
C' 
(NGAN HANG 

THLJNGMICO 

T1tN PRO 

uang Tin 

TPBank CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tii' do - Hnh phüc 

   

S: 80/2019/TPB.HDQT HàN5i, ngày 18 tháng 10 näin 2019 

CONG BO THÔNG TIN TREN CONG THÔNG TIN DIEN TIf CUA 
UY BAN CHUNG KHOAN NHA NUO'C VA SGDCK TP.HCM 

KInh g1ri: - Uy ban Chirng khoán Nhà nuâc 

- Sâ Giao djch Chirng khoán TP. HCM 

Ten t chiirc: Ngân hang Thtro'ng mi C phn Tiên Phong 

- Ma chirng khoán: TPB 

Dia chi tru sr chInh: TOa nhà TPBank, S 57, Ph L Thrnmg Kit, Phu&ng Trn Himg Do, 

Qun Hoàn Kim, Ha Ni 

Diên thoai: 024. 37688998 

Fax: 024. 37688979 

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

Chirc vii: Phó Chü tjch HOi  dng Quân tr 

Loai thông tin cong b& J djnh k5' LI bt thixông LI 24h LI theo yêu cu 

NCi dung thông tin cong b: Báo cáo tài chInE Qu' 3 nãm 2019. 

Thông tin nay dà duçc cong be, trên trang thông tin din tü cüa Ngân hang vào ngày 18/10/20 19 

ti duO'ng dan: https://tpb.vnlnha-dau-tulbao-cao-tai-chinh   

TOi cam kt các thông tin Cong be, trên day là ding sir that va hoàn toàn chiu trách nhiêm trixâc 

pháp lust v nOi  dung các thông tin dà cong b6.I. 

Tài lieu dInh kern: 
- Báo cáo tài chInh Quj5 3 nárn 2019 

NoinIzân: 
- Nhu KInh gui;  
- Luu VP. HDQT. 

Di din ti chirc 
Ngithi UQ CBTT 

PHO CHU TICH HDQT 



44 

HANG 

IC6PHAN 

HONG 

TPBank CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VI1T NAM 
Dc 1p  - Tir do - Htnh phüc 

    

S: 81/2019/TPB.HDQT Ha Nôi, ngày 18 tháng 10 nãm 2019 

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIN TITJ' CUA 
UY BAN CHIXNG KHOAN NHA NIJOC VA SGDCK TP.HCM 

KInh gui: - Uy ban Chimg khoán Nhà nuO'c 

- Sâ Giao djch Chirng khoán TP. HCM 

- Ten t chüc: Ngan hang Thuong mi Co phn Tiên Phong 

- Ma chirng khoán: TPB 

- Dja chi tru s chInh: TOa nhà TPBank, S 57, Ph L Thung Kit, Phung Trn Hung Do, 

Quan Hoàn Kim, Ha Nôi 

- Diên thoai: 024. 37688998 

- Fax: 024. 37688979 

- NguO'i thrc hin cong b thông tin: Ong Lê Quang Tin 

Chüc vi: Phó ChU tjch Hi dng Quãn trj 

Loti thông tin cOng b: dinh k' L bt thung 24h fltheo yeu cu 

Nôi dung thông tin cong b: Ngân hang TMCP Tiên Phong (TPBank) xin giãi trInh ye biên 

dng lçi nhun sau thu so vo'i cing k' trên Báo cáo tài chInh Qu 3 näm 2019 nhu sau: 

LGi nhuân sau thu Qu 3.2019 TPBank là 627 t' dng, tang 33% so vi cüng k' nãm 2018. 

Atiyên n/ian: 

Trong Qu 3.2019, hyi nhuan sau thud cüa TPBank tang nhô các máng kinh doanh cüa ngân 

hang du dt duoc kt qua khá quan, tang len so vi cng kS'  näm truOc. Dc bit thu tir chung 

khoán du tu tang gp 2 ln so vói cüng ki näm truâc, các rnáng kinh doanh khác cüng có mc 

tang khoáng 30%. Cii th miirc tang cüa mt s khu vrc 1i nhun nhu sau: 

Do'n vi:  Triêu dng 

STT Chi tiêu 
111.20 19 

Qu 

111.20 18 

Tang! 

Giãm 

% Tang! 

Giãm 

1 Thunhp1aithun 1.442.154 1.119.505 322.649 29% 

2 Lãi/ 1 thun tü hoat dng djch vii 272.100 195.179 76.921 39% 

3 
Lãi/ l thun tu mua ban chung 

khoán dâu tu 
230.115 115.269 114.846 100% 

4 Tnglainhuntruo'cthu 784.476 589.192 195.284 33% 

5 LGinhuânsauthu 627.342 470.601 156.741 33% 



Thông tin nay ãà duçxc cong b trên trang thông tin din tr cüa Ngân hang vào ngày 18/10/2019 

ti duOrng dan: https ://tpb.vn/nha-dau-tulthong-bao-co-dong 

Tôi cam kt các thông tin cOng b6 trên day là dtng sir tht va hoàn toàn chju trách nhirn tru'óc 

pháp lut v ni dung các thông tin dà cong b.I. 

Nri nhân: 
- Nhtx KInh gi'ri; 
- Luu VP. HDQT. 

Dii din to chfrc 
Ngtthi UQ CBTT 

PHO CHU T!CH  HDQT 

\O2l4486g  

NGAN HAN 

THUONGMC 

TIENPHONG 

n 
IJ  

uang Tin 
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TPBank 

Ngãn hang Thu'o'ng mü Co phân Tiên Phong 

Báo cáo Tài chInh Qu III nãm 2019 

Tháng 10-2019 



Ngân hang Thu'o'ng mai C phãn Tiên Phong Báo cáo tài chInh quy III nãm 2019 

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

cüa Thó'ng dc Ngán hang Nhà niróv Vit Nam) 

BANG CAN DO! KE TON 
Tçii ngày 30 thang 09 nàm 2019 

STI' Chi tiêu 
Thuyêt 
minh 

30/09/20 19 
Triêu VND 

31/12/2018 
Triêu VND 

(Dã kim toán) 

A. TA! SAN 153.929.979 136.179.403 
I Tin mit, yang bac, dá qu2 5 1.567.186 1.332.025 
II lien gui tai NHNN 6 6.087.591 4.692.735 

lien, yang gui tai các TCTD khác và cho vay CC 

TCTDkhác 
7 21 379 254 16 340 793 

I Tin, yang gCriti các TCTD khác 21.279.254 15.680.793 
2 Cho vay các t chtrc tin ding khác 100.000 660.000 

3 Du phông rüi ro cho vay các TCTD khác - - 
IV Chüng khoán kinh doanh - - 

Các côngct1 tài chInh phái sinh và các tài san tài 
chinh khac 

8 86.725 - 

VI Cho vay khách hang 9 1.827.514 76.295.237 

1 Chovaykháchhang 9 92.954.005 77.185.148 

2 Dr phèng rUiro cho vay khách hang 10 (1.126.491) (889.911) 

VII Hoat dng mua ncr 11 902.908 1.265.452 

I Muanci 909.269 1.273.714 

2 Du phOng rüi ro hoat dtng mua nc (6.36 1) (8.262) 

VIII Chü'ng khoán du tu 12 19.882.626 24.899.523 

I Chtrng khoán d&u tu sn sang d ban 19.942.100 24.64 1.343 

2 ChCrng khoán du tu giO dn ngày dáo han 44.700 801.215 

3 Du phông giám giá chüng khoán dAu tu (104.174) (543.035) 

IX Ci5p vn, dâu tu dài hn - - 
X Tãisancôd!nh 411.839 300.052 

I Tài san c djnh hfru hInh 13 272.291 202.863 

a - Nguyen giá TSCD 576.943 441.079 

b - Hao mOn TSCD (304.652) (238.216) 

2 Tài san c6 djnh thuê tài chinh 
a - Nguyen giá TSCD - - 
b -HaomOnTSCD - 
3 Tàisãncdjnhvôhinh 14 139.548 97.189 

a -NguyêngiáTSCD 291.365 212.497 

b -HaomOnTSCD (151.817) (115.308) 
XI Bat dng san dâu tw - - 

- Nguyen giá BDSDT 
2 -HaomônBDSfT 

I 



Ngân hang Thirong mti Co phân Tiên Phong Báo cáo tài chInh quy III näm 2019 

(Ban hành thea thông tit so' 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 

cOa Thông dc Ngán hang Nhà nuóc Viet Nam) 

Sri, Chi tiêu 
Thuyet 

ml n 

S 30/09/20 19 
Ii Triéu VND 

3 1/12/2018 
Triêu VND 

(Dã kkm toán) 
XII Thi san Co khác 15 11.784.336 11.053.586 

1 Các khoàn phãi thu 7. 500.34 1 8.029.724 

2 Các khoàn lài, phi phài thu 1.386.249 1.339.091 

3 Tài san thuA TNDN hoàn lai 
4 Tài san Co khác 2. 897.746 1.684.771 

Các khoàn dir phàng ri1i ro cho cac tài san Co ni 
5 

bang khác 

B. N PHAI mA vA VON CH S( HUU 153.929.979 136.179.403 

Các khoãn nc Chinh phü và Ngân hang Nhà 
nu.o.c 

16 857.282 4.752.198 

II Tin gui và vay các to chüc tin diing khác 17 39.159.546 33.491.419 

I Tiën gCri cüa các t chirc tin d11ng khác 28.694.325 18.653.620 

2 Vay các t chi:rc tin ding khác 10.465.221 14. 837.799 

III Tin gui cüa khách hang 18 85.596.232 76.138.062 

Các cong ciii tài chInh phái sinh và các khoán n 
IV 

tài chInh khác 
8 108.589 

VAn tài trq, üy thác dAu tu', cho vay TCTD chju 
V 

rüi ro 

VI Phát hành glAy t& cO giá 

19 

20 

694.606 

13.040.539 

247.228 

8.715. 178 

1 
N 

ti 
VII Các khoän no khác 21 2.672.563 2. 105.044 

1 Các khoãn lai, phi phãi trà 1.755.869 1.341.405 

2 Thug thu nhp doanh nghip hoàn 1i phãi trã 

3 Các khoãn phãi trá và cong nç khác 9 16.694 763.639 

Dir phOng rOi ro khác (Dr phOng Cho cong nc1tim 
An và cam kAt ngoi bang) 

VIII VAn chü s& hüu 22 11.909.211 10.62 1.685 

Von cüa to chtrc tin dçing 7.882.729 8.510.485 

a Van diAu lê 

b VOn dAu tu xay drng co bàn 

8.565. 892 8.565.892 

C Thng du vOn cô phAn 76 76 

d CA phiu qu 

e CA phiu uu däi 

g VAn khác 

(683 .23 9) (55 .483) 

2 Qu5' cüa tA chrc tin dung 576.259 305.473 

3 Chênh 1ch t giá hAi doái 

4 Chênh 1ch dánh giá Ii tài san 

5 Lcii nhun chu'a phân phAl! LA IQy k 3.450.223 1.805.727 

2 



KIEM SOAT 

'7 A 

HàNci, ngày 4k'I 'n• l0nà,n 2019 
02 

GP 

i41 

NGUYEN LAM HOANG 
Giám dé'c Khái Tài chInh 

LAP BIEU' 

LE CAM TU 
Ké' toán tritóiig 

Ngân hang Thircrng mi Co phn Tiên Phong Báo cáo tài chInh quy' III näm 2019 

(Ban hânh theo thông tw só 49/2014/77-NHNN ngày 3 1/12/2014 

czia Thông dc Ngân hang Nhà nzthc Vict Nam) 

ciii TiEU NGOAI BANG CAN DO! KE TOAN 

Sri' CM tiêu 

1 Báo lânh vay v6n 

2 Cam kt giao djch hM doái 

Cam kt mua ngoi t 

Cam kt ban ngoi t 

Cam kt giao dch hoán di 

3 Cam kt trong nghip vi LC 

4 Bão lânh khác 

5 Các cam kt khac 

Thuyt 30/09/2019 
minh Triu VND 

31/12/2018 
Triêu VND 

(Dä kié'm toán)  
66.250 

6.608. 885 

6.620.886 

80. 861. 114 

1.268. 68 1 

10. 786. 636 

1.967.822 

59.068 

4.213.903 

4.215.408 

43.665.625 

1. 629. 153 

10. 575.376 

2.395.066 

3 



KIEM SOAT 

NGUYEN LAM bANG 
Giám dt4c Khó'i Tài chInh 

LAP BIEU.- 

LE CAM TU 

KS toán trirmg 

NHUG 

ng Giám dc 

Ngan hang Thiroiig mi C phãn Tiên Phong Báo cáo tài chInh qu' ifi näm 2019 

(Ban hành thea thôngtwsô'49/2014/TT-NHNNngày3]/12/2014 
cz'ia Tho'ng dSc Ngán hang Nha nwóc Vit Nam) 

BAO CÁO KET QUA KLNH DOANH 

s-fr Chi tiêu 

Thu nhap lãi và các khoàn thu nhp 
1 

tl.roTig tlr 

2 Chi phI lAi và các chi phi ti.rong tir 

I. Thu nhp Iãi thun 

3 Thu nhp tü hot dng djch vi 

4 Chi phi hoat &ng djch vi 

Thuyt 
Quy III 

Luy k tfr du nám dn cui 
quy nay 

minh Nàm nay 

Triêu VND 

NAm trtrôc 

Triêu VND 

Nám nay Näm trir&c 

Triêu VND Triêu VND 

23 

24 

3.059.141 

(1.616.987) 

1.442.154 

347.445 

(75.345) 

2.356.118 

(1.236.613) 

1.119.505 

255.936 

(60.757) 

8.672.032 

(4. 541.771) 

4.130.261 

952.683 

(195.209) 

6.809.838 

(3.695.274) 

3.114.564 

567. 42 8 

(127. 680) 

Lãi/ I thun tfr hot dng djch 
II. 25 272.100 195.179 757.474 439.748 

VU 

Lãi/ i thun tfr hot dng kinh 
III. 

doanh ngoi hi 
26 10.073 (48.307) 24.943 9.255 

Lãi/ I thun tr mua ban chtmg 
IV. 

khoán kinh doanh 

LAi/ I thun tr mua ban chthg 
V. 

khoán dâu tir 
27 230.115 115.269 823.875 347.250 

5 Thu nhp tir hoat dtng khác 35.896 7.873 97. 156 129.472 

6 Chi phi hoat dng khác (29.006) (1.541) (49.112) (5.75 1) 
-. x A -' VI. Lail lo thuan tir hot d9ng khac 28 6.890 6.332 48.044 123.721 

