Bằng đam mê xây dựng một định chế tài chính vững mạnh, mang lại giá
trị đích thực cho khách hàng, cổ đông, nhân viên và toàn xã hội, Hội đồng
quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Ngân hàng luôn nỗ
lực phát triển vì một TPBank bền vững và hiệu quả.
Với tuyên ngôn thương hiệu “Vì chúng tôi hiểu bạn”, TPBank mong muốn
lấy nền tảng của “sự thấu hiểu” khách hàng để xây dựng phong cách
chất lượng dịch vụ ngân hàng hàng đầu. Dựa trên nền tảng công nghệ
tiên tiến và trình độ quản lý chuyên sâu, TPBank là ngân hàng luôn tiên
phong trong các xu hướng dịch vụ ngân hàng hiện đại, hướng tới mục
tiêu trở thành Ngân hàng số hàng đầu tại Việt Nam.
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Kính thưa Quý vị!
TPBank đã đi qua một năm nhiều thành tựu trong bối cảnh Việt Nam bước vào thời kì hội nhập quốc tế ngày càng
sâu rộng, kéo theo nhiều nhà đầu tư và các dòng vốn ngoại. Đây vừa là cơ hội hợp tác, vừa là áp lực cạnh tranh
buộc các ngân hàng nội địa cần phải đổi mới chất lượng dịch vụ để giữ chân khách hàng. Nắm bắt thuận lợi, khắc
phục khó khăn, 2016 đã trở thành một năm đáng nhớ khi chúng ta
tạo dựng được những nền tảng cơ bản, sẵn sàng cho một năm 2017 "khởi xướng thế vút cao".
2016, TPBank đón nhận sự tham gia của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), gia tăng đáng kể năng lực quản trị, cơ hội
hợp tác với các tổ chức tài chính ngân hàng trên thế giới. Đồng thời, Moody's công bố mức xếp hạng tín nhiệm
TPBank ở mức B2 - mức cao nhất trong các ngân hàng TMCP tại Việt Nam.
2016, lần đầu tiên TPBank được tổ chức tài chính uy tín The Asian Banker xếp hạng 6/17 ngân hàng mạnh nhất
Việt Nam và nằm trong TOP 500 ngân hàng hàng đầu châu Á, đánh dấu vị thế mới trên thị trường quốc tế. Hiện tại,
tổng tài sản của TPBank đã vượt qua cột mốc 100 nghìn tỷ đồng với trên 1,5 triệu khách hàng, màu tím thương
hiệu TPBank đang dần mở rộng trên toàn quốc với hệ thống
chi nhánh, phòng giao dịch ngày càng mở rộng.
2016, TPBank đã vươn lên mạnh mẽ với nhiều sản phẩm, dịch vụ vượt trội. Đối với lĩnh vực ngân hàng số, cùng với
hệ sinh thái công nghệ hiện đại gồm bộ đôi TPBank eBank - eToken; dịch vụ chấp nhận thẻ thanh toán mPOS, hệ
thống ngân hàng tự động LiveBank... TPBank được định vị là ngân hàng tiên phong, bắt kịp xu hướng quốc tế và đi
trước một bước so với nhiều ngân hàng trong nước, kiến tạo nhiều giá trị mới, được khách hàng tin yêu, tín nhiệm.
Thành tựu đó, không chỉ là công sức của HĐQT, Ban điều hành và tập thể CBNV mà còn là kết quả đến từ sự ủng hộ
của Quý cổ đông, Quý khách hàng, Quý đối tác. Thay mặt HĐQT và Ban điều hành, tôi xin được gửi lời tri ân đến
Quý vị vì sự đồng hành và tin tưởng đó.
Kế thừa, phát huy nền tảng và những kinh nghiệm có được của 2016, trên con đường xây dựng một định chế tài
chính vững mạnh, TPBank xác định 2017 sẽ là năm của 5 mục tiêu chính: sản phẩm vượt trội, trình độ chuyên sâu,
tuân thủ hàng đầu, chất lượng hoàn hảo, phát triển bứt phá.
2017 được dự đoán là năm của những thách thức và thời cơ đan xen, TPBank vẫn sẽ tiếp tục nắm bắt cơ hội, tiềm
năng thị trường, phát huy tốt tinh thần hợp lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và
sản phẩm dịch vụ.
Tôi tin tưởng rằng, dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban điều hành, sự ủng hộ Quý cổ đông,
Quý khách hàng và Quý đối tác và sự đồng lòng bền bỉ của hơn 4.000 CBNV TPBank, chúng ta sẽ
tiếp tục bứt phá, vươn tới những tầm cao mới.

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Đỗ Minh Phú
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TỔNG QUAN
VỀ

TPBANK
Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) được thành lập từ ngày 5/5/2008, với sự tham gia của các cổ đông chiến lược
giàu kinh nghiệm thị trường và tiềm lực tài chính gồm Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, Tập đoàn Công nghệ FPT, Tổng
công ty Tái bảo hiểm Việt Nam (Vinare), Tập đoàn Tài chính SBI Ven Holding Pte. Ltd (Singapore) và Công ty Tài chính
Quốc tế IFC (thuộc World Bank). Từ số vốn ban đầu hạn chế, TPBank đã không ngừng phát triển mạnh mẽ với những
thành tích kinh doanh xuất sắc và được nhiều lần ghi nhận là một tổ chức tài chính uy tín với nhiều giải thưởng uy tín
trong nước và quốc tế, đến nay sau gần 9 năm hoạt động, tổng tài sản của TPBank đã đạt trên 105 nghìn tỷ VNĐ.
TPBank luôn nỗ lực mang lại các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng hiệu quả nhất, hướng tới phân khúc khách
hàng trẻ và năng động. Đồng thời, luôn tiên phong trong các xu hướng ứng dụng và phát triển các công nghệ ngân
hàng hiện đại, hướng tới mục tiêu trở thành Ngân hàng số số một tại Việt Nam. Với nền tảng công nghệ sẵn có,
TPBank có nhiều lợi thế trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào xử lý các dịch vụ tư động ngân hàng, phát triển
sản phẩm, dịch vụ ngân hàng điện tử dựa trên nền tảng công nghệ cao. Không gian giao dịch công nghệ số cùng các
dịch vụ dành cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp: TPBank eBank, TPBank eToken, eBank Biz… đã, đang và
sẽ tiếp tục thu hút đông đảo khách hàng bằng sự tiện lợi, nhanh chóng, an toàn, hiệu quả; tạo thói quen thanh toán
không dùng tiền mặt cho đông đảo khách hàng. Mới đây nhất, TPBank vừa đưa vào hoạt động thành công mô hình
Ngân hàng tự động 24/7 TPBank LiveBank, cho phép khách hàng có thể thực hiện gần như đầy đủ các giao dịch ngân
hàng phổ biến như đến chi nhánh và đặc biệt, có thể tương tác với tư vấn viên từ xa thông qua video, mô hình này
đã nhận được sự đón nhận nhanh chóng và phản hồi tích cực từ đông đảo người sử dụng.
Với những nỗ lực đó, TPBank đã nhận được nhiều Giải thưởng xứng đáng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng
khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Cờ thi đua của UBND Thành phố Hà Nội, được hãng Moody's Investors
Service đánh giá tín nhiệm ở mức B2 – hạng cao nhất trong các Ngân hàng TMCP tại Việt Nam trong năm 2016, nhận
giải thưởng Ngân hàng điện tử tốt nhất do The Asian Bankers trao tặng, Lọt vào top 10 Ngân hàng Thương mại Việt
Nam uy tín nhất năm 2016 (do Vietnam Report công bố), Top 500 ngân hàng mạnh nhất Châu Á, Ngân hàng có sản
phẩm cho vay mua ô tô tốt nhất Việt Nam, Ngân hàng có doanh số thanh toán trung bình thẻ Visa Debit cao nhất
năm 2016…
Với tuyên ngôn thương hiệu “Vì chúng tôi hiểu bạn”, TPBank mong muốn lấy nền tảng của “sự thấu hiểu” khách hàng
để xây dựng phong cách chất lượng dịch vụ ngân hàng hàng đầu. Hiểu để sẻ chia, hiểu để cùng đồng hành với khách
hàng, để sáng tạo ra những sản phẩm dịch vụ tốt nhất và phù hợp nhất, đem lại những giá trị gia tăng cao nhất cho
khách hàng. Đó cũng chính là kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững mà TPBank hướng đến.
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Ông Đỗ Minh Phú
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Đỗ Minh Phú được bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT
Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) nhiệm kỳ 2013-2018.
Hiện ông Phú đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI – Doanh nghiệp tư nhân Số 1
Việt Nam trong bảng xếp hạng VNR500; Chủ tịch HĐQT – Công
ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý SJC Hà Nội. Chủ tịch HĐQT – Công
ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý SJC Đà Nẵng. Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đá quý và Vàng Yên Bái. Chủ tịch - Công ty
TNHH Đầu tư Bất động sản DOJILAND. Chủ tịch HĐQT - Công
ty CP XNK Hàng tiểu thủ Công nhgiệp Sài Gòn (Artex Sài Gòn);
Phó Chủ tịch - Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam, Ủy viên
Ban chấp hành – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
- VCCI và Đại sứ Hiệp hội Đá quý Quốc tế tại Việt Nam.
Với những thành tích và đóng góp xuất sắc cho nền kinh tế
và xã hội, ông Đỗ Minh Phú vinh dự được các Lãnh đạo cao
cấp của Nhà nước, Chính phủ tặng nhiều Huân chương và
Bằng khen như:
Huân chương Lao động hạng Ba (2014 và 2013); Bằng khen
của Thủ tướng Chính phủ vì đã có nhiều thành tích xuất sắc
trong việc triển khai Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức
tín dụng giai đoạn 2011-2015”; Bằng khen của Thống đốc
NHNN vì "Đã có thành tích đóng góp cho Hoạt động Ngân
hàng Việt Nam” (năm 2013 – 2014 - 2015). Cúp Thánh Gióng
trao tặng “100 Doanh nhân tiêu biểu năm 2010 và năm 2016”.
Ông Đỗ Minh Phú là cử nhân Đại Học Bách khoa Hà Nội khoa
Vô tuyến Điện tử.

11

Ông Đỗ Anh Tú
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ông Đỗ Anh Tú được bầu vào vị trí Phó Chủ tịch HĐQT TPBank nhiệm
kỳ 2013-2018. Hiện ông Tú đồng thời là Tổng giám đốc Công ty CP
Diana thuộc Tập đoàn Unicharm, Nhật Bản. Là chuyên gia hàng đầu
trong lĩnh vực quản trị thương hiệu và marketing, ông Tú đã có những
đóng góp quan trọng trong việc xây dựng và nâng cao vị thế thương
hiệu của Ngân hàng, đưa thương hiệu TPBank trở nên quen thuộc với
đại chúng như ngày nay.
Năm 2013, Ông Tú đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho những thành tích xuất sắc trong
việc triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín
dụng giai đoạn 2011-2015”; Bằng khen của Thống đốc NHNN vì "Đã có
thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ ngân hàng” (năm
2014 - 2015).
Ông Tú đã bảo vệ thành công Luận án Phó Tiến sĩ tại Đại học Kỹ thuật
Praha, Cộng hòa Séc.

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
Ông Lê Quang Tiến
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ông Lê Quang Tiến được bầu vào vị trí Phó Chủ tịch HĐQT TPBank
nhiệm kỳ 2013-2018. Hiện ông Tiến đồng thời là thành viên Hội đồng
sáng lập FPT.
Năm 2013, ông Tiến vinh dự được nhận Bằng khen của Thống đốc Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam cho những thành tích xuất sắc trong việc triển
khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn
2011-2015”; Bằng khen của Thống đốc NHNN vì "Đã có thành tích xuất
sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ ngân hàng” (năm 2014 - 2015).
Ông Tiến tốt nghiệp khoa Vật lý, ĐH tổng hợp Kishinev State University
và khoa Quản trị Kinh doanh Cao cấp tại Đại học Amos Tuck (Hoa Kỳ).
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Bà Nguyễn Thu Hà
Ủy viên Hội đồng Quản trị độc lập
Bà Nguyễn Thu Hà được bổ nhiệm vào vị trí Ủy viên Hội đồng Quản trị độc lập
của TPBank nhiệm kỳ 2013-2018.
Bà Nguyễn Thu Hà hiện đồng thời là thành viên HĐQT độc lập của Công ty cổ
phần dịch vụ thẻ Smartlink.
Trước đây, bà Nguyễn Thu Hà từng đảm nhận các vị trí quan trọng như: Phó Tổng
Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Chủ tịch Công ty
chứng khoán Vietcombank, Chủ tịch Hội Thẻ Ngân hàng Việt Nam thuộc Hiệp hội
ngân hàng Việt Nam.
Bà Nguyễn Thu Hà là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Đại học Georgetown,
Washington DC, Hoa Kỳ.

UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG

QUẢN TRỊ
Ông Shuzo Shikata
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ông Shuzo Shikata được bổ nhiệm là Phó Chủ tịch HĐQT của
TPBank từ tháng 04/2016, nhiệm kỳ 2013 - 2018. Hiện ông giữ chức
vụ Trưởng phòng phát triển kinh doanh dịch vụ tài chính nước ngoài
của Tập đoàn SBI Holding, Inc và đồng thời đảm nhiệm vị trí thành
viên HĐQT của công ty cổ phần quản lý quỹ FPT.
Với kinh nghiệm quản trị tiên tiến và hiện đại tại các ngân hàng
nước ngoài, ông Shuzo Shikata cùng Tập đoàn SBI Holdings, Inc.,
hiện đang hỗ trợ tích cực cho Ngân hàng Tiên Phong trong việc xây
dựng và thực hiện chiến lược phát triển ngân hàng.
Ông Shuzo Shikata tốt nghiệp cử nhân Kinh Tế, Trường Đại học
Ritsumeikan, Nhật Bản.
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Ông Phan Tuấn Anh
Ủy viên Hội đồng Quản trị
Ông Phan Tuấn Anh được bổ nhiệm vào vị trí Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.
Ông Phan Tuấn Anh hiện là Trưởng Ban Tài chính, Tổng Công ty viễn thông MobiFone.
Ông Phan Tuấn Anh là Thạc sỹ Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội.

