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Ngâii hang Thu'ong niti C phân Tiên Phong Báo cáo tài chinh qu III iiãm 2018 

(Ban hành theo thông 1w s 49/2014/7T-NHNN ngày 31/12/2014 

cnn Thng dcc Ngán hang Nhà nuó'c Vit Wain,) 

BANG CAN DOI KE TOAN 
Tii ngày 30 thdng 09 náni 2018 

STF Clii tiêu 
Thuyt 30/09/2018 31/12/2017 
minh Triêu VND Triêu VND 

A. TAI SAN 126.912.061 124.040.176 
I Tin mt, yang bc, dá qu 5 1.120.451 1.176.978 
II Tin gñi ti NHNIN 6 1.372.914 2.364.130 

Tin, yang gui ti các TCTD khác vã cho vay cãc 
7 17.486.927 22.488.409 

TCTD khác 
I Tin, yang giri tai các TCTD khác 16. 986. 927 22. 088 .409 
2 Cho vay các th chirc tin ding khác 500. 000 400.000 
3 Dr phang rüi ro cho vay các TCTD khác 

IV Chfrng khoán kinh doanh 
1 Chüng khoán kinh doanh 

2 Dr phOng giàrn giá chng khoán kinh doanh 

Các cong ci tài chInh phái sinh và các tãi san tãi 
V 

chInh khác 
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VI Cho vay khách hang 72.899.471 62.747.997 

I Cho vay khách hang 9 73.805.929 63.422.643 

2 Dr phOng rüi ro cho vay khách hang 10 (906.458) (674.646) 

VII Hoyt dng mua nq 11 1.098.437 580.054 

I Muana 1.107.065 584.605 

2 Dr phang rüi ro hoat dng mua nçi (8.628) (4.551) 

VIII Chü'ng khoán du tu 12 23.798.731 25.465.003 
I Chirng khoán du tu s.n sang d ban 23.472.036 24.938.137 
2 Chüng khoán du tu gi dn ngày dáo han 801.215 994.187 
3 Dr phang giãm giá chrng khoán du tu' (474.520) (467.321) 

IX Gop vn, du tu' dài hn 

I Du tu' vào cong ty con 

2 Vn gop lien doanh 

3 Du tu' vao cong ty lien kt 
4 Du tu' dài han khác 
5 Dir phOng giãrn giá d.0 tu' dài han 
X Tài san c dinh 270.570 250.773 
I Tài san c djnh h0'u hInh 13 176.628 174. 893 
a - Nguyen giá TSCD 397.278 3 55 .9 12 
b -HaomOnTSCD (220.650) (181.019) 
2 Tài san c dinh thuê tài chInh 
a - Nguyen giá TSCD 
b - Hao mOn TSCD 
3 Tâi san c dinh vô hInh 14 93.942 75. 880 
a - Nguyen giá TSCD 201. 143 162.708 
b -HaomOnTSCD (107.20 1) (86. 828) 

XI Bat dng san dâu tu' 
- Nguyen giá BDSDT 

2 - Hao mOn BDSDT 



Ngân hang Thuo'ng rni C phân Tiên Phong Báo cáo tài chInh qu III nám 2018 

(Ban hành theo thông tic s 49/2014/TT-NJ-INN nghy 31/12/2014 

cüa Thng c1c iVgôn hang jVhà ntróc Vit Nain,) 

SIT Chi tiêu 
Thuyêt 

in inh 
30/09/2018 
Triéu VND 

31/12/2017 

Triêu VND 

XII Tài san Co khác 15 8.864.560 8.966.832 

I Các khoân phai thu 4.802.836 6.481.223 

2 Các khoàn Iãi, phI phãi thu 1.316.359 1.282.880 

3 Tài san thug TNDN hoãn Iai 

4 Tài san Co khác 2.782.465 1.239.829 

Các khoán diii phOng rcii ro cho các tài san Ca nôi 
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bang khác 
(37.100) (37.100) 

B. NQ PHAI IRA vA VON CHU SO HUt 126.912.061 124.040.176 

Các khoãn ny ChInh phil và Ngãn hang Nha 
I 

nu*c 
16 1.453.045 1.082.224 

II Tin gil'i và vay cac t chñc tin ding khác 17 35.228.351 38.251.634 

1 Tin giri cüa cac t chirc tin dung khác 24.839.074 27.758.930 

2 Vay các t chirc tin diing khác 10.389.277 10.492.704 

III Tin gfri cüa khäch hang 18 70.158.755 70.298.586 

Các cong ci tài chinh phái s inh và các khoãn ncr 
IV 

tài chinh khác 
8 91.387 84.351 

VEn tài trq, üy thác tu tir, cho vay TCTD chju 
V 

rfli ro 
19 1.563. 512 2.628.210 

VI Phat hành giãy tcr có giá 20 6.132.189 3.481. 154 

VII Các khoãn no khác 21 2.082.795 1.537.300 

1 Các khoân lãi, phi phài trá 1.382.679 1.145.421 

2 Thu thu nhp doanh nghip hoän 1a  phái trá 

3 Các khoán phái trà vâ cong nq khác 700.116 391. 879 

Dr phOng riM ro khác (Dir phOng cho cong nç tiêm 
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n và cam kt ngoi bang) 

VIII Von chü s hfru 22 10.202.027 6.676.717 

I Vn cüa tè chirc tIn di.ng 7.977.012 5.552.176 

a Vn diu Iê 

b Vn du tu xay dirng c ban 

c Th.iig du vn c phn 

6.718.421 

1.3 14. 074 

5. 842. 105 

(234.446) 

d C phiu qu5 
e C phiu uu dãi 

g Vén khác 

(55 .483) (55 .483) 

2 Qu ciia t chirc tin diing 3 05 .473 160.932 

3 Chênh Ich t giá héi doái 74. 537 

4 Chênh lêch dánh giá 'ai tài san 

S Lci nhun chua phân phi/ Lô Itly k 1.845.005 963. 609 
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KIEM SOAT 

BUI T  r'.  THANH HUNG 
P16 Tong GiOin dO'c 

N HUNG 
GiOm dcc 

thOng 10 nOin 2018 

Ngân hang Thu'ong nii Ci p1in Tiên Phong Báo cáo tài chinli qu III näm 2018 

(Ban hhnh then thông tu'sô 49/2014/TT-NHiVNngày 31/12/2014 

cüa Thng dô'c Ngôn hang N/ia nut5c Vh/t Nani) 

CHI TLEU NGOAI BANG CAN DO! KE TOAN 

SIT[ 

I 

Tliuyt 
Clii tiêu 

ininh 
30/09/2018 
Tri&u VND 

31/12/2017 
Triêu VND 

Nghia vu n tim an 
I Cam kt giao djch hi doai 0' 

Cam kt mua ngoai t 7.65 5.826 43 8.336 
Cam kt ban ngoi t 
Cam kt giao djch hoán di 

7.656.114 
42 .0 16 .489 

440.045 
55.737.019 

NC 

Iua 
2 Cam kt trong nghip vii LC 1.484.986 886.466 nE 
3 Bão Inh khác 8.173.044 7.321. 529 
II Các cam kêt dua ra 
1 Các cain kt khác 3 .760.620 4. 876.244 

LiP BIIIU 

LE CAM TU 
K toán trithng 
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LECAMTU 

Ke' toán fru'&ng 

BUIT ITHANHHU€N 

ho Tong GiOin ddc 

I HANG 

ThUP4GMCQP  a 
* 

TIENPHO G 
0 N HUNG 

Ong GiOin dOe 

Ngán hang Thtro'ng mi C phii Tiên Phong Báo cáo tài chinh qu III nàm 2018 

(Ban hành theo thông tu' s 49/2014/TT-NHNN ngày 3 1/12/2014 

cnn Thng dc iVgôn hông N/ia nu'óc Vit Narn,) 

BAO CÁO KT QUA KINH DOANH 
Quj III nám 2018 

STT Clii tiêu 

Qu III 
Lüyk tfrdiu näm dn 

cuôi qu nay 

Thuyt 
minh 

Nãm nay 

Triêu VND 

Nàm trurc 

Triêu VND 

Nãm nay 

Triêu VND 

Nám trtthc 

Triêu VND 

1.
Thunhplivâcác khoánthunhp 

tuolig tr 
23 2.356.118 1.952.434 6.809.838 5.326.467 

2. Chi phi li và các clii phi tuo'ng tir 24 (1.236.613) (1.052.022) (3.695.274) (3.123.123) 
1. Thu nhp läi thun 1.119.505 900.412 3.114.564 2.203.344 

3. Thunh.ptrhotdôngdichvu 255.936 70.173 567.428 188.628 
4. Chi phi hot dng djch vi (60.757) (23.103) (127.680) (62.547) 

LiiI l thun tir hot dng dch 
v1 

25 195. 179 47.070 439.748 126.081 

Liii! l thun tfr hot dng kinh 
doanh ngoi hi 

26 (48.307) 14. 136 9.255 (25.591) 

Liii! l thuân tir mua ban chfrng 
IV

khoán kinh doanh 
Liii! l thun tIr mua ban chñ'ng 

V
khoán &iu tu 

27 115.269 25.734 347.250 173.327 

5. Thu nh.p tir hoat  dng khac 7.873 6.629 129.472 20.962 
6. Chi phi hot ctng khác (1.541) (823) (5.751) (4.762) 
VI. Liii! l thumn tfr hot dng khác 28 6.332 5.806 123.721 16.200 

Thu nhp tir gop vn, mua cô 
phan 

VIII. Chi phi hot dng 29 (728.559) (451.301) (1.978.851) (1.244.089) 
Lçri nhun thun tir hot dQng 

IX. kinh doanh truc chi phi di 
phông rai ro tin ding 

659.419 541.857 2.055.687 1.249.272 

X. Chi phi dij phông rüi ro tin diing (70.227) (217.880) (442.130) (442.513) 

XI. Tong Ii nhun trurc thug 589.192 323.977 1.613.557 806.759 
Chi phi thu thu nhp doanh 
nghip tm tinh 

(118.591) (90.000) (323.464) (95.083) 

XIII. Lo'i nhuãn san thu 470.601 233.977 1.290.093 711.676 

LAP BIEU KIEM SOAT 

HàNçi, ngà .9 thOng 10 nO/n 2018 

,HEDUYET 

  

4 



Thuyêt Ta' 01/01/2018 

mmli (len 30/09/2018 

Triéu VND 

Tü' 01/01/2017 

(len 30/09/2017 
2 

Triu VND 

.1 

6.674.976 5.244.644 

(3.447.144) (2.926.124) 

439.748 126.08 1 

396.901 66.880 

110.223 13.700 

13.202 2.500 

(1.990.353) (I . 194.815) 

(211.070) (156.425) 

1.986.483 1.176.441 

(6.103.305) (8.651.416,) 

1.700.000 669.999 

3.906.101 1.543.335 

29. 149 

(10.799.169) (9.972.590) 

(104.524) (15.998) 

(805.7 13) (905.311) 

(2.364.208,) 

370.821 

(4.348.540) 

(139.83!) 

7.800.111 

(379.052) 

2.45!. 134 

3.821.528 

2.651.035 294.256 

(1.064.698) 990.136 

7.036 91.497 

159.969 530.612 

(6.481.030) 325.136 

Ngãn hang Thu'ong rnti C phAii Tiên Phong Báo cáo tãi chInh qu 111 iiSiu 2018 

(Ban han/i then thông itt so 49/2olirrr-lv'Hiviv iigth $ I 12/21)14 

cüa Thông th5c iVgan hông A'/th nio;c $ôí ,Vai,,,e 

iAo CÁO LIfU CHUYEN TIEN TE 
Qu III Nirn 2018 

STICHI TIEU 

LUU CHUYEN TIEN THUAN TU' HOAT BONG KINH DOANH 

0!. Thu nhip li Va CáC khoàn thu nhp WoTg tr nh.n &rc 

2. Chi phI lãi vâ các chi phi ti.roTlg tr cia trã 

3. Thu rihp tr ho9t dng djch vj nhân &xoc 

4. Chênh 1ch s tin thrc thu/thrc chi tr hoat dng kinh 

cloanh (ngoai t, yang bac,  chi.'rng khoán) 

5. Thu nhp khác 

6. Tiii thu các khoãn n d dcrqc xcr 1' xoá, bü dp bng 

nguôn ni ro 

7. Tiêti chi trã cho nhân vin và hoat dng quân Ii', cong vu 

8. Tin thu thu nhp thrc iip trong nãm 

Luit chuyn tin thuãu tr hot dng kinh doanh tru*c 
iiliu'ng thay di v tãi san và vn kru dng 

N/zrmg thu €161 v tài san hort ctng 

9. (Tang)IGiãm các khoãn tin g&i Va cho vay các TCTD 

10. (Tang)! Giàin các khoán v kinh doanh chirng khoán 

II. (Täng)/Giâm các cong ci tài chInh phái sinh và các tài san 
tài chInh khác 

12. (Tang)/Giarn các khoãn cho vay khách hang 

13. Giãm ngun dr phOng d bi (lAp tn thAt các khoán 

14. (Täng)/Giâni khác v tài san hoat dng 

Nhibzg tizay diii v cong izçi hoçit dng 

IS. (Tang)/Giâm các khoãn n chinh phO và NHNN 

16. (Tang)/Giâm các khoãn tiAn giri, tin vay các TCTD 

17. (Tang)/Giám tiAn gt11 ciia khách hang 

18. (Tang)/G jam phát hành giAy t có giá (ngoai trir giAy tO có 

giá phát hành ctuç'c tInh vào hoat dng tài chInh) 