Thu nhp tir gOp vn, mua c 
phn 

VIII. Chi phi hot dng 29 (728.320) (728.559) (2.421.857) (1.978.851) 
A Lçi nhuan thuan tir hot d9ng 

IX. kinh doanh trtrOc chi phi dr 
phöng rüi ro tin ding 

1.233.012 659.419 3.362.740 2.055.687 

X. Chi phi dij phông rüi ro tin dting (448.536) (70.227) (958.725) (442.130) 

XI. Tong I9i nhun tru&c thu 784.476 589.192 2.404.015 1.613.557 

Chi phi thud thu nhp doanh 
nghiptm tinh 

(157.134) (118.591) (481.318) (323.464) 

XIII. Lyi nhun sau thud 627.342 470.601 1.922.697 1.290.093 

Ha Nçi, ngày 4 tháng 10 nãm 2019 

IE 

4 



H 

NgIn hang Thuo'ng rni Co phii Tiên Phong Báo cáo tài chInh quy III nãm 2019 

(Ban hành theo thông tw s 49/2014,TT-NHNN ngay 31/12/2014 
czia Thtng &ic Ngán hang Nhà nwác Vit Nam) 

SiT CHI TIEU 

BAO CÁO LIIU CHUYEN TIEN TE 
Thuyt Tir 01/01/2019 Tir 01/01/2018 
minh dn 30/09/2019 dn 30/09/2018 

Triêu VND Triu VND 

LIXU CHUYEN TIE1N THUAN TU' HOAT BONG KINH DOANH 

1 Thu nh.p lAi va các khoán thu nhp tLrong tu nhn ducc 

2 Chi phi lAi và các chi phi tixcmg tu cIA trA 

3 Thu nhp tü hoat dng djch vt nh.n ducic 

4 Chênh 1ch s6 ti&n thuc thu/thc chi tir hot dng kinh 
doanh (ngoai t, yang bc, c hung khoán) 

5 Thu nhp khác 

6 Tin thu các khoãn nc cIA throc xir 1 xoá, bü clAp bang 
nguôn rüi ro 

7 Tin chi trà cho nhân vién và hoat dng quAn 1, cong 

8.602.341 

(4.125.159) 

757.474 

805.119 

8.176 

39.868 

(2.313.535) 

6.674.976 

(3.447.144) 

439.748 

396.901 

110.223 

13.202 

(1.990.353) 

8 Tin thus thu nhp thc np trong nAm (499.966) (211.070) 
Liru chuyn tin thuân tu hoat dông kinh doanh 

- • . .. triroc nhirng thay doi ye tai san va von hru dçng 
3.274.318 1.986.483 

Nhüng thay dJi v tài san hoqt 113ng (11.133.535) (6.103.305.) 

9 (TAng)/Giam các khoãn tin gui và cho vay các TCTD 1.160.000 1.700.000 

10 (Tang)! Giãm cac khoAn v kinh doanh chüng khoán 4.559.245 3.906.101 

11 (Tang)/Giam các cong cii tài chInh phái sinh Va CC tài 
sAn tài chInh khác 

(86 725) 

12 (Tang)/Giãm cAc khoAn cho vay khách hang (14.701.479) (10.799.169) 

13 Giãm ngun du phàng d bü clap t6n that các khoAn (1.033.505) (104.524) 

14 (TAng)/Giám khác va tài sAn hoat dng (1.031.071) (805.713) 

Nhfrng thay 16i v cong nc hoit dng 16.570.714 (2.364.208) 

15 (TAng)/GiAm các khoAn nç chinh phO vA NHNN (3.894.916) 370. 821 

16 (Tang)/Giam cac khoAn tin giri, tin vay các TCTD 6.140.286 (4.348.540) 

17 (TAng)/Giam tin gCri cüa khách hang 9.458.170 (139.831) 

18 (Tang)/GiAm phát hành giay t có giA (ngoi trir giAy tcY 
có giá phát hành.duqc tinh vào hoat dng tài chinh) 2 361 5. 2 651 035 

19 (Tang)/Giãm vn tài trq, Uy thác Mu tu, cho vay ma 
TCTD chju rAi ro 447 378 1 064 698 

. . ) 

20 (TAng)/Giam các Cong cij tàichinh phái sinh Va CáC 
khoan n tal chinh khac 

(108.589) 7.036 

21 (Tang)/Giam khác va cong ng hoat dng 203.024 159.969 

22 Chi tir qu5 cOa t6 chüc tin d%lng 

I. Liru chuyên tin thuAn tirhoat dng kinh doanh 8.711.497 (6.481.030) 

5 



LAP BIEUØV 

LE CAM TU 
KI toán trwáng 

Ngân hang Thirong mi C phn Tiên Phong Báo cáo tài chInh qu III  nàm 2019 

(Ban hành theo thông ti s6 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 
côa ThngdcNgán hàngNhà nzthc VictNam) 

srr ciii TIEu 
Thuyêt Tu 01/01/2019 Tu 01/01/2018 
minh dn 30/09/2019 dn 30/09/2018 

Triu VND Triu VND 

LIXU cHuYEN iiEr muAr.i TU HOAT BONG BAU Tn1 

1 Mua sm tài san c dinh (247.848) (82.760) 

2 Tin thu tr thanh 1, nhirçng ban tài san cô djnh 297 

3 Tin chi tIr thanh 1, nhuçng ban tài san c djnh 

4 Mua sm bt dng san dAu tix 

5 Tin thu tfr bàn, thanh 1 bat dQng san dâu tiz 

6 Ti&n chi ra do bàn, thanh I bt dQng san du tu 

7 Tin chi du tir, gop vn vào các don vj khác (Chi du 
tu mua cong ty con, gOp v6n liOn doanh, liOn kit, và 
các khoàn dAu tu dài h?n  khác) 

8 Tin thu ti du tir, gop vn vào các don vj khác (Thu 
bàn, thanh 1 cong ty con, gop vn liOn doanh, liOn kt, 
các khoàn du tir dài h?n  khac) 

9 Tin thu c tirc và loi nhun duac chia tir các khoàn 
du tir, gOp vn dài hn 

II. Liru chuyên tin thun tIr hot dng dâu tir (247.848) (82.463) 

L1XtJ CHUYEN TIEN THUAN T HOAT BQNG TM CHINH 

1 Tang vn c phn tr phát hãnh c phiu 2.190.390 

2 Tin thu tir phát hành giy t cO giá dài hn có dü diêu 
kiin tinh vào v6n tir có và các khoãn v6n vay dài hn 

3 Tin chi thanh toán giy tä Co giá dài hn cO dO diu 
kin tInh vào v6n tij cO và các khoãn vn vay dài h?n 
khác 

4 C tirc trã cho c6 dông, lçri nhun dä chia (7.4 15) (50.659) 

5 Tin chi ra mua c phiu ngân qu (627.756) 

6 Tin thu dirqc do ban c phiu ngân qu 

III. Luu chuyn tin thun tir hot dng tài chInh (635.171) 2. 139.731 

IV. Luu chuyên tin thun trong k5' 7.828.478 (4.423.762) 
S S V. lien va cac khoan tu'ong dung tien thu ky 21.205.553 24.329.517 

VI. Biu chinh ánh huông cüa thay di t giá 74.537 

VI. Tin và các khoân tung throng tin cu61 ki 30 29.034.031 19.980.292 

HàN5i, ngayllcthdnglonam 2019 

KIEM soAT 

NGUYEN LAM HOANG 
Giám dô'c Khô'i Tài chInh 

f7 o 
NGANHA'\ 

Th1!ONGMAIC 

TIENPIJ 

1* 

N 

EM 

;.\
/' 

/NHIYNG 
g Giáin dc 
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Ngn hang Thuong mi Co phãn Tiên Phong Báo cáo tui chInh qu Ill nàm 2019 

(Ban hành theo thông tw s49/2014/TT-NHNN ngay 31/12/2014 

cia Th6ngddc Ngân hang Nha nzthc VietNam) 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 
Din 30 thdng 09 nâm 2019 

1. Dc dim hot dng cüa to chfrc tin dung 

Ngan hang Thuang mai C6 phn Tiên Phong (sau day gi tat là "Ngân hang") là ngãn hang thirong mai  c ph.n 

dxqc thành 1p tai  nuâc Cong hôa Xà hi Chü nghia Vit Nam vao ngày 5 tháng 5 nãm 2008 theo Giy phép 

thãnh 1p s 123/GP-NHNN cüa Thng d6c Ngân hang Nhà Nuâc Vit Nam ("NHNN"); Gi&y phép thành 1p cüa 

Ngân hang thrc diu chinh, sta di va b sung theo Quyt djnh s 393/QD-NHNN ngày 8 tháng 3 nam 2019 cUa 

Thng dc NHNN. Thai han hoat dng cüa Ngan hang là 99 nãm k tr ngày cp Giy phép thành 1p s 123/GP-

NHNN. Giy chirng nhân dang k kinh doanh cüa Ngân hang di.rçc dàng ky' 1.n du ngày 12 tháng 5 näm 2008 và 

dang k thay di lan thir 25 vào ngày 04 thang 04 näm 2019. 

Hi ding Quãn trj 

H9tn Chfrcvii 

Ong D Minh PhU Chü tjch 

Ong Lê Quang Tin Phó Chc tich 

Ong D Anh T Plió Chü tjch 

Ong Shuzo Shikata PhO Chü tjch 

Ba Nguyn Thu Ha Thành viên 

Ong Phm Cong TCr Thành viên 

Ba D Thj Nhung Thành viên dOc  1p 

Ong Eiichiro So Thành viên 

Ngay bô nhim 

Bô nhim cho nhim k' 2018-2023 theo Nghj quyt s 
03/20 1 8/NQ-TPB.DHDCD ngày 20/04/2018 và Nghj quyOt so 
09/2018/NQ-TPB.HDQT ngày 20/04/2018 

B nhim cho nhim k5' 2018-2023 theo Nghj quyt s6 
03/2018/NQ-TPB .DHDCD ngày 20/04/2018 và Nghj quyt s 
09/201 8/NQ-TPB .HDQT ngày 20/04/2018 

Bo nhim cho nhiçm ky 2018-2023 theo Ngh quyet so 
03/2018/NQ-TPB.DHDCD ngày 20/04/2018 và Nghj quyM so ) 
09/20181NQ-TPB.HDQT ngày 20/04/2018 

Bô nhim cho thim kS'  20 18-2023 theo Ngh quyet so 
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 k5' 2018-2023 theo Nghj quyt s 
03/20181NQ-TPB.DHDCD ngày 20/04/2018 và Nghj quy& s 
09/20181NQ-TPB.HDQT ngày 20/04/2018 

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

B nhim cho nhim k5r 2018-2023 theo Nghj quyt s6 
03/2018/NQ-TPB.DHDCD ngày 20/04/2018 và Nghj quyt s 
09/20181NQ-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 
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Ngãn hang Thu ong mi C phân Tiên Phong Báo cáo tài chInh quy III nám 2019 

(Ban hành thea thông tits6 49/2014/TT-NHNNngày 31/12/2014 

cüa Thong ddc Ngän hang Nhà nu?ic Vit Nam) 

Ban kiêm soãt 

HQ ten Chfrc vi Ngày b nhim 

Bô nhim cho nhim k' 2018-2023 theo Nghj quyêt so 
Ba Nguyn Thi Bão Truông ban kim 

03/2018/NQ-TPB.DHDCD ngày 20/04/2018 Va Quyêt djnh so soát 
12/2018/QD-TPB.BKS ngày 20/04/2018 

Bô nhim cho nhirn kS'  2018-2023 theo Nghj quyt so 
Ong Thai Duy Nghia Thành viën chuyên 03/201 8/NQ-TPB.DHDCD ngày 20/04/2018 và Quyét djnh so trách 

12/2018/QD-TPB.BKS ngày 20/04/2018 

Bô nhim cho nhim k' 2018-2023 theo Nghj quyt so 
Ba Nguyn Thj Thu Nguyt Thành viên khong 03/2018/NQ-TPB.DHDCD ngày 20/04/2018 Va Quyêt djnh so 

chuyên trách 
12/2018/QD-TPB.BKS ngày 20/04/2018 

Ban T6ng Clam dc, Giám d6c Tài chinh vã Kê toán truOng 

Ho ten Chirc vu Ngãy bô nhiêml tái bii nhim 

Ong Nguyn Hung Tng Giám dc B nhim ngày 04/07/20 12 
Tái b nhim ngày 03/10/20 17 

Ong Phrn Dông Anh PhO Tng Giárn dc Bô nhirn ngày 08/04/2011 
Tái b nhim ngãy 01/07/2017 

Ong Nguyn Hang 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 dc B nhim ngày 07/03/2011 
Tái b nhim ngày 0 1/07/2017 

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

Ong Khic Van Hoa Phó Tng Giám d6c Bô nhim ngày 15/09/2012 
Tái b nhim ngày 01/07/2017 

Ba Trtxcng Thj Hoang Lan PhO Tong Giám doe B nhim ngày 28/12/2018 

Ong Dinh Van Chin Phó Tng Giám dc Bô nhim ngày 15/04/2016 

Ong Nguyn Lam Hoang Giám dc Khi Tài chInh B nhim ngày 15/04/2019 

Ba Lê CAm Tii KA toán trtxàng B nhim ngày 26/04/2013 

Tru sO' chInh: 

Ngân hang có tru sO chInh tai TOa nhà TPBank, 57 L' ThirOng Kit, Hoàn Kiém, Ha Nôi, Vit Nam. Ti ngày 30 

tháng 09 nãm 2019, Ngân hang có 6.187 can b cOng than viên (T?i 30/09/2018, Ngân hang cO 4.721 can b 

cOng nhân vien). 

Tng s chi nhánh: Ti ngày 30 tháng 09 näm 2019, Ngân hang có mt (01) Hi sO chInh, mOt  (01) Van phOng 

dai din tai TP H ChI Minh, ba mroi 1am (35) chi nhánh và bn mircii (40) phông giao djch ti các tinh và thành 

ph trên Ca nuOc. 

2. Ky ké toán, don vl tin t sir ding trong ké toán 

- Kj' k toán: K k toán nãm bAt dAu tr ngày 0 1/01 và kt thüc vào ngày 3 1/12. 

- Doii v/ tin tê si dung trong ké' loan cia ngán hang: Dng Vit Nam (VND). 

Ngan hang cOng Ip báo cáo tài chlnh qu' III närn 2019 kAt thác ngày 30/09/2019. 

8 



Ngân hang Thirong mi Co phãn Tiên Phong Báo cáo tài chInh quy III näm 2019 

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

cza Thong dô'c Ngôn hang Nhà nu&c Vit Nam) 

3. Chun miyc và H thong k toán áp dung 

Các báo cáo tài chInh giüa niên do cOa Ngân hang dixqc 1p theo các Chun mirc Kê toán Vit Nam va Chê d k 

toán hiên hành di vâi các t chrc tin dung. He th6ng báo cáo tài chinh cOa Ngán hang bao gôm: Bang can dôi ké 

toán, Báo cáo kt qua ho?t dng kinh doanh, Báo cáo lu'u chuyn tin t và Thuyt minh báo cáo tài chinh. 

