu và thud phãi np cho näm hiên hành va các näm truàc di.rçic xác djnh bang giá tr di,r kin phãi 

np cho (hoc &rçYc thu hi tr) Ca quan thu, áp dung  mrc thu suit và các luât thu có hiu 1rc vào ngày két 

thüc näm tài chInh. 

Thu thu nhp hiên hành duc ghi nMn  vào kt qua hoat dng kinh doanh ngoai trtr trisäng hqp thud thu 

nhp phát sinh lien quaii dn mt khoãn mi,ic duqc ghi thAng vao v6n chfi sà hüu, trong trung hqp nay, thue 

thu nhp hin hãnh cling duqc ghi nhn trvc tip vào v6n chü sâ hUm 

Ngân hang clii thrcyc bli trr các tài san thud thu nhp hin hành và thud thu nhp hin hành phài trà khi Ngân 

hang cO quyn hqp pháp duqc bli trr gifla tài san thud thu nhp hin hành vói thus thu nhp hin hành phãi 

np và Ngân hang dix dinh thanh toán thus thu nhp hin hanh phãi trã va tài san thug thu nhp hien hành trên 

co sâ thun. 

Các báo cáo thud cüa Ngãn hang së chju sr kiêm tra cüa ca quan thuê. Do vic áp dung lust và các quy dlnh 

v thud di vái cac 1oi nghip vu khác nhau có th dixçic giãi thich theo nhiu cách khác nhau, s6 thuê dixgc 

trInh bay trén báo cáo tai chinh cO th së bj thay dôi theo quyêt djnh cui cling cüa co quan thus. 

Thwi thu nhdp hoãn iqi 

Thu thu nhp hoAn Iai duqc xác djnh cho các khoãn chénh loch tm thai tai  ngAy 1p bang can d6i k toán 

gitra ca s tInh thu thu nhp cUa các tài san va nq phãi trà va giá trj ghi s6 cüa chüng duc trInh bay trên báo 

cáo tài chInh. 

Thus thu nhp hoân lai phài trá ducic ghi nhn cho tAt cã nhQng chénh loch tUrn  th?ii chju thuê. 

Tài san thug thu nlip hon 1i duc ghi nhn cho tAt cà nhihig chênh lUch tUrn  thii duc khAu tth, giá tn 

dixqc khAu trr chuyn sang các nãm sau cUa các khoãn l tInh thud và các khoãn ixu dâi thus chua sr dung, 
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Ngân hang Thirong mi Co phn Tiên Phong 
57 Lj5 Thw?ing Kit, Quâiz Hoàn Kili,:, Ha Ni 

X A Mauso: BOS/TCTD 

(Ban hành theo thông lit s 49/2014/17-NHNN ngày 

31/12/2014 cüa Thng ddc Ngãn hang Nhà nithc Vit Narn) 

khi chAc chAn trong tircing Iai s CO lai nhun tInh thus d si'r dvng n1iung chênh hch &rcic khAu trr, các 

khoãn I tInh thu và cac 'xu dai thu chua sCr ding nay. Tãi san thus thu nhp hoân Iai va thud thu nhp hoãn 

1i phai trà dixie xác djnh theo thud sut dr tinh s ap ding cho näm tãi chInh khi tài san di.rçrc thu hi hay 

cong nç throc thanh toán, dira trên cac mrc thus suit vâ 1ut thu cO hiu 1irc vào ngày kt thóc näm tài 

chink 

5. Tin mit, yang bc dã quy 

31/03/2020 

Triêu VND 

31/12/2019 
Triêu VND 

Tiënintbâng\'ND 574.240 531.913 
Tin rnt b&ng ngoi t 442.577 573.505 

Vàng 591.273 549.113 
rong 1.608.090 1.654.531 

6. Tin gti ti Ngân hang nhà ntr&c 

31/03/2020 31/12/2019 
Triêu VND Triéu VND 

Tin gCrithanh toán taiNgân hãngNhãnuàc bAng VND 2.453.854 7.173.139 

Tin gri thanh toán ti Ngân hang Nhà nuâc bAng ngoi t 795.954 5 87.798 

Tong 3.249.808 7.760.937 

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

31/03/2020 31/12/2019 

Triêu VND Triëu VND 

Tin, yang gui tai  các TCTD khác 20.490.801 19.261.332 

Cho vay các TCTD khác 3.394.253 1.762.533 
Tong 23.885.054 21.023.865 

a. Ti,z yang gfri Egi các TCTD khdc 

31/03/2020 
Triêu VND 

31/12/2019 
Triêu VND 

1'in, yang gui không k' han 14.990.801 12.066.232 
-BAng\TND 14.397.798 11.549.999 
-&ngngoit,vàng 593.003 516.233 
TIn, yang gui cO k' hn 5.500.000 7.195. 100 
- BAng VND 5.500.000 6.500.000 
- Angngoit, yang 695.100 

Tng 20.490.801 19.261.332 
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Ngãn hang Thirong mi C( phn Tiên Phong Mtu sJ: B05,TCTD 
57 Lj Thithng Kiêt, Quân Hoàn Kiln:, Ha Nçi (Ban hành theo thông ttr s6 49/2014/I7'-NHNN ngày 

31/1272014 cüa Tlu4ng &c Ngan hang Nhà ntthc Vig Nam) 

b. C/to yap cdc TCTD khdc 

31/03/2020 31/12/2019 
Trizi VND Triçu VND 

-BngVND 2.588.690 1.646.677 
- Bang ngoai t, yang 805.563 115.856 
Tang 3.394.253 1.762.533 

c. Phân (Ich chái Iwçrng du ,zi cho yap, tiên gfri cô kj' ha,: 41 cdc TCTD khdc 

Nç dü tiêu chun 

31/03/2020 

Triçu VND 

31/12/2019 

Triu VND 

- Tin gzi có Ic)) han tai các TCTD khác 5.500.000 7.195.100 

- Cho vay các TCTD khác 3.394.253 1.762.533 
TZong  8.894.253 8.957.633 

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

Tài san 
Triéu VND 

Côngn9 
Triu VND 

Giá !rj rbng 
Triu VND 

Tai ngày 31/03/2020 

Cong cii tài chInh phái sinh 
tin t 

- Giao dich kj> hQn tiên t 29.432 29.432 

- Giao dich hoán ddi 56.298 56.298 
TAong 85.730 85.730 

Ti ngày 3 1/12/2019 

Cong cu tài chInh phái sinh 
tin t 

- Giao djch k5 han tin t 3.066 3.066 

- Giao dich hoán dái 9.921 9.921 

Tong 12.987 12.987 

9. Cho vay khãch hang 

3 1/03/2020 3 1/12/2019 

Triéu VND Triu VND 

Cho vay cac t6 chüc kinh t, cá nhân trong rnrâc 98.560.099 93.493.969 
Cho vay chit khu thwmg phiu Va các giy tY có gia 458.186 694.708 
Các khoãn tràthay khách hang 1.301 1.143 
Cho vay bang vOn tài trq, üy thác dãu us 92.487 97.526 
Cho vay dOi vâi cac tO chrc, cá nhân ni.râc ngoài 1.396.550 1.356.354 

TOng 100.508.623 95.643.700 
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Ngân hang Thirong mai Co phn Tiên Phong Mâu sJ: B05/TCTD 
57 Lj Thufrng Ki1, Qui: Hoàn Kiln,, Ha Nfl (Ban han/i theo thông iii s 49/2014/I7'-NHNN ngày 

