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A 
Ngan hang Thu'ong rni Co phan Tieii Phong . Mau so: BO2IFCTD 

57 Lj5 TIiwôi;g KiI, QuO,; Hoàn KlEin, Ha P/el (Ban /zânh iheo thông 'u sc 49/2014i'17'-NffNNngày 

31/12/2014 cüa Thdng O'c Ngán hông Nhà rnthc Vit Nam) 

BANG CANDOIKETOAN 
Tçii ngày 30 fháng 09 nan: 2020 

STT Chitiêu 
Thuyt 
mmli 

30/09/2020 
Triêu VND 

31/12/2019 
Triêu VND 

(Dã klein toán) 

A. TA! SAN 193.461.319 164.438.534 

I Tin nüt yang bc 1á qu 5 1.789.875 1.654.531 

II Tin gui ti NHNN 6 8.870.437 7.760.937 
Tin yang gui ti các TCTD khác vã cho va CaC 
TCTDkhac 19 326 156 21 023 865 

I Tin vànggCri ti các TCTD khác 16.100.752 19.261.332 

2 Cho vay các t chrc tin diing khác 3.225.404 1.762.533 

3 Dir phông rüi ro cho vay các TCTD khác 

IV Chung khoan kinh doanh 

Các cong ci tài chInli phái Siflh Va CdC tal san tai 
chinh khac 8 72.291 12.987 

VI Cho vay khach hang 108.523.546 94.435.382 

I Cho vay khách hang 9 110.340.232 95.643.700 

2 Dir phOng thi ro cho vay khách hang 10 (1.816.686) (1.208.318) 

VII Hoat c1ng mua flQ 11 1.071.369 1.041.334 

I Mua nçi 1.079.639 1.050.606 

2 Dçr phOng rüi ro hoat dng mua nçi (8.270) (9.272) 

VIII Chtng khoán au tu 12 42.338.093 26.075.064 

I ChCrng khoán dAu ti.rsn sang d ban 42.454.857 26.139.104 

2 Ch&ng khoán dâu tt.r gi dn ngày dáo han 44.700 44.700 

3 Dir phông giám giá chtThg khoán dAu tir (161.464) (108.740) 

IX Gép von du ttr dai hn 

1 Dâuurdàihankhác 

2 Dr phông giârn giá dAu ti.r dài hn 

X Tam san c dlnh 566.225 570.994 

I Tài san c djnh h&u hinh 13 360.898 368.965 
a - Nguyen giá TSCD 780.648 698.0 12 
b - Hao mOn TSCD (419.750) (329.047) 
2 Tài san c dinh thuê tài chinh 
a - Nguyen giá TSCD 
b - Hao mOn TSCE - 
3 Tài san c dinh vô hinh 14 205.327 202.029 
a -NguyêngiáTSCD 435.441 370.895 

b - Hao mOn TSCD (230.114) (168.866) 

XI Bt1ngsãndutu 

1 - Nguyen giã BDSDT 

2 -HaornOnBDSDT 



Ngàn hang Thuo'ng mi C phn Tiên Phong 

57 Lj Thirô'ng K4i, Qucin  Hoàn Kii,i, [là NO! 

Mâu s: B02,TCTD 

(Ban hành iheo lhông 1u s 49/2014117'-NIINN ngày 

31/12/2014 cüa Tháng dc Ngán hang Nhà rnthc Vie:  Nam) 

STT Chi tiéu 

XII Tãi san co khiSc 

Thuyt 
minh 

30/09/2020 
Triu VND 

31/12/2019 
Triu VND 

(øà klein loan,) 

15 10.903.327 11.863.440 

1 Các khoán phãi thu 7.584.408 9.067.601 

2 Các khoàn Iâi phi phài thu 1.821.064 1.311.427 

3 Tãi san thus TNDN hoân lai 

4 Tãi san Co khác 1.523.399 1.499.720 

Các khoàn dir phông rñi ro cho các tai san Co nçi 
bang khac 

(25.544) (15.308) 

B. NQ PHAL TRA VA VON CHU SO HUU 193.461.319 164.438.534 

Các khoãn ncr ChInh phü vã Ngãn hang Nhã 
nu.o.c 

16 731.691 828.005 

II Tin gui và vay càc to clurc tin dung khác 17 43.782.865 40.213.903 

I Tin gui ccia các t chi:rc tIn ding khác 31.257.656 28.948.393 

2 Vay các t chCrc tin dyng khác 12.525.209 11.265.510 

III Tin gui cOn khOcli hang 18 108.694.001 92.439.495 

Các cong en tài chInh phái sinh và cOc khoãn nç 
IV 

tñi chInh khàc 

V6n tãi trq Oy thOc du ttr cho vay TCTD chu 
rui ro 

19 690.394 706.047 

VI PhOt hành giiy t0 cO giá 20 20.277.248 14.426.020 

VII COc khoan ncr khOc 21 3.847.050 2.750.385 

I Cac khoãn IAi phi phài trá 2.499.681 2.034.579 

2 Thu thu nhp doanh nghip hoAn Iai  phài trã 

3 Các khoàn phài trã và cOng nq khác 1.347.369 715.06 

Dr phOng rCii ro khác (Dr phong cho cong nq ti&m 
an Va cam két ngoai bang) 

VIII Vn chO sO huu 22 15.438.070 13.074.679 

I Von cOa tO chirc tIn dyng 7.657.369 7.882.729 

a Vn diu I 

b Von dAu n.r xây dirng co bàn 

c Thng dr v&i c phn 

8.565.892 

76 

8.565.892 

76 

d C phiu qu5 

e C phiu uu dâi 

f V,n khác 

(908.599) (683.239) 

2 Qu cCia t6 chCrc tin dyng 1.040.335 576.259 

3 Chênh lch t' giá hi doái 175.040 

4 Chênh léch dánh giá 1i tài san 

5 Lcii nhun chua phãn phi/ L lily ké 6.565.326 4.615.691 
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NGUYEN LAM HOANG 
Giám dOc KhOi Tài chInh 

YEN HUNG 
TOng Giám dOc 

KIEM SOAT 

Ngiii hang Thirong mii C phn Tiên Phong Mu so: BO2/TTD 
57 L Thwông KiOt, QuOli Hoàn Kiêin, Hi, NO! (Ban hành theo thông iw s6 49/2014flT-NHNN ngày 

31/12/2014 cüa 7'h6ng d6c Ngán hang Nba nwác Viii Nam) 

CHI TIEU NGOAI BANG CAN DO! ICE TOAN 

STT 
Th iivêt 

ChI tiêu nuiili 

30/09/2020 
Triu VND 

31/12/2019 
Triu VND 

(Dãkim toán) 

I BaoIanhvayv6n 152.497 86.770 
2 Cam k& giao djch h61 doai 

Cam kt mua ngoai t 2.427.461 6.8 12. 180 
Cam kt ban ngoi t 2.319.162 6.822.556 
Cam kEt giao djch hoán i 75.201.930 59.929.770 

3 Cam kEt trong nghip vii LC 1.718.866 1.761.377 
4 Bão IAnh khác 13.666.504 11.534.642 
5 Các cam kt khãc 5.493.830 1.300.013 

Ha N5i, ngàySO tháng 10 nám 2020 

LE CAM TO 
K toán trwóng 



hang 10 náin 2020 

DUYT KIEMSOAT 

GUYEN HUNG 
TOng Giám dOe 

NGUYEN LAM HOANG 
Giám dOc KhOi Tài chmnh 

Ngãn hang Thuong mii C phn Tiên Phong Mu so: B03/TCT.D 

57 Lj5 Thwông K/el, QuOn  Hoàn Kilm, Ha Ni (Ban hành theo thông tws6 49/201417T-NHNNngày 
31/12,2014 ciia Thdng d6c Ngdn hang Nhà nw&c V* Nam) 

BAO CÁO KT QUA KINH DOANH 
Quj5 III Nan, 2020 

STT Chi tiêu 

Luy k tir du niim dn cu6i 

Thuvh qunãy 

mink Näm nay Näm trLrc Niim nay Näm trir&c 

Qu III 

Lai/Ithuntirhotdng 
kh Sc 
Thu nhp tir gop v6n, mua 
cô phân 
Chi phi hoit dng 
LQI nhun thun tr hoat 
dfng kinh doanh trtr&c chi 
phi dr phông rüi ro tin 
d iug 
Chi phi dr phông rüi ro 
tIn diing 

XI. T6ng1qinhuntru&cthu 

Chi phi thud thu nhp 
doanh nghip tm tInh 

XIII. LQi nhun sau thus 

VII.  

VIII.  

XII. 

Thu nhp lAi và các khoân 
thu n1ip tLrong tir 
Chi phi IAi vã các chi phi 
ttrcmg flr 
Tliti nhuIp ku thuin 
Thu nhp tr ho?t dnig dick 
v1 

4 Chi phi hot dng djch vi 

LAW1thun tirhotdng 
djch vi 
Läi/ 1 thun tir hot dng 
kinh doanh ngoi h6i 

Liii! I thun tir mua ban 
ch&ng khoan kinh doanh 

Liul I thun tà mua ban 
chü'ng khoán du ttr 

5 Thu nhj5tir hoat dng khác 

6 C4i phi hot dng khác 

VI. 

IX. 

IV. 

X. 

V. 

II. 

2 

I. 

3 

Triu VND Triu VND 

23 3.511.693 3.059.141 

24 (1.803.459) (L616.987) 

1.708.234 1.442.154 

628.592 347.445 

(135.105) (75.345) 

25 493.487 272.100 

26 (50.927) 10.073 

27 82.180 230.115 

110.289 35.896 

(128.180) (29.006) 

28 (17.891) 6.890 

29 (809.689) (728.320) 

1.405.394 1.233.012 

(415.991) (448.536) 

989.403 784476 

(197.894) (157.134) 

791.509 627.342  

Triu VND Triu VND 

10.543.131 8.672.032 

(5 .342.864) (4 .54 1.77 1) 

5.200.267 4.130.261 

1.233.870 952.683 

(424.307) (195.209) 

809.563 757.474 

142.324 24.943 

579.586 823.875 

634.257 97.156 

(27 1.668) (49.112) 

362.589 48.044 

(2.888.85 1) (2.421.857) 

4.205.478 3.362.740 

(1.181.736) (958.725) 

3.023.742 2.404.015 

(604.226) (481.318) 

2.419.516 1.922.697 

LE CAM TU 
KS toán trzrdng 



LIXU CHUYEN TIEN THUAN TU HOT DONG KINH DOANH 
Thu nhp Iãi và cãc khoãn thu nhp ti.roiig tr n1in 
duoc 

2 Clii phi IAi va các khoãn chi phI tlrcmg tij dã trà 

3 Thu nhp tr hoat dng djch v nlin dirgc 

Chênh 1ch s tin thrc thu/thirc clii tr hot dng kinh 
doanh (ngoai t, yang bac,  chcrng khoãn) 

5 Thu nhp khác 

6
Tin thu cac khoãn n d dtrc xci xóa, b dap bang 
nguon rui ro 

Ti&n clii trà cho nhãn viên và lioat dng quan 1)/ cong 

8 Tiên thué thu nhp thçrc np trong kS' 

Luu chuyên tin thun tn hoit dng kinh doanh 
truóc nh&ng thay dOi ye tãi sn và von luu dng 
Nhfrng tizay do! ye iài san hoç:t d3ng 

(Tang)! Giàrn các khoãn tin, yang gcri Va cho vay cac 
to chirc tin ding khác 

(Tang)! Giãm cac khoân ye kinh doanh chirng khoán 

(Tang)! Giáni các cong cii tài chInh phái sinh vâ các tài 
san tâi chInh khác 

(Tang)! (Jiám các khoàn cho vay khách hang 

dé bü dp ton that các khoãn Giàrn ngun dr phông 
13

cho vay khãch hang 

14 (Tang)!Giâm khác v tài san boat dng 

Nhfrng tha' do! ye cong ii /10(11 d13izg 

Tang! (Giãrn) các khoãn n chInh phO và Ngân hang 
IS

Nhà nrOc 

Tang! (Giãrn) các khoãn tin gCri, tin vay các t chcrc 
16

tin diing 

Tang! (Giãm) tin gCri cüa khách hang (bao gm cà 
1  7 

18 

khoãn nç tài chInh khác 

21 Tang! (Giàm) khác v cong ng hoat dng 

22 Clii tcr các qu cCia to chcic tlii dyng 

1. Luu chuyen tin thun t&hotding kinh doanh 

9 

10 

11 

12 

19 
to chcic tin ding chju rQi ro 

Tang! (Giãm) các ci tài chInh phái sinh và các 
20 

cong 

Kho Bc Nhà iurâc) 

Tang! (Giãm) phat hành giy th có giá (ngoai trcr giây 
t có giá phát hành dirge tinli vào boat dng tãi chinh) 

Tang! (Giãm) vn tâi tr, ciy thác du n.r, cho vay ma 

Ngn hang Thuo'ng inii C phn Tiên Phong 

57 Lj T/iuô'ng Kiêt, Quçln Hoàn Kini, Ha NO! 

Mâu sá: B04/TCTD 

(Ban hành theo thông 1u-s49/2014fJ7'-NHNNngày 

31/12/2014 cza Thing c1c Ngôn hang Nhà nzthc Vit Nam) 

STT CHITIEU 

BAO CÁO LIJU CHUYEN TIEN TE 
Qu II! Nãiu 2020 

Thuyêt Tü 01/01/2020 T& 01/01/2019 
ininh den 30/09/2020 (len 30/09/2019 

Triu VND Triêu YND 

9.993.522 8.602.341 

(4.893.657) (4.125.159) 

809.563 757.474 

815 414 805 119 

267.102 8.176 

95.486 39.868 

(2.723.460) (2.313.535) 

(460.902) (499.966) 

3.903.068 3.274.318 

(30.439.502) (11.133.535,) 

(1.972.712) 1.160.000 

(13.89 1.753) 4.559.245 

(59.304) (86.725) 

(13.998.839) (14.701.479) 

(574.370) (1.033.505) 

57.476 (1.03 1.071) 

22.936.311 16.5 70. 7/4 

(96.314) (3.894.9 16) 

1.975.361 6.140.286 

16.254.506 9.458.170 

4.339.328 4.325.361 

(15.653) 447.378 

(108 589) 

479.083 203.024 

(3.600.123) 8.711.497 

4 



Ngãn hang Thuong mi Co phân Tiên Phong Mu s: B041TCTD 

57 L35 Thirirng Kiit, Quçmn Hoàn Kienz, Ha No! (Ban hành theo thông 1u s6 49/2014/I7-NHNN ngày 
31/12/20/4 cüa Thing d6c Ngãn hang Nhà nzthc Vit Nam) 

