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VTPBank CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA WET NAM 
Dc lap - Tn' do - Hanh phüc 

S& 46/2020/TPB.I-JDQT Ha Ni, ngày 20 tháng 07 nám 2020 

CONG BO THÔNG TIN TREN CONG THÔNG TIN DIN TU' CUA 
UY BAN CH15NG KIIOAN NRA NTXOC vA SGDCK TP.HCM 

KInh gi'ri: - Uy ban Chimg khoán Nhà nuOc 

- Sâ Giao djch Chirng khoán TP. 11CM 

Ten tëi chirc: Ngân hang Thucing mai  C phAn Tiên Phong 

Ma chüng khoán: TPB 

Dia chi tru si chinh: Tôa nhà TPBank, S 57, Ph L Thumg Kit, Phixvng Tr.n Hung Do, 

Qun Hoàn Kim, Ha NOi 

Diênthoai: 024. 37688998 

Fax: 024. 37688979 

Ngträi thirc hin cong b thông tin: Ong Lê Quang Tin 

Chtrc vii: Phó ChU tjch HOi  dng Quãn trj 

Loai thông tin cOng b: djnh k5' U bt thuOng 024h Utheo yeu cu 

Ni dung thông tin cong b: Báo cáo tài chInh Qu 2 näm 2020. 

Thông tin nay dâ duc cOng b trên trang thông tin din tü cUa Ngân hang vâo ngày 20/07/2020 

tai duing dn: https ://tpb.vn/nha-dau-tulbao-cao-tai-chinh 

Tôi cam kt các thông tin cong b trên day là dung sir that va hoàn toàn chju trách nhim truâc 

pháp lut v ni dung các thông tin dA cong b&/. 

Tài lieu dinh kern: 
- Báo cáo tài chinh Quj5 2 nám 2020 

Noi nhân: 
- Nhr KInh gl'ri; 
- Liru VP. HDQT. 



VTPBank CONG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
Doe Ip  - T do - Hnh phñc 

S6: 47/2020/TPB.HDQT Ha Ni, ngày 20 thang 07 nám 2020 

CONG BO THÔNG TIN TREN CONG THÔNG TIN DIN TI CUA 
UY BAN CHUNG KHOAN NHA NUOC vA SGDCK TP.HCM 

KInh g1ri: - Uy ban Chirng khoán NJAà nixâc 

- Sâ Giao djch Chrng khoán TP. HCM 

- Ten t chrc: Ngân hAng Thuxmg mai  C phn Tiêri Phong 

- MA chüng khoán: TPB 

- Dja chi trii sâ chInh: Tôa nhA TPBank, S6 57, PM L' Thung Kit, Phir?ing Trn Hung Dao, 

Qun Hoàn Kim, Ha Ni 

- Diên thoai: 024. 37688998 

- Fax: 024. 37688979 

- Ngi.rôi thirc hin cong M thông tin: Ong Lê Quang Tin 

Chrc vu: Phó Chü tjch Hi dng Quán trj 

Loai thông tin cOng b: ( djnh kS'  0 Mt thu&ng LI 24h [I] theo yêu cu 

Ni dung thông tin cong b: Ngãn hang TMCP Tiên Phong (TPBank) xin giAi trInh v bin 

dng 1çi nhun sauthu so vâi cüng kSr trén Báo cáo tài chInh Qu 2 näm 2020 nhu sau: 

Lcn nhun sau thu Qu 2.2020 cüa TPBank tAng 205,5 tr dng, tucmg ducmg 33,5% so 

cüngk'nAm 2019. 

Nuyên nhân: 

Trong Qu' 2.2020, dü chju Anh huâng cUa djch bênh Covid — 19, TPBank vn duy trI vA gi 

müc tAng tri.râng khá t6t a mt s mAng kinh doanh, dc bit là mãng kinh doanh ngoai h6i và thu 

nhp t1r hoat dng kinh doanh khác, ci;i tM tlnh hinh kinh doanh cüa mOt  s mAng hot dng ti 

TPBank nhu sau: 

Dcrn vi Triêu dng 

NGA!4H 
TJNG M 
ilEN P1 

STT Chi tiêu Qu 2.2020 Qu 2.2019 TAng! GiArn 
% TAng! 

GiAm 

1 Thunhp1Aithutn 1.764.509 1.407.961 356.548 25,32% 

2 LAi/16thunthotdng 

djch vii 

159.076 268.621 -109.545 -40,78% 

3 LAi/1thuntirhotdng 

kinh doanh ngoi Mi 
276.726 28.759 247.967 862,22% 
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STT Chi tiêu Qu 2.2020 Qu 2.20 19 Tang! Giâm 
% Tang! 

Giam 

4 Lãi/1thuntirmuabán 

chüng khoán dtu tu 

183.104 196.310 -13.206 -6,73% 

5 Läi/lthuntühoatdong 

khác 

74.968 19.207 55.761 290,32% 

6 Lainhuânsauthu 818.718 613.216 205.502 33,51% 

Thông tin nay dã duçc cong b trén trang thông tin din tir cüa Ngan hang vào ngày 20/07/2020 

tti duOng dan: https ://tpb.vn/nha-dau-tu/thong-bao-co-dong 

Tôi cam kt các thông tin cOng b trên day là dUng sir  that va hoàn toàn chju trách nhim tru'âc 

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

No'i nhân: 

- Nhr KInh gtri; 

- Ltru VP. HDQT. 
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TPBank 

Ngân hang Thuong mii Co phân Tiên Phong 

Báo cáo Tài chInh Qu,2 II nãm 2020 

Tháng 07-2020 



Ngân hang Thiro'ng mi C phn Tiên Phong Mu sJ: B02/TCTD 
57 L35 Thwông K&t,  Quçin Hoàn Kiln,, Ha N3! (Ban hành theo thông tu s6 49/2014/77-NHNN ngày 

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

BANG CAN DO! KE TOAN 
Tçzingay3Otháng 06nám2020 

STT Chi tiêu Thuytt 
minh 

30/06/2020 
Triu VND 

31/12/2019 
Triu VND 

(â kiêm loan) 

A. TA! SAN 181.339.877 164.438.534 

I Tin mt yang bc dá qu 5 1.620.795 1.654.531 
H Tin gfri ti NHNN 6 7.702.277 7.760.937 

Tin yang gui ti các TCTD khác và cho vay CäC 
TCTD khác 7 23 349 975 21 023 865 

1 Tin yang gCri tai  các TCTD khác 18.961.680 19.261.332 

2 Cho vay các t chCrc tin dung khác 4.388.295 1.762.533 

3 Dr phong rüi ro cho vay các TCTD khác 

IV Chfrng khoán kinh doanh 

Các cong ci tài chInh phái sinh và các tài san tãi 
chinh khác 8 59 364 12 987 

VI Cho vay khách hang 98.754.279 94.435.382 
I Cho vay khách hang 9 100.4 19.332 95.643.700 

2 Di.r phông rCii ro cho vay khách hang 10 (1.665.053) (1.208.3 18) 

VII Hoyt dng mua nq 11 1.113.260 1.041.334 
1 Muancr 1.121.570 1.050.606 
2 Dr phông rCii ro ho?t dng mua nçi (8.310) (9.272) 

VIII Ch(rng khoän du tu 12 38.211.435 26.075.064 
I Ch(rng khoán dAu tx sn sang d ban 38.324.320 26.139.104 
2 ChCrng khoán du tu gi dn ngày dáo hn 44.700 44.700 

3 Dr phông giãm giá chng khoan d&u ur (157.585) (108.740) 

IX Gópvn du ttrdãihn 
1 Dutudàihankhác 
2 Dir phang giãm giá dAu ti.r dài hn 

X Tài san c6 djnh 602.256 570.994 
I Tài san c djnh htiu hinh 13 387.327 368.965 
a -NguyêngiáTSCD 774.312 698.012 
b - Hao mon TSCD (386.985) (329.047) 
2 Tài san c djnh thuê tãi chInh 
a - Nguyen giá TSCD 
b - 1-lao mOn TSCD 
3 Tài san c6 djnh vO hinh 14 2 14.929 202.029 
a - Nguyen giá TSCE 4 19.322 370.895 
b - Hao mOn TSCD (204.393) (168.866) 

XI Bt dng san du tu 
1 - Nguyen giá BDSDT 
2 - Hao mOn BDSDT 

K 



Ngân hang Thirong mi Co phn Tiên Phong Mâu Sd: B02/TCTD 
57 Lj Thwàng Kiêt, Quân Hoàn Kiim, Ha Nôi (Ban hành theo thông itt sc 49/2014/TT-NHNN ngày 

31/12/2014 cüa Th6ng dde Ngán hang Nhà nttóv Vi Nam,) 

STT Chi tiêu Thuyt 
minh 

30/06/2020 
Triêu VND 

3 1/12/2019 
Trh,iu VND 

(Dâ /dem toán) 
XII Tài san co khác 15 9.926.236 11.863.440 

I Các khoàn phái thu 6.884.496 9.067.601 
2 Các khoân lài phi phãi thu 1.564.654 1.311.427 
3 Tài san thuê TNDN hoAn li 
4 Tài san Co khác 1.502.630 1.499.720 

Các khoãn dii phOng rCi ro cho các tài san co 
bang khac (25.544) (15.308) 

B. NQ PHA! TRA 'A VON CHU sO HUU 181.339.877 164.438.534 

Các khoãn nq Chlnh phü và Ngán hang Nhà 
ntthc 16 771.563 828.005 

II Tin gui và vay các ti chüc tin diing khác 17 45.992.431 40.213.903 

I Tin gCri cüa các t chCrc tin diing khác 31.270.611 28.948.393 

2 Vay các t6 chrc tin ding khác 14.721.820 11.265.510 

III Tin gui cüa khách hang 18 96.214.153 92.439.495 

Cãc cong cii tài chinh phái sinh và cäc khoãn 
nç tãi chinh khác 

Vn tài trçr üy thác du tir cho vay TCTD chju 
rui ro 19 710.250 706.047 

VI Phät hãnh giy to. cO giä 20 19.642.928 14.426.020 

VII Các khoãn ncr khác 21 3.537.031 2.750.385 

I Các khoãn lài phi phài trã 2.080.499 2.034.579 

2 Thus thu nhp doanh nghip hon 10i phãi trá 

3 Các khoãn phai trã và cong nçi khác 1.456.532 7 15.806 

Dir phOng r01 ro khác (Dii phOng cho cOng nç 
tiêm an và cam két ngoi bang) 

VIII VEn chü so. hfru 22 14.471.521 13.074.679 

1 V6n cüa t chirc tin diing 7.657.369 7.882.729 

a Vn diu I 

b V6n dAu tir xay diing  co ban 

c Thng di.r vn c phn 

8.565.892 

76 

8.565.892 

76 

d C phiu qu5' 

e C phiu iiu dâi 

f Vn khác 

(908.599) (683.239) 

2 Qu5 cOa t chCrc tin dicing 1.040.335 576.259 

3 Chénh Ich t' giá h6i doái 

4 Chênh 1ch dánh giá lai tãi san 

5 Lçi nhun chua phân phi/ L Ifly ká 5.773.817 4.615.691 
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KIEM SOAT 

c 

' 
-f'-- 

LE CAM TU 
KE toan trzthng 

NGUYEN LAM HOANG 
Giám dc Khô'i Ta! chink 

Ha b..2O tháng07nàm 2020 
O\02  

DUYIT 
NGAN HANG 

THUøNGMICOP 

v TIENPHO 
IA 

1(IEM - N HuNG 
ng Giám dc 

Ngân hang Thirong mi C phn Tiên Phong 

57L)5 Tlnthng Kiêt, Qun Hoàn Kiè'rn, Ha Ni  

M&u s6: B02/TCTD 

(Ban han/i theo hongtirs649/2014/17-NHNNngày 
31/12/2014 cza TMng d6c Ngan hang Nba rniác Vit Narn) 

CHI TIEU NGOAI BANG CAN DOI ICE TOAN 

STT Thuyet Chi tiêu 
minh 

30/06/2020 
Triu VND 

31/12/2019 
Triu VND 

(Dã kiêm loan) 

1 Bão lãnh vay vn 151.906 86.770 

2 Cam két giao djch hM doái 

Cam kt mua ngoi t 3.939.876 6.8 12.180 

Cam kt ban ngoi t 3.866.487 6.822.556 

Cam kt giao djch hoán di 74.739.939 59.929.770 

3 Cam kt trong nghip vi LC 2.353.980 1.761.377 

4 Bào lânh khác 11.400.816 11.534.642 

5 Các cam kt khác 4.915.205 1.300.013 
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7.031.438 5.616.423 

(3.539.405) 

3.492.033 

605.278 

(289.202) 

316.076  

(2.924.784) 

2.691.639 

605.238 

(119.864) 

485.374 

193.251 14.870 

506.053 593.785 

523.968 6 1.260 

(143.488) (20. 106) 

380.480 41.154 

IX 

LAP BIEUØZ 

LE CAM TU 
Ki loan tru'óiig 

KIEM SOAT 

NGUYEN LAM HOANG 
Giárn ddc Khi Tài chInh 

•1o . 
IA, 

kIEM NHTJG 
Tdng Giám a'dc 

  

Ha N5i, 
,o27448 

* 
V 

NGAN HANG 

THUøNGMIcO HI 

lIEN P110 

tháng 07 nám 2020 

UYFT 

Ngán hang Thiro'ng mi C phn Tiên Phong Mu sá: BO3ITCTD 

57 Lj Thirlrng Kie, Qun Hoàn KiEn:, Ha Ni (Ban /thnh theo thông :ztst 49/2014flT-NHNNngay 

31/12,2014 cra Thóng dóc Ngan hông Nhà nwóc Vit Nam) 

CM tiêu 

BAO CÁO KET QUA KINH DOANH 
Quj5 IINárn 2020 

Quy II 

Nãm nay Näm trithc Näm nay Nm trtróc 
Tricu VND Triçu VND Triu VND Triu VND 

 (Va kiêm loan)  

£ Thuyet 
ininh 

* ). £ L. Lily ke tir dau nam den cuoi 
qu'nIy 

STT 

I 

2 

3 

Thu nhp Iãi Va các khoãn 
thu nhp tuong tir 
Chi phi läi và các chi phi 
tucrng ti 
Thu nhp lai thun 
Thu nhp tr hoat dng djch 
v1 

4 Chiphihoatdngdjchvi 
Läi/ 1 thun tir hoat  dng 
djch vu 
LiJ I thuán tr hoat dng 
kinh doanh ngoi h6i 

Lal! I thun tr mua ban 
ch&ng khoán kinh doanh 

Lail lo thuan tix mua ban 
ch&ng khoán du tu 

5 Thu nhp tfr hoat dng khác 

Chi phi hoat dng khác 

Lãi/ I thun tà hot dng 
khác 
Thu nhptfrgópvn,mua 
cô phn 
Chi phi hoat dng 
Lqi nhun thun tr hot 
dng kinh doanh tru&c chi 
phi dir phông rüi ro tin 
dijng 
Chi phi dr phöng rüi ro tin 
dt.ing 

XI. Tang Iqi nhun trurc thus 
• . Chi phi thue thu uhap 

doanh nghip tam  tInh 
• L XIII. Lçn nhuan sau thue 

23 3.547.922 2.907.511 

24 (1.783.413) (1.499.550) 

1.764.509 1.407.961 

313.621 330.019 

(154.545) (61.398) 

25 159.076 268.621 

26 276.726 28.759 

27 183.104 196.310 

110.032 36.104 

(35.064) (16.897) 

28 74.968 19.207 

29 (991.829) 

1.466.554 

(441.670) 

1.024.884 

(206.166) 

818.718 

II. 

IV.  

V.  