3 1/12/2014 côa Thong dOc Ngan hang N/ia ni4-óc Vit Nam,) 

- Phân tich chat hrng ,z  c/so vay 

31/03/2020 
Truu VND 

31/12/2019 
Triçu VND 

Nçrdü tiéu chun 95.957.617 92.479.838 

Nçic.nchO' 2.667.022 1.928.827 
Nçi disâi tiéu chun 775.936 480.956 
Ncxnghing 500.138 305.467 
Ncókhãnangmtvn 607.910 448.612 

Tong 100.508.623 95.643.700 

- Phân tic/s dw ni theo rh/i! gian 

31/03/2020 31/12/2019 
Trizs VND Tri2u VND 

N ngn han 27.337.815 24.089.782 
Ncstrunghn 26.103.945 26.198.123 
Nc dài han 47.066.863 45.3 55.795 
T6ng 100.508.623 95.643.700 

10. 061 vói si thay d61 (täng/ giãm) cüa Dçr phong rüi ro tin diing 

Dy phông chung Dirphôngcy the 

Trizs VND Triu VND 

T6ng cong 

Tr!çu VND 
s6 dir du k5' tal 01/01/2020 721.090 487.228 1.208.318 

Dçr phông rüi ro trIch 1p trong k5'/ (Hoàn nhp 
di,r phàng trong kS') 

17.0 10 308.485 325.495 I 

Di,r phong giãm do xCr 1 các khoãn ncs khó thu 
h61 bang ngun dr phông 
s6 dir cu61 k)' tai 3 1/03/2020 

- (101.764) (101.764) II 

F 738.100 693.949 1.432.049 

11. Hoot dng mua ncr 

31/03/2020 31/12/2019 
Triu VND Triu VND 

Mua ncr bang VND (*) 666.441 666.441 

Mua nq b.ng ngoai t ('i') 362.871 384.165 

Di,r phông rüi ro (7.852) (9.272) 

lông 1.021.460 1.041.334 

(,)Tai ngày 31/03/2020, các khoán rnua ncr du thuôc /9)  hgn TDH và nq nhóm 1. 
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Ngân hang Thtrong mti Co phãn Tiên Phong MJu so: B05/TCTD 

57 LJ Thurng Kiêl, Quâti Hoàn KiErn, Ha Nc3i (Ban hành theo thông :u5i 49/2014iTT-NHNNngày 

31/12,2014 cüa Thdng dc iVgan hang Nhà nzthc Vit Nam) 

12. Chirng khoán du hr 
31/03/2020 

Triu VND 

31/12/20 19 

Triu VND 

Chfrng khoán sn sang d ban 

a. Cháng khoán nt 3 7.555.181 25.823.935 

- Ching khoán Chinh ph 11.006.263 5.608.261 

- Chtrng khoán Nq do các tcS chc tin ding khãc trong ntràc 
phát hành 

17. 123.113 15.434.453 

- Chng khoán Nçv do các t chirc kinh t trong nix&c phát 
hành 

9.425.805 4.781.221 

b. Chwng khoán vOn 315.169 315.169 

- Chrng khoãn Vn do các t6 chCrc tin diing khác trong 
ntrdc phát hmnh 

315.169 315.169 

c. Dr phàng rut ro chwng khoan i/au 1w san sang lie ban (125.683) (108.405) 

- Dir phông chung ching khoán nq dAu ti.r sn sang d ban (125.683) (108.405) 

- D phông giàm giá ching khoán vn du tu sn sang dé 

Tong chüng khoán sn sang d ban 37.744.667 26.030.699 

Chithg khoán i/au 1w gifr i/in ngày dáo hin 

a. chang khoán nr 

- ChIrng khoán Nci do các t6 chrc kinh t trong nuâc phát 
hành 

44.700 

44.700 

44.700 

44.700 

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

- Chcrng khoán nq do VAMC phát hành 

b. Dir phOng nil To cháizg khoán dOu 1w gifr i/in ngày dáo 

44.700 

(335) 

44.700 

(335) 

- D phàng chung trái phiu DATC 

- Dr phông trái phiu dc bit do VAMC phát hành 

(335) (335) 

Tang chung khoán du tir giO dn ngày dáo hn 44.365 44.365 

Tong chung khoán du hr 37.789.032 26.075.064 

flnh hi,,!: bll,, a'3ng ditphOng các khoán cháizg khoán dOu lit Irong kfr 

D phOng chOiig 
khoán dOu ttr sn 

sang lie ban (chOng 
khoán nq) 

Dir phong chirng 
khoán dAu tu gift n 

ngãy dáo hn 

Trái phiu DATC 

lông 

Triéu dOng Trizi dOng Triu dng 

S dir du kr tai 01/01/2019 

S6 dir phông trich 1p/(  hoàn nhp 
trong k5') 

XCr 1' rii ro trorig kS' 

Anh hixàng t& mua ban nçi 

108.405 

17.278 

335 108.740 

17.278 

Sdtrcu6iktai31/03/2020 125.683 335 126.018 
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• A Ngan hang Thirong mai Co phan Tien Phong Mau so: B05/TCTD 
57 Lj Thithng K&t,  Quân Hoàn Kiln:, Ha N5i (Ban hành theo thông tit si 49/2014i77'NHNN ngày 

31/1 2/2014 cua Th6ng dc Ngán hang Nhà nw&c Vit Narn,) 

13. GOp v6n, dãu tu dãi hn 

- Phân tIch giá trj du tu' theo Ioi hInh dIu ti.r: 

31/03/2020 31/12/2019 
Triu VND Triu VND 

Các khoãn du ti.r dài han khác 
D phóng giàm giá dAu tu dài hn 
Tong 

39.600 

  

39.600 

  

14. Tài san cô dlnh  hfru hinh 

Tang, giám tài san cá djnh hfru I,lnh k" nay: 

Khoãn muc 

Nguyen giá 

May mOe, 
thih bj 

Phtmng 
tin vn 

tãi, 
truyn dn 

Thit bj, 
di1ing Cu 

quán I 

Don vj tinh: Triêu VND 

Tài san c 
Cong 

dnh khác 

S,dudAuk' 296.594 57.586 337.174 6.658 698.012 

S6tangtrongk' 62.727 2.521 39 65.287 

- Tang Irong k 62. 727 - 2.521 39 65.287 

Si giàm trong kS' 65 65 

- Thanh lj, nhzrqng ban - - 65 65 

s6 dir cui k' 359.32 1 57.586 339.630 6.697 763.234 

Cia trj hao mon Iu5 k 
SdLrdAuk' 165.941 24.867 132.474 5.765 329.047 
S tang trong kS' 15.158 1.442 12.578 322 29.500 
- KhJu hao trong k 15.158 1.442 12.578 322 29.500 
s6 giam trong kS' 65 65 
- Thanh 1j, nhzrmg ban - 65 - 65 
s6 dir cuói k' 18 1.099 26.309 144.987 6.087 358.482 

Cia trl cOn Ii 
Thi ngày dâuk' 130.653 32.719 204.700 893 368.965 

Ti ngay cuoi ky 178.222 31.277 194.642 610 404.752 
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Ngãn hang Thtrong mai C phn lien Phong Mu s: B05/TCTD 
57 Lj Tluthng K&l,  Quân Hoàn Kiln,, Ha N3i (Ban hành theo thông fit s 49/2014(17'-NHNN ngày 