Ông Phạm Công Tứ
Ủy viên Hội đồng Quản trị
Ông Phạm Công Tứ tham gia vào HĐQT TPBank từ những ngày đầu thành lập.
Ông Tứ là một chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực tài chính và bảo hiểm. Hiện nay, ông Phạm
Công Tứ đang là Tổng Giám đốc Tổng công ty Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (Vinare).
Ông Tứ là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Học viện Kinh doanh, Vương quốc Bỉ và Cử nhân Tài
chính - Kế toán, Đại học Tài chính Kế toán, Hà Nội.

Ông Ha Hong Sik
Ủy viên Hội đồng Quản trị
Ông Ha Hong Sik được bổ nhiệm là Ủy viên HĐQT của TPBank từ tháng 4/2015.
Ông Ha Hong Sik đã có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng và đã đảm nhiệm những chức vụ quan trọng tại một số tổ chức tín dụng
như Giám đốc điều hành Ngân hàng Thương mại Phnom Penh; Giám đốc tác nghiệp/
Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Hoàng gia SBI. Từ tháng 10/2010, ông là Cố vấn
Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư FPT.
Ông Ha Hong Sik tốt nghiệp Thạc Sỹ tại trường Manchester Business, UK và tốt nghiệp
cử nhân Quan Hệ Quốc Tế tại Đại học Gyeongsang, Hàn Quốc.
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BAN

KIỂM SOÁT
Ông Kento Tokimori
Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách
Ông Kento Tokimori được bổ nhiệm vào vị trí thành viên không chuyên trách ban kiểm soát từ tháng 4/2016, nhiệm kỳ
2013 - 2018.
Trước khi gia nhập TPBank, ông Kento Tokimori đang đảm nhiệm nhiều chức vụ tại tập đoàn SBI Holdings. Hiện nay,
ông đang giữ chức vụ trưởng phòng quản lý hoạt đông kinh doanh nước ngoài tại SBI Holdings (Nhật Bản).
Ông Kento Tokimori là cử nhân Trường Đại học Shophia – Nhật bản, chuyên ngành Luật.

Bà Nguyễn Thị Bảo
Trưởng Ban Kiểm soát
Bà Nguyễn Thị Bảo được bổ nhiệm vào vị trí Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.
Bà Nguyễn Thị Bảo là Cố vấn cao cấp Hội đồng Quản trị TPBank từ tháng 4/2012. Trước đây bà từng đảm nhiệm nhiều
vị trí quan trọng như Phó Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Trưởng phòng
Thẩm định đầu tư và chứng khoán của Vietcombank.
Bà Nguyễn Thị Bảo là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Tự do Bruxelle Vương quốc Bỉ tại Hà Nội.

Ông Thái Duy Nghĩa
Thành viên Ban Kiểm soát
Ông Thái Duy Nghĩa được bầu là Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.
Ông Thái Duy Nghĩa gia nhập TPBank từ tháng 06/2008 và từng đảm nhiệm nhiều vị trí: Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ
và Quản lý chất lượng, Trưởng phòng kiểm soát trực tiếp, Phó trưởng ban Kiểm toán nội bộ. Hiện tại ông đang là thành
viên chuyên trách của Ban Kiểm soát, Ngân hàng Tiên Phong.
Ông tốt nghiệp khoa Tài chính – Tín dụng, Học viện Ngân hàng.
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Ông Nguyễn Hưng
Tổng Giám Đốc
Ông Nguyễn Hưng có gần 30 năm kinh nghiệm kinh doanh và quản lý cấp cao trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng. Ông đã
tốt nghiệp Học viện Ngân hàng và có bằng MBA chuyên ngành Thương mại điện tử của North Central University, Hoa Kỳ.
Ông được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) từ ngày 04/07/2012.
Trước đó, ông Nguyễn Hưng đã từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quản lý quan trọng như: Tổng Giám đốc Ngân hàng Việt Nam
Thịnh Vượng (VPBank) từ 04/2009 đến 06/2012, và các chức vụ quản lý tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) trong thời gian từ năm 2000 đến năm 2009.
Với những đóng góp quan trọng trong việc đưa TPBank trở thành một ngân hàng lớn mạnh, hoạt động hiệu quả hàng đầu
hiện nay, ông Nguyễn Hưng đã được Thống đốc NHNN Việt Nam 2 lần tặng Bằng khen về các thành tích xuất sắc trong hoạt
động ngân hàng.

Bà Bùi Thị Thanh Hương
Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Khối Tài chính
Bà Bùi Thị Thanh Hương gia nhập TPBank từ tháng 09/2012 với vị trí Giám đốc Khối Tài chính và được bổ nhiệm là Phó Tổng
Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Tài chính từ tháng 09/2014.
Trước đó, Bà Hương đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản
lý quan trọng tại các tổ chức khác như: Phó Giám đốc phụ trách Khối Tài Chính, Kế toán trưởng tại Ngân hàng TMCP Đông
Nam Á (SeABank). Kiểm toán viên -Công ty dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC), Bộ Tài chính.
Bà Hương là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA) - Trung tâm Pháp Việt đào tạo về quản lý (CFVG); có Chứng chỉ CPA Úc;
Chứng chỉ CPA Việt Nam và tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân khoa Kế toán - Kiểm toán.
Ông Phạm Đông Anh
Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Khối Vận hành
Ông Phạm Đông Anh gia nhập Ngân hàng năm 2007 từ những ngày đầu trù bị thành lập Ngân hàng.
Năm 2010, ông Đông Anh được bổ nhiệm Giám đốc Cao cấp phụ trách Nghiệp vụ. Tháng 04/2011, ông Đông Anh được bổ
nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Nghiệp vụ, Khối Nguồn lực và Phát triển Mạng lưới.
Từ tháng 8/2012 đến nay, ông Đông Anh là Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc khối Vận hành.
Tháng 9/2014, ông Phạm Đông Anh đã vinh dự được Thống đốc NHNN tặng Bằng khen cho cá nhân “Đã có thành tích xuất
sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ Ngân hàng 2012-2013”.
Tốt nghiệp Khoa Tài chính - Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân và khoa Tiếng Anh, Đại học Hà Nội, trước khi gia nhập
TPBank, ông Đông Anh đã có 14 năm làm việc tại Ngân hàng VID Public Bank với các vị trí Quản lý Cấp cao như: Giám đốc
Chi nhánh VID Public Bank Hải Phòng, Giám đốc Sở Giao dịch VID Public Bank Hà Nội.
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Ông Đinh Văn Chiến
Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Khối Ngân hàng Cá nhân

Ông Nguyễn Hồng Quân
Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Khối Quản trị rủi ro

Ông Đinh Văn Chiến giữ vị trí Giám đốc Khối Ngân hàng Cá nhân của
TPBank từ tháng 12/2013. Từ tháng 4/2016, ông Chiến được bổ
nhiệm chức danh Phó TGĐ phụ trách Khối Ngân hàng Cá nhân.
Trước khi gia nhập TPBank, ông Chiến có bề dày hơn 18 năm kinh
nghiệm làm việc trong các lĩnh vực Tài chính Ngân hàng và Marketing, đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau tại các tổ chức trong nước và
quốc tế như: Phó Giám đốc Trung tâm Thẻ, Giám đốc Dự án Thẻ
Visa/ Master tại Vietcombank; Giám đốc Marketing tại Công ty
Johnson & Johnson Việt Nam; Quản lý cao cấp tại Ngân hàng OCBC
(Singapore) mảng Dịch vụ Tư vấn tài chính cá nhân toàn cầu; Giám
đốc Trung tâm Phát triển Sản phẩm thuộc Khối Ngân hàng bán lẻ tại
VPBank từ năm 2011.
Năm 2015, ông Chiến đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thống
đốc NHNN vì "Đã có thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành nhiệm
vụ ngân hàng” (năm 2014 - 2015).
Ông Chiến là Cử nhân Đại học Ngoại thương; Thạc sỹ Tài chính Ngân
hàng tại trường ĐH Notre Dame, Indiana, Hoa Kỳ theo chương trình
học bổng Fulbright.

Ông Nguyễn Hồng Quân được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc
kiêm Giám đốc Khối Quản trị Rủi ro của TPBank từ ngày
01/02/2012. Trước khi gia nhập TPBank, ông Quân đã có 15 năm
kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng và đảm
nhiệm các vị trí quan trọng trong các ngân hàng thương mại và
ngân hàng đầu tư. Ông từng là Giám đốc Quản trị Rủi ro, Phó Giám
đốc về Tuân thủ và Kiểm soát nội bộ, Citibank Việt Nam; Quyền
Tổng Giám đốc Công ty Chứng Khoán An Bình.
Ông Quân là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh cao cấp (EMBA) tại Học
viện Công nghệ Châu Á (AIT). Trước đó, ông tốt nghiệp ngành
Thương mại Quốc tế, Đại học Ngoại Thương Hà Nội và là Kỹ sư Kinh
tế, khoa Kinh tế Vận tải, Đại học Giao thông Hà Nội.
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Ông Nguyễn Hữu Thanh
Giám đốc Khối Pháp chế và Xử lý nợ
Ông Nguyễn Hữu Thanh gia nhập TPBank từ tháng 5/2011, được bổ nhiệm chức danh Giám đốc Khối Pháp chế và Xử lý nợ từ tháng
5/2015.
Ông Thanh có 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Pháp chế ngân hàng. Trước khi gia nhập TPBank, ông Thanh từng làm việc tại
Ngân hàng Nhà nước Trung ương, sau đó giữ vị trí Phó phòng Pháp chế và Kiểm soát tuân thủ tại Techcombank.
Ông Thanh là Thạc sỹ Luật, Viện Nhà nước và Pháp luật – Hà Nội; Thạc sỹ Chính sách công, Đại học Tsukuba - Nhật Bản.

2

Ông Nguyễn Việt Anh
Phó Tổng G iám đốc - Giám đốc Khối Nguồn vốn và Thị trường tài chính
Ông Nguyễn Việt Anh được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Nguồn vốn và Thị trường tài chính từ tháng 03/2011.
Ông Việt Anh là Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Đại học Tổng hợp bang Washington, Hoa Kỳ. Trước đó, ông tốt nghiệp Đại học Quốc
gia Hà Nội và Học viện Quan hệ Quốc tế.
Trước khi tham gia TPBank, ông Việt Anh đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc tại Techcombank và đảm nhiệm các vị trí quan
trọng như: Quyền Giám đốc Khối Quản lý Nguồn vốn và Giao dịch Thị trường Tài chính; Tổng Giám đốc công ty Quản lý quỹ Kỹ
Thương; Giám đốc Trung tâm Ngoại hối và Sản phẩm Phái sinh; Giám đốc Trung tâm Giao dịch Hàng hóa và Quản lý Sàn Giao dịch;
Trưởng Phòng Quản lý và Kinh doanh Tiền tệ, Ngoại hối.

3

Ông Khúc Văn Họa
Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Khối Ngân hàng doanh nghiệp
Ông Khúc Văn Họa được bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Bán hàng và Kênh Phân phối từ ngày
15/9/2012. Từ tháng 6/2015, ông Họa được bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc khối Ngân hàng doanh nghiệp.
Ông Họa là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại Trung tâm Pháp Việt đào tạo về Quản lý (CFVG). Trước khi gia nhập TPBank, ông Họa
từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quản lý quan trọng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và Ngân hàng Quân
Đội (MB) như: Phó Giám đốc Khối Quản trị Rủi ro, Giám đốc Trung tâm tín dụng SME, Giám đốc Vùng của Techcombank, Phó Giám
đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp lớn của MB.

20

BAN

ĐIỀU HÀNH

Bà Trương Thị Hoàng Lan
Giám đốc Khối Đầu tư và Khách hàng doanh nghiệp lớn
Bà Trương Thị Hoàng Lan gia nhập TPBank từ tháng 02/2011. Trải
qua nhiều vị trí quản lý cấp cao tại TPBank, bà Hoàng Lan được
bổ nhiệm chức danh Giám đốc Khối Đầu tư và Ngân hàng Lưu ký
từ tháng 5/2015. Đến tháng 12/2016, bà Hoàng Lan được bổ
nhiệm chức danh Giám đốc Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh
nghiệp lớn.
Tháng 09/2014, Bà Trương Thị Hoàng Lan đã vinh dự được Thống
đốc NHNN tặng Bằng khen cho cá nhân “Đã có thành tích xuất
sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ Ngân hàng 2012-2013”.
Bà Hoàng Lan đã có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài
chính-Ngân hàng. Trước khi gia nhập TPBank, bà từng giữ vị trí
Tổng Giám đốc Công ty chứng khoán Việt Tín.
Bà Hoàng Lan là cử nhân ngành Khoa học quản lý tại Đại học
Thăng Long.