19. (Tang)/Giani vn tâi trY, Oy thác dAu tu', cho vay ma TCTD 

cliiu iii I ro 

20. (Tang)/Giam các cOng cu tài chInh phái sinh và các khoãn 

n tâi chInh khác 

2 I. (Tang)/Giâm khác v cOng nçi hoat dng 

22. Chi t'r qu? cUa t ch(rc tIn dung 

I. Lu'n chuyn tin thuAn tfrhot dng kinh doanh 
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Ngân hang Thu'o'ng mi C phn Tiên Phong Báo cáo tài chInh qn III iiàm 2018 

(Ban hành thea thông tu s 49/2014,TT-NIJiVN ngày 3 1/12/2014 

côa Thng clôc Ngôn hang iVhà niró,c Vit Nain) 

SYICH TIEU 
Thuyt Tu 01/01/2018 Tfr 01/01/2017 

minh den 30/09/2018 dn 30/09/2017 

Triêu VND Triêu VND 

LUU CHUYEN TIEN THUAN TU HOAT OQNG DAU ill 

01 Mua srn tài san cô djnh (82.760) (87.492) 

2. Tin thu ti'r thanh Is', nhuçmg ban tài são c djnh 297 16 

3. Tin chi tt'r tharih 1, nhuçng ban tài san c djnh 
4. Mua s.rn bt dng san dâutu 
5. Tin thu tr ban, thanh 1 bat dng san du tu 
6. Tin chi ra do ban, thanh 1' b.t dng san dâu tu' 
7. Tin chi du tu, gap von vào các don vj khác (Chi d.0 tu 

inua cong ty con, gop vn lien doanh, liOn k&, Va CáC khoãn 
dAu tu dài han khác) 

8. Tin thu tir du tu, gop vn vào các don vj khác (Thu ban, 
thanh 1 cong ty con, gOp v&i liOn doanh, liOn k&, các 
khoãn du tu dài han khác) 

9. Tin thu c tirc và 1i nhun duct chia tr các khoãn du tu, 
gop vn dãi han 

II. Luu chuyên tin thuân tO' hot dng du tu' (82.463) (87.476) 

LUU CHUYEN TIEN THUAN Til HOAT DQNG TAI cmrii 

1. Tang vn c phn tr phát hành c phiu 2.190.390 
2. Tin thu tü phãt hành giy t có giá dài han  có dO diu kin 

tInh vào vn tir CO và các khoãn vn vay dài hn khác - 
3. Tin chi thanh toán giy t1 Co giá dài han  có dO diu kin 

tInh vào vn tir có và các khoãn vn vay dài han  khác 
4. Ci trc trã cho c dOng, lcd nhun dã chia (50.659) 

05 Tin chi ra mua c phiu ngãn qu 
06. Ti&n thu du'qc do ban c phiu ngãn qu 3 1.647 

31.647 

269.307 

22.292.126 

10.101 

22.571.534 

LISP BIEU KIEM SOAT 

Ha Ni2i,  ngày -'1f.thang 10 nàrn 2018 

_— PHE DUYT 

     

2141 

NGANHANG A  

i • r * I 
\c TIIENPHON  './ 

BUI HI THANH HIXONG EM  -   .  GUYEN HUNG 
ho Tong GiOin dO'c TOng Gidm dô'c 

LE CAM TU 
Ke' toán trithng 
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III. Lu'u chuyn tin thun tO' hot dng tài chInh 2.139.731 

IV. Ltru chuyén tiên thumn trong k' (4.423.762) 

V. Tiên và các khoãn tuo'ng throng tin dãu k' 24.329.517 

VI. Diu chinh ãnh hung cOa thay dôi ty' giá 74.537 

VI. Tin vã các khoãn tuo'ng duong tin cui k' 30 19.980.292 



Hi dông Quãii trj 

H9 ten Chuc vu 

Ong D Minh Phü Chñ tjch 

Ong Lê Quang Tin Phó Chü tjch 

Ong D Anh Ti Phó Chü tich 

Ong Shuzo Shikata Phó ChU tjch 

Ba Nguyn Thu Ha Thành viên 

Ong Phrn Cong Tn Thành vien 

Ba Do Thj Nhung Thành viên dOc  1p 

Ong Eiichiro So Thành vien 

Ngn huig Thuong mi Co phan Tiên Phong Báo cáo tài chInh qu III nàm 2018 

(Ban hành theo thông tic so' 49/2014/7T-NHNN ngày 31/12/20 14 

cüa ThO'ng dc4c Ngdn hang Nhà nithc Vit Nain) 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH 
Dé,z 30 tháizg 09 náin 2018 

1. Dc dim hot dng cüa to c1itc tin dtng 

Giy phép Ngân hang s Giy dang k' kinh doanh s6 I23/NH-GP 1n du cUa Ngân hang duc dang k 

ngày 5 tháng 5 näm 2008 và duccc dang k' thay di 1n thi'r 24 vào ngày 

13/07/2018. 

Giy phép Ngân hang do Ngan hang Nhà nuâc Vit Nam cp và. có giá trj trong 

99 nàm k tr ngày ghi trên giy phép. 

Ong Phan Tuân AnN Thành viên 

Ong Kento Tokimori Thành viên 

Ngày bi nhimI Ngày ht nhim k 

Bô nhiêm cho nhim kS'  2018-2023 theo Ngh quyt s 
03/2018/NQ-TPB .DHDCD ngày 20/04/2018 và Nghj quyt s6 
09/2018/NQ-TPB.HDQT ngày 20/04/2018 

B nhim cho nhim kS'  2018-2023 theo Nghj quyt s6 
03/2018/NQ-TPB.DHDCD ngày 20/04/2018 và Nghj quyt s 
09/2018/NQ-TPB .HDQT ngày 20/04/2018 

B6 nhim cho nhim k' 2018-2023 theo Nghj quyt s 
03/2018/NQ-TPB .DHDCD ngày 20/04/2018 và Nghj quyt s 
09/2018/NQ-TPB.HDQT ngày 20/04/2018 

B nhim cho nhim k$' 2018-2023 theo Ngh quy& s6 
03/201 8/NQ-TPB .DHDCD ngày 20/04/2018 và Nghj quyt s6 
09/2018/NQ-TPB .HDQT ngày 20/04/2018 
B nhim cho nhim kS'  2018-2023 theo Nghj quy& s6 
03/2018/NQ-TPB .DHDCD ngày 20/04/2018 và Nghj quyt s 
09/2018/NQ-TPB.HDQT ngày 20/04/2018 

B nhim cho nhim k' 2018-2023 theo Nghj quyt s 
03/2018/NQ-TPB .DHDCD ngày 20/04/2018 và Nghj quyt s6 
09/20181NQ-TPB .HDQT ngày 20/04/2018 

B nhim cho nhim k' 2018-2023 theo Nghj quyt s6 
03/2018/NQ-TPB.DHDCD ngày 20/04/2018 và Nghj quyt s6 
09/2018/NQ-TPB .HDQT ngày 20/04/2018 

Be, nhim cho nhim kS'  2018-2023 theo Nghj quyt s6 
03/2018/NQ-TPB.DHDCD ngày 20/04/2018 và Nghj quyt s 
09/2018/NQ-TPB .HDQT ngày 20/04/2018 

B6 nhim cho nhim k' 2013-2018 theo Nghj quyt s6 
01/20131NQ-TPB .DHDCD ngày 12/04/2013 và Nghj quyt s 
10/2013/NQ-TPB.HDQT ngày 12/04/20 13 
H& nhim kS'  theo Nghj quyt s 09/2018fNQ-TPB.DHDCf 
ngày 20/04/2018 

B nhim cho nhim kS'  2013-2018 theo Nghj quyt s 
01/2017/NQ-TPB .DHDCD ngày 21/04/2017 
H& nhim k' theo Nghj quyt sO 09/20181NQ-TPB .DHDCD 
ngày 20/04/2018 
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Ba Nguyn Thj Baa Tnring ban kirn 
soát 

Ong Thai Duy Nghia Thành viên chuyên 
trách 

Ngãn hang Thuong rni Co phãn Tiên Phong Báo cáo tài chInh qu III näm 2018 

(Ban hành theo thông tu' s 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 

côa Thing &c Ngán hang Nhà nic&c Viçt Nam) 

Ban kiêm soát 

H9 ten ChU'c Ngy bô nhiêm/ Ngay ht nhim k 
B6 nhirn cho nhim kS'  2018-2023 theo Nghj quyêt so 

03/2018/NQ-TPB.DHDCD ngày 20/04/2018 và Quyet djnh so 

12/201 8/QD-TPB .BKS ngây 20/04/2018 

B nhim cho nhim kS'  2018-2023 theo Nghj quyt s 
03/2018/NQ-TPB.DHDCD ngày 20/04/2018 và Quyet djnh s 
1212018/QD-TPB .BKS ngày 20/04/2018 

B nhiêm cho nhiêm kS' 2018-2023 theo Nghi quyt s6 
Ba Nguyn Thj Thu Nguyt 

Thanhvienkhong 
 03/2OI8TNTQ-TPB.DHDCD ngày 20/04/2018 và Quyt djnh s6 

12/20181QD-TPB.BKS ngày 20/04/2018 

B nhiêm cho nhiêm k5' 2013-2018 theo Nghj quyt s6 
01/2017/NQ-TPB.DHDCD ngày 21/04/2017 
H& nhim kS'  theo Nghj quyêt so 03/2018/NQ-TPB .DHDCF3 
ngày 20/04/2018 

Ban Diêu hành và Kê toán trixó'ng 

/L Ngay bô nhiêrn/ Ngay miôn nhiin 

Ong Nguyen Himg Tng Giárn dc B nhim ngày 04/07/20 12 
Tái b nhim ngày 03/10/20 17 

Ong Pham Dông Anh Phó Tng Giám d6c B nhim ngày 08/04/2011 
Tái b6 nhim ngày 01/07/2017 

Ong Nguyn Hng Quân Phó Tng Giám dc B nhim ngày 01/02/2012 
Tái b nhim ngày 01/07/2017 

Ong Nguyn Vit Anh Phó Tng Giám d6c B nhim ngày 07/03/2011 
Tái b thim ngày 01/07/2017 

Ong Lé Hng Nam Phó Tang Giám dc B nhim ngày 02/03/2012 
Tái b nhim ngày 01/07/2017 

Ong KhCic Vn H9a Phó Tng Giãm dc B nhim ngày 15/09/20 12 
Tái b nhim ngày 01/07/2017 

Ba Bid Thi Thanh Hi.rcYng Phó Tng Giám d6c B nhim ngày 09/09/20 14 
Tái b nhim ngày 01/07/20 17 

Ong Dinh Van Chin Phó Tng Giám d6c B nhim ngày 15/04/20 16 

Ba Lê dm Td K toán tri.rong B nhim ngày 26/04/2013 

Trij s chInh: 

Ngan hang có trçi sâ chInh ti TOa nhà TPBank, 57 L' ThixO'ng Kit, Hoàn Kim, Ha Ni, Vit Nam. Ti ngãy 30 

thang 09 näm 2018, Ngân hang có 4.721 can bO cong nhân viên (Ti 3 1/12/2017, Ngân hang có 4.848 can b cOng 

nhân viên). 

Tng s chi nhánh: Tai  ngây 30 thang 09 näm 2018, Ngân hang có mOt  (01) HQi so chinh, mOt  (01) Van phOng 

di din ti TP H ChI Minh, ba muai 1am (35) chi nhánh và b6n muai (40) phOng giao djch ti cac tinh va thành 

ph6 trên cã nirOc, trong do: 

- Ba mucri (30) chi nhánh vã ba rnuoi tu' (34) phOng giao djch cia hoat dng. 

- Näm (05) chi nhánh và sáu (06) phOng giao djch dã thrçic cp phép hin dang lam thu tiic khai trucmg, hoat dOng. 

(Tai ngày 30 thang 09 nam 2017, Ngân hang có 01 HOi  sO chmnh, 01 Van phong dai  din  tai  TP H ChI Minh, 30 

chi nhánh, 34 phOng giao djch trên cã nu'Oc). 
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Ngân hang  Thtro'iig mai C  pIin Tiên Phong Báo cáo tài chInh qu III iiàm 2018 

(Ban hành theo thông tu s 49/201417T-NHNN ngày 31/12/2014 

cza Thing dc Ngan hang Nhà ntr&c Vit Nam) 

2. K5i  k toán, don vj tin t sfr diing trong k toán 

- K3) ki toán: K' k toán nArn bt du tir ngày 01/01 Va kt thñc vào ngày 3 1/12. 

- Don vj tin t th dyng trong k toán cra ngdn hang. Dng Via Nam (VND). 

Ngan hang cüng lap báo cáo tài chInh Qu' III näm 2018 kt thüc ngày 30/09/2018 

3. Chun mrc và H th6ng k toán áp dung 

Các báo cáo tài chInh gifla nien d cCta Ngan hang ductc 1p theo các Chun m K toán Via Nam và Chê d kê 

toán hiên hành d6i vOi cac t6 chrc tin ding. H th6ng báo cáo tài chinh cUa Ngân hang bao gm: Bang can di k 

toán, Báo cáo kt qua hot dOng kinh doanh, Báo cáo luu chuyn tin t và Thuyt minh báo cáo tài chinh. 

3.1. co sö lap báo cáo tài chmnh 

Báo cáo tài chinh cüa Ngân hang áp dung theo Quylt djnh s 479/2004/QD-NHATN ngày 29/4/2004 cüa Thng 

dc Ngân hang Nhà nrnic Via Nam va sira di b sung theo Thông tir s 10/2014/77' — NHNN ducc áp di,ing tir 

ngày 01/06/2014, Báo cáo tài chInh áp dung cho các t6 chi'rc tin dung theo Quyt djnh s6 16/2007/QD-NHNN do 

Th6ng dc Ngân hang Nha nuóc ban hành ngày 18/04/2007 và Thông ti.r s6 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 

sra d6i, b sung môt s diu khoàn cUa Quy& djnh 16/2007/QD-NHNN v Ch d báo cáo tài chinh d6i v6i các 

t6 chirc tin d%lng. 