Th uyet 
mm h 

STT CHI TIEU 

LUAU CHUYEN lIEN THUAN Tif HOAT BQNG BAU TU' 

1 Mua sAm tài san c dlnh 

2 Tin thu t1r thanh 1, nIurng ban tài sari cô djnh 

3 Tin chi t& thanh I, nhuçing ban tài san c dlnh 

4 Mua sam bAt dung san dâu tir 

5 Tin thu tii ban, thanh I bAt dng san dAu tl.r 

6 TiAri chi ra do ban, thanh 1' bAt dng san dâu ti.r 

TiAn chi dAu tr, gOp v6n vao các dan vi khác (Chi 
7 dâu tLr mua cong ty con, gOp vn lien doanh, lien kêt 

va cac khoãn dâu tir dài hn khác) 

Tin thu dAu tir, gOp v6n vào các dan vi khác (Thu 
8 ban, thanh l cong ty con, gOp von lien doanh, lien 

kit, các khoãn dãu tir dài h?n  khác) 

hAn thu c tcrc va Iqi nhun dmxçic chia tr các khoãn 
dâu tir, gop vOn dài hn 

II. Luu chuyAn tiAn thuAn t& hot dng dâu tir 

LU'U CHUYEN TIEN THUAN TY HOAT DQNG TA! CHINH 

Tang von cô phãn tir gOp vOn và/hoc phát hành cô 
phiêu 

TiAntThi tir phát hành giAy tO có giá dài hincó dü 
2 ,diCu kin tInh vao vn tr có vâ cac khoàn von vay dái 

hn khác 

TiAn chi thanh toán giAy tä có giá dài han  có dü diAL! 
3 kiin tInh vào vOn tmr CO và các khoãn von vay dài h?n 

khác 

4 Co tCrc trã cho c dOng, lçri nhun dâ chia 

5 TiAn chi ra mua c phiAu ngân qu 

6 hAn thu dirc do ban c phiAu ngân qu 

III. Luu chuyén tiên thumn t& hoit acing tãi chInh 

IV. Lu'u chuyén tiAn thu.n trong kS' 

V. Tién và cc khoãn tuong throiig tiên dAu k5' 

VI. Diet, chinh Onh hiróng cüa thay clôi t' giá 

VI. Tiên vã cOc khoin tu'ong du'o'ng tiên cui k'  

Tü 01/01/2020 
dn 30/09/2020 

Triçu VND 

(287.034) 

(287.033) (247.848) 

1.511.900 

(7.4 15) 

(225.360) (627.756) 

1.286.540 (635.171) 

(2.600.616) 7.828.478 

29.198.801 21.205.553 

175.040 

26.773.225 29.034.031 

Ttr 01/01/2019 
dn 30/09/2019 

Triu VND 

(247.848) 

Ha Nci ày C tháng 10 nàm 2020 

LISP BIEIV 

LECAMTU 
Ké loan lru-áng 

KIEM SOAT 

NGUYEN LAM HOANG 
GiOm dc Khi Tài chInh  

2748 
LJ)UY4IA 

(muNG M CO Pi , 
'\T1EN pllONGjø 

 ''YEN HUNG 
Tong Giám lOc 

30 

II C., 



Ngãn hang Thtrong mi Co phn Tiên Phong 

57 L35 ThireYng Kiêt, QuOli bàn Ha Ai 

Mâu sá: B05/TCTD 

(Ban hành zheo thông uts6 49/2014/17'-NHNN ngày 

31/12/2014 cüa Th6ng d6c Ngan hang Nhà nzthc Vit Nam,) 

TFIUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Den 30 thdng 09 ithin 2020 

1. Dc diin hoyt dng cta tO chirc tin dyng 

Ngãn hang Thisong mai  C phAn Tién Phong (sau dày gi tt là "Ngân hang") là ngân hang t1i.rang rni c 

phãn dugc thành 1p t?i  nisóc Ciig hôa Xâ hôi Chü righia Vit Nain vào ngày 5 tháng 5 narn 2008 theo GiAy 

phép thành 1p  s 123/OP-Ni-INN ccia Th6ng dc Ngân hang Nha NrOc Vit Nam ("NHNN"); GiAy phép thành 

Ip cia Ngân hang duqc diu chinh, scra di và b sung theo Quyêt djnh so 393/QD-NHNN ngày 8 tháng 3 

näm 2019 cüa Thng d6c NHNN. Thai hn hoot dng cüa Ngân hang là 99 nàm k tr ngày cp Giy phép 

thành Jp  s 123/GP-NHNN. Giy chng nhn dang k kinh doaiih cia Ngân hang &rcic dang k' ln du ngày 

12 tháng 5 nãm 2008 và dang k' thay di ln thr 25 vào ngãy 04 tháng 04 iiäm 2019. 

HOi dng Quän trj 

HQ ten 

Ong Do Minh Ph 

Ong Lê Quang lien 

Ong DO Anh Tt 

Ong Shuzo Shikata 

Ba Nguyn Thu Ha 

Ong Eiichiro So 

Ong Phm Cong icr 

Ba D6 Thj Nhung 

Ban Itiém soát 

HQ ten 

Ba Nguyn lhj Bào 

Ong Thai Duy Nghia 

Ba Nguyn Tlij Thu Nguyt 

Ban Tong Giáin dOe, Giárn dc Tài chInh vã 

Ho ten 

Ong Nguyn Hwig 

Ong Phrn Dông Anh 

Ong Nguyn Hng Quân 

Ong Nguyn Vit Anh 

Ong Lé Hông Nam 

Ong Khóc Van Hça 

Ba Trircing Thj Hoang Lan 

Ong Dinh Van Chin 

Ong Nguyen Lam Hoang 

Ba Lô CAm Tü 

7 

Chtrc vy 

Chi tjch 

Phó Chü tjch 

PhO Chü tich 

Phó Chü tich 

Thành viên 

Thanh viên 

Thành viCn (Mien nhim theo Nghj quyet HDQT 

s 45/2020/NQ-TPB .HDQT ngày 21/012020) 

Thành viên dc lap 

Cluc vu 

Trirângbankimsoát 

Thành viên chuyên trãch 

Thành viên khong chuyên trách 

Kê toán tru&ng 

Chücvu 

lông Giám c1c 

PhO T6ng Giárn dcc 

Phó lông GiAm dOc 

PliO lông Giám dôc 

PhO lông Giám doe 

Phó lông Giám doe 

Phó T6ng Giám dOc 

PhO lông Giám dc 

Giám dc Khi lài chinh 

KC toán tri.rOng 



Ngãn hang Thuong nii C phin Tiên Phong Mâu .ct: B05/TCTD 

57 Lj Tliiràng Kiêt, Qumn Hoâ,i IC/Eu:, Ha Nôi (Ban bàn/i iheo thông 1w s 49/20141TT-NHNN ngày 

3 1/12/2014 cüa Thong dôc Ngán hông Nhà nzthc Viç' Nam) 

Tru s&chinh: 

Ngân hang cO trii sâ chinh t?i  Tôa nhà TPBank, 57 ph6 L? Thi.rmg Kit, qun Hoàn KiEm, Ha N,i, Viét 

Nam. Tai  ngày 30 tháng 09 näm 2020. Ngân hang cO 7.053 can bô cong nhãn viên (Tai 30/09/2019, Ngán hang 

có 6.187 can b côiig nhán viên). 

T*rng s6 chi nhánh: Tai  ngày 30 tháng 09 nàrn 2020, Ngân hang cO rnt (01) Hi sâ chinh, mt (01) VAn 

phOng dai  din  t?i  TP H Clii Minh, ba rni.ro'i tarn (38) chi nhánh và b6n nnro'i sáu (46) phOng giao djch t?i  các 

tinh và thành ph6 trén Ca ni.rOc, trong dO: 

- Ba rni.roi sáu (36) chi nhánh và bôn rntioi hai (42) phông giao djch dA hoat dng. 

- Hai (02) clii nhánh va bn (04) phông giao djch dA dirçc cAp phép dang lam thu ti,ic khai trirong, hot 

dng. 

2. K5' kt toán, don vl tiên t sir ding trong ké toán 

K5'kltoán: K' k toán nAm bt dAu tr ngãy 01/01 và kt thOc vào ngày 31/12. 

K5 kE loan Qu III: bt dAu vào ngày 01 tháng 07 và kAt thtc vào ngày 30 tháng 09. 

Dan vi iin t th dung Irong k bàn cza ngán hang: Dng Vit Narn (VND). 

3. Chuãn myc và H thong k toan Sp dicing 

3.1. Tuj'ên b man thá 

Ban T6 ng Giám d6c Ngân hang khng djnh báo cáo tài chinh ducic 1p phü hcip vOi các Chuãn mirc k toán 

Vit Narn, He thng k toán cac t chcrc tin di,ing Vit Narn và các quy djnh pháp l cO lien quan dAn vic 1p 

và trInh bay báo cáo tài chinh. 

3.2. ('a so Ilp bdo cáo tâi chIjil, 

Bâo cáo tài chinh cüa Ngân hang duc 1p phc hap vâi H th&ig kA toán các t chcrc tin dting Vit Narn 

theo QuyAt djnh s 479/2004/QD-NHNN ngáy 29 tháng 4 nArn 2004, Thông ti' so 10/2014/TT-NHNN ngày 

20 thang 3 nArn 2014 và Thông ti.r s 22/201 71fl'-NHNN ngáy 29 (hang 12 nAni 2017 b sung, sCra di Quyêt 

djnh s 479/2004/QD-NHNN; Quyêt dnh so I 6/2007/QD-NHNN ngày 18 tháng 4 narn 2007, Thông tu s6 

49/201 4/TT-NHNN sCra di, b sung rnt s diAu khoán cüa ChA d báo cáo tài chinh dOi vài các t chCrc tIn 

dung ban hành kern theo QuyAt djnh s I 6/2007/QD-NHNN và H thng tài khoãn kA toán các t chcrc tin diving 

ban Iiàiih kern theo QuyAt dlnh  s 479/2004/QD-NHNN cCia Thng dc Ngân hang Nha nu6c Vit Nain vá H 

th6ng ChuAn muc kA toán Vit Nani do Bi Tài chinh ban hành bao gôrn: 

QuyAt djnh s 149/2001/QD-BTC ngây 31 tháng 12 nAm 2001 ye vic ban hành bii ChuAn rni,rc kA toán 

Viét Narn (Dcii 1); 

QuyEt djnh s I 65/2002/QD-BTC ngãy 31 thang 12 nAm 2002 vA vic ban hành sáu ChuAn rnrc kA toán 

Vit Narn (Dot 2); 

QuyEt djnh s 234/2003/QD-BTC ngày 30 tháng 12 nAm 2003 v vic ban hãnh sáu Chun rnirc kA toán 

Viêt Narn (Dqt 3); 

QuyAt djnh s 12/2005/QD-BTC ngáy 15 tháng 2 nni 2005 v vic ban hành sáu ChuAn mrc kA toán 

Vitt Narn (Dot 4); va 

QuyAt djnh s 100/2005/QD-BTC ngày 28 tháng 12 nArn 2005 ye vic ban hành b6n Chun mvc  kA toán 

Vit Narn (Dcrt 5). 

Báo cáo tài chinh duvc 1p trên co sâ tuân thu các nguyen tc vã thông l ké toán duc chAp nhn ti Vit 

Nam. Do do, báo cáo tài chinh nay cung nh.r vic scr diing báo cáo nay khOng dành cho nhUiig ai không thông 

hiAu các thông !, thu ti,Jc và nguyen tc kA toán Vit Narn và hon nCra, báo cáo nay khOng chO djnh trInh bay 
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Ngan hang Thuong ni Co phan 1 ien Phong Mau so: B05/TCTD 

57 Lj Thirôizg Ki1, QwIn Hoân Kiêni, Hi: .Nôi (Ban hành iheo thông 1zs649/201411T-NHNNngày 

31/12/2014 cüa Thcng dc Ngan hang N/ia nzthc Vit Narn) 

tmnh hmnh tai chInh, kt qua hoat dng kink doanh va tInh hInh liru chuyên tin t ct'ia Ngân hang t?i  thai diem 

30 tháng 09 nam 2020 theo nhQng nguyen tAc và thông i k toán dirqc chap nhn rng rãi các quc gia và 

the ch ben ngoái Vit Narn. 

3.3. C'ác co sô 1a,,/z gid và cdc :rác tin/i /ê toán áp diing 

Vic trInh bay báo cáo tài chink dirqc thtrc hin các irâc tInh và giá dlnh  ành hicàng dEn s 1iu báo cáo cOa 

tài san, nq phai trã cüng nhic vic trinh bay các cong nç tiEm An. Các irOc tinh và già dnh nay cüng ánh htrông 

dEn thu nhp. chi phi và kEt qua s Iiu dij phông. Các trâc tinh nay dirqc dira trên các giá djnh yE mt s yEu 

to vâi các müc do khác nhau yE chU quan và tinh khong chic chin. Do vy, các k& qua thic tE có thE khác vài 

các iiâc tinh dn dEn vic diêu chink các khoân myc có lien quan say nay. 

4. TOm tt các chInh sách kE toán chü yEu 

Sau day là nhüng chink sách kE toán chü yEu dirqc Ngán hang áp dyng trong vic Ip các báo cáo tài chink: 

4.1. cdc thap ti trong c/:inh sad, / loan và thuyêt mm/i 

Các chInk sách kE toán Ngân hang sU dyng dé 1p báo cáo tài chink Quy III thrc áp dyng nhAt quán vOi 

v61 các chInk sack dã dirc scr dyng 1p báo cáo tài chinh cho närn tài chInh két thc ngày 31 tháng 12 närn 

2019 và cho giai don tài chinh kEt thüc ngày 30 thang 9 nãrn 2019, trr các thay dôi sau: 

Thông Ut sá 48/2019,TT-BTC hithng dJn viêc trIch 14p  và xzt 1j cdc khoán dir phông giám giá hang tn kho, 

un that các khoân dcu 1',, nciphái thu khó ä'ôi va bào hành san phdrn, hang hóa, dich vy, cong trInh xãy dzrng 

ía! doanh nghiep 

Ngày 8 tháng 8 nãrn 2019, Bi tãi chink ban hành Thông tic s 48/2019/TT-BTC ("Thông tir 48") htrOng 

dAn vic trick 1@p vã xi Iy các khoán dy phông giárn giá hang tEn klio, diEf phông tEn thAt các khoán (Mu tic, dçr 

phông tEn thAt nq phâi thu khó clOi và dir phông báo hãnh san phâm, hang hOa, dlch  vy, cong trInh xây d,mg 

lam ca sr xác djnh khoãn chi phI dirçzc trü khi xác dlnh  thu nhp chjii thuE thu nhp doanh nghip. 