31/12,2014 cüa Thóng d6c Ngán hông Nhà nit&c Vit Nam) 

15. Tài san c dinh vô hInh 
- Tang, giàrn là! san c/ djnlz vô hInh kj' hay: 

Khoãn misc 

Nguyen giá 

Dan vi tInh: Triu VND 
Phn mm may 

tinh
Cong 

s6 dtr dAu kS' 370.895 370. 895 
s6 tang trong k' 41.33 1 41.331 
- Tang Irong Icj> 41.331 41.331 

S giàm trong kS' 
S6dircui kjr 412.226 412.226 
Giá trj hao mon 1u5 k 
S6 du dAu k' 168.866 168.866 
S tang trong k' 21.241 21.241 
- Khcu hao trong kj> 2 1.241 21.241 

S giam trong k' 

S dir cui k3' 190.107 190.107 
Cia trl cOn Iai 
Tai ngay dau ky 202.029 202.029 

Tai ngày cui ky 222.119 222.119 

16. Tài san Co khác 
31/03/2020 31/12/2019 

Triz, VND Triu VND 

Chi phi xây dmg ca bàn dO dangfMua s.m tài san c6 djnh 109.96 1 143.552 
Các khoan phài thu khác 5.981.335 8.924.049 
Các khoán phthi thu n3i bç3 281.088 67.900 

Các khoán phài thu ben ngoài 5.700.247 8.856.149 

Các khoàn IAi và phi phãi thu 1.670.095 1.311.427 
Dir phong rüi ro cho các tài san có khác (15 .308) (15 .308) 
Tài san Co khác 1.503.765 1.499.720 

Tong 9.249.848 11.863.440 

17. Các khoàn ncr Chinli phü và NHNN 

31/03/2020 31/12/2019 
Triu VND Trhu VND 

Vay Ngân hang nhà nuâc 1.475.129 828.005 
TZong  1.475.129 828.005 
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S . . Ngan hang Thiro'ng mai Co phan Tien Phong Mau so: B05/TCTD 

57 Lj5 Thuãng Kiit, Qucin Hoân Kilm, Ha Ni (Ban han/i theo thông tic s 49/2014/fl'-NHNN ngày 

31/1 2/2014 cáa Thng dc Ngán hang Nhà nwóc Vit Narn) 

18. Tin, yang gui vã vay các TCTD khác 

31/03/2020 
Triêu VND 

31/12/2019 
Triêu VND 

Tin gui các TCTD khác 34.379.754 28.948.393 
Tin gCri khong kS' hn 14.376.590 11.348.543 

- BingVND 14.376.590 11.348.543 

Tin gri có k5' h?n 20.003.164 17.599.850 

BngVND 19.131.000 17.484.000 

- Bngngociit 872.164 115.850 
Vay các TCTD trong nithc, các ngân hang rnthc ngoãi, chi 
nhánh ngân hang nithc ngoài khác ti Viêt Nam 

7 971 862 2 463 543 

- BngVND 1,440.000 1.440.000 
- Vay chièt k/uu GTCG bang VND 6.531.862 1.023.543 
Vay các TCTD tii nuóc ngoài khác 825.020 810.950 
- Bángngoaitê 825.020 810.950 
Vay to chüc tài chInh quc t — International Finance 
Corporation ("IFC") — World Bank Group 

2 357 200 2 317 000 

- Bàngngoiitê 2.357.200 2.317.000 

Vay các TCTD trong nithc, các ngãn hang ntró'c ngoài, chi 
nhánh ngãn hang ntr&c ngoài khãc ti Vit Nam cho inic dIch 
tài trq thtro'ng mi 

2.188.673 2.753.424 

- BcngVND 1.753.773 2.296.411 
- BngngoQit 434.900 457.013 
Vay các TCTD tai nuo'c ngoãi khác cho mzc dIch tAi tr9' 
thtro'ng mai 

3.254.602 2.920.593 

- Bángngoai t 3.254.602 2.920.593 
Tng 50.977.111 40.213.903 

19. Tin gui cüa khách hang 

31/03/2020 31/12/2019 
Triêu VND Triêu VND 

Tin, yang gui không k' han 11.741.048 14.340.219 

- Tin gCri không k' hin bang VND 11.026.394 12.708.507 

- Tin gui khong kS'  han bng yang, ngoi t 7 14.654 1.63 1.712 
'Tin, yang gui cô k' han 77.213.256 77.168.735 

- Tin gui có kS'  hin b.ng VND 68.2 19.599 68.757.449 

- Tin gri có k' han bang yang, ngoai t 8.993.657 8.411.286 
Tin gui vn chuyên dung 1.995 2.895 
Tin gui k qu 730.352 927.646 

Tong 89.686.651 92.439.495 
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Ngãn hang Thuong mi Ci phãn Tiên Phong Mu sJ: BOS/TCTD 
57 Lj Thu'àng Kiêt, QuçIn Hoàn Kiln,, Ha Ni (Ban hành theo thông 1w s 49/2014/77'-NHNN ngày 

31/12/2014 cza Thong dc Ngán hang Nhà nzró'c Viii  Nam.) 

20. Vn tài trq, üy thác du tLr, cho vay TCTD chju rüi ro 

31/3/2020 31/12/2019 

Triu VND Triu VND 

Vn nhn cüa các t chirc, cá nhân trong nu6c khác bang VND 

V6n nhn trrc tip cüa các t chrc tài chInh quc t bAng ngoai t 

Tng 

256.139 242.647 

471.440 463.400 

727.579 706.047 

    

21. Phát hành giy to' cO giä 

- Thuyit mini: 1I:eo log! t!ên 

31/03/2020 

Triêu VND 

31/12/2019 

Triêu VND 

Bang VND 16.500.350 14.426.020 

T6ng 16.500.350 14.426.020 

A - Thuyet miii!: 1/:eo ky ligit 

31/03/2020 31/12/2019 
Triu VND Triu VND 

GlAy tôcó giá có k' hn dn 366 ngày 6.170.000 5.370.000 

Giy WcO giá có k' hn tr 367 ngày dEn 1826 ngày 8.086.389 7.641.269 

Giy WcO giá có k' hn trên 1826 ngày 2.243.961 1,414.75 I 
Tng 16.500.350 14.426.020 

22. Các khoãn ncr khác 

31/03/2020 

Triêu VND 

31/12/2019 

Triêu VND 
Các khoãn läi, phi phái trá 2.138.219 2.034.579 

Các khoãn phái trã vàcông ncikhác 1.264.191 715.806 

Trong dO: 
Các khodn phái Ira ben ngoài khác 1.264.103 715.804 

Qze9 khen thitàng phác lç.ri 2 2 

Tong 3.402.410 2.750.385 
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Ngan hang Thiro'ng mi Co phán Tiên Phong Mau so: B05/TCTD 

57 Lj Thtthng K4t, QujIn Hoàn Kiln,, Ha Ni (Ban hank iheo thông iw só 49/2014177'-NHNN ngày 31/12/2014 cáa Thóng d6c Ngán hang Nhà 
nw4c Vit Nam) 