(795.325) (2.087.809) (1.693.537) 

1.125.533 2.800.084 2.133.285 

(358.709) (765.745) (513.595) 

766.824 2.034.339 1.619.690 

(153.608) (406.332) (324.248) 

613.216 1.628.007 1.295.442 
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Ngân hang Thuong mi Ci phn Tiên Phong Mtt so: B04/TCTD 

57 L35 T1:u'ông K4t, QuçIn Hoàn Kiln,, Ha N?3i (Ban hành theo thông tu s 49/2014/77'-NHNN ngày 

31/12/2014 cüa Tháng ddc Ngan hang Nhà nzthc Vit Nam) 

BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN TE 

LUU CHUYEN TIEN THUAN T'J HOAT DQNG KINH DOANH 
Thu thp lài và các khoán thu nhp tuong tI.r  nhn 
dtrcc 

2 Chi phi lai va các khoán chi phi ti.rang tI.r  dâ trã 

3 Thu nhp tir hot dng djch v nhn thrçic 

Chênh tech s tin thI.rc thu!thI.rc chi tr hot dng kinh 
doanh (ngoi t, yang bc, chng khoán) 

5 Thu nhp khác 

6 Tin thu các khoãn ng dA drcic xCr 1 xOa, bii dp bang 
nguôn rüi ro 

Tin chi trá cho nhãn vién và hoat dng quàn 1, cong 
VI.' 

8 Tin thu thu nhp thI.rc np trong k' 

Ltru chuyn tin thun trhoat dng kinh doanh 
tru'&c nhtnig thay t1i v tai san và von Itru dng 

Nhfrng Ihay doi v tài san hort djng 

(Tang)! Giãm các khoãn tin, yang gcri và cho vay CC 
to chCrc tin di.'ng khác 

10 (Tang)/Giam các khoãn v kinh doanh chCrng khoán 

(Tang)! Giãm các cong cv tài chInh phái sinh ya các tãi 
san tài chinh khác 

12 (Tang)! Giãm các khoãn cho ay khách hang 

13 Giãm ngun dI.r  phOng M bü dâp tn tht các khoàn 
cho vay khách hang 

14 (Tang)! Giãm khác v tài san hoat dng 

Nhfrng thay d6i v cong nt hogt etng 

Tang! (Giãm) các khoán nç chInh phü Va Ngân hang 
Nha 

16 Tang! (Giãm) các khoãn tin gri, tin vay các to chCrc 
tin dvng 

Tang! (Giãm) tiên gCri cUa khách hang (bao gôm Ca 17
Kho Bac Nhà nuóc) 

Tang! (Giãm) phát hành giy t& cO giá (ngoi trCr gy 18
t cO giá phát hành di.rcyc tInh vào hoat dng tài chInh) 

19 Tang! (Giãm) vn tài trq, Uy thác du tu, cho vay ma 
to chrc tin dung chju rc,i ro 

Tang! (Giãm) các cong cv tài chInh phái sinh Va các 20
khoãn nçi tài chInh khác 

21 Tang! (Giãm) khác v cOng nçi hoat dng 

22 Chi t& các qu cUa t chCrc tin di.'ng 

I. Lini chuyn tin thumn Ur hot dng kinh doanh 

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

Triu VND 

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

Tricu VND 
(Dã kuim toán) 

6.768.691 5.545.740 

(3 .490.932) (2.841.588) 

316.076 485.373 

742.799 69 1.926 

35L031 12.973 

29.448 28.182 

(1.961.615) (1.625.779) 

(278.123) (469.963) 

2.477.375 1.826.864 

(17.114.497) (7.494.9 76) 

(2.413.652) 1.160.001 

(9.761.216) 2.964.117 

(46.377) (56.402) 

(4.579.885) (11.220.900) 

(3 09.972) (356.656) 

(3.395) 14.864 

13.649.303 9.646.898 

(56.442) (3.147.588) 

5.328.723 2.748.605 

3.774.658 4.735.466 

4.005.308 4.377.381 

4.203 232.776 

(108.589) 

592.853 808.847 

(987.819) 3.978.786 

STT CHI TIEU 

Qu II Näm 2020 

Thuyt 
minh 

5 



Ngân hang Thtwng mi C phn Tién Phong Mu sá: BO41fCTD 
57 Lj Thwfrizg Kiit, QuçIn Hoàn KiEm, Ha N3i (Ban hành thea thông iii so 49/2014/77-NHNN ngày 

31/12/2014 cüa ThOng dOc Ngôn hang N/zà rnthc Vit Narn) 

STT CHITIEU 
Thuyt Tu 01/01/2020 Tfr 01/01/2019 
minh dn30/06/2O20 dn30/06/2019 

Triêu VND 
Triu VND (Dâ kiêm toan)  

    

LUU CHUYEN TIEN THUAN TU HOAT DNG DAU TU 

1 Mua sm tài san c6 djnh (178.360) (130.113) 

2 Ti&n thu ti'r thanh 1, nhuvng ban tãi san c6 djnh 1 

3 Tin chi t& thanh 1, nhrcrng ban tài san Co djnh 

4 Mua sm bt dng san dAu tir 

5 Tin thu tr ban, thanh 1 bAt dng san dAu tir 

6 Tin chi ra do ban, thanh 1' bAt dng san dAu vi 

Tin chi dAu vi, gop vOn vào cc dan vj khac (Chi 
7 dâu b.i mua cong ty con, gOp vOn lien doanh, lien két 

và các khoàn dâu tu dài han  khác) 

Tin thu dAu tu, gop vOn vào các dun vj khác (Thu 
8 ban, thanh l' cOng ty con, gOp vOn lien doanh, lien 

két, các khoàn dâu ttr dâi han  khác) 

liOn thu cO tcrc va lçri nhun thrçic chia tir cac khoãn 
ctâu ttr, gOp von dài hn 

. x • IL Lu'u chuyen tien thuan tu boat d9ng dan tu (178.359) (130.113) 

LIJU CHUYEN TIEN THUAN TU HOAT DQNG TA! CHfNH 
Tang vOn cO phAn t1r gop vOn và/hoac phát hành cO 
phiôu 
TiOn thu tr phát hành giAy ti cO giá dài han  có 

2 thOu kin tInh vao vOn tr cO và các khoãn vOn vay dài 1.211.600 
han khác 

liOn chi thanh toán giAy tä cO giá dài han  cO dCi thOu 
3 kiin tinh vào vOn tr cO và các khoãn vOn vay dài han 

khác 

4 CO t(rc trã cho cO dOng, lcri nhun dA chia 

5 TiOn chi ra mua cO phiOu ngân qu>' 

6 TiOn thu dtrçc do ban CO phiEu ngân qu 

III. Luu chuyèn tiOn thuAn tr hoat dng tài chinh 
IV. Liru chuyOn tiOn thuAn trong k5' 

V. TiOn vA các khoãn tiro'ng diro'ng tiOn du k 
VI. DiOu chinh ãnh htrOng cüa thay dôi t5 gia 

VI. TiOn và các khoãn tuong thnYng tiOn cuOi k 30 

(7.415) 

(225.360) (627.756) 

986.240 (635.171) 

(179.938) 3.213.502 

29.198.801 21.205.553 

29.018.863 24.419.055 

Ha N . '0 lháng 07 nárn 2020 
\O2744

'.  DUYT L4PBIEU 

LE CAM TU 
KE loan trzróng 

KIEM SOAT 

NGUYEN LAM HOANG 
Giám dc KMi Tài chInh 

:7GAN HA 
THUONGMICO HA.' 

XEN PIIO) 

,'. .dl 

I 

YEN HUNG 
Tang Giám dde 
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Ngan hang Thtrong mi Ci phn Tiên Mu sá: B05/TCTD 
Phong 
57 LJ Thu'&izg Kiit, Quân Hoàn Kiini, Ha (Ban hành theo (hông 1u s6 49/2014/77-NHNN ngày 

N3i 31/12/20 14 côa Thing dác Ngán hang N/ia rnthc Vit Nam,) 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Din 30 thdng 06 nàn 2020 

1. Dc diem hot dng cüa tó chirc tin dLIng 

Ngân hang Thiicing mi C phn Tiên Phong (sau day goi tt là "Ngân hang") là ngân hang thuong mi c 

phAn duçic thành 1p ti nuOc Cong hOa XA h,i Chii nghia Vit Nam vào ngày 5 tháng 5 näm 2008 theo GiAy 

phép thành lap s 123/GP-NI-INN cüa Thng dc Ngân hang Nhà Ni.rOc Vit Nam ("NHNN"); Giây phép thành 

1p cüa Ngan hang thrçic diu chinh, sCra d6i va b sung theo Quyt djnh s 393/QD-NHNN ngày 8 tháng 3 

näm 2019 cCia Thing d6c NHNN. Thii hn hoat dting cUa Ngân hang là 99 nm k tr ngày cp Giy phép 

thành 1p so 123/GP-NHNN. GiAy chCrng nhn dang k kinh doanh cüa Ngân hang thrcic dang k Ian dan ngày 

12 thang 5 nm 2008 và dang k' thay dOi lAn thir 25 vào ngày 04 thang 04 näm 2019. 

Hi dOng Quãn trj 

119 ten Chfrc vi 
Ong D Minh PhCi 

Ong Lé Quang Tiên 

Ong D Anh Tii 

Ong Shuzo Shikata 

Ba Nguyn Thu Ha 

Ong Phm Cong Th 

Ong Eiichiro So 

Ba D Thj Nhung 

Ban kim soát 

ChU tjch 

PhO Chü tjch 

Phó Chü tjch 

Phó ChCi tich 

Thành viên 

Thành vién 

Thành viên 

Thành viên dc 1p 

119 ten Chfrcvy 
Ba Nguyn Th Bào Truâng ban kiêm soát 

Ong Thai Duy Nghia Thành viên chuyên trách 

Ba Nguyn ThI Thu Nguyt Thành viên không chuyên trách 

Ban TOng Giám dOc, Giám dOc TãI chmnh và K toán trLrO'ng 

119 ten Chcrc V% 

Ong Nguyn Hung TOng Giám dOc 

Ong Pham Dong Anh Phó TOng Giám dOc 

Ong Nguyn HOng Quân Phó TOng Giám dOe 

Ong Nguyn Vit Anh Phó TOng Giám dOe 

Ong Lê HOng Nam Phó TOng Giám dOe 

Ong Khüc Van Hça PhO TOng Giám dOc 

Ba Tnrang Thj Hoàng Lan Phó TOng Giám dOe 

Ong Dinh Van ChiAn Phó TOng Giám dOc 
Ong Nguyn Lam Hoàng Giám dOe KhOi Tài chInh 
BàLêCAmTh KO toán tnrâng 
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Ngân hang Thirong mi Co phn Tiên Mâu sJ: BOS/TCTD 
Phong 
57 L35 T/:u1mg Kit, Qu(mn Hoàn Kiln:, Ha (Ban hành theo thông tus 49/2014/77'-NllNNngày 

N5i 31/12/20 14 cüa Thong d& Ngán hang Nhà rnróc Vit Narn) 

Trig s?r chinh: 

Ngân hang có trV sâ chInh ti Tôa nhà TPBank, 57 ph6 L Thuông Kit, qun Hoàn Kim, Ha Ni, Vit Nam. 

Tai ngày 30 thang 06 näm 2020, Ngan hang cO 6.991 can b cong nhân viên (Ti 30/06/20 19, Ngân hang cO 

5.508 can b cong nhân viên). 

Ttng s chi nhánh: Ti ngãy 30 tháng 06 nàm 2020, Ngân hang cO mt (01) Hi sâ chInh, mt (01) Van phOng 

dai din  tai  TP He, ChI Minh, ba muai 1am (35) chi nhánh vã bón muol (40) phOng giao djch ti các tinh và 

thành ph6 trén cã nuOc. 

2. Ky k toán, don vj tin t sfr dIng trong k toán 

- Kj' kl loan: K5' k toán näm bt du tx ngày 01/01 và kt thCic van ngáy 3 1/12. 

- on vj tiJn t th c4ing trong kl loan cãa ngdn hang: Dng Vit Nam (VND). 

- K5' ki loan Qu II: bat du vão ngày 01 thang 04 và kt thüc vào ngày 30 thang 06. 

3. Chun mrc và H thng k toán áp dyng 

Các báo cáo tãi chinh giia niên d cOa Ngân hang duçrc 1p theo các Chun mi,rc K toán Vit Nam và Ch d 

k toán hin hành d61 vói các t6 chirc tin dung. H tMng báo cáo tài chInh cüa Ngân hang bao gm: Bang can 

di k toán, Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh, Báo cáo 1ru chuyn tin t và Thuyt minh báo cáo tài 

chinh. 

3.1. Ci sô 1Ip bdo cáo tài chInk 

Báo cáo tài chinh cia Ngân hang thrçic Ip phi hçip vâi H th6ng k toán các t chCrc tin dung Vit Nam theo 

Quyt djnh s 479/2004/QD-NHNN ngáy 29 thang 4 n.rn 2004, Thông tu s6 10/2014/TT-NHNN ngay 20 

thang 3 nam 2014 vã Thông tu s 22/2017/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 nàm 2017 b6 sung, sCra dôi Quyt djnh 

s 479/2004/QD-NHNN; Quyt djnh s6 16/2007/QD-NHNN ngày 18 tháng 04 näm 2007, Thông ti.r s 

49/2014/TT'-NHNN scra de,i, be, sung mt s6 diu khoàn cüa Ch d báo cáo tài chInh di vâi các t chcrc tin 

dung ban hành kern theo Quyt djnh s6 16/2007/QD-NHNN và H thng tài khoãn k toán các t chCrc tin dung 

ban hãnh kern theo Quyt djnh s 479/2004/QD-NHNN cüa Th6ng dc Ngân hang Nhà rnxâc Vit Nam và H 

thng ChuAn mirc k toán Vit Nam do B Tài chinh ban hành bao gm: 

Quyt djnh s 149/2001/QD-BTC ngày 31 thang 12 näm 2001 v vic ban hành bn Chun mIrc k toán 

Vit Nam (Dçt 1); 

Quyt djnh s 165/2002/QD-BTC ngày 31 tháng 12 nãm 2002 v vic ban hành sáu Chu.n mirc k toán 

Vit Nam (Dcit 2); 

Quyt djnh s 234/2003/QD-BTC ngày 30 tháng 12 näm 2003 v vic ban hành sáu Chu.n mrc k toán 

Viêt Nam (Dçrt 3); 

Quy& djnh s 12/2005/QD-BTC ngày 15 tháng 2 näm 2005 ye, vic ban hành sáu Chun rnvc k toán 

Vit Nam (Dcrt 4); và 

Quyt dlnh  s6 100/2005/QD-BTC ngay 28 tháng 12 nãm 2005 ye, viêc ban hành btn ChuAn mirc k toán 

Vit Nam (Dçit 5). 

3.2. Cdc co sô ddnh giá và các ithc fInk kl fodn 

Vic trinh bay báo cáo tai chInh yêu cu Ngân hang phãi thirc hin các uâc tInh và giá djnh ãnh hixông dn s6 

1iu báo cáo cCia tài san, n phái trã cüng nhi.r vic trInh bay các cong nq tie,m n. Các trâc tInh và giã djnh nay 

cüng ãnh huông de,n thu nhp, chi phi vá ke,t qua s6 1iu d,r phOng. Các trâc tInh nay duc d,ra trén các giâ djnh 
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Ngân hang Thiro'ng mi C phn Tiên Mu sd: B05/TCTD 

Phong 
57 LJ Thuing Kiit, Quin Hoàiz Kiln,, Ha (Ban hành thea thông zws 49/2014/77'-NHNNngày 
N3i 31/12/2014 cza Thong dc Ngán hang Nhà nzthc Vit Narn) 

v mt s yu t vài cac rnCrc d khác nhau v chi quan và tInh không chc ch.n. Do 4y, các kt qua thc t 

có the có thay dôi dn dn vic diu chinh các khoãn muc  có lien quan sau nay. 