3.1. Co thlâp báo cáo tài chInk 

Báo cáo tái chInh cCia Ngân hang droc I.p phü hçp vâi H thng k toán các to chUc tin diing Vit Nam theo 

Quyt djnh s 479/2004/QD-NHNN ngay 29 tháng 4 näm 2004, Thông tu s 10/2014/TT-NHNN ngay 20 tháng 3 

nãm 2014 va Thông tir s 22/201 7/TT-NI-INN ngay 29 tháng 12 nãm 2017 ho sung, sira di Quyt djnh so 

479/2004/QD-NI-[NN; Quyt djnh s 16/2007/QD-NHNN ngay 18 tháng 04 näm 2007, Thông ti.r s 49/2014/TT-

NHNN sra di, b sung môt s diu khoan cUa Ch do báo cáo tai chfnh dôi voi các to chirc tin dung ban hành 

kern theo Quyt dinh s 16/2007/QD-N1-INN va H thng tai khoán ké toán các to chcrc tin diing ban hanh kern 

theo Quyt dinh s 479/2004/QD-NHNN cOa Thng dc Ngân hang Nha nuâc Vit Nam va H thng ChuAn mirc 

k toán Vit Nam do B Tài chinh ban hành bao gôrn: 

Quyt djnh s6 149/2001/QD-BTC ngày 31 tháng 12 nãm 2001 v vic ban hanh b6n ChuAn mirc k toán 

Viêt Nam (Dot 1); 

Quyt dinh s 165/2002/QD-BTC ngày 31 tháng 12 näm 2002 v vic ban hanh sáu ChuAn mirc k toán 

Viêt Nam (Dot 2); 

Quyt djnh s 234/2003/QD-BTC ngay 30 tháng 12 näm 2003 v vic ban hanh sáu ChuAn mtrc k toán 

Viêt Nam (Dot 3); 

Quyt djnh s 12/2005/QD-BTC ngay 15 tháng 2 näm 2005 v vic ban hãnh sáu Chuân misc k toán 

Viët Nam (Dot 4); va 

Quyt djnh s 100/2005/QD-BTC ngay 28 tháng 12 nãm 2005 v vic ban hành bn ChuAn mirc kê toán 

Viêt Nam (Dot 5). 

3.2. dc cc' sO' dank gid và cdc wO'c tInh kê todn 

Vic trInh bay báo cáo tài chinh yêu cAu Ngán hang phãi thirc hin các ithc tInh va giá djnh ánh hi.rOng dn s 1iu 

báo cáo cQa tai san, no phai trá cüng nhu vic trInh bay các cong n tiArn An. Các Lrâc tinh và giá djnh nay cOng 

ánh huOng dn thu nhp, chi phi vá kt qua s lieu dir phOng. Các ixâc tinh nay duqc dra trên các giá djnh v mt 

s yu t6 vói các mirc d khác nhau v chO quan và tInh không chic chAn. Do vy, các kt qua thrc t có the có 

thay di dn dn vic diu chinh các khoán mvc  có lien quan sau nay. 

3.3. Các thay &i trong chink sách ki todn và thuyêt rn/nh 

Các chInh sách k toán Ngân hang si:r ding d 1p  báo cáo tài chinh thrc áp dung nhât quán vOi các chInh sách dã 

duic sir dung  d lap báo cáo tài chinh cho näm tai chInh kt thOc ngày 31 tháng 12 nãm 2018 va cho giai doan tir 

ngay 01 tháng 01 nãrn 2018 dn ngay 30 tháng 09 näm 2018. 
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Ngan hang Thwo'ng miii C phân Tiên Phong Báo cáo tài chInh qu III näm 2019 

(Ban hành thea thông ttf so' 49/2014/TT-NHNNngày 31/12/2014 

cOa ThO'ng dc NgOn hang Nhà nuc Vit Nain) 

4. TOm tt cãc chInh sách kê toán chü yu 

Sau day là nhQng chInh sách k toán chit yu duqc Ngan hang áp ding trong vic 1p các báo cáo tài chInh: 

4.1. Nguyen tc ghi nhn các nghip vii bng ngoi t và quy dôi 

Theo h thng k toán cita Ngan hang, tat cã các nghiep vu phát sinh cita Ngân hang dugc hach  toán theo nguyen 

t. Tài san va cong n CO gc ngoai té dugc dánh giá chênh 1ch t' giá hang ngày và quy dôi sang VND theo t' 

giá hi doãi tai ngày lap báo cáo tài chinh. Các khoán thu nhp va chi phi bang ngoi t di.rçtc quy dM sang VND 

theo tç giá hi doái quy dinh vao ngày phát sinh thông qua giao djch mua ban ngoi t. Các chênh loch t' giá hi 

doái d thirc hin do dánh giá lai các tài khoãn kinh doanh ngoi t ducxc hach  toán vào tài khoán chênh loch t' 

giá hi doái và dan thai diam cui kS'  duoc kat chuyan vào kat qua hoat dng kinh doanh. 

4.2. Tin và cac khoãn tu'olig dung tian 

Tian Va CC khoãn tuGng duo'ng tian bao grn tian mat tai qu', tian mat tai các may ATM, tiên gi:ri Ngân hang 

Nhà ntróc, cac khoãn tian gin thanh toán và tian gin tai  cac t chinc tin dung  khác có thai gian dáo han  không qua 

ba tháng ka tin ngày gin, chirng khoán có thini gian thu hM hoac dáo han  khOng qua ba tháng ka tin ngày mua, CO 

kha näng chuyan di d dang thành mt Iuçtng tian xác djnh và khOng có rUi ro trong vic chuyan dai thành tian 

tai th?yi diam báo cáo. 

4.3. Tin gfri và cho vay các TCTD khác 

Các khoán tian gin và cho vay t chinc tin dung  khác dup'c Cong ba và trInh bay theo sa du nq g6c tai  thini diem 

kat thOc kS'  báo cáo. 

Vic phán loai riti ro tin dung di vOi cac khoán tian gin và cho vay các t chine tin diing khác và trich 1p  dy 

phang tuong irng duac thinc hiên theo quy djnh tai  Thông tu sa 02/2013/TT-NHNN do NHNN ban hành ngày 21 

thang I näm 2013 quy djnh va vic phân loai các tài san có, mine trich, phucrng pháp trIch lap dir phang riti ro va 

vic sin ding dr phOng da xir 1' riti ro trong hoat dng cita các t chinc tin diing va chi nhánh ngân hang nu'Oc 

ngoai ("Thông tr 02") va Thông tu s6 09/2014/TT-NHNN do NHNN ban hành ngày 18 tháng 3 näm 2014 ye 

viêc sUa di và ba sung mt sa diau cita Thông tu 02 ("Thông tu 09"). 

Theo do, Ngan hang phài trich lap d phOng Cu tha cho các khoàn tian gin (trin tian gUi thanh toán) và cho vay cac 

t chinc tin dung  khác (nau co). Dng thOi, Ngân hang không can phái trich lap din phOng chung di vói các khoàn 

tian gUi và cho vay các t chinc tin dung khác. 

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

Các khoãn cho vay va inng truót khách hang duqc cong b và trinh bay theo sO dir n g6c tai  thini diam kat thUc 

k ka toán. Các khoán mua n dir?c tninh bay giá gc du?c xác djnh b&ng giá mua cUa khoàn nq. 

Các nguyen tac phân loai na và trich 1p d phOng riti ro tin dung: Ngân hang áp dung  vic phân loai n, trIch 1p 

d phOng n phãi thu khó dOi và xir l nil ro theo các huong dan tai  Thông tu' so 02/201 3/TT-NHNN ngay 

21/01/2013 cita Thang dc ngân hang Nhà nt.nOc Vit Nam và thông iii so 09/2014/TT-NHNN ngày 18/03/2014 

cfia Th6ng dc ngán hang Nhà ninâc Viêt Nam va viêc sira dôi, b6 sung mt s diau cita thông tin trén. Theo do, 

các khoãn cho vay khách hang duc phân loai theo các mire do riti ro nhu sau: Na dii tiêu chuAn, Ncr can chit , 

Na duói tiêu chuan, N nghi ngin và N? CO kha näng mat vOn d?a  vào tInh trng qua han.  Các khoán nq dugc 

phân loai là Na du'Oi tieu chuan, Na nghi ng và N có khã náng mat von duc coi là n xâu. 
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Ngân hang Thirong mi Co phân Tiên Phong Báo cáo tài chInh quy III näm 2019 

(Ban hành thea thông tic so' 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 

cOa ThO'ng dO'c NgOn hang Nhà nuàc Vit Nam) 

Theo Thông tu 02/2013/TT-NHNN, cac khoán cho vay sê diiçc thrc hin phân loai vào th?ii dirn cui mi qu 

cho 3 qu du nãm va vao ngày 30 thang 11 cho Qu 4 trong nàm tài chinh. 

Drphông cy the' 

Theo TTO2/2013/TT-NHNN, dii phOng cii th tai  ngày 31 tháng 12 duoc xac djnh bang dii nq sau khi trr di giá 

tn tài san bào dam dã duoc khu trir nhân vói t' 1 dir phOng theo phân loai nhóm nç t?i  ngày 30 thang 11. T5' I 

dr phang cii th di vâi t1rng nhóm nç cu th nhii sau: 

Nhóm Locii TIdrphôngcithê 

1 Na dü tiêu chun 0% 

2 Nocnchü 5% 

3 No thrói tiêu chun 20% 

4 Nqnghing 50% 

5 Ngcókhânangmtvn 100% 

Tri.thng hp no cüa khách hang thrc phân loai vào nhóm nq cO mcrc d rüi ro thp han nhóm nç theo danh sách 

do dC cung cp, Ngan hang phài diu chinh kt qua phân loai no theo nhóm nq du'c CIC cung cap. 

Ca si xac djnh giá tn va giá trj khu trr cüa trng loai tài san bão dam duqc quy djnh trong Thông tu 02 và Thông 

tu09. 

Du'phdng chung 

Theo Thông tu 02/2013/TT-NHNN, dii phông chung duçyc trIch 1p d dr phông cho nhO'ng ton tMt chira xac 

djnh du'oc trong qua trInh phân loai no và trich lap dir phong cii th va trong cac tru'ng hp khó khän v tài chinh ) 
:4 

cüa các t chüc tin dung khi cht luong các khoãn ng suy giàm. Theo do, Ngan hang phãi thirc hin trIch 1p và 

duy trI dr phOng chung bang 0,75% tng giá tn các khoãn nq duc phân loai vào tir nhóm 1 dn nhóm 4 ngoi 
p 

trtr các khoãn sau day: tin gni lien ngân hang, khoàn vay, mua có kS' han giy t cO giá di vai TCTD khác, cam 

kt ngoi bang. 

Xt' lj rii ro tin dyng 

Dr phOng diroc ghi nhn nhu môt khoãn chi phi trên báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh và duc scr ding d 

xcr l các khoãn nq. Theo Thông tu' 02/2013/TT-NHNN, Ngân hang thành 1p Hi dông Xr l Rii ro d x& l các 

khoãn nç nu nhu chOng du'oc phân loai vao nhOm no Ng có khà nãng mt vn, hoc nu khách hang vay là pháp 

nhân bj giai th, phá san, hoc là cá nhân bj ch& ho.c mt tich. 

4.5. Dir phOng cho các cam kêt ngoi bang 

Theo Thông tu 02/2013/TT-NHNN, t chirc tin dung phai thrc hin phân loai dôi vOi các khoãn bão länh, chip 

nhn thanh toán và cam kt cho vay không hciy ngang vô diu kiên và cO thôi diem thirc hin cii the (g9i chung là 

các khoãn cam kt ngoai bang) vào các nhórn quy dinh tai Diêu 10 hoac Diêu 11 d quãn l', giám sat chat hu9ng 

tin diing. Theo do, các khoãn cam k& ngoai bang di.rc phân loi theo các müc d rUi ro nhu sau: NQ' dz tiêu 

chuán, Ni ccn chi và Nci du'&i tiêu chuán dira vào tInh trang qua han  và các yu t djnh tinh khác. 

* 
c 
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Ngân hang Thu'o'ng mi C phân Tiên Phong Báo cáo tài chInh qu III nàm 2019 

(Ban hành thea thông tu s 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 
cza Thô'ng d6c Ngán hang Nhà nthc Vit Nam) 

4.6. Ké toän các nghip vi kinh doanh và dãu ttr chtrng khoán. 

4.6.1 cha'ng khoán sIn sang t1 ban 

ChUg khoan dAu tu sn sang d bàn bao gm các chcrng khoán ng và chü'ng khoán vn dugc Ngân hang nàm gi 

vOi mvc  dIch du ttr và sn sang d ban, khong thuc loai chirng khoán mua vào ban ra thiiông xuyên nhixng có 

th bàn bt cr lüc nao xét thy CO Iai. Di vOi chrng khoán van, Ngân hang không phài là c dông sang lip; hoc 

là di tác chin luçyc; hoc cO khà näng chi pMi nht dinh vào qua trinh lip,  quyt djnh các chInh sách tài chInh 

va ho?t dng cOa doanh nghip nhân du ti.i thông qua van bàn thôa thuan ci:r nhân sir tham gia Hi dông Quàn 

trj/Ban Tong Giám dc. 

ChCrng khoán vn thrgc ghi nhn theo giá g6c vào ngày giao djch và luôn dtxcic phàn ánh theo giá gc trong thai 

gian nm gi& tip theo. 

ChO'ng khoán nv duoc ghi nhân theo mnh giá vào ngày giao djch. Läi dr thu cOa chirng khoán truOc khi mua 

(di vâi chrng khoán no trà lãi sau) hoäc lâi nhn trutc chôr phân b (di vOl chOng khoán ng trà lAi truOc) thrçc 

phàn ánh trên mt tài khoàn riêng. Phn chit khAu/phi tri là chênh loch âm/duv.cng gia giá g6c vOi giá trj cCia 

khoàn tin gm mnh giá cong (+) lai dn tIch tnrOc khi mua (nu co) hoac trir  (-) lai nhn truOc ch phân b 

(nu co), cUng duoc phãn ánh trén mt tài khoãn riêng. 