23. Von và qu cüa To chCrc tIn (lIng 

Vn góp/Vôn 
diêu I 

ihàng dir vn 
CO P 

Co phiéu qu 
Qu' Dir phông 

tài chInh 

Qu5 Dir trir hO 
sung von diéu 

Chênh léch t, 
giO hôi doai 

Dein vj tinh: Triêu VND 

Loi nhun sau 
thu/ L Iuy 

ke 
Cong 

Sdtrdu k' 8.565.892 76 (683.239) 390.133 186.126 - 4.615.691 13.074.679 

Thng trong k' - - - - - 205.034 809.289 1.014.323 

Tang vOn trong k' - - - - 

Lqi nhun tang trong k - - 809.289 809.289 

Tang khác - - 205.034 205.034 

Giãm trong k' - - 225.360 - - 805 226.165 

Sfrdngtrongk' - - - - - 

Muacophieuquy 225360 225.360 

Giám khác - - 805 805 

Sdircui k' 8.565.892 76 (908.599) 390.133 186.126 205.034 5.424.175 13.862.837 



Ngân hang Thtrong mi Co phn Tiên Phong Mu sJ: B05/TCTD 

57 Lj Tluthng Ki2t, Qun Hoàn Ha Nfl (Ban hành Ilico thông lit s 49/2014,TT-NHNN ngày 

31/12,2014 cüa Thing dc Ngán hang Nhà nzthc Vit Nam) 

24. Thu nhp lãi vã các khoãn thu nhãp tuollg tir 

Tr 01/01/2020 dn 
31/03/2020 
Triç2u VND 

Ttr 01/01/2019 dn 
31/03/2019 
Triu VND 

Thu nhp t& lâi tin gui 69.588 71.038 
Thu nhãp tr lãi cho vay 2.670.125 1.978.607 
Thu IAi tir kinh doanh, dAu tir chCrng khoán Nçi 530.769 493.709 

Thu khác tr hoat dng tin dung 145.303 95.085 
Thu tir nghip vi bão 1nh 43.612 40.311 

Thu nhp Ii t& nghip v mua ban ncr 24.119 30.162 

Tong 3.483.516 2.708.912 

25. Chi phi IãI và cäc khoãn chi phi ftrong ti 

Ttr 01/01/2020 dn 
31/03/2020 

Triéu VND 

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

Triu VND 

Trã lãi tin gCri 1.305.609 1.000.121 

Trà1Aitinvay 117.888 216.850 

Ira lãi phát hành giAy ti Co giá 206.917 145.629 

Chi phi hoot dng tin dung khác 125.578 62.634 

Ting 1.755.992 1.425.234 

_.x 26. Laillo thuan hr hoot (lçng d1ch vy 

Ttr 01/01/2020 dn 
31/03/2020 
Triéu VND 

Tr 01/01/2019 dn 
31/03/2019 
Triéu VND 

Thu phi dich vu 291.657 275.219 

- Hot dng thanh toán 113.616 97.155 

- Hot dtng ngân qu5 1.590 1.027 

- Djch vu kinh doanh, djch vu bão him và tix vn 99.769 87.081 

- Thu phi djch vi khác 76.682 89.956 
Chi phi djch v1 lien quan (134.657) (58.466) 

- Hot dng thanh toán (70.485) (41.564) 

- Cuâc phi biru din v mng vin thông (13.949) (9.207) 

- Hot dng ngân qu>' (3.586) (6.488) 

- Djch vi UI vAn, üy thác và di 1 (3.778) (708) 

- Chi phi djch vu khác (42.859) (499) 

Lãi/ l thuiin t& hot dng dlch  vi 157.000 216.753 
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Ngân hang Thirong mai Co phân Tin Phong Miu sJ: BO5iTCTD 

57 LJ ThirIrng Kiêt, QuçIn Hoàn Ha N3i (Ban hành iheo thông itt s6 49/2014/TT-NHNN ngày 

31/12/2014 cüa Thing dc Ngán hang Nhà ntróc Vit Narn) 

27. Lãi/1 tir hot dng kinh doanh ngoi hôi 

Tv 01/01/2020 1n Tr 01/01/2019 dn 
31/03/2020 31/03/2019 

Triêu VND Triu \'ND 
Thu nháp tr hot dng kinh doanh ngoi h6i 

- Thu tr kinh doanh ngoi t giao ngay và yang 

- Thu tir cac cong ci tài chinh phái sinh tiên t 

Chi phi hoot dng kinh doanh ngoi h6i 

- Chi v kinh doanh ngoi t giao ngay Va yang 

- Chi v các cong ci tài chinh phái sinh tin t 

Lãi/ I thuin t& hot dng kinh doanh ngoi hói  

91.260 92.703 

32.413 18.396 

58.847 74.307 

(174.735) (106.592) 

(14.472) (6.213) 

(160.263) (100.379) 

(83.475) (13.889) 

28. Lãi/I thun tu hot ding mua ban chüng khoán (1u hr 

Tu' 01/01/2020 dn Tu 01/01/2019 dn 
31/03/2020 31/03/2019 
Triu VND Triu VND 

Thu nhp ttr mua ban chtng khoán du hr 

Chi phi v mua ban chüng khoán du hr 

Hoàn nhp/(Chi phi) dir phong rUi ro chüng khoán 
dAu hr 

Läi/ I thuin tu hoot dng mua ban cháng khoán 
du Itt 

350.498 454.406 

(10.271) (33.410) 

(17.278) (23.521) 

322.949 397.475 

....x . 
29. Laillo thuan hr hot (lQng khac 

Itt 01/01/2020 dn 
31/03/2020 

Triëu VND 

Tir 01/01/2019 den 
31/03/2019 

Triu VND 

Thu nhâp tr hot dng khác 413.936 25.156 

- Thu tr các khoàn nq dA duc xfr 1' xoá, bü dp bang 
nguonruiro 

12.027 21.778 

- Thu tr thanh l', nhixcng ban tài san c dnh 
- Thu t& ho?t dng kinh doanh khác 40 1.908 3.378 

Chi phi lien quan dn hot dng khác (108.424) (3.209) 
- Chi phi lien quan dn ho?t dng kinh doanh khác (108.424) (3.209) 

LãI/ l thun tir cac hoat dng kinh doanh khác 305.512 21.947 
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Ngân hang Thirong mi C phn Tiên Phong Mu so: B05/TCTD 
57Lj Thwông K&I, Quçln Hoàn Kiln,, Ha N! (Ban hành theo thông 1w s6 49/2014/7T-NHNN ngày 

31/12,2014 cãa Th6ng d6c Ngan hông Nhà nw&c Vit Nam) 

30. Chi phi hoat (tong 

Tü 01/01/2020 dn 
31/03/2020 
Triêu VND 

Ti'r 01/01/2019 dn 
31/03/2019 
Triêu VND 

Chi np thuê và các khoãn phi, 1 phi 96 206 
Chiphichonhânviên 669.543 555.516 

- Chi iwong và phu ccfp 633.166 498.785 
- Các khoOn chi dOng gOp theo Iwong 17.852 20.013 
- Chi trçx cdp 5.285 5.684 
-Chikhácchonhánviên 13.240 31.034 

Chivtãisãn 153.318 100.168 
Trong do: - Khdu hao tài san cO din/i 50.741 35.453 
Chi cho hoat dng quãn 1 Cong vv 256.434 229.288 
Trong dO: - COng tác phI 3.370 3.287 

- Clii v cdc hogt d5ng doan thl cza TCTD 144 6.344 
Chi np phi bão him, bão dam tin gri cüa khách hang 16.589 13.034 
Chi phi dr phóng (khong tInh chi phi dir phông rüi ro tin 
dung ni và ngoai bang; chi phi dir phông giãm gia ch(rng 
khoán) 