3.3. Cdc (hay iiJi (rang chinh sac/i kl Iodn và 1huj4t minh 

Các chInh sách k toán Ngan hang s.'r di)ng d 1p báo cáo tài chinh thrqc áp dung nhAt quán vói các chinh sách 

dã &rçic sir diving d Ip báo cáo tài chinh cho nAm tài chinh k&t thüc ngày 31 tháng 12 näm 2019, trr các thay 

dôi sau: 

Thông tir s6 01/2020/TT-NHNN ban hành ngày 13 tháng 03 nAm 2020 quy djnh v vic t chi'rc tin dung, chi 

nhánh ngân hang nixOc ngoài c cAu 1ai  thai  han  trà n, min, giám lãi, phi, gi nguyen nhóm n nhàm h trq 

khách hang chju ãnh huâng do djch Covid-19: 

Nq ca cu lai  thai  han  trã nq là s6 dii nçi g6c váJhoc 1i (bao gm Ca s dii n cüa các khoàn nçi thuc 

pham vi diu chinh cüa Nghj dinh s 55/2015/ND-CP ngày 09 thang 6 nam 2015 cUa ChInh phü v 

chinh sách tin dung phic viii phát trin nông nghip, nông thôn (da ducic sCra di, b sung)) dáp Crng dAy 

dQ các diAu kiin sau day: 

• Phát sinh tir hoat ding cho vay, cho thué tài chinh; 

• Phát sinh nghTa vi trà nç göc vàJhoc lãi trong khoãng thii gian tCr ngày 23/01/2020 dn ngày li&n 

sau 03 tháng k tr ngày ThCi tuâng ChInh pht cong b ht djch Covid-19; 

• Khách hang không có khà nang trá nq dcing han  nç gc vàIhoc lài theo hqp dông, thôa thun cho 

vay, cho thuê tài chinh dä k do doanh thu, thu nhp sVt  giárn bâi ãnh htrang cüa djch Covid-19. 

Vic co cAu Iai  thii  han  trá n d6i vâi s dii nçi quy djnh theo trén thrqc thirc hin trong các trixOng hçip 

sau day: 

• S dir nçi cOn trong han  hoc qua han  dn 10 (inirôi) ngày k t& ngày dn han  thanh toán, thai han 

trà nq theo hcip dng, thOa thun cho vay, cho thuê tài chInh dã k; 

• s6 dir nçi dA qua han  (trir trirang hp quy dnh tai  dim a khoàn nay) trong khoãng th&i gian tCr ngày 

23/01/2020 dn ngày 1in k sau 15 (mi.thi lam) ngày k tr ngày Thông tir nay có hiu lirc thi hành. 

Të chCrc tin dung, chi nhánh ngân hang nirâc ngoài quyt djnh vic min, giãm lâi, phi theo quy djnh 

ni b d6i vâi s dir nq phát sinh tCr hot dng cp tin dung  (trr hoot dng mua, dAu tir trái phiu doanh 

nghip) ma nghia vu trá nçi g6c vàJhoc lâi dn han  thanh toán trong khoáng thai gian tr ngày 23/01/2020 

dn ngay lin k sau 03 tháng k tCr ngày Thu tuâng Chinh phU cong b h& djch Covid-19 và khách 

hang không có kha nang trâ nçi dung han  nç g6c và/hoc lài theo hcip dng, thOa thu.n dâ k2 do doanh 

thu, thu nhp sut  giam btM ãnh hiirng ccia djch Covid-19. 

T ch(rc tin dung, chi nhánh ngân hang ni.râc ngoài &rçic g1Q nguyen nhórn nçi dA phân loai theo quy 

djnh cCia Ngân hang Nhà nuOc Vit Nam tai  thai dim gAn nht tnuâc ngày 23/01/2020 d6i vâi s dii ncs 

sau day: 

• S dir nçi dircic Co cu li thai han  trà nçi quy djnh theo diu tren; 

• S dii ncr dtrcic min, giãm lâi quy djnh theo diu trCn; 

• S6 dir nq quy djnh tai  hai dim trCn bao gm cá phAn dir ncr dä co cAu lai  thai  han  ncr, min, giám lai 

và diu chinh nhóm ncr theo quy djnh cüa Ngân hang Nhà ni.râc Vit Nam trong khoang thai gian tr 

ngày 23/01/2020 dn ngay lin k sau 15 (mu&i lAm) ngày k tr ngày Thông tir nay cO hiu lrc thi 

hành. 
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Ngân hang Thirong mi C1 phn Tiên M&, sJ: B05/TCTD 
Phong 
57 Lj Thu'irng Kiit, Quân Hoàn KMm, Ha (Ban hành tiwo thongtus649/20141TT-NHNNngày 

N3i 31/12/2014 cüa Thong dc Ngán hang Nhà nwó'c Vit Nam,) 

D6i vi s lãi phâi thu ca So dtr nq duqc co cu lai  thii  han  trá nq, min, giãm lAi và gitt nguyen nhóm 

nçi di tiêu chuAn (nhóm 1) theo quy djnh tai  Thông ttx nay, k tir ngày dircic c cAu Ii, tO chtc tin dung, 

chi nhánh ngân hang nuâc ngoai khong phãi hach  toán thu nhp (dir thu) ma ths,rc hin theo döi ngoi 

bang d don dOc thu; th,,rc hin hach  toán vào thu nhp khi thu &rçc theo quy djnh cüa pháp 1ut v ch 

d tài chInh dOi vOi tO chirc tin di,ing, chi nhánh ngân hang nirOc ngoài. 

Thông tix nay cO hiu Ii,rc thi hành k tr ngày 13 tháng 03 nAm 2020 

4. Tern tt các chinh sách k toán chü yu 

Sau day ta nhrng chInh sách k toán chCi yu diic Ngân hang áp dung trong vic 1p các báo cáo tãi chinh: 

4.1. Nguyen tc ghi nhn các nghip vy bang ngoi t và quy dOi 

Theo h thOng k toán cUa Ngan hang, tt cã các nghip vl,1 phát sinh cüa Ngan hang dixgc hach  toán theo 

nguyen te. Tài san và cong nçi cO gOc ngoi t &rçic danh giá chênh Ich t giá hang ngày và quy dôi sang VND 

theo t' giá h6i doái tai  ngày 1p báo cáo tai chinh. Các khoan thu nhp va chi phi bang ngoi t dxcic quy dOi 

sang VND theo t giá h6i doái quy djnh vào ngày phát sinh thông qua giao dlch  mua ban ngoai t. Các chênh 

lch t5' giá h61 doai da thi,rc hin do dánh giá lai  các tái khoan kinh doanh ngoi t ducic hach  toán vão tai khoãn 

chênh léch t' giá h6i doái va dn th&i dim cuOi kS'  duc kt chuyn vào kt qua hoat dng kinh doanh. 

4.2. Tin và các khoãn thong throng tin 

Tin va các khoãn ttrmg throng tin bao gOm tin mt tai  qu5, tin mt tai  các may ATM, tiên gCri Ngân hang 

Nhà nuâc, các khoán tin gCri thanh toán va tin gcri tai  các tO chCrc tin di,ing khác có thi gian dáo han  không 

qua ba tháng k tfr ngay gCri, chUng khoán CO th&i gian thu hOi hoc dáo han  không qua ba thang ké t1r ngây 

mua, cO khã näng chuyn dOi d dàng thanh mt krçing tin xác djnh và không có rii ro trong vic chuyn dôi 

thành tin tai  th&i dim báo cáo. 

4.3. Tin gui và cho vay các TCTD khác 

Các khoãn tin gi và cho vay tO ch(ic tin dung khác di.rqc cOng bô va trinh bay theo sO thr n gOc tai  th&i diem 

kt thc k' báo cáo. 

Vic phân Ioai rCii ro tin dung dOi vài các khoàn tin gri và cho vay các to chtrc tin diing khác Va trich 1p d 

phOng iirclng rng &rçic thrc hin theo quy djnh tai  Thông tr sO 02/201 3/TT-NHNN do NHNN ban hành ngày 

21 tháng 1 nAm 2013 quy djnh v vic phân loai các tài san có, mCrc trich, phi.rcmg pháp trich 1p dr phOng rii 

ro và viéc si ding dir phOng d xCr 1' rCii ro trong hoat dng cia các tO chiirc tin ding và chi nhánh ngân hang 

nuOc ngoai ("Thông ttr 02") và Thông ti.r sO 09/2014,'TT-NHNN do NI-INN ban hành ngày 18 thang 3 näm 

2014 v vic sCra dOi và bO sung mt sO diu cüa Thông tu 02 ("Thông tu 09"). 

Theo do, Ngân hang phái trich Ip  dir phOng cii th cho các khoan tin gCri (trr tin gui thanh toán) va cho vay 

các tO chcrc tin dung khác (nu cO). DOng thi, Ngân hang không cAn phãi trich Ip di,r phOng chung dOi vâi các 

khoan tin gCri va cho vay các tO chcrc tin diing khác. 

4.4. Các khoãn cho vay khách hang vã khoãn mua nq 

Các khoãn cho vay va rng truâc khách hang duqc cong bO va trInh bay theo sO du n gOc tai  th&i dim kt 

thcic k' k toán. Các khoàn mua n dtxqc trInh bay giá gOc duc xác dlnh  b&ng giá mua ccia khoãn nq. 

Các nguyen tac phân ba1  nq và trich 1p dr phOng rüi ro tin diing: Ngan hang áp dung vic phân Ioai n, trich 

Ip dr phOng nçi phái thu khó dOi vá xCr 1 rUi ro theo các huOng dAn tai  Thông tu sO 02/20131TT-NHNN ngày 
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Ngân hang Thtrong mai  Ci phn Tiên Mu so: B05/TCTD 
Phong 
57 Lj Th:th'ng K4t, Quiz Hoàn KiEm, Ha (Ban hành theo thông itt s 49/2014/17'-NHNN ngày 

Nç5i 3 1/12/2014 cza Thing dóc Ngdn hang Nhà ntrác Vit Na,n) 

21/01/2013 cia Th6ng dc ngân hang Nhà nuâc Vit Nam và thông tii s6 09/2014/TT-NHNN ngày 18/03/2014 

cüa Th6ng dc ngân hang Nhà nirâc Vit Nam v vic sra dii, b6 sung mt s6 diu cOa thông tu trên. Theo 

do, cac khoãn cho vay khách hang ducc phân loai theo các mcrc d rcii ro nhu sau: Nq dU tiéu chuAn, Nçi c.n 

chü , Nçi dtxâi tiêu chun, Ncr nghi ngr va Ng cO khà nang mt vn dira vào tlnh trng qua han.  Các khoàn ncr 

duçic phân lOai là Ncr  duâi tiêu chun, Ncr  nghi ngi và Nq có khà näng mt vn ducic coi là nq XAU. 

Theo Thông tu 02/2013/TT-NHNN, các khoãn cho vay s ducrc thirc hin phân loai vào thri dim cu6i rni 

qu cho 3 qu dAu näm và vào ngày 30 tháng 11 cho Qu' 4 trong näm tài chinh. 

Dyphông c thi 

Theo TTO2/2013/TT-NHNN, dr phông cii th &rçrc xác djnh b&ng dis ncr sau khi tr1r di giá tn tài san bào dam 

dâ duçrc khAu trr nhân vâi t l dr phông. T' 1 d,r phông c th dM vài trng nhOm ncr cii th nhi.r sau: 

N/tom Loii TjId(fphöngc(,fhe 

1 Na dt tiêu chun 0% 

2 Ncrcnchü' 5% 

3 Na dixâi tiêu chun 20% 

4 Ncr nghi ngô 50% 

5 NcrcOkhanangmtv6n 100% 

Tnir&ng hcrp ncr  cüa khách hang duqc phân loai vào nhOm nq có mrc d rcii ro thp hon nhóm ncr  theo danh 

sách do dC cung cp, Ngân hang phài diu chinh kt qua phân loai nq theo nhOm ncr dLrcrc dC cung cAp. 

Co sâ xác djnh gia trj va giá trj khAu trr cüa trng loai tài san bào dam ducrc quy djnh trong Thông tu 02 và 

Thông tis 09. 

Dztphông chung 

Theo Thông tu 02/2013/TT-NHNN, dir phông chung di.rçrc trich 1p d dr phong cho nhQng tn thAt ch.ra xác 

djnh ducrc trong qua trinh phân lOai ncr  và trich 1p dir phong cu th và trong các tru?.mg hçrp khO khän ye tài 

chinh cüa các t chCrc tin dung khi chAt hrçing các khoán nç suy giàm. Theo do, Ngãn hang phái thirc hin trich 

1p va duy tn dr phông chung bang 0,75% tng giá trj cac khoàn ncr  duçrc phân ba1  vào tr nhOm 1 dn nhOm 

4 ngoi trr các khoàn sau day: tin gni lien ngân hang, khoàn vay, rnua cO ks' han giAy t cO giá di vâi TCTD 

khác, cam kt ngoi bang. 

Xtr 1 rzi ro tin dyng 

Dis phông thrçrc ghi nhn nhu mt khoàn chi phi trên báo cáo kt qua hot dng kinh doanh và duçrc sCr dung 

d xCr l' các khoãn ncr.  Theo Thông tis 02/2013/TT-NI-[NN, Ngân hang thành 1p Hi dng XCr l Rüi no d xcr 

l' các khoãn ncr  nu nhi.x chiThg ducic phân loai vào nhOm ncr  Ncr có khà näng mAt v6n, hoc nu khách hang 

vay là phap nhân bi giãi th, phá san, hoäc là cá nhân bj chit hoc mAt tIch. 

4.5. Thy phông cho các cam kt ngoi bang 

Theo Thông ttr 02/20131FT-NHNN, t chrc tin dung  phài thc hin phân loai  dôi vâi các khoàn báo lânh, chAp 

nhn thanh toán và cam k& cho vay khOng hüy ngang vo diu kin và cO th&i dim thi,rc hin ci,i the (gQi chung 

là các khoàn cam kt ngoai bang) vào các thOrn quy djnh tai  Diu 10 hoc Diu 11 d quàn l', giám sat chAt 

krgng tin dung. Theo dO, các khoàn cam kt ngoi bang &rcrc phân boi theo các mic d nUi ro nhr sau: Nqdü 

tiêu chudn, Nci cdn chá j va Nci dithi iieu chucn dtya vao tinh trng qua han  và các yu tó djnh tInh khác. 
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Ngãn hang Thuong mi C phn Tiên MJu sá: B05/TCTD 
Phong 
57 L35 Thw&ng Ki't, Qun Hoàn Kilni, Ha (Ban hành theo thông ftts49/2014If7'-NHNNngày 

N5i 3 1/12/2014 cáa Thng doc Ngán hang Nhà nw&c Vit Nam) 

4.6. K toán các nghip vy kinh doanh và du tir chirng khoán. 

4.6.1 Cháng khodn kin!: doanh 

Chng khoán nçi kinh doanh niêm yt di.rcic ghi nhn theo giá gôc trr di dir phông giãm giá chrng khoán. 

Di vâi ch(rng khoán nç da niêm yt: dir phông giám giá duçic xac djnh dija trên giá ching khoán thi,rc t trén 

thi trLrng tInh theo giá dóng ccra tai  ngày gn nhát Co giao djch tInh dn thai dim 1p báo cáo tài chfnh näm. 

Tnr&ng hcrp cMng khoan nq dã niêm yt tren thj tnimg ma không cO giao djch trong vông 30 ngày truàc ngày 

trIch 1p di,r phong thi Ngân hang không trIch 1p dr phông. 

Di vOl trái phiu ChInh phCi: dir phông giám giá duoc xác djnh dra trén giá trái phiu thirc tê trên thj trung 

là giá giao djch gAn nht ti SO Giao djch chxng khoán trong vOng 10 ngày tInh dn thOi diem 1p báo cáo tài 

chinh. TruOng hcip không cO giao djch trong vông 10 ngày tInh dn thii dim 1p báo cáo tài chInh nàm thI 

Ngan hang khong thi,rc hin trIch 1p dr phông. 

Di vOl trái phiu doanh nghip chua niêm yt trén thj tri.rmg chOng khoán hoc chua dang k giao djch trên 

thj trisOng giao djch cüa các cong ty di cháng chua niêm yt thI Ngân hang tin hành trIch 1p di,r phông rUi ro 

theo Thông tt.r 02 và Thông flr 09. 

Du phông rüi ro d6i vOi chOng khoán kinh doanh di.rcrc d cp 0 trên s dtrcc hoàn nhp khi vic tang len sau 

dO cCia giá trj cO th thu hi cUa chüng khoán kinh doanh là do sr kin khách quan xãy ra sau khi khoàn dir 

phông duçic ghi nhân. Khoãn dr phông chi duçic hoàn nhp dn mCrc ti da bang giá trj ghi s cUa các chCrng 

khoán nay khi chua 1p diEr phong. 