3.2. Các co sô dank gid và cdc ithc tmnh kl todn 

Vic trInh bay báo cáo tài chinh yêu cu Ngân hang phãi thrc hin các ixâc tinh và già djnh ành huOng dn s6 lieu 

báo cáo cüa tài san, n phãi trã cflng nhu' vic trinh bay các cong nq tim n. Các râc tinh và giá djnh nay cUng 

ãnh hrng dn thu nhp, chi phi và kt qua s lieu dr phang. Các uóc tinh nay di.rqc d%ra trên các già djnh v mOt 

s yu t6 vài các mcrc d khác nhau v chü quan và tinh không chic thin. Do 4y, các kt qua thrc t cO th có 

thay d6i dn dn vic diu chinh các khoãn mvc  có lien quan sau nay. 

3.3. Các chink sack ki toán và thuyit mink 

Các chInh sách k toán Ngân hang scr ding d 1p báo cáo tài gifla niên d thrcic áp ding nht quán vâi vOi các 

chinh sách dä duqc sfr ding d 1p báo cáo tai chinh cho näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2017. 

Phân loQi nç theo quy djnh tzi Thông tu sá 02/2013/TT-NHNN ("Thông tu 02") và Thông tw sô 09/2014/TT-

NHJ\TN ("Thông tir 09") 

Bt du ngay 01 thang 01 näm 2015, Ngân hang sfr ding kt qua phan loai nhóm nq d6i vOi khách hang do Trung 

tam Thông tin Tin ding ("dC") cung cp ti thai dim phân 1oi d diu chinh kt qua tir phân loai ng, cam k& 

ngoi bang. Truäng hqp nq va cam kt ngoi bang cüa khách hang duqc phân 1oi vao nhóm n có mrc d rid ro 

thp hon nhOm nq theo danh sách do dC cung c.p, Ngân hang diu chinh két qua phân 1oi ng, cam kt ngoi 

bang theo nhóm nç duçic dC cung c.p. 

Dng thd, Khoãn 3a Diu 10 cüa Thông tr 02 chinh thirc ht hiu lrc tir ngay I tháng 4 näm 2015. Theo do, 

Ngân hang không &rçlc thrc hin co cu lai  thôi hn trã ng va gifl nguyen nhOm nq theo quy djnh tai  Khoán 3a, 

Diu 10. 

Thông trr s 49/2014/TT-NHNN - Srra di, bá sung mç5t s dieu khoán cüa dhé' do báo cáo tài chInh di vái các t 

chic tin dyng ban hành kern theo Quyet djnh s 16/2007/QD-NHNN ngày 18 thông 4 nãm 2007 và H thong tài 

khoán kO toán các tO chrc tin dung ban hành kern theo quyOt djnh sO 479/2004/QD-NHNN ngày 29 tháng 4 nám 

2004 cüa ThOng dOc NHNN ("Thôngtw 49") 
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Ngãn hàug Thuong inti C pliân Tiên Phong Báo cáo tài chInh quy III nám 2018 
(Ban hành theo thông tu só 49/2014/TT-NHNN ngày 3 1/12/2014 

côa Th4ng thc Ngdn hang Nhà nu&c Vict Narn) 

Ngày 31 thang 12 näm 2014, Thng dc NHNN Vit Nam dã ban hành Thông tu s6 49/2014/TT-NHNN có hiu 

lrc tr ngày 15 thang 2 näm 2015 nh&m sra di, b6 sung mOt  s6 diu khoán cüa ch d báo cáo tài chInh di vol 

các t chirc tin ding ban hành kern theo Quyt dinh s6 16/2007/QD-NHNN ngày 18 tháng 4 nãm 2007 và h 

th6ng tài khoán k toán cac TCTD ban hành kern theo Quyt djnh s 479/2004/QD-NHNN ngày 29 tháng 4 narn 

2004 cUa Thng dc NHNN, theo do: 

B sung các mu biu bang can d6i ké toán, báo cáo k& qua hoat dng kinh doanh và báo cáo luu chuyn 

tin t theo cac si'ra di bi sung tai  Thông tu 02, Thông tu 09 và Thông ti.x 10; 

sung mt s6 thuyt minh báo cáo tài chInh phü hçip vOi vic si:ra di báo cáo tài chfnh, bao gm bang 

can di k toán, báo cáo kt qua hot dng kinh doanh va báo cáo urn chuyn tin t. 

Thông tu' s 200/2014/TT-BTC - Thay thé C/il d kl toán doanh nghip ban hành tgi Quylt d/nh SI 15/2006/QD — 

BTC ("Thông ftc 200 ") 

Ngày 22 thang 12 näm 2014, B Tài chInh ban hành Thông tir s6 20012014/TT-BTC v hi.rOng dn ch d k toán 

doanh nghip. Thông tii ap di,ing cho báo cáo tài chInh b&t du vào hoc sau ngày 1 thang I näm 2015. DuOi day 

là môt s thay dM cüa Thông tir 200 so vOi Quyt djnh 15 có ành huOng dn cong tác hach  toán k toán Va 1p báo 

cáo tài chInh cüa Ngan hang: 

Dir phOng giám giá du tir dài han: 

D6i vâi các khoãn du tu' vao c phiu niêm yt hoc giá trj hgp 1 khoàn du tir duçrc xác djnh tin cay, 

vic 1p di,r phOng duçic thirc hin dira  trên giá trj thj truO'ng cUa c phiu (tirong ti,r nhu dir  phOng giãrn giá chñ'ng 

khoán kinh doanh); 

D6i vOi các khoân du tu' không xác djnh dircic giá trj hcp 1 ti thôi dMm báo cao, vic 1p dir  phOng 

dirçyc thirc hin can cCr vao khoãn l cüa ben dirçic d*u tu (dir phOng thn tht d&u tir vào don vi khác). 

TrInh bay báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh: 

Thu nhp khac và chi phi khác: Khi thanh l, nhu'cmg ban tai san c6 djnh, bat dng san du tu', chênh 1ch 

giia khoán phãi thu tr hoat dng nay vOi giá trj cOn 13i va chi phi thanh l dirçrc trinh bay theo s thun. 

Thông tu' sl 14/2015/TT-NHNNngày 28 tháng 8 nám 2015 cza NIINNtha dli, bI sung m5t sl dilu cüa Thông tic 

sl 19/2013/TT-NHNN quy dlnh  ve vic mua, ban va xzr lj ncs xlu cza Cong ty Quán l5 tài san cia các tl chic tin 

c4ing Vit Nam ("Thông tic 14") 

Theo quy djnh cüa Thông tu' 14, hang näm, trong thôi han  5 ngày lam vic 1in k trirOc ngày thong (mg voi ngày 

dáo han  cüa trái phiu dc bia do Cong ty Quán 1 tài san cUa các t chUc tin di,ing Vit Narn ("VAMC") phát 

hành, th chirc tin ding ban ng phãi trIch 1p d&y dU s tin dir  phOng ciii th t6i thiu cüa nãm trIch 1p di vOi trng 

trái phiu dc bit theo thii han  cUa trái phik. Cong thCrc tinh toán d phOng ci th cflng dirçrc quy djnh tai 

Khoán 2 Diu 46 cüa Thông tir. Thông tir có hiu lirc k tir ngày 15 thang 10 näm 2015. 

Thông ticsl 22/201 7/TT-NHNNngày 29 thông 12 nám 2017 sira dli, bl sung mt sl dieu cza H thIng tài khoán 

ki toán cac tl chic tin dung ban hành kern theo Quylt d/nh sl 479/2004/QD-NHNN ngày 29 thang 4 näin 2004 và 

C/il d$ báo cáo tài chin/i dli vái các tl chrc tin c4tng  ban hành kern theo Quylt djnh sl 16/2007/QD-NHNN ngày 

18 thông 4 näm 2007 cra ThIng dlc Ngdn hang Nhà nithc Vit Narn ("Thông tic 22"). 

Các thay d6i chInh cUa Thông tir 22 bao gm: 

SCra di, b6 sung các hirOiig dn v hach  toán các nghip vii  lien quan dn ngoi t và yang; 

Sira di mOt  s6 tài khoãn trong H th6ng tài khoan k toán các t chirc tin ding; 
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Ngãn hang Thuong mti Co phân Tiôn Phong Báo cáo tài chInh qu III nãm 2018 
(Ban hành thea thông lu so1  49/20141TT-NHNN ngày 31/12/2014 

cüa ThO'ng dc Ngdn hang Nhà nwác Vit Nain) 

SCra d6i các huâng dn hach  toán  mOt  s tài khoàn trong H tMng tài khoàn k toán các t chuc tin 

dicing; và 

Sra d6i, M sung rnt s quy dinh v CM d báo cáo tài chInh di vOi các t chcrc tin diing. 

Thông tu 22 CO hiêu hrc thi hành k ti1 ngày I thang 4 nàm 2018. 

Ngân hang dã thçrc hin dánh giá s6 Iiu so sánh trên báo cáo Mt qua hoat dng kinh doanh riêng giQa niên d, 

b cáo luu chuyn tin t riêng giUa niên do; và bang can di M toán riêng gifla niên d theo Thông tu 22. Theo 

dO, nhthig ành hu'âng d6i vOi báo cáo tài chinh do viêc thay d6i chInh sách t' giá là khong trçng yêu. Do do, Ngân 

hang không cn thirc hin trinh bay li s 1iu so sánh cOa kS'  tnrâc và s lieu so sánh du kS'. 

4. Tom tt cac chinh sách k toán chü yu 

Sau day là nMng chinh sách M toán chO yu dugc Ngân hang áp ding trong vic 1p các báo cáo tài chInh: 

4.1. Nguyen tc ghi nhn các nghip v bang ngoi t và quy di 

Theo he tMng M toán cüa Ngân hang, tt ca cac nghip vii phát sinh cña Ngân hang duc hch toán theo nguyen 

t. Tài san và cong n có g6c ngoi t duqc dánh giá chênh loch t' giá hang ngày và quy di sang VND theo t' 

giá Mi doái tai ngày lap báo cáo tài chInh. Các khoàn thu nhap va chi phi b&ng ngoi t disgc quy di sang VND 

theo t5' giá Mi doái quy djnh vào ngày phát sinh thông qua giao djch mua bàn ngoi t. Các chênh lch t5' giá Mi 

doái dA thirc hin do dánh giá li cac tài khoàn kinh doanh ngoi t duqc hach  toán vào tài khoàn chênh lch t' giá 

Mi doái và dn thai dim cu6i näm ducic Mt chuyn vao Mt qua hoat dng kinh doanh. 

4.2. Tin và các khoãn ftro'ng thro'ng tin 

Tin va cac khoãn t1xong throng tin bao gm tin mt tai  qu, tin mt tai  các may ATM, tin gui Ngân hang Nhà 

nu'Oc, các khoãn tin gri thanh toán va tin gi:ri tai  cac th chCrc tin ding khác cO thai gian dáo han  không qua ba 

tháng M tir ngày gcri, chfrng khoán có thai gian thu Mi ho.c dáo h.n không qua ba thang M tir ngày mua, CO khã 

näng chuyn di d dàng thành môt hxgng tin xac djnh và khong cO riM ro trong vic chuyn d61 thành tin tai 

thyi dim báo cáo. 

4.3 Ban nc cho Cong ty Quãn 1 tài san cüa các TCTD Vit Nam ("VAMC") 

Ngan hang thrc hiên ban nq cho VAMC vOi giá trj ghi s theo Nghj djnh s6 53/20131ND-CP có hiu lirc tr ngày 

09 thãng 7 näm 2013 v "Thành l.p, t chCrc va hoat dng cüa Cong ty Quãn l tài san cüa các TCTD Vit Nam", 

Thông tu s6 19/2013/TT-NHNN cO hiu lrc tr ngay 15 thang 9 näm 2013 "Quy djnh v vic mua, bàn và xir l 

nçi xu cOa Cong ty Quàn l' tài san cüa các TCTD Vit Nam" và Cong van s 84991NHNN-TCKT ban hành ngày 

14/11/20 13 v vic "Hi.róng dn hach  toán nghip vi mua bàn nq xu cOa VAMC và TCTD". Theo d, giá bàn là 

s du nq gc cUa khách hang vay chua trà trr di s6 tin dir phOng ci tM dä trIch 1p nhung chua sir ding cUa 

khoãn ng xu do và nhn duâi dng trái phiu d.c bia do VAMC phát hành. 

Sau khi hoàn thành thu tuc ban ncy xu cho VAMC, Ngân hang tin hành bach  toán tt toán gc, dr phOng cho vay 

khách hang và ghi nhân mnh giá trái phiu dc bit do VAMC phát hành bang giá trj ghi s6 trr di dr phOng ci,i 

tM dâ trIch ciia khoãn n ban. Khi nhn lai  khoân ng dã bàn cho VAMC, Ngan hang sir diing ngun dir phOng riM 

ro dã trIch hang näm cho trái phiu dc bit d x0 l nq xu, pMn chênh 1ch gifla dr phOng giãm giá dä trIch Ip 

va giá tn khoàn vay/trái phiu cOn lai chua thu Mi dugc sê dixqc ghi nhn vào báo cáo Mt qua kinh doanh trên 

khoán muc "Thu nh.p khác". 

S 
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Ngiii hang Thuong mi C pIiin Tiên Phong Báo cáo tài chInh qu III näm 2018 
(Ban hành thea thông tu s 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 

ca Thdng dc Ngán hang Nhà nu'óc Viêt Nani) 

4.4 K toán các nghip vi kinh doanh vã du tir chfrng khoán. 

4.4.1 Chfrng khodn s&n sang d bdn 

Chrng khoán du tu sn sang d ban bao gm cac chi'rng khoán nq và chirng khoán vn ducic Ngan hang nm giit 

vói mic dich du tu va sn sang d ban, khong thuôc loi chimg khoan mua vào ban ra thuäng xuyên nhung có 

th6 ban bt ci lUc nào xét thy CO lçxi. Di vOi chrng khoán van, Ngân hang khong phãi là c dong sang lap; hoc 

là d& tác chin Ii.rçic; ho.c có khà näng chi phi nht djnh vào qua trInh l.p, quyt djnh các chInh sách tài chInh và 

hot dng cOa doanh nghip nhn du tx thông qua van bàn thOa thu.n cft nhân sir tham gia HQi dng Quân 

tn/Ban Diu hành. 