Trong khoàng th&i gian nAni giu chCrng khoán tip theo, các chO'ng khoán nay dirqc ghi nhn theo mnh giá và 

chit khu/ phu trOi (nu Ca) ccia chOng khoán sn sang d bàn du'c phân b vào báo cáo kt qua kinh doanh theo 

phuong pháp dung thâng trong sut thai gian con 'a  irOc tinh cOa chOng khoán. So tiên Iai trã sau duc ghi nhn 

theo nguyen tic: S tin läi dn tich triiOc khi mua dirc ghi giàm giá trj cOa chInh chUng khoãn do, di trng vOi 

tài khoãn lai du thu; va s tin lãi dn tich sau thai dim mua du'cxc ghi nhân vào thu nhp cUa Ngân hang theo 

phrcing phap cong dn. S tin Iãi nhn triróc duqc hach  toán phan b6 vào thu lãi du tu chCrng khoán theo 

phixcrng phap throng thing cho khoàn thai gian dAu ti.r chOng khoán. 

Djnh kS',  chOng khoán sn sang d bàn së throc xem xét ye khà nang giàm giá. Chung khoán dugc 1p dir phông 

giàm giá khi giá tn ghi s cao hon giá thj trurng xac djnh theo quy djnh tai  Thông tu so 228/2009/TT-BTC ngày 

7 thang 12 nam 2009. Trong trung hop khong th xác dlnh duc giá trj thj tn.rông cUa chOng khoán, các chOiig 

khoán së không disçic trich 1p dir phong. Dr phông giãm giá duqc ghi nhn vao báo cáo kt qua hot dng kinh 

doanh trên khoãn muc "Lãi l thudn tr mua ban ch&ng khoán dáu trr". 

Di vOi trái phiu doanh nghip chua niêm yt trén thj trung chcrng khoán hoc chira dang k giao djch trén thj 

truOng giao djch cOa cac cong ty di chOng chira niêm yt thI Ngàn hang thrc hin trich 1p dr phOng rOi ro theo 

Thông tu s6 02/2013/TT-NHNN và Thông tir 09/2014/TT-NHNN. 

4.6.2 Chfrng khoan dâu tw gifr dIn ngay (tao hin 

ChOng khoán dAu tt.r giU dn ngày dáo hn bao gm trái phiu dc bit dixcc phát hành bOi cong ty Quàn l tài 

san cOa các t chOc tin ding Vit Nam ("VAMC") va Cong ty Mua bàn nçi và Tài san ton d9ng cCia doanh nghip 

("DATC"). 

Traiphilu VAMC 

Trái phiu däc biêt do VAMC phát hành là giy t?y cO giá cO th?ti hn do VAMC phát hành d mua nq xâu cOa 

Ngân hang. Trái phiu dc bit duçc ghi nhn theo mnh giá vào ngày giao djch và luôn duçc phàn ánh theo 

mnh giá trong thai gian nm giU. Mnh gia cUa trái phiu dc bit thrgc phát hành tuong rng vOi khoãn ng xâu 

thrqc ban và là s dtr no gc ccia khách hang vay chua trã trir di s tin dir phong ci th da trich Ip nhirng chua 

sCr ding cOa khoàn nq xu do. 
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Ngân hang Thwo'ng mi Co phân Tiên Phong Báo cáo tài chinh quy III näm 2019 

(Ban hành theo thông tw s 49/2014,TT-NHNN ngày 31/12/2014 
cüa Thong ddc Ngan hang Nhà nwóc Vit Nam) 

Trong thai gian nm gilt trái phiu däc bit, dinh k5', Ngân hang tInh toán và trIch 1p dr phOng rüi ro ciii th hang 

nàm theo huOng dn tai  Thông tu s6 14/2015/TF-NT-INN ngày 28 tháng 8 näm 2015 cUa NI-INN sCra dôi, b sung 

mt s6 diu cüa Thông tu s 19/2013/TT-NHNN quy dinh v viêc mua, ban và xir l nq xu cüa Cong ty Quàn l 

tài san cüa cac t6 chrc tin diing Vit Nam. 

Theo Thông tix s 14/2015/TT-NHNN, hang nAm, trong thai han  5 ngày lam vic lien k truâc ngày tuang ng 

vOi ngày dáo han  cUa trái phiu dc bit, Ngân hang phãi trich 1p dy dci s tin dçr phông cii th ti thiu cüa 

nAm trIch 1p d6i voi timg trái phiu dc bit dixcic tinh theo cong thic sau: 

X m — (Z + Xm j) 

Trong do: 

X(rn) là s6 tin dr phOng ci th t6i thiu phãi trich 1p d6i vOi trái phiu dc bit tai  nm thi'r m; 

Xm- 1 là s tin dir phOng cii th dã trIch 1p d& vOi trái phiu dc bit lIly k dn ht nm thCr rn-i; 

Y là rnnh giá trái phMu dc bit; 

n là thai han  cIla trái phiu dc bit (tInh bang närn); 

m là s näm k tlr thai dirn phát hành trái phMu d.c bit dn thai dirn trIch lip; 

Zm là s tin thu hi no cüa khoân no xu lIly k dn thai dirn trich 1p (nAm thü m). T6 chirc tin ding 

ban nçi phM hgp vâi Cong ty Quán I tài san d xác djnh s tin thu hi nay. 

Tnr&ng hçip (Zm + Xm-i) ? (Yin x m) thI si tin trich 1p dr phOng cii th (X(m)) thrçc tInh là không (0). 

Dr phong ci th cho trái phiu dc bit duçic ghi nhtn vào báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh trên khoàn mvc 

"Clii phi dtphông rzi ro tin dyng". Trãi phiu dc bit nay không phài trich 1p  dir phang chung. 

Trái phi éu DATC 

Trái phiu DATC duoc ghi nhn theo rnnh giá tai  ngày mua trái phiu. Trong khoang thai gian nm gilt tip 

theo, cac trai phiu nay tip tuc diioc ghi nhân theo rnnh giá. S tin lài phát sinh sau thai dim mua &rcic ghi 

nhn vào thu nhp elm Ngân hang theo phixong pháp dn tich. 

Djnh kS',  trái phiu DATC së duoc phân loai no và trich 1p di,r phong theo chInh sách k toán theo Quy djnh tai 

Thông tu 02 và Thông tu 09. 

4.7. Täi san c dlnh  huu hinh 

Tài san c djnh hltu hInh &rçic th hin theo nguyen giá trlr di kh.0 hao lu5 k. 

Nguyen giá tài san c djnh hltu hInh là toàn b các chi phi ma Ngân hang phài bô ra dê có duçic tài san c djnh 

hltu hInh tInh dn thai dim chra tài san do vao trng thai sn sang sIr diing. 

Các chi phi mua sam, nâng cp va di mâi tài san c djnh thrqc ghi tang nguyen giá cIla tài san C6 djnh hltu hinh; 

chi phi bão trI, slra chtta dugc hach  toán vao k6t qua boat dng kinh doanh khi phát sinh. 

Khi tài san dixgc ban hay thanh l, nguyen giá và giá trj hao mon lIly k duqc xóa s6 và các khoãn lâiil phát sinh 

do thanh l' tài san dugc bach  toán vào báo cáo k6t qua hoat dng kinh doanh. 

4.8. îàì san c6 djnh vô hInh 

Tài san c6 djnh vo hinh duçic ghi nhãn theo nguyIln giá trlr di giá trj khu hao lIly k6. 

Nguyen giá tài san c6 dinh vO hInh là toàn b các chi phi ma Ngân hang phai bO ra d CO thrçic tài san cô djnh vô 

hInh tinh dn thai dim dua tài san do vao sIr di,ing theo d? tinh. 
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Ngân hang Thtro'ng mai C phn Tiên Phong Báo cáo tài chInh qu III nàm 2019 

(Ban hành thea thông lu so' 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 

cüa Thng dô'c NgOn hông Nhà nzthc Vit Nam) 

Các chi phi nâng cp và di rnOi tài san c dinh vô hInh duac ghi tang nguyen giá cüa tài san và các chi phi khác 

du'cxc hach  toán vao k& qua hoat dng kinh doanh khi phát sinh. 

Khi tài san c6 dinh vo hinh throc bàn hay thanh l', nguyen giá va giá trj khu hao lUy k du'gc xóa s và các 

khoãn lai l phát sinh do thanh l tài san duoc hach toán vao báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh. 

4.9. Khâu hao vä hao mon 

Khu hao va hao mOn cüa tài san c djnh hU'u hInh và vô hInh du'9c tinh theo phu'ang pháp thrOng thAng trong 

su6t thOi gian sCr diing u'Oc tinh cña tài san c djnh nhu sau: 

May móc thit bj 4 — 5 näm 

Phu'cmg tin van tài 4 — 8 nãm 

Thiêt bj ding ci quãn l' 3 — 6 näm 

Tài san c6 djnh htru hInh khác 4 - 5 nãm 

Phn mm may tinh 5 nàm 

4.10. Các khoãn phái thu 

4.10.1 Các khoàn nYphái thu ilw9cphân loii là tài san có rüi ro tIn dyng 

Các khoàn phai thu thrctc phân loai là tài san có rt:ii ro tin dung duc ghi nhn theo giá gc. Ng phài thu khó dOi 

dirçic Ngan hang thrc hin phân loai nç va trIch 1p dr phong rfii ro theo quy djnh ci:ia pháp lust v trich 1p Va scr 

diing dir phOng d xi:r l rCii ro. 

4.10.2 Các khoàn phãi thu khdc 

Các khoàn phài thu khác khong duc phân loi là tài san có rcii ro tin dung thrçc ghi nhn theo giá gc. 

Các khoàn nçi phãi thu khác dwic xem xét trich 1p dir phOng rQi ro theo tui nq qua han  cOa khoàn n hoc theo 

dir kin tn tht có th xãy ra trong tru'Ong hap khoãn ncy chu'a dn han  thanh toán nhtrng t chCrc kinh tê lam vào 

tmnh trng phá san hoc dang lam thU tc giài th; ngu'Oi n mt tIch, bô trn, dang bj các ca quan pháp lust truy 

t, xét xCr hoc clang thi hành an hoc dä chit. Chi phi dir phOng duqc ghi nhn vào khoàn miic "Chi phi hoat 

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

Di vâi các khoàn nq phài thu qua han  thanh toán, mcrc trich 1p  dr phOng duc quy djnh tai  Thông tu' s 

228/2009/TT-BTC nhu' sau: 

ThOi gian qua han Mirc trich dir phOng 

Tr trên sáu thang den duOi mt näm 30% 

TO môt nãm dn du'ói hai nàm 50% 

Ttr hai nãm dn duâi ba näm 70% 

hr ba nàm trâ len 100% 

- ., - S S S S 4.11. Tien gui cua cac to chuc tin dung khac, cua khach hang va phat hanh giay to' co gia 

Các khoãn tin gCri ci:ia các t chirc tin diing khác, cCia khách hang và phát hành giy tO có giá durcc cong bô va 

trinh bay theo s du' gc tai  thOi dim kt thUc k5' báo cáo. 

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

Các khoàn phài trã va chi phi trich triràc dirçic ghi nhn cho s tin phãi trã trong tuang lai lien quan dn hang 

hóa và djch vçi cia nhn ducic khong phçt thuc vao vic Ngàn hang cia nhn thrcxc hOa dan cUa nhà cung cp hay 

chua. 
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Ngãn hang Thtro'ng mi Co phân Tiên Phong Báo cáo tài chInh qu III nãm 2019 

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

cüa Thóng dô'c Ngán hang Nhà nithc Viçt Nam) 

4.13. Cãc cong ci tài chInh phái sinh 

4.13.1 C'dc hop thing ngoi! h61 

Ngân hang k kt các hp dng ngoai hi kS'  han và hoán dôi nhäm tao  diêu kin cho khách hang chuyén, diêu 

chinh hoc giàm rüi ro hi doái hoäc các rii ro thj tnrông khác dng thèi phiic vv mvc dich kinh doanh cüa Ngân 

hang. 

Các hop dng kj) hqn ngoqi té 

Các hçp dng kS'  han là các cam kt d mua hoäc bàn môt loai tin tê nht djnh tai  mt ngày cv th du'?c xác djnh 

trong tu'ang Iai theo môt t' giá xác dinh tru'Oc và sê &rgc thanh toán bang tiên. Các hp dong k' han  dtrçc ghi 

nhn theo giá tn danh nghia tai ngày giao dich và duc djnh kS'  dánh giá lai, chênh loch ti vic dánh giá lai  &rgc 

ghi vào khoàn mvc  "Chênh lêch tj) giá ho'i ä'oái" trên "Vn chü s& hIcu" và ducrc kt chuyn vào báo cáo kêt qua 

hoat dng kinh doanh. 

Các hop dng hoán dói 

Các hçxp dng hoán dM là các cam kt d thanh toán bang tin tai  mt ngày trong tuong lai dira trên chênh loch 

giia các t' giá duçic xác dinh truóc duçic tInh trén s6 tin gc danh nghia hoc các cam kt thanh toán khoàn tiën 

lãi tInh theo lãi suit thã ni hay lai suit c djnh dtxçic tInh trén c1ng mt khoán tiën danh nghia, trong ciing mt 

kboàng thai gian. 

Các hp dng hoán di tin të duc djnh kS'  dánh giá lai,  chênh loch tir vic dánh giá lai  duc ghi vào khoàn mvc 

"chenh loch  tj) giá hi doái" trên "Van chi s& hiu" va duqc kt chuyn vào báo cáo kêt qua boat dng kinh 

doanh. 

Chênh lch lãi sut hoán di du'crc ghi nhn vào báo cáo két qua hoat dng kinh doanh trên cc sâ dn tIch. 

4.13.2 C'dc hop dông hodn 1ô1 Mi suât 

Giá trj cam kt trong các giao djch hgp dng hoán di lài suAt không &rcic ghi nhan trén bang can di k toán. 

Chênh loch lãi suit hoán di &rac ghi nhin vào báo cáo két qua hoat dng kinh doanh trên ca sâ dn tich. 

4.14. Vn c6 phân 

4.14.1 Cphi1uphi thông 

C phiu ph thông throc phân loai là vn chñ sâ h€ru. Các chi phi tang them lien quan trrc tiêp dn giá phát hành 

c phiu ph thông duoc ghi nhân là mt khoàn giàm tth vao thng du vn c phan trong Vn chCi s hiu. 

4.14.2 Thong dw vn cfJphn 

Khi nhn thrnc tin gop v6n tir các c dông, chênh lch gilia giá phát hành và mnh giá c phiu thrçic ghi nhn 

vào tài khoàn thng du vn c phAn trong v6n chU sâ htru. 