Các thay dEl chInh cüa Thông lit 48 bao gEm: 

- SCra dEl, bE sung cách xác djnh dr phOng giàm giá chng khoán; 

- BE sung các tnräng hçp dtrqc phép trich 1p dir phOng cho các khoàn phài thu. 

Thông tic nay cO hiu hjc thi hành kE tr ngày 10 tháng 10 nãrn 2019 và áp dyng tcr nãm tài chInh 2019, thay 

the cho Thông tic sE 228/2009/TT-BTC ngày 7 tháng 12 närn 2009, Thông tic sE 34/201 1/TT-BTC ngày 14 

tháng 3 nam 2011 và Thông hr so 89/2013/TT-BTC ngày 28 thárig 6 nàm 2013. 

4.2. T!ên i'à cdC /dzoân lirong throng tie;: 

TiEn và các khoàn tirang dirang tiEn bao gEm tiEn gtri t?i  Ngãn hang Nhà nirOc Vit Nam, các khoán tiEn 

gcri thanh toán va tiên gcri ti các to chcrc tin dyng khác cO thai gian dáo hn không qua ba thang kE ttr ngày 

gCri, chrng khoán cO thai gian thu hEl hoc dáo hn khOng qua ba tháng kE tr ngay mua, có khà nang chuyEn 

d6i d dàng thành mt krcmg tiEn xác djnh và khOng CO rüi ro trong vic chuyEn dEi thành tiEn ti th&i diEm 

báo cáo. 

4.3. Tin girl và cho viz;' cdc TCTD khdc 

Các khoàn tiEn gCri và cho vay các TCTD khác dirgc cong bE và trinh bay theo sE dir n gEc ti thai diEm 

kEt thi'c kS'  báo cáo. 

Vic phán loai rüi ro tin dyng d6i vâi các khoãn tiEn gcri va cho vay các tE chcrc tin dyng (TCTD) khác và 

trick 1p dtr phOng tirong rng dirc thi,rc hin theo quy djnh tai  Thông tic 02/2013/TT-NHNN ("Thông tic 02") 

và Thông tic 09/201 4/1T-NHNN ("Thông tic 09"). Theo do, Ngân hang trIch 1p  di,r phOng cy thE cho các khoãn 

tiên gCri (trir tiên gcri thank toán) va cho vay các TCTD khác theo phirang pháp nêu t?i  Thuyêt mm/i 4.5 
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Ngin hàng Tlnroiig rni Co phn Tiên Phong M:i sá: B05/TCTD 

57 Lfl Thithng K4t, Qu?ln  Hoàn Kié,n, Ha Nôi (Ban hành thea thông tus 49/2014/rT-NHNNngày 

31/12/20/4 cüa Thing iJc Ngan hang Nhà nithc Vi ê Nam) 

Theo Thông tir 02, Ngân hang khOng cn phãi trIch 1p di,r phông chung dôi vâi các khoàn tiên gr1 và cho 

vay các t chrc tIn dung khác. 

4.4. C'áe khoáti c/ia var v/i s'mg tnrác k/iách hông v/i các Ic/,oôn nq inita 

Các khoân cho vay và Crng triróc khách hang dirc cong b vã trInh bay theo s dir nç g6c ti thi diem kt 

thiic kS'  k toán. 

Các khoãn n mua du'qc trinh bay theo giá gc duc xác djnh bang giá mua cUa khoàn nc. 

4.5. Dirp/u'mg rz'ii ro tin dyng 

Vic phân lo?i nq cho các khoán tin gir1 va cho vay các t chirc tin diing khác, mua và ciy thác rnua trái 

phiêu doanh nghip chira niêm yt, cho vay khách hang, các khoãn ncr rnua vã Ciy thác cap tin diing (gui chung 

là "các khoán nc7") dircrc thiic hin theo pliirang pháp djnh krcrng duçrc quy djnh t?i  Diéu 10 cCia Thông tir 02. 

Dii phông cy th 

Ngân hang thLrc hin trIch dr phông ci th hang tháng. Di,r phOng cii the ti ngày 30 tháng 9 disoc xác dlnh 

b&ng dir ncr sau khi tr& di giá trj tài san dam bào dA di.rqc khu trfr nhân vâi t' l dir phOng theo phân loi nhóm 

nq t?i  ngãy 30 tháng 9 và dirqc h?ch  toán vào kt qua kinh doanh tháng 10 nãm 2020. T' l dir phOng cii the 

dôi vài trng nhOm ncr  ci the nhir sau: 

Nhom nç Dien gial 
Ty'Ié 

d phOng 

Nçrdu 
• 

tieu chuan 

(a) Ncr trong hn và dirçic dánh giá là có kha nang thu hi dÀy dü cã nçi gc 

và lAi ding hair hoäc 
. . 

(b) Ncr qua hn dirOi 10 ngây và dUC dánh giá là Co khà nàng thu hoi day 
. . 

dü ncr goc va lãi b qua hn va thu hoi day du nq goc va lãi con ti d(iiig 

thOi han. 

0% 

2 
Ncr cAn 

chü 

(a) Ncr qua hn ttr 10 ngày den 90 ngày; hoc 
. . . 

(b) Ncr diêu chinh k5' han trã no Ian dâu. 
5% 

3 
Naduai 

. 
tiêu chuân 

(a) Ncr qua han  tir 91 ngày dn 180 ngày; hoc 

(b) Ncr gia han ncr Ian dâu; hoc 

(c) Ncr durc min hoc giâm lãi do khách hang không dü khà nang trá lâi 

dÀy dü theo hqp dng tin diing; hoc 

(d) Ncr thuc int trong các trur&ng hp sau day chura thu hi durçrc trong thri 

gian durOi 30 ngày kA tr ngày cO quyt djnh thu hôi: 

• Khoan ncrvi phm quydnh tai các khoàn 1,3,4,5,6 Diu 126 Lut 

cac to chirc tin diing; hoac 

• Khoãn ng vi pham quy dlnh tai các khoãn 1, 2, 3, 4 Diu 127 Lut 

các to chirc tin ding; hoac 

• Khoàn ncr  vi phani quy dinh tai các khoan 1, 2, 5 Diéu 128 Lut các 

to chüc tin dyng. 

(e) Ncr trong thOi h?n  thu lii theo kAt lun thanh tra. 

20% 
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Ngn hang Tliu'ong ini Co phãn Tiên Phong 

57 Lj' Tlur&ng K&t, QuOti Hoàn Kim, Hi, No! 

Miii, s6: BOS/TCTD 

(Ba,i hành t/ieo thông hr s .19/2014/TT-NHNN ngày 

31/12/2014 cza Thong dc Ngdn hang Nhà nzrác Vit Narn,) 

Nhoin no 
- 

Dien giai 
Tyl 

dy' phong 

4 
Np' 

nghi ngô 

(a) Nci qua han  tr 181 ngày den 360 ngày; hoc 

(b) N co câu lai th&i han  trã n ln dAu qua han  dual 90 ngày theo thôi han 

trã no' dIrOC CO câu lai Ian dâu; hoäc 

(c) No CO Câu Iai thôi han  trã no' Ian thCr hai; Iioc 
, 

(d) Khoàn i quy djnh tal  Diem (d) ciia nq Nhóm 3 chi.ra thu hôi duvc trong 

thô'i gian t& 30 ngãy dn 60 ngày k tr ngày có quyt djnh thu hi; hoc 

(e) N phái thu hi theo kt lun thanh tra nhuiig qua tho han  thu hôi theo 

kt lu.n thanh tra dn 60 ngày ma vn chua thu hi dLrc. 

50% 

5 

No có khã 

näng mat 

von 

(a) Nq qua han  trên 360 ngày; hoc 

(b) N' co câu Iai  thai  han  trâ n9 In du qua han  tr 90 ngày trô' len theo thOl 

han trà no' dUOC CO CU lai Ian dàu; hoäc 

(c) Np co cu Iai  thôi  han  trã n' Ian thcr hai và qua han  theo thôi han  trã n 

droc co câu ]ai Ian thCr hai; ho.c 

(d) No co cãii Iai  thô'i hn trá no' IAn thir ba tra len, ké cã chu'a bl qua han 

hoc dã qua han;  hoc 
, , 

(e) Khoàn np quy djnh t?i  Diem (d) cüa n NhOm 3 chira thu hôi duc trong 

that gian trên 60 ngày kê t& ngày Co quyét djnh thu hôi; hoc 

(0 N phãi thu hôi theo kCt lun thanh tra nhuTlg qua thOi han  thu hi theo 

kt lun thanh tra trên 60 ngày ma van chira thu hi thro'c; hoac 

(g) Nc ci1a khách hang là to ch11c tin diiig du'çc NHNN cong b d.t vao tmnh 

trang kiém soát däC bit, hoc Clii nhánh ngân hang nuóc ngoâi b phong 

tOa von và tâi san. 

100% 

TrirOng hpp mt khách hang co nhieu hon m9t khoán 110 vOi Ngán hang ma có bAt kS'  khoãn 119 nao bi 

chuyen sang nhóm np rCii ro cao hon tlil Ngân hang phân Ioai CãC khoãn n9' Con Iai  Ccla khách hang dO vao 

,ihOiii fl9 rOt ro cao 11011 ti.rang ng vol nirc d rUt ro. 

Tru'O'ng hop np cUa khách hang dupt phan loi vào nhom n' CO mO'c d rUi ro thAp hon nhOm n theo danh 

sách do CIC cung cap, Ngân hang phãi diAu Chinh kAt qua phán Ioai theo nhóm no' dtxc CIC cung Cap. 

Khi Ngân hang tharn gia cho vay hop  von khong phãi vOi vai trô là ngan hang dAu iii, Ngan hang tIiirc 

hin phAn Ioai các khoàn no (bao gôm Ca khoân vay hop von) cUa khách hang do VO nhom rcii ro cao hon gina 

dánh giá cUa ngân hang dau môi và dánh giá cUa Ngân hang. 

D6i vói các khoàn cho vay trong 111111 virc nông nghip, nông thôn, Ngan hang dtr'c phép thirc hiii Ca câu 

no' và giU' nguyen nhóm n rnt IA11 theo quy djnh tai  Thông tir s 10/2015/TT-NHNN ngày 22 tháng 7 nãm 

2015 hiró'ng dn tIirc hiên môt s nôi dung cUa Nghi djnh s 55/2015/ND-CP ngày 9 thang 6 närn 2015 cUa 

ChInh phO vA chInh sách tin dtng phyc vy phát triii nOng ngliip, nông thôn. 

Ngân hang dng thOi áp dyng các quy djnh ye vic co câu Iai  th&i  han  trã  no'  và gi nguyen nhóm no' tai 

thO'i dini gAn nhAt truOc ngày 23 tháng 1 nàrn 2020 di vói các khoàn vay dáp wig yeu câu cUa Thông tir 

01/2020-TT-NHNN ("Thông tr 01") do NHNN ban hành ngày 13 tháng 3 nãm 2020 quy djnh ye vic t cliUc 
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Ngcin hang Thtro'ng rnai C phãn Tiên Phong Mu s: BOS/TCTD 

57 Lj TJ::rông K4t, QuO,z Hoàn Kiê,n, Ha NO! ('Ban hành iheo lhông lit s 49/2014/17'-NHNN ngây 

31/12/20/4 cila Thing &c Ngán hang Nhà ntrác Vit Nam,) 

tin ding, chi nhánh ngân hang nuóc ngoâi co cau lai  thôi hçin trà ng, rnln, giàm lãi, phi, g1U nguyen nhOin rig 

nhrn h trg khách hang chju ãnh huông do dch Covid- 19. 

Co sà XáC dlnh  giá tn va giá trj khu tr& cCia tàng Ioi tài san darn bào dirgc quy djnh trong Thông ti.r 02 và 

Thông ti.r 09. 

Dyphông chung 

Theo Thông hr 02, dir phông chung dirge trIch 1p d dir phông cho nhQng tn tht chi.ra xác djnh dirgc trong 

qua trinh phân loi ng va trIch 1p  dir phong ci,i th Va trong các trirng hgp khó khàn v tài chinh ccia cac t 

ch(rc tin ding khi chAt iirgng các khoàn ng suy giãm. Theo do, Ngân hang phài tliirc hin trIch 1p và duy trI 

dr phong chung bang 0,75% tilg giá trj các khoàn rig di.rgc phân ioai vào tir nhórn I den nhóm 4 ngoi trr các 

khoàn sau day: tin gcri lien ngân hang, khoàn vay, rnua có kS'  hn giAy t cO giá di vOi TCTD khác, cain kt 

ngoi bang và dtr phông dirgc trIch Ip hang thãng vào kt qua hot dng kinh doanh cUa Ngân hang. 

4.6. cli á'ng kizoOn dtu lit san sang 1 báiz 

4.6.1 P/ian log! và ghi nhfln 

Ch(rng khoán dAu tir San sang d bàn bao gain CáC chCrng khoán rig và chüng khoán vn dirge Ngân hang 

n&m g1Q vài rniic dIch dAu tu va sn sang d ban, không thue io?i chtrng khoán mua vào ban ra thithng xuyên 

nhi.rrig cO th ban bAt cCr h'ic nào xét thAy cO Igi. i vâi chUng khoán von, Ngân hang không phài là cO dOng 

sang lip; hoc là di tác ehin hrgc; hoc có khã näng chi phi nhAt djnh vào qua trInh isp, quy& djnh các 

chinh sách tãi ehInh và hot dng cia doanh nghip nhn dâu tir thông qua van bàn thoa thun cr nhân sir tham 

gia Hi dông Quân trj/Ban lông Giám dc. 

Chóllg khoán vii dugc gill nhn theo giá gc vào ngày giao djch và luôn dirge phàn ánh theo giá gc trong 

thai gian nãrn giQ tiêp theo. 