Cliirng khoán v6n duoc ghi nhân theo giá gc vao ngày giao cich và luôn duçic phàn ánh theo giá gc trong thai 

gian nm gift tip theo. 

ChOng khoan na duçic ghi nhân theo mênh giá vào ngày giao djch. Lài dir thu cOa chCrng khoán truOc khi mua (di 

vâi chi'rng khoán nçi trã lãi sau) hotc lãi nhn trixOrc chi phân b (di vOi chfrng khoán nçi trà lãi tnrOc) ducic phãn 

ánh trên môt tài khoàn riêng. Phn chit khu/phi,i tri là chênh loch âm/du'ong gifta giá gc vâi giá trj cüa khoàn 

tin gm mnh giá cong (+) lãi dn tich truâc khi mua (nu co) hoc trr (-) Iâi nhn trirâc ch& phân b (nu co), 

cüng thrçic phãn ánh trên mt tài khoàn riêng. 

Trong khoãng thii gian nâm gift chOng khoán tip theo, các chi'rng khoán nay dixçic ghi nhn theo mnh giá và 

chi& khu/ phi tri (nu co) cOa chCrng khoan sn sang d ban duçic phân b vào báo cáo kt qua kinh doanh theo 

phucing pháp dung th&ng trong su6t thii gian con Ii u,àc tInh cOa chng khoán. S tin lâi trà sau ducic ghi nhn 

theo nguyen t&c: S tin läi dn tfch truâc khi mua dirgc ghi giàm giá trj cüa chInh chirng khoãn do, d6i cmg vâi 

tài khoàn lãi dir thu; va s6 tin lãi dn tIch sau thai dim mua &rqc ghi than vào thu nh.p cüa Ngân hang theo 

phuong pháp cong dn. S tin lAi nhn truâc dirgc hch toán phân b vào thu läi du tu chOng khoán theo 

phxcmg pháp thrmg thâng cho khoàn thi gian du tu chCrng khoán. 

Djnh ks', chrng khoan sn sang d ban së duqc xem xét v khã nang giàm giá. Chrng khoán dugc 1p dir phOng 

giàm giá khi giá trj ghi s6 cao hon giá thi trung xác djnh theo quy djnh tai  Thông tu s6 228/2009/TT-BTC ngày 7 

tháng 12 näm 2009. Trong trung hop không th xác djnh dugc giá tr thj truäng cüa chCrng khoán, các chi'rng 

khoán së không duqc trIch lap dir phOng. D%r phOng giãm giá duqc ghi nhn vào báo cáo kt qua hoat dng kinh 

doanh gifta niên d trên khoãn mi,ic "Li th thudn tf mua ban chtng khoán a'du tu". 

Di vOi trái phiu doanh nghip chua niêm yt, thirc hin trIch 1p d%r phang chung theo Thông tu s 02/2013/TT-

NHNN. 

4.4.2 Chá'ng khodn dEu lu giü 11n ngày 1do hçin 

ChOng khoán du tu gift dn ngày dáo han  bao gm trái phiu dc bit dugc phát hành bâi Cong ty Quãn I tài san 

cia các t ch(rc tin diving Vit Nam ("VAMC") và Cong ty Mua ban nçi và Tài san tn dçng cüa doanh nghip 

("DATC"). 

Tráiphilu VAMC 

Tnái phiu dc bit do VAMC phát hành là giy t cO giá có thii han  do VAMC phát hành d mua nq x.0 cUa 

Ngân hang. Trái phik dc bit duqc ghi nhn theo mnh giá vao ngày giao djch và luôn duqc phan ánh theo 

mnh giá tnong th?yi gian nm gift. Mnh giá cüa tnái phiéu dc bit duçic phát hành tuong rng vOi khoàn nçi xâu 

duçic ban và là s6 du ni g6c cüa khách hang vay chua tnâ trft di s tin dir phOng ci th dà trIch 1p nhung chua sft 

diing cOa khoân nq xthi do. 
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Ngân hang Thuoig ini Co phãn Tiêii Phong Báo cáo tài chInh qu III nàm 2018 

(Ban hành thea thông tu s 49/2014117'-NHNN ngày 3 1/12/2014 

cza Thdng doc Ngán hang Nhà nw&c Viçt Narn) 

Trong thai gian nrn giü trái phiu dc bit, dinh ks', Ngân hang tInh toán và trich lap dir phông rüi ro cii th hang 

narn theo huóng dn tai  Thông tu s 14/2015/TT-NHNN ngày 28 tháng 8 narn 2015 cüa NHNN sra doi, b sung 

mt s diu cüa Thông ttx s 19/2013/TT-NHNN quy inh v vic mua, bàn và xr l nq xu cUa Cong ty Quân l' 

tài san cüa các th chc tin ding Vit Nam; 

Theo Thông tis s 14/2015/TT-NHNN, hang näm, trong thM hn 5 ngày lam vic lien k tnr6c ngày ftrong ü'ng 

vâi ngày dao han  cüa trái phiu dc bit, Ngan hang phài trIch lap d&y dñ s tin dir phông ci th t6i thiu cUa 

näm trIch lap d6i vói tmg trái phiu dc bit du'c tInh theo cong thrc sau: 

X m — (Zm  + Xmi) 

Trong do: 

X(m) là s6 tin dr phong cii th ti thiu phài trIch 1p di vOi trái phMu dc bia tai  nãm thir m; 

Xm-1 là s6 tin dir phong cii th dã trIch lap d6i vâi trái phiu dc bit lüy k dn h näm th rn-I; 

Y là mnh giá trái phiu d.c bit; 

n là thai han  cüa trái phiu d.c bit (tInh bang nm); 

m là s näm k t thai dim phát hành trái phiu d.c bit dn thai dim trIch lap; 

Zm là s6 tin thu Mi no cüa khoàn ng xu lüy k dn thai dim trIch lap (näm th m). T chrc tin ding 

bàn nq pMi hçip vOi COng ty Quàn l' tài san d xác djnh s6 tin thu Mi nay. 

TruEing hçtp (Zm + Xm- 1)? (YIn x rn) thI s6 tin trIch lap dir phOng cii tM (X(m)) duçic tinh là không (0). 

Dir phOng ci tM cho trái phiu dc bit duqe ghi nhn vao báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh trén khoân m11c 

"Chi phi dyphông rzi ro tin dung". Trái phiu d.c bia nay không phài trIch lap dir phOng chung. 

Trái phi éu DATC 

Trái phiu DATC duçic ghi nhan theo rnnh giá tai  ngày mua trái phiu. Trong khoàng thEii gian nm giti tip 

theo, các trái phiu nay tip tic dtrcic ghi nhan theo rnnh giá. s6 tin li phát sinh sau thai dim mua dirçic ghi 

nhan vào thu nhap cUa Ngan hang theo phixong pháp dn tich. 

Djnh ks', trái phMu DATC së dirgc phân loi nq và trich lap dr phOng theo chInh sách k toán theo Quy djnh tai 

Thông tis 02 và Thông tu 09. 

4.5. Các khoän cho vay khách hang và khoãn mua nç 

Các khoàn cho vay duc ghi nhan theo s6 nq g6c trEi cac khoàn n dã xóa. 

Các nguyen tc phân loai n và trich lap d phOng rUi ro tin diing: Ngân hang áp dpng vic phân loai ng, trIch 1p 

dr phong nçi phãi thu khó dôi và xCr l' rüi ro theo các huong dn tai  Thông tu s6 02/2013/TT-NHNN ngày 

21/01/2013 cüa TMng d6c ngân hang Nhà nuôc Vit Nam và thông tu s 09/20 I4ITT-NHNN ngày 18/03/2014 

cUa Th6ng d6c ngân hang Nhà nixâc Vit Nam v vic si:ra di, b6 sung mt s6 diu cOa thông tu trên. Theo do, 

các khoàn cho vay khách hang duçic phãn loai theo các mcrc d rUi ro nhu' sau: Nçi dU tiêu chuAn, Ncr cn chü ', 

Ncr duOi tiêu chun, Ncr nghi ng và Nq cO khã näng mt v6n dira vào tinh trang qua han  và các yu t6 djnh tInh 

khác cOa khoân cho vay. Các khoán ncr  dugc phãn loai là Nq duOi tiêu chun, Nq nghi ng và Nq có khà näng m.t 

vn ducrc coi là no x.u. 

Theo Thông tix 02/201311T-NHNN, các khoàn cho vay s duqc thrc hin phân loai vào thai dim cu6i mi qu' 

cho 3 qu' du näm và vào ngày 30 tháng 11 cho Quy 4 trong näm tài chInh. 
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Ngân hang Thn'o'ng mi C phn Tiên Phoig Báo cáo  tài chmnh qu III nàm 2018 
(Ban hành thea thông tu s6 49/2014/TT-NHNN ngày 3 1/12/2014 

côa Tho'ng dô'c Ngdn hang Nhà nuóc Viet  Nam,) 

Dy'phông cy th 

Dr phOng ci th duçic trich 1p trên rüi ro tin dung thun cüa cac khoãn cho vay theo các t 1 thong rng vài tü'ng 

nhóm nhu' sau: 

Nhóm Loqi Tj 1 drphàng ci th 

I No dU tiêu chun 0% 

2 Noc&nchU 5% 

3 No duói tiêu chun 20% 

4 Nqnghingi 50% 

5 Nq có kM näng m&t v6n 100% 

Dyphdng chung 

Theo Thông ti.' 02/2013/'IT-NHNN, dr phOng chung diiçic trIch 1p d dir phông cho nhüng tn tht chira xác djnh 

dirc trong qua trInh phân loai n va trIch Ip dr phông cii th và trong các trirng hp khó khàn v tài chinh cüa 

cac t6 chi.rc tin ding khi cMt luvng cac khoàn ng suy giâm. Theo do, Ngân hang phai thirc hin trIch 1p và duy tn 

dij phông chung b&ng 0,75% tng giá trj các khoãn nç dirge phân loai vào tr nhóm 1 dn nhóm 4 ngoai tnir các 

khoãn sau dày: tik gCri lien ngân hang, khoãn vay, mua co k5' han  giy t cO giá di vOi TCTD khác, cam kt 

ngoai bang. 

XüljrüirotIndyng 

Dr phông duc ghi nhan nhu mOt  khoãn chi phi trén báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh và du'cic sr ding d xr 

l các khoàn ncr. Theo Thông tir 02/20131TT-NHNN, Ngân hang thành 1p Hi dng Xir 1 Rüi ro d xfr ly các 

khoãn ng nu nhir chüng dugc phân loai vào nhOm ng Ng có khà nàng m.t v6n, hoc nu khãch hang vay là pháp 

nhân bj giài th& phá san, hoc là cá nhân bj cht hoc mt tIch. 

4.6. Dir phông cho các cam kt ngoi bang 

Theo thông tin 02/20 13/TT-NHNN, t chCrc tin di.ing phài thrc hin phân loai d6i vói các khoàn bào länh, chAp 

nh.n thanh toán và cam kt cho vay không hUy ngang vô diu kin và có thñ dim thrc hin c1i th (gçi chung là 

các khoãn cam kt ngoi bang) vao các nhóm quy djnh tai  Diu 10 hoc Diu 11 d quàn l, giám sat chAt lixçrng 

tin ding. Theo do, cac khoàn cam kt ngoi bang dirge phan loai theo các mirc dG rCii ro nhu sau: Ncr dz tiêu 

chudn, Ncr cdn chz j5 và Ncr dithi tiêu chuan dira vao tInh trng qua han  và các yu t djnh tinh khác. 

4.7. Tài san c djnh hfru hInh 

Tài san c6 djnh httu hinh dugc thA hin theo nguyen giá tri.'r di khAu hao 1u k. 

Nguyen giá tài san c djnh hüu hInh là toàn b các chi phi ma Ngãn hang phài bô ra d có dixgc tài san c djnh 

hu hInh tInh dn thai dim dixa tài san dO vao trang thai sn sang scr di,ing. 

Các chi phi mua sam, nâng cAp và di rnâi tài san c6 djnh dugc ghi tang nguyen giá cüa tài san c6 djnh hUu hInh; 

chi phi bào trI, sira chtta dirge hach  toán vào kt qua hoat dng kinh doanh gitta niên dO khi phát sinh. 

Khi tài san dirge ban hay thanh i, nguyen giã và giá trj hao mOn lfly k dirge xóa s và các khoàn lAi/l phát sinh 
do thanh l' tãi san dirge hach  toán vào báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh. 

4.8. Tài san c dlnh  vô hInh 

Tài san c djnh vô hInh du'gc ghi nhn theo nguyen gia trr di giá trj khAu hao lüy k. 

Nguyen giá tài san c dnh vô hInh là toàn bO các chi phi ma Ngân hang phài bô ra d cO dugc tài san c6 djnh vo 

hInh tinh dn thai dim dua tài san do vào scr dung theo di,r tinh. 
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Ngân hang  Thu'o'ng mi C phn Tiên Phong Báo cáo tài chInli qu III nätn 2018 

(Ban hhnh thea thông trsô 49/2014/TJ'-N[lNNnghy 31/12/2014 

cta Thô'ng dô'c iVgán hông N/ia nu&c Vit Na,n,.) 

Cãc clii phi nâng cp và di mdi tài san c djnh vô hInh dmc ghi tang nguyen giá cüa tài san và các clii phi kbác 

duoc bach toán vào kt qua hoat dng kinh doanh kbi phãt sinh. 