2

Ông Lê Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Khối Tín dụng
Ông Lê Hồng Nam gia nhập TPBank từ năm 2009 với vị trí Giám
đốc chi nhánh TP. HCM. Từ tháng 03/2012, ông Nam được bổ nhiệm
là Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực phía Nam; sau đó được bổ
nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Tín dụng.
Tốt nghiệp Thạc sỹ, chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng, ông Nam
có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính-Ngân
hàng và đã đảm nhiệm những chức vụ quan trọng tại các tổ chức
tín dụng như: Trưởng phòng Tín dụng & Đầu tư Hội sở, Ngân hàng
Liên doanh ShinhanVina; Giám đốc Chi nhánh TP. HCM, Ngân hàng
Dầu khí Toàn Cầu (GPBank); Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP
Phát triển Mê Kông.
Năm 2016, ông Nam đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thống
đốc NHNN vì "Đã có thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành
nhiệm vụ ngân hàng” (năm 2014 - 2015).
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Ông Bùi Quang Cương
Giám đốc Khối Công nghệ thông tin
Ông Bùi Quang Cương gia nhập Ngân hàng từ thời gian trù bị thành lập Ngân hàng, tháng 05/2007.
Ông Cương từng giữ các chức vụ quan trọng như: Giám đốc Trung tâm CNTT, Quyền Giám đốc Trung tâm Thẻ và Ngân hàng Điện
tử của TPBank. Hiện tại, ông Cương đảm nhiệm vị trí Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin (CNTT).
Tháng 9/2014, ông Bùi Quang Cương vinh dự được Thống đốc NHNN tặng Bằng khen cho cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc góp
phần hoàn thành nhiệm vụ Ngân hàng 2012-2013”.
Ông Cương có 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và CNTT. Trước khi gia nhập TPBank, ông từng đảm nhiệm các vị trí
như Giám đốc Trung tâm phần mềm, Công ty 3C; Trưởng phòng tin học, Ngân hàng VID Public Bank.
Ông Cương là Cử nhân Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội.

2

Ông Nguyễn Lâm Hoàng
Giám đốc Khối Bán trực tiếp
Ông Nguyễn Lâm Hoàng được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Khối Bán trực tiếp và Kênh thay thế từ ngày 04/12/2013.
Trước đó, ông đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và đảm nhiệm nhiều chức vụ quản lý quan trọng tại
Techcombank như: Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp; Giám đốc Bán lẻ miền Bắc thuộc Khối Dịch vụ khách hàng Tài chính cá nhân;
Trưởng Dự án SSP miền Bắc kiêm Phó Giám đốc Trung tâm SSE, Khối S&D; Giám đốc Trung tâm Bán, Khối S&D.
Ông Hoàng tốt nghiệp Đại học Kinh Tế Quốc Dân – Khoa Ngân Hàng Tài Chính; Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA), Trung tâm Pháp
Việt đào tạo về quản lý (CFVG).

3

Ông Nguyễn Xuân Thanh
Giám đốc Khối Quản trị Nguồn nhân lực
Ông Nguyễn Xuân Thanh gia nhập TPBank từ tháng 06/2014 với vị trí Giám đốc Khối Quản trị Nguồn Nhân lực.
Trước đó, ông Thanh đã có hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản trị nguồn Nhân lực tại Techcombank và VPBank ở các vị
trí quan trọng như: Giám đốc Nhân sự, Giám đốc Đào tạo. Gần đây nhất, ông Thanh giữ chức vụ Giám đốc Nhân sự tại Ngân hàng
TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank).
Ông Thanh là Cử nhân Kinh tế Lao động, Đại học Kinh tế Quốc dân.
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CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NĂM 2016

MOODY’S XẾP HẠNG TPBANK
Tháng 8/2016, Tổ chức tài chính quốc tế (IFC), thành viên
Nhóm Ngân hàng Thế giới đã chính thức trở thành cổ đông
quan trọng của TPBank với tỷ lệ sở hữu 4,999% cổ phần
tại ngân hàng. Cũng trong năm 2016, IFC đã quyết định
nâng hạn mức tín dụng cho TPBank từ 10 triệu USD (năm
2015) lên 30 triệu USD. Sự kiện hợp tác này đánh dấu mốc
quan trọng giúp TPBank tăng cường hơn nữa nguồn vốn,
năng lực quản trị và phát triển cơ hội hợp tác với các tổ
chức tài chính ngân hàng khu vực và quốc tế.

IFC TRỞ THÀNH
CỔ ÐÔNG QUAN TRỌNG

VỚI MỨC TÍN NHIỆM CAO
VÀ TRIỂN VỌNG ỔN ÐỊNH

Tháng 10/2016, Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's
Investors Service công bố kết quả đánh giá tín nhiệm các
tổ chức tài chính Việt Nam. Theo kết quả này, TPBank
được xếp hạng tín nhiệm mức B2, mức cao nhất trong các
ngân hàng cổ phần ở Việt Nam ngay năm đầu tiên tham
gia. Việc được Moody's xếp hạng B2, phản ánh năng lực
tài chính tốt và triển vọng ổn định của TPBank.

02

CỦA TPBANK

01

06

07
RA MẮT BỘ ÐÔI HOÀN HẢO

RA MẮT ÐIỂM GIAO DỊCH
NGÂN HÀNG SỐ

Tháng 9, điểm giao dịch LiveBank đầu tiên đã ra mắt tại tại Khu công nghệ cao
FPT Láng Hòa Lạc. Tiếp đó, tháng 12/2016, TPBank tiếp tục ra mắt thêm 2 điểm
giao dịch LiveBank tại TP.Hồ Chí Minh. LiveBank là mô hình điểm giao dịch ngân
hàng trực tuyến 24/7 hiện đại nhất thế giới và lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.
Với TPBank LiveBank, khách hàng có thể dễ dàng thực hiện các giao dịch như: mở
tài khoản, nộp tiền mặt, mở sổ tiết kiệm, đăng ký eBank… Bên cạnh đó, khách
hàng sẽ được hỗ trợ trực tuyến 24/7 qua video call với các Tư vấn viên từ xa.

EBANK V8.0 VÀ ETOKEN

Ngày 6/12/2016, TPBank đã tổ chức Lễ ra mắt bộ
đôi Ngân hàng số hoàn hảo TPBank eBank v8.0 và
eToken với nhiều cải tiến vượt bậc, hứa hẹn sẽ
mang lại cho người dùng những trải nghiệm đặc
biệt về tốc độ, bảo mật và thân thiện. Cũng trong
năm 2016, phiên bản eBank cá nhân và doanh
nghiệp đã trải qua 2 lần ra mắt phiên bản mới, cho
thấy sự đầu tư và nỗ lực phát triển của TPBank
nhằm mang lại những sản phẩm dịch vụ hoàn hảo
và chất lượng phục vụ khách hàng.
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TỔNG TÀI SẢN

VƯỢT MỨC 105.000 TỶ ÐỒNG
VÀ ÐẠT 1,5 TRIỆU KHÁCH HÀNG
Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 của
TPBank tiếp tục tăng trưởng ấn tượng và tiến
thêm nấc thang phát triển mới với tổng tài sản
vượt mốc 105.000 tỷ đồng. Đây là một dấu mốc
quan trọng trong tiến trình phát triển của ngân
hàng lên quy mô các ngân hàng hàng đầu Việt
Nam. Trước đó, vào tháng 8/2016, NHNN đã chấp
thuận cho TPBank tăng vốn điều lệ từ 5.550 tỷ
đồng lên hơn 5.842 tỷ đồng.
Để đạt được kết quả kinh doanh xuất sắc, năm
2016 TPBank đã nỗ lực phát triển mạng lưới thêm
12 điểm giao dịch mới. Với chương trình tiếp cận
khách hàng hiệu quả, TPBank đã mở rộng tệp
khách hàng của mình lên hơn 1,5 triệu khách
hàng trên toàn quốc, khẳng định sự tin yêu của
khách hàng với thương hiệu TPBank.

TRỞ THÀNH NGÂN HÀNG SỐ 1
Ngày 10/5/2016, TPBank được The Asian
Banker trao giải thưởng Ngân hàng điện tử
tốt nhất (Best Internet Banking) tại Hội nghị
Thượng đỉnh Lãnh đạo các Ngân hàng châu
Á 2016 (The Asian Banker Summit 2016)
do The Asian Banker tổ chức thường niên.

NHẬN GIẢI THƯỞNG

BEST INTERNET BANKING
TẠI THE ASIAN BANKER
SUMMIT 2016

04

VỀ GIẢI NGÂN CHO VAY MUA XE
TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
CỦA THE ASIAN BANKER

Năm 2016, TPBank đã có nhiều nỗ lực phát
triển mảng kinh doanh bán lẻ, đặc biệt phải kể
đến mảng cho vay mua ô tô với nhiều chương
trình tiếp cận khách hàng hiệu quả và chuyên
nghiệp. Với kết quả đó, TPBank được Asian
Bankers đánh giá cao và trao giải thưởng
Best Auto Loan in Vietnam nhằm tôn vinh
Ngân hàng số 1 Việt Nam về giải ngân cho
vay mua xe.
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ÐƯỢC THỐNG ÐỐC NHNN
TẶNG BẰNG KHEN VÀ UBND
TP. HÀ NỘI TẶNG CỜ THI ÐUA
Tháng 1/2016, TPBank đã được Thống
đốc NHNN tặng bằng khen cho tập thể
cùng lãnh đạo và một số cá nhân thuộc
TPBank vì những thành tích trong hoạt
động kinh doanh. Được UBND TP. Hà Nội
trao tặng Cờ Thi đua vì đã có thành tích
trong phong trào thi đua Khối Doanh
nghiệp 2015.

TPBANK NHẬN GIẢI THƯỞNG

NHTM VIỆT NAM UY TÍN NHẤT
NĂM 2016

Tháng 7/2016, Báo cáo đánh giá Việt Nam
(Vietnam Report) công bố TPBank lọt vào danh
sách TOP 10 ngân hàng TMCP uy tín nhất năm
2016. Năm 2016, Vietnam Report thực hiện khảo
sát điều tra ngân hàng trên các yếu tố: quy mô
vốn, tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, kế
hoạch hoạt động trong năm 2016, uy tín truyền
thông… nhằm xác định vị thế của ngân hàng trong
ngành. Việc lọt vào top 10 của Vietnam Report cho
thấy TPBank đã có những bứt phá ấn tượng bằng
kết quả hoạt động kinh doanh hiệu quả và lành
mạnh trong năm 2016.

CÓ DOANH SỐ THANH TOÁN
TRUNG BÌNH THẺ VISA DEBIT
CAO NHẤT NĂM 2016
Tổ chức Thẻ Quốc tế VISA đã trao giải
Ngân hàng có Doanh số thanh toán trung
bình thẻ VISA Debit cao nhất năm 2016
tại Việt Nam cho TPBank bởi những kết
quả hoạt động tích cực của ngân hàng với
mảng sản phẩm này. Đồng thời, trong
bảng xếp hạng doanh số giao dịch thẻ
VISA Credit, TPBank cũng thăng hạng so
với 2015, lên vị trí thứ 6 trong top các
ngân hàng Việt Nam có doanh số lớn nhất
năm 2016.
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BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
NGÂN HÀNG NĂM 2016
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Hoạt động năm 2016 của TPBank được đánh giá tốt với tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính vượt kế hoạch đã đề ra, chi phí hoạt
động và nợ xấu được kiểm soát tốt so với mức chung toàn ngành. Tăng trưởng huy động, tín dụng đạt kết quả tốt, đặc biệt là các kỳ
hạn huy động trên 12 tháng để đón đầu việc thay đổi chính sách của NHNN áp dụng từ năm 2017. Các chỉ tiêu an toàn hoạt động luôn
tuân thủ quy định của NHNN.
Tổng tài sản của TPBank đến 31/12/2016 đạt 105.782 tỷ đồng, đạt 115,5% so với kế hoạch năm 2016. Tổng huy động cuối năm 2016 đạt
97.539 tỷ đồng, trong đó, huy động từ khách hàng là 55.082 tỷ đồng, tăng 39,4% tương đương 15.577 tỷ đồng so với năm 2015. Tổng
dư nợ (bao gồm cả TPDN) tăng trưởng tốt đạt mức 58.522 tỷ đồng. Trong đó dư nợ cho vay khách hàng là 47.326 tỷ đồng. Chất lượng
nợ tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp, chỉ là 0,7% tại thời điểm cuối năm 2016.
Bảng 1: Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Đơn vị tính: Tỷ đồng

So với kế hoạch
STT

Chỉ tiêu

Năm 2015

Năm 2016

Kế hoạch
năm 2016

+/-

%

1

Tổng tài sản

76.221

105.782

91.567

14.215

15,5%

2

Vốn điều lệ

5.550

5.842

5.842

(0)

0,0%

3

Tổng huy động

68.901

97.539

84.594

12.945

15,3%

3.1

Tiền gửi TCKT và cá nhân

39.505

55.082

63.875

(8.793)

-13,8%

3.2

Tiền gửi và tiền vay TT2

29.396

41.245

20.719

20.526

99,1%

3.3

Vốn tài trợ ủy thác

-

1.212

Dư nợ TT1 (bao gồm cả TPDN)

34.828

58.522

48.784

9.738

20,0%

4.1

Trái phiếu doanh nghiệp

6.588

11.197

7.184

4.013

55,9%

4.2

Cho vay khách hàng

28.240

47.326

41.600

5.726

13,8%

5

Tỷ lệ nợ xấu

0,66%

0,7%

<2%

6

Lợi nhuận trước thuế lũy kế

626

707

695

12

1,7%

7

CAR

12,13%

>9%

>9.5%

8

ROE(*)

13,85%

13,48%

13,30%

0,18%

1,4%

4

1.212

Ghi chú (*): ROE = Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân

Tổng thu nhập hoạt động thuần năm 2016 của TPBank đạt 2.309 tỷ đồng trong đó thu nhập lãi thuần đạt 2.121 tỷ đồng, chiếm 91,8%;
thu nhập thuần ngoài lãi đạt 188 tỷ đồng, chiếm 8,1%. Lợi nhuận trước DPRR tín dụng đạt 978 tỷ đồng. Năm 2016 ngân hàng đã trích
lập 272 tỷ đồng DPRR trong đó dự phòng Cho vay khách hàng 177 tỷ đồng và 95 tỷ đồng dự phòng cho các trái phiếu VAMC.
Lợi nhuận trước thuế năm 2016 của Ngân hàng đạt 707 tỷ đồng, đạt 101,7% so với kế hoạch cả năm.
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Biểu 1: Xu hướng huy động, dư nợ TT1 và số lượng khách hàng qua các năm

Tính đến cuối năm 2016 quy mô tổng tài sản đạt 105.782 tỷ đồng tăng 29.561 tỷ đồng, trong đó: Huy động TT1 tăng 15.577 tỷ đồng
tương tương tăng 39,4%, cho vay TT1 tăng 19.085 tỷ đồng tương đương tăng 67,6%. Cơ sở khách hàng tiếp tục được mở rộng, tăng
gần 315 nghìn khách hàng (27%) so với năm 2015, đạt trên 1.500.000 khách hàng. Đây là nền tảng quan trọng để TPBank tiếp tục phát
triển trong những năm tới.

HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN
Huy động từ khách hàng năm 2016 đạt 55.082 tỷ đồng, tăng 39,4% so với năm 2015. Trong đó tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng
đạt 7.702 tỷ đồng, chiếm 14%. Huy động bằng ngoại tệ đạt 6.165 tỷ đồng, tăng 881 tỷ đồng (14,32%) so cuối năm trước, chiếm 11,2%.
Đặc biệt, trong năm 2016 TPBank duy trì một định hướng huy động hiệu quả và định vị TPBank là một ngân hàng hoạt động an toàn
với mức lãi suất huy động các kỳ hạn chỉ ở tầm trung của thị trường.
Các sản phẩm huy động mới như Tiết kiệm Trường An Lộc, Tiết kiệm Tài lộc, Tài Lộc Online … cùng với các chương trình khuyến mại
khuyến mại hấp dẫn dành cho khách hàng đã được triển khai như “Cùng TPBank trải nghiệm mùa hè, chu du thế giới”; “Gửi tiền rộn
ràng quà, vui trọn tết vô giá”…

Đơn vị tính: Tỷ đồng
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Biểu 2: Cơ cấu huy động theo kỳ hạn
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Biểu 3: Cơ cấu huy động theo loại tiền
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HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG VỐN
HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
Chính sách tín dụng được TPBank xây dựng bám sát hoạt động tín dụng theo định hướng chiến lược của ngân hàng đã phát huy tác
dụng trong việc cải thiện quy trình cấp tín dụng và thẩm định tài sản tại TPBank trong thời gian qua.
Dư nợ cho vay khách hàng đến cuối năm 2016 đạt 47.326 tỷ đồng. Trong đó cho vay ngắn hạn đạt 17.906 tỷ đồng chiếm 37,8% và cho
vay trung, dài hạn đạt 29.420 tỷ đồng chiếm 62,2% tổng dư nợ cho vay TT1.
Đối với phân khúc Khách hàng cá nhân, ngoài việc tiếp tục phát triển vững mạnh các lĩnh vực cho vay chủ đạo, các Khối kinh doanh đã
nắm bắt được những cơ hội trên thị trường để tăng trưởng dư nợ core, gia tăng lợi nhuận và thị phần cho Ngân hàng. Trong năm 2016,
TPBank cũng cho ra mắt nhiều sản phẩm mới phục vụ các đối tượng, phân khúc khách hàng khác nhau: thẻ TPBank World Mastercard
Golf Privé & Club Privé…
Phân khúc Khách hàng Doanh nghiệp có tăng trưởng dư nợ tốt, ngân hàng đã giới thiệu hàng loạt sản phẩm dịch vụ cốt lõi theo kế
hoạch phát triển sản phẩm từ đầu năm: Cho vay mua ô tô phục vụ mục đích đi lại, cho vay mua ô tô phục vụ mục đích sản xuất, kinh
doanh; Sản phẩm thẻ tín dụng, trả lương qua thẻ; Liên kết hỗ trợ vay mua nhà…
Mảng Khách hàng doanh nghiệp cũng đã thực hiện 1 số chương trình cho vay ưu đãi hưởng ứng chủ trương của Thủ tướng Chính phủ,
Ngân hàng Nhà nước như gói 5.000 tỷ đồng hỗ trợ các doanh nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực ưu tiên. Đây là năm thứ
2 liên tiếp TPBank triển khai gói tín dụng 3.000 tỷ đồng dành riêng cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu với lãi suất chỉ từ 6,8%/năm.
Trong năm 2016, TPBank đã triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp với lãi suất ưu đãi, thủ tục nhanh chóng và mức
vay lên đến 1 tỷ đồng.
TPBank cũng đẩy mạnh các hoạt động liên kết, tài trợ với các doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đơn vị tính: Tỷ đồng
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Biểu 4: Hoạt động cho vay năm 2016
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Những nỗ lực trong việc xử lý nợ xấu tồn đọng và tăng trưởng tín dụng có chất lượng tốt đã giúp cho chất lượng tín dụng tiếp tục được
cải thiện, tỷ lệ nợ xấu 0,70% tại thời điểm cuối năm 2016, thấp hơn nhiều mức quy định của Ngân hàng Nhà nước.

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ, KINH DOANH NGOẠI TỆ VÀ VÀNG
Danh mục đầu tư của TPBank được quản lý theo hướng đảm bảo khả năng sinh lời, khả năng thanh khoản và tuân thủ đúng quy định
của NHNN.
Tính đến năm 2016, tổng đầu tư vào TPCP và trái phiếu các TCTD khác đạt hơn 18.669 tỷ đồng, chiếm 34,4% tổng danh mục đầu tư,
nhằm đảm bảo khả năng thanh khoản của ngân hàng, cũng như đa dạng hóa cơ cấu danh mục đầu tư. Ngân hàng tập trung đầu tư vào
trái phiếu các doanh nghiệp lớn có uy tín và tình hình tài chính lành mạnh, lãi suất hấp dẫn và có tính thanh khoản tốt trên thị trường.
Tiền gửi CKH, cho vay tại các TCTD khác đạt 23.785 tỷ đồng, chiếm 43,8% tổng danh mục. Đây là kênh có đóng góp đáng kể thu nhập
hoạt động thuần cho ngân hàng trong năm 2016.
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Biểu 5: Cơ cấu đầu tư năm 2016

Năm 2016, diễn biến phức tạp của thị trường ngoại hối và vàng, NHNN đã 03 lần điều chỉnh tỷ giá và 02 lần nới biên độ với biên độ
hiện áp dụng là 3%, chính vì vậy nửa đầu năm 2016 doanh số kinh doanh Vàng và G7 doanh số chưa cao, tuy nhiên trong quý 4/2016,
TPBank đã đẩy mạnh được hoạt động của mảng kinh doanh này và có đóng góp tốt vào kết quả kinh doanh chung của Ngân hàng

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO
Năm 2016, hệ thống quản trị rủi ro của TPBank tiếp túc được đẩy mạnh, tỷ lệ nợ xấu giảm dưới mức kế hoạch, không phát sinh các tổn
thất vận hành và các sự kiện rủi ro tiềm tàng nằm trong mức chấp nhận được. TPBank tiếp tục đẩy mạnh triển khai hệ thống Basel II,
với chuẩn mực tương đương 10 ngân hàng lớn trên thị trường.
Một số nội dung cơ bản đã được triển khai liên quan đến nâng cao năng lực quản trị rủi ro vận hành như: Duy trì các công cụ kiểm soát
rủi ro vận hành theo yêu cầu của Basel 2 như Loss Data Collection, Key Risk Indicators, Risk and Control Seft-assessment…qua đó nhận
diện các rủi ro trọng yếu phát sinh để có thể tập trung nguồn lực xử lý các rủi ro này, Thực hiện một số chuyên đề rà soát, kiểm tra tại
một số mảng hoạt động như Kho quỹ, CNTT, phối hợp với VP và IT kiểm tra trang thiết bị ANAT tại các ĐVKD, rà soát phân quyền và
truy cập ứng dụng CNTT chính… Tiếp tục duy trì các kênh trao đổi thông tin với các đơn vị có chức năng kiểm tra, kiểm soát và đơn vị
tiếp nhận ý kiến khách hàng như KTNB, KSS, Call Center… nhằm tận dụng kết quả kiểm tra, tối ưu nguồn lực & tránh chồng chéo trong
việc triển khai công việc kiểm tra, kiểm soát. Tiếp tục xây dựng phương án duy trì kinh doanh liên tục cho các mảng hoạt động chưa
được xây dựng kế hoạch, rà soát và cập nhật phương án dự phòng cho các mảng hoạt động có sự thay đổi.
TPBank luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định về đảm bảo an toàn vốn của NHNN. Cụ thể theo yêu cầu của Thông tư số 36/2014/
TT-NHNN ngày 20/11/2014 “Quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước
ngoài”, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu luôn được duy trì ở mức trên mức 9%, Tỷ lệ giữa tổng tài sản có thanh toán ngay và tổng nợ phải
trả luôn được duy trì ở mức trên 10% (quy định của NHNN không dưới 10%), tỷ lệ thanh toán nhanh duy trì trên 12% (quy định không
dưới 10%), tỷ lệ thanh toán trong 30 ngày tiếp theo của từng loại tiền luôn duy trì trên 50% đối với VNĐ, trên 10% đối với ngoại tệ
quy đổi sang VNĐ theo đúng quy định của NHNN, Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn luôn được duy trì ở mức thấp hơn
50%. Tại thời điểm 31/12/2016, các tỷ lệ này như sau:
••Tỷ lệ dự trữ thanh khoản 15,57%;
••Tỷ lệ thanh toán trong 30 ngày tiếp theo đối với VND là 71,9%;
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HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
Tổng số CBNV của toàn hệ thống tới 31/12/2016 là 3.937 người. TPBank đã đẩy mạnh hoạt động tuyển dụng trên toàn hệ thống, đặc
biệt đã tuyển đủ nhân sự đủ cho 12 CN/PGD mở mới trong năm.
Trong năm 2016, TPBank đã thực hiện tái cấu trúc tổ chức và hoạt động của Khối QTNNL (thành lập các Phòng Đối tác Nhân sự và tăng
cường nhân sự cho các đơn vị); Xây dựng và hoàn thiện Hệ thống quản lý hiệu quả làm việc (Quy định/Quy trình), Hoàn thiện Quy định/
Quy trình Tuyển dụng; Thực hiện rà soát và hoàn thiện bộ KPIs cho các chức danh công việc của Ngân hàng để đảm bảo việc đánh giá
hiệu quả làm việc được áp dụng hiệu quả trong toàn hệ thống.
Tính đến hết năm 2016, khối QTNNL đã thực hiện 479 khóa đào tạo với 15.500 lượt cán bộ nhân viên được đào tạo. Con số này gấp gần
2 lần con số năm 2015 (năm 2015 tổ chức 260 khóa học với 10.138 lượt học viên). Các chương trình đào tạo được triển khai toàn diện,
từ chương trình hội nhập dành cho nhân viên mới, các chương trình nghiệp vụ, kỹ năng theo lộ trình phát triển - lộ trình đào tạo đã
được ban hành, đến các chương trình được đầu tư dành cho quản lý cấp trung.
Năm 2016, cũng là năm đầu tiên, Phòng Đào tạo – Khối QTNNL triển khai các hoạt động tự đào tạo tại chi nhánh. Theo đó, Phòng Đào
tạo hỗ trợ xây dựng các ngân hàng tài liệu, các Giám đốc mảng/Trưởng nhóm tại ĐVKD sau khi được huấn luyện kỹ năng huấn luyện,
định kỳ hàng tháng lựa chọn chủ đề và thực hiện đào tạo tại Đơn vị; đây là hoạt động nhằm thúc đẩy văn hóa học tập tại TPBank.
Song song với việc triển khai các khóa học, Phòng Đào tạo phối hợp với các ngành dọc tổ chức các kỳ thi tập trung nghiêm túc, nhằm
đánh giá năng lực hiện có của cán bộ nhân viên để đưa ra định hướng đào tạo. Năm 2016, các hoạt động đào tạo nội bộ được chú trọng
triển khai, số lượng giảng viên nội bộ lên tới 117 giảng viên, hầu hết đều có chứng nhận hoàn thành khóa Kỹ năng đứng lớp – Train
the trainer.

HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Dựa trên nền tảng công nghệ sẵn có, đồng thời khẳng định tên tuổi Ngân hàng số hàng đầu của TPBank, năm 2016 Khối CNTT đã thực
hiện triển khai các dự án lớn nhằm hiện đại hóa công tác quản trị, tăng cường kênh tiếp cận khách hàng đồng thời cung cấp nhiều sản
phẩm tiện ích. Tăng cường an ninh an toàn thông tin, đầu tư công nghệ nâng cấp hệ thống an ninh bảo mật, nâng cao chất lượng dịch
vụ CNTT cũng là những ưu tiên hàng đầu được triển khai cụ thể thông qua các dự án sau:
••Golive dự án giải pháp thẻ SmartVista vào tháng 3/2016, giúp TPBank có thể triển khai nhanh các dịch vụ thẻ mới, đa dạng sản
phẩm thẻ đến khách hàng.
••Đưa vào sử dụng eToken miễn phí cho khách hàng giúp giảm chi phí đồng thời tăng cường tính bảo mật cho giao dịch trực tuyến.
TPBank cũng là ngân hàng đầu tiên ở VN áp dụng eToken cho giao dịch Core Banking nhằm tăng cường bảo mật khi thao tác
trên hệ thống FCC.
••Dự án eCounter phase 2 cũng vừa được đưa vào sử dụng giúp cho khách hàng có những trải nghiệm mới khi giao dịch tại TPBank,
khi có thể tự động nhận diện khách hàng và xếp chỗ tối ưu, chất lượng dịch vụ được nâng cao, giảm thời gian chờ đợi của khách
hàng tới giao dịch tại các Chi nhánh.
••Trong quản lý nội bộ để giảm bớt thời gian xử lý, chuẩn hóa qui trình, tiết kiệm chi phí giấy tờ in ấn, TPBank đang triển khai dự
án ECM-Paperless, mục tiêu của dự án này nhằm số hóa 90% các qui trình hiện có.
••Ngoài ra khối CNTT còn tiến hành nhiều nâng cấp cải tiến giúp tự động hóa các giao dịch chuyển tiền đi/về và upload các giao
dịch vào các hệ thống core/thẻ giúp giảm nhân sự vận hành, tăng năng suất lao động đặc biệt là rút ngắn thời gian xử lý giao
dịch nâng cao chất lượng dịch vụ.
••Xác định hệ thống an ninh thông tin là vấn đề sống còn của doanh nghiệp, trong năm 2016 khối CNTT đã tiến hành đầu tư nâng
cấp hệ thống theo dõi giám sát tấn công có chủ đích (ATP) và hệ thống kiểm soát log tập trung và các nâng cấp bảo mật khác,
giúp cho việc chủ động kiểm soát an ninh được tốt hơn, hạn chế các rủi ro từ bên ngoài cũng như nội bộ.
••Không chỉ chú trọng đến sản phẩm dịch vụ cho khách hàng bên ngoài, khối CNTT chính thức triển khai thành công dự án ITIL và
đưa vào áp dụng chuẩn ISO 27001. Dự án này giúp nâng cao chất lượng dịch vụ CNTT dựa trên các tiêu chuẩn thực hành đã được
kiểm chứng trên thế giới.
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HOẠT ĐỘNG CỦA KHỐI NGÂN HÀNG CÁ NHÂN
Năm 2016, khối ngân hàng cá nhân tiếp tục triển khai nhiều chương trình, sản phẩm dịch vụ đa dạng phục vụ cho các phân khúc khách
hàng khác nhau.
Khối đã triển khai phân tích tệp khách hàng hiện hữu để nhận diện các phân khúc khách hàng tiềm năng cho công tác khai thác bán
chéo; thiết lập bộ sản phẩm đáp ứng 6 nhóm nhu cầu KH bao gồm: Tài khoản - Giao dịch, Tiền gửi, Vay vốn, Thẻ tín dụng, Bảo hiểm
và Đầu tư. Triển khai các hoạt động cho vay, huy động tiền gửi mới, triển khai chính sách thẻ theo từng đối tượng khách hàng đặc thù
bằng các chính sách thẻ luôn được cập nhật thường xuyên, số lượng thẻ phát hành mới gần 34.000 thẻ, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ
năm trước, thẻ tín dụng TPBank Visa vươn lên vị trí thứ 6 trên thị trường về doanh số chi tiêu thẻ (từ vị trí thứ 8, năm 2015), doanh số
thẻ Visa Debit đứng số 1 thị trường; sản phẩm cho vay ô tô vươn lên số 1 thị trường về doanh số giải ngân và được The Asian Banker
trao tặng giải thưởng Ngân hàng có sản phẩm cho vay mua ô tô tốt nhất Việt Nam 2016.
Khối NHCN cũng triển khai các sản phẩm Bancassurance nhằm tăng thu phí, đáp ứng toàn diện hơn nhu cầu của khách hàng trong các
chương trình phát triển khách hàng, liên kết đối tác, khuyến mại và thúc đẩy bán.
Nhằm gia tăng kênh giao dịch với khách hàng và phục vụ khách hàng không ngừng nghỉ 24/7, TPBank đã và đang triển khai dự án
LiveBank; dự án này giúp cho khách hàng có thêm một kênh tiếp cận dịch vụ ngân hàng mới cùng trải nghiệm công nghệ ưu việt khi
giao dịch với TPBank; đồng thời cũng mở rộng địa điểm tiếp cận khách hàng và thời gian giao dịch 24/7 giúp gia tăng tiện ích cho khách
hàng trong điều kiện số chi nhánh còn hạn chế. Khách hàng có thể thực hiện hầu hết các giao dịch ngân hàng phổ biến như đăng ký
mở tài khoản thanh toán và eBank, mở sổ tiết kiệm, nộp tiền mặt vào tài khoản, mở thẻ ghi nợ… tại các điểm giao dịch tự động 24/7
TPBank LiveBank.
Tháng 12/2016, Ngân hàng điện tử TPBank eBank v8 đã được ra mắt cho khách hàng cá nhân với giao diện đẹp, cùng nhiều tính năng
mới như tự động điều hướng chuyển tiền, bổ sung các hình thức gửi tiền tiết kiệm điện tử, mở rộng các dịch vụ thanh toán và nhiều
tính năng mới áp dụng các công nghệ mới đi đầu trên thị trường như công nghệ Biometrics (Sinh trắc học) giúp đăng nhập và xác thực
giao dịch bằng vân tay.

HOẠT ĐỘNG CỦA KHỐI NGÂN HÀNG DOANH NGHIỆP
Bám sát nhu cầu của khách hàng, khối NHDN đã ban hành hàng loạt các sản phẩm cơ bản, cốt lõi, mang tính cạnh tranh cao như: Cho
vay kinh doanh máy móc thiết bị thi công công trình; Cho vay nhanh đảm bảo bằng bất động sản và ô tô; Cho vay mua ô tô khách
hàng doanh nghiệp; Cho vay ngắn hạn cho đại lý ô tô; Bảo lãnh cho chủ đầu tư trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương
lai; Quy định về LC nhập khẩu; chiết khấu bộ chứng từ, thanh toán bằng LC…
Các chương trình thúc đẩy bán cũng như các chiến dịch marketing phát triển khách hàng, chăm sóc khách hàng cũng đã được triển
khai mạnh mẽ. Trong năm 2016, TPBank tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp như các gói tín dụng 5000 tỷ và 3000 tỷ với
lãi suất ưu đãi, các chương trình ưu đãi lãi suất vay mua ô tô, các gói tài trợ vốn cho các doanh nghiệp ngành dược và nhà thầu cho
EVN; đồng thời TPBank đầu tư nâng cấp hệ thống eBank Biz với công nghệ mới bổ sung nhiều tính năng như thanh toán hóa đơn, đăng
ký giao dịch bảo lãnh, mở LC và chuyển tiền quốc tế, phát triển dịch vụ nộp thuế điện tử và nộp thuế hải quan qua eBank Biz (TPBank
EZ.Tax), hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, góp phần tiết kiệm đáng kể về thời gian và chi phí.

HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI
Trong năm 2016, TPBank đã tiến hành mở mới, khai trương hoạt động 5 chi nhánh tại các tỉnh Hà Nội, Hồ Chí Minh (2 chi nhánh), Thanh
Hóa, Khánh Hòa, 7 Phòng giao dịch tại các tỉnh (Hà Nội (3 phòng giao dịch), Hồ Chí Minh (2 phòng giao dịch) Đà Nẵng, Cần Thơ; mở mới
thêm 16 máy ATM, 3 máy ATM+ trên địa bàn Hà Nội (7 máy ATM và 1 máy ATM+), Hồ Chí Minh (4 máy ATM và 2 máy ATM+), Thanh
Hóa (1 máy), Đà Nẵng (2 máy), Khánh Hòa (1 máy), Cần Thơ (1 máy) di dời thay đổi địa điểm hoạt động của chi nhánh Hồ Chí Minh, Bến
Thành, Bình Dương, PGD Phú Mỹ Hưng và PGD Mỹ Đình. Tính đến 31/12/2016, mạng lưới chi nhánh của TPBank đã phủ khắp cả 3 miền
với 25 Chi nhánh, 30 PGD, và các Trung tâm kinh doanh thuộc các Khối.
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HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU, TRUYỀN THÔNG
Năm 2016, nhận diện thương hiệu của TPBank tiếp tục được phủ rộng trên khắp các tỉnh thành, được khách hàng yêu thích và đánh
giá cao. Các hoạt động quảng bá cho hình ảnh ngân hàng đã được đông đảo khách hàng biết tới và đón nhận, có thể kể đến các chiến
dịch như “Trải nghiệm đầu tiên, thêm lâu gắn kết” nhân dịp kỷ niệm 8 năm sinh nhật ngân hàng, các hoạt động trang trí Noel mang
Giáng sinh thế giới tới Việt Nam “TPBank cùng thế giới đón Giáng sinh” tại TPHCM đã được đông đảo khách hàng tham dự và khen ngợi,
chiến dịch “Tết là vô giá” thể hiện sự thấu hiểu và đồng hành của TPBank với khách hàng; cùng nhiều hoạt động quảng bá và khuyến
mại cho các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng cá nhân (trong đó tập trung vào sản phẩm Cho vay, Tiết kiệm và sản phẩm Thẻ), Ngân
hàng doanh nghiệp (tập trung vào các gói tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp, sản phẩm bảo lãnh, LC và Ngân hàng điện tử eBank), đưa
TPBank gần gũi hơn với khách hàng. Các kênh quảng bá đã được sử dụng linh hoạt, sáng tạo kết hợp giữa các kênh truyền thống như
Quảng cáo TV, Quảng cáo báo, Quảng cáo ngoài trời, cùng với các kênh Marketing số để tối ưu hiệu quả truyền thông và giúp khách
hàng có thể tiếp cận tới các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng tiện lợi hơn qua kênh Online.
Bên cạnh đó, hàng nghìn bài báo và phóng sự truyền hình trung ương và địa phương đã phản ánh và ghi nhận các kết quả hoạt động
kinh doanh tích cực của TPBank cũng như vai trò dẫn đầu về sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng, đặc biệt là các sản phẩm có hàm
lượng công nghệ cao. Với những nỗ lực này, trong năm 2016, TPBank được tổ chức Vietnam Report xếp hạng đánh giá là một trong
những ngân hàng có điểm media coding cao nhất trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG
Năm 2016, TPBank tiếp tục thể hiện vai trò ngân hàng vì xã hội và thực hiện các trách nhiệm cộng đồng thông qua các hoạt động ủng
hộ, tài trợ các chương trình từ thiện trung ương/ địa phương:
••Tháng 4/2016: Đồng hành cùng Hội chợ Việc làm dành cho sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng; Đồng hành cùng giải golf Vô
địch Trung - Cao niên Quốc gia 2016; Tài trợ giải Golf HNGA & PING Friendship Golf Tournament 2016
••Tháng 5/2016: Đồng hành cùng chương trình tình nguyện “Nghĩa tình đậm sâu – Địa đầu Tổ quốc” tại Hà Giang; Đồng hành cùng
Ngày hội việc làm BUH lần thứ 16 tại TP.Hồ Chí Minh
••Tháng 6/2016: ký kết hợp tác đầu tư vì sự phát triển chung của thành phố, đặc biệt là lĩnh vực an sinh xã hội. Theo đó, trong vòng
5 năm, TPBank sẽ tài trợ 5 tỷ đồng cho chương trình 1 triệu cây xanh trồng mới đến năm 2020
••Tháng 9/2016: Đồng hành cùng chương trình “Chắp cánh ước mơ – Vượt sông hồ tìm chữ” do TW Hội Khuyến Học Việt Nam và
các cơ quan đơn vị tổ chức và phát động
••Tháng 9/2016: Trao học bổng cho sinh viên giỏi vượt khó tại Học viện Ngân hàng
••Tháng 12/2016: Trao tặng quà tới con em cán bộ chiến sĩ thuộc Hải đội 2, thị trấn Cần Thạch, huyện Cần Giờ nhằm tri ân những
chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ bình yên nơi hải đảo

GIẢI THƯỞNG, BÌNH CHỌN 2016
••Tháng 1/2016, TPBank nhận Giấy khen của Tổng cục Thể dục Thể thao vì đã có thành tích đóng góp đối với sự phát triển phong
trào Golf Việt Nam. Cũng nhân dịp này, TPBank vinh dự được UBND TP. Hà Nội trao tặng Cờ thi đua vì đã có thành tích trong phong
trào thi đua Khối Doanh nghiệp năm 2015.
••Tháng 2/2016, TPBank được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng Bằng khen nhờ các thành tích xuất sắc trong hoạt
động ngân hàng trong các năm 2014-2015.
••Tháng 4/2016, TPBank lần thứ 4 nhận giải Thương hiệu mạnh Việt Nam do Thời báo Kinh tế Việt Nam và Cục Xúc tiến Thương
mại (Bộ Công Thương) phối hợp tổ chức.
••Tháng 5/2016, TPBank vinh dự nhận giải thưởng - Best Internet Banking (Ngân hàng điện tử tốt nhất) do The Asian Banker trao
tặng.
••Tháng 7/2016, TPBank vào top 50 Nhãn hiệu nổi tiếng - Nhãn hiệu cạnh tranh 2016 do Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam tổ chức. Cũng
trong tháng 7/2016, TPBank nhận giải thưởng NHTM Việt Nam uy tín nhất năm 2016 theo báo cáo đánh giá của Vietnam Report.
••Tháng 10/2016, TPBank được Moody’s xếp hạng tín nhiệm mức B2, mức cao nhất trong các ngân hàng cổ phần ở Việt Nam.
••Tháng 11/2016, lần thứ 2 sản phẩm TPBank eBank lọt Top 100 sản phẩm dịch vụ Tin & Dùng do Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
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THÔNG TIN CHUNG
THÔNG TIN VỀ NGÂN HÀNG
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) là ngân hàng thương mại cổ phần được thành lập
tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vào ngày 5 tháng 5 năm 2008 theo Giấy phép thành lập số 123/GP-NHNN của
Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam (“NHNN”); Giấy phép thành lập của Ngân hàng được điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung
theo Quyết định số 2132/QĐ-NHNN ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Thống đốc NHNN. Thời hạn hoạt động của Ngân hàng là
99 năm kể từ ngày cấp Giấy phép thành lập số 123/GP-NHNN. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Ngân hàng được đăng
ký lần đầu ngày 12 tháng 5 năm 2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 23 vào ngày 4 tháng 10 năm 2016.
Hoạt động chính của Ngân hàng là thực hiện các giao dịch ngân hàng ở Việt Nam bao gồm huy động và nhận tiền gửi ngắn hạn,
trung hạn và dài hạn từ các tổ chức và cá nhân; cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân trên
cơ sở tính chất và khả năng nguồn vốn của Ngân hàng; thực hiện các giao dịch ngoại tệ, các dịch vụ tài trợ thương mại quốc
tế, chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác, kinh doanh vàng và các dịch vụ ngân hàng khác được NHNN
cho phép.
Trụ sở và mạng lưới hoạt động
Ngân hàng có trụ sở chính tại Tòa nhà TPBank, 57 Phố Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, Ngân hàng có một (01) Hội sở chính, hai mươi lăm (25) chi nhánh, ba mươi (30) phòng giao
dịch tại các tỉnh và thành phố trên cả nước. (Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, Ngân hàng có một (01) Hội sở chính, hai mươi
(20) chi nhánh, hai mươi ba (23) phòng giao dịch tại các tỉnh và thành phố trên cả nước).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Các thành viên Hội đồng Quản trị của Ngân hàng trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:
Họ tên