4.14.3 Các qu9 và dr trfr 

Ngan hang thrc hiên trich lap các qu dir trtr sau day theo Luat các t chCrc tin dung, Nghj djnh s 93/2017/ND- 

CP và theo Diêu l cüa Ngân hang nhis sau: 

7)) l phdn tram cia lcri 
nhuán sau thuê 

Mic tói da 

Qu' dir trt b sung vn c phn 5,00% loi nhuân sau thud 100,00% v6n diu l 

Qu' dr phOng tài chInh 10,00% Iqi nhuan  sau thu Không áp dung mtrc tôi da 

Các qu5 khác thuc ngun vn chU si hQ'u duqc phân b tir lcii nhuan sau thus. Vic phân bô tir lçii nhuan sau 

thug va vic sCr dung các qu5 khác phài du9c Dai  Hi dông Co dông phê duyt. 
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Ngân hang Thtro'ng mi Co phn Tiêii Phong Báo cáo tài chInh qu III näm 2019 

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

côa Thông dO'c Ngán hang N/ia nuác Vict Nam) 

4.14.4 Co phk4u qu9 

Các cong cii vn chCi sâ htru duqc Ngân hang mua li (c phiu qu) duqc ghi nhn theo nguyen giá và tr'r vào 

vn chü sâ htru. Ngân hang khong ghi nhn các khoãn läi/(1) khi mua, ban, phát hành hoc hciy các cong ci von 

chü sâ hOu cüa mInh. 

4.15. Ghi nhn thu nhp, chi phi 

Thu nhâp tr läi cho vay va chi phi trã läi vay duqc ghi nhn trong báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh trén ca 

sâ dr thu, dr chi. Ui dr thu phát sinh tr cac khoãn cho vay phan loi tr nhórn 2 den nhóm 5 theo Thông tu sO 

02/2013/TT-NHNN sê không duoc ghi nli.n vào báo cáo kêt qua hot dng kinh doanh trong kS'.  Ui dr thu côa 

cac khoán no nay duoc chuyn ra theo dOi a tài khoan ngoi bang và dugc ghi nhn vào báo cáo kêt qua hoat 

dng kinh doanh khi Ngân hang thirc nhn. 

Các khoán phi djch vi và hoa hng dugc hach  toán trén ca sâ thirc thu, thirc chi. 

C trc bAng tin nhân duc ttr hoat dong du tir duc ghi nhn là thu nhp khi quyn nhn cO tüc cüa Ngân hang 

duct xác lip. C tOt bAng c phiu va các c phiu thuông nhn duoc khong dirge ghi nhn là thu nhp cOa Ngân 

hang ma chi cp nht s hrgng c phiu. 

Doanh thu và chi phi ban ng (nu cO) duçxc ghi nhn theo Thông ti.r so 09/201 5/TT-NHNN cOa Ngan hang Nhà 

ni.rOc quy djnh v hoat dng mua, ban no ccia cac t chirc tin dlring, chi nhánh ngân hang nirâc ngoài. Theo do, 

phAn chênh lêch giQa giá mua, ban no và giá tn ghi s khoãn ng cCia ben ban nq dirgc x'r l nhu sau: 

Di vOi các khoãn ng dang dirgc hach  toán ni bang: 

• TrirOng hgp giá ban no cao han giá trj ghi s khoan ng thI phAn chênh lch cao han dirge hach  toán 

vao thu nhp trong kS'  k toán cOa Ngan hang; 

• TruOT1g hop giá mua, ban no thp han giá trj khoãn ng thi phn chênh loch thp han dirgc bO däp tr 

tin bM thuOng cCia Ca nhân, tQ.p th (trong trung hap tn tht dã diroc xác djnh do cá nhân, tp th 
gay ra và phái bM thiring theo quy djnh), tin báo him cCia t chirc báo him vá qu dr phOng rOi ro 
dã dir rc trich Ip trong chi phI, phAn cOn thiu dirge hach  toán vao chi phi kinh doanh cUa Ngán hang 

trong nàrn. 

Di vâi các khoán ng dang theo dOi ngoai bang, khoãn ng dA xut toán ra khOi bang can di k toán, thI 

s tin ban khoán ng dirge hach  toán vào thu nhp khác cUa Ngân hang. 

Giá tn ghi s khoãn no diroc mua, ban gm giá trj ghi s s dir ng gc, du no läi cOa khoán ng và các nghia vi tài 

chinh kiiác lien quan dn khoán no (nu cO) dn thai dim mua, ban n di vài các khoán ng dang dugc hch toán 

ni bang, ngoai bang; hoe giá tn theo dOi trên s sách tai  thi dim xut toán ngoai bang ho.c tai  thai dim mua, 

ban ng di vâi khoãn ng dà xut toán ra khOi bang can di k toán. 

Giá mua, ban ng là s tin ben mua no phái thanh toán cho ben ban ng theo hap dông mua, ban ng. 

4.16. Nguyen tc và phirong pháp ghi nhn thuê thu nhãp Doanh nghip và chi phi thuO thu nhâp Doanh 

nghip 

Thué' thu nháp hin hành 

Tai san thu vá thud phài nôp cho näm hién hành và các näm trirOc dirge xác djnh bAng giá trj dir kin phai np 

cho (hoac dugc thu hM t&) ca quan thus, áp dung mac thud sut Va các luat thud cO hiu lirc váo ngày kt thOc 

näm tài chinh. 
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Ngân hang Thiro'ng mi C phãn Tiên Phong Báo cáo tài chInh qu III näm 2019 

(Ban hành theo thông tw so 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 

cza Thng dc Ngôn hang Nhà nir&c Vit Nam) 

Thud thu nhp hin hành thrgc ghi nh.n vào kt qua hoat dng kinh doanh ngoi trir truong hcp thug thu nhp 

phát sinh lien quan dn môt klioãn miic duqc ghi thâng vào v6n chü sâ hüu, trong trung hgp nay, thus thu nhp 

hin hành cQng duqc ghi nhan trrc tip vào v6n chü sâ hthi. 

Ngân hang chi duc bi tr1r các tài san thus thu nh.p hién hành va thuê thu nhp hiên hành phãi trâ khi Ngân hang 

cO quyn hgp pháp thrc bü trr giQa tài san thu thu nhp hiên hanh vâi thug thu nhp hin hanh phai np và 

Ngan hang dr dinh thanh toán thu thu nhp hin hành phai trã va tài san thu thu nhp hin hành trên co s 

thun. 

Các báo cáo thu cia Ngân hang se chju su kim tra cCia cci quan thud. Do vic áp ding luat vá các quy djnh ye 

thu d6i vâi cac loai nghiêp vu khác nhau có th thrçic giãi thIch theo nhiu cách khác nhau, s thug duc trInh 

bay trén báo cáo tai chInh Co th së bj thay d61 theo quyt djnh cu6i cing cia co quan thuê. 

Thué thu nh4p  hoân iqi 

Thu thu nhp hoän lai duoc xác dinh cho các khoán chênh 1ch tam  thai  tai  ngày Ip bang can di k toán giOa 

co sâ tmnh thug thu nhp cOa các tài san va no phai tra và giá trj ghi s6 cüa chOng dugc trInh bay trên báo cáo tài 

chInh. 

Thu thu nhâp hon lai phái trà duçc ghi nhn cho tAt cã nhng chênh 1ch tarn  thi chju thug. 

Tai san thuA thu nhâp hoãn lai  throc ghi nhn cho tAt cá nhting chênh 1ch tam  thi duqc khAu trir, giá trj thxcic 

khAu tth chuyn sang các nàm sau cOa các khoãn 16 tInh thus va các khoán tru dãi thuA chira s'r difling, khi chäc 

chAn trong twYng lai se CO igi nhun tInh thud d scr dung nhctng chênh tech thrçic khAu trir, các khoãn 16 tInh thug 

va các i.ru dài thud chua si~ dung nay. Tai san thud thu nhp hoãn lai  va thud thu nhp hoãn lai  phai trá thrgc xac 

djnh theo thud suAt dij tfnh së ap dung cho nãm tài chmnh khi tài san thrgc thu hôi hay cong ng dugc thanh toán, 

dira trën các mirc thug suAt và luât thuA có hiu 1rc vao ngày kt thOc näm tai chInh. 

5. Tiên mt, yang bc dá qu 

30/09/2019 

Triêu VND 

31/12/2018 

Triêu VND 

Tiên mt b&ng VND 488.700 453. 58 1 

Tin mt bang ngoi t 4 19.764 62 1. 300 

yang 658.722 257.144 

Tong 1.567.186 1.332.025 
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Ngân hang Thung mai C phân Tiên Phong Báo cáo tâi chInh qu III näm 2019 

(Ban hành thea thông lu s 49/2014/TT-NHNN ngày 3 1/12/2014 
côa Thô'ng dc Ngán hang Nhà nuóc Vit Nam) 

6. Tin gin ti Ngân hang nhà ntr&c 

30/09/2019 

Triêu VND 

31/12/2018 

Triêu VND 

Tin gCri thanh toán ti Ngân hang Nba nu,O.c bang VND 5.637951 4.243.446 

Tin g1ri thanh toán tai Ngan hang Nba nu'ó.c bAng ngoi t 449.640 449.2 89 

Tng 6.087.591 4.692.735 

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

30/09/2019 31/12/2018 
Triêu VND Tri&u VND 

Tin, yang gritticác TCTD khác 21.279.254 15.680.793 
Cho vay các TCTD khác 100.000 660.000 
Tong 21.379.254 16.340.793 

a. Tin yang gfri tçxi cdc TCTD khdc 

30/09/2019 
Triêu VND 

31/12/2018 
Triéu VND 

Tin, yang gui khOng k)' hn 13.419.244 8.348.565 
-BängVND 12.927.178 7.196.714 
- Bang ngoit, yang 492.066 1.151.851 
Tin, yang gui có k' hn 7.860.010 7.332.228 
-BngVND 5.980.000 6.465.500 
- BAng ngoit, yang 1.880.010 866.728 
Tng 21.279.254 15.680.793 

b. Cho vay cdc TCTD khdc 

30/09/2019 
Triêu VND 

31/12/2018 
Triêu VND 

-BAng VND 100.000 660.000 
Tong 100.000 660.000 

c. Phân tick chat 1i9ng dir ny cho vay, t!n gfri có kj) hçin tçii các TCTD khác 

30/09/2019 31/12/2018 

Triêu VND Triêu VND 

Na dü tiêu chuAn 

- Tië'n güi có k han tai các TCTD khác 7.860. 010 7.332.228 

- Cho vay các TCTD khác 100.000 660.000 

Ting 7.960.010 7.992.228 
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Ngân hang Thirong mai C phn Tiên Phong Báo cáo tài chInh qu III näm 2019 

(Ban hành thea thông ttr so' 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 
cOa Thng dO'c NgOn hang Nhà nuc Vit Nam) 

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

Tài san 
Triêu VND 

Cong fl9' 
Triêu VND 

Giá frj rang 
Triêu VND 

Tai ngày 30/09/2019 

Cong cii tài chInh phái sinh 
tin té 

- Giaodichk,j)hantientê 21.554 - 21.554 

- Giaodichhoándi 65.171 - 65.171 
T6ng 86.725 86.725 

Tai ngày 3 1/12/2018 

Cong cit tài chInh phái sinh 
tin t 

Giao dich kj) han tin té (16. 763) (16. 763) 

- Giao dich hoán dôi (91. 826) (91. 826) 

Tong (108.589) (108.589) 

9. Cho vay khách hang 

30/09/2019 

Triêu VND 

31/12/2018 

Triêu VND 

Cho vay cac t chirc kinh t, cánhân trong io 
Cho vay chi& khAu thuang phiu và các giy ti cO giá 

Các khoãn trã thay khách hang 

Cho vay bang vn tài trg, Uy thác dan tu 

Cho vay déjivoicác t chiic, cánhân nu'àc ngoâi 

91.141.870 

248.63 5 

i.143 

104.020 

1.458.337 

75.298.193 

3 85.639 

2.161 

113.632 

1.385.523 

T6ng 92.954.005 77.185.148 

- Phân tich cIut Iu'çrng ncr cho vay 

30/09/2019 31/12/2018 
Triêu VND Triêu VND 

Na dü tiêu chun 89.680.585 74.732. 049 

NacAnchi' 1.867.116 1.591.765 

No dtrOitiêu chuAn 285.779 295.942 

Ncnghingi 538.672 242.441 

Nccókhánängmtvn 581.853 322.951 

T6ng 92.954.005 77.185.148 

- Phân tIck dir nrtheo th&i gian 

30/09/2019 
Triêu VND 

31/12/2018 
Triêu VND 

No'ngAn han 24.383.622 17.367.653 
Nc trung hn 25.825.886 24.545.522 
Nodàihan 42.744.497 35.271.973 
Tong 92.954.005 77.185.148 
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Ngân hang Thtro'ng mi Co phân Tiêii Phong Báo cáo tài chInh qu III näm 2019 

(Ban hành thea thong tu' sO' 49/2014/TT-jVHNN ngày 3 1/12/2014 
ctha ThO'ng dO'c NgOn hang Nhà ntcóv Vit Nam) 

10. Dôi vri sir thay d61 (tng/ giám) cüa Dtr phông rüi ro tin ding 

Dir phông chung Dir phông ci the 

Triêu VND Triëu VND 

Tong cong 

Triêu VND 
So dudãu k ti 01/01/2019 562.050 327.861 889.911 

Dir phang rQi ro trich 1p trong kS'/  (Hoàn nhp 
dir phong trong kS') 

134.439 432.713 567. 152 

Dr phông giám do xU 1)2 các khoán nçs khó thu 
hi bang ngun dr phong 

- (330.572) (3 30. 572) 

So du' cuôi kS'  ti 30/09/2019 696.489 430.002 1.126.491 
11. Hoat dông mua nq 

30/09/2019 31/12/2018 

Triêu VND Triêu VND 

Mua nçi bang VND (*) 496.9 10 779.234 

Mua nç bang ngoi tê (*) 4 12.359 494.480 

Dir phOng rUi ro (6.36 1) (8.262) 

TO'ng 902.908 1.265.452 

(*,)Tai ngày 30/09/2019, các khoán mua ncrdé'u thuóc no' nhóm 1. 
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Ngn hang Thtrong mi Co phân Tiên Phong Báo cáo tai chInh quy III näm 2019 

(Ban hành thea thông tie so' 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 
côa Thong dO'c Ngdn hang Nhà nu&c Vit Nam) 

12. Chung khoán dâu tir 
30/09/2019 

Triêu VND 

31/12/2018 

Triéu VND 

Cháng khoán san sang ct ban 

a. Cháng khoán n 19.626.931 24.326.174 

- Chüng khoán ChInh phü 4. 83 8.557 8.134.209 

- Cháng khoán Nçi do các t c1itrc tin diing khác trong nu'Oc phát 
hành 

11.036.324 11. 122. 609 

- Chrng khoán Ncr do các to chirc kinh t trong nuoc phát hành 3 .752.050 5.069.356 

b. chang khoán v6n 315.169 315.169 

- Ching khoãn Vn do các t ch(rc tin ding khác trong nu'àc phát 
hành 

c. DrpIiông rüi ro chá'ng khoán thu tie san sang Jê ban 

3 15. 169 

(103.839) 