Khi tài san c dinh vô hinh du, c ban hay thanh 1', nguyen giá va giá trj kh.0 hao IQy k dugc xóa so và các khoãn 

lai l phát sinh do thanh l tài san duc bach  toán vào báo cáo kt qua boat dng kinh doanh. 

4.9. Khâu hao và hao mon 

Khu hao va hao man cUa tài san c djnli hüu hInh Va VÔ hinh duoic tfnh theo pbirong pháp duOiig thang trong sut 

thai gian sü ding udc tinh cüa tài san c djnh nhu sau: 

MáyrnócthiOtbj 4-8nãm 

Phuang tin vii tài 6 — 8 nãm 

Thi& bj ding ci quan l 4 — 5 narn 

Tài san cô dinh h€u hInb kbác 4 närn 

Phn mêm may tInh 5 näm 

Tài san c dinh vô hInh khác 4 nam 

Quyn si:r diing dt cüa Ngân hang du'c Nba nudc giao khong thai han  không thrqc trich khu hao. Quyn scr 

ding dt có thO han  duc khu hao theo tho gian thuê ho.c thai gian sir dmg. 

4.10. Ghi nhn thu nhp, chi phi 

Thu nhp tr Iãi cho vay và chi phI trã lài vay duqc ghi nhn trong báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh trên co 

sd dr thu, dir clii. Lãi dir thu phát sinh ta các khoãn cho vay phân loai tr nhóm 2 dOn nhórn 5 theo Thông tn s 

02/2013/TT-NHNN së khong dixc ghi nhan vào báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh trong kS'.  Ui dci thu cüa 

các khoãn nq nay duçrc chuyan ra theo dOi d tài khoãn ngoai bang và dugc ghi nhan vào báo cáo kt qua boat dong 

kinh doanh khi Ngân hang tic nhan. 

Các khoán phi dch vcl và boa hng duoc bach toán trên co sd thirc thu, thcrc clii. 

C trc bang tin nhn duqc tü boat dng dau to dugc ghi nh.n là thu nhap khi quyn nhan c tàc ciia Ngan hang 

du'gc xác lap. C tCrc bang c phiu va các c phiu thu&ng nhan dugc không dirqc ghi nhan là thu nh.p cüa Ngân 

hang ma chi cap nh.t s luong c phiu. 

4.11. Nguyen tac và phtrong pháp ghi nhn thuO thu nhp Doanh nghip vã chi phi thuO thu nhp Doanh 

nghip 

Thuê' thu nhap  hin hành 

Tài san thu và thu phài nôp cho nan-i hiên hành va các näm truO'c ducic xác djnh bang giá trj dci  kin phái np 

cho (hoc duc thu lii tr) co quan thu& ap dung mirc thu sut và các luat thu có hiu lcrc  vào ngày kt thiac 

nam tài chinh. 

Thug thu nhap hin hành du9'c ghi nhn vao kt qua hoat dng kinh doanh ngoi tth tru'mg hcrp thus thu nhap 

phát sinh lien quan dn mt khoàn mdc  duc ghi thing vào vn chü sd httu, trong trung h?p  nay, thu thu nhQp 

hin hành cling diiçic ghi nhan trdrc  tip vào vn chIt sd htru. 

Ngan hang chi dirgc bIt trir các tài san thu thu nhap hin hành và thu thu nhap hin hành phãi trà khi Ngan hang 

có quyan hcrp pháp duc bIt trlr gilia tài san thug thu nhap hin hành vói thu thu nhp hin hành phai np và 

Ngân hang dr djnh thanh toán thu thu nhp hin hành phãi trà và tài san thuO thu nhap liin hánh trCn co so 

thuan. 

Các báo cáo thu cIta Ngân hang së chju sci kim tra clia co quan thug. Do vic áp dvng luat và các quy dinh v 

thug di vói các loai nghip v khác nhau Co th duqc giãi thIch theo nhiu cách khác nhau, s thu duoc trInh 

bay trên báo cáo tài chinh có th së bj thay di theo quyt djnh cui cling cIta co quan thus. 
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Ngân hang ThuYiig rni Co phii Tiên Phong Báo cáo tài chInh qu III näm 2018 

(Ban hành theo thông tu' s 49/2OI4ITT-NHNN ngày 31/12/2014 

cüa TMng d6c Ngán hang Nhà nu'óc Vit Nam) 

Thuê thu nhap hoän lzi 

Thu thu nhp hoãn Iai  thrçic xác djnh cho các khoàn chênh 1ch tam  thai  tai  ngày l.p bang can dôi k toán giUa Co 

s tInh thu thu nh,p cüa cac tài san và nq phái trã va giá trj ghi s cüa ching di.rgc trinh bay trên báo cáo tài 

chinh. 

Thus thu nhp hoân lai  phâi trã dugc ghi nhn cho tht ca nhtthg chênh 1ch tam  thai chju thug. 

Tài san thus thu np hoän Lai  dugc ghi nhan cho tht cã nhU'ng chênh 1ch tam  th?yi thrçxc khu trr, giá trj thrçc 

kMu trr chuyn sang các näm sau cUa các khoãn 1 tInh thus và cac khoân uu dãi thu chua sr dung, khi chic 

chin trong tuong Iai sê có 1çi nhun tInh thug d si:r diing nhung chênh 1ch thrqc kh.0 trr, các khoàn 1 tmnh thug 

và cac i.ru di thud chua si:r dicing nay. Tài san thug thu nhp hon Iai va thu thu nhp hoân lai  phài trá dugc xac 

djnh theo thu su.t dr tinh s áp dicing cho näm tài chInh khi tài san thrqc thu hi hay cong n du'c thanh toán, 

dira tren cac mirc thud sut va 1ut thu có hiu 1irc vao ngày kt thUc nãm tài chInh. 

5. Tin mt, yang bc dá qu 

30/09/2018 

Triçu VND 

31/12/2017 

Triu VND 
Tin mt bang VND 356.028 412.49 1 
Tin m.t bang ngoai t 592.393 499.954 
Vàng 172.030 264.533 
Tang 1.120.451 1.176.978 

6. Tin gUi tai  Ngãn hang nhã nu'óc 

30/09/2018 31/12/2017 
Triu VND Tñu VND 

Tin gii thanh toán tai  Ngân hang Nhà nu'cc b&ng VND 1.088.735 2.039.389 

Tin gi thanh toán t?i  Ngan hang Nhà nixàc bang ngoai t 284.179 324.741 

Tng 1.372.914 2.364. 130 

7. Tiên yang gUi tai  các TCTD khác vã cho vay các TCTD khác 

30/09/2018 31/12/2017 
Triêu VND Triêu VND 

Tin, yang gui tai  các TCTD khác 16.986.927 22.088.409 
Cho vay các TCTD khác 500.000 400.000 
Dir phOng rUi ro cho vay! tin gi'ri tai  các TCTD khác 
Tong cong tin, yang gfri ti các TCTD khác và cho vay 
cácTCTDkhác 17.486.927 22.488.409 
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Ngân hang Thiro'ng inii C phn Tiên Phong Báo cáo tài chInh qu III näm 2018 

(Bun hhnh theo thông tic s 49/2014/TT-NHNN nghy 3 1/12/2014 
côa T1ing dc Ngón hang N/ia nu'ó'c Viii  Narn) 

a. Tin yang gii tçii cdc TCTD khác 

30/09/2018 
Triêu VND 

31/12/2017 
Triêu VND 

Tiên, yang gui không k' 1in 8.006.895 9.823.834 
-BängVND 7.618.988 9.257.215 
-Bãngngoit,vàng 387.907 566.619 
Tiên, yang gui có k' h*n 8.980.032 12.264.575 
-BängVND 8.700.000 11.390.000 
-Bngngoitê, yang 280.032 874.575 
Dr phông rüi ro tin, yang gui ti TCTD khác - 

Tong 16.986.927 22.088.409 

b. Cho vay cdc TCTD k/the 

30/09/2018 31/12/2017 
Triêu VND Triêu VND 

- Bang VND 500.000 400.000 
- Bang ngoit, yang - - 
- Dir phàng rüi ro cho vay các t chrc tin ding khác - 

Tong 500.000 400.000 

- Phân tick cIut lwçlng dir nçt cho vay, tin gfri co k5' hin 4x1 cdc TCTD khác 

30/09/2018 31/12/2017 
Triêu VND Triêu VND 

No dü tiêu chun 9.480.032 12.664.575 
Ncinghing - - 
Ngcó kIiãnangmtvn - - 
Tang 9.480.032 12.664.575 

8. Các cong c tài chInh phái sinh Va CC khoãn nq tài chInh khác 

Tong gid trj ghi sii kt todn 

Tàisán Côngrnt Gid trj rang 

Triéu VND Triéu VND Triêu VND 
Ti ngày 30/09/2018 
Cong cu tài chInh phái sinh 
tin t 
- Giao dich k5' han tin té (11.608) (11.608) 

- Giao dich hoán di - (79.779) (79.779) 
Tong (91.387) (91.387) 

Tai ngày 31/12/2017 
Cong cu tài chInh phái sinh 
tin t 
- Giao dich kj) hgn tiên t 18. 990 18.990 
- Giao dich hoOn di (103.341) (103.34 1) 
TOng 18.990 (103.341) (84.351) 
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Ngân hang  Thu'o'ng ini Co  phân Tiên Phong Báo cáo tài chinh qu III nàm 2018 

(Ban hành theo thông 1w s6 49/201417T-NHNN ngày 31/12/2014 

cia Thô'ng dc Ngán hang Nhà nic&c V1t Nam) 

9. Cho vay khäch hang 

30/09/2018 
Triçu VND 

31/12/2017 
Triu VND 

Cho vay các t6 chirc kinh t&, cá nhân trong nuót 71.758.828 61.269.200 
Cho vay chit khu thiiong phik và cáo giây t?Y Co giá 533.080 847.712 
Cáo khoãn trà thay khách hang 2.161 - 
Cho vay bang v6n tài trcr, üy thác du tu 117.493 49.387 
Cho vay d& vài các t chi'rc, cá nhân nuOc ngoài 1.394.367 1.250.769 
Nçi tèn dong không có Tài san dam baa và không cOn 
d6i tuçtng thu hi nçi (*) 

5.575 

T6ng 73.805. 929 63.422.643 

(*): Day là s6 dir nq cOn lai  cüa trái phiu phát hành bOi Tng Cong ty Cong nghip Tàu thüy ("SB IC") trirc 

day là Ip  doàn Cong nghip Tàu thüy Vit Nam ("Vinashin")) sau khi dã bàn cho Cong ty mua bàn nçi và tài san 

tn dpng cUa doanh nghip (DATC) vOi kS'  hn 10 näm và läi suit c6 djnh 8,9 %/näm. Phn dir nçi cOn l.i duqc 

Ngân hang trIch 1p dr phOng và xir l rOi ro tin dung trong 05 nàm, bat du tr näm 2013. Khoãn nq nay d dircc 

chuyn sang theo dOi trên tài khoàn phãi thu khác theo Cong van s6 462INHNN-TD.M và dn ngày 30/09/2018 

toàn b thoãn no dä duçic xr l bang ngun dir phOng rii ro. 

- Phân tich chit lwçrng nçf cho vay 

30/09/2018 

Triçu VND 

31/12/2017 

Triêu VND 

No dU tiêu chu.n 71.307.860 61.626.561 

Nocnchü' 1.582.971 1.101.526 

Noduoitiêuchu.n 310.632 254.740 

Ncinghingi 194.544 153.408 

Nçc Co khá nang mt vn 409.922 280.833 

Nç tn dpng không cO Tài san dam bào và không cOn 
d6i tuqng thu hi nq 

5 575 

Tng 73. 805. 929 63.422.643 

- P/ia,, tIc/i dit' iiçr theo thO'! guiii 

30/09/2018 

Triu VND 

31/12/2017 

Triêu VND 

Ngnganhan 16.734.693 18.703.802 

Nqtrunghn 23.947.985 21.098.417 

Ngdàihn 33.123.251 23.620.424 

Tng 73.805.929 63.422.643 
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Ngân hang Thu'o'ng mal  c6  phn Tiên Phong Báo cáo tài chInh qu III iiám 2018 

(Ban hành tlieo thông tu' s  49/2014/TT-NHNN nghy 31/1 2/2014 

côa Thng dô'c Ngán hang iV/ià nu'ó'c Vit iVain) 

10. Dôi vói sir thay dôi (tang! giain) cüa Dir phông rÜi ro tIn diing 

Drphông DiphOngcii 
chung th 

Triéu VND Triêu VND 

rong cong 

Triêu VND 
S dir du k' tai 01/01/2018 460.161 214.485 674.646 

Dr phOng rüi ro trIch 1p trong k5'/ (Hoàn nhp 

phOng trong ks') 
88.685 143.248 231.933 

Di,r phOng giàrn do xir 1' cac khoãn nci khó thu hèi 

bang ngun dr phOng 
(121) (121) 

S dir cui k5' tai 30/09/2018 548.846 357.612 906.458 

11. Hot dng mua nc 

30/09/2018 31/12/2017 

Triêu VND Triéu VND 

Mua nçv bang VND 58 1.750 

Mua nçx bang ngoi t (*) 525.3 15 584.605 

Drphèngrüiro (8.628) (4.551) 

Tong 1.098.437 580.054 

(*)Tai ngày 30/09/2018, các khoán mua nct deu là nd dài hQn và thuc nhóm n 1. 