Thu nhãp lãi t1r chCrng khoán kinh doanh di.rcrc ghi nhn vào báo cáo kt qua hot dng kinh doanh riêng gifla 

niên di khi thiErc nhân. 

4.6.2 Cháizg khoán sIn sang tie ban 

ChOng khoán du tu sn sang d ban bao gm các chOng khoán nç và chOng khoán vn dtrçic Ngân hang nâm 

gi0 vOi miElc  dIch dan tt.r và sn sang d bàn, không thu)c loai chOng khoán mua vào bàn ra thumg xuyên nhi.rng 

có th ban bAt cO lCic nao xét thAy cO lcii. DM vOl chOng khoán von, Ngân hang không phài là c dông sang lap; 

hoc là di tác chiAn h.rç,c; hoäc có khà nang chi phM nhAt djnh vão qua trinh lap, quyAt djnh các chInh sách tài 

chInh và hot dng cüa doanh nghip nhn dAu tis thông qua van bàn thôa thun cO nhân sr tham gia Hi dng 

Quãn trjlBan Tng Giám dic. 

ChOng khoán vn ducc ghi nhn theo giá g6c vào ngày giao djch và luôn duvc phân ánh theo giá g6c trong 

thai gian nâm gi tiAp theo. 

Ching khoán nq thrçic ghi nhân theo mnh giá vào ngày giao djch. Lài diEr  thu cüa chCmg khoán truOc khi mua 

(d61 vOl chcrng khoan ncr trá Iãi sau) hoc lãi nhn tri.rOc chO phân b (d6i vOl chCrng khoán ncr trá lãi tri.rOc) 

disçrc phàn ánh trén mit tài khoàn riêng. PhAn chit khAu/ph trôi là chênh Ich âm/ducrng gifla giá gc vOi giá 

trj cCia khoãn tin gm mnh giá cong (+) lAi dn tIch trirOc khi mua (nAu có) hoc trr (-) läi nhn trirOc ch? 

phân b (nu cO), cüng ducyc phan anh trén mt tài khoãn riêng. 

Trong khoàng thii gian nam gi& chOng khoán tip theo, các chOng khoán nay di.rçrc ghi nhn theo mnh giá và 

chiAt khAu/ phi trOi (nAu cO) ciia chOng khoán san sang dA ban duçic phân b vào báo cáo kAt qua kinh doanh 

theo phmyng pháp thrOng th&ng trong su6t th&i gian cOn l?i  uOc tInh cüa chOng khoán. S tin lãi trã sau ducrc 

ghi nhân theo nguyen tac: s6 tiAn lAi dn tIch truOc khi mua duçxc ghi giàm giá trj cüa chInh cht'rng khoán do, 

d61 Crng vOl tài khoãn lài diEr  thu; và sA tiAn lãi dn tIch sau thOi dim mua duçrc ghi nhn vào thu nhp cia 

Ngàn hang theo phisang pháp cong dan. S tin lAl nhn trirOc thrgc hch toán phân b6 vào thu lAi dan tu chCmg 

khoán theo phucrng pháp diRmg thâng cho khoàn thOi gian dAu tu chOng khoán. 
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Ngan hang Thuong mai Co phan Tien Mu sri: B05/TCTD 
Phong 
57 L35 Thwàng K4t, Quin Hoàn Kiim, Ha (Ban hành theo thông fit s 49/2014/17'-NHNN ngây 
N3i 3 1/12/2014 côa Thong dc Ngán hang Nhà nzthc Viet  Nam) 

Dinh kS', chOng lthoán sn sang d ban sê &rçic xem xét v khà nang giám giá. 

ChOng khoán nçi và chCrng khoán vn dà niêm yt &rcic trIch 1p dr phOng giám giá nhr dtxçic trInh bay i 

Thuyt minh s6 4.6.1. Trtrtng hçip chCmg khoán von dã niëm yet khOng CO giao djch trong vOng 30 ngay tru6c 

th,i diem 1p báo cáo tài chInh nAm thI Ngân hang xác djnh mcrc trIch dr phông can cü vào báo cáo tãi chInh 

riêng cüa tO chirc phát hành. 

Cht'ing khoan vOn dä dang k' giao djch trên thj tnr&ng giao djch cCia các cong ty dai  chOng chua niêm yt 

(Upcom) và ch(rng khoán vOn chira niém yet khác &rqc trIch 1p dir phông giàm giá nhtr khoàn du ti.r dài han. 

Dir phong giãm giá thrçyc ghi nhn vào báo cáo ket qua hoat dng kinh doanh trên khoàn mi,ic "Lãi /6 thun tt 

mua ban cháng khoán &iu tw". 

D6i vâi trái phieu doanh nghip chira niêm yet trén thj trtràng chrng khoán hoc chira dang k giao djch trén 

thj tru1ng giao djch cüa cac cong ty dai  chOng chira niêrn yet thi Ngân hang thrc hin trich 1p dr phOng rCii 

ro theo Thông ti.r sO 02/20I31rT-NHNN và Thông tu 09/2014/TT-NHNN. 

4.6.3 chz-ng khodn dau twgifr dn ngày ddo hçin 

Chirng khoán deu ti.r giQ den ngày dáo han  bao gOm trái phieu dc bit dircyc phát hành bi cOng ty Quán l tài 

san cüa các tO chüc tin dvng  Vit Nam ("VAMC") và Cong ty Mua ban nçi và Tài san ton d9ng cüa doanh 

nghip ("DATC"). 

Tráiphku VAMC 

Trái phieu dc bit do VAMC phát hành là giey tä có giá cO th?ri han  do VAMC phát hành dé mua n xáu ccia 

Ngân hang. Trái phieu dc bit di.rçic ghi nhn theo mnh giá vào ngày giao djch và luôn duçic phãn ánh theo 

mnh giá trong thci gian nm giu. Mnh giá cCia trái phieu dc bit dircic phát hành tircmg rng vâi khoãn nç 

xu duçrc bàn và là sO du nçi gOc cüa khách hang vay chua trà tr& di sO tien dir phOng th dA trIch 1p nhirng 

chua sCr dvng  cüa khoan nçi xu do. 

Trong th?yi gian nm gifl trái phieu dc bit, djnh kS',  Ngân hang tInh toán và trIch 1p dr phOng rUi ro cv the 

hang näm theo huâng dn t?i  Thông tir sO 14/20l5iTT-NHNN ngày 28 tháng 8 näm 2015 cüa NHNN sCra dôi, 

bO sung mt sO dieu cüa Thông Ui sO 19/2013,Tf-NHNN quy djnh ye vic rnua, ban và xcr ly ng xâu cUa Cong 

ty Quàn l' tài san cOa các tO chcrc tin dlng Vit Nam. 

Theo Thông tir sO I4/201511T-NHNN, hang näm, trong thii han  nàm ngày lam vic lien ké truâc ngày tuang 

Crng vài ngày dáo han  cOa trái phiOu dc bit, Ngân hang phài trIch Ip dy dO sO tiOn dir phOng cv the tOi thiOu 

cCia närn trIch 1p dOi vâi trng trái phieu dc bit thrçic tInh theo cong thCrc sau: 

= -f x m - (Zr, + 

Trong dO: 

X(m) là sO tien dii phOng cv the tOi thieu phài trIch 1p  dOi vài trái phieu dc bit tai  nAm thu m; 

Xrn- 1 là sO tiOn di phOng ci the da trIch 1p dOi vol trái phiOu dc bit lOy kO den hOt näm thu rn-I; 

Y là mnh gia trái phiOu dc bit; 

- n là thi han  cCia trái phiOu dc bit (tInh bang nam); 

rn là sO näm kO ttr thôi diem phát hành trái phiOu dc bit den thai diem trIch lip; 

Zrn là sO tiOn thu hOi no cOa khoân nq xAu lUy kO den thai diem trich 1p (näm thi m). TO chuc tin dung 

ban nq phOi hp vài Cong ty Quán l' tài san dO xác djnh sO tiOn thu hOi nay. 

Tnthng hçip (Zm + Xm-1) ~ (Yin x m) thi sO tiOn trIch 1p dij phOng the (X(m)) dixc tInh là khong (0). 
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Ngân hang Thwrng mi C phn Tiên M&, so: B05/TCTD 
Phong 
57 Lfr Thuôi:g Kit, Qu?ln  Hoàn Kiln,, Ha (Ban hành theo thông 1w s6 49/2014/TT-NHNN ngày 
N5i 3 1/12/2014 cza Thong dc Ngán hang Nhà nwác Vit Narn,) 

Di.r phông ci.i th cho trái phi&i dc bit duqc ghi nhân váo báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh trén khoãn 

rnc "Chip/il d4tphông rzi ro tin dyng". Trái phiu dc bit nay không phái trIch 1p d phông chung. 

Tráiphilu DATC 

Trái phiu DATC ducic ghi nhn theo mnh giá ti ngày mua trái phiu. Trong khoáng th&i gian nAm giu tip 

theo, các trái phiu nay tip wc &rçic ghi nhn theo mnh giá. So tin IAi phát sinh sau thai dim mua duçic ghi 

nhn vào thu nhp cUa Ngán hang theo phtxong pháp dn tich. 

D!nh k5', trái phiu DATC s duçic phãn loi nçx và trIch 1p dr phong theo chInh sách k toán theo Quy djnh 

ti Thông tix 02 và Thông tu 09. 

4.7. Tài san cO djnh hthi hInh 

Tài san cO djnh hüu hInh &rcic th hin theo nguyen giá tr1r di khu hao lu5 kL 

Nguyen giá tài san cO djnh hthi hInh là toàn b các chi phi ma Ngan hang phài bO ra d cO &rccc tài san c0 djnh 

hCtu hinh tinh dn thii dim dua tài san do vào trng thai sn sang scr dung. 

Các chi phi mua s.m, nâng cAp va dOi mâi tài san cO djnh dic ghi tang nguyen giá cCa tài san cO djnh hthi 

hInh; chi phi báo tn, scra ch0a di.rcxc hch toán vào kt qua hoat dng kinh doanh khi phát sinh. 

Khi tài san dirçrc ban hay thanh nguyen giá và giá tn hao mon lily kê di.rc xOa sO và các khoán 1âi/I phát 

sinh do thanh l tai san dixqc hach  toán vao báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh. 

4.8. Tài san c0 dnh vô hlnh 

îàî san cO dlnh  vo hInh &rqc ghi nhân theo nguyen gia trr di giá trj khAu hao IGy k. 

Nguyen giá tài san cO djnh vô hInh là toàn b các chi phi ma Ngân hang phài bô ra d cO duqc tài san cO djnh 

vo hInh tinh dn thi diAm dtra tái san do vào scr ding theo dr tinh. 

Các chi phi nâng cAp va d6i mâi tài san cO djnh vô hInh di.rc ghi tang nguyen giá ccia tài san và các chi phi 

khác duçc hach  toán vao k& qua hoat dng kinh doanh khi phát sinh. 

Khi tài san cO djnh vo hInh &rcic ban hay thanh l, nguyen giá và giá trj khAu hao lQy k dixcic xOa sO vá các 

khoãn lâi 1 phát sinh do thanh l tài san di.rçrc bach  toán vào báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh. 

4.9. KhAu hao vã hao mOn 

KhAu hao va hao mOn cCia tài san cO dinh hthx hInh va vô hInh duçic tinh theo phiwng pháp dxOng thâng trong 

suOt th?i gian sCr diing u6c tinh cCia tài san cO djnh nhix sau: 

May mOc thit bj 

Phrong tin 4n tái 
.( Thiet bl diving ci quàn ly 

Tài san cO dinh hthi hInh khác 

Phn m&m may tinh 

Tài san cO djnh vô hinh khác 

4 — 8 nàm 

4,5 —8 näm 

4 — 5 nàm 

3 nam 

5 nãm 

4 nAm 
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Ngân hang Thuong mi Ci phn Tiên Mâu so: B05/TCTD 
Phong 
57 L35 Thtthng Ki!t, Qun Hoàn Kkm, Ha (Ban hành theo thông 1&t sc 49/2014,7T-NHNN ngày 
Ni 3 1/12/2014 cza Thong dác Ngán hang Nhà ntthc Vit Narn) 

4.10. Các khoãn phãi thu 

4.10.1 Các khoãn nVphài  thu dwrcphân logi là tài san có rüi ro tin dyng 

Các khoàn phãi thu thrcic phân Ioi là tài san cO rQi ro tin dung discic ghi nhn theo giá géc. Nci phai thu khó 

dOi dirçrc Ngân hang thixc hin phân ba1  nq va trich 1p d phông rcii ro theo quy djnh cCia pháp lut v trIch 

1p và sü diing dr phOng d xCr l rCii ro. 

4.10.2 Cdc khoán phdi thu khdc 

Các khoàn phãi thu khác không dixçic phân ba1  là tài san cO rüi ro tin dung dtrcic ghi nhn theo giá gc. 

Các khoàn nq phài thu khác dirge xem xét trIch 1p dr phông rCii ro theo tui ng qua han  eüa khoán nci hoc 

theo dr kin tn that có th xãy ra trong tnrmg hcip khoàn nçc chira dn han  thanh toán nhirng t chrc kinh tE 

lam vào tInh trang phá san hoac dang lam thU tic giài th; ngtr&i nçi mAt tIch, bô trôn, dang bj các co quan pháp 

lust truy t, xét xCr hoc dang thi hành an hoc dâ chk Chi phi dir phong di.rcic ghi nhn vào khoán miic "Chi 

phi hoat dng khác" trén báo cáo kEt qua hoat dng kinh doanh. 

06i vol eáe khoàn ng phai thu qua han  thanh toán, mrc trich 1p dir phông dirge quy djnh tai  Thông tir S6 

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

Thai gian qua hn Mi'rc trIch dir phong 

TCr sau tháng den du61 mt nAm 30% 

TCr mt nAm dEn duOi hai näm 50% 

Tir hai näm dEn duOi ba näm 70% 

Tr ba näm trO len 100% 

4.11. Tin gUi cUa các t6 ch&c tin diing khác, cüa khách hang và phát hành giAy to. cO giá 

Các khoãn tin gCri etia các t6 chUc tin dvng  khác, cUa khách hang và phát hành giAy t? có giá dirge cong b6 Va 

trInh bay theo s6 dir gEc tai  thii diEm kEt thUc k5' báo cáo. 

4.12. Các khoãn phãi trã và chi phi trIch trtr&c 

Các khoán phãi trà và ehi phi trIch truOc dirge ghi nhn cho sE tin phài trâ trong tuong lai lien quan dEn hang 

hOa và djch vi dâ nhn &rgc không ph thuc vao vic Ngan hang da nhn dirge hóa don cCia nhà cung cAp 

hay chira. 

4.13. Các cong cit tài chInh phái sinh 

4.13.1 Các hip dng ngogi hJi 

Ngân hang k' kEt các hgp ding ngoi Mi kS' han và hoán d6i nhm tao  di6u kin cho khách hang chuyEn, di6u 

chinh hoc giám rUi ro h6i doái hoe các rUi ro thj tnrOng kháe dng thii phue vv mie dIch kinh doanh cUa 

Ngân hang. 

Các hçip dng lcj) han ngoQi 1 

Cáe hop d6ng k5' han  là các cam kEt dE mua hoc ban mit boai ti6n t nhAt djnh tai  mtt ngày ci thE dirge xác 

dlnh trong tuong lai theo mt t' giá xác djnh trtrOe va s dugc thanh toán bang tiEn. Các hgp dng kS' han dugc 

ghi nhn theo giá tn danh nghTa tai  ngày giao djch và dirge djnh k dánh giá lai  chénh Ich tr vic dánh giá 

lai dirge ghi vao khoán miic "Chênh loch  t) giá hOi doái" trén "Van chz sá hüu" vã dirge kEt ehuyEn váo báo 

cáo kEt qua hoat dng kinh doanh. 