Ch(nig khoán ng dirge ghi nhn theo rniih giá vao ngày giao djch. Ui dt,r thu cCia chrng khoán trirâc klii 

rnua (di vdi chirng khoán rig trã iii sati) hoãc iâi nhn tnirOc ch& phân bO (di vâi chCrng khoán ncr trã iäi truàc) 

dirge phan ánh trén mOt  tài khoàn riêng. Phn chit khAu/piw trOi là chênh Ich âm/dircing giUa giá g6c vOl giá 

trl cüa khoãn lien gôm mnh giá cong (+) lal dn tIch trirâc khi rnua (néu có) hoc trr (-) lãi nhn trirâc ch 

phân b (nEu co), cüng dirge phàn ánh trên rnt tài khoàn riêng. 

Trong khoáng thai gian narn giU ch(rng khoán tip theo, các chCrng khoán nay dirge ghi nhn theo innh giá 

và chiêt khAu/phi tri (nu co) cCia cinng khoán sn sang d ban dirge phân b vào báo cáo kt qua kinh doanh 

theo phirong pháp duông thAng trong suOt thOi gian cOn ii iróc tinh ctia chcrng khoán. S tin iâi nMn  dirge 

trong thai gian närn gi& ehCmg khoán dirge ghi nhn theo nguyen täc: so teii iãi dll tIch tnirót khi rnua dirge 

gill giam giá trj cüa tài khoàn iAi dr thu, vã s tin iãi don tIch sau tiioi dirn inua dirge gui nilan VàO thu flilp 

cüa Ngân hang theo phircmg pháp cong dan. SO tiên lãi nhn tnráe dirge hach  toán phân bô vào thu lAl dAu tu 

chOng khoán theo phircrng pháp dirOng thâng eho khoãng thri gian du tir ching khoán. 

4.6.2 Do lithng 

Tai thai dim cui nãrn tài chInh, ehCrng khoán sn sang d bàn sê dirge xern xét v khà nang giãm giá. 

Dôi vol chirng khoán ng dã mém yt: dii phOng giarn giá dirge xáe dlnh  di,ra trên giá chirng khoán thirc t 

trên thi trirrng tInh theo giá dóng cira tai  ngày gall nuiAt có giao djeh tInh dn thOi dim 1p báo cáo tài ehInh 

näm. Trirang hgp chirng khoán ng dã niêin yt tren thj trirOng ma không eó giao djeh trong vOng 30 ngày truOe 

ngay trIch Ip di,r phOng till Ngân hang không trich 1p di,r phOng. 

Dôi vOl trái phiêu ChInh phCi: dir phOng giãm giá dirge xác dnh dçra trén giá trái phiu tIe t trên thi truOilg 

là giá giao djch gAn nhAt tal  Sâ Giao dleh  chcrng khoán trong yang 10 ngãy tInh dn thOi dim Ip  báo cáo tài 

12 



Ngn hang Thiro'ng mi CO 1)hn Tiên Phong 

57 Lj Tlzzrông I(iI, QuOli Hoàn Kkin, Ha N3i  

Mâii sii: B05/TCTD 

(Ban han!? thea thông tzz s 49/201411'T-NHNN ngày 

31/12/2014 cüa Thong dc Ngán hang Nhà nzrác Vit Nain) 

chinh iiam. Tnxmg hçp không có giao djch trong vông 10 ngày tinh dn thai diEm 1p  báo cáo tài chinh nãm 

tiii Ngân hang không thçrc hin trich ip dir phOng. 

Trong trirang hçp c phiEu da dng k' giao dlch  trên thj trithng giao djch cüa các cong ty di chiThg chira 

niém yEt (Upcom), dci phông giám giá dirçrc trIch Ip dy'a trén giá chmg khoán thcrc tE trén tlij trtrOng thrçrc xac 

djnh là giá tham chiEu blnh quân trong 30 ngày giao djch liEn kE gn nhAt truâc thOi diEm ip báo cáo tài chInh 

nãm do SO Giao djch chtng khoán cong b& TrirOng hgp cô phiêu dã dang k giao djch trên till trirang Upcoin 

khong có giao dlch  trong vOng 30 ngày triràc thôi diEm 1p báo cáo tài chinh nãm thI Ngân hang xác djnh mCrc 

trich d phOng can ctr vao báo cáo tài chInh riêng cüa t chi:rc kinh tE nhân vn gop 1p ci'ing thai diem báo cáo 

tài chInh nãrn cüa Ngán hang, dcr  phong cho trng khoán dâu tir dircic tinh theo cong thCrc sau: 

• Von chCi sâ lithi 
T iê sà hüu von dieu Von dâu tir thirc tê 

Mrc trich ci:ia to chüc kinh 
i thrc gOp (%) cüa cUa cãc chu sO hcru 

dci phOng . . . tê nhn von gOp 
lPBank tu tO chtrc 0 to chcrc kinh tê 

cho môi = . x . - tal thOi diem 
knih té nhn von gOp nhn VOn gop ti 

khoàn dâu . trIch lap dcr 
tai thO'i diem trich lap thoi diem trich lap 

tir phOng 
dcr phong dcr phOng 

Dôi vài trái phiêu doanh nghip chira niêm yet trên tii trirâng ciitrng khoán hoc chira dang k giao djch 

trên tii trirOng giao djch cfia các doanh nghip di chUng chira niêm yEt thI tiên hành trich 1p dci  phOng rCii ro 

theo Thông tu 02 và Thông tir 09 niur dirqc trmnh bay tai  Thuyêl ,ninh s 45. 

4. 7. há khodn thu lu gifr iI,z izgày cido hçuz 

Cilrng khoán du tir glU dEn ngày dáo hn bao gm trái phiêu dc bit dt.rcvc phát hành bâi Cong ty Mua 

ban nç và Tài san tOn dong cüa doanh nghip ("DATC"). 

Trái phiéu DATC duçc ghi iiiiii theo iiiiiii giá tai  ngay niva tiái phiéu. Trong khoãng thoi gian nAm gi1r 

tiêp theo, các trái phiêu nay tiêp tcic  dircc ghi nilan theo nlnh giá. So tiEn lâi phát sinh sau thôi diEm mua dirqc 

ghi nhil vào thu nhap cCia Ngân hang theo phircrng pháp dn tIch. 

Dlnh kS', trái phiEu DATC se dirqc phân ioi nci và trich ip dci  phOng theo chmnh sách kE toán dE cp ô 

Thuyet ,ninh 4.5 theo Quy djnh tai  Thông tir 02 và Thông lii 09. 

4.8. C'ác /zQ rlông inua 1111 I'à ban Ic,! 

NhUllg chirng khoán dirçc ban dông th&i dir9c cam ket së mua Iai  vão rnçt thai diEm nhat dlnh  trong tirong 

iai VaIi dirgc ghi nhn trén báo cáo tài chinh. Khoán tiEn nhn di.rgc theo thOa thuan nay dirgc gui nhn nhir mt 

khoãn ncr phài trâ trén bang can dM kE toán Va phAn chênh lch giUa giá ban và giá mua dirqc phân b theo 

phirang pháp dithng thAng theo lAi suEt trên hçrp dOng vào báo cáo kEt qua hoat dng kinh doanh trong suit 

thai gian hiu 1c cCia hqp dIlg. 

Nhcrng chtrng khoán dirc mua dOng th&i dirçc cam kEt se ban Iai  vào mt th&i diEm nhat djnh trong tirong 

iai khOng duQc ghi nhan trén báo cáo tái chinh. Khoãn tiEn thanh toán theo thoa thuan nay dirgc giii nhn nhir 

nit tài san trên bang can di kE toán vã phân chênh loch gia giá ban và giá mua duc phân b theo phirong 

pháp dir&ng thing theo iâi suEt trén hcrp diig vâo báo cáo kEt qua hot dng kinh doanh trong sut thôi gian 

hiii ic cüa hçrp dong. 
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Ngn hang Thu'o'ng ini C phn Tiên Phong 

57 Lj T/zzrông KiêI, Q,i,z Hoân Klein, Ha N?31  

Mâu so: BOS/TCTD 

(Ban /thnh 1/ieo thông 1us 49/2014(17-NI-INN ngày 

31/12/20 14 cüa TInng d6c Ngan hang Nhà nzthc I'iêt Nam) 

4.9. Tàisàn cô el/nh 

Tài san c6 djnh dirgc th hin theo nguyen giá trr di giá trj khAu hao hay liao mon Icly k. 

Nguyen giá tâi san c6 djrih là toàn b cac chi phI ma Ngân hang phài bô ra dé có dirc tài sari c dlnh tirih 

dn thèi dirn thra tài san dO vào trang thai sn sang sCr dicing. 

Các clii phI rnua sam, nâng cp và di mâi tài san c djnh dlr9c ghi tang nguyen giá ciia tài san c djnh; clii 

phi bào tn, sira chl:ia duc hach  toán vào kt qua hoat dng kinh doanh khi phát sinh. 

Khi tài san c, djnh discyc bàn hay thanh l, nguyen giá và giá tn hao mOn Wy k duc xOa s và cãc khoãn 

lâi/16 phát sinh do thanh I' tai san du9c hach  toán vào kt qua hoat dng kinh doanh. 

4.10. K/zâu hoc vâ lzuo iithiz 

KhAu hao vã hao mOn cCia tài san c dinh hQu hInh và vô hInh duqc tinh theo phuong pháp duOiig thng 

trong suôt thii gian sfr ding ixOc tInh cCia tài san cô dlnh  nhu sau: 

May mOcthitbj 4-8närn 

Phuang tin vn tãi 4,5 — 8 narn 

Thit bj dung cv quàn l' 4 — 5 näm 

Tài san c6 dinh hliu hInh khác 3 nAm 

Phân nitni may tinh 5 näm 

Tài san c dinh vô hinh khác 4 nAm 

Quyn sr ding dt cüa Ngân hang thrçic Nhà nuâc giao không thii han  không &rcnc trich khu hao. Quyn 

sCr dyng dAt cO thOi han  duçc khAu hao theo thOi gian thuê hoic thOi gian sCr dyng. 

4.11. TIitiê1ioitel'nzg 

Các khoàn tin thuC theo các hçip dng thuë hot dng dirçic phán b6 theo phuong pháp thrOng thang vào 

khoán myc "Chi phi izoat clong khác" trên báo cáo kt qua hoot dng kinh doanh tronig su6t thOi han  thuê tài 

san. 

4.12. các klzoâ,z phái thu 

4.12.1 cdc khoán izrphái thu dlr9c phân 1o,i là tai san có nil ro tIn dyng 

Các khoàn phai thu duct phán loai là tài san có rfii ro tin dyng duc ghi nhn theo giá gc. Ng phãi thu khO 

dOi dirgc Ngân hang thuc hin phan loai n va trich 1p dir phOng rüi ro theo quy djnh ciia pháp Iut v trich 1p 

va sir dyng dir phOng d xir l riii no duçrc trInh bay tai  Thuyêt minh so 4.5. 

4.12.2 cac klzoân phái thu lhdc 

Các khoãn phai thu khác không duqc phân loi là tài san có rifi ro tin dyng dirgc ghi nlin theo giá g6c và luôn 

&r9c phán ánh theo giá gc trong thOi gian tip theo. 

Các khoàn n9 phãi thu khác duc xem xét trich Ip di,r phOng ro theo tuôi n qua han  ccia khoãn n hoc 

theo di,r kin ton that cO the xây ra trong truOng hçp khoAn nç' chua dn han  thanh toán nhung t chrc kinh t lam 

vào tInh tnng phá san hoc dang lam thfi tyc giài th; nguOi n mat tich, bO tr&i, dang bj các co quan pháp lut 

tnuy t, xét xcr hoc dang thi hânh an hoc dã chit. Chi phi di,r phOng phát sinh dugc hach  toán vào "Chi phi hoat 

dng khác" trén báo cáo k& qua hoat dng kinh doanh. 
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Ngin hang Thuong mi Co phn Tiên Phong 

57 Lj) T/urô'ng Kiit, Qulln Hoân i(iä,n, Ha Nôi  

Mau so: B05/TCTD 

(Ban hành thea thông lu s 49/2014/Ti-N/-INN ngày 

31/12/2014 cüa Thông dôc Ngán hang Nhà nzthc Vft Nam) 

Dôi vol các khoán ng phãi thu qua han  thanh toán, mCrc trIch p dr phông dirge quy djnh tai  Thông tir so 

48/2019/TT-BTC nhu sau: 

Thô'i gian qua h?n Müc trIch dr phông 

Tr sáu thang dEn dual mot näni 30% 

Tr môt nArn den dirói hai näm 50% 

Ttr hal näm den &rOi ba nàm 70% 

Tir ba nAm trO len 100% 

4.13. Ciii phI Ira IrtrOc Vt'! chiphIchôphân ho 

Chi phi trà triróc bao gm các chi phI trã trirOc ngn han  hoc chi phi trà tnrOc dài han  trén bang can d61 kE 

toán và dirge phán b trong khoàng thôi gian trã trirOc hoc thôi gian các Igi ich kinh tE Wang cnig dirge tao  ra 

tü các clii phi nay. 

4.14. Ghi nhz?ln thu ulz?ip a c/zip/il 

Thu nhp Iãi và chi phi lãî 

Thu nhp lãi vá chi phi lãi dirge ghi nhn trong báo cáo kEt qua hoat dng kinh doanh trén ca so dr thu, dir 

clii. Lãi dir thu phát sinh tir các khoàn iig phân Ioai ttr nhóm 2 dEn nhOm 5 theo Thông tir 02 Va CC khoãn vay 

dirgc co câu thôi hn trá ng theo Thông tir 01 së không dixgc ghi n1in vào báo cáo kEt qua hoat dng kinh 

doanh. Lãi dr thu efia cac khoãn ng nay dirge chuyn ra theo dôi ô tài khoán ngoai bang và dirge gui nhn vào 

báo cáo kEt qua hoat dng kinh doanh khi Ngãn hang thirc thu. 

PhI djch v và hoa hang 

Các khoãn phi dch vi,i và hoa hng dirge hach toán trén co sO thirc thu, thirc clii. 

Ca 

Co ti:re bang tiii nhn dirge tr hoat diig dAu tir dirge ghi nlin là thu nhp khi quyên nhn cô tirc cUa Ngân 

hang dirge xác lap. C ttrc bang c phiEu và eác cO phiEu thirOng nhn dirge không dirge ghi nhn là thu nhp 

cOa Ngân hang ma clii cp nht s lirgng e phiEu. 