I 
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Ngân hang Thu'ong mai Co phân Tiên Phong Báo cáo tài chInh qu' III näm 2018 

(Ban hành theo thông lu so 49/2014/TT-NHAJiV ngày 31/12/2014 

côa Tho'ng dc Ngán hang Nhà nttóc Vit Nani) 

12. Chü'ng khoán tIu tu' 

Cháng khoán san sang dê ban 

a. Chá'ng khoán izi 

- Chirng khoáii ChInh phü 

- Chrng khoán Na do các t chi'c tin diing khác trong nu,óc phát 
hành 

-. Chrng klioán Nç do các t ch(rc kinh t trong nu,óc phát hành 

b. Chá'ng khoán vn 

- Chrng khoán Vn do các t chirc tin ding khác trong nuóc phát 
hành 
c. Di'p1thng rái ro chá'ng khoán du 1w sn sang th ban 

- Dr phong chung churng khoán nç du tu' sn sang d ban 

- Dr phông giàm giá chting khoán vn du tu sn sang d ban 

Tng chung khoán sn sang d ban 

Chá'ng khoán ithu 1w gifr dIn ngày dáo han 
a. Cháng khoán nçt 

- Chng khoán Nçi do các t ch!.1c kinh t trong nu'óc phát hành 

Trong do: Chrng khoán nç do DATC phát hành 

Churng khoán nq do VAMC phát hành 

30/09/2018 

Triêu VND 

31/12/2017 

Triêu VND 

23.156.867 24.622.968 

11.825.688 10.984.557 

5.786.829 7.343.942 

5.544.350 6.294.469 

315.169 315.169 

315.169 315.169 

(126.926) 

(77.524) 

(49.402) 

(135.048) 

(85.646) 

(49.402) 

23.345.110 24.803.089 

801.215 994.187 

801.215 994.187 

44.700 44.700 

756.5 15 949.487 

khoán b. Chá'ng v.in - 

- Chrng khoán Chinh phñ 

- Ch(rng khoán Vn do các t chirc tin diing khác trong nu'óc phát 
hành 
- Chng khoán Vn do các t chrc kinh t trong nu'óc pliát hành 

- Chüng khoán Vn nuO'c ngoài 

- 

- 

- 

c. Dir phàng TÜ iv ch ã'ng khoán 1/flu 1w gifr (tIn izgày (tao hqn (347.594) (332.273) 

- Dx phOng chung trái phiu DATC (335) (335) 

- Dr phOng trái phiu dc bit do VAMC phát hành (347.259) (33 1.938) 

Tong chwng khoán dâu tir gifr dn ngày dáo Iin 453.621 661.914 

Tong chfrng khoán dan tir 23.798.731 25.465.003 
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Ngân hang Thuong nii Co phâii Tiên Phong Báo cáo tài chInh qu III iiàm 2018 

(Ban hành iheo thông tn s 49/2014/TT-iVJiNN ngày 31/12/2014 

con Tho'ng dO'c Ngdn hông Nhà nicó'c Vit Narn,) 

- Siy thay di (tang! giãm) cüa Dir phông trái phiu dc bit do VAMC phát hành 

s6 thr acm k' tai 01/01/2018 

DiphOngctt th 

Triéu VND 

331.938 

D phOng rii ro trIch 1p trong k'I (Hoàn nhp dir phOng trong kS') 206. 120 

Anh huO'ng tr mua ban ng VAMC (86.3 96) 

Sü ding d phOng xu,  1 ri1i ro tin diing các khoãn mua lai nit VAMC (104.403) 

S thr cu61 k' tai 30/09/20 18 347.259 

13. Tài san cô dinh hU'u hInh 

Tang, giäm tài san c djnh hfru hlnh k5 nay: 

Nba cü, 
May moe, 

Khoãn muc vt kiên 
thit bj 

true 

Phun g 
tin vn tãi, 
truyên dan 

Thiêt bj, 
ding cu 
quãn I3 

Doi vi tinh.' Triéu VND 

Tài san c 
Cong 

djnh khác 

Nguyen giá 

Sdudu k' 164.294 39.004 146.696 5.918 355.912 

So tang trong k' 18.816 5.158 20.021 330 44.325 

- Mua trong k 18.816 5.158 20.021 330 44.325 

SO giám trong k5' 295 2.514 150 2.959 

- Thanh lj, nhirQng ban 295 2.514 150 2.959 

So du cuôi k5' - 182.815 41.648 166. 567 6.248 397.278 

Giá trl hao mon 1u5' k 

Sdu'du kt 91.416 20.097 66.201 3.305 181.019 

S6 tang trong k' 20.570 3.278 17.849 893 42.590 

- Khd'u hao trong k)) 20.5 70 3.278 17.849 893 42.590 

So giám trong k' 295 2.514 150 2.959 

- Thanh 1 nhtccrng ban 295 2.5 14 150 2.959 

So du cu61 k' 111.691 20.861 83.900 4.198 220.650 

Giá tn cOn lai 

Ti ngày dãu k' - 72.878 18.907 80.495 2.613 174.893 

Ti ngày cuOi k' 71. 124 20.787 82.667 2.050 176.628 

21 



Il 

Ngân hAng Thuong mi Co phAn Tiên Phong Báo cáo tAi chInh qu III nãrn 2018 

(Ban hành theo thông tt sô 49/2014/TT-NHNN nghy 31/12/2014 

cüa Thng ddc iVgdn hông jV/ià nu,óc Vit iVain) 

14.Tãi san cô  dinh  vô hjnh 

- Tang, g!ãnz tài san c 

Khoãn nuic 

cljn/z vO lzln/z k5 nay: 

Quyn sü. 
ding dat co 

thol han 

Ban 

quyên, 
bng sang 

chê 

Nhãn 
hiu 

hOng hóa 

PhOn 
mêm may 

tInh 

Don vi tInh: Triêu VND 

TSCD 
vô hInh Cong 

khác 

0 

Nguyen giá 

SO dudãu kS' - 162.708 - 162.708 

So tang trong kr 38.435 38.435 

- Mua trong kj) 38.435 - 38.435 

SO giám trong k' 

SO du cuOi k' 

Cia tn hao mon 1u kê 

201.143 201.143 

SO dudâu k5' 86.828 86.828 

S tang trong k5' 20.373 20.373 

- Khiu hao trong k)> - - 20.3 73 - 20.373 

S giãm trong kS' 

S du ctii k' - 107.201 107.201 

Cia trj cOn Ii 

Ti ngày dâu k5' 75.880 75.880 

Ti ngày cuOi k5' 93.942 93.942 
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Ngân hang Thuong mi C phn Tiêii Phong Báo cáo tài chInh qu' III näin 2018 

(Ban hành theo thông tu's 49/2014/TT-iVHNNngày 31/12/2014 

con Thing dác NgOn hang NhO nuóc Vit Nain,) 

15. Tãi san Co khic 

30/09/2018 

Triêu VND 

31/12/2017 

Triêu VND 

Chi phi xây drng cabán dO dang/Muasm tài san c djnh 133.041 74.504 
Các khoán p!lãi thu khác 4.669.795 6.406.719 
Cdc khoán phOi thu ni b 134.481 65. 158 
Các khoán phdi thu ben ngoài 4.535.314 6.341.561 
Các khoãn lãivà phi phãithu 1.3 16.359 1.282.880 
Dr phOng rüi ro cho các tài san CO khác (37.100) (37.100) 
Tàisãn Co khác 2.782.465 1.239.829 

T6ng 8.864.560 8.966.832 

16. Các khoãn ncr ChInh phü và NHNN 

30/09/2018 3 1/12/2017 
Triêu VND Triêu VND 

Vay Ngân hang nhà nuóc 1.453.045 1.082.224 
Tng 1.453.045 1.082.224 

17. Tiên, yang gui và vay các TCTD khác 

30/09/2018 31/12/2017 

Triêu VND Triêu VND 
Tin. yang gui cüa các TCTD 24.839.074 27.758.930 

a. Tin, yang gfri không kj) hxn 7.583.042 9.015.263 

- Tin gri thông kS' han bang VND 7.583.042 9.015.263 

Tin g1ri thông kS' han bang yang, ngoai t 

b. Tin, yang gfri cO k5' hgn 17.256.032 18.743.667 

- Tin gCri có kS' han bng VND 16.976.000 17.970.004 

- Tin gCri có k' han  bang yang, ngoi t 280.032 773.663 
Vay các TCTD 10.389.277 10.492.704 

Vay các TCTD bang VND 7.939.630 8.455.982 

Vay các TCTD bang yang, ngoi t 2.449.647 2.036.722 

Tong 35.228.351 38.251.634 
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Ngâi hang Thu'o'ng ini Co phân Tiên Phong Báo cáo tài chInh qu HI nárn 2018 

(Ban han/i theo thông lu so' 49/2014/TT-iVHN,V ngày 31/12/2014 

cOn Thng c1c NgOn hông N/ia nuO,c Vit Nain) 

18. Tin gfri cña khách hang 

30/09/2018 

Trizt VND 

31/12/2017 
Ti/eu VND 

Tin, yang gui khong k3i hin 9.430.328 11.409.904 
- Tiên gi:ri không kS'  hn bng VND 8. 56 1. 600 10.549.220 
- Tin gui không k' han  bthg yang, ngoii t 868.728 860.684 
Tin, yang gñi có ki hn 59.993.285 58.468.271 
- Tin gri cO kS' han bang VND 52. 508. 111 5 1.559.381 
- Tin gi:ri có k' han  bng yang, ngoi t 7.485.174 6.908. 890 
Tiên gfri vn chuyên dung 18.335 16.594 
lien gui k qu 716.807 403.817 
Tong 70.158.755 70.298.586 

19. Vn tãi trçr, iiy thác du tu', cho vay TCTD chju rüi ro 

30/9/2018 31/12/2017 

Triêu VND Triêu VND 

Nhân vn tài trçi, üy thác du tu, cho vay bang VND 

Nh.n vn tãitro, 6y thác du tu, cho vay bng ngoai t 

TOng 

20. Phãt hành giy to cO giá 

- Thuy& minh theo loçii lien 

và yang 1.563.512 2.628.210 

1.563.512 2.628.210 

30/09/2018 31/12/2017 

Triêu VND Triêu VND 

Bang VND 6.132.189 3.481.154 
Tong 6.132.189 3.481.154 

- Thuy& mmli theo kj hçin 

30/09/2018 31/12/2017 

Triêu VND Triéu VND 

Giy ta có giá ngn han 1.340.000 840.000 

Giy t có giãtrung dài han 4.792.189 2.641.154 
Tong 6.132.189 3.481,154 

21. Các khoán no kliác 

30/09/2018 31/12/2017 

Triêu VND Triêu VND 

Các khoán lai, phI phãi trâ 1.382.679 1.145.421 

Các khoãn phài trà và Cong nçi khác 700.116 391.879 

Trong do: 
Các khoán phái ti'á ben ngoài khác 700.114 391.877 

Qu9 khen thu'óng phz'ic lcxi 2 2 

Tong 2.082.795 1.537.300 
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Ngân hang Thirong mi C phân Tiên Phong Báo cáo tài chInh qu III näm 2018 

(Ban hành thea thông tic sO' 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 côa Thô'ng dO'c NgOn hang N/ia 

nu'oc Vit iVanz,) 

22. Von và qu cüa To chirc tin ding 

Doii vi tInh: Triéi VI'/D 

Von 
gOp/Von 

thOu 1 

Thäng dir 
von Co phân 

Co phiêu 
qu 

Qu5 Dir 
phôngtài 

chInh 

Qu Dir trü. 
bOsungvôn 

thOu lé 

Chênh Ich Lqi nhun 
t giá hôi sau thuê/ Lô 

doai kiy ké 
Cong 

S6 dir dOu ky 5.842.105 (234.446) (55.483) 113.248 47.684 963.609 6.676.717 

Tang trong k' 876.316 1.548.520 96.361 48.180 202.730 1.311.042 4.083.149 

Tang von trong k' 876.316 1.314.074 2. 190.390 

Lcñ nhun tang trong k' 1.290,093 1.290.093 

TrIch 1tp các qu dr trci 234.446 96. 36 1 48.180 - 378.987 

Tang khác 202.730 20.949 223.679 

Gãm trong k' 128.193 429.646 557.839 

SCr ding trong kS' - 50.659 50.659 

Phân phi qu - 378.987 378.987 

Giãm khác 128.193 - 128. 193 

So dir cuôi ky 6.718.421 1.314.074 (55.483) 209.609 95.864 74.537 1.845.005 10.202.027 
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Ngâu hang Thu'o'ng mii Co phn Tiêii Phong Báo cáo tài chInh qu HI  iiárn 2018 

(Ban han/i then thông tt sá 49/2014/TT-NHNN ngày 

31/12/2014 cika Thng dô'c Ngán hang Nhà nuóc V/el Nain,) 

23. Thu n1ip Läi vã các khoãn thu nhp ttrong tir 

Tfr 01/01/2018 dn 
30/09/2018 
Triêu VND 

Tn 01/01/2017 den 
30/09/2017 
Triêu VND 

Thu nhp tr läi tin giri 230.139 442.588 
Thu nhptr läicho vay 4.649.147 2.982.651 
Thu Iàitir kinh doanh, du tu' chông khoán Ncr 1.555.416 1.704.708 
Thu khác tr hoat dng tin drng 236. 072 91.67 1 
Thu tü nghip vii bâo lãnh 95.718 66.390 
Thu nhp 1Aitr nghip vii mua ban ncr 43.346 38.459 

Tng 6.809.838 5.326.467 

24. Chi phi läi Va CC khoãn chi phi tuo'ng tr 

Tir 01/01/2018 dn Tir 01/01/2017 den 
30/09/2018 30/09/2017 

Triêu VND Triêu VND 
Trã1ãitingCri 2.994.315 2.552.171 
Trã1aitinvay 276.623 485.564 
Trá Iãi phát hành giy t?i có giá 270.486 2.189 
Chi phi hot dng tin dung khác 153.850 83.199 