Các hcip dng hoán dôi 

Các hgp d6ng hoán d6i là các cam kEt dE thanh toán b&ng tiEn tai  mt ngày trong tuong lai dira trên ehênh leh 

giCia các t' giã dirge xác djnh trirOc dirge tinh trén sE tiEn gEe danh nghia hoc các cam kEt thanh toán khoãn 
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Ngân hang Thtro'ng mi C phn Tiên Mi s6: B05/TCTD 
Phong 
57 Li; Thwllng Ki't, QuIn Hoàn Kiim, Ha (Ban hành theo thông 1w s1 49/2014117'-NIINN ngày 

Ni 31/12/2014 cza Thing dc Ngán hang Nhà nwác Vit Narn) 

tin lâi tinh theo lAi suit thà ni hay läi suit C6 djnh &rcyc tInh trén ciing mOt  khoân tin danh nghia, trong cüng 

mOt khoang thai gian. 

Các hçip dng hoán d6i tin t dxçic djnh kS'  dánh giá lai,  chênh lch tir vic dánh giá li thrcic ghi vão khoãn 

mic "Chênh 1ch ti; giá hi doái" trén "Van chü sà hz?u" và d.rcc kt chuyn vào báo cáo k& qua hot dng 

kinh doanh. 

Chênh lch lãi sut hoán d6i thrçsc ghi nh.n vào báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh trên ca sâ dn tIch. 

4.13.2 Cdc Izip  dáng hodn ddi Ia! sua21 

Giá trj cam kt trong các giao djch hçip d6ng hoán d6i lAi sut khong duccc ghi nhn trên bang can d61 k toán. 

Chénh lch lâi sut hoán d6i &rçlc ghi nhn vào báo cáo k& qua hoat dng kinh doanh trén co so d6n tIch. 

4.14. V6n c6 phn 

4.14.1 Co2  phiiuphó thông 

c6 phiu ph6 thông dtrçic phân loi là v6n chi:i sO hthi. Các chi phi tang them lion quan tri,rc tiêp d6n giá phát 

hành c6 phiu ph6 thông &rçic ghi nhn là mt khoãn giàm trir vào thng d.r v6n c6 phn trong V6n chü sO 

hthi. 

4.14.2 Thng dir v6n cJ phin 

Khi nhn &rçic tin gop v6n tir cac c6 dông, chênh lch giüa giá phát hành và mnh giá c6 phiu &rcic ghi nhn 

vào tài khoãn thng thr v6n c6 phn trong v6n chi sO hthi. 

4.14.3 Cdc qu9 và dt trfr 

Ngân hang thtrc hin trich 1p các qu5 dir trU sau day theo Lust  các to chCrc tin dung, Nghj djnh s6 93/20 17/ND- 

CP va theo Diu l cia Ngân hang nhi.r sau: 

Ti; l phdn tram cia ic/i 
nhumn sau thuê 

Mác íáí da 

Qu dr tru b6 sung v6n c6 phAn 5,00% lçi nhun sau thug 100,00% v6n diu l 

Qu5 di,r phông tài chInh 10,00% lçri nhun sau thu Không áp dung m(rc t61 da 

Các qu khác thuc ngu6n v6n chü sO hQu duçic phân b6 tr lcii nhun sau thud. Vic phân b6 t& lcii nhun sau 

thus và vic sCr dung các qu5 khác phài ducrc Di Hi d6ng C6 dông phO duyt. 

4.14.4 CóphieAu  qu9 

Các cong cii v6n chü sO hUu thrçc Ngân hang mua lai  (c6 phiu qu) duvc ghi nhn theo nguyen giá và trir vào 

v6n chü sO hOu. Ngân hang không ghi nhân các khoâ.n lAi/(l) khi mua, ban, phát hành hoc hüy các cong cii 

v6n chCi sO hQu ccia minh. 

4.15. Ghi nhn thu nhp, chi phi 

Thu nhp tir lai cho vay va chi phi trã lâi vay thrçic ghi nhn trong báo cáo k& qua hoat dng kinh doanh trOn 

Ca sO d thu, di,r chi. Lãi dr thu phát sinh tr các khoán cho vay phân Ioai tir nhóm 2 dn nhOm 5 theo Thông 

tt.r s6 02/2013/TT-NI-INN s không &rçic ghi nhn vao báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh trong ks'. Lãi di,r 

thu cüa các khoàn n nay duçic chuyn ra theo dOi 0 tài khoàn ngoi bang và thrcic ghi nhãn vào báo cáo kt 

qua hoot dông kinh doanh khi Ngân hang thrc nhn. 

Các khoãn phi djch vi và hoa hng dirçc hach  toán trOn ca sO thrc thu, th1rc chi. 

c6 tCrc b.ng tin nhn thrçrc tir hot dng du tu duqc ghi nhn là thu nhp khi quyn nhn C6 t(rc cüa Ngân 

hang duçrc xác 1p. c6 tCrc bang c6 phiu va các c6 phiu thuOng nhn di.rcic không ducic ghi nhn là thu nhp 

cüa Ngãn hang ma chi cp nhat s6 lucng C6 phi6u. 
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Ngân hang Thiroiig mi C phn Tiên Mâu so: B05/TCTD 
Phong 
57 Lj Thu'ô'ng Kiêt, Q:in Hoàn Kiem, Ha (Ban hành thea thOng1ws649/2014117-NHNNngày 

Ni 31/1 2/2014 cãa Th6ng dác Ngân hang Nhà ntthc Vit Nam) 

Doanh thu và chi phi ban nç (nu cO) dxçic ghi nhn theo Thông tu so 09/2015/TT-NHNN cüa Ngân hang Nhà 

nuâc quy djnh v hoat dng mua, ban nçi cUa các tO chüc tin dung, chi nhánh ngân hang nuàc ngoài. 

Theo do, pMn chênh 1ch gia giá mua, ban n vã giá tn ghi sO khoãn n cüa ben ban n duc x& 1 nhu sau: 

D6i vâi các khoàn nçi dang &rçc hach  toán  nOi  bang: 

• Trtr&ng hp giá ban nq cao han giá trj ghi sO khoán nçi thI phAn chênh 1ch cao hon ducic hach  toán 

vao thu nhp trong k5' k toán cOa Ngân hang; 

• Truxng hçip giá mua, ban nq thp hon giá tn khoãn nçi thi phn chênh 1ch thp hon duc bü dâp tr 

tin b6i thuäng cOa cá nhân, tp th (trong trtr?Yng hcrp tOn thAt dä duçic xác djnh do cá nhân, tp thA 

gay ra và phài bOi thtrông theo quy djnh), tiAn bão hiAm cia tO chcrc bâo hiAm và qu dir phOng rUi 

ro dâ duoc tnich 1p trong chi phi, phAn cOn thiAu duçc hach  toán vào chi phi kinh doanh cOa Ngân 

hang trong nAm. 

DOi vâi các khoàn nçi dang theo dOi ngoi bang, khoãn nq d xuAt toán ra khOi bang can dOi kA toán, thI 

sO tiAn ban khoân nç dixçc hach  toán vâo thu nhp khác cOa Ngân hang. 

Giá tn ghi sO khoãn nçx ducic mua, ban gOm giá tn ghi sO sO di.r nçi gOc, du nç Iäi cüa khoán nçi và các nghia vi 

tãi chinh khác lien quan dOn khoãn nçi (nOu co) dOn thii diOm mua, ban nçx dOi vai các khoãn nç dang ducnc 

hach toán ni bang, ngoi bang; hoc giá tn theo dOi trén sO sách tai  thai diem xuAt toán ngoi bang hoc ti 

thôi diOm mua, ban nçi d6i vOi khoàn nç dã xuAt toán ra khOi bang can d6i kO toán. 

Giá mua, ban nçi là sO tiOn ben mua n phãi thanh toán cho ben ban n theo hp dOng mua, ban n. 

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

nghip 

Thue thu nhp hin hành 

îàî san thuO và thuO phãi np cho näm hin hành va cac näm truOc ducic xác djnh bang giá trj dir kiOn phai np 

cho (hoc thrçic thu hOi t&) co quan thuO, ap dung mCrc thuO suAt và các lut thuO có hiu 1irc vào ngày kAt thOc 

nàm tâi chinh. 

ThuO thu nhp hin hành duçic ghi nhn vao kOt qua hoat dng kinh doanh ngoi trir truOng hçp thuO thu nhp 

phát sinh lien quan dOn mt khoán mi,ic &rçyc ghi thâng vào vOn chci so hUu, trong trträng hcnp nay, thué thu 

nhp hin hành cüng duçic ghi nhn tri,rc tiêp vào von chi sO hCiu. 

Ngân hang chi ductc bO trir các tài san thuO thu nhp hin hành và thuO thu nhp hin hành phãi trã khi Ngân 

hang cO quyOn hqp pháp dtrqc bO trr giQa tài san thuO thu nhp hin hành vOi thuO thu nhp hin hành phãi np 

và Ngân hang dr djnh thanh toán thuO thu nhp hin hành phãi trã và tài san thuO thu nhp hin hành trén co 

sO thuAn. 

Các báo cáo thuO cCia Ngân hang se chju sir kiOm tra cOa co quan thuO. Do vic áp dicing lust và các quy djnh 

VA thuO dOi vOi các loai nghip vii khác nhau cO thO ducic giai thich theo nhiAu cách khác nhau, sO thuO dtrçic 

trInh bay trén báo cáo tài chinh có thO se bj thay dOi theo quyOt djnh cuOi cOng cOa co quan thuO. 

Thus thu nhp hoãn iQi 

ThuO thu nhp hoãn lai  ducic xác djnh cho các khoãn chénh lch tam  th&i  tai  ngày 1p bang can d61 kO toán 

giQa co sO tinh thuO thu nhp cUa các tài san và nçx phái trã và giá tn ghi sO cOa chOng duçic trInh bay tnén báo 

cáo tài chinh. 

ThuO thu nhp hoän lai  phãi trã ducic ghi nhn cho tAt cà nhUng chénh lch tam  thai chju thuO. 

Tài san thuO thu nhp hoAn lai  duqc ghi nhn cho tAt ca nhQng chênh lch tam  thOi duc khAu trr, giá tn duc 

khAu tnir chuyOn sang các nAm sau cOa các khoan 10 tInh thuO va các khoãn uu däi thuO chua sO dung, khi chc 
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Ngân hang Thirong mi C phn Tiên Mu sá: BOS/TCTD 
Phong 
57 Lj Thwông Kiçt, Quji,: Hoàn KieAm,  Ha (Ban hành thea (hông iw s 49/2014/TT-NHNN ngày 

N3i 31/12/2014 cáa Thing dác Ngdn hang Nhà ntthc Vi( Narn,) 

chin trong tl.rang lai së Co lçxi nhu.n tInh thu d si dung nhcrng chênh 1ch di.rcic khu trir, các khoãn 1 tInh 

thu và các uu di thud chi.ra sCr dung nay. Tài san thus thu nhp hoân I0i và thud thu nh.p hoàn 10i phãi trã 

dirge xác djnh theo thug suit dr tfnh s áp ding cho nàm tâi chInh khi tài san thrcic thu hi hay cong ncr dirge 

thanh toán, dra trên các mtrc thus sut va 1ut thu cO hiu 1rc vao ngày kt thic nAm tài chInh. 

5. Tin mt, yang bc dá qu 

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

TinmtbângVND 601.618 531.913 
Tin mt b&ng ngoi t 404.788 573.505 
yang 614.389 549.113 

Tng 1.620.795 1.654.531 

6. Tin gui ti Ngãn hang nhà niróc 

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

Tin gCri thanh toán t0i  Ngân hang Nhà ni.rOc bang VND 5.274.950 7.173.139 

Tin gCri thanh toán t01  Ngân hang Nhã ntrâc bang ngooi t 2.427.327 587.798 

Tong 7.702.277 7.760.937 

7. Tien yang gin ti cac TCTD khác và cho vay cac TCTD khác 

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

Tin, yang gCri ti các TCTD khác 18.96 1.680 19.26 1.332 

Cho vay các TCTD khác 4.388.295 1.762.533 

Tong 23.349.975 21.023.865 

a. Tin yang gü'i tçi cdc TCTD khdc 

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

Tin, yang gui không k' hn 13.442.108 12.066.232 
-BângVND 12.894.484 11.549.999 

- Bang ngoi t, yang 547.624 5 16.233 

Tin, yang girl cO k' hn 5.519.572 7.195.100 

-B&ngVND 4.800.000 6.500.000 

- B&ng ngo4i t, yang 7 19.572 695.100 

Tng 18.961.680 19.261.332 
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Ngân hang Thirong mi Ci phn Tiên Mzi s: BOS/TCTD 
Phong 
57 Ly Thuinig Kiit, Qucin  Hoàn Kim, Ha (Ban hành thea thông u s 49/2014/'I7'-NHNN ngày 

S S Ni 31/12/2014 cua Thong doc Ngan hang Nha rnthc V,qt Nam) 

1,. Cho vay cdc TCTD khác 

30/06/2020 
Triu VND 

31/12/2019 
Triu VND 

-BângVND 3.595.035 1.646.677 

- Bang ngoai t, yang 793.260 115.856 

Tng 4.388.295 1.762.533 

C. Phân tIc!: chat lw9ng dw ni cho vay, tin gñ'! có Ic)) hgn 41 cdc TCTD khdc 

30/06/2020 31/12/2019 

Triêu VND Triu VND 

N dci tiêu chuân 

- Tkn gz-i có lcj) hgn tai các TCTD khác 5.519.572 7.195.100 

- Cho vay các TCTD khác 4.388.295 1.762.533 

T6ng 9.907.867 8.957.633 

8. Các cong ci tài chInh phái sinh vã các khoãn nq tài chinh khác 

Tài san 
Triêu VND 

Cong ,:q 
Triu VND 

Gid trj rèng 
Triu VND 

Tal ngày 30/06/2020 

Cong ci tãi chInh phái sinh 
tin t 

- Giao djch Ic)) hqn tin t (5.553) (5.553) 

- Giao dich hoán di 64.9 17 64.917 

Tng 64.917 5.553 59.364 

Ti ngày 3 1/12/2019 

Cong ctj tài chInh phái sinh 
tin t 

- Giao djch Ig)  hçin lien l 3.066 3.066 
- Giao dich hoán di 9.921 9.921 

Tng 12.987 12.987 

9. Cho vay khách hang 
30/06/2020 31/12/2019 
Triu VND Triçu VND 

Cho vay các t6 chCrc kinh t& cá nhân trong rnrâc 98.801.938 93.493.969 

Cho vay chit khu thrccng phiu Va các giy t có gia 188.563 694.708 

Các khoàn trã thay khách hang 571 1.143 
Cho vay bang vn tài trcr, ciy thác du tu 75.3 16 97.526 
Cho vay di vâi các t chcic, cá nhân nuàc ngoãi 1.352.944 1.356.354 

Tng 100.419.332 95.643.700 
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10. iMi vOi si thay dÔi (täng/ giãm) cüa Dir phông rüi ro tin ding 

Dyphông 
chung 

Triu VND 

sO dir dAu k' ti 01/01/2020 
Dir phOng rUi ro trIch 1p trong k5'/ (Hoàn 
nhp dir  phóng trong k) 
Dir phong giãm do xCr 1' các khoân ncr khó thu 
hOi bang nguOn dir  phong 

sO dir cuOi t4i 30/06/2020 

11. Hot dng mua ncr 

721.090 

23.609 

744.699 

Ngân hang Thirong mi Co phn Tiên Miii sá: B05/TCTD 
Phong 
57 LJ Tluthng K4t, Quçln Hoàn Kiim, Ha (Ban hank theo i/zongius649/2014117-NllNNngày 

N3i 31/12/2014 cüa Th6ng d6c Ngán hang Nhà nithc Viii  Nam) 

- Phân tich chat lwqng ni c/to vay 

30/06/2020 
Triu VND 

31/12/2019 
Triu VND 

Nq dCi tiêu chun 97.014.743 92.479.838 

N? c.n chU 1.927.673 1.928.827 

Nq duà1 tiêu chuAn 708. 179 480.956 

Nq nghi ngi 37 1.482 305.467 

Nq CO khã näng mAt vOn 397.255 448.6 12 

Tong 100.419.332 95.643.700 

- Phân tich dir ni theo thai gian 

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

N? ngân han 25.827.666 24.089.782 
Nci trung han 26.357.538 26.198. 123 

N? dài han 48.234.128 45.355.795 

TOng 100.419.332 95.643.700 

Drphôngci 
the 

Triu VND 

TOng cong 

Triu VND 

487.228 1.208.318 

743 .098 766.707 

(309.972) (309.972) 