Thu nhp/chi phi th mua ban no 

Theo QuyEt djnh s 59/2006/QD-NHNN và Thông tir s 09/2015/TT-NHNN, phAn ehénh lch giOa giá eia 

khoàn ng mua ban và giá trj ghi s cia khoàn ng dirge hach  toán nhur sau: 

Di vói khoàn ng dirge hach  toán ni bang: 

• NEu giá mua ng cao han giá trj glil s6 ea khoán ng, phAn chénh 1cli dirge ghi nhn vào kEt qua hoat 

dng kinh doanh eãa Ngán hang; 

• NEu giá mua bàn ng tlip hon giá trl ghi s c0a khoàn ng, phAn chênh lcli së dirge scr diing dE bü trr 

vào sO tiên do mt eá nhân hoae  ngirôi bão lãnh (trong trirông hgp cá nhân hoc ngiri bào lành do 

dirge xác djnh là chiu tráeh nhim v tliit hal  và nghia vii dO bi thirang theo quy djnh hin hành), 

hoc tiEn bi thirong cUa doanh ngliip báo hiEm, hoc eáe khoán dr phông d dirge ghi nhân vào 

clii phi trirOc dày. S6 dir eon Iai  (iiEu có) s dirge gui nhn nhir clii phi hoat dng cUa Ngân hang. 

. Di vol khoàn ng dâ dirge xCr l' rUi ro và theo dôi ngoai bang, khoán thu dirge tur vie xCr l ri11 ro sê 

dirge ghi iilian nhir thu nh.p khác eOa Ngan hang. 

Giá mua/bán ng là khoãn tin ma ben mua ng phài trã cho ben bàn ng theo hgp dng mualbán ng. 

4.15. C'dc izghip vI bti;g izgo7i t 

Theo h thng kE toán cüa Ngán hang, tt cà các nghip v,i phát sinh eüa Ngân hang dirge hch toán theo 
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Ngn hang Thtrong miii Co phân Tiên Phong Mflu sJ: B05/TCTD 

57 Lj5 Thzthng Ki1, Qumn Hoàn I(iénz, Ha NOi (Ban hành theo thông tir sc 49/2014/77'-NHNN ngày 

31/1 2/20/4 eôa Thong d6c Ngán hang Nhà nuóc Vit Narn) 

nguyen té. Tai thai diem cui k5', tài san và cong nç CO ngu6n gOc ngoi t dircic quy dOi sang VND theo t' giá 

quy djnh vào ngày 1p bang can di k toán. Cáo khoàn thu nhp và chi phi bang ngoai t cUa Ngân hang dirge 

quy dôi ra VND theo t' giá vão ngày phát sinh giao dcli. Chônh lch t' giá do dánh giá l?i cáo tài san vá cong 

nç bang ngoi t sang VND trong Qu' 3 nam 2020 dirge ghi nhn và theo dOi trên khoán mic "Chênh léch t 

giá hi doái" trên tài khoán "Van chz sà hüv". 

4.16. Các k/zoán phi;! lilt vâ c/ti phi Inch Irwó'c 

Cáo khoàn phãi trà và chi phi trIch trtrOc dirge ghi nhn cho so tiên phâi trã trong wong lai lien quan dn 

hang bOa vá dlch  vi dã nhn dlr9c không phi thuc vào vic Ngân hang dâ nhn dirge hOa don cüa nhà ciing 

cap hay chua. 

4.17. Tin gil'! cilti C(iC th clzá'c tIn ding k/iác, cáa Idzác/: hang và phdt hành g14y iii cô gui 

Các khoán tin gcri cfia cáo to chrc tin th,ing khác, cUa khách hang vâ phát hành giy t cO giá dirgc cong 

b vã trInh bay theo s dir gOc tai  thOi dim két thiic kS'  k toán. 

Iai thO dim ghi nhãn ban d.u, clii Phi phát hành trái phiu dirgc ghi giãni so dir gOc cüa trái phiêu. Ngân 

hang thirc hiên phân b dAn cáo chi phi nay vào "Chi phi lãi và cáo chi phi tirng tir" theo phu'ong pháp dirOiig 

th&ng phü hçip vâi kS'  hn cüa giáy tä cO giá. 

4.18. T/nuthu ithp doanli nghip 

Thuê thu nhdp hiên /iành 

Tài san thus và thuA phài nôp cho k5' hiii hãnh và các kS'  truóc dirge xác djnh bAng giá trj di,r kiAn dirgc thu 

lii tr (hoe phai np cho) ccr quali thu, áp ding mrc thuê suât và các liit thué cO hiu lrc vào ngáy két thüc 

kS' k toán. 

ThuE thu nh.p hin hãnh dirge ghi nhn vao két qua boat dng kinh doanh ngoi trtr trirOng hgp thuA thu 

nhp phát sinh lien quan dn rnt khoán niic duc ghi thAng vao vn chO sâ hüu, trong triräng hgp nay, thus 

thu nhp hin hành ccing dirge ghi nhn trçrc tip vâo von chi sO htiu. 

Ngán hang clii dirge bi tr& các tái san thus thu nhp hin hành và thuê thu nhp hin hânh phái ti'ã khi Ngãn 

hang có quyAn hgp pháp dirge bi tth gifa tài san thud thu nhp hin hành vó'i thu& thu nlip hin hánh phái np 

và Ngán hang dir djnh thanh toán thuE thu nhp hin hành phai trà va tài san thuê thu nhp hin hành tren co 

s thuAn. 

Các báo cáo thuA ci:ia Ngân hang se chlu sir kiArn tra cüa co quan thu. Do vic áp dting lut và các quy djnh 

vA thuA di vói các loai nghip vy khác nhau cO thA dirge giài thich theo nhiAu each khác nhau, s thuA dirge 

trInh bay tren bão cáo tài chinh Qu' Ill cO th sê bj thay dôi theo quyêt dlnh  cuôi ciing cOa ca quan thud. 

Thué thu nhp hoãn li 

ThuA thu nh.p hoAn lai  dirge xác djnh cho cáo khoàn chênh lch tam  th&i  tai  ngáy 1p  bang can d6i kA toán 

gica co sO' tInh thus thu nhâp cia cáo tai san va ng phai trá và giá trj ghi s ciia chng dirge trmnh bay tren báo 

cáo tái ehinh. 

Thu thu nhp hoãn lai  phãi trã dirge ghi nhn cho tAt cã nhQi'tg chênh loch tarn thO'i chju thu. 

Tài san thuA thu nhp hoãn lai  dirge ghi nhn cho tAt eã nhu'ng chênh lch tarn  thO'i dirge khAu trir, giá trj 

dirge khAu trir chuyAn sang các näm sau cüa cAc khoán l tInh thuA vá các khoán iru dAi thu chira str dirng, khi 

chAc chAn trong tirong lai 5 06 Igi nhun tInh thus dA sCr dung nhithg chênh lch dirge khAu trr, cáo khoàn l 

tinh thus vá cáo iru dãi thu& chira sCr dyng nay. Tãi san thud thu nhp hoãn li và thus thu nhp hoãn 1a  phai 

trá dirgc xác djnh theo thu suAt dir tinh së ap dyng cho k' k toán khi tài san dirge thu hi hay cong ng dirge 

thanh toán, dga trên các rn(rc thuA suAt vâ lust  thuA cO hiu lçrc vào ngày kt thüc k' k toán. 
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Ngn hang Thuong ini C phin Tiên Phong Mflu sá: B05/TCTD 

57 U' TI: wông Kiêl, Qufli: lb fin Kiin,, Ha Nfl (Ban hành theo thông fir so 49/20141TT-NHNN ngày 

31/12/20/-I ca Thing dc Ngan hang Nhà ntthc Viêi Nani,) 

4.19. P/sf,: Ioçii nY cho cdc cam kêt ngoçzi bang 

Theo Thông ttr 02 cCia Ngãn hang Nba iiisâc, to chrc tin dung  thirc hiii phân Io?i dôi vOl các khoán bão 

lAnh, cIip nhn thanh ton và cam kt cho vay khôrig buy ngang vô diEu kin và có thà'i diem thrc hin ciii th 

(gQi chung là các khoàn cam kêt ngoi bang) váo các nhOm quy dlnh  ti Diêu 10 cOa Thông tir 02 d quãn li', 

giám sat chAt lung tin dung. Theo dO, các khoán cam kt ngo?i bang &rqc phân loi theo các mrc d rüi ro 

nhis sau: Nci thi tiêu chufn, Ncr cn chfl j, Nçx dztói lieu chudn, Ncr  nghi ng& và Ncr có khf nfng mit vn di,ra 

vao tinh trng qua han  và các yu t djnh tinh khác. 

4.20. Ta! san áy thdc qufhs /j gifr h? 

Các tài san g1U cho muc  dich Uy thác quail l' g10 h không duqc xem là tài san cüa Ngân hang và vi the 

khong thrc bao gm trong báo cáo tài chInh cüa Ngân hang. 

4.21. C'dc cong cy phfli si,ih 

Ngân hang k' kt các hçip dng ngoai 1i61 kS' han và hoán di nhrn to diêu kin cho khách hang chuyn, 

diu chinh hoc giáin r0i ro hi doái hoc các rii ro thj tnräng khác, dông thxi phuc vu muc dIch kinh doanh 

cia Ngán hang. 

Các hop a'áng Icj) han ngoai té 

Các hcp dng kS'  hn là các cam kêt d mua hoc ban mt ba1  tiên t nhât djnli tal  mt ngày cu th du9c 

xác dlnh  trong tlrang lai theo mt t5' giá xác dlnh  trtsâc và s &rc thanh toán bAng tiên. Các hcrp  dng k5' han 

dirqc gui nhn theo giã trj danh nghia tai  ngày giao dch vã dirçic djnh kS'  dánh giá li, chênh lch tCr vic dánh 

giá lai  thrçic ghi vào khoãn muc  "Chênh léch tJ gid hi doái" trén "Van chfl s& h1ru ". 

Cfc hop dóng hofn dói 

Các hqp dng hoán di là các cain kt d& thanh toán bAng tiên tai  rnt ngày trong tisang lai dçra trên chénh 

lch g10a các t giA dirçc xác dnh triràc duvc tinh trén so tiên gôc danh nghia hoc các cani kt thanh toán 

khoàn tiii bäi tinh theo lâi suAt thã nM hay Iäi suât c djnh d119c tInh trén cüng mt khoàn tiii darih nghia, 

trong ci1ng rnt khoang thOi gian. 

Các hqp dng hoán di ti&n t duc djnh kS'  dánh giá lai,  chénh 1ch tfr vic dánh giá lai  dirqc ghi vào khoán 

myc "Chénh lch ) giá hi dofli" trén Vdn clth so- hiu ". 

Chénh lch Iãi suAt hoán di disc-c ghi nhn vào báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh Qu' Ill iiãm 2020 

trên co sô don tich. 

4.22. L! Ic/s clia uhf,: v/en 

4.22.1 Tri cap izgM hiru 

Nhân viên Ngân hang khi nghi hiru sê dt.rqc nhn trq cap ye hisu t& Bào hiêm Xã hi thuc B Lao dng va 

Thirong binh Xã hi. Ngán hang së phài dOng bão hiêrn xä h cho mi nhân viên bAng 17,5% krong ca bàn 

hang tháng, ph cAp lirong và các khoàn bô sung khác. Ngoai ra, Ngân hang không phài cO mt nghTa vy nào 

khác. 

4.22.2 Trçi cap lhôi v!çc 

Theo Diu 48 B Lust Lao dng s6 10/2012/QHI3 cO hiu li,rc ngày I tháng 5 nam 2013, Ngân hang có 

nghTa vu clii trã trcr cAp thOi vic bAng mt ncra tháng krong cho môi nãm lam vic tinh dn ngày 3 1 tháng 12 

tiAm 2008 cong vOl cac trcY cAp khác (nEu có) cho nh&ng iilián viên tir nguyii thôi vic. Ttr ngày I tháng 1 nãm 

2009, mCrc hrong bInh quân tháng dirçic tinh dê thanh toán trcr cAp thôi vic së can cir theo mtc lirong binh 

quân cCia sáu tháng gAn nhât tmnh dn thôi dini nglri lao dng thOi vic. 
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Ngn hang Thtrong ni Co phin Tiên Phong Môt, s: B05/TCTD 

57 Lj TI, u'ông Kif, QuO,,  Hoàn Kièn,, Ha No! (Ban hânh t/ieo thông fir s 49/20/4/TT-NHNN ngày 

3 1/12/20/4 côa ThOng d6c Ngán hang Nhà ,nróc Viqt Nain,) 

4.22.3 Trçi cp that izgIzip 

Theo Thông tu s 28/2015/TT-BLDTBXH hi.róiig dn tic hin Diu 52 cUa Lut Vic lam và mt s diu 

cCia Ngh dliii,  s 28/20151ND-CP ngày 12 tháng 3 nãrn 2015 cCia ChInh phü quy djnh clii tiêt thi hânh môt s 

diu cia Lut Vic lam v& báo hirn thAt nghip, Ngân hang cO nghTa vv dóng báo hiArn thAt nghip vol imrc 

bang 1% qu tin luang, tin cong dOng bào hiAm thAt nghip cta nhcrng nguOi tham gia bào hini thAt nghip 

và trIch 1% tiii luong, tin cong tháng dong bâo hiArn thAt nghip cCia trng nguO'i lao dng dA dOng cOng lOc 

vào Qu Bào liiAm thAt nghip. 

4.23. Vn và các qu9 

4.23.1 co pit iêu phO thông 

C phiAu ph6 thông dirgc phân io?i là vn chci so hru. Các chi phi phát sinh lien quan trirc tiêp tâi vic phát 

hành c phiu ph thông dugc ghi nhn là rnt khoãn giãm trr vào thng du vn c phAn trong vn chO sà hQu. 

4.23.2 Thong dw vOn cô p/ian 

Khi nhn du9c vn tr các c dông, phAn chênh ich giüa gia phát hành và ninli giá cCja cô phiu &rcc ghi 

nhn vào thtng du vn c phAn trong vn chci sO h0u. 

4.23.3 Cdc qu9 dij lrfr 

Các qu5 dir tr dU9C sCr dyng cho các rnvc dich ci the và &rqc trich tr Igi nhun sau thuê cUa Ngân hang 

dra trén các t' l quy djnh theo trinh tir sau: 

- Qu dr tr0 b sung v&i diu l: 5% lçii nhun sau thuA, Mi da không vuçt qua von diu l cOa Ngân hang; 

- Qii5' dr phông tài chinh: I O% 191 nhun sau thuO; 

- Qu5' khen thuâng, pliic Igi ducyc trIch theo quyét diih cOa fi Hi dng Co dông; 

- Các qu dr tr khác: trIch theo quy dnh hin hành và quyêt djnh cCia Di Hi dcng C dông. 