- 

Thong 1.095.980 898.212 

31. Tin vã tuong duong tiên 

31/03/2020 31/03/2019 
Triêu VND Triu VND 

Tin mt và các khoân tuang duang tin tai  qu 

Tin güi t01  Ngân hang Nhà n!.râc 

Tin, yang gCri và cho vay t3i các t chirc tin di,ing khác 
(gm khOng k$' hgn) 
Tin, yang gCri và cho vay tai  các t chCrc tin diing khác 
(cO k$' hQn khOng qua 92 ngày) 

1.608.090 

3.249.808 

14.990.801 

5.708.312 

1.3 15.204 

4.912.162 

10. 192.644 

8.268.400 

Tng 25.557.011 24.688.410 
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Ngân hang Thu ong mai C phân Tiên Phong Mu si: BOS/TCTD 

57 Lj Thwông Kit, QuçIn Hoân KMnz, Ha Nfl (Ban /thnh iheo ilzông fit sc 49/2014/fT-NJ-INN ngày 

31/12/20/4 cia Thdng dc Ngán hang Nhà nithc Vit Narn) 

32. Chinh sách quãn Iy rüi ro 

Djnh huang cüa Ngân hang là trâ thành mt to chirc tài chInh da nang. Do vy, vic sfr diing các cong cii tài 

chInh, bao gm huy dng vn tr khách hang (bang san phâm tién gcri va phát hành giAy to cO gia) và dAu ti.r 

vao cac tài san tài chInh CO cht krcmg cao dã trâ thành hoat dng mang tInh then cht giüp Ngân hang dat 

dirc mcrc chênh 1ch lãi suit cAn thi&. Xét tir khIa canh  quàn 1 rüi ro, Ngân hang phài duy tn co câu danh 

miic tài san, cOng nq va ngun vn (bao gm các khoàn miic ni bang và ngoi bang) vi miic tiêu an toàn, 

giam thiu rtii ro trong hoat dng ngân hang. Ben canh  do, Ngan hang thirc hin dAu tu vào các chng khoán 

hay cAp tin dung cho cac ngân hang khác. NhOng rüi ro lien quan dAn trao d6i ngoai t và thay dAi lãi suAt 

di.rgc quãn l' thông qua áp dicing han  rncrc trang thai nhãm han  ché sir tp trung qua rnirc, dng thOi tham gia 

vào các hoat dng có tác diving can bAng ln nhau dA giàm thiu rüi ro. Thông qua vic nAm giü nhiAu tài san là 

cac cong cci tãi chInh cO chAt krçng cao, co cAu bang can dAi kA toán ciia Ngân hang có di khà nang phong 

ngra rii ro trpng yAu trong qua trInh hoat dng kinh doanh và darn bão khã nang thanh khoàn. Them vào dO, 

Ngan hang cüng tham gia vao nhiu giao djch phong ngra rüi ro lien quan dAn CC Cong cci  tài chInh nhii các 

cam kAt hoán di ngoai t cho rnuc  dIch quan l' rii ro lãi suât. 

Trong qua trInh quàn l' rii ro tin dung, Ngan hang dâ scr dung cO hiu qua cAm nang TIn ding, trong do ghi 

chi tiAt các chInh sách va thci tic cho vay cQng nhu cãc hisang dAn thcrc hin dA chuAn hOa các hoat dng tin 

dung cüa Ngan hang. Rüi ro thanh khoân dtxqc han  chA thông qua vic nAm gi mt sO hrng tiAn mt va cac 

khoàn tuong throng tiAn dual dang  tài khoàn Nostro a rn(rc di hçrp li', các khoãn tiAn gri có kS' han tai Ngan 

hang Nhà nuâc va cac tA chrc tin ding khác va cac giAy tO có giá. Các t' l an toàn có tinh dAn yAu tA thi ro 

cüng duac st:r dcing  dA quan l rCii ro thanh khoãn. Ngan hang tlurOng tiAn hành dánh giá chênh loch Iâî suât, so 

sánh vài cac thj tnrOng trong nuàc va quc tA dA có nhUng diAu chinh kjp thOl. Them vào do, vic áp ding các 

quy trInh quan l rCii no ni b cüng trà nén hiu qua hcm nh& vic triAn khai H thAng Quân 1' Vn Tp trung 

và H thng Thanh toán Ip trung, theo dO toàn bô cac giao djch vAn và thanh toán cüa Ngân hang du do Hii 

sO chInh thcrc hin. Vic do cho phép Ngan hang giám sat hiu qua hon các biAn dôi vA vAn va giãm các sai sot 

có thA xày ra ci:ing nhi.r nhung thCi tcic  phác tp không can thiêt. 

32.1 Ru! ro lien lê 

Rüi ro tiAn t là rcji ro ma giá trj ccia các cong cv tài chInh bj thay dAi xuAt phát tr nhflng thay dAi ye t' giá. 

Ngân hang duqc thành 1p Va hoat dng tai  Vit Nam vOl dng tiAn báo cáo là VND. Trong khi do Co câu tài 

sân-ngun vAn cia Ngan hang bao grn rnt phAn bang ngoi t (bao grn USD, EUR...), do dO cO thA phat 

sinh rii ro tiAn t. 

Rüi ro tiAn t dAi vOi Ngan hang bao gm: 

Rüi ro tiAn tt trong hoat ding kinh doanh ngoai t 

RUi ro tiAn t trong hoat dng huy dng vAn và cho vay 

RCii no tiAn t trong hoat dng dAu tir 

Ngân hang dã dua na mt h thAng hn müc dA quàn l' trng thai cüa các dng tiAn. Trang thai dông tiên thrqc 

quan 1 trën co sO hang ngay và chiAn krgc phong ngira nUi ro dirqc Ngan hang scr dcing  dê dam bão rang trang 

thai cüa các dng tiAn dugc duy tn trong han  mOc dã thiAt lip. 
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Ngãn hang Thirong mii Co phân Tiên Phong Mu sJ: BOS/TCTD 
57 U' Thwông Kiêt, Quân Hoàii KiEni, Ha N5i (Ban hành then thông nr s 49/2014/77-iVHNN ngày 31/12/2014 cáa Thông c1c Ngán hang Nhà 

mthc Viêt iVarn) 

Chi tiêu 

TAI SAN 

USD duqc quy 
dôi 

EUR thrqc quy 
dôi 

Giá trl yang 
tin t thrçrc 

quy dôi 

Ngoi t khác 
quy dôi 

Doll vi tinh: Triu VND 

VND Tong 

I Tin mt, yang bc, dáqu 205.444 141.608 591.273 95.525 574.240 1.608.090 
2 Tin gri ti NI-INN 795.954 - 2.453.854 3.249.808 
3 Tién gCri ti và cho vay các TCTD khác (*) 1.115.166 168.214 115.186 22.486.488 23.885.054 
4 Chtng khoán kinh doanh 

Các cong cv tài chInh phái sinh Va 
5 cac tat san tat chinh khac 

4.580.661 (182.805) - 319.967 (4.632.093) 85.730 

6 Cho vay khách hang và mua ng(*) 9.14 1.450 - - 92.396.485 101.537.935 
7 Chmg khoán dâu ti.r (*) - - 37.915.050 37.915.050 
8 Gop van, dâu Ut dài hn - 39.600 39.600 
9 Tài san c dinh và BDS dâu Ut - 626.871 626.871 