920.354 1.665.053 

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

79 1.774 666.441 

329.796 384. 165 

(8.3 10) (9.272) 

1.113.260 1.041.334 

Mua ncr bang VND (*) 

Mua n  bang ngoai t (*) 

Dir phóng rCii ro 

Tong 

(*,)rgi ngày 30/06/2020, các khoán rnua nq du thu5c Ic)) hqn TDH và nçi nhórn 1. 
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3 7.969.551 
11.280.298 

16.236.965 

10.452.288 

354.769 

315.169 

39.600 

(15 7.250) 

(148.603) 

(8.647) 

38.167.070 

44.700 

44.700 

44.700 

(335) 

(335) 
44.365 

38.211.435 

25.823.935 
5.608.261 

15.434.453 

4.78 1.221 

315.169 

3 15. 169 

(108.405) 

(108.405) 

26.030.699 

44.700 

44.700 

44.700 

(335) 

(335)  
44.365 

26.075.064 

Ngân hang Thuong mi CuJ phuJn Tiên Mu so: B05/TCTD 
Phong 
57 Lfl Thtthng K&l,  Quçmn Hoàn Kiln:, Ha (Ban hành theo thông (its6 49/2014/77-NHNN ngày 

N5i 31/12/2014 cüa Th6ng d6c Ngán hang Nhà ntthc Vit Nam) 

12. Chfrng khoán du tir 
30/06/2020 31/12/2019 
Triju VND Triu VND 

CI::ng khodn sn sang dl ban 
a. Chfrng khoán i:p 
- Chng khoán ChInh phü 

- Chrng khoán Ncr  do các tuJ chrc tin dung khác trong 
nuâc phát hành 

- ChCrng khoán Nçi do các tuJ chCrc kinh t trong nuOc phát 
hành 

b. Cháng k/wan vOn 

- ChCrng khoán V6n do các t6 chrc tin dung khác trong 
nixàc phát hành 

- ChCmg khoan Vn do các t6 chCrc kinh t trong ni.rOc phát 
hành 

c. Drphbng rñi To chtng khoán dâu 1w san sang di bdn 

- Dçr phàng chung chüng khoán nç du tr sn sang dé ban 

- Dtr phong giãm giá chCrng khoán vuJn du tix s.n sang d 
ban 

TuJng chfrng khoán sn sang d ban 

ch&ng khodn dOn 1w gifr din ngày a'do hqn 

a. C/uthg k/:od:: n, 

- Chüng khoán Nç do các tuJ chCrc kinh t trong rnràc phát 
hành 

Trong do: Ch&ng khoán ncr do DATCphát hành 
b. Dir phàng rái ro ching kl:odn dOn 1w gifr din ngày ddo 
hgt: 
- Dr phông chung trái phiéu DATC 
Tong chthig khoán du tir gifr dn ngày däo hn 

TuJng chfrng khoAn du tir 

Tin/i hmnh bun d3ng drphbng cdc khoán ching khodn ilOu 1w trong kj 

Drphông 
ch&ng khoán 

ddu Lw sOn 
sang dê ban 

(chOng 
khoOn nq) 

Triu dông  

DrphOng 
ch&ng khoán 

dOu tw sOn 
sang dê ban 

(ch&ng 
khoOn von) 
Triu dOng 

D4rphOng ch&ng 
khoán dOu Lw gift 

den ngày dáo hgn Tong 
(Trái phiêu 

DATC) 

Triu dOng Triu dng 

s6 dir duJu k' ti 01/01/2020 108.405 335 108.740 
S6 dr phông trIch ip/ 
(hoàn nhp trong kS') 40. 198 8.647 48.845 

Xfr1'rUirotrongk5' 

Anh huâng tir mua ban nci 

s6 dir cuuJi k5' ti 30/06/2020 148.603 8.647 335 157.585 
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A A . Ngan hang Throng mal Co phan Tien 
Phong 
57 Lji Thithng Kiit, Quân Hoàn Kiern, Ha 
N5i 

Mâu sá: BOS/TCTD 

(Ban hành theo thông tits49/2014TIT-NHNNngày 

31/12/20 14 cáa Tháng &c Ngán hang Nhà nithc Vit Nam.) 

13. Tãi san co dinh hüu hinh 

Tang, giâm lài san cá djnh hfru hInh kj) nay: 

Khoãn myc May môc, 
thiet b1 

Phtrcrng 
tin vn 

tãi, truyn 
dn 

Thit bi, 
diingci 
quãn ly 

Don vj tInh: Triu VND 

Tàisãnc 
Cong djnh kháe 

Nguyen giá 
S6duduk5' 296.594 57.586 337.174 6.658 698.0 12 

So tang trong kS' 72.804 3.476 85 76.365 

- Tang trong k> 72.804 3.476 85 76.365 

S6 giam trong k5' 65 65 

- Thanh l nhwcing ban 65 65 

S dir cui k' 369.398 57.586 340.585 6.743 774.312 

Cia trj hao mon Iu k 
S6dudAukS' 165.941 24.867 132.474 5.765 329.047 
s6 tang trong kS' 29.587 2.884 25.148 384 58.003 
- Kháu hao trong kj' 29.587 2.884 25.148 384 58.003 
S6 giãm trong k5' 65 65 
- Thanh lj', nhu-cing ban 65 65 

S dir cui k' 195.528 27.751 157.557 6.149 386.985 

Cia trl cOn 1i 
Tingãyduk' 130.653 32.719 204.700 893 368.965 

Tai ngày cui k5' 173.870 29.835 183.028 594 387.327 

14. Tài san c djnh vô hinh 

- Tang, giám tàî san cá ttjnh vô hlnlz kj nay: 

Khoãn miiC 

Nguyen gia 

Don vi tInk Triu VND 

Phn mm may 
Cong tinh 

Sdi.rdAukS' 370.895 370.895 

SO tang trong kS' 48.427 48.427 
- Tang trong k 48.42 7 48.427 

S giãm trong k5' 

s6 dir cui k5' 419.322 419.322 

Cia tr hao mOn 1u5 k 
So dir dAu k5' 168.866 168.866 
s6 tang trong k$' 35.527 35.527 
- Kháu hao trong kj) 35.52 7 35.527 

S6 giãm trong k5' 

S dir cui k5' 204.393 204.393 

Cia trj cOn ii 
Ti ngày du k5' 202.029 202.029 

Ti ngày cui k 214.929 214.929 
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A A . Ngan hang Thlrffng mi Co phan Tien Mu sj: B05/TCTD 
Phong 
57 Lj Th:thng Kiit, Quân Hoàn Kiim, Ha (Ban hành theo thông lit so 49/2014/IT-NJ-INN ngày 

Nç3i 3 1/12/2014 cüa ThOng dOc Ngán hang Nhà nithc Vit Narn) 

15. Täi san co khác 
30/06/2020 31/12/2019 

Triu VND Triu VND 

Chi phi xây drng co bàn dâ dang/Mua sm tài san c djnh 197.120 143.551 

Các khoãn phài thu khác 6.687.376 8.924.050 
Các khoán phái thu n3i bs5 109.630 67.900 

Cdc khoán phái thu ben ngoài 6.577.746 8.856.150 

Các khoàn lâi và phi phài thu 1.564.654 1.311.427 

Dr phong rCii ro cho các tài san có khác (25.544) (15.308) 

Tài san co khác 1.502.630 1.499.720 

Tong 9.926.236 11.863.440 

16. Các khoãn nq ChInh phü và NHNN 

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

Vay Ngân hang nhã rnrâc bang VND 771.563 828.005 

Tng 771.563 828.005 

17. Tin, yang gui và vay các TCTD khác 

30/06/2020 

Triu VND 

31/12/2019 
Triu VND 

(Trinh bay Ia:) 

Tin gui các TCTD khác 

Ti&n gCri không kS' han 

- BcngVND 

Tin gui cO k' han 

Bang VND 

- Bang ngoai t 

Vay các TCTD trong nu&c, các ngãn hang nuO'c ngoài, chi 
nhánh ngân hang nu&c ngoài khác ti Vit Nam 
- BcngVND 
- Vay chiê't klulu GTCG bang VND 
Vay các TCTD ti nu&c ngoài khác 
- Bcng ngogi t 

Vay t chIrc tài chInh quc t — International Finance 
Corporation ("IFC") — World Bank Group 

- Bcngngoait 

Vay các TCTD trong nr&c, các ngân hang nLr&c ngoài, chi 
nhánh ngân hang niró'c ngoài khác ti Vit Nam cho mic dIch 
tài trçr thiro'ng mi 

- Bang VND 

- Bngngoait 

Vay các TCTD ti nu&c ngoài khác cho mc dIch thi trçr 
thirong mi 
- Bang ngoai t 

31.270.611 

12.845.611 

12.845.611 

18.425.000 

18.425.000 

- 

4.067.038 

2.418.000 
1.649.038 
4.758.460 
4.758.460 

2.321.200 

2.321.200 

3.312.363 

2.070.007 
1.242.356 

262.759 

262.759 

28.948.393 

11.348.543 

11.348.543 

17.599.850 

17.484.000 

115.850 

2.463.543 

1.440.000 
1.023.543 
3.359.650 
3.359.650 

2.317.000 

2.317.000 

2.753.424 

2.296.411 
457.013 

37 1.893 

3 71.893 

Tong 45.992.431 40.213.903 

23 



Ngân hang Thirong mi C phn Tiên Mu sJ: B05/TCTD 
Phong 
57 Lj ThwItng Ki1, QuIn Hoàn Kiln,, Ha (Ban hành theo thông 1u s 49/2014177'-NHNN ngày 

Ni 3 1/12/2014 cüa Thing d6c Ngãn hang Nhà nzthc Vit Nam,) 

18. Tin gth cüa khách hang 
30/06/2020 
Triêu VND 

31/12/2019 
Triu VND 

Tin, yang girl không kS'  han 14.190.225 14.340.219 

- Tin gcri không k' han  bang VND 12.607.581 12.708.507 

- Tin gCri không kS'  han bing yang, ngoi t 1.582.644 1.63 1.7 12 

Tin, yang gth cô k3' han 81.179.403 77. 168.735 

- Tin gcri có k$' han  bang VND 72.550.149 68.757.449 

- Tin gri có k' hn bang yang, ngoai t 8.629.254 8.411.286 

Tin gui vn chuyên dung 12.822 2.895 

Tin gui k qu 831.703 927.646 

Tong 96.214.153 92.439.495 

19. Vn tãi trq, üy thác du ttr, cho vay TCTD ch!u rüi ro 
30/06/2020 31/12/2019 
Triëu VND Triu VND 

Vn nh.n cUa các t chCrc, cá nhân trong ni.râc khác bang VND 246.010 242.647 

V6n nhn trrc tip cUa cac t6 chirc tãi chinh qu6c t bang ngoai t 464.240 463 .400 

Tong 710.250 706.047 

.L 20. Phat hành glay to.  co giá 
- Tlzuyit minh theo loçii lien 

30/06/2020 31/12/2019 

Triu VND Triu VND 

Bang VND 19.642.928 14.426.020 

Tng 19.642.928 14.426.020 

- Thuyll minh iheo kj hin 
30/06/2020 31/12/2019 
Triêu VND Triu VND 

GiAy t có giá có k5' han  dn 366 ngày 5.200.000 5.370.000 

Giy tà có giã có kS' han tir 367 ngày dn 1826 ngày 11.839.066 7.64 1.269 

Giy to. có giá cO k5' han  trên 1826 ngày 2.603.862 1.4 14.75 1 

Tong 19.642.928 14.426.020 

21. Các khoãn nq khác 
30/06/2020 31/12/2019 

Triu VND Triu VND 

Các khoãn lãi, phi phãi trã 2.080.499 2.034.579 

Các khoãn phâi trã va cong nçi khác 1.456.532 7 15.806 

Các khoán phái trà ben ngoài khác 1.451.530 715.804 

Qu5 khen thithngphüc lcri 5.002 2 

lông 3.537.031 2.750.385 
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Ngân hang Thirong mal C6 phn Tiên Phong 

57 Lj Thwong Kiêt, QuçIn bàn KiErn, Ha Ni 

A Mau so: B05/TCTD 

(Ban hành thea thông tie sci 49/2014,77'-NJINN ngày 31/12/2014 cña T/u.ng dcc Ngán hang Nhà 

nithc Vijt Nam) 

22. Vn và qu cüa To chrc tin dyng 

L Sodtrdau ky 

Vn op/V6n 
(lieu 1 

Thing dir 
v6n c phn 

Co phiu 
qu 

Qu5 Dij 
phông tài 

chinh 

Qu5 Dir trO 
b sung vn 

diu I 

Don vj iInh: Triu VND 

Lçi nhun 
sau thu& L Cong 

tOy k 

8.565.892 76 (683.239) 390.133 186.126 4.615.691 13.074.679 
Tang trong k' 309.384 154.692 1.628.007 2.092.083 
Tang von trong k' 

Lqi nhun tang trong kS' - 1.628.007 1.628.007 
TrIchIp các qu5 drtr1 309.384 154.692 464.076 
Chuyén t qu5 dir tr sang 
von 
Ban cô phiu qu9 
Tang khác 

Giãm trong k' 225.360 469.881 695.241 
SCr dyng trong kS' 

Mua CO phiu qu$' 225.360 225.360 
Trich 1p các qu5? dir trir 469.076 469.076 
Giám khác - - 805 805 

S dir cui k3' 8.565.892 76 (908.599) 699.517 340.818 5.773.817 14.471.521 
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Ngan hang Thuong miii C phn Tiên Phong Mu s6: B05,TCTD 

57 Lj Thu'ông Kiit, QuçIn Hoàn Kiénz, Ha N3i (Ban hành theo thông itt s 49/2014/TT-NHNN ngày 

3 1/12/2014 cüa rhóng d6c Ngán hang Nhà nzthc Viii  Narn) 

23. Thu nhp Iäi và các khoãn thu nhp tirong tir 

Ttr 01/01/2020 
dn 30/06/2020 

Tricu VND 

Tir 01/01/2019 t1n 
30/06/2019 

Tricu VND 

Thu nhp tr lãi tin gCri 115.797 162.528 

Thu nhp tr lài cho vay 5.320.207 4.157.667 
Thu IAi t& kinh doanh, du ti.r chrng khoán Ncr 1.214.356 912.229 
Thu khác tr hoat dng tin ding 239.282 242.520 

Thu tr nghip viii bão Iành 94.735 82.903 

Thu nhp läi tr nghip v  mua ban ncr 47.061 58.576 

Tong 7.031.438 5.616.423 

24. Chi phi läi và các khoãn chi phi ttrong tr 

Ira lài tin gCri 

Ira lâi tin vay 
Ira lãi phát hành giy t cO giá 

Ttr 01/01/2020 c1n 
30/06/2020 

Triéu VND 

Tü 01/01/2019 dn 
30/06/2019 

Triu VND 
2.579.412 

243.3 88 

506.7 10 

2.113.616 
359.942 

306.170 
Chi phi hot dng tin dung khác 209.895 145 .056 

Tng 3.539.405 2.924.784 

25. LãiJi thun tr hot dng dlch  vi 

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

Triu VND Triu VND 

Thu phi djch vi 605.278 605.238 
- Hot dng thanh toán 222.105 187.393 
-Hotdngngânqu5' 2.589 1.977 
- Djch vu kinh doanh, djch vu bão him và tu vn 229.131 251.102 
- Thu phi djch vu khác 151.453 164.766 
Chi phi dlch  viii lien quan (289.202) (119.864) 
- Hoat dng thanh toán (15 1.551) (86.436) 
- Cuâc phi buu din v mng vin thông (36.642) (17.43 8) 
-Ho?tdngngânqu5 (7.144) (14.777) 
- Djch vu ti.r vn, üy thác và dai  1 (3.875) (708) 
- Chi phi djch vu khác (89.990) (505) 

Lãi/ 1 thun tfr hot dng dch vi 316.076 485.374 
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Ngân hang ThLro'ng mi C phn Tiên Phong Mu so: B05/TCTD 