TOng 3.695.274 3.123.123 

25. LäilUj thun tir hot dng djch vi 

Tu 01/01/2018 
den 30/09/2018 

Triêu VND 

Tu 01/01/2017 dn 
30/09/2017 
Triêu VND 

Thu phi dich vi 567.428 188.628 
-Hoatdngthanhtoan 179.185 89.684 
- Hot dng ngân qu5 3.991 2.632 

-Dichvutuvn 4.082 3.169 

- Djch vi kinh doanh và djch vu báo him 233.972 9.747 

- Djch v báo quãn tài san và cho thuê két st 320 359 

-Thu phi dch vi khác 145.878 83.037 
Chi phi djch vu lien quan (127.680) (62.547) 

- Hoat dng thanh toán (96.490) (55.5 15) 
- Cu'àc phi buu din v mang vin thông (19.213) (1.248) 

-Hoatdngnganqu5 (10.505) (4.329) 

- Djch vi tix vn, üy thác và di 1 (1.3 88) (1.071) 

- Chi phi djch vii khác (84) (384) 

Läi/ l thuân tu hoat dông  dlch  vu 439.748 126. 081 
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Ngân hang Thu'ong mai C phn Tiêu Phong Báo cáo tài chInh quy' III nàrn 2018 

(Ban hành thea thông tic s 49/2014/TT-NHNN ngày 

3 1/12/2014 côci Thing dc Ngán hang Nhà nu&c Vit Nwn,) 

26. Lãi/I tfr hoyt dng kinh doanh ngoi hôi 

Ta 01/01/2018 dn 
30/09/20 18 
Triêu VND 

Tü 01/01/2017 den 
30/09/2017 
Triêu VND 

Thu nhâp tü' hoit dQng kinh doanh ngoii hôi 
- Thu tir kinh doanh ngoi t giao ngay 
- Thu tir kinh doanh yang 
- Thu tr các cong Cu tài chInh phái sinh tin t 
Chi phi hoat dông kinh doanh ngoii hôi 

342.574 
107.328 

4.258 
230.988 

(333.319) 

223.316 
94.364 

1.788 
127.164 

(248.907) 
- Chi v kinh doanh ngoi t giao ngay (63.026) (46.560) 
- Chi v kinh doanh yang (180) (44) 
- Chi v các cong cii tài chInh phái sinh tiên t (270.113) (202.303) 
Lãi/ 1 thuân tü hoat dông kinh doanh ngoi hôi 9.255 (25. 591) 

27. Läi/1 thun tu hoyt dng mua bin chñ'ng khoán &Iu tu' 

Tü 01/01/2018 dn Tu 01/01/2017 dn 
30/09/2018 30/09/2017 
Triêu VND Triêu VZ'/D 

Thu nhp tir mua ban chirng khoán du tu 3 52. 734 185. 03 5 
Chi phi v rnua ban chiLrng khoán du tr (13.607) (2.84 1) 
Hoàn nhp/(Chi phi) di,r phOng r6i ro chirng khoán du 
tu• 

8.123 (8.867) 

Lãi/ 1 thuân tu hoat dông mua ban chñng khoán 
du tu 

347.250 173.327 

28. Läi/lô thun ttr hot dng khác 

Tir 01/01/2018 dn Tfr 01/01/2017 dn 
30/09/2018 30/09/2017 

Triêu VND Triêu VND 
Thu nhp tir hot dng khác 

- Thu tr cac khoãn na d dUOC x I xoá, bi dp bng 
nguon rui ro 

129.472 

13.202 

20.962 

2.500 

- Thu tilt thanh I, nhuctng ban tài san cô djnh 297 16 
- Thu tilt hoat dng kinh doanh khác 115.973 18.446 
Trong do: 
- Thu tit khoOn nd dã ban cho VAMC 113. 776 644 
Chi phi lien quan dn hoit dng khác (5.751) (4.762) 

- Chi tilt thanh ly", nhuçing ban tài san co djnh (16) 

- Chi phi lien quan dn hot dng kinh doanh khác (5.75 1) (4.746) 
A Lai/ lo thuan tu cac hot dçng kinh doanh khac 123.721 16.200 
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Ngân hang Thtio'ng mal Co phn Tiên Phong I3áo cáo tài chinh qu' III nãrn 2018 

(Ban hành theo thông tu' s 49/2014/TT-NI-INA'ngây 

31/12/2014 côa Ththg dôc Ngán hang Nhà nicó'c Vit iVain,) 

29. Chi phi hoot dng 

Tn. 01/01/2018 den 
30/09/2018 
Triêu VND 

Tr 01/01/2017 dn 
30/09/2017 
Triêu VND 

Clii np thu và các khoán phi, lê phi 
Clii phi cho nhân viên 

590 
1. 142. 858 

325 
623 .980 

- Clii luong và pht cp 1.050.924 556.2 10 
- Các khoán clii dóng gop theo kroiig 50.331 3 6.375 
- Clii tra cp 8.101 6.0 17 4 
- Clii khác cho nhân viên 33.502 25 .3 80 

Clii ye tài san 244.495 209.322 A, 
Trong do: - Kháu hao tài san có d,inh 62.964 49.2 74 
Clii cho hot dng quan l' cong vi 558.574 390.189 
Trong dO.' - COng tác phi 9. 729 5. 726 ) 

- Chi v các hoat dóng doàn the cOa TCTD 6.931 3.9 74 I 
Clii nop phi bão hirn, báo darn tin gui cOa khách hang 26.759 20.273 

Chi phi dr phOng (khOng tinh clii phi dr phOng rOi ro tin 
diuig iii va ngoi bang; clii phI dr phOng giám giá 
clirng khoán) 

5.575 

TOng 1.978.851 1.244.089 

30. Tiên và tro'ng dixo'ng tiii 

30/09/2018 30/9/2017 

Triêu VND Triêu VND 

Tin iiit và các khoãn tuong duong tin ti qu 

Tin gui tai Ngan hang Nhà nuóc 

Tin, yang gri và cho vay ti các t clirc tin ding khác 

('gain khOng k hon,) 

Tin, yang gui và cho vay ti các th chirc tin diing khác 

('co kj hqn khong qua 91 ngày,) 

1. 120.45 1 

1.372.914 

8 .006. 895 

9.480.032 

1.03 1. 154 

75 5.056 

12.312.854 

8.472.470 

TOng 19.980.292 22.571.534 

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

Tng s can b, CNV bInh quân (ngu'O'i) 
Thu nhp cüa can b, CNV (triu VND) 

1. Tng qu lu'ong và thixong 

2. Thu nhp binh quân tháng 

Tu 01/01/2018 den 
30/09/2018 

Tir 01/01/2017 
dn 30/09/2017 

4.810 

1.034.858 

23,91 

4.105 

600.230 

16,25 
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Ngân huig Thtwng ini Co phn Tiê Phong Báo cáo tài chinh qu III näm 2018 

(Ban hành theo thông 1w s 49/2014/TT-NHNN ngày 

31/12/2014 cüa Tho'ng a'c Ngán hang Nhà nuóv Viqt Narn) 

32. ChInh sách quãn I rüi ro 

Djnh huàng cüa Ngan hang là trâ thành mt t6 chüc tài chInh da näng. Do vy vic sir ding cac cong cii 

tài chinh, bao gôm huy dong v6n tir khách hang (bAng san phm tin giri và phát hành giy t có giá) và du tu 

vào các tài san tài chinh có chit luvng cao da trâ thành hot dng mang tinh then ch& giüp Ngân hang dt 

duqc müc chênh lêch li su.t cn thik Xét tü' khia cnh quãn lr rüi ro, Ngan hang phãi duy trI c cu danh 

muc tài san, cong no và ngun v6n (bao gm cac khoãn miic ni bang và ngoai bang) vi m'ic tiêu an toàn, giãm 

thiêu rüi ro trong hoat dng ngân hang. Ben canh  dO, Ngan hang thçrc hin d.0 tu vào các chüng khoán hay cp 

tin diing cho cac ngãn hang khác. NhUng rüi ro lien quan dn trao di ngoi t và thay di läi suAt thrgc quàn l 

thông qua áp dung hn mrc trng thai nhm hn ch si,r tap trung qua mac, dng thai tham gia vào các hot 

dng Co tác ding can bAng ln nhau d giãm thiu rUi ro. Thông qua vic nAm gi nhiu tài san ia cac cong ci 

tài chInh có cMt Iuçing cao, co cu bang can d6i ké toán cia Ngân hang cO dü khà nãng phOng ngi~a rüi ro 

trQng yu trong qua trInh hot dông kinh doanh và dam bào khà näng thanh khoân. Them vào do, Ngan hang 

cUng tham gia vao nhiu giao dich phOng ngra rUi ro lien quan dn các cOng ci tài chInh nhu các cam kt hoán 

dëii ngoi t cho miic dIch quàn l' rüi ro lài suit. 

Trong qua trinh qua.n l' rüi ro tin ding, Ngân hang dä sr diving có hiu qua cm nang Tin ding, trong do 

ghi chi tit cac chInh sách và thU tiic cho vay cUng nhu các huàng dn thrc hin d chun hóa các hot dng tin 

ding cUa Ngân hang. RUi ro thanh khoàn duçc hn ch thông qua vic nAm gitt mt s krng tin m.t và các 

khoãn tuang dixang tin thrâi dng tài khoàn Nostro mirc d hp I', các khoãn tin gcri có kS'  hn ti Ngân 

hang Nhà nuâc va các t chtrc tin ding khác và các gi&y t cO giá. Các t' l an toàn CO tinh den yêu to rUi ro 

cüng dixqc sU.  ding d quãn l rUi ro thanh khoan. Ngân hang thuông tin hanh dánh giá chênh lch lài sut, so 

sánh vâi các thj trir?mg trong nuâc va quc th d có nhUng diu chinh kjp th?yi. Them vào dO, vic áp diving các 

quy trInh quàn l rUi ro nQi bQ cUng tth nên hiu qua hon nhi vic trin khai H th6ng Quân l' V6n Tap  trung 

và H th6ng Thanh toan Tap trung, theo dO toàn b các giao djch vn và thanh toán cüa Ngân hang du do Hi 

s!i chinh thrc hin. Vic do cho phép Ngân hang giám sat hiu qua han các bin di v vn và giám các sai sot 

có th xày ra cUng nhix nhting thU tiic phcrc tap không cn thi&. 

32.1 Râi ro tiln t 

RUi ro tin t là rUi ro ma giá tn cUa các Cong c1i tài chinh bj thay d6i xut phát tir nhUng thay d6i v t' giá. 

Ngân hang dugc thành lap và hoat dng tai  Vit Nam vâi dng tin báo cáo là VND. Trong khi do co cu 

tài sàn-ngun vn cUa Ngân hang bao gm mt phAn bAng ngoi t (bao gm USD, EUR...), do do cO th phát 

sinh rUi ro tin té. 

RUi ro tin t d6i vOi Ngân hang bao gm: 

RUi ro tin t trong hoat dng kinh doanh ngoi t 

RUi ro tin t trong hot dng huy dng vn và cho vay 

RUi ro tin t trong hoat dng dAn tu 

Ngân hang dA dua ra mt h th6ng han  mCrc d quãn I trng thai cUa các ding tiAn. Trang thai dng tin 

dugc quàn l' trên co si hang ngày và chin hxccc phOng ngira rUi ro dugc Ngân hang sir dung d dam bão rAng 

trng thai cUa cãc dng tin dugc duy trI trong han  mrc dã thit lap. 

8 
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Ngân hang Thwo'ng mi Co phn Tiên Phong Báo cáo tài chInh qu III nãm 2018 

(Ban hành thea thông tir s 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 côa Thô'ng do'c iVgán hông Nh/i 

nuóc Viêt Narn) 

Ch tiêu 

TM SAN 

USD du'qc 
quy dôi 

EUR duqc 
quy dôi 

Giá trj yang 
tiên té thrqc 

quy dôi 

Ngoi tê 
khác quy dôi 

Don vi tInh: Triêu VND 

\TND Tong 

Tin mat, yang b?c,  dá qu 182.4 19 224.511 172.030 185.462 356.029 1.120.451 
Tin gCri tai NFINN 284.179 1.088.735 1.372.914 
Tin gCri tai  vã cho vay các TCTD khác (*) 576.291 31. 697 59. 95 1 16.818. 988 17.486.927 
Chtrng khoán kinh doanh 
Các cOng cii tài chInh phái sinh và 
các tài san tài chInh khác 
Cho vay kJiách hang (*) 8.580.295 - 66.332.699 74.912.994 
Chirng khoán thu tu (*) - - - 24.273.251 24.273.251 
GOp vn, du tu dài htn 
Tài san c dinh vã BDS diu tu - - - 270.570 270.570 
Các tài san có khãc (*) 1.960.385 54.170 - - 6.887.105 8.901.660 
TONG TM  sAN 11.583.569 310.378 172.030 245.413 116.027.377 128.338.767 
Nq PHAJ nA VA VON CHJ sO HUU 

Tin gCri và vay cOa NFINN và TCTD khác 2.729.678 - - 33.951.718 36.681.396 

TiOn gi cCia khách hang 8.253.074 120.802 - 63.852 61.721.027 70.158.755 
Các cong ci tài chInh phai sinh và các tài san tài 
chinh khác 

746.830 260.016 - 191.196 (1.106.655) 91.387 

Vn tài trç; Oy thác du tu, cho vay TCTD chju 
rOi ro 

1.563.512 - - - 1.563.512 

Phát hânh giây tO cO giá - - - 6.132.189 6.132.189 
Các khoãn no khác 152.648 1.725 - 709 1.927.713 2.082.795 
Vn và các qu - - - 10.202.027 10.202.027 
TONG NC) PHAI A vA VON CHU SC% HU'U 13.445.742 382.543 - 255.757 112.828.019 126.912.061 
TR.NG THAI TIEN T NQI BANG (1.862.173) (72.165) 172.030 (10.344) 3.199.358 1.426.706 

(*)KhOng  bao gm di,r phOng rii ro 
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Ngân ling Thu'o'ng xni C plin Tiên Phong  Báo cáo tài chInh qu III nám 2018 
(Ban hành thea thông tzc s 49/2014/77'-NHNN ngày 

31/12/2014 cia Thong dc Ngán hang Nhà nwóc Vit Nain) 

32.2  Rñi ro Idi suát 
Rüi ro lãi suit là khà näng thu nhâp hoc giá trj tài san cUa Ngân hang bj ãnh hiiông khi lAi suit trên thj 

triRnig bin dng. 