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm/ Ngày hết nhiệm kỳ

Ông Đỗ Minh Phú

Chủ tịch

Bổ nhiệm cho nhiệm kỳ 2013-2018 theo Nghị quyết số 01/2013/NQ-TPB.ĐHĐCĐ
ngày 12/04/2013 và Nghị quyết số 10/2013/NQ-TPB.HĐQT ngày 12/04/2013

Ông Lê Quang Tiến

Phó Chủ tịch

Bổ nhiệm cho nhiệm kỳ 2013-2018 theo Nghị quyết số 01/2013/NQ-TPB.ĐHĐCĐ
ngày 12/04/2013 và Nghị quyết số 10/2013/NQ-TPB.HĐQT ngày 12/04/2013

Ông Đỗ Anh Tú

Phó Chủ tịch

Bổ nhiệm cho nhiệm kỳ 2013-2018 theo Nghị quyết số 01/2013/NQ-TPB.ĐHĐCĐ
ngày 12/04/2013 và Nghị quyết số 10/2013/NQ-TPB.HĐQT ngày 12/04/2013

Ông Eiichiro So

Phó Chủ tịch

Bổ nhiệm cho nhiệm kỳ 2013-2018 theo Nghị quyết số 01/2014/NQ-TPB.ĐHĐCĐ
ngày 17/04/2014 và Nghị quyết số 05/2014/NQ-TPB.HĐQT ngày 17/04/2014
Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT. Nhiệm kỳ 2013-2018 theo Nghị quyết số
01/2016/NQ-TPB.ĐHĐCĐ ngày 22/04/2016

Ông Shuzo Shikata

Phó Chủ tịch

Bổ nhiệm cho nhiệm kỳ 2013-2018 theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-TPB.ĐHĐCĐ
ngày 22/04/2016.
Bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT theo Nghị quyết số 08/2016/NQ - TPB.
HĐQT ngày 13/05/2016

Bà Nguyễn Thu Hà

Ủy viên độc lập

Bổ nhiệm cho nhiệm kỳ 2013-2018 theo Nghị quyết số 01/2013/NQ-TPB.ĐHĐCĐ
ngày 12/04/2013 và Nghị quyết số 10/2013/NQ-TPB.HĐQT ngày 12/04/2013

Ông Phạm Công Tứ

Ủy viên

Bổ nhiệm cho nhiệm kỳ 2013-2018 theo Nghị quyết số 01/2013/NQ-TPB.ĐHĐCĐ
ngày 12/04/2013 và Nghị quyết số 10/2013/NQ-TPB.HĐQT ngày 12/04/2013

Ông Phan Tuấn Anh

Ủy viên

Bổ nhiệm cho nhiệm kỳ 2013-2018 theo Nghị quyết số 01/2013/NQ-TPB.ĐHĐCĐ
ngày 12/04/2013 và Nghị quyết số 10/2013/NQ-TPB.HĐQT ngày 12/04/2013

Ông Ha Hong Sik

Thành viên

Bổ nhiệm cho nhiệm kỳ 2013-2018 theo Nghị quyết số 02/2015/NQ-TPB.ĐHĐCĐ
ngày 24/04/2015
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THÔNG TIN CHUNG (tiếp theo)
BAN KIỂM SOÁT
Các thành viên Ban Kiểm soát của Ngân hàng trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:
Họ tên

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm/ Ngày hết nhiệm kỳ

Bà Nguyễn Thị Bảo

Trưởng ban

Bổ nhiệm cho nhiệm kỳ 2013-2018 theo Nghị quyết số 01/2013/
NQ-TPB.ĐHĐCĐ ngày 12/04/2013 và Nghị quyết số 10/2013/NQ-TPB.
HĐQT ngày 12/04/2013

Ông Thái Duy Nghĩa

Thành viên chuyên trách

Bổ nhiệm cho nhiệm kỳ 2013-2018 theo Nghị quyết số 01/2013/
NQ-TPB.ĐHĐCĐ ngày 12/04/2013 và Nghị quyết số 10/2013/NQ-TPB.
HĐQT ngày 12/04/2013

Ông Shusaku Sawada

Thành viên không chuyên trách

Ông Kento Tokimori

Thành viên

Bổ nhiệm cho nhiệm kỳ 2013-2018 theo nghị quyết số 02/2015/
NQ-TPB.ĐHĐCĐ ngày 24/04/2015
Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2013-2018
theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-TPB.ĐHĐCĐ ngày 22/04/2016
Bổ nhiệm cho nhiệm kỳ 2013-2018 theo Nghị quyết số 01/2016/
NQ-TPB.ĐHĐCĐ ngày 22/04/2016

BAN ĐIỀU HÀNH VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG
Các thành viên Ban Điều hành và Kế toán Trưởng của Ngân hàng trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:
Họ tên

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm/ Ngày miễn nhiệm

Ông Nguyễn Hưng

Tổng Giám đốc

Bổ nhiệm ngày 04/07/2012

Ông Vũ Minh Trường

Phó Tổng giám đốc thứ nhất

Bổ nhiệm ngày 12/05/2015
Miễn nhiệm ngày 30/11/2016

Ông Phạm Đông Anh

Phó Tổng Giám đốc

Bổ nhiệm ngày 08/04/2011

Ông Nguyễn Hồng Quân

Phó Tổng Giám đốc

Bổ nhiệm ngày 01/02/2012

Ông Nguyễn Việt Anh

Phó Tổng Giám đốc

Bổ nhiệm ngày 07/03/2011

Ông Lê Hồng Nam

Phó Tổng Giám đốc

Bổ nhiệm ngày 02/03/2012

Ông Khúc Văn Họa

Phó Tổng Giám đốc

Bổ nhiệm ngày 15/09/2012

Bà Bùi Thị Thanh Hương

Phó Tổng Giám đốc

Bổ nhiệm ngày 09/09/2014

Ông Đinh Văn Chiến

Phó Tổng Giám đốc

Bổ nhiệm ngày 15/04/2016

Bà Lê Cẩm Tú

Kế toán Trưởng

Bổ nhiệm ngày 26/04/2013

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng trong năm và vào ngày lập báo cáo này là ông Đỗ Minh Phú, chức danh Chủ tịch
Hội đồng Quản trị.
Người ký báo cáo tài chính năm 2016 là ông Nguyễn Hưng, chức danh Tổng Giám đốc theo Ủy quyền số 111/2012/QĐ-TPB.
HĐQT ngày 10 tháng 8 năm 2012 của ông Đỗ Minh Phú.

KIỂM TOÁN VIÊN
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho Ngân hàng.
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BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
Ban Điều hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (“Ngân hàng”) trình bày báo cáo này và báo cáo tài chính của
Ngân hàng tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN ĐIỀU HÀNH ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Ban Điều hành của Ngân hàng chịu trách nhiệm đảm bảo báo cáo tài chính cho từng năm tài chính phản ánh trung thực và hợp
lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Ngân hàng trong năm. Trong quá trình
lập báo cáo tài chính này, Ban Điều hành cần phải:
lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Ngân hàng có được tuân thủ hay không và tất cả những sai lệch trọng yếu so với
những chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong báo cáo tài chính; và
lập báo cáo tài chính trên cơ sở nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Ngân hàng sẽ tiếp tục
hoạt động.
Ban Điều hành chịu trách nhiệm đảm bảo việc các sổ sách kế toán thích hợp được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của
Ngân hàng, với mức độ chính xác hợp lý, tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng các sổ sách kế toán tuân thủ với hệ thống
kế toán đã được đăng ký. Ban Điều hành cũng chịu trách nhiệm về việc quản lý các tài sản của Ngân hàng và do đó phải thực
hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và những vi phạm khác.
Ban Điều hành cam kết đã tuân thủ những yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính kèm theo.

CÔNG BỐ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
Theo ý kiến của Ban Điều hành, báo cáo tài chính kèm theo phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Ngân hàng
vào ngày 31 tháng 12 năm 2016, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc
cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán các Tổ chức Tín dụng Việt Nam và tuân thủ các
quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Thay mặt Ban Điều hành:

Ông Nguyễn Hưng
Tổng Giám đốc
Hà Nội, Việt Nam
Ngày 13 tháng 3 năm 2017
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BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
Số tham chiếu: 60849753/18716013

Kính gửi:

Các cổ đông
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (“Ngân hàng”) được lập
ngày 13 tháng 3 năm 2017 và được trình bày từ trang 6 đến trang 66, bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12
năm 2016, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các
thuyết minh báo cáo tài chính đi kèm.
Trách nhiệm của Ban Điều hành Ngân hàng
Ban Điều hành Ngân hàng chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Ngân hàng
theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán các Tổ chức Tín dụng Việt Nam và tuân thủ các quy định của Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm
về kiểm soát nội bộ mà Ban Điều hành Ngân hàng xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính
không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.
Trách nhiệm của Kiểm toán viên
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành
kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy
định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo
tài chính của Ngân hàng có còn sai sót trọng yếu hay không.
Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh
trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có
sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã
xem xét kiểm soát nội bộ của Ngân hàng liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết
kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm
soát nội bộ của Ngân hàng. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp
dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Điều hành cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.
Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý
kiến kiểm toán của chúng tôi.
Ý kiến của Kiểm toán viên
Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính
của Ngân hàng tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài
chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán các Tổ chức Tín dụng Việt Nam và
tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo
cáo tài chính.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam

Đặng Phương Hà
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 2400-2013-004-1
Hà Nội, Việt Nam,
Ngày 13 tháng 3 năm 2017

Trần Mai Thảo
Kiểm toán viên
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 2466-2013-004-1
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
tại ngày 31 tháng 12 năm 2016
Thuyết
minh

31/12/2016
triệu đồng

31/12/2015
triệu đồng

TÀI SẢN
Tiền mặt, vàng bạc, đá quý

2

815.148

621.500

Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

3

1.362.317

1.227.426

Tiền gửi tại và cho vay các TCTD khác

4

23.784.661

20.290.118

Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác

4.1

19.237.389

17.809.208

Cho vay các TCTD khác

4.2

4.547.272

2.480.910

-

-

29.149

11.150

46.233.626

27.977.664

46.642.977

28.240.322

(409.351)

(262.658)

677.530

-

682.805

-

(5.275)

-

7

29.882.518

21.578.948

Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán

7.1

29.175.883

21.165.710

Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn

7.2

1.019.638

604.132

(313.003)

(190.894)

144.374

134.016

Tài sản cố định hữu hình

100.386

99.684

Nguyên giá tài sản cố định

239.253

208.522

(138.867)

(108.838)

43.988

34.332

Dự phòng rủi ro cho vay/tiền gửi tại các TCTD khác
Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác
Cho vay khách hàng
Cho vay khách hàng

5

Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
Hoạt động mua nợ

6

Mua nợ
Dự phòng rủi ro hoạt động mua nợ
Chứng khoán đầu tư

Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư
Tài sản cố định

Khấu hao tài sản cố định
Tài sản cố định vô hình
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
tại ngày 31 tháng 12 năm 2016
Thuyết
minh

31/12/2016
triệu đồng

31/12/2015
triệu đồng

Nguyên giá tài sản cố định

103.947

81.705

Hao mòn tài sản cố định

(59.959)

(47.373)

2.852.686

4.380.012

Các khoản phải thu

1.239.632

3.680.395

Các khoản lãi, phí phải thu

1.310.216

864.882

Tài sản Có khác

1.191.527

734.506

Dự phòng rủi ro các tài sản Có nội bảng khác

(888.689)

(899.771)

105.782.009

76.220.834

Tài sản Có khác

TỔNG TÀI SẢN
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
tại ngày 31 tháng 12 năm 2016
Thuyết
minh

31/12/2016
triệu đồng

31/12/2015
triệu đồng

Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

8

1.500.282

2.017.980

Tiền gửi và vay các TCTD khác

9

41.245.247

29.395.609

Tiền gửi của các TCTD khác

24.734.800

18.995.180

Vay các TCTD khác

16.510.447

10.400.429

55.082.028

39.505.447

-

-

Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro

1.211.925

-

Các khoản nợ khác

1.061.041

503.133

Các khoản lãi, phí phải trả

857.986

398.462

Các khoản phải trả và công nợ khác

203.055

104.671

100.100.523

71.422.169

5.116.275

4.569.330

5.040.125

4.527.197

Vốn điều lệ

5.842.105

5.550.000

Thặng dư vốn cổ phần

(718.828)