57 Lj Thufing Kiit, QucIn  Hoàn Kk4m, Ha Nc5i (Ban hành theo thong1wsá49/20141TT-NHNNngày 

31112i2014 cüa Th6ng dóc Ngán hang Nhà nttác Vit Nam) 

26. Lãi/l tr hot dng kinh doanh ngoi hi 

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

Triu VND Triu VND 

Thu nhp tir hot dQng kinh doanh ngoi hoi 505.878 371.012 

- Thu ttr kinh doanh ngoai t giao ngay và yang 288.065 148.380 

- Thu tr các cong cii tài chInh phai sinh tin t 217.813 222.632 

Chi phi hoot dng kinh doanh ngoi h6i (312.627) (356.142) 

• Chi v kinh doanh ngoi t giao ngay va yang (75.686) (98.8 17) 

............... - Chi ye các cong cii tal chinh phai sinh tien tç (236.94 1) (257.325) 
-. Z * . . Lail lo thuan hr hot dung kinh doanh ngoI hoi 193.251 14.870 

27. Lãi/1 thun tu hot dng mua ban chüng khoán du tu 

Tr 01/01/2020 dn Tu 01/01/2019 dn 
30/06/2020 30/06/2019 
Triu VND Triu VND 

Thu thp ti mua ban chCrng khoán dAu tu 

Chi phi v mua ban chi'rng khoán dAu ti.r 

Hoàn nhp/(Chi phi) dir phong rOi ro chCmg khoán du 
tu 

586.842 

(40.591) 

(40.198) 

674.116 

(46.548) 

(33.783) 

LãiJ 1 thun ttr hoyt dng mua ban chfrng khoán 
du hr 506.053 593.785 

I 28. Laillo thuan tir hot dQng khác 

Tr 01/01/2020 dn 
30/06/2020 

Triu VND 

Ttr 01/01/2019 dn 
30/06/2019 

Triu VND 

Thu nhâp tir hot dng khác 523.968 61.260 

- Thu tir các khoan nçi dA thrqc xi l xoá, bü dp bang 
nguôn rCii ro 

29.448 28.182 

- Thu tir thanh l', nhiscing ban tài san c6 djnh 

- Thu tir hot dng kinh doanh khác 494.5 19 3.420 

- Thu ti'r khoãn nç dã ban cho VAMC 29.658 
Chi phi lien quan den hot dung khác (143.488) (20.106) 

- Chi tt thanh 1', nhixcng ban tài san c6 djnh 

- Chi phi lien quan dn hot dông kinh doanh khác (143.488) (20.106) 

Läi/ l thun tir cäc hot dng kinh doanh khác 380.480 41.154 
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Ngán hang Thuong mi C phn Tiên Phong Mu Sn: B05/TCTD 

57 L35 Th:thng Kiit, Quân Hoàn KieAm,  Ha Ni (Ban hành theo thông lit s 49/2014/77'-NHNN ngày 

3 1/12/2014 cia Tháng d6c Ngan hang Nhà nitóc Vit Narn,) 

29. Chi phi hot dng 

Tr 01/01/2020 dn 
30/06/2020 
Triu VND 

Tir 01/01/2019 dn 
30/06/2019 
Triu VND 

Chi np thu và các khoàn phi, I phi 110 337 

Chi phi cho nhân vién 1.168.280 998.230 

- Chihrongvaphyca'p 1.071.607 907.044 

- Các khoán chi dOng gOp theo Ittong 54.623 39.652 

-Chilrcicd'p 6.399 6.682 
- Chi khOc cho nhán viên 35.651 44.852 

Chi v tài san 320.286 202.369 

Trong dO: - KhOu hao tài sOn c dfnh 93.530 63.5 72 

Chi cho hot dng quãn 1 cong vii 545.757 464.096 

Trong dO: - Cong tác phi 4.847 6.260 

- Chi v các hoat dc5ng doàn th cüa TCTD 706 9.634 

Chi np phi bâo him, báo dam tin gCri cUa khách hang 34.494 28.505 

Chi phi dix phOng (khOng tinh chi phI dir phOng ri ro tin 
dung ni va ngoi bang; chi phi dir phOng giâm giá chüng 
khoán) 

18.882 

Tng 2.087.809 1.693.537 

30. Tin và tircrng dwmg tiin 
30/06/2020 30/06/2019 
Triêu VND Triu VND 

Tin mt và các khoán ttxong &rong tin ti qu5' 1.620.795 1.936.607 

Tin gcri t?i  Ngân hang Nhà nirc 7.702.277 5.394.561 

Tin, yang gCri và cho vay ti các t chCrc tin ding khãc 
(gôm khOng lcj) hQn) 

Tin, yang gCri va cho vay ti các t chCrc tin drng khác (CO 

13.442.108 

6.253.683 

10.276.287 

6.811.600 

N } 

kI 

/cj> han khOng quO 92 ngày) 1 

Tng 29.018.863 24.419.055 
'EM 
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Ngân hang Thtroiig mi Ci phn Tiên Phong Mâu sJ: BO5ITCTD 

57 Lj Thwông Kiêt, Qufln Hoàn Kiim, Ha Nt5i (Ban hành :heo thông itt s6 49/2014/77-NHNN ngày 

31/12/2014 cüa Thing dlc Ngân hang Nhà nzthc Vit Nam,) 

31. Chinh sách quãn l rüi ro 

Djnh huOng cCia Ngân hang là trô thành mt t6 chc tài chinh da nng. Do 4y, vic sr drng các cong cx tài 

chInh, bao gm huy dng vn tir khách hang (b&ng san phAm tin gCri và phát hành giy t& cO giá) và dAu ti,r vao 

cac tài san tài chInh cO cht ltrcmg cao dA trô thành hoat dng mang tInh then ch6t giüp Ngân hang dat  thrqc 

mrc chênh 1ch lâi sut cAn thit. Xét tir khia canh  quàn 1' rüi ro, Ngân hang phài duy trI Co cAu danh mi,ic tài 

san, cong nq và ngun vn (bao gm các khoân mvc  ni bang và ngoai bang) vi mvc  tiêu an toàn, giãm thiéu 

rôi ro trong hoat dng ngân hang. Ben canh  dO, Ngân hang thc hin dAu ti.r vào các chcrng khoán hay cAp tin 

ding cho các ngân hang khác. Nhuiig rüi ro lien quan dAn trao di ngoi t và thay dôi lãi suAt duqc quán I' 

thông qua áp dung han mCrc trng thai nhAm han  chA sr tp trung qua mrc, dng thôi tham gia vào các hoat 

ding cO tác dvng  can bng lAn nhau dA giãm thiAu rUi ro. Thông qua vic nm gi nhiAu tài san là cac cong cii 

tài chInh cO chAt krcing cao, Co cAu bang can di kA toán côa Ngân hang có dCi khà nang phOng ngira rôi ro trng 

yAu trong qua trInh hoat dng kinh doanh và dam báo khã nãng thanh khoãn. Them vào dO, Ngân hang cflng 

tham gia vao nhiAu giao dlch  phong ngüa rii ro lien quan dAn các cong ci,x tài chInh nhu các cam kAt hoán di 

ngoi t cho mi,ic dIch quãn l rUi ro lAi suât. 

Trong qua trInh quan l rüi ro tin dvng,  Ngân hang dA scr dung có hiu qua cAm nang Tin ding, trong do ghi chi 

tiAt các chInh sách va thu tic cho vay cüng nhu các huâng dAn thi,rc hin dA chuAn hOa các hoat dng tin diing 

ccia Ngân hang. RUi ro thanh khoãn &rcYc han  chA thông qua vic nAm gi mt s hxcmg tiAn mt và các khoân 

tu0ng &rong tiAn dtrài dang tài khoãn Nostro mirc d hcip li', cac khoãn tiAn gcri cO kS' han tai Ngân hang Nhà 

nuOc va cac th chtc tin dung khác va cac giAy t cO giá. Các t' l an toàn cO tInh dAn yAu t rUi ro cUng di.rqc 

sCr ding dA quàn l' rCii ro thanh khoàn. Ngân hang thir?ng tiAn hành dánh giá chénh lch lài suAt, so sánh vâi 

cac thj trung trong ni.râc và qu6c tA dA có nhng diAu chinh kjp thii. Them vào do, vic áp di1ng các quy trinh 

quàn l rUi ro ni b cUng trâ nén hiu qua hon nhr vic triAn khai H thóng Quán l V6n Tp trung và H 

thng Thanh toán Tp trung, theo dO toàn b cac giao djch vn và thanh toán cUa Ngân hang dAu do Hi sâ 

chInh thijc hin. Vic do cho phép Ngân hang giám sat hiu qua hon các biAn dôi vA vn va giàm các sai sOt cO 

thA xãy ra cQng nhi.r nhung th tVc  ph(rc  tap  khong cAn thiAt. 

31.1 Rüi ro tin t 

Rüi ro tiAn t là rcii ro ma giá tn côa các cong cii tài chInh bi thay di xuAt phát tir nhUng thay di vA t' giá. 

Ngân hang di.rc thành 1p va hoat dng tai  Vit Nam, vâi dng tiAn báo cáo là VND. Trong khi dO Co CAU tài 

sàn-ngun v6n cüa Ngân hang bao gm mt phAn bang ngoai t (bao gm USD, EUR...), do dO cO thA phát sinh 

rüi ro tiêfl t. 

Rüi ro tiAn t diii vâi Ngân hang bao gm: 

- RUi ro tiAn t trong hoat dng kinh doanh ngoi t 

- RCii ro tiAn t trong hoat dOng huy dng vn va cho vay 

- Rôi ro tiAn t trong hoat dng dAu ti' 

Ngân hang dã dua ra mt h thng han  mrc dA quán l' trang thai ccia các dng tiAn. Trang thai ding tiAn duçic 

quãn l trén co sâ hang ngày và chiAn hrçic phOng ngira rôi ro duçic Ngân hang sr di,ing dA dam b rang trg 

thai cUa các dng tiAn duçyc duy trI trong han  mCrc dA thiAt lap. 

I 

C 

I 
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Ngãn hang Thro'ng mi Co phân Tiên Phong Mu sJ: B05/TCTD 

57 Lj ThwlYng K4t, Qucin Hoàn Kthrn, Ha Ni (Ban hành iheo thông tt4 scf 49/2014117'-NHNN ngày 3 1/12/2014 cüa Thng dc Ngan hang Nhà 

nuác ViI Nain) 

STT Chi tiêu 

TAI SAN 

USD dLrçrc 
quydi 

EUR thrçrc 
quydi 

Giã tr yang 
tin t thrçrc 

quy dôi 

Ngoi t 
khác quy 

Dan vi tInh: Triu VND 

VND Tng 

1 Tinmt,vàngbc,dáqu 188.349 28.729 614.389 187.710 601.618 1.620.795 
2 lien gCri t?i  NHNN 2.427.326 5.274.951 7.702.277 
3 lien gCri t?i  và cho vay các TCTD khác (*) 1.938.673 48.041 73.742 21.289.519 23.349.975 
4 Ch(rng khoán kinh doanh 

Các cong ciii tài chInh phái sinh và các tal san tài 
chinh khac 

3.136.264 - (200.857) (2.876.043) 59.364 

6 Cho vay khách hang và mua nçi (*) 8.734.728 92.806.174 101.540.902 
7 ChCrng khoán dâu ti.r (*) - 38.369.020 38.369.020 
8 Gop vOn, dAu tu dài hn - 
9 Tài san c djnh và BDS dAu tu 602.256 602.256 
10 Các tài san cO khac (*) 1.593.023 67.996 9.756 8.281.005 9.951.780 

TONG TAI SAN 18.018.363 144.766 614.389 70.351 164.348.500 183.196.369 

Nq PHAI TRA vA VON CHU S€% HiYU 

11 Tin gti Va vay cUa NHNN và TCTD khác 8.507.038 67.988 9.749 38.179.219 46.763.994 

12 Tin gCri cüa khách hang 10.097.874 73.461 - 92.324 85.950.494 96.214.153 

13 
Các cong cv tài chInh phái sinh và các tài san tài chInh 
klác 

14 Von tài trçr, üy thác dâu tu, cho vay TCTD chju rüi ro 464.240 - 246.0 10 710.250 
15 Phát hành giAy t có giá 19.642.928 19.642.928 
16 Các khoàn nç khac 211.625 65 1.970 592 3.322.779 3.537.031 
17 Von và các qu 14.471.521 14.471.521 
18 TONG N PHA! TRA VA VON CHU so HUU 19.280.777 141.514 1.970 102.665 161.812.951 181.339.877 

19 TRNG THAI TIEN T NQI BANG (1.262.414) 3.252 612.419 (32.314) 2.535.549 1.856.492 

20 TRANG THAI TIEN T NGOAI BANG 2.055.939 - (380.850) 25.029 (1.625.511) 74.607 

21 TRANG THAI TIEN T NQI, NGOLI BANG 793.525 3.252 231.569 (7.285) 910.038 1.931.099 

(*)Khong  bao gm dir phOng i-ui ro 



Ngân hang Thuo'ng mai C phn Tiên Phong 
57 Lj Thwông Ki't, Qumn Hoàn KiErn, Ha Ni  

Mau so: B05/TCTD 
(Ban hành iheo (hông zt s 49/2014/7T-NHNN ngày 

31/12/2014 cüa Thing dóc Ngán hang Nhà nzthc VfI Nam) 

31.2 Rái ro Mi suãt 
RCii ro lài suit là khà näng thu nhp hoc giá trj tài san cUa Ngân hang bj ãnh hisng khi lai suit trén thj trtrng bin 

dng. 

Rii ro lâi sut cüa Ngân hang có th xut phát tir hot dng du ti.r và hoat dng huy dng v6n và cho vay. 

Thôi han  djnh Iai lãi sut thic t là th&i hn con Iai  tmnh tr thai dim 1p báo cáo tài chInh cho tâi k5' djnh Iai  lAi sut 

gãn nhAt cCia các khoãn mvc  tài san và ngun van. Các giã djnh và diu kiin sau dtrqc áp ding trong phân tIch thai 

han xác djnh iai  lãi suit thrc t cCa cac tài san và cong nq cüa Ngân hang: 

- Tin mat, yang bac, dá qu và các tãi san có khác (bao gm tài san c6 djnh, bat dung san dau ti.r và tài san có 

khác) &rçic xp ba1  là khoàn mvc  không chju li; 

- Tin gCri tai  Ngân hang Nhà nuâc Vit Nam dirge xap ba1  là tian gui thanh toán, do do kS' han djnh  iai  lâi 

suat thrc t ducic xap ba1  dan mt thang; 

- Thai han  dinh  lai  lâi suat thirc t cCia eh(rng khoán dau tu dirge tinh dra trén thai gian dáo han  thrc t tInh t& 

th&i diam 1p báo cáo tài chinh cOa trng boai chUng khoán; 

- Th&i han  djnh li lAi suat thc t cUa khoán miic phát hành giay tä cO giá dtiqc tinh dira trén th&i gian dáo 

han thirc t cüa trng loai giAy ta co giá; 

- Th&i han  djnh  Iai  lâi suat thrc t cüa các khoân ng khác &rgc xap loai theo th&i gian dáo han  thrc th cUa tmg 

khoán ng; 

- Th&i hn djnh lai  lAi suát thirc t cCia các khoân tian gui và cho vay các TCTD; các khoán cho vay khách 

hang; các khoan nq ChInh phü và Ngãn hang Nhà nixOc Vit Nam; các khoàn tian gui Va vay các TCTD Va 

khoãn rnvc tian gui cOa khách hang, khoán mvc  phát hành giay ta có giá, các khoán miic ngun v6n tài trq, 

Oy thác dau tir, cho vay TCTD chju rCii ro di.rgc xác djnh nhtr sau: 

• Các khoàn mvc  cO lAi suat ca dlnh  trong su6t th&i gian cCia hcrp dang: Th&i han  djnh  Iai lai suát thrc t 

dra trOn th&i gian dáo han  thrc t tinh tr th&i diam bp báo cáo tài chinh; 

• Các khoàn mvc  có läi suat thà ni: Th&i han  djnh  Iai  lAi suat thc t dira trên kS'  djnh lai  IAi suat g.n nhat 

tInh tfr th&i diam 1p báo cáo tài chinh. 

hInh sách Mi suJt cüa Ngân hang 

Ban Diau hành dinh k' rà soát rüi ro tiam tang cUa Ngân hang trong bai cành kinh t và diau kiin kinh doanh hin 

hành, tp trung vao rüi ro lAi suat và rUi ro thi twang. Ban Diau hãnh cAn ca cAu tài san - ngun von vâi nhUng bat 

can dOi trong nguOn vOn tài trçy và rüi ro bian dng lAi suAt thj trirang và dam b tuân thU các chi tiéu, han  mrc và 

quy dlnh  dt ra. 