Rüi ro lãi sut cüa Ngân hang có th xut phát tr hoat dng d.0 tu và hoat dng huy dng v6n và cho vay. 

Thai han  dinh lai lãi suit thuc t là thai han con lai tInh ttr th&i dirn 1p  báo cáo tài chInh cho tâi k' dinh 

lai lãi sut gn nht ccia các khoãn rniic tài san va ngun vn. Các giã djnh và diu kin sau duqc áp dvng  trong 

phân tIch thi han  xác djnh lai  li suit thirc t cUa các tài san va cong ng ccia Ngân hang: 

- Tin mat, yang bac,  dá qu' và các tài san có khác (bao gm tài san c djnh, b.t dng san du tu va tài 

san có khác) dixctc xp Ioai là khoàn mvc  không chju lAi; 

- Tin gcri tai  Ngân hang Nhà mróc Vit Nam duçic xp loai là tin gcri thanh toán, do do k han  djnh  lai 

lAi suit thirc t dugc xp loai dn mt thang; 

- Th&i han  djnh  Iai  lài suit thijc t cüa ching khoán du tu du'çc tInh dira trên thai gian dáo han  thijc t 

tmnh tr thai dim 1p báo cáo tài chinh cüa tüiig loai ching khoán; 

- Thai han  djnh  lai  lãi suit thirc t cUa khoãn mvc  phát hành gi.y to có giá ducyc tInh dira trên thOi gian 

dáo han  thirc M cUa trng 1°ai  giy to có giá; 

- ThOi han  djnh  lai  lãi su&t thirc t cüa các khoãn n khác thrc xp loai  theo thOi gian dáo han  thirc th 
cüa tCrng khoàn nq; 

- ThOi han  djnh  lai  lãi suAt thirc t cUa các khoàn tin gfri và cho vay các TCTD; các khoân cho vay 

khách hang; các khoãn nq ChInh phü và Ngân hang Nhà mrOc Vit Nam; các khoàn tin gcri và vay các TCTD 

và khoân mic tin giri cüa khách hang, khoàn mic phát hành giy tO CO giá, các khoàn miic ngun v6n tài try, 

üy thác du ti.r, cho vay TCTD chju rOi ro duçic xác djnh nhu sau: 

• Các khoán mvc  có lâi suit c6 djnh trong sut thOi gian cia hqp dng: ThOi hn djnh lai  lãi sut thirc th 
dira trên thOi gian dáo han  thkrc th tInh ti'r thOi dim l.p báo cáo tài chInh; 

• Các khoàn mic có läi suit thà ni: ThOi han  djnh lai  lãi su.t th%rc th dira trên k5' djnh lai  lãi sut gn 

nht tInh tr thOi dMm 1p báo cáo tài chInh. 

C'hInh sách Idi suát cüa Ngân hang 

Ban Diu hành djnh k' rà soát rüi ro tim tang cüa Ngân hang trong b6i cãnh kinh M và diu kin kinh 

doanh hin hành, tp trung vào rüi ro lAi suit và rüi ro thj truOng. Ban Diu hành cn co cu tài san - ngun 

vn vOi nhng bt can d6i trong ngun vein tài trq va rüi ro biein dng lãi suit thj tnxOng và dam báo tuãn thu 

các chi tiêu, han  mrc và quy djnh d.t ra. 

D nhy di vol lâi sut 

Do Thông ti.x 210 khOng huOng dn cii th v cách thirc thirc hin phân tIch d nhy lài su.t nên Ngân hang 

chua thirc hin vic trInh bay các thông tin nay. 
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Ngân hang Thung mai C phân Tiên Phong Báo cáo tài chInh qu III näm 2018 
(Ban hành thea thông tus 49/2014/TT-NJ-INN ngày 31/12/2014 cia Thong  dô'c Ngán hang  Nhà rnóc 

Viêt Nam) 

Chi tiêu 

TM SAN 
Tin mat, yang bc, dá qu' 
Tiên gUitiNHNN 
Tiên gCri ti và cho vay các TCTD 
khac (*) 

Chüng khoán kinh doanh 
Các cong ci tài chinh phái sinh và 
các khoOn nu tài chInh khác 
Cho vay khách hang và mua op' (*) 
Chirng khoán dAu tu' (*) 
GOp vn dAu tu dài han (*) 
Tàisãn cdinhvãBDSDT 
Các tài san cO khác (*) 

Qua han 
Không chu 

lãi 
Den 1 tháng 

TÜ1-3 
tháng 

Lãi sut duc dinh  giá Ii trong 'ng 

Tñ3-6 Tr6-12 
tháng tháng 

Ttr 1-5 näm 

Dan vi tInh: Triêu VND 

Trên5 
Tong 

näm 

- 

1.140.638 

1.120.451 

1.071.684 

270.570 

8.901.660 

1.372.914 

13.986.927 

40.837.086 

279.999 

3.500.000 

13.981.348 

4. 822.673 

3.728.740 

2.706.544 

10.6 17.216 

2.374.592 

- 

3.963.111 

4.472.494 

- 

- 

644.854 

8.545.265 

1.120.451 

1.372.914 

17.486.927 

74.9 12.994 
24.27'3.251 

270.570 
8.901.660 

TONGTAISAN 1.140.638 11.364.365 56.476.926 22.304.021 6.435.284 12.991.808 8.435.605 9.190.119 128.338.767 

NQ PHAITRA 
Tin gi.'ri cüa và vay ttr N}INN và các 
TCTD khác 
Tin giri c6a khách hang 
Các cOng cii tài chinh phái sinh và 
các khoãn no.  tài chInh khác 
Nguôn von tài tr9, uy thác du tu', 
cho vay TCTD chu n'ii ro 
Phát hành giy t có giá 
Các khoãn no.  khác 

(14.450) 

- 

2.082.795 

28.741.339 

26.424.123 

33.129 

466.720 

5.901.245 

12.565.574 

26.025 

630.072 

340.000 

1.415.298 

10.411.552 

53.592 

466.720 

488.560 

8.586.899 

(6.690) 

1.000.000 

126.775 

12.170.607 

(113) 

4.482.189 

- 

8.180 

(106) 

310.000 

36.681.396 

70.158.755 

91.387 

1.563.512 

6.132.189 
2.082.795 

TONG N( PHAI 'IRA 2.068.345 55.665.311 19.462.916 12.347.162 10.068.769 16.779.458 318.074 116.710.034 

MUC CHENH NHY CAM VCi1 LA! 
SUAT NO! BANG 

1.140.638 9.296.020 811.615 2.841.105 (5.911.878) 2.923.039 (8.343.853) 8.872.045 11.628.733 

(*) Không bao gm dr phông rüi ro 
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Ngân hing  Thuong ini C phAn Tiên Phong  Báo cáo tài chInh qu III näm 2018 
(Ban hành thea thông lu só 49/2014/TT-NHNN ngày 

31/12/2014 cüa Th6ng Mc Ngán hang Nhà nuó'c Viêt Narn) 

32.3 Râi ro thanh khoán 

Rüi ro thanh khoán là rüi ro Ngân hang gp khó khän trong vic thrc hin nhng nghTa vi thanh toán cho 

các cong n tài chinh. Rcii ro thanh khoàn phát sinh khi Ngân hang có th không dü kM näng thrc hin nghia 

vii trà n khi nhng cong n nay dn han a nhUng thai dim binh thirông hoc khó khãn hoc Ngân hang phài 

ch.p nhn huy dng vn vai chi phi gia tang d dam bão nghia vi trà ng. 

Các già djnh va diu kin sau dirge áp diving trong phân tIch thai gian dáo han  ca cáo tài san và cOng ng 

eOa Ngân hang: 

- Tin gri tai  Ngân hang Nhà nudc dirge xp loai là tin giri thanh toán, trong do bao gm tin giri dir 

trct bt buc. S dir cOa tin giri dj tr[t b.t buOc phii thuQc vao thành phn và kS' han cOa các khoàn tin giri cCia 

kháeh hang tai  Ngan hang; 

- Thai gian dn han  cUa chrng khoán du tu dixgc tInh dra trên ngày dáo han  trên hgp dng; 

- Thai gian dn han  cOa cáo khoãn tin gri và cho vay cac TCTD khac và cáo khoàn cho vay khách 

hang dirçic xác djnh dija vào ngày dn han  cUa hpp dng quy djnh. Thai gian dn h?n  thc t cO th thay di do 

cáo kh uOe cho vay dirge gia han; 

- Thi gian dn han  ccia các khoàn tin gi, tin vay cOa cac t chüc tin ding dirge xác djnh theo thai 

gian dáo hn gc trên hcxp dng; 

- Thñ gian dn han  cOa tin gCri khách hang dirqc xác djnh dra trên phân tich hành vi Ong xir cOa khách 

hang và các dr báo v chInh sách läi sut và cáo yu t6 kinh t vi mO; 

- Tài khoàn Vostro va tin g1ri thanh toán dirge thrc hin giao djch theo yêu cu cOa khách hang và do 

do dirge xp loai là tin giri không kS' han. 

- Thai gian dáo han  cOa khoàn miic phát hành giy W cO giá dra trên thai gian dáo han  gc cUa tüng 

loai giây ti có giá. 

- Thai gian dáo han  cüa cac khoàn ng khac dirge xp loai theo thai gian dáo han  g6c cUa tlrng khoàn nçl. 
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Ngân hang Thu'o'ng mi Co phân Tiên Phong Báo cáo tài chInh qu III nãm 2018 
(Ban hành thea thông tic so' 49/2014/77'-NHNN ngày 31/12/2014 cüa Tho'ng do'c Ngán hang Nhà 

nwóc Viêt Narn) 

Chi tiêu 

TA! SAN 

Qua han 

Qua han Qua han 
Den 1 tháng 

tren 3 tháng drói 3 tháng 

Tirtrênl 
tháng den 3 

tháng 

Trong han 

Tirtrên3 
tháng den 12 

thãng 

Ttr trên 1 nám 
den 5 näm 

D071 vi tInh: Tri&u VND 

Trên 5 näm Tong cong 

Tiênrnt,vàngbac,dáqu - 1.120.451 - - - 1.120.451 
Tingi:ritaiNHNN - 1.372.914 - 1.372.914 

Tin giri ti và cho vay cac TCTD khác (*) - 8.986.927 8.500.000 17.486.927 

Chmg khoán kinh doanh - - - 
Các cong ci tài chmnh phái sinh và các khoãn 

nci tài chInh khac 
- - 

Cho vay khách hang và mua ng (*) - 1.496.774 1.460.860 13.777.059 23.947.985 34.230.316 74.912.994 

ChIrng khoãn dâu tu (*) 3 15.169 900.000 12.177.489 10.880.593 24.273.251 

GOpvondâutudàihan - - 
Tài san cô dinh và BDS DT - 14.420 256.150 270.570 
Các tài san có khác (*) 618.640 547.298 5.772.851 1.925.072 37.799 8.901.660 
TONGTAISAN 13.910.875 10.508.158 20.449.910 38.064.966 45.404.858 128.338.767 

NQPHAI IRA 
Tin gri và vay các TCTD khác và NHINN 20.811.415 11.310.036 3.529.549 1.015.605 14.791 36.681.396 

Tin gCricñakhách hang 15.394.707 5.614.651 8.664.761 40.484.636 - 70.158.755 
Các cong ci tàichinh phái sinh và các khoãn 

no' tal chinh khac 
- (2.888) 25.373 83.352 (9.378) (5.072) 91.387 

Ngun vn tài tn, Ciy thác du tir, cho vay 
233.360 1.330.152 1.563.512 

TCTD chiu rOi ro 
Phát hành giây ta cO giá - 1.340.000 2.823.713 1.968.476 6.132.189 
ác khoãn n khác 195.906 145.632 - 755.875 850.069 135.313 2.082.795 

TONGNQPHAI IRA - - 36.399.140 17.329.052 15.703.689 45.164.645 2.113.508 116.710.034 

Mt5'CCHENHTHANHKHOANRONG (22.488.265) (6.820.894) 4.746.221 (7.099.679) 43.291.350 11.628.733 

(*) Không bao gôrn dr phông rCii ro 
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Ngân hang Thu'ong niti Co phân Tiên Phoiig Báo cáo tài chInh q'i III nãrn 2018 

(Ban hành theo thông tic s 49/2014/TT-NHNN ngv 

3 1/12/2014 cia Thng dô'c Ngán hông Nhà nicóc Vit Nanj.) 

33. T' giá mt s ngoi t vào thôi diem cuôi k' 

30/09/2018 31/12/2017 
Loai tiên 

VND VND 

USD 23.336 22.425 

EUR 27.085 27.166 

AUD 16.907 17.661 

CAD 18.091 18.031 

GBP 30.430 30.589 

JPY 205,56 201,48 

SOD 17.111 16.960 

RUB 340 414 

HKD 3.005 2.909 

CNY 3.430 3.490 

THB 721,08 698,20 

CHF 23.862 23.268 

NZD 15.467 16.136 

KRW 20,54 21,26 

XAU 3.641.000 3.657.000 

Phê duyt báo cáo tài chInh 

Báo cáo tài chinh dixgc Ban Diu hãnli pliê duyt vào ngày 4. tháng 10 nm 2018. 

0 

LLP BIEU 

LE CAM TU 
K toán trithng 


		2018-10-19T17:37:55+0700
	Ngân hàng TMCP Tiên Phong