3 15. 169 

(179.659) 

- Dir phông chung chüng khoán fl9 du tu sn sang dê ban (103.839) (65. 829) 

- Dr phOng giãrn giá chtrng khoán vn du tu' sn sang dé ban (113.830) 

Tng chu'ng khoán sn sang ilê ban 19.838.261 24.461.684 

Cháng khodn hlu tu'gifr lIEn ngày a'áo hçin 

a. Cluing khoán n 44. 700 801.215 

- Chüng khoán Nçi do các t chrc kinh t trong nu.óc phat hành 44.700 801.215 

Trong c7'ó: Ch&ng khoán no' do DA TCphát hành 44. 700 44. 700 

ChUng khoãn ng do VAMC phat hành 756.5 15 

b. Dy phàng rüi ro chá'ng khoán lIâu twgifr dEn ngày a'áo hzn (335) (363.376) 

- Dir phang chung trái phiu DATC (335) (335) 
- Dir  phông trái phiu dac  bit do VAMC phát hành 0 (363 .04 1) 

Tong chtrng khoán dâu tu gift den ngày dáo hn 44.365 437.839 

Tong chtmg khoán dãu tir 19.882.626 24.899.523 

T,nh hInh biln lIng drphàng các khoãn cháiig khoán &u tw trong kj 

Die phông ch&ng 
khoán dcu tie san 

sang lIe ban 
(cháng khoán ncr) 

Triéu dng  

Dy'phông chi'ng 
khoán du tie s&i 

sang lIe ban (chô'ng 
khoán van) 

Triéu dóng  

Dr phông chirng khoán 
du tu' girt dn ngày dáo 

han Tong 

Trái phiêu Trái phiêu 
DATC VAMC 

Triu dng Triu c1ng Triu dng 

S du' dãu k5 ti 01/01/2019 

S dr phàng trIch 1p/(hoàn nhp 
trong ks') 

XCr I rCii ro trong kS' 

Anh huâng ti mua ban nq 

65.829 

38.0 10 

113.830 

(113.830) 

335 

- 

363.041 

393 .474 

(702.933) 

(53. 582) 

543.035 

3 17.654 

(702.933) 

(53 .582) 

S du cuM k' ti 30/09/2019 103.839 335 104.174 
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Ngân hang Thirong mi Co phãn Tiên Phong Báo cáo tài chInh qu III nám 2019 

(Ban hành thea thông tu' so 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 
côa Thng dc Ngán hang Nhà nu&c Viçt Narn) 

13. Tài san cô dnh hfru hInh 

Tang, giOm tài san cii d7nh hfl'u hlnh kj) nay: 

Khoãn muc 

Nguyen giá 

May móc, 
thiêt b 

Phu'o'ng 
tin vn 

tãi, truyên 
dn 

Thiêt b!, 
dt.ing cii 
quãn I 

Doii vi tInh: Triêu VND 

Tài san cô 
Cong 

dinh khác 

Sdu'duk' 189.523 40.638 204.584 6.334 441.079 

Stãngtrongk' 87.674 - 48.033 157 135.864 

- Mua trong /çj) 87.674 48.033 157 135.864 

S giãm trong kS' - - - 
- Thanh lj, nhuvng ban - - 

S dir cuôi ky,' 277.197 40.638 252.617 6.491 576.943 

Giá tr hao mon 1u ké 

Sdduk' 118.354 21.777 93.573 4.512 238.216 

Stangtrongk' 35.585 3.020 26.906 925 66.436 

- KhOu hao trong Ic) 35.585 3.020 26.906 925 66.436 

Se, giãm trong k' - - 

- Thanh 1j5, nhu'ong ban - - 

se, dir cue,i k5' 153.939 24.797 120.479 5.437 304.652 

Giá trl con Ij 

Taingayduk' 71.169 18.861 111.011 1.822 202.863 
Tai ngày cuôi k)' 123.258 15.841 132.138 1.054 272.291 

14.Tài san ce, dlnh vô hInh 

- Tang, giãm tài san cii !jnh vô hInh kj) nay: 

Khoãn mic 

Nguyen giá 

Phân mm may tInh 

Do'n vi tInh: Triêu VND 

Cong 

Sduduk' 212.497 212.497 

S6tangtrongk' 78.868 78.868 

- Mua trong k)) 78.868 78.868 

Se, giám trong k' - 

se, dii' cuôi k3i 

Giá trj hao mOn 1u kê 

291.365 291.365 

S6du'dukS' 115.308 115.308 

Stangtrongk' 36.509 36.509 

-KJiduhaotrongk3' 36.509 36.509 

S giãm trong kS' 

Sdu'cu6ik' 151.817 151.817 

Giá trj cOn 1i 

Tai ngày dâu k' 97.189 97.189 

Tal ngày cuôi ky 139.548 139.548 
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Ngân hang Thtro'ng mai Co phân Tiên Phong Bão cáo tài chInh qu' III nãm 2019 

(Ban hành theo thông tu so' 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 
cOa ThO'ng dc NgOn hang Nhà nlc&c Vit Nam) 

15. Tãi san Co khác 

30/09/2019 

Tri&u VND 

31/12/2018 

Triêu VND 

Chi phi xay dirng co' ban dO' dang/Mua sm tài san c djnh 200.233 167.117 

Các khoãn phãithu khác 7.300.108 7.862.607 

Các khoán phái thu n5i bó 175.465 71.378 

Các khoán phái thu ben ngoài 7.124.643 7.791.229 

Các khoãn 1i và phi phãi thu 1.386.249 1.339.091 

TãisãnCOkhác 2.897.746 1.684.771 

Tong 11.784.336 11.053.586 

16. Các khoän nc ChInh phil và NIHNN 

30/09/2019 31/12/2018 
Triêu VND Triêu VND 

Vay Ngan hang nba nu'ó'c 857.282 4.752.198 

Tong 857.282 4.752.198 

17. Tin, yang gil'i và vay các TCTD khác 

30/09/2019 31/12/2018 
Triêu VND Triêu VND 

Tiên gui các TCTD khác 28.694.325 18.653.620 

Tin gu'i không kS' han 12.35 1.645 7.091.360 

- BcngVND 12.351.645 7.091.360 

TingtxicOkhan 16.342.680 11.562.260 

- Bing VND 16.157.000 11.098.500 

- Bngngoaitê 185.680 463.760 

Vay các TCTD trong nu'oc, các ngân hang nuoc ngoài, chi 
nhanh ngan hang nuó'c ngoài khác ti Vit Nam 

4.236. 000 7.444.629 

- Bang VND 4.236. 000 3.960. 000 

- Vay chièt khdu GTCG - 3.484.629 

Vay các TCTD ti nuoc ngoài khác 812.350 811.580 

- Bngngoaitê 812.350 811.580 

Vay to chuc tài chInh quôc tO — International Finance 
Corporation ("IFC") — World Bank Group 

2 321 000 2 318 800 

- Bngngogite 2.321.000 2.318.800 

Vay các TCTD trong nu*c, các ngân hang nu'Oc ngoài, chi 
nhánh ngân hang ntroc ngoài khác ti Vit Nam cho miic 
dIch tài tr thuong mi 

2.069.133 2.412.849 

- Bang VND 1.540.148 1.136.402 

- Bang ngoai íé 528.985 1.276.447 

Vay các TCTD tii nuóc ngoài khác cho mic dich tài trq 
thu'o'ng mti 

1.026.738 1.849.941 

- B&igngogite 1.026.738 1.849.941 

TOng 39.159.546 33.491.419 

2 
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Ngân hang Thircrng mi Co phãn lien Phong Báo cáo tài chinh quy III nàm 2019 

(Ban hành theo thông hr so' 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 
cOa Tho'ng dO'c NgOn hang Nhà nirOv Viçt Nam) 

30/09/2019 
Triêu VND 

43.465 
Triêu VND 

Tin, yang gui không k' hn 13.347.801 13.825.712 

- Tin guikhong kS' han bang VND 12.400.912 12.517.098 

- Tin gi:ri khong kS'  hin bang yang, ngoi t 946.889 1.308.614 

Tiên, yang gui có ky han 71.538.519 61.575.281 

- Tin g1ri cO k' han  bang VND 63.536.586 53.665.823 

- Tin glricó kS' han bang yang, ngoit 8.001.933 7.909.458 

Tiên gui vn chuyên dñng 14.732 32.720 

Tiên gui ky qu5 695.180 704.349 

Tong 85.596.232 76.138.062 

19. V6n tài trç, üy thác dãu tr, cho vay TCTD chju rüi ro 

30/09/2019 31/12/2018 

Triêu VND Triêu VND 

Vn nhân cüa cac th chirc, cá nhân trong ni.râc khác bang VND 230.406 247.228 

Vn nhn trirc tip cüa các t chCrc tài chInh quc t b&ng ngoai t 464.200 

lông 694.606 247.228 

20. Phát hãnh giãy to. có giá 

- Thuyit minh theo loçii lien 

30/09/2019 31/12/2018 

Triêu VND Triêu VND 

Bang VND 13.040.539 8.715.178 

lông 13.040.539 8.715.178 

- Thuyet mink theo Ic,j) him 

30/09/2019 31/12/2018 

Triêu VND Triêu VND 

Giytcó giá có kS'han  dn 366 ngày 4.800.000 3.500.000 

GiytO'cogiacok'hntü'367ngàydn 1826ngày 6.737.036 3.614.006 

GiAytO'cógiácók'hntren 1826 ngày 1.503.503 1.601.172 

Tng 13.040.539 8.715.178 

21. Các khoän my khác 

30/09/2019 31/12/2018 

Triêu VND Triêu VND 

Các khoán 1i, phi phãi trã 1.755.869 1.341. 405 

Các khoãn phãi trã và cong rig khác 916. 694 763.639 

Trong dO: 

Các khoán phái Ira ben ngoài khác 916.692 742.820 

Qu9 khen thucmg phüc lçri 2 2 

lông 2.672.563 2.105.044 
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Ngân hang Thtrong mi Co phân Tiên Phong Báo cáo tài chInh qu III nám 2019 

(Ban hành theo thông tws 49/2014/TI -NHNN ngày 31/12/2014 cüa Thng ddc Ngan hông Nhà 

n,thc Viét Narn) 

22. V6n và qu5 cüa To chüc tin dung 

Von gOp/\'n 
ttiêu lé 

Thng du vn cô 
phân 

Co phiêu qu 
Qui Du phong 

täi chInh 
Qu5 Dtr trü bô 

sung vn diêu Iê 

Dcrn vi tInh: Triêu VND 

Lqi nhun sau 
Cong 

thuê/ L Iuy ké 

S dir du k' 8,565,892 76 (55,483) 209,609 95,864 1,805,727 10,621,685 

Tang trong k' 180,524 90,262 1,922,697 2,193,483 

Tang von trong kSi 

Lqi nhuãn tang trong k' 1,922,697 1,922,697 

Trich ltp các qu di,r tr& 180,524 90,262 - 270,786 

Giãm trong k' 627,756 278,201 905,957 

SCr dngtrong k'I - - 7,415 7,415 

Mua c phiu qu 627,756 - 627,756 

Phân phM qu - 270,786 270,786 

Sducui k5r 8,565,892 76 (683,239) 390,133 186,126 3,450,223 11,909,211 

25 

. * M—: ' 



Ngân hang Thuong mai C phãn Tiên Phong Báo cáo tài chInh qu III näm 2019 

(Ban hành thea thông tus49/2014/TT-NHNNngày 
31/12/20 14 ctia Thng do'c Ngôn hang Nhà nzt&c Viçt Nam) 

23. Thu nhp lãi Va CC khoän thu nhãp trnYng ttr 

Tir 01/01/2019 den 
30/09/2019 
Triêu VND 

Ttr 01/01/2018 den 
30/09/2018 
Triêu VND 

Thu nhp tir lãi tiên giri 248.344 230.139 
Thu nhp tr 1i cho vay 6.505.030 4.649.147 
Thu 1Ai tr kinh doanh, du tu chmg khoán Ncr 1.348.395 1.555.416 
Thu khác tr hoat dng tin dyng 364.413 236.072 
Thu tir nghip vy bão länh 123.407 95.718 
Thu nhp Iài tir nghip vy mua ban ncr 82.443 43.346 

Tong 8.672.032 6.809.838 

24. Chi phi Iãi và các khoän chi phi ttrong tu 

Tu 01/01/2019 dn 
30/09/2019 

Triêu VND 

Tir 01/01/2018 den 
30/09/2018 

Triêu VND 

TrãIäitingri 3.300.153 2.994.315 

Trã 1i tin vay 497.051 276.623 

Trá lãi phát hành giy t cO giá 486.966 270.486 

Chi phi hoat dng tin dyng khác 257.601 153.850 

Tong 4.541.771 3.695.274 

25. LAi/1 thun tir hot d(ing dich v11 

Tir 01/01/2019 dn 
30/09/2019 
Tri&u VND 

Tu 01/01/2018 den 
30/09/2018 
Triêu VND 

Thu phi djch vi 952.683 567.428 
- Hoat dng thanh toán 299.446 179.185 
- Hot dng ngân qu5 2.838 3.991 
- Djch vu tu van 1.797 4.082 
- Dich vu kinh doanh vâ dich vu bão hiêm 396.665 233.972 
- Thu phi djch vy khác 251.937 145.878 
Chi phi dch vy lien quan (195.209) (127.680) 
- Hoat dng thanh toán (137.700) (96.490) 
- Cuóc phi buu din v I1i1ng vin thông (28.896) (19.213) 
- Hoat dng ngân qu5 (21.049) (10.505) 
- Dich vu tu van, iiy thác và dai  1 (7.021) (1.388) 
- Chi phi djch vy khác (543) (84) 

Läi/ l thuân tu hot dng d1ch vii 757.474 439.748 
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796.648 

(48. 593) 

75. 820 

352.734 

(13.607) 

8.123 

823.875 347.250 

Ngân hang Thu'o'ng mi C phn Tiên Phong Báo cáo tài chinh quy III nàm 2019 

(Ban hành thea thông tic s49/2014/TT-NHNN ngày 

31/12/2014 cüa Thng dô'c Ngán hang Nhà rncác Vit Nam) 

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

'hr 01/01/2019 dn 
30/09/2019 

Triêu VND 

TLr 01/01/2018 den 
30/09/2018 

Triêu VND 
Thu nhp tu hoat dng kinh doanh ngoii hM 890.710 342.574 

- Thu tr kinh doanh ngoi t giao ngay và yang 396.194 111.586 

- Thu tr các cong ci tãi chInh phái sinh tiën t 494.516 230.988 

Chi phi hot dng kinh doanh ngoi h6 i (865. 767) (333.319) 