10 Các tài sàncO khác (*) 988.257 44.422 - 3.064 8.229.413 9.265.156 
TONG TA! SAN 16.826.932 171.439 591.273 533.742 160.089.908 178.213.294 
NQPHAITRAVAVONCHUSOHOU 

Tin gri và vay cCia NHNN và TCTD khác 7.696.402 44.42 1 - 3.062 44.708.355 52.452.240 

12 Tin gcri cUa khách hang 9.536.095 121.360 - 96.994 79.932.202 89.686.651 
Các cong cii tài chinh phái sinh và các tài san tài - 

13 chInh khác 

14 Vntài trçl, üy thác du Ui, cho vayTCTD chju rüi ro 471.440 256.139 727.579 

15 Phát hành giy tO có giá 16.500.350 16.500.350 
16Cáckhoãnngkhác 185.306 781 - 817 3.215.506 3.402.410 
17 Vn vacácqu - - 13.862.837 13.862.837 
18 TONG NQ PHA! TRA vA VON CHU SO HUU 17.889.243 166.562 - 100.873 158.475.389 176.632.067 
19 TRANG THAI TIEN TE NO! BANG (1.062.311) 4.877 591.273 432.869 1.614.519 1.581.227 
20 TRANG THAI TIEN TE NGO4J BANG (11.219) - (180.946) (59.983) 329.442 77.294 
21 TRNG THAI TIEN T NQI, NGO4.I BANG (1.073.530) 4.877 410.327 372.886 1.943.961 1.658.521 

(*)Khong bao gm dir phOng rüi ro 



Ngân hang Thtro'ng mi Co phân Tiên Phong 

57 L) Thw'rng Ki1, Quiz Hoàn Ki&i, Ha N5i 

X A Mau so: B05/TCTD 
(Ban hành iheo thông itt s6 49/2014/TT-NHNN ngày 

31/12/2014 cüa Thong thic Ngán hang Nhà nithc Vit Narn) 

32.2 Rui ro Id! sut 

Rüi ro lâi suAt là khá nang thu nhp hoc giá tr tài san cCia Ngân hang bj ánh liuâng khi làî suit trén thj trtr&ng 

biii dng. 

Rüi ro Iâi suAt cña Ngân hang có th xut phát tr hoat dng dAu tix vá hoat dng huy dng vn và cho vay. 

Thai han dlnh lai lãi suAt thijc th là thai han  con Iai tInh tr thai dirn 1p  báo cáo tài chInh cho tâi k' djnh lai  lài 

sut gn nhAt cia các khoãn mvc  tài san và ngun vn. Các già dinh và diu kin sau thrqc áp dvng  trong phân tIch 

th&i han  xác djnh lai lài sut thijc t cüa các tài san va cong nç cüa Ngân hang: 

- Tin mt, yang bac, dá quy và các tài san cO khác (bao gm tài san c6 djnh, bAt dông san dAu ti.r và tái san 

Co khác) dugc xp loai là khoãn imic khong chju lãi; 

- Tin gcri tai  Ngan hang Nhà nxâc Vit Nam thrgc xAp loai là tin gri thanh toán, do dO ks' han djnh  lai  lâi 

suAt thi,rc t duc xp Ioai dn mt tháng; 

- Thai han  dinh lai lâi suAt thc t cüa chrng khoán dAu tu di.rqc tinh dra trên thai gian dáo han  thi,rc t tInh 

t thai diAm 1p báo cáo tài chinh ccia tcrng loai chng khoán; 

- Thai han  djnh  1a  lAi suAt thijc t cüa khoãn m%lc phát hành giAy ta có giá drqc tInh dtra trén thai gian dáo 

han thi,rc tA cUa trng loai giAy ta cO giá; 

• Th&i han  djnh  lai  lãi suAt thrc t cüa cac khoân n khac dtrc xp loai theo thai gian dáo han  thrc t cüa 

tcrng khoãn nq; 

• Thai han  dinh lai lãi suAt thirc t4 cüa các khoàn tin gtri va cho vay các TCTD; các khoán cho vay khách 

hang; các khoán n ChInh phü Va Ngân hang Nhà ntrOc Vit Narn; các khoàn tién gi và vay các TCTD và 

khoàn rnic tiAn gcri cüa khách hang, khoàn mc phát hành gitty ta cO giá, các khoân mvc  nguôn von tài try, 

Ciy thác dAu ti.r, cho vay TCTD chju rCii ro duccc xác djnh nhi.r sau: 

• Các khoãn m,ic cO lAi suAt ci djnh trong su& thai gian cCia hcip dng: Thai han  djnh  lai  lAi suAt thijc t 

dçra trên thai gian dáo han  thrc t tInh tr th&i diAm 1p báo cáo tài chInh; 

• Các khoãn muc cO lAi suAt tha n6i: Thai han  djnh  lai  lAi suAt thirc tO dra trên k' djnh lai lAi suAt gAn 

nhât tInh tr th&i diOm 1p báo cáo tài chInh. 

Clilnh sac/i Id! suiit cáa Ngan hang 

Ban Diu hành djnh k' rà soát rCii ro tirn tang cUa Ngân hang trong b61 cánh kinh t và diu kiin kinh doanh hin 

hành, tp trung vao rüi ro lài suAt và rii ro thj tru&ng. Ban DiOu hành cAn ca cAu tài san - ngun vn vâi nhQng bAt 

can dM trong ngun vn tài trçc và rcii ro biAn dng lAi suAt thi trttang và darn bào tuân thU các chi tiêu, han  inrc và 

quy djnh dt ra. 

D5 nhgy dái v&i lãi suôt 

Do Thông tis 210 khong huâng dn ciii thA vA cách thirc thrc hin phân tIch ct nhay lâi suAt nan Ngãn hang chi.ra 

thrc hin vic trInh bay các thông tin nay. 
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Ngãn hang Thiwng mai Co phãn Tiên Phong Mtt s6: B05/TCTD 
57 Lj Thith'ng Kiêt, Quân bat, KiEnt, Ha Ni (Ban hành t/ieo thông tzrs 49/2014/77'-NHNN ?zgày 31/12/2014 côa Thing doe Ngán hang Nhà ,nthc 

Vjt Nam) 

Chi tiêu 
Qua hn 

Không chju 
lãi 

Dn 1 tháng 

Don vj tInh: Triêu VND 

Lãi suit dirçrc djnh giá Ii trong vông 
TIr1-3 Tr6-12 

Ttr 3 - 6 tháng Tu 1- 5 näm Trên 5 nm Ting 
tháng tháng 

TAI SAN 
Tin met, yang bac, dá qu' 1.608.090 1.608.090 
Tin gui tOl  NHNN 3.249.808 3.249.808 
Tin gui ti và cho vay các TCID khãc (*) 19.799.728 2.181.948 931.107 972.271 - 23.885.054 
Chtrng khoán kinh doanh - - 
Các cong ci tài chInh phái sinh và các khoàn 39.960 14.477 (2.142) 21.030 11.237 1.168 85.730 
Cho vay khách hang và mua nci() 1.071.272 25.570.221 47.269.953 8.070.975 13.43 1.725 5.628.989 494.800 101.537.935 
Ch&ng khoán du tu (*) 315.169 2.200.000 5.255.392 2.720.542 3.999.992 10.822.524 12.601.431 37.915.050 
Gop vn du tir dài han (*) 39.600 39.600 
Tài san cö dlnh và BOS DT 626.87 1 626.871 
Các tài san có khác (*) 9.265.156 9.265.156 
TONG TAI SAN 1.071.272 11.854.886 50.859.717 54.721.770 11.720.482 18.425.018 16.462.750 13.097.399 178.213.294 
NPHA1TRA 