4.23.4 il,z tnt ('BIt (nit) 

Thi san và ng phãi Ira tài chInh duc cAn trir và th hin giá tr rOng trén bang can dôi k toán Qu' Ill clii 

khi Ngân hang cO quyn h9p pháp d thijc hin vic cAn trr và Ngân hang dir djnh thanh toán tài san và n 

phài trã theo giá trj rOng hoc vic tAt toán tài san và ng phãi trà xày ra dng thai. 

5. 1'iên niit, yang bc dá qu 

30/09/2020 

Triêu VND 

31/12/2019 

Triêu VND 

Tin mit bang VND 922.938 531.9 13 
Tin mt bAng ngoi t 275.6 10 573.505 

yang 591.327 549.113 

Tong 1.789.875 1.654.531 

6. Tin gü1 ti Ngan hang nhà nuóc 

30/09/2020 31/12/2019 
Triêu VND Triêu VND 

lien giri thanh toán t?i  Ngán hang Nhà nuóc bang VND 7.887.882 7.1 73.139 

Tin gui thanh toán ti Ngân hang Nhà niràc bAng ngoi tç 982.555 587.798 

Tng 8.870.437 7.760.937 
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Ngin hang Thuong mi C phân Tiên Phong Mu sc: B05/TCTD 
57 Lj Tlzwông K41, QuIn Hoàn Kiinz, Ha Nfl (Ban hành thea thông 1w sd 49/2014117'-NllNNngày 

31/12/2014 cüa Th.4ng dc Ngân hang Nhà nzthc Vit Nam) 

7. Tin yang g&i ti các TCTD khác vã cho vay các TCTD khc 

30/09/2020 
Triu VND 

31/12/2019 
Triu VND 

Tin, yang gCri tal các TCTD khác 16. 100.752 19.261.332 
Cho vay các TCTD khác 3.225.404 1.762.533 

T6ng 19.326.156 21.023.865 

a. Tin yang gfri 4ii các TCTD kliác 

30/09/2020 31/12/2019 
Triu VND Triu VND 

Tin, yang gui khOng k5' hn 11.300.752 12.066.232 
- Bang VND 10.390.818 11.549.999 
- Bang ngoi t, yang 909.934 516.233 
Tin, yang gui cO 1c5' hsn 4.800.000 7.195.100 
- Bang VND 4.800.000 6.500.000 
- Bang ngoi t, yang 695.100 

T6ng 16.100.752 19.261.332 

b. Cho vay các TCTD khdc 

30/09/2020 31/12/2019 
Triu VND Triêu VND 

- Bang VND 2.433.306 1.646.677 
- Bang ngoai t, yang 792.098 115.856 

Tiig 3.225.404 1.762.533 

c. P/Mn tIch ch& Iwçing dir ni cho vay, rthn gâi có Ic hgn 4z1 cdc TCTD khác 

30/09/2020 3 1/12/2019 
Triqu VND Triu VND 

Ncr di tiOu chuan 
- Tin gzi có k3) hçzn Igi các TCTD klzác 4.800.000 7.195.100 
- Cho vay các TCTD khác 3 .225.404 1.762.533 

T6ng 8.025.404 8.957.633 

8. Cic cong cti ti chmnh phI I sinli v?i cic khoin nç tài chInh khác 

Tài san 
Triu VND 

Cong ni 
Triu VND 

GM frj rbng 
Triu VND 

Ti ngãy 30/09/2020 

Cong cy tai ch In Ii phái sinh tiên t 

- Giao djch /cj) hgn tiln t (12.026) (12.026) 
- Giaodjchhoándôi 84.317 - 84.317 

Tng 84.3 17 (12.026) 72.291 
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Ngn hang Thirong mi C phn Tiên Phong MusE: BO5/TTD 

57 Lj Tlzwàng KiI, Quôn Hoàn Kilni, Ha N3i (Ban hành theo thông iw sd 49/201411T-NllNNngày 

31/12/2014 cza Thóng ddc Ngdn hang Nhà nwác Viii  Nam) 

Ti ngày 31/12/2019 
Cong cti ti chInh phi sinh tin t 

Tài san COng fl9' 
Triu VND Triu VND 

Giá frj rông 
Triu VND 

- Giao djch kj) hQn iin t 3.066 3.066 
- Giaodjchhoánddi 9.921 9.921 

Tang 12.987 12.987 

9. Cho vay khñch h?ing 

30/09/2020 
Triu VND 

31/12/2019 
Triu VND 

Cho vay cáo t chCrc kinh t& cá nhân trong nuâc 
Cho vay chit kMu thucxng phiu va các giy t& có giá 
Các khoãn trá thay khách hang 
Cho vay bang v6n tãi trcr, ciy thác dau tu 
Cho vay diii vài các t6 chirc, cá nhân mróc ngoài 

108.208.235 
734.579 

68.700 
1.328.718 

93.493.969 
694.708 

1.143 
97.526 

1.356.354 

Tang 110.340.232 95.643.700 

-  P/ion tIc/i cliOt Iu'Qng fl(t C/b Wij' 

30/09/2020 31/12/2019 
7'riu VND Triu VND 

Nci dü tiêu chuAn 106.218.730 92.479.838 
Nçi cn chCi 2. 150.8 16 1.928.827 
Nç dtrói tiêu chun 846.003 480.956 
Nc nghi ng 555.161 305.467 
Nq có khã nAng mt von 569.522 448.612 

T6ng 110.340.232 95.643.700 

- P/iOn ([C/i (In /1(1 theü 1/1(11 'i(i!i 

30/09/2020 31/12/2019 
Trfu VND Triu VND 

Nq ngn hn 32.9 17.877 24.089.782 
Ncr trung hn 27.344.441 26.198.123 
Ncr dài han 50.077.914 45.355.795 

Tng 110.340.232 95.643.700 

10. Dôi vol str (hay ôÔi (tang! giOm) cüa Dir phong rüi ro tin dung 

Dr phOng chung 

Triu VND 

Dr phOng cy th 

Triu VND 

Tng cong 

Triu VND 

S du du k' ti 01/01/2020 721.090 487.228 1.208.318 
Dr phOng rUl ro trich Ip  trong k'/ 
(Hoàn nhp dr phOng trong k5') 87.523 1.095.215 1.182.738 

Dr phOng giám do xCr 1 các khoAn ncr 
khó thu hM bang ngun d phOng (574.370) (574.370) 

s6 dtr cu61 kj' ti 30/09/2020 808.613 1.008.073 1.816.686 
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Ngân hang Thtrong mi C phân Tiên Phong 

57 Lj' Thuàng Kiêf, Quân Hoàn K/mi, Ha Ni 

ill/lu so: BOS/TCTD 

('Ban hành theo thông lit s49i20I4/TT-NHNN ngày 

31/12/2014 czia Thing a'6c Ngdn hang Nhà niróc Viqt Nam,) 

11. Hot dung mua n 
30/09/2020 31/12/2019 
Triu VND Triu VND 

Mua nç bang VND (*) 777.818 666.441 

Mua nq bang ngoi t () 301.82 384.165 

Dr phông rüi ro (8.270) (9.272) 

lông 1.071.369 1.041.334 

(*,)Tai ngày 3 0/09/2020, cdc khoán mua nu du thuôc k.i> hçin TDH và nçi nhóm 1. 

12. Ch&ng khoán du tu 
30/09/2020 
Triu VND 

31/12/2019 

Triu VND 
Clzdiig k/tot/n sIn sang ban 

a. Chd'ng khodn izi 42.100.088 25.823.935 
- ChCrng khoán ChInh phU 14.8 19.878 5.608.261 

- Chngkhoán Nçi do các t6 chCrc tin dicing khác trong 
ni.râc phat hanh 

14.576.388 15.434.453 

-Chüng khoán Nçt do các t chCrc kinh tê trong ntrâc phát 
hanh 

12.703.822 4.781 .221 

b. chnizg khodn v6n 354.769 315.169 

315 169 

39 600 

- 31
169 

(161.129,) (108.405) 

(152.482) (108.405) 

'8 647 

42.293.728 26.030.699 

44.700 44.700 

44700 44.700 

44.700 44.700 

(335) (335) 

(335) (335) 
44.365 44.365 

42.338.093 26.075.064 

- ChCrng khoán Vn do các t* ch(rc tin drng kháctrong 
nuâcphãthành 

- ChCrng khoán Vn do các t6 chCrc kinh t trong ni.r& phát 
hành 

c. Dt.rphbng rüi ro chfrng k/tot/n dâu lit san sang d Mn 

- Dr phông chung chüng khoán nçi du tLr san sang d ban 

- Dr phông giârn giá chng khoán von du tis sn sang 
ban 

Tng chfrng khoán san sang d ban 

chaizg Ichodn ha1, lit gifr liEn ngày lit/b huz 

a. C'hdng khoán n 

• Chüng khoán Nq do các t chcrc kinh tE trong nuOc phãt 
hanh 

Trong do: c1nng khodn nci do DA TC phOl hOnh 
1'. Drphbng rüi to c/thjng kl:odn cl/lu lit gifi (tin ngdy (ido 
hgn 
- Dr phong chung trái phiEu DATC 
Tng chü'ng khoán du tu' gi& dn iigày dáo hn 

Tang chüng khomn du tu 
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Ngn hng Thu'ong mi C phn Tiên Phong Musñ: BOS/TCTJ) 

57 L5 T/zu'Ong Kiêl, Quön  Hoân Kiirn, Ha N3i (Ban hank theo thông tic :6 49/2014117-NhNN ngày 
31/12/20/4 cüa Thóng a'dc Ngôn hang Nhà ntthc Vit Nam,) 

Tinh tim/i I,iEn dng drphbng các k/i oán cli :'cng Ic/zodn il/lu tie trong kj' 

Dicphông 
chzng lthoán 

ddu tic san 
sang dé ban 

(chz-ng 
lthoOn nx) 

Triu dong  

Drphông 
chzng khodn 

dáu tic san 
sang dê ban 

(Chi ng 
khoán von) 

Triu ding 

Thrphong ch&ng TOng 

khoándáu tic 
gii den ngày 

dáo hgn (Trái 
philu DATC) 

Triu dtng Triêu clang 

So dir du k' tai 01/01/2020 108.405 335 108.740 

SO dr phàng trich 1p/ 
(hoàn nhIp trong kS') 

44.077 8.647 52.724 

SO du cui k' tai 30/09/2020 152.482 8.647 335 161.464 

13. Tãi san c6 dinh hQu hlnh 

Khoãn mc 

Nguyen giá 

May móc, 
thit bi 

Phtro'ng 
tin vn 

tãi, truyn 
dan 

Thit bj, 
dicing cIi 

quãn l 

Don v/link: Triu VND 

Tãisãn 
c d1nh Cong 

khác 

S &r d.uk 296.594 57.586 337. 174 6.658 698.0 12 

So tang trong ky 78.324 4.252 125 82.701 

- Teng trong lcj) 78.324 4.252 125 82.701 

So giãm trong kS' (65) (65) 

- Thank If', nhtsng ban (65) (65) 

S6dircu6ik 374.918 57.586 341.361 6.783 780.648 

Giá trj hao mon Iu5 k 
S6 dii dAu kS' 165.941 24.867 132.474 5.765 329.047 
So tang trong k' 44.387 4.239 4 1.691 451 90.768 
- KMu hao trong kj) 44.387 4.239 41.691 451 90.768 
So giãm trong k' (65) (65) 
- Thank if', nhzrcing ban (65) (65) 

So du cui k' 2 10.328 29. 106 174.100 6.216 419.750 

Giá tn cOn 1i 
Tii ngãy dãu k' 130.653 32.719 204.700 893 368.965 

Tii ngày cui k5 164.590 28.480 167.261 567 360.898 
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Ngn hang Thu0ng mi C phn Tiên Phong Mu so: B05/TC'TD 
57 Lj Thwô'izg IC4t, Quçin Hoàn Kilin, Ha Ni (Ban hành thea (hông tw s 49/20/4t17'-NHNN ngày 

3/1/2/2014 cüa Thdng tkic Ngôn hang Nhà nwác Vit Nam) 

14. Tãi san c6 dinh vô hInh 

1(holin inyc 

Nguyen giã 

Phãn nêin iny tIiih 

Don vj lInk: Triu VWE) 

Cong 

S6dtrdukS' 370.895 370.895 
S tAng trong kS' 64.546 64.546 
-Tängtrongkj 64.546 64.546 
S giam trong kS' 

s6 dLr cui k' 435.441 435.441 

Cia trl hao mon 1u k 
S6dtrdukS' 168.866 168.866 
S6tangtrongk5' 61.248 61.248 
-KhduhaotrongIcj 61.248 61.248 

S giam trong kS' 

S6 dtr cui k5' 230.114 230.114 

Cia tn cOn Ii 

Ti ngãy du k' 202.029 202.029 

Ti ngày cui k' 205.327 205.327 

15.TàisãnCókhác 

30/09/2020 31/12/2019 

Triu VND Triu VND 

Chi phi xây dyTig ca bàn dà dang/Mua sAm tãi san C6 
dlnh 

283.338 143.551 

Các khoân phài thu khác 7.301.070 8.924.050 
Các khoánphái thu nc5i b5 58.400 67.900 
Các khoán p/thi thu ben n.goài 7.242.670 8.856.150 
Các khoàn lAi Va phi phãi thu 1.82 1.064 1.311.427 
Dr phOng rUi ro cho các tài san có khác (25.544) (15.308) 
îàî san Co khác 1.523.399 1.499.720 

Tng 10.903.327 11.863.440 

16. Cic khoän fl9 ChInli phü va NHNN 
30/09/2020 31/12/2019 
Triu VND Triu VND 

Vay Ngân hang nhà nuâc bang YND 731.691 828.005 
..,, z long 731.691 828.005 
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Ngân hang Thuoiig mi C phan Tiên Phong Miu s6: B05/TCTD 

57 Lj" Thu ông KiI, QuOiz Hoân Ki,n, Hi, NOi (Ban bàn/i 1/ieo 1/lông IUSO 49/2014.'TT-NHNNngày 

31fl2/2014 cnn Th6ng dc Ngán hang Nba nu* Viii  Narn) 

17. Tiên, yang gui và vay cc TCTD khác 
30/09/2020 
Triêu VND 

31/12/2019 
Triêu VND 

Tiên gui các TCTD khác 

lien gCri không kS' han 

- Bang VND 

lien gcri có kS' han 

31.257.656 

10.149.672 

10.149.672 

21.107.984 

28.948.393 

11.348.543 

11.348.543 

17.599.850 

- Bang 1/ND 20.459.000 17.484.000 

- Bang ngoai / 648.984 115.850 

Vay cãc TCTD trong nwo'c, các ngãn hang nu*c ngoài, chi 
nhánh ngin hang nu'óc ngoãi khic ti Vit Nam 