D nhiy di vói Mi suit 

Do Thông tir 210 không hiràng dAn ciii thA vA cách th(rc thrc hin phân tich d nhay lãi suát nên Ngân hang chira 

thrc hin vic trInh bay các thông tin nay. 
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Ngân hang ThLrong mai Co phân Tiên Phong Mã, s: B05/TCTD 
57 Lj Thu'?rng Kit!, Quân Hoàn KlEin, Ha Nji (Ban hành theo thông iu s 49/2014117'-NHNN ngày 31/12/2014 cüa Thng dc Ngán hang Nhà nirác 

Vit Nam) 

Chi tiêu 

TA! SAN 

Qua han 
Khong 

chju Mi 
A Den 1 tháng 

Tir1 -3 
tháng 

Lãi sut dLrçc dnh giá Ii trong vông 
Ttr3-6 Tr6 -12 

tháng tháng 
Tirl-5 

näm 

Don vi iInh: Triêu VND 
Tng 

Trên 5 näm 

Tin mt, yang bc, dá qu9 - 1.620.795 1.620.795 
Tin gCii ti NHNN - 7.702.277 - 7.702.277 
Tin gCri ti và cho vay các TCTD 
khác (*) 15.494.399 6.149.786 952.522 753.268 23.349.975 

ChC.rng khoán kinh doanh - - 
Các cong cu tài chInh phái sinh và 
các khoãn nç tài chmnh khác - 12.727 20.127 18.694 1.3 17 6.373 126 59.364 

Cho vay khách hang và mua nç (*) 1.354.181 26.674.453 45.839.790 10.638.316 10.747.433 5.733.007 553.722 101.540.902 
Ch(rngkhoán du tir (') 354.769 3.767.635 4.633.626 3.3 13.046 3.959.386 9.883.836 12.456.722 38.369.020 
GOp von du tu dài hn (*) - - - - 
Tài san c6 djnh và BDS DI 602.256 602.256 
Các tài san cO khác (*) 9.95 1.780 9.951.780 
TONG TA! SAN 1.354.181 12.529.600 53.651.491 56.643.329 14.922.578 15.461.404 15.623.216 13.010.570 183.196369 
NQ PHA! TRA 
Các khoãn nçi ChInh phü vã NHNN 
Viét Nam 

- 137.645 63.008 570.910 - 771.563 

Tin gri vàvaycáclClD khác 33.242.151 7.840.793 3.851.826 1.057.661 45.992.431 
Tin gCri cüa khách hang 31.747.720 15.890.964 21.307.331 15.436.732 11.831.406 96.214.153 
Các cOng ci tâi chinh phái sinh và 
các khoán nq tài chInh khác 

- - 

Ngun v6n tài trq, Uy thác dâu tu, 
cho vay TCTD ch:u  rOi ro 246.010 464.240 710.250 

Phathànhgthyt&cOgia - - - 912.100 1.503.350 8.097.362 7.341.516 1.788.600 19.642.928 
Các khoãn nq khác - 3.537.031 - - 3.537.031 
TONG NQ PHA! TRA 3.537.031 65.373.526 24.643.857 27.189.755 25.162.665 19.172.922 1.788.600 166.868.356 
MUC CHENH NHY CAM VOl 
LAI SUAT NO! BANG 1.354.181 8.992.569 (11.722.035) 31.999.472 (12.267.177) (9.701.261) (3.549.706) 11.221.970 16.328.013 

(*) Không bao gm dir phOng rüi ro 
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Ngân hang Thirong mi C phn Tiên Phong 
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Mau so: B05/TCTD 
(Ban hành iheo thông itt s6 49/2014,7T-NHNN ngày 

31/12/2014 cza Thóng dc Ngan hang Nhà nwóc Viii Nam) 

31.3 Rfli ro tJ:anh khoán 

Rüi ro thanh khoãn là rcii ro Ngân hang gp khó khän trong vic thrc hin nhüng nghTa vi thanh toán cho các cong 

nq tài chInh. Rcii ro thanh khoãn phát sinh khi Ngân hang cO th không dü khá nang thrc hin nghTa vi trá nç khi 

nhQng cong nçx nay dn han a nhUng th&i dim blnh thtthng hoc khó khän hoc Ngân hang phài chp nhn huy 

dng vn vâi chi phi gia tang d dam báo nghTa vv trá nç. 

Ngân hang dA ban hành Quy dlnh  va quy trInh v quán l riii ro thanh khoán trong do thit 1p quy djnh v vic quân 

ly khe ho thanh khoãn theo cac thang k' han,  các chi so do kthng rüi ro thanh khoãn, các kjch bàn cng thng thanh 

khoàn, xây drng k hoach  dir phOng thanh khoàn d chü dng các bin pháp xCr l trong tInh huOng thj trtr&ng cO 

bin dng. D giam thiu rüi ro thanh khoán, Ngân hang chü trtxong da dng hóa ngun vOn huy dng cüng nhx xây 

di,rng h thOng báo cáo can d6i vOn d tInh toan trng thai thanh khoàn hang ngày cüa Ngân hang, dng th&i thng 

xuyên cO báo cáo phán tIch, dir báo v tInh hInh thanh khoán trong ti.wng lai, thit 1p khu vi và han  mirc rUi ro 

thanh khoàn. 

Djnh kS'  hang tháng, tai  cuc hçp HOi  dOng ALCO, tInh hInh can dOi vOn và thanh khoán cQa Ngân hang là mt 

trong nhung ni dung tr9ng tam dirçic thào lun. Ding thai, tai  cuc h9p Hi dng QLRR, tInh hmnh tuân thu các chi 

sO hn mrc rUi ro thanh khoàn thrçic rà soát va báo cáo. Trên Ca sO phân tich, dánh giá, HOi  dng ALCO/Hi dng 

QLRR di.ra ra khuyn nghj tOi Ban lãnh dao  d có chi dao  trong thai gian tOi dam bão duy trI tOi ixu khã nang can 

d6i thanh khoàn an toàn va hiu qua c,:ia Ngân hang. 

Ngoài ra, Ngân hang cOn duy tn danh muc  Tài san dir trc thcr cap là trái phiu ChInh phU, có th ban hoc repo vOi 

Ngân hang Nhà rnrOc, day là ngun vOn thcr cap d phOng tnrmg hçnp cäng thAng thanh khoàn (nu phát sinh), d6ng 

thai ia nhung khoàn dAu tu sinh l?yi, gop phan tài trcl vOn cho các dir an trçng dim quOc gia. Th?:ii gian dáo han  cüa 

các tài san và cong nçi th hin thxi gian cOn lai  cüa tài san va cOng nq tInh tlr ngày 1p  báo cáo tài chinh riéng dEn 

khi thanh toán theo quy djnh trong hcip dng hoc trong diEu khoàn phát hành. 

Các già djnh va diu kin sau duçic ap dung trong phân tIch th&i gian dáo han  cüa các tài san và cong ng cUa Ngân 

hang: 

Tiên mat, yang bac  dá qu' va Tin gCri tai  Ngân hang Nhà nuOc: duvc phân loai vào tháng dáo han  dEn I 

tháng; 

Các khoàn tin gri và cho vay các TCTD khác, các khoãn cho vay khách hang, các khoàn chOng khoán dAu 

tr, các khoàn vay tr ChInh phu va Ngân hang Nhà nuOc, các khoán tiEn gcni và vay các TCTD khác, các 

khoán phát hành giAy ta có giá, các ngun vOn tài trçY, ciy thác dau ti.r ma TCTD chju rüi no: Thai gian dEn 

han duc xác dlnh  dtra vào ngày dEn han  theo hqp dng quy djnh; 

Thai gian dEn han  cüa ching khoán kinh doanh &rc tInh trén co sO th&i gian khá thi dE chuyEn d6i trái phiEu 

thành tiEn mt do danh mc nay bao gm các trái phiEu cO tinh thanh khoán cao; 

ThOi gian dEn han  cua tiEn gOi khách hang d.rc xác dlnh  dira trén thai han  dEn  han  thirc tE cua khách hang 

va các dr báo v chInh sách lài suát va các yEu tO kinh tE vi mô. 

Trén ca sO dxçc Ban Länh dao  phé duyt kE hoach kinh doanh hang näm, phang Quán l' can dOi vOn & KE hoach 

tài chInh phOi hçip vOl mt sO phOng nghip vi lien quan phân tIch và du báo các dOng tiEn vào/ra trong h thOng 

theo kE hoach dà &rçic phé duyt; dng thai can cO váo biEn dng ngun vOn và scr diing vOn thirc tE hang ngày dê 

dua ra các quyEt dlnh  v quãn l và diu hành vOn khã dmg cho phü hcip. 

Can cO van dir báo biEn dng ngun vOn khá dung, phOng Quàn 1 can dOi vOn và KE hoach tài chinh dau mOi phOi 

hqp phOng Kinh doanh vOn quan l Tài san d tr thO cap thông qua vic mua giay t& có giá có tInh thanh khoãn 
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(Ban hành theo thongtitsd49/2014fl7-NllNNngay 

31/12/2014 cña Thong dc Ngán hang Nhà nithc Vit Nam) 

cao. Các giy t có giá nay cO th6 duçic giao djch trén thj trtrmg thCr cp d chuyn hOa thành tin. Phông Quán I' 

can dM vón và K hoach tãi chInh du mi phi hçirp Phông Kinh doanh vn có th quyt djnh bàn Iai  cac giy ti có 

giá cho Ngan hang Nha ntxàc qua thj tnr&ng ma, hoc vay tái cp v6n khi ngun vn khâ dung thiu hi,it d dam bão 

thanh khoãn cho toàn h thng. 

Can ctr vào các quy djnh cüa Ngan hang Nhà nuâc, phong Quãn 1' can di vn & K hoach tâi chInh cüng pMi hcip 

vâi phông Kinh doanh v6n d xut phirong an quãn 1' vn kh diing cia Ngãn hang, dam bão s du bInh quân thi,rc 

t trên tài khoãn tin gai VND va ngoai t ti Ngân hang Nhà rnràc hang tháng không thp hon hn m(rc s6 dtr di,r 

trrr bt buc theo quy djnh. Ngoài ra, Ngân hang can thit 1p quan h han  mUc giao djch vâi các ngân hang và các 

t chCrc tin dung khác d h trçi In nhau khi cn thit. Phông Quãn 1 ri ro thj trixông thrc hin vai trô giám sat 

dc Ip dam bào rQi ro thanh khoãn thrcic quân 1', tuân thU dUng quy djnh, quy trmnh quãn I' và khu vi/han  m'rc rUi 

ro thanh khoân cUa Ngan hang. 

Khi 1ung v6n kh dung cCia Ngân hang di.rgc xác djnh trén co so d 1iu tr h thóng Core, chuong trInh thanh 

toán lien ngân hang CITAD, phAn mm quãn l Tài san N - Tài san Có, phn mm quan I Thanh khoãn trong 

ngày, thông tin v& các dang tin IOn tr các don vj kinh doanh. Do do, Ngân hang luôn chU dng quãn 1' trang thai 

thanh khoãn hang ngay. Hin nay, Ngán hang dang khn throng nâng cp và hoàn thin quy trInh cUng nhs trién 

khai va phát trin các phn mm h trci quan I rUi ro theo chun qu6c t. 

1-bat dng quãn 1 rCii ro thanh khoãn cCia Ngan hang &rqc giám sat chat chë theo huOng tuân thU các quy djnh cUa 

Ngân hang Nhã nuOc va cac tiêu chI quán 1 thanh khoân nOi  b cUa Ngân hang cho tirng ding tiên chinh VND, 

USD, EUR) trén danh mxc huy dng vn va cho vay. 
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Ngãn hang Thirong mai C phân Tiên Phong M&i sE: B05/TCTD 
57 Lj Thwirizg Ki't, Quuiz Hoân KiEm, Ha Nôi (Ban hành theo thông ut s 49/2014,TT-NHNN ngày 31/12/2014 côa Thong dôc Ngán hang N/ia 

rnràc Vit Narn) 

Qua hn Trong hn 
Don vj tInh: Triêu VND 

T$ng cong Chi tiêu Qua hOn 
trên3 
tháng 

Qua han 
dir613 
tháng 

Dn 1 tháng 
Ttr trên 1 
tháng dn 

3 thing 

Tutrên3 
tháng dn 
12 tháng 

Trtrên1 
näm dn 5 

näm 
Trén 5 näm 

TAI SAN 

Tin mt, yang bc, dã qu' 1.620.795 - 1.620.795 
Tin g&i t?i  NHNN 7.702.277 7.702.277 

Tin g&i tai vàcho vay các TCTD khác (*) 15.494.399 6.149.786 1.705.790 23.349.975 

Chüng khoán kinh doanh 

Các cong cii tãi chInh phái sinh và các khoãn 
nçi tài chinh khác 12.728 20.127 20.010 6.373 126 59.364 

Cho vay khách hang và mua nçi (*) 197.392 214.991 6.176.436 9.129.565 24.557.911 41.722.911 19.541.696 101.540.902 
Chtng khoán dAu tr (*) 356.769 900.000 4.92 1.729 17.755.533 14.434.989 38.369.020 
Gop v6n du UI dài han 
Tài san c dinh và BDS DI 2 1.212 5.628 499.960 95.454 602.256 
Các tài san cO khác (*) 3.229.420 1.781.060 3.071.708 709.250 1.160.342 9.951.780 
TONG TAI SAN 197.392 214.991 34.592.826 17.981.750 34.282.776 60.694.027 35.232.607 183.196.369 
NQPHAITRA 
Tin gCri và vay các TCTD khác và NHNN 31.058.595 7.840.793 5.195.226 2.669.380 - 46.763.994 
Tin gui cUa khách hang 25.268.690 9.018.696 26.675.085 35.251.682 - 96.214.153 
Các cong cii tài chinh phái sinh và các khoãn 
ncr tài chInh khác 

- 

Ngun v6n tài trq, Uy thác du UI, cho vay 
TCTD chiu rüi ro 682 19.651 669.382 20.535 710.250 

Phat hành giy tr cO giá 912.100 9.600.712 7.341.516 1.788.600 19.642.928 
Các khoãn nakhác 269.212 403.801 1.932.522 864.355 67. 141 3.537.031 
TONG NQ PHA! TRA 56.596.497 18.176.072 43.423.196 46.796.315 1.876.276 166.868.356 
M11C CHENH THANH KHOAN 
RONG 197.392 214.991 (22.003.671) (194.322) (9.140.420) 13.897.712 33.356.331 16.328.013 

(*) Khong bao gm di,r phOng rCii ro 
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Ngân hang Thtro'ng mi Co phn Tiên Phong 
57 Lj5 Thwông Kit, Qutz Hoân Kilni, Ha N3i 

Mau so: B05/TCTD 
(Ban hành thea thông tu S6 49/2014/TT-NHNN ngày 

31/12/2014 cza Th6ng dñc Ngdn hang Nhà nztbc Vit Nam,) 

32. Tr giá mt s ngoi t vão thôi diem cuM k5' 
30/06/2020 31/12/2019 

Loi tin 
VND VND 

AUD 15.929 16.219 
CAD 16.982 17.738 
CHF 24.3 83 24.002 
CNY 3.326 3.359 
EUR 26.190 26.206 
GBP 28.548 30.375 
HKD 3.010 2.994 
JPY 217,12 213,47 

SGD 16.657 17.196 
USD 23.212 23.170 
XAU 4.925.000 4.269.000 

Phê duyt báo cáo tãi chmnh 

Báo cáo tái chInh &rçxc Ban Diu hành phê duyt vào ngàyoC tháng 07 närn 2020. 
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