(1.019.999)

(83.152)

(2.804)

76.150

42.133

565.211

229.335

5.681.486

4.798.665

105.782.009

76.220.834

NỢ PHẢI TRẢ

Tiền gửi của khách hàng
Các công cụ tài chính phái sinh và các công nợ tài chính khác

TỔNG NỢ PHẢI TRẢ

10

VỐN CHỦ SỞ HỮU
Vốn và các quỹ
Vốn

Cổ phiếu quỹ
Quỹ của TCTD
Lợi nhuận chưa phân phối
TỔNG VỐN CHỦ SỞ HỮU
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ, VỐN CHỦ SỞ HỮU
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Thuyết
minh

31/12/2016
triệu đồng

31/12/2015
triệu đồng

34.490.811

4.778.123

Cam kết mua ngoại tệ

2.507.665

544.421

Cam kết bán ngoại tệ

2.529.796

558.335

29.453.350

3.675.367

Cam kết trong nghiệp vụ LC

1.554.894

543.558

Bảo lãnh khác

5.361.860

2.952.593

Các cam kết khác

5.716.000

3.402.000

Cam kết giao dịch hối đoái

Cam kết giao dịch hoán đổi

Người lập

Người kiểm soát

Người phê duyệt

Bà Lê Cẩm Tú
Kế toán trưởng

Bà Bùi Thị Thanh Hương
Phó Tổng Giám Đốc

Ông Nguyễn Hưng
Tổng Giám đốc

Hà Nội, Việt Nam,
Ngày 13 tháng 3 năm 2017
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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Thuyết
minh

Năm 2016
triệu đồng

Năm 2015
triệu đồng

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự

12

5.173.686

3.321.373

Chi phí lãi và các chi phí tương tự

13

(3.052.861)

(1.918.454)

2.120.825

1.402.919

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ

146.317

103.022

Chi phí hoạt động dịch vụ

(60.199)

(34.639)

86.118

68.383

57.972

(48.813)

46.260

109.914

5.482

37.821

(7.792)

(17.861)

(2.310)

19.960

-

2.860

2.308.865

1.555.223

(582.714)

(345.126)

(42.801)

(29.260)

(705.061)

(420.407)

(1.330.576)

(794.793)

Thu nhập lãi thuần

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ

14

Lãi/(Lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh
ngoại hối

Lãi thuần từ chứng khoán đầu tư

15

Thu nhập từ hoạt động khác

Chi phí hoạt động khác

(Lỗ)/lãi thuần từ hoạt động khác

16

Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần

TỔNG THU NHẬP HOẠT ĐỘNG

Chi phí cho nhân viên

Chi phí khấu hao

Chi phí hoạt động khác

TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG

17
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (tiếp theo)
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Thuyết
minh
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự
phòng rủi ro tín dụng
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

Chi phí thuế TNDN hiện hành

Chi phí thuế TNDN hoãn lại

Tổng chi phí thuế TNDN
LỢI NHUẬN SAU THUẾ
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)

11

Năm 2016
triệu đồng

Năm 2015
triệu đồng

978.289

760.430

(271.735)

(134.767)

706.554

625.663

(141.343)

(63.503)

-

-

(141.343)

(63.503)

565.211

562.160

1.004

1.013

Người lập

Người kiểm soát

Người phê duyệt

Bà Lê Cẩm Tú
Kế toán trưởng

Bà Bùi Thị Thanh Hương
Phó Tổng Giám Đốc

Ông Nguyễn Hưng
Tổng Giám đốc

Hà Nội, Việt Nam,
Ngày 13 tháng 3 năm 2017
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BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Thuyết
minh

Năm 2016
triệu đồng

Năm 2015
triệu đồng

4.753.787

3.029.715

(2.648.103)

(1.810.036)

86.118

68.383

161.070

13.147

(2.968)

8.999

600

10.312

Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động
quản lý, công vụ

(1.292.763)

(802.583)

Tiền thuế thu nhập thực nộp trong năm

(93.829)

(1.000)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay
đổi về tài sản và vốn lưu động

963.912

516.937

(754.760)

(2.108.448)

(8.010.173)

(7.404.502)

(17.999)

(11.150)

(19.500.966)

(8.401.331)

(35.034)

(51.162)

1.983.741

(2.830.697)

(517.698)

2.017.980

Tăng các khoản tiền gửi, tiền vay các TCTD

11.849.637

4.293.992

Tăng tiền gửi của khách hàng

15.576.581

17.882.017

1.211.924

(89.234)

-

(17.940)

49.502

(33.346)

2.798.667

3.763.116

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được
Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được
Chênh lệch số tiền thực thu/ thực chi từ hoạt động kinh doanh chứng
khoán, vàng bạc, ngoại tệ
(Chi phí)/Thu nhập khác
Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xoá,
bù đắp bằng nguồn dự phòng rủi ro

Những thay đổi về tài sản hoạt động
Tăng các khoản tiền và cho vay các TCTD khác
Tăng các khoản về kinh doanh chứng khoán
Tăng các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác
Tăng các khoản cho vay khách hàng
Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản (tín dụng, chứng
khoán, đầu tư dài hạn)
Giảm/(Tăng) khác về tài sản hoạt động
Những thay đổi về công nợ hoạt động
(Giảm)/Tăng các khoản nợ Chính phủ và NHNN

Tăng/(Giảm) vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro
Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác
Tăng/(Giảm) khác về công nợ hoạt động
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

51

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (tiếp theo)
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Thuyết
minh

Năm 2016
triệu đồng

Năm 2015
triệu đồng

(53.159)

(84.589)

Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ

62

649

Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ

(4)

-

Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác

-

6.500

Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn
dài hạn

-

2.860

(53.101)

(74.580)

Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu

403.105

-

Tiền chi ra mua cổ phiếu ngân quỹ

(80.348)

-

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

322.757

-

3.068.323

3.688.536

19.223.804

15.535.268

22.292.127

19.223.804

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Mua sắm tài sản cố định

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Lưu chuyển tiền thuần trong năm
Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu năm
Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối năm

18

Người lập

Người kiểm soát

Người phê duyệt

Bà Lê Cẩm Tú
Kế toán trưởng

Bà Bùi Thị Thanh Hương
Phó Tổng Giám Đốc

Ông Nguyễn Hưng
Tổng Giám đốc

Hà Nội, Việt Nam,
Ngày 13 tháng 3 năm 2017
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) là ngân hàng thương mại cổ phần được thành lập
tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Ngân hàng được thành lập vào ngày 5 tháng 5 năm 2008 theo Giấy phép thành lập số 123/GP-NHNN của Thống đốc Ngân
hàng Nhà Nước Việt Nam; Giấy phép thành lập của Ngân hàng được điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung theo Quyết định số 2132/
QĐ-NHNN ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Thống đốc NHNN. Thời hạn hoạt động của Ngân hàng là 99 năm kể từ ngày cấp
Giấy phép thành lập số 123/GP-NHNN. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Ngân hàng được đăng ký lần đầu ngày 12
tháng 5 năm 2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 23 vào ngày 4 tháng 10 năm 2016.
Hoạt động chính của Ngân hàng là thực hiện các giao dịch ngân hàng bao gồm huy động và nhận tiền gửi ngắn hạn, trung hạn
và dài hạn từ các tổ chức và cá nhân; cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân trên cơ sở tính
chất và khả năng nguồn vốn của Ngân hàng; thực hiện các giao dịch ngoại tệ, các dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế, chiết
khấu thương phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác, kinh doanh vàng và các dịch vụ ngân hàng khác được Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam cho phép.
Vốn Điều lệ
Số vốn điều lệ của Ngân hàng tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2016 là 5.842.105 triệu đồng (tại thời điểm ngày 31 tháng
12 năm 2015: 5.550.000 triệu đồng).
Mạng lưới Hoạt động
Ngân hàng có trụ sở chính đặt tại Tòa nhà TPBank, 57 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, Ngân hàng có một (01) Hội sở chính, hai mươi lăm (25) chi nhánh, ba mươi (30) phòng giao
dịch tại các tỉnh và thành phố trên cả nước (Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, Ngân hàng có một (01) Hội sở chính, hai mươi
(20) chi nhánh, hai mươi ba (23) phòng giao dịch tại các tỉnh và thành phố trên cả nước).
Nhân viên
Tổng số cán bộ công nhân viên của Ngân hàng vào ngày 31 tháng 12 năm 2016 là 3.937 người (tại ngày 31 tháng 12 năm
2015: 2.697 người).

2. TIỀN MẶT, VÀNG BẠC, ĐÁ QUÝ
31/12/2016
triệu đồng

31/12/2015
triệu đồng

Tiền mặt bằng VNĐ

309.331

230.816

Tiền mặt bằng ngoại tệ

411.484

294.046

94.333

96.638

815.148

621.500

Vàng
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

3. TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
31/12/2016
triệu đồng

31/12/2015
triệu đồng

- Bằng VNĐ

763.853

580.078

- Bằng ngoại tệ

598.464

647.348

1.362.317

1.227.426

31/12/2016
triệu đồng

31/12/2015
triệu đồng

19.237.389

17.809.208

4.547.272

2.480.910

23.784.661

20.290.118

-

-

23.784.661

20.290.118

Tiền gửi tại NHNN

4. TIỀN GỬI TẠI VÀ CHO VAY CÁC TCTD KHÁC

Tiền gửi tại các TCTD khác
Cho vay các TCTD khác

Dự phòng rủi ro cho vay/tiền gửi tại các TCTD khác

Trong đó số tiền gửi có kỳ hạn tại và cho vay các TCTD khác không quá 3 tháng tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 là 11.003.879
triệu đồng.
4.1 Tiền gửi tại các TCTD khác
31/12/2016
triệu đồng

31/12/2015
triệu đồng

9.110.783

3.145.878

8.818.751

2.190.564

- Bằng ngoại tệ

292.032

955.314

Tiền gửi có kỳ hạn

10.126.606

14.663.330

9.700.000

12.540.000

426.606

2.123.330

271.494

153.230

19.237.389

17.809.208

Tiền gửi không kỳ hạn
- Bằng VNĐ

- Bằng VNĐ
- Bằng ngoại tệ
Trong đó số dư tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ cầm cố thế chấp tại TCTD
khác

54

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

4.2 Cho vay các TCTD khác
31/12/2016
triệu đồng

31/12/2015
triệu đồng

4.370.000

2.065.000

Trong đó số dư cho vay cầm cố thế chấp tại TCTD khác

170.000

515.000

Bằng ngoại tệ

177.272

415.910

Trong đó số dư cho vay cầm cố thế chấp tại TCTD khác

177.272

415.910

-

-

4.547.272

2.480.910

Bằng VND

Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác

5. CHO VAY KHÁCH HÀNG
31/12/2016
triệu đồng

31/12/2015
triệu đồng

Cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước

45.680.205

28.083.553

Cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân nước ngoài

664.770

-

Cho vay chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá

279.187

114.957

18.815

41.812

46.642.977

28.240.322

Nợ tồn đọng không có tài sản đảm bảo và không còn đối tượng thu
hồi nợ

5.1 Phân tích chất lượng nợ cho vay
31/12/2016
triệu đồng

31/12/2015
triệu đồng

45.125.413

27.466.561

1.167.691

545.981

Nợ dưới tiêu chuẩn

81.831

37.704

Nợ nghi ngờ

79.322

68.066

169.905

80.198

18.815

41.812

46.642.977

28.240.322

Nợ đủ tiêu chuẩn
Nợ cần chú ý

Nợ có khả năng mất vốn
Nợ tồn đọng không có tài sản đảm bảo và không còn đối tượng thu nợ
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5.2 Phân tích dư nợ theo thời gian cho vay gốc
31/12/2016
triệu đồng

31/12/2015
triệu đồng

Nợ ngắn hạn

17.905.580

15.196.727

Nợ trung hạn

16.159.684

7.347.755

Nợ dài hạn

12.577.713

5.695.840

46.642.977

28.240.322

31/12/2016
triệu đồng

31/12/2015
triệu đồng

-

-

682.805

-

(5.275)

-

677.530

-

31/12/2016
triệu đồng

31/12/2015
triệu đồng

12.506.998

9.326.155

6.162.092

5.474.938

10.176.988

5.983.775

Chứng khoán Vốn do các TCTD trong nước phát hành

315.169

315.169

Chứng khoán Vốn do các TCKT trong nước phát hành

(14.636)

(65.673)

29.175.883

21.165.710

Dự phòng chung

(85.921)

(50.436)

Dự phòng giảm giá

(49.402)

(57.382)

(135.323)

(107.818)

6. HOẠT ĐỘNG MUA NỢ

Mua nợ bằng VNĐ
Mua nợ bằng ngoại tệ
Dự phòng rủi ro

7. CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ
7.1 Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán

Chứng khoán Nợ
Trái phiếu Chính phủ
Chứng khoán Nợ của các TCTD khác trong nước
Chứng khoán Nợ của các TCKT trong nước
Chứng khoán Vốn

Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán
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7.2 Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
7.2.1. Trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành
31/12/2016
triệu đồng

31/12/2015
triệu đồng

Mệnh giá trái phiếu đặc biệt

974.938

559.432

Dự phòng trái phiếu đặc biệt

(177.345)

(82.741)

797.593

476.691

31/12/2016
triệu đồng

31/12/2015
triệu đồng

44.700

44.700

Dự phòng giảm giá trái phiếu DATC

(335)

(335)

- Dự phòng chung trái phiếu DATC

(335)

(335)