1.440.000 2.463.543 

- Bang 1/ND 1.440.000 1.440.000 
- Vay chiéi khciu GTCG bang VND - 1.023.543 

Vay các TCTD ti ntró'c ngoài khác 811.230 810.950 
- Bang ngoai tê 811.230 810.950 

Vay t chcrc tãi chInh quc t — International Finance 
Corporation ("IFC") — World Bank Group 

1.986.686 2.317.000 

- Bang ngogi l 1.986.686 2.31 7.000 

Vay các TCTD trong nu'ô'c, cac ngãn hang nu'&c ngoài, chi 
nhnh tigãn hang nu'ó'c ngoài k1uc ti Vit Narn cho irnic 
dIch tãi trQ' thuong rwii 

4.115.371 2.753.424 

- Bang VND 1.801.716 2.296.411 

- Bang ngoi t 2.313.655 457.013 

Vay cic TCTD ti nuó'c ngoài khác cho rniic dIch tãi trçY 
thu'o'ng rnai 4.171.922 2.920.593 

- Bang ngoai t 4.171.922 2.920.593 

Tong 43.782.865 40.213.903 

18. Tiên gui cüa khách hang 
30/09/2020 31/12/2019 
Triçu VND Triu VND 

TiCii, yang gui lthông k' hn 17.357.432 14.340.219 

- Tin gtri khong k' han  bang VND 15.695.548 12.708.507 

- Tin g&i không kS' han bang yang, ngoi t 1 .661 .884 1.63 1.712 

Tin, yang gui có k' hn 90.287.307 77.168.735 

- Tin gui cO kS' han bang VND 82.108.925 68.757.449 

- Tin gui có kS' han bang yang, ngoi t 8,178.382 8.411.286 

Tin gui vn chuyCn dñng 735 2.895 

Tin gui k qu5 1.048.527 927.646 

Tng 108.694.001 92.439.495 

19. V6n tài trç, üy thác (1LI tu', cho vay TCTD chlu rüi ro 
30/09/2020 31/12/2019 
Triêu VND Triêu VND 

Vn nhii cua các t chCrc, cá nhân trong ni.rOc khác bang VND 226.834 242.647 

V6n nhn trrc tip cüa cãc t chCrc tài chinh quc t bang ngoai t 463.560 463.400 

Ting 690.394 706.047 
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Ngân hang Thu'o'ng naui C p1in Tiên Phong 

57 Lj5 Thicô'ng K&t, QuOiz Hoàiz K!êiiz, Ha NO! 

Miii, so: 1305/TCTL) 

(Ban hành then thong i'u sO' 49/2014/TT-NHNN ngày 

31/12/2014 cza Thong doc Ngdn hang N/ia rnthc Viq't Nani) 

20. Pht hãnh giãy to' có ghS 

- Thuvê( mmli tlzeo ba! tMn 
30/09/2020 31/12/2019 

Triêu VND Triêu VND 

B&ng VND 20.277.248 14.426.020 

Tang 20.277.248 14.426.020 

- Thuyêt miii, theo lt Izin 
30/09/2020 31/12/2019 
Triéu VND Triêu VND 

Giây t?Y có giá cO k' hn den 366 ngãy 5.100.000 5 .370.000 

Giy t?Y có giá có k9 han  tir 367 ngày dn 1 826 ngày 12.275.627 7.64 1.269 

Giy tO cO giá cO kS' han trên 1826 ngày 2.901.621 1.414.751 

Tong 20.277.248 14.426.020 

21. Các khon no' khc 

30/09/2020 31/12/2019 

Triêu VND Triêu VND 

Cue khoãn lâi, phi phâi trã 2.499.681 2.034.579 

Các khoàn phái trá và cOng nçt khác 1 .347.369 71 5.806 

Các khoinphãi fri ben ngoài khic 1.342.367 715.804 

Quj khen t/nthngphiic 1Q'i 5.002 2 

Tong 3.847.050 2.750.385 

25 



NgIin hang Thuong ini Co phn Tiên Phong Mdi, sos: BOS/TCTD 

57 Li ThwtYng Kijt, Quln Hoàn Kilin, Ha N31 (Ban hành zheo thông tu s 49/2014fl7-NHNN ngày 31/I 2/2014 cña Thong dOc Ngán hang Nhà 

nwóc I'itNarn) 

22. Von và qu5 cüa To chác tIn (king 

V6n gópl 
Vn diu l 

Thng dir 
von c 

A phan 

Co phi&i 
qu5' 

Qu Dr 
phOng tãi 

chmnh 

Qu Dir trü 
bô sung 

v6n diu I 

Chênh Ich 
t giá h6i 

doái 

DO?1 vi tInh: Triéu V/V/i) 

Li uhuii 
sau thu/ Cong 
LO lüy ké 

So dir dau ky 8.565.892 76 (683.239) 390.133 186.126 - 4.615.691 13.074.679 

Tang trong kS' 309.384 154.692 175.040 2.419.516 3.058.632 

Tang v6n trong k5' 
Lçii nhun tang trong kS' - 175.040 2.419.516 2.594.556 

TrIch lap cac qu9 dir tr 309.384 154.692 - 464.076 

Giãrn trong k5' (225.360) - (469.881) (695.241) 
Südiingtrongk' 

Mua cô phiu qu (225.360) (225.360) 
TrIcli 1p các qu5 dr trQ (469.076) (469.076) 
Giãrn khác (805) (805) 

Sdtrcuiik' 8.565.892 76 (908.599) 699.517 340.818 175.040 6.565.326 15.438.070 
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Ngãn hang Throng mti Co phiin Tiên Phong Mâu so: B05/TCTD 

57 Lj Tlizrôizg Kiêt, QuOli Hoi:ii I(k5m, Ha NOi (Ban hành theo thông itt s6 49/2014/17'-NHNN ngày 

31/12/2014 ctha Th&ig &c Ngàn hang Nhà ntttc Vit Nain) 

23. Thu nhp hal và các khoãn thu nhp tuong tir 

Tr 01/01/2020 
dn 30/09/2020 

Triéu VND 

Tr 01/01/2019 dn 
30/09/2019 
Triêu VND 

Thu nhp tr IAi tin gCri 150.622 248.344 

Thu nhp tr lAi cho vay 8.139.926 6.505.030 

Thu lâi tr kinh doanh, dAu tr chCmg khoán Nq 1.908.060 1.348.395 

Thu khác tr hoat dng tin dung 114.250 364.413 

Thu t& nghip vv bão lanh 158.756 123.407 

Thu nhp hAl tcrnghip v mua ban nq 71.517 82.443 

Tong 10.543.131 8.672.032 

24. Chi phi hal v cic khoin chi phi (tiong tt•r 

hr 01/01/2020 dn Tfr 01/01/2019 dn 
30/09/2020 30/09/2019 

Triu VND Triu VND 

Trã hAl tin gui 3.884.140 3.300.153 

Trã lAi tin vay 327.530 497.051 

TrA hAl phát hành giAy tr có giá 806.248 486.966 

Clii phI hot dng tin ding khác 324.946 257.60 1 

Tang 5.342.864 4.541.771 

25. Lai/I thuimn tü' hoit dng dlch  vi 

Tü 01/01/2020 dn 
30/09/2020 

Triêu VND 

Tr 01/01/2019 dn 
30/09/2019 

Triêu VND 

Thu phi dch v 1.233.870 952.683 

- Hoat dng thanh toán 348.249 299.446 

- Hot dng ngân qu 3.822 2.838 

- Dch vii kinh doanh, djch vii bão him và ti.r vn 394.745 398.462 

- Thu phI dich vu khác 487.054 251.937 

Chi phi dlch  vi lien quan (424.307) (195.209) 

- Hoat dng thanh toán (224.883) (137.700) 

- Cuàc phi btru din v mang  vin thông (54.323) (28.896) 

- Hot dng ngân qu5 (10.603) (21 .049) 

- Dlch  vlgl ttr vAn, Oy thác vá di l' (5.036) (7.021) 

- Chi phi djch vii khác (129.462) (543) 

Lai/ l thun tir hoot dng cljch vz 809.563 757.474 
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Ngn hing ThLrong mii C pIin Tiên Phong MusJ: B05/TCTD 

57 Lj5 Thu'ông ICier, Qufui, Hoàn KiL5,n, Ha Nôi (Ban hbnh iheo thông Iwst 49/20/4/77'-NHNN ngày 

31/1 2/2014 czua Th6ng d6c Ngán hang Nhà nwá'c Vit Nam,) 

26. Läi/l ttr hot dng kinli doanh ngoi hOi 

Thu nhp tü hot dng kinh doanh ngoi hi 

- Thu tir kinh doanh ngoi t giao ngay và yang 

- Thu tfr các cong cv tài chInh phái sinh tin t 

Chi phi hot dng kinh doanh ngoi hM 
- Chi v kinh doanh ngoi t giao ngay vâ yang 

- Clii v các cong cv tài chInh phái sinh tin t 

LiiI l thun tr hot dng kinh doanh ngoi hi 

TÜ 01/01/2020 dn 
30/09/2020 

Triu VND 

Tr 01/01/2019 dn 
30/09/2019 

Triu VND 

644.171 890.710 

335.990 396.194 

308.181 494.516 

(501.847) (865.767) 

(118.822) (322.855) 

(383.025) (542.9 12) 

142.324 24.943 

27. L'ii!I thuin tt'r hot dng mua ban chüng khoSn cliu tu 

TÜ 01/01/2020 den 
30/09/2020 

Triêu VND 

Tü 01/01/2019 den 
30/09/2019 

Triu VND 

Thu nhp tcr mua ban chng khoán du ti.r 

Chi phi v mua ban chcrng khoán d&u tl.r 

Hoàn nhp/(Chi phi) dr phOng rüi ro chCrng khoân du 
ti.r 

693.037 

(60.727) 

(52.724) 

796.648 

(48.593) 

75.820 

x A Llli/ to thuan tu hoot clQng mua b*Sn chu'ng khoan 
du tu' 

579.586 823.875 

28. Läi/Iô thtuin tü' hoit d)ng Idic 

T& 01/01/2020 dn 
30/09/2020 

Triu VND 

Tr 01/01/2019 dn 
30/09/20 19 

Triu VND 

Thu nhp tii' hoot dng khSc 634.257 97.156 

- Thu tr các khoãn nçi da &rqc x 1 xoá. bU dp bang 
nguôn rcil ro 

95.486 39.868 

- Thu tr thanh l, nhng ban tài san c dlnh 

- Thu tr hot dng kinh doanh khác (*) 538.770 3.706 

• Thu t& khoàn no dä ban cho VAMC 53.582 
Clii phi lien quan dn ho0t dng kliác (271.668) (49.112) 

- Chi tr thanh lb', nhirçxng ban tài san c djnh 

- Chi phi lien quan dn hoat dng kinh doanh khác (27 1.668) (49.112) 

Li/ 1 thun tü các hot dng kinh doanh Lliác 362.589 48.044 

(*) Bao gm 490.000 triu d6ng chi phi h trg nhn d.rcic tr Cong ty TNHH Bào him Nhân thQ Sunlife Vit 

Narn theo Hcp ding di l báo him ngày 17 tháng 10 nãm 2019 k9 kt giQa Ngân hang và Cong ty TNHH 

Bão him Nhân tho Sunlife Vit Nam. 
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Ngimn hang Thuong rni C phtn Tiên Phong Mâu so: BOSIJ'CTD 

57 Lj5 Thwöng KI1, QF4In HoOn IC/em, Ha Ni3I (Ban /thnh theo thông 1u s6 49/2014/TT-NHNN ngày 
31/12/2014 cáa Thing d6c Ngán hang Nhà nwdv Vit Nam) 

29. Chi phi hoyt ng 

Tr 01/01/2020 dn 
30/09/2020 
Triqu VND 

Tü 01/01/2019 dn 
30/09/20 19 
Triqu VND 

Chi np thus va các khoân phI, l phi 174 378 
Chi phi cho nhán viên 1.545.512 1.383.890 

- Chi iwong và phu c0p 1.397.333 1.266.923 

- Các khoàn chi dOng gop tiwo luong 82.439 53.461 
- Chi lrcr cO'p, y tl cho CBNV 6.516 9.946 
- Chi khác cho nhdn viOn 59.224 53.560 

Chi v tài san 490.5 18 33 8. 147 
Trong dO: - Khdu hao tài sOn COd/nh 152.016 102.945 

Chi cho hoat dng quãn 1 cong v 788.975 655.462 

Trong do: - Cong Iác phi 7.22 7 9.385 

- Chi vO các hoat d3ng doàn th cOa TCTD 977 11.106 

Chi np phi bão him, bão darn tin gCri c0a khách hang 53.436 43.980 

Clii phI d phOng (không tinh clii phi dir phOng rcii ro tin 
dvng ni và ngoai bang; clii phi di,r phOng giârn giá chng 
khoán) 

10.236 

Tang 2.888.851 2.421.857 

30. Tiên vñ (uoig clu'o'ng tin 

30/09/2020 30/09/20 19 
Triu VND Triu VND 

Tin mt và các khoán tlxcing chrang tin tai  qu9 1.789.875 1.567.186 

Tin gui tai  Ngân hang Nhà nixàc 8.870.437 6.087.591 

Tin, yang gCri vâ cho vay t?i  các t chCrc tin ding khác 
11.300.752 13.4 19.244 

('gôm khong k) hQn,) 

Tin, yang gOl và cho vay tai  các t chCrc tin d1ing khác 'cO 
kj' hgn khong qua 92 ngày) 

4.812.161 7.960.010 

Tang 26.773.225 29.034.031 
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Ngan hung ThLro'ng mui Co phn Tiên Phong Mu s: BOS/TCTD 

57 Lj Th tiling Kiêt, Qitin Hoàn Kiénz, Ha NO! (Ban hành theo thông tirs 49/2014/77-NHNN ngày 

31/12,2014 cña Th6ng hoc Ngán hang Nha nzthc Vit Nani) 

31. ChInh sách quãn 1 rüi ro 

Dlnh huOng cUa Ngân hang là trO thành rnt t chót tài chInh da iiäng. Do v.y, vic sü diving các cong ci 

tâi chInh, bao gm huy dong v&1 tü khhch hang (bang san phàm tin gcri và phát hành giây tô có gia) va dâu tu 

vào các tài san tài chInh có chAt Iung cao dà trO thành hot dng mang tInh then cht gióp Ngân hang dt dlr9c 

m(rc chênh lch IAi suAt cAn thi Xét tir khIa canh  quàn I' rüi ro, Ngân hang phài duy tn co CâU danh mic tài 

san, cong ng va nguôn vOn (bao grn các khoân rniic ni bang vã ngoi bang) vl rniic tiêu an toàn, giãm thiéu 

rOi ro trong hoat dng ngân hang. Ben canh do, Ngãn hang thi,rc hin dAu tu vào các clirng khoán hay áp tin 

dyng cho cac ngân hang khác. Nhü'ng rcii ro lien quali den trao di ngoi t và thay di lâi suAt &rqC quân l 

thông qua áp dyng hn mrc trng thai nhni han ché stj tp trung qua 1Th1C, dông thai tham gia vào CáC hoat 

dng CO tác dyng Can bAng IAn nhau dé giàm thiii rüi ro. Thông qua vic nãm gi(1 nhiéu tài san là các cong y 

tài Chinh CO chat krgng CaO, CO can bang can dôi kë toán Cãa Ngân hang cO dO khá nang phông ngra rOi ro trQng 

yêu trong qua trInh hot dng kinh doanh Va dam bào khà nang thanh khoàn. Them vào do, Ngàn hang cong 

tham gia vào nhiu giao dlch  phông ngtra rUi ro lien quaii dEn CáC Cong CIç  tat Chinh nhr CáC cam kEt hoán di 

ngoai t cho myc dICh quàn I rOl ro lâi suât. 