- Chi v& kinh doanh ngoi t giao ngay và yang (322.855) (63.206) 

- Chi v các cong cii tài chInh phái sinh tin t (542.912) (270.113) 

Li/ J thuãn tà hot dng kinh doanh ngoi hôi 24.943 9.255 

27. Lãi/1 thun tfr hot dông mua ban chLrng khoán du tix 

Tir 01/01/2019 dn Tir 01/01/2018 dn 
30/09/2019 30/09/2018 

Triéu VND Triu VND 

Thu nhp tir mua ban chóng khoán dâu tr 

Chi phi v mua ban ching khoán du tu 

bàn nhp/(Chi phi) dr phông rüi ro ching khoán du 
tu' 

Läi/ 1 thuân tir hot dng mua ban chtrng khoán 
dâu tir 

28. Lãi/1 thun tr hoyt dng khäc 

Tu 01/01/2019 den Tü 01/01/2018 den 
30/09/2019 30/09/2018 

Thu nhp tu hot dng khác 

- Thu t& các khoãn na dã duo'c xu 1 xoá, bO dap bang 
nguôn rüi ro 

- Thu tir thanh 1, nhu'9ng ban tài san c djnh 
- Thu tir hoat dQng kinh doanh khác 

- Thu t1r khoãn rn dã ban cho VAMC 

Chi phi lien quan den hott dng khác 

- Chi phi lien quan dn hot dng kinh doanh khác 

Lãi/ th thuân tir các hoit dng kinh doanh khác 

Triêu VND Triçu VND 

97.156 129.472 

39.868 13.202 

- 297 

3.706 2.197 

53.582 113.776 

(49.112) (5.751) 

(49.112) (5.751) 

48.044 123.721 
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Ngán hang Thtrong mi C phân Tiên Phong Báo cáo tài chInh qu III näm 2019 

(Ban hành theo thông iws49/2014fFT-NHNNngày 

31/12/2014 côa Th6ng ddc Ngân hang Nhà nithc Vit Nam,) 

29. Chi phi hot dEing 

Tir 01/01/2019 dn 
30/09/2019 
Triu VND 

Tfr 01/01/2018 dn 
30/09/20 18 
Tricu VND 

Chi np thud và các khoân phi, 1 phi 378 590 
Chi phi cho nhân viên 1.383. 890 1. 142.858 

- Chi luong Va phii cp 1.266.923 1.050.924 
- Các khoãn chi dóng gop theo krong 53.461 50.33 1 
- Chitrçicp 9.946 8.10 1 
- Chi khác cho nhân viên 53.560 33.502 

Chivtàisãn 338.147 244.495 
Trong do: - KhO hao tài san cd dinh 102.945 62.964 
Chi cho hoat dng quãn 1' cong v1i 655.462 558.574 

Trong dO: - Cong tác phi 9.385 9.729 
- Chi ve các hogt &3ng doàn thE cüa TCTD 11.106 6.931 

Chi np phi báo him, bão dam tin gui cUa khách hang 43.980 26.759 

Chi phi dir phang (khong tinh chi phi d%r phOng rüi ro tin 
ding nOi  và ngoi bang; chi phi dir phOng giãm giá chcrng 
khoán) 

5.575 

Tóng 2.42 1.857 1,978.85 1 

30. Tin vã tiwng throng tin 

30/09/2019 30/09/2018 
Triêu VND Triêu VND 

Tin mt va cac khoãn tuong duong tin tai  qu 1.567.186 1. 120.45 1 

Tin gcri t?i  Ngân hang Nhà nuàc 6.087.591 1.372.914 

Tin, yang gui và cho vay tai  cac th chrc tin dung khác 
(gm khong k han) 

13 .4 19.244 8.006.895 

Tin, yang gl'ri và cho vay tai  cac t chrc tin ding khác 
(có kj> han khong qua 91 ngay) 

7,960.0 10 9.480.032 

T6ng 29. 034. 03 1 19.980.292 
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31. Chinh sách quän l rüi ro 

Djnh hu'O'ng cüa Ngan hang là trâ thành môt t chirc tài chinh da nãng. Do vy, vic st ding cac cong ciii tài 

chInh, bao gm huy dng vn tr khãch hang (bang san phm tin gcri và phát hành giAy t Co giá) và du tx vào 

các tài san tài chinh cO chAt 1ucng cao dã trâ thành hoat dông mang tinh then cht giOp Ngân hang dt thiçc mtc 

chênh loch läi suAt can thit. Xët tCr khIa canh  quãn I' ri ro, Ngân hang phai duy trI ca cAu danh miic tài san, cong 

n và ngun vn (bao gm các khoán muc ni bang và ngoai bang) vi miic tiêu an toàn, giãm thiu rüi ro trong 

hoat dng ngân hang. Ben canh do, Ngan hang thirc hiên dAu tu' vào các chirng khoán hay cAp tin dung cho cac 

ngân hang khác. NhU'ng rüi ro lien quan dn trao dôi ngoai t và thay di lãi suAt du'c quan I' thông qua áp diving 

han mirc trng thai nh&m han  ch sir t.p trung qua mtc, dng thôi tham gia vao các hoat dng có tác ding can 

bang ln nhau d giãm thiu rOi ro. Thông qua vic nm giU nhiu tài san là các cong cv tài chinh có chAt lung 

cao, ca cAu bang can d'i k toán cüa Ngân hang có dO klià näng phOng ngra rOi ro tr9ng yu trong qua trInh hoat 

dng kinh doanh va dam bào khà näng thanh khoàn. Them vào do, Ngan hang ciing tham gia vào nhiêu giao djch 

phOng ngra rCii ro lien quan dn cac cong cci tài chInh nhu' các cam k& hoán di ngoi t cho mcic  dich quan l' rOi 

ro lãi suAt. 

Trong qua trInh quàn l' rOi ro tin dvng, Ngân hang dâ scr dung có hiu qua cAm nang TIn ding, trong dO ghi chi 

tit các chInh sách va thO tcic  cho vay cong nhu các huâng dn thc hin d chuAn hOa các hot dng tin ding cOa 

Ngân hang. ROi ro thanh khoàn dmc han  ch thông qua vic näm giu' mt so lu'gng tiên mat và các khoãn tl,rang 

dtiang ti&n duOi dng tài khoãn Nostro a mirc d hcp l', các khoàn tin gui cO kS' han tai Ngãn hang Nhà nu'âc và 

các t chrc tin dcing  khác và các giAy t cO giá. Các t' l an toàn có tinh dn yu t rOi ro cOng di.rqc sr dung d 

quàn l' rCii ro thanh khoàn. Ngân hang thtxyng tin hành dãnh giá chênh lêch lAi suAt, so sánh vO'i các thj tri,rO'ng 

trong nuOc va quc tA d có nhUng diu chinh kjp thai. Them vào do, vic áp ding các quy trInh quàn l' rUi ro ni 

b cOng trâ nên hiêu qua han nh viêc trin khai H thng Quan 1' V6n Tp trung và H thng Thanh toán Tp 

trung, theo dO toàn b các giao dich vn và thanh toán cCia Ngân hang dau do Hi sO chinh thcrc hin. Vic dO cho 

phép Ngân hang giam sat hiu qua han các bin d6i v vn và giam cOc sai sOt cO th xày ra cOng nhu' nhng thO 

tUc phüc  tap  khong cAn thiAt. 

31.1 Rüi ro tin tê 

ROi ro tiAn t là rOi ro ma giá tn cOa cac cOng cci tài chInh bj thay dM xuAt phát tr nhQ'ng thay di v t' giá. 

Ngân hang du'c thành 1p và hoat dng tai  Viêt Nam vOi dng tin báo cáo là VND. Trong khi do ca cAu tài san-

ngun vn cOa Ngân hang bao gm môt phAn bang ngoai t (bao gm USD, EUR...), do do cO th phat sinh rOi ro 

tien te. 

RUi ro tin t d& vOi Ngân hang bao gôm: 

ROi ro tin t trong hoat dng kinh doanh ngoai t 

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

ROi ro tin t trong hoat dng dâu tu' 

Ngân hang dã dira ra môt h th6ng han  mOc d quàn 1' trang thai cUa các dng tin. Trng thai dng tin du'gc 

quãn 1 trén c s& hang ngày và chin hxc phông ngtra rOi ro duc Ngän hang scr dung dê dam bão rang trang thai 

cOa cac dng tin duqc duy tn trong han  mUc d thit lip. 
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Chi tiêu 

TAI SAN 

USD duoc 
quy dôi 

EUR duc 
quy dôi 

Giá tn yang 
tiên t duçc 

quy dôi 

Ngoi t 
khác quy dôi 

Don vi tInh: Triêu VND 

VND Tong 

Tin mat, yang bac,  dá qu' 248.526 106.298 658.722 64.940 488.700 1.567.186 
Tiên gtri tai  NHNN 449.640 - 5.637.951 6.087.591 
Tin giri tii vã cho vay các TCTD khác (*) 2.290.137 23.875 58.064 19.007.178 21.379.254 
Chrng khoán kinh doanh 
Các cong cii tài chInh phái sinh và 
các tài san tài chinh khác 

(588. 152) (32.909) (45.740) 753.526 86.725 

Cho vay khách hang vã rnua nçi (*) 8.772.732 - - - 85.090.542 93.863.274 
Chüng khoán dAu tir (*) - - - 19.986.800 19.986.800 
Gop van, dtu tu dài ban 
Tãi san cô dinh và BDS dAu tu - - - 411.839 411.839 
Các tài san có khác (*) 853.905 - - - 10.930.431 11.784.336 
TONG TAI SAN 12.026.788 97.264 658.722 77.264 142.306.967 155.167.005 
N PHAI 'mA vA VON CHU S HUU 

Tin gü'i và vay cia NHNN và TCTD khác 4.874.753 - - - 35.142.075 40.016.828 

Tin giri cua khácli hang 8.819.294 105.601 - 78.390 76.592.947 85.596.232 
Các cOng cv tài chInh phái sinh vã các tãi san tài 
chinh khác 
Vn tài trt, üy thác dAu tLr, cho vay TCTD chju rui ro 464.200 - - - 230.406 694.606 
Phát hành giây t có giá - - - - 13.040.539 13.040.539 
Các khoán no khác 128.224 39 11.313 4 2.532.983 2.672.563 
V,n và các qu5r - - - - 11.909.211 11.909.211 
TONG N PHAI 'mA vA VON CHU S HUU 14.286.471 105.640 11.313 78.394 139.448.161 153.929.979 
TRNG THAI TI EN TE NQI BANG (2.259.683) (8.376) 647.409 (1.130) 2.858.806 1.237.026 
TRNG THAI TIEN T NGOd BANG 2.145.747 18.986 (478.163) 3.991 (1.702.562) (12.001) 
TR4NG THAI TIEN T NQI, NGO4J BANG (113.936) 10.610 169.246 2.861 1.156.244 1.225.025 
(*)Khong bao grn dtj phOng rCii ro 
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31.2Riiro 1ãisut 

RCii ro lãi suit là khã nang thu nhp lioc giá trj tài san cüa Ngân hang bj ãnh huàrig khi lãî suât trên thj tru?Yng 

bin dng. 

Rcti ro lãi suit cüa Ngân hang có th xuAt phát tir hoat dng dAu tLr va hoat dng huy dng vn và cho vay. 

Thai han dinh Iai 1äi su.t thuc th là th&i han cOn lai tfnh tir thai dim lap báo cáo tài chfnh cho ti k' djnh lai  läi 

suit gAn nht cüa cac khoán muc tài san và ngun van. Các già djnh va diu kin sau duc áp dung  trong phân tIch 

thO han xác djnh lai lãi suit thu'c t cOa các tài san và cong nç cüa Ngân hang: 

- Tin mat, yang bac, dá qu' và các tài san cO khác (bao gm tài san c djnh, bt dng san dâu tu và tài san 

có khác) dugc xp loai là khoàn muc  không chju lai; 

- Tin gcri tai  Ngân hang Nhà nu'âc Vit Nam thrçic xp loai là tin gcri thanh toán, do do kS' han djnh  lai  läi 

su,t thirc t dugc xp l°aj  dn mt thang; 

- Thai han dinh lai Iãi suit thirc t cfia ch0ng thoán du ti.r thrgc tfnh di,ra trên thi gian dáo han  thirc tê tinh 

tr thôi dim 1p báo cáo tài chInh ciia tirng loai  chng khoán; 

- Thai han dinh lai lãi suit thuc t cOa khoán muc phat hành giy t cO giá thrgc tInh di,ra trên thai gian dáo 

han thirc t cüa tmg loai giy t cO giá; 

- Thôi han dinh lai läi suit thuc t cUa các khoàn na khác duqc xp loai theo thai gian dáo han  thrc tê cOa 

tirng khoán np; 

- Thii han dinh lai läi sut thLrc t cOa các thoãn tin gri và cho vay cac TCTD; các khoàn cho vay khách 

hang; các khoàn nq Chmnh phU va Ngân hang Nhà nuóc Vit Nam; các khoãn tiên gcri và vay các TCTD và 

khoãn muc  tin gcri cUa khách hang, khoãn miic phát hành giy t có giá, các khoàn muc  ngun vn tài trq, 

Oy thác du tir, cho vay TCTD chju ri:ii ro duçxc xác djnh nhi.r sau: 

• Các khoàn muc có lài suit c djnh trong sut thai gian ci:ia hcip dng: Thai han  djnh  'a  lài su.t thi,rc t 

dira trên thai gian dáo h?n  thrc t tInh tir thñ dim 1p báo cáo tài chmnh; 

• Các khoàn muc CO lài sut thã ni: Thai han dinh lai läi suAt thirc th dira trén k' djnh 'ai  lãi suit g.n 3 

nht tfnh tr thii dim lap báo cáo tài chInh. N' 

Chmnh sack Idi suit cüa Ngan hang 

Ban Diu hành dinh kS'  rà soát rCii ro tim tang cUa Ngân hang trong bi cánh kinh t và diu kin kinh doanh hin 

hành, t.p trung vào rcii ro lài sut va rUi ro thj trung. Ban Diu hành can cci câu tài san - nguôn von vói nhQ'ng bt 

can di trong ngun v6n tài tra và rOi ro bin dng läi suit thj trithng và dam báo tuân thO các chi tiêu, han  mO'c và 

quy djnh dat  ra. 