- Dự phòng cụ thể trái phiếu DATC

-

-

44.365

44.365

31/12/2016
triệu đồng

31/12/2015
triệu đồng

1.194.045

357.683

306.237

1.660.297

1.500.282

2.017.980

31/12/2016
triệu đồng

31/12/2015
triệu đồng

24.734.800

18.995.180

8.714.474

2.003.300

-

-

7.2.2. Trái phiếu DATC

Mệnh giá trái phiếu DATC

8. CÁC KHOẢN NỢ CHÍNH PHỦ VÀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Vay NHNN
- Vay theo gói hỗ trợ lãi suất
- Vay cầm cố các giấy tờ có giá

9. TIỀN VÀNG GỬI VÀ VAY CÁC TCTD KHÁC

Tiền, vàng gửi các TCTD khác
Tiền, vàng gửi không kỳ hạn
- Bằng VNĐ
- Bằng ngoại tệ
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31/12/2016
triệu đồng

31/12/2015
triệu đồng

14.000.000

14.978.000

2.020.326

2.013.880

16.510.447

10.400.429

11.859.549

7.550.002

-

-

4.650.898

2.850.427

41.245.247

29.395.609

31/12/2016
triệu đồng

31/12/2015
triệu đồng

7.460.570

4.979.669

7.035.910

4.654.605

424.660

325.064

47.380.366

34.380.263

41.647.929

29.438.113

5.732.437

4.942.150

2.967

8

46

5

2.921

3

Tiền ký quỹ

238.125

145.507

Tiền gửi ký quỹ bằng VNĐ

233.215

128.301

4.910

17.206

55.082.028

39.505.447

Tiền, vàng gửi có kỳ hạn
- Bằng VNĐ
- Bằng ngoại tệ
Vay các tổ chức tín dụng
- Bằng VNĐ
- Bằng ngoại tệ
- Vay chiết khấu GTCG

10. TIỀN GỬI CỦA KHÁCH HÀNG

Tiền, vàng gửi không kỳ hạn
Tiền gửi không kỳ hạn bằng VNĐ
Tiền gửi không kỳ hạn bằng ngoại tệ
Tiền, vàng gửi có kỳ hạn
Tiền gửi có kỳ hạn bằng VNĐ
Tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ
Tiền gửi vốn chuyên dụng
Tiền gửi vốn chuyên dụng bằng VNĐ
Tiền gửi vốn chuyên dụng bằng ngoại tệ

Tiền gửi ký quỹ bằng ngoại tệ
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11. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU
Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng số lợi nhuận thuần phân bổ cho các cổ đông của Ngân hàng chia cho số lượng bình
quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong năm. Chi tiết lãi cơ bản trên cổ phiếu của Ngân hàng như sau:
Năm 2016

Năm 2015

565.211

562.160

(8,843)

-

556.368

562.160

554.719.644

554.719.644

(8.735.700)

-

554.324.750

554.719.644

1.004

1.013

Năm 2016
triệu đồng

Năm 2015
triệu đồng

282.123

203.964

Thu nhập lãi cho vay khách hàng

2.872.328

1.762.662

Thu lãi từ chứng khoán đầu tư

1.775.371

1.289.640

Thu từ nghiệp vụ bảo lãnh

65.929

35.755

Thu lãi từ nghiệp vụ mua bán nợ

13.030

Thu khác từ hoạt động tín dụng

164.905

29.352

5.173.686

3.321.373

Năm 2016
triệu đồng

Năm 2015
triệu đồng

Trả lãi tiền gửi

2.462.217

1.553.219

Trả lãi tiền vay

522.041

342.858

Trả lãi phát hành giấy tờ có giá

-

-

Chi phí hoạt động tín dụng khác

68.603

22.377

3.052.861

1.918.454

Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)
Trừ
Cổ tức chi trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông
(triệu đồng)
Số cổ phiếu đầu năm (cổ phiếu)
Ảnh hưởng của cổ phiếu Quỹ mua lại trong năm (cổ phiếu)
Bình quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông sau ảnh hưởng (cổ
phiếu)
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng)

12. THU NHẬP LÃI VÀ CÁC KHOẢN THU NHẬP TƯƠNG TỰ

Thu nhập lãi tiền gửi

13. CHI PHÍ LÃI VÀ CÁC CHI PHÍ TƯƠNG TỰ
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14. LÃI THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ
Năm 2016
triệu đồng

Năm 2015
triệu đồng

146.317

103.022

72.441

54.670

2.895

2.392

Thu từ dịch vụ ủy thác và đại lý

165

-

Thu từ dịch vụ tư vấn

342

4.520

Thu từ kinh doanh và dịch vụ bảo hiểm

602

529

69.872

40.911

(60.199)

(34.639)

(1.446)

(361)

(46.422)

(28.995)

Chi về ngân quỹ

(4.806)

(3.771)

Chi về nghiệp vụ ủy thác và đại lý

(3.929)

-

(30)

-

(6)

(60)

Chi khác

(3.560)

(1.452)

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ

86.118

68.383

Năm 2016
triệu đồng

Năm 2015
triệu đồng

92.476

58.776

Chi phí về mua bán chứng khoán đầu tư

(18.709)

(27.962)

(Chi phí)/Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư

(27.507)

79.100

46.260

109.914

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ
Thu từ dịch vụ thanh toán
Thu từ dịch vụ ngân quỹ

Thu khác
Chi phí hoạt động dịch vụ
Bưu điện, viễn thông
Chi về dịch vụ thanh toán

Chi về dịch vụ tư vấn
Chi về hoa hồng, môi giới

15. LÃI THUẦN TỪ MUA BÁN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ

Thu nhập từ mua bán chứng khoán đầu tư

Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư
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16. (LỖ)/LÃI THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KHÁC
Năm 2016
triệu đồng

Năm 2015
triệu đồng

Thu nhập từ hoạt động khác

5.482

37.821

Thu nhập từ nợ đã xử lý rủi ro

600

10.312

62

702

Thu từ các công cụ tài chính phái sinh khác

-

1.030

Thu từ nghiệp vụ mua bán nợ

-

2.496

4.820

23.281

(7.792)

(17.861)

Chi từ công cụ tài chính phái sinh khác

-

(1.355)

Chi phí mua bán nợ

-

(10.578)

(4)

(406)

Chi phí khác

(7.788)

(5.522)

Lỗ/(lãi) thuần từ hoạt động khác

(2.310)

19.960

Thu từ thanh lý tài sản

Thu nhập khác
Chi phí hoạt động khác

Chi thanh lý tài sản cố định

17. TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
Năm 2016
triệu đồng

Năm 2015
triệu đồng

346

295

Chi phí cho nhân viên

582.714

345.126

- Chi lương và phụ cấp

510.473

305.010

2.122

12

- Các khoản chi đóng góp theo lương

37.339

21.271

- Các khoản chi khác

32.780

18.833

200.233

137.027

- Khấu hao tài sản cố định

42.801

29.260

- Bảo dưỡng và sửa chữa tài sản

18.980

10.019

Chi nộp thuế và các khoản phí, lệ phí

- Chi trang phục giao dịch và phương tiện bảo hộ lao động

Chi về tài sản
Trong đó:
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Năm 2016
triệu đồng

Năm 2015
triệu đồng

37.330

18.372

1.272

178

99.850

79.198

515.877

281.151

- Công tác phí

8.537

6.296

- Chi về hoạt động đoàn thể

1.904

1.402

- Vật liệu văn phòng, xăng dầu

31.690

20.585

- Điện, nước, vệ sinh cơ quan

21.184

15.464

- Chi bưu phí và điện thoại

34.565

19.854

- Chi hội nghị, lễ tân, khánh tiết

63.017

39.287

232.417

95.252

1.736

788

120.827

82.223

32.617

18.333

-

(564)

(1.211)

13.425

1.330.576

794.793

- Mua sắm công cụ lao động
- Chi bảo hiểm tài sản
- Chi khác về tài sản
Chi cho hoạt động quản lý công vụ
Trong đó:

- Chế xuất bản tài liệu, tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại
- Chi đào tạo, huấn luyện
- Chi phí quản lý khác
Chi nộp phí bảo hiểm, bảo toàn tiền gửi của khách hàng
Hoàn nhập dự phòng giảm giá khoản góp vốn, đầu tư dài hạn
(Hoàn nhập)/Chi phí dự phòng rủi ro khác

18. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN
Tiền và các khoản tương đương tiền thuần thể hiện trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ bao gồm các khoản trên bảng cân đối kế
toán sau đây:
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31/12/2016
triệu đồng

31/12/2015
triệu đồng

815.148

621.500

Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước

1.362.317

1.227.426

Tiền gửi tại và cho vay các TCTD khác không
kỳ hạn

9.110.783

3.145.878

Tiền gửi tại và cho vay các TCTD khác có kỳ
hạn không quá 3 tháng

11.003.879

14.229.000

22.292.127

19.223.804

Tiền và các khoản tương đương tiền tại quỹ

19. TÌNH HÌNH THU NHẬP CỦA CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN
Năm 2016
triệu đồng

Năm 2015
triệu đồng

3.063

2.006

582.714

345.126

2. Tiền thưởng

-

-

3. Thu nhập khác

-

-

582.714

345.126

5. Tiền lương bình quân tháng

15,85

14,34

6. Thu nhập bình quân tháng

15,85

14,34

I. Tổng số cán bộ, công nhân viên bình quân (người)
II. Thu nhập của cán bộ, công nhân viên
1. Tổng quỹ lương và ăn ca

4. Tổng thu nhập (1+2+3)

20. CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY LẬP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Không có các sự kiện nào khác phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính có ảnh hưởng trọng yếu hoặc có thể gây ảnh hưởng
trọng yếu đến hoạt động của Ngân hàng và kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong các kỳ sau ngày kết thúc năm
tài chính yêu cầu phải có thuyết minh trong báo cáo tài chính.
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21. TỶ GIÁ MỘT SỐ LOẠI NGOẠI TỆ VÀ VÀNG VÀO THỜI ĐIỂM CUỐI NĂM
31/12/2016
VNĐ

31/12/2015
VNĐ

USD

22.159

21.890

RUB

377

308

GBP

27.997

33.314

JPY

195,91

185,17

HKD

2.936

3.241

AUD

16.524

16.402

SGD

15.763

15.891

CAD

16.910

16.216

EUR

24.026

24.573

XAU

3.630.000

3.264.000

CNY

3.279

3.463

THB

635,14

621,00

CHF

22.347

22.784

KRW

18,88

19,15

NZD

15.867

15.401

Người lập

Người kiểm soát

Người phê duyệt

Bà Lê Cẩm Tú
Kế toán trưởng

Bà Bùi Thị Thanh Hương
Phó Tổng Giám Đốc

Ông Nguyễn Hưng
Tổng Giám đốc

Hà Nội, Việt Nam,
Ngày 13 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO

QUẢN TRỊ
2016

66

67

68

69

70

BÁO CÁO
QUẢN TRỊ 2016
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

71

72

BÁO CÁO
QUẢN TRỊ 2016
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

73

74

BÁO CÁO
QUẢN TRỊ 2016
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

75

78

Năm 2017 là năm TPBank tăng tốc phát triển sau khi đã thực hiện thành công đề án Tái cơ cấu Ngân hàng đã được Thủ tướng Chính
Phủ, NHNN và HĐQT phê duyệt. Giai đoạn 2013-2017 là giai đoạn phát triển nhanh và mạnh mẽ của TPBank với việc tập trung vào các
lĩnh vực mũi nhọn đã được xác định cũng như lĩnh vực TPBank có ưu thế cạnh tranh nổi trội so với các ngân hàng khác, với mục tiêu
trở thành Ngân hàng Số (Digital Banking) hàng đầu Việt Nam.
Bên cạnh việc thực hiện các mục tiêu trên, TPBank tiếp tục củng cố các yếu tố nền tảng như hệ thống quản trị rủi ro, hệ thống thông
tin quản trị, hạ tầng công nghệ, kiện toàn bộ máy tổ chức và tăng cường nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động toàn
ngân hàng hướng tới nâng cao hiệu quả, chất lượng dịch vụ và gia tăng nhận diện thương hiệu.
Trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô, các chủ trương, chính sách của NHNN; chiến lược và định hướng phát triển kinh doanh
của TPBank giai đoạn 2017 - 2020, TPBank đã xây dựng các Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2017 và các chương trình hành
động, giải pháp thực hiện như sau:

1. Mục tiêu kinh doanh năm 2017
Các mục tiêu tài chính cụ thể năm 2017 như sau:
Bảng 1 - Kế hoạch kinh doanh đến cuối năm 2017
STT

Chỉ tiêu

Thực hiện 2016

Kế hoạch 2017

Tăng trưởng

105.782

130.000

22,98%

5.842

5.842

-

1

Tổng tài sản

2

Vốn điều lệ

3

Tổng huy động

97.539

118.352

21,34%

3.1 Tiền gửi TCKT và cá nhân

55.082

71.607

30,00%

3.2 Tiền gửi & vay của TCTD khác

41.245

46.745

13,33%

1.212

0

Dư nợ cho vay và trái phiếu TCKT (*)

58.522

70.227

20,00%

4.1 Cho vay khách hàng

47.326

56.791

20,00%

11.197

13.436

20,00%

0,70%

<2%

707

780

>9,0%

>9,0%

13,48%

13,01%

3.3 Vốn tài trợ ủy thác
4

4.2 Đầu tư trái phiếu TCKT
5

Tỷ lệ nợ xấu

6

Lợi nhuận trước thuế

7

CAR

8

ROE (**)

(*) Kế hoạch dư nợ cho vay và đầu tư TPDN là 70.227 tỷ, cần được NHNN chấp thuận;
(**) ROE = Lợi nhuận trước thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân năm

10,33%
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