Các khoàn nc Chmnh phU vã NHNN Viêt Nam 699.725 315.013 137.645 322.746 1.475.129 

Tin gri và vay cãc TCTD khác 34,849.117 10.371.711 5.230.358 525.925 50.977.111 

TingricUakháchhàng - 31.826.186 13.522.737 16.152.772 16.146.116 12.038.840 - 89.686.651 
Cãc cOng ci tài chInh phãi sinh và các khoãn 
nçi tãi chInh khác 

- 

Nguôn vn tài trcr, Uy thác du tu, cho vay 
TCTD chlu rüi ro 

256 139 471 440 727 579 

Phát hành giy ti cOgiá 130.228 2.984.660 911.850 5.475.160 5.570.152 1.428.300 16.500.350 
Các khoàn nc khác 3.402,4 10 3.402.410 

TONG NQ PHAI IRA __________ 3.402.410 67.761.395 27.665.561 22.432.625 22.469.947 17.608.992 1.428.300 162.769.230 
MUC CHENH NH1Y CAM VOl LAI 

1.071.272 8.452.476 (16.901.678) 27.056.209 (10.712.143) (4.044.929) (1.146.242) 11.669.099 15.444.064 

CAC CAM KET NGO1 BANG CO TAC 
DQNG TI MITC DQ NH3Y CAM VOl 76.64 1 652 77.293 
LAI SUAT CUA CAC TAI SAN VA CONG ________ _________ _________ __________ _________ 
MUC CHENH NHAY CAM VOl LAI 
SUAT NQI, NGOI BANG 1.071.272 8.529.117 (16.901.026) 27.056.209 (10.712.143) (4.044.929) (1.146.242) 11.669.099 15.521.357 

(*) KhOng bao gôm d,r phOng rüi ro 
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Ngãn hang Thuo'ng mi Co phn Tiên Phong 
57 Lj Thwô'ng Kit, Qumn Hoàn Kièrn, Ha N3i 

A 
Mau so: B05/TCTD 

(Ban hành theo thông tttsc49/2014/TT-NHNNngày 

3 1/12/2014 cza Thng dc Ngán hang Nha nithc Vie! Narn,) 

32.3 Rüi ro thanh khoán 

Rüi ro thanh khoàn là rüi ro Ngân hang gp khO khän trong viêc thirc hin nh&ng nghia v thanh toán cho các 

cong ng tài chInh. Rüi ro thanh khoân phát sinh khi Ngân hang cO the không dü khá nàng thijc hin nghia v trà nq 

khi nhrng cong no nay dn han a nhng thôi dim bInh th±ng hoc khó khán hoc NgAn hang phài chap nhn 

huy dng vn vói chi phI gia tang d darn bão nghTa vi,i trà n. 

Ngan hang dâ ban hành Quy dinh va quy trInhv quãn 1 rUi ro thanh khoãn trong do thit 1p quy djnh ye vic 

quán l' khe h thanh khoãn theo cac thang k' han,  cac chi s6 do hx&ig rüi ro thanh khoàn, các kjch bàn cang 

thâng thanh khoàn, xay thrng k hoach dir phang thanh khoán d chi dng các bin pháp xCr l' trong tInh hung 

thi trl.r?Yng có bin dong. D giãm thiu ri'ii ro thanh khoán, Ngan hang chà trliong da dang  hóa ngun vn huy 

dng cüng nhu xay thrng he thóng báo cáo can di vn d tinh toán trang thai thanh khoãn hang ngày cUa Ngân 

hang, dng thOi thirng xuyên có báo cáo phân tIch, dii báo v tInh hInh thanh khoàn trong ti.rang lai, thit 1p 

khAu vi và han  ithc ri ro thanh khoán. 

Djnh k' hang tháng, tai cuoc hpp Hi dng ALCO, tInh hinh can dôi von Va thanh khoãn cQa Ngân hang là mt 

trong nhQng ni dung trQng tarn duqc thâo luân. Dng thôi, tai cuc hQp Hi dng QLRR, tInh hInh tuân thf cac 

chi s han  rnirc rUi ro thanh khoàn dixçxc rà soát và báo cao. Trên CG sa phán tIch, dánh giá, Hi dng ALCOfHi 

dng QLRR dira ra khuyn nghi tâi Ban lânh dao d cO chi dao  trong thai gian tâi dam bào duy tn ti iru khã näng 

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

Ngoài ra, Ngân hang cOn duy tn danh muc Tài san dir tr thi cp là trái phiu Chinh phU, cO th ban hoc repo vâi 

Ngan hang Nhà nu'Oc, day là ngun vn thir cp d phOng tniiong hp cäng thng thanh khoán (nu phát sinh), 

dng thai là nhQng khoân du ti.r sinh Rti, gop phn tâi trçt v6n cho các dir an tr9ng dim quc gia. Thai gian dáo 

han cUa các tài san va cong no th hiên thai gian cOn 1i ccia tài san và cong ng tinh tr ngày 1p báo cáo tài chinh 

riêng dEn khi thanh toán theo quy djnh trong hgp dng hoc trong diu khoãn phát hành. 

Các giã djnh và diu kin sau dixoc áp dung trong phán tIch thai gian dáo han  cUa các tài san và cOng nç côa Ngân 

hang: 

Tin mat, yang bac  dá qu' và Tin gcri t?i  Ngân hang Nhà nuâc: di.rgc phán loai vào tháng dáo han  dEn I 

thang; 

- Các khoàn tin gcri va cho vay các TCTD khác, các khoãn cho vay khách hang, các khoãn chcrng khoán dâu 

tu, các khoãn vay tr ChInh phü và Ngân hang Nhà nuâc, các khoãn tin gcri và vay các TCTD khác, các 

khoán phát hành giy t cO giá, cac ngun v,n tài trcl, Qy thác du tix ma TCTD chju rüi ro: Thai gian den 

han dugc xác djnh dira vào ngày dEn han  theo  h?p  dng quy djnh; 

Thai gian dEn han  cüa chCrng khoán kinh doanh duqc tInh trén co sa thai gian khã thi dê chuyEn dôi trái 

phiEu thành tin mt do danh muc nay bao gm các trái phiEu cO tinh thanh khoãn cao; 

Thai gian dEn han  ciia tin gii khách hang throc xác dinh dira trén thai han  dEn  han  thirc tE cCia khách hang 

và các din  Mo v chinh sách lAi suit và các yEu t6 kinh tE vi mô. 

men cci s& du9c Ban Lãnh do phê duyt kE hoach kinh doanh hang nãrn, phOng Quán l' can dôi von & Kê hoach 

tài chInh phi hop vói mt s phOng nghip vi,i lien quan phân tich và dinr báo các dOng tin vào/ra trong h thng 

theo kE hoach dA duçc phé duyt; dng thai can cr vào biEn dng ngun vn và scr ding v6n thinrc tE hang ngày dE 

dira ra các quyEt dinh v quãn l' và diu hành vn khã dining cho phii hqp. 