Do nhay dói vái lài suát 

Do Thông tu' 210 không huàng dn cu th v cách thrc thrc hin phân tIch d nhay läi suât nên Ngân hang chira 

thçrc hin vic trInh bay các thông tin nay. 
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Chi tiéu 
Qua han 

Khôngchiu 
Iãi 

Den 1 tháng 

Lãi suât duoc djnh giá lai trong vông 
Ttrl-3 Tir3-6 Ttr6-12 

tháng tháng tháng 

Doii vi tInh: Triéu VND 

Trên 5 
Tu 1-5nãm 

nãm 
Tong 

TAI SAN 
Tin mat, yang bc, dá quy' 1.567.186 1.567.186 
Tiên giri ti NHNN 6.087.591 6.087.591 
Tiên giri ti và cho vay các TCTD khác (*) 18.507.894 2.871.360 21.379.254 
Chüng khoán kinh doanh 
Cãc cong Ciri tài chInh phái sinh Va CC 23 .039 8.250 23.643 23.636 8.0 10 147 86.725 
Cho vay khách hang và mua ng (*) 2.118.430 23.801.925 42.692.197 8.079.294 12.400.468 4.215.668 555.292 93.863.274 
Chirng khoán dut11 (*) 3 15. 169 1.800.048 3.657.884 1.294.365 1.624.251 6.252.586 5.042.497 19.986.800 
GOp von du tu dài han (*) 
Tài san cO dinh và BDS DT 411.839 411.839 
Cãc tâi san có khác (*) 11.784.336 11.784336 
TONG TA! SAN 2.118.430 14.078.530 50.220.497 49.229.691 9.397.302 14.048.355 10.476.264 5.597.936 155.167.005 
NqPHAITRA 
Tin gui cUa và vay tCr NI-INN và các 
TCTD khác 

- 31.520.198 3.811.425 4.145.910 539.295 - 40.016.828 

Tiên gCri cUa khách hang - 30.873.683 11.923.420 14.051.553 13.683.376 15.064.200 - 85.596.232 
Các cong cv tài chinh phái sinh và cac 
khoãn na tài chInh khác 
NguOn vn tài trcl, Ciy thác du tu, cho vay 
TCTD chju rOi ro 

230.406 464.200 - - - 694.606 

Phát hành giây t có giá 1.900.000 2.050.290 3.057.988 5.722.261 310.000 13.040.539 
Các khoán my khác 2.672.563 - 2.672.563 
TONG NQ PHAI TRA - 2.672.563 62.624.287 18.099.045 20.247.753 17.280.659 20.786.461 310.000 142.020.768 
MIXC CHE4H NFIAY CAM VOl LA! 
SUAT NQI BANG 

2.118.430 11.405.967 (12.403.790) 31.130.646 (10.850.451) (3.232.304) (10.310.197) 5.287.936 13.146.237 

CAC CAM KEF NGOJ BANG CO TAC 
DONG T01 MLYC 09 NHY CAM V0! (3.607) (8.395) (12.00 1) 
LA. UAT CUA CAC TA! SAN vA CONG 
M1C CHE1'4H NHY CAM VOl LA! 
suAT NQI, NGOi.L BANG 

2.118.430 11.402.360 (12.412.185) 31.130.646 (10.850.451) (3.232.304) (10.310.197) 5.287.936 13.134.236 

(*) Không bao gôm dir phOng rCii ro 
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31.3 Rüi ro thanh k/zodn 

RUi ro thanh khoàn là rcii ro Ngân hang gp khO khän trong vic thçrc hin nhung nghia vii thanh toán cho các 

cong n tài chInh. RUi ro thanh khoàn phát sinh khi Ngân hang có th khong di khã näng thirc hin nghia vii trà ng 

khi nh&ng cOng na nay dn han a nh&ng thôi dim binh thung hoc khO khän hoc Ngàn hang phài chip nhn 

huy dng v6n vâi chi phi gia tang d dam bão nghia viii trã nq. 

Ngân hang dà ban hành Quy djnh và quy trInh v quàn l' rüi ro thanh khoàn trong do thiêt 1p quy djnh v vic 

quàn 1' khe ha thanh khoán theo cac thang k' han,  cac chi s do luOiig rcii ro thanh khoàn, các kjch bàn cang 

thAng thanh khoàn, xay drng k hoach dr phOng thanh khoàn d chü dng các bin phàp xi:r l trong tInh hung 

thj tru'?Yng CO bin dng. D giâm thiu rOi ro thanh khoàn, Ngàn hang chO tri.rong da dang hóa ngun vn huy 

dng cQng nhu xay dirng h th6ng báo cào can di vn d tInh toán trang thai thanh khoàn hang ngày ccia Ngân 

hang, dng thai throng xuyên có báo cáo phân tich, dir báo v tInh hInh thanh khoàn trong tirang lai, thit 1p 

khAu vi và han mc rüi ro thanh khoàn. 

Dinh k' hang tháng, tai cuoc hop Hi dng ALCO, tinh hinh can di vn và thanh khoàn cOa Ngân hang l mt 

trong nhng ni dung trQng tam duc thào luan. Dng thai, tai  cuc h9p Hi dng QLRR, tInh hInh tuân thQ các 

chi s han  mrc rOi ro thanh khoàn duac rà soát va báo cáo. Trên ca sa phân tich, dánh giá, Hi dong ALCO/Hi 

dng QLRR dua ra khuyn nghj tOi Ban lãnh dao  d có chi dao  trong thai gian tOi dam bào duy trI tôi iru khà näng 

can d61 thanh khoàn an toàn và hiu qua cOa Ngàn hang. 

Ngoài ra, Ngân hang con duy trI danh miic Tài san dir trr th!r cp là trái phiu ChInh phü, cO th ban hoc repo vOi 

Ngân hang Nhà nuâc, day là ngun v6n thcr cAp d phOng truang hp cãng thing thanh khoàn (nu phàt sinh), 

dng thii là nhu'ng ki-ioàn du tir sinh lai, gOp phn tài trçi vn cho các dir an trQng dim quôc gia. Thôi gian dáo 

han cUa cac tài san va cOng ng th hin thai gian cOn lai  cOa tài san và cong n tinh tir ngày 1p báo cáo tài chinh 

riêng dn khi thanh toán theo quy djnh trong hçp dng hoac trong diu khoàn phát hành. 

Các già djnh va diu kin sau dugc ap diing trong phàn tich thai gian dáo han  cCia các tài san và cOng n cOa Ngân 

hang: 

• Tin met, yang bac  dá qu' va Tin gcri tai  Ngan hang Nhà nuac: dugc phân loai vào tháng dáo han  den i 

thang; 

• Các khoàn tin gcri va cho vay cac TCTD khác, cac khoàn cho vay khách hang, các khoàn chüng khoán 

dAu tu, các khoàn vay tir ChInh phO và Ngân hang Nhà nuOc, các khoàn tin gcri và vay càc TCTD khác, 

các khoàn phat hành giAy ta có giá, các ngun vtn tài trq, üy thàc dAu til ma TCTD chju rOi ro: Thai gian 

dn han  dugc xac djnh dua  vào ngày dn han  theo hçp dng quy djnh; 

• Thai gian dn han  cOa chOng khoán kinh doanh duc tinh trên ca sâ thai gian khà thi d chuyn di trái 

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

• Thai gian dn han  cüa tin gui khách hang dirgc xac djnh dira trOn th&i han  dn  han  thirc t ciia khách 

hang và các dr báo v chinh sách läi suAt và các yu t kinh tA vi mO. 

Trén c sa ducc Ban Lãnh dao  phê duyt k hoach  kinh doanh hang nàm, phàng Quan 1' can dãi von & Kë hoach 

tài chinh phi hgp vâi mt s phOng nghip vii lien quan phân tIch và dir báo các dang tin vào/ra trong h thông 

theo kA hoach áà dirac phê duyêt; dng thOi can c(r vào bin dng ngun vn và sir diing von thirc té hang ngày dê 

dira ra các quyt djnh v quan l' và diu hành vin khà dung cho phU hqp. 
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Can cir vào dir báo bin dong ngun vn kha dung, phOng Quan 1 can di vn và K hoach tãi chinh du mi 

phi h?p  phong Kinh doanh vn quan I Tài san dr tr thir cAp thông qua vic mua giAy t có giá có tInh thanh 

khoãn cao. Các giAy t có giá nay có thA duc giao dich  trên thj trisng thcr cAp dA chuyn hOa thành tiên. PhOng 

Quãn I' can di vn va K hoach tai chinh dAu mi phi hap PhOng Kinh doanh vn có thA quyt djnh ban Iai  các 

giAy t cO giá cho Ngân hang Nha nu'Oc qua thj trung ma, hoc vay tái cAp vn khi ngun v6n kha dung thiu hiit 

d dam bão thanh khoãn cho toàn h thng. 

Can cr vào các quy djnh ccia Ngân hang Nha rn.rOc, phông Quan iy can dôi von & Kê hoch tai chinh ciing phôi 

hgp vOi phong Kinh doanh vn d xuAt phrong an quan 1 vn kha ding cüa Ngân hang, dam bao s du binh quân 

thi,rc t trên tài khoan tin gfri VND và ngoi t ti Ngân hang Nhà ntxOc hang thang không thAp hon han  mCrc s6 

du' dir tr bat buc theo quy dinh. Ngoai ra, Ngân hang con thit 1p quan h han  mrc giao djch vó'i các ngân hang 

va các t chirc tin ding khác d h trq 1n nhau khi cAn thit. PhOng Quan 1' rui ro thj trtrO'ng thijc hin vai trO 

giám sat dôc lap dam bao rüi ro thanh khoan thrc quan 1, tuân thci dung quy djnh, quy trInh quan 1 và khAu 

vjfhn mcrc rcii ro thanh khoan cüa Ngân hang. 

Khi luç'ng vn khã dung cia Ngân hang throc xác dinh trên co so dtt 1iu tr h thng Core, chuong trInh thanh 

toán lien ngân hang CITAD, phAn mm quãn l Tài san Na - Tài san Có, phAn mAm quan 1 Thanh khoan trong 

ngay, thông tin v các dOng tin IOn tr các don vi kinh doanh. Do d, Ngân hang luôn chO dng quán l' trng thai 

thanh khoãn hang ngày. Hiên nay, Ngân hang dang khAn truong nâng cAp va hoan thin quy trInh cQng nhir triAn 

khai va phát trin các phAn rnm h6 tr quan l' rüi ro theo chuAn quc t. 

Hoat dong quan l rüi ro thanh khoan cüa Ngân hang duac giám sat chat chê theo hu'Ong tuân thci các quy djnh cüa 

Ngân hang Nha nuOc và cãc tiêu chI quan 1' thanh khoan ni b cUa Ngân hang cho timg dong tién chinh (VND, 

USD, EUR) trên danh miic huy dng von và cho vay. 
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Ngân hang ThLrong mi Co phân Tiên Phong Báo cáo tài chInh quy III näm 2019 
(Ban hành theo thông tu s 49/2014/7T-NHNN ngày 31/12/2014 côa Thong dc Ngan hang N/ia 

nu'óv Viêt Nam) 

Chi tiêu 

TAISAN 

Quáhan 

Qua han Qua han 
trên 3 tháng dtroi 3 tháng 

Den 1 tháng 
Ttr trên 1 

tháng dén3 
tháng 

Trong hn 

Ttr trên 3 
tháng den 12 

tháng 

Do71 vi tInh: Triêu VND 

Tu trên 1 näm 
Trên 5 nãm 

den 5 nãm 
Tong cong 

Tin mat, yang bc, dá qu' - - 1.567.186 - - 1.567.186 
TingCritiNHNN - - 6.087.591 - - 6.087.591 
Tiên giri tai  và cho vay các TCTD khác (*) - 18.507.894 2.87 1.360 21.379.254 

Chirngkhoánkinhdoanh - - - - 
Các cong cii tâi chInh phái sinh và các khoán 
nc tâi chinh khác 

- - 23.038 8.250 47.280 8.0 10 147 86.725 

Cho vay khách hang và mua nq (*) 476.782 446.352 5.880.585 10.562.092 20.862.478 38.274.864 17.360.121 93.863.274 

Chtng khoán du tu (*) - - 715.169 1.075.010 2.727.948 9.226.052 6.242.621 19.986.800 
G5pvn duUrdãihan - - - - 
TàisáncdinhvàBDSDT - - 181 376 9.314 357.119 44.849 411.839 
Các tài san có khác (*) - - 1.929.840 3.459.984 3.776.497 1.617.421 1.000.594 11.784.336 
TONG TA! SAN 476.782 446.352 34.711.484 17.977.072 27.423.517 49.483.466 24.648.332 155.167.005 
NQ PHALTRA 
TingCrivàvaycácTCTDkhácvàNHNN - 31.520.198 2.999.075 2.364.205 3.133.350 - 40.016.828 

Tin gCri cüa khách hang - - 23.239.744 6.438.257 20.974.104 34.944.127 85.596.232 
Các cong cii tài chInh phái sinh và các khoán 
nG tài chInh khác 

- - - - 

Ngun vn tài trçr, Uy thác du ttr, cho vay 
- 89 129 2.727 687.576 4.085 694.606 

TCTD chiu rUi ro 
Phát hành giy t có giá - - - 1.900.000 5.108.278 5.722.261 310.000 13.040.539 
Cáckhoannqkhac - - 265.203 813.992 681.830 888.291 23.247 2.672.563 
TONGNQPHAITRA - - 55.025.234 12.151.453 29.131.144 45.375.605 337.332 142.020.768 

MUCCJ-IENHTHANHKHOANRONG 476.782 446.352 (20.313.750) 5.825.619 (1.707.627) 4.107.861 24.311.000 13.146.237 

(*) Không bao gOm dir phOng rCii ro 
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DUYT 

N HUNG 
ng Giám dc 

\O2744 

* 

NGAN HANG 

THUNGMIC6P 

flN PHQ 

KIEM SOAT 

Ngân hang Thircrng mi Co phn Tiên Phong Báo cáo tâi chInh qu ifi nàm 2019 

(Ban hành thea thông tu so' 49/2014,TT-NHNN ngày 

31/12/2014 cza ThO'ng ã'O'c NgOn hang Nhà nzthc Vit Nam) 

32. T giá mt so ngoi t vào thôi diem cui k' 

Loai tin 30/09/2019 
VND 

31/12/2018 
VND 

USD 23.210 23.188 
EUR 25 .3 16 26.633 
AUD 15. 672 16.346 
CAD 17. 523 17.0 19 
GBP 28.530 29.357 
JPY 213,11 208,08 
SGD 16. 796 16.939 
RUB 379 331 
FIID 2.985 2.993 
CNY 3.340 3.409 
THB 76 1,79 713,55 
CHF 23 .500 23 .336 
KRW 19,61 20,6 1 
XAU 4.190.000 3.651.000 

Phê duyt báo cáo tài chInh 

Báo cáo tài chInh du'çic Ban Diu hành phé duyt vào ngày' tháng 10 näm 2019. 

LE CAM TU 
KE toán trwó7lg 

NGUYEN LAM HOANG 
Giám ä6c Khô'i Tài chInh 
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