Can cir vào dinr  báo biEn dng ngun vn khã ding, phOng Quan l' can di vn và Kê hoach tài chInh dâu môi 

ph6i hgp phOng Kinh doanh v6n quàn l Tài san dinr  tr thir cEp thông qua vic rnua giEy t cO giá cO tinh thanh 
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Ngãn hang Thtro'ng mi Co phn lien Phong 
57 Lj Thithng K4t, Quui, Hoàn Kiln:, Ha Ni  

Mu sJ: B05/TCTD 
(Ban hành theo (hông u s 49/2014,TT-NIINN ngày 

3 1/12/2014 cüa T/zng d6c Ngán hang Nhà ntrbc Vi Nam) 

khoàn cao. Các giAy Ri có giá nay cO th duqc giao dich trén thj tnrmg thü cp d chuyn hOa thành tiên. Phông 

Quãn 1 can d61 vn va KE hoach tài chInh dAu m6i ph6i hqp PhOng Kinh doanh vn có th quyt djnh ban Iai  các 

giy Ri cO giá cho Ngan hang Nhà ntrâc qua thj truông mô, hoc vay tái cp von khi ngun vn khã dung thiu hut 

dé darn bào thanh khoãn cho toàn h thng. 

Can cü vào các quy djnh cia Ngân hang Nhà nuàc, phông Quãn I can di v6n & Ké hoach tài chInh ccing phôi 

hqp vOi phOng Kinh doanh vn d xuát phuang an quãn 1 von khã dung cUa Ngân hang, dam bão sO d.r binh quân 

thi,rc t trCn tài khoàn tin gcri VND vâ ngoai t ti Ngân hang Nhà ntrôc hang tháng không thAp han han  mcrc sO 

dis di,r trr bt buc theo quy djnh. Ngoài ra, Ngân hang con thit 1p quan h han müc giao djch vài các ngân hang 

va các tO chc tin dung  khác dO h tr In nhau khi cn thiOt. PhOng Quan Iy rüi ro thj truâng thc hin vai trO 

giám sat dc Ip dam bão rQi ro thanh khoàn dLrqc quan 1, tuân thc dung quy djnh, quy trInh quàn 1 và khu 

vi/han mirc rcii ro thanh khoãn ccia Ngân hang. 

Kh6i Iung vOn khã dung cüa Ngân hang dLrqc xác djnh trén Ca so dfl 1iu tr h thOng Core, chuang trInh thanh 

toán lien ngân hang CITAD, phn mOrn quãn I Tài san Nc - Tãi san Có, phân mOm quãn 1 Thanh khoãn trong 

ngày, thông tin vO cac dông tiOn IOn tr các don vj kinh doanh. Do do, Ngân hang luôn chci dng quan I trang thai 

thanh khoãn hang ngày. Hin nay, Ngân hang dang khAn trtrnng nâng cOp và hoàn thin quy trInh cüng nhu triên 

khai va phát triOn cac ph.n mOm hO trci quan I rüi ro theo chuOn quOc tO. 

Hoat dng quãn I rüi ro thanh khoân cüa Ngân hang dtrgc giám sat chat ch theo hiiOng tuân thu các quy djnh cüa 

Ngân hang Nhà ntrOc va cac tiéu chI quãn I thanh khoãn ni b ccia Ngân hang cho Ring dOng tiOn chInh (VND, 

USD, EUR) trCn danh muc  huy dng vOn và cho vay. 
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Ngân hang Thirong mai Co phn Tién Phong MEu sJ: BOS/TCTD 
57 LJ Thurng Ki1, Quçmn Hoàn Kié,n, Ha N?M (Ban hành iheo thông tu s 49/2014/TI-N HNN ngày 31/1 2/2014 cña Thing dc Ngán hang N/ia 

nzrác Vit Narn) 

Chi lieu 

TA! sAN 

Qua han 

Quáhan Quáhan 
trên 3 thãng dir&i 3 tháng 

Den I tháng 
TirtrCn 1 

lháng den 3 
tháng 

Trong han 

Tir trên 3 
thang dn 12 

tháng 

Fir trCn 1 
nämdên 5 

näm 

Don vi tIn/i: Triçu VND 

Trên 5 nàm Tong cong 

Tin mat, yang bac, dá qu' 1.608.090 1.608.090 
Tin girl tai  NHNN 3.249.808 - 3.249.808 

Tin gin tai va cho vay cac TCTD khác (*) 

chinng khoán kinh doanh 

19.799.728 2.181.948 1.903.378 23.885.054 

Các cong cu tài chlnh phâi sinh va các 
khoàn nq tài chinh khac 

39.960 14.477 18.888 11.237 1.168 85.730 

Cho vay khách hang và mua nçi (*) 396.920 332.001 5.380.792 10.996.239 24.743.200 40.817.659 18.871.124 101.537.935 

Chirng khoán du Un (*) 815.169 879.850 4.416.922 17.401.608 14.401.501 37.915.050 
Gop vn du tu dài han 39.600 39.600 
Tài san c dinh và BDS DT 5 501 9.063 496.818 120.484 626.871 
Các tài san có khác (*) 2.431.967 1.509.634 3.492.131 854.747 976.677 9.265.156 
TONGTAISAN 396.920 332.001 33325.519 15.582.649 34.583.582 59.621.669 34.370.954 178.213.294 
NQ PHI mA 
Tin girl va vay các TCFD khác và NHNN 35.548.844 9.861.703 4.330.913 2.710.780 52.452.240 

Tin girl cüa khách hang 24.188.715 7.577.6% 23.238.523 34.681.717 89.686.651 
Các cOng ci tài chlnh phái sinh va các 
khoãn nçi tài chinh khac 
Ngun vn tâi trq, üy thác du Un, cho vay 

15.655 690.756 21.168 727.579 
TCTDchu rOiro 
Phát hành giây ticó giá 130.228 2.984.660 6.387.010 5.570.152 1.428.300 16.500.350 
Các khoàn ncr khác 351.344 460.535 1.677.982 885.431 27.118 3.402.410 
TONG NQ PHI TR 60.219.131 20.884.594 35.650.083 44.538.836 1.476.586 162.769.230 

MU'C CHFH THANH KHOAN RONG 396.920 332.001 (26.893.612) (5.301.945) (1.066.501) 15.082.833 32.894.368 15.444.064 

(*) Không bao gm dir phông rOi ro 
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LE CAM TU 
Ke' toán tnr&ng 

NGUYEN LAM HOANG 
Giám dó'c KMi Tài chInh 

N HIYNG 
ng Giám dô'c 

KIEM SOAT 

Ngân hang Thwong mi C phn Tiên Phong 
57Lj' Thithng Kiêt, Qu2n Hoàn Kilm, Ha Ni 

Mu sã: B05/TCTD 

(Ban hành theo thông tw s6 49/2014117-NHNN ngày 
31/1 2/2014 czia Théng dc Ngán hang Nhà nithc Vit Nam) 

33. T5 giã mt s ngoi t vào thri diem cuôi k5 

Loai tin 
31/03/2020 

VND 

31/12/2019 
VND 

AUD 14.594 16.219 
CAD 16.921,38 17.738 
CHF 24.581 24.002 
CNY 3.374 3.359 

EUR 26.115 26.206 
GBP 29.449,48 30.375 
HKD 3.058 2.994 
JPY 219,42 213,47 
SGD 16.593 17.196 
USD 23.572 23.170 
XAU 4.748.000 4.269.000 

Phê duyt báo cáo tài chInh 

Báo cáo tài chInh ducic Ban Diu hành phé duyt vào ngày oD  tháng 04 nAm 2020. 
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