Trong qua trInh quail I) rOi ro tIn dyng, Ngan hang dä sr dyng cO hiu qua cam nang Tin dyng, trong do 

ghi clii tiêt CáC chinh sách và thO tyc cho vay cüng nliix các huang dAn thi,rc hin dE chuân hóa các hoat dng tIn 

dyng cOa Ngân hang. ROi ro thanh khoàn dirc han  chê thông qua vic nArn giQ mt s lirqng tiên mt Va CC 

khoàn tirong dirong tiEn duOi dang  tài khoãn Nostro 0 mirC d hp l', các khoàn tiEn gCri CO k5' hn tai  Ngân 

hang Nhà nuOC và CáC tO Chcrc tin di,ing khác và CãC giãy tä CO giá. CáC t' l an toan CO tinh den yEu t rOi ro 

Cüng duçic sCr dçing dé quail l rOi ro thanh khoàn. Ngàn hang thuang tiEn hành dánh giá ChCnh lch lAi suât, so 

sánh vOi các thj tnr&ng trong nisOC và quôc té dé cO nhOiig diEu chinh kjp thOi. Them vào dO, vic áp dyng các 

quy trinh qiiàn l rcii ro noi bô cLing tnô nén hiu qua hon nliO vic tniEn khai l-1 thông Quàn l \'ôn Tp trung 

vã H thông Thanh toán Tp trung, theo dO toàn b các giao djch vn và thanh toán cOa Ngân hang dEu do Hi 

sO chInh thçrc hin. Vic dO cho phép Ngán hang giárn sat hiu qua hon các biEn dOi yE vii va giàm cac sai sOt 

cO thE xay ra cLing nhu nhcing thO tyc phOc tap  khOng cAn thiEt. 

31.1 Râi ro tiiii rê 

ROi no tiên t là rUi ro ma giá trj cOa các cOng y tài chinh bj thay di xuât phát tLr nhOng thay dôi yE t' giá. 

Ngãn hang dirqc thành 1p và hoat dng tai  Vit Nam vOl dng tiEn báo cáo là VND. Trong khi do c cAu tài 

san-nguon vn cOa Ngân hang bao gm mt phAn bAng ngoi t (bao gm USD, EUR...), do do có thE phát sinh 

rCii no tiAii t. 

ROi no tiEn t di vOi Ngân hang bao gm: 

- ROi no tiEn té trong hoat dng kinh doanh ngoi t 

- ROi ro tiEn t tnong hoat dng huy dng v6n Va cho vay 

- ROi ro tiên t trong hoat dng dâii tu 

Ngan hang dä dma ra nit h thng han  mm'rc aE quan I trang thai cOa các dông tiên. Trang thai dng tiEn 

dirgc quàii l trCn co sO hang ngày va chiEn krgc phOng ngOa nOi no dupc Ngan hang sO dyng dE dam bào rAng 

trang thai cOa các dông tiên dl19c dli)' tn trong han  niOc dâ thiEt 1p. 
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Ngân hang Tlnwng rnü Co phan Tiên Phong 

57 Lj Thw?rng K4t, Quâiz Hoàn I(ii,n, Ha Ni 
Mu Sd: BOS/TCTD 

(Ban hành theo thông 1irs 49/2014/JT-NHNN ngày 31/12/2014 cüa Thong dOc Ngán hang Nhà 
nzró'c Vit Nan?) 

STT Chi tiêu 

TA! SAN 

USD du'çc 
quy dôi 

EUR 
l"Y (tÔi 

Giã trj yang 
tin t duVc 

quyd6i 

Ngoi t 
khác quy 

dôi 

Don vi tInh: Triu VND 

VND Tang 

I Tinnit,vàngbc,dáqu 108.916 63.591 591.327 103.104 922.937 1.789.875 
2 Tin gCri t0i  NHNN 982.555 7.887.882 8.870.437 
3 Tiên gCri ti và cho vay các TCTD khác (*) 1.562.406 69.506 70.120 17.624.124 19.326.156 
4 Chüng khoan kinh doanh 

Các cong cii tài chInh phái sinh và các tai Sail tai 
chinh khac 2.126.337 (262.058) (1.791.988) 72.291 

6 Cho vay khách hang và mua nçi (*) 10.083.765 101.336.106 11L419.87 I 
7 Chrngkhoan du tLr (*) 42.499.557 42.499.557 
8 Gop von, dâu tu dài hn 
9 Tài san c ctlnh va BDS dâu ttr 566.225 566.225 
10 Cáctàisãncókhác(*) 2.988.385 79.785 9.587 7.851.114 10.928.871 

TONG TA! SAN 17.852.364 212.882 59 1.327 (79.247) 176.895.957. 195.473.283 
Nç1PRAITRAVAVONCHUSóIffYU 

Ii Tin gcri và vay cOa NHNN và TCTD khác 9.843.131 79.769 - 9.577 34.582.079 44.514.556 
12 Ti&ngCricüakháchhàng 9.712.611 91.015 - 83.510 98.806.865 108.694.001 

13 Các cong cii tài chInh phái sinh và các tài san tài chInh 
khãc 

- 

14 V6n tài trq, üy thác du tu, cho vay TCTD chju rüi ro 463.560 226.834 690.394 
15 Phát hành giy t1 có gia 20.277.248 20.277.248 
16 Cáckhoãnncikhác 75.873 356 419 3.770.402 3.847.050 
17 V6n và cac qu 15.438.070 15.438.070 
18 TONG N PHAL TRA vA VON CHU sO HOt 20.095.175 171.140 93.506 173.101.498 193.461.319 
19 TRZ.NG THAI TIEN T NQI BANG (2.242.811) 41.742 591.327 (172.753) 3.794.459 2.011.964 
20 TRANG THAI TIEN T NGOJ BANG 2.204.823 (37.460) (241.445) (7.593) (1.809.630) 108.695 
21 TMNG  THAI TIEN T NQI, NGOtSJ BANG (37.988) 4.282 349.882 (180.346) 1.984.829 2.120.659 

(*)Khong bao gm dr phOng rUi ro 



Ngn hang Thuong ,uii C6 phin Tiên Phong 

57 Lj' Tliu'ô'ng KiI, Qun Ho/liz Kiê,,z, Ha Nôi  

M7u s: B05/TCTD 

(Ban hânh thea thông tzso 49/2014i77'-NHNNngày 
3 1/12/2014 cza Thing doc Ngán hang N/ia nzthc Viq1 Narn,) 

31.2 Rfii ro ía! suât 

RÜi ro läi suât là khà nang thu nhp hoc giá trj tài san ccia Ngân hang bj ãnh hirâng khi lãi suãt trên thj trLrông 

biêri dng. 

Rfii ro lâi sut cüa Ngâii hang Co th xut phát tr hot dng dAii tu vã hoit dmg huy dng vn và cho vay. 

Thôi hn cljnh l?i  lãi suAt tlurc t là thai h?n  con li tInh tr thOi dirn Ip báo cáo tài chInh cho tài kS'  djnh li lâi sut 

gn nhAt cia các khoàn niic tài san và nguti vn. Các già djnli và diéu kiii sau thrcic áp dicing trong phân tIch thOi 

hn xác djnh li lâi sut thrc t cüa các tài san vâ cong nq cüa Ngan hang: 

- Tin mat, yang bac,  dá qu và các tài san cO khác (bao gôm tài sail cô djnh, bt dng san du tu và tài san có 

khác) dLr tc xp loai là khoãn miic khong chju lãi; 

Tiên gCri t?i  Ngán hang Nba ntxâc Vit Narn dircvc xp Ioi là tiên gcri thanh toán, do dO kS' ban djnh lai lAi 

suât thijc t dirgc xêp loai den rnt tháng; 

ThOi han dlnh hai lâi sut tlirc t cOa chiing khoán du tu' dlrQc tInh dira trén thO'i gian dáo han  tliirc t tInh tü 

thOi dini 1p báo cáo tài chinh cia tirng loai chrng khoán; 

- Thôi hn dinh li lâi sut thrc t cüa khoán rnc phát hành giey t& có giá di.rcic tInh dra trên thOi gian dáo 

hm thirc t cUa t&ng loi giy t? CO giá; 

ThOi ban  djnh  hal  lãi suât tl'c té cCia các khoãn nc khác du'qc xp loal theo thai gian dáo han  thrc t cüa tirng 

khoãii ng; 

ThOi han dinh lai hal suit thirc t cCia các khoàn ti&n gui và cho vay các TCTD; các khoàn cho vay khách 

hang; các khoàn nç Chinh phi và Ngân hang Nhà ntrâc Vit Nam; các khoàn tln gcri và vay cac TCTD và, 

khoàn iiiyc tiii gri cCia khách hang, khoàn nic phát hãnh giy tO' có giá, các khoãn mic ngun v&i tài tr9, 

Cl)' thác du tir, cho vay TCTD chju rüi ro duct xác dlnh  nhir sau: 

• Các khoán myc cO hal suAt c djnh trong sut thOi gian cia hp dng: ThOi hn djnh Iai hal suAt thirrc t 

dy'a trén thiOi gian dáo han  thyc tC tinh tü thOi diem hip báo cáo tài chInh; 

• Các khoán InyC cO läi suAt thà ni: ThOi han  dnh  lai  hal su.t thiirc t dtra trén k5' dlnh  li hal suit gn nhAt 

tInh tCr th&i dini lap báo cáo tài chlnh. 

ChInh sách lãi such c/la Ngdn hang 

Ban Diu hành dinh kS'  rà soát rCii ro tim tang cCia Ngân hang trong b61 cánh kinh t và diu kin kinh doanh 

hiin hành, tel)  trurig vào rüi ro al sut và rCii ro th truong. Ban Diêu hành can Co CâU tài san - nguôn VOn VOl nh(ing 

bt can di trong nguil von tài tr9 và rüi ro bin dng häï suAt thij trlrO'lig và darn bào tuân thu các clii tiêu, hn rnrc 

và quy djnh dt ra. 

D5 nhay ã'Ôi v&i lãi suá/ 

Do Thông tu' 2O không hiióng dn cy thi& v cách thi:rc thirrc hiin phân tIch d nhy ial suAt nên Ngân hang 

chira thirc hiçn vic trinh bay các thông tin nay. 
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Ngân hang Thirong ini C phAn Tiên Phong Mu s& B05/TCTD 
57 LJ Thsthng Kiêt, Qu?mn Hoân Kiln:, Ha Nôi (1km /zành theo thông 1usd 49/2014117'-NHNN ngày 31/12/2014 côa Thong d& Ngán hang Nhà nzth'c 

Vit Narn) 

Chi tiêu 

TAI SAN 

Qua h.in Khôiig 
cliii Iii i)ên I (hang Tu1-3 

thing 

Lãi suit duçrc djnh giá Ii trong vông 
Ttr3-6 Tu6-12 

thing thing 
Tü 1- 5 

ii i m 

Don vi tinh: Triu VND 
Tong 

Trên 5 nirn 

Tièn mat, yang bac, di qu' 1.789.875 - 1.789.875 
Tin gui tai NI-INN - 8.870.437 8.870.437 
Tin gui tOl vi cho vay cic TCTD 
khác (*) 

- 12.641.027 5.435.491 1.195.361 54.277 19.326.156 

Chüng khoin kinh doanh 
Cic cong ci tii chInh phil sinh vi 
cic khoin nq tài chInh khic 3.540 19.813 (5.673) 49.110 5.469 32 72.291 

Cho vay khich hang vi mua nq () 3.117.889 27.511.678 51.975.744 9.175.997 13.501.571 5.694.495 442.497 111.419.871 
ChiThg khoin du ttr (*) 354.769 4.880.265 8.485.604 2.038.000 2.587.142 7.917.552 16.236.225 42.499.557 
Gop von dAu ttr dài hn (*) - 
Tài sin cO djnh vi BDS DT 566.225 566.225 
Cic tii sin cO khic (*) 10.928.871 10.928.871 
TONG TA! SAN 3.117.889 13.639.740 53.906.947 65.916.652 12.403.685 16.192.100 13.617.516 16.678.754 195.473.283 
NQ PHA! TRA 
Cic khoin nçi ChInh phO vi NHNN 
Vit Nam 63.008 190.155 478.528 731.691 

Tin gui và vay cic TCTD khic 29.239. 177 8.248.260 6.2 10.415 85.013 43.782.865 
Tièn gui cCia khich hang 38.299.724 17.834.582 19.721.352 17.135.766 15.702.577 108.694.001 
Cic cOng cv lii chInh phil sinh và 
cic khoãn nq tii chinh khic 

Phathanhgiytc6gii 2.760 1.499.886 2.970.530 5.926.572 7.788.600 2.088.900 20.277.248 
Ngu8n vOn tii trq, iy thic du 
chovayTClDchjuriiro 

- 226.834 463.560 - 690.394 

Cic khoin nq khic 3.847.050 - - 3.847.050 
TONG NQ PHAJ TRA 3.847.050 67.768.495 28.109.296 29.092.452 23.625.879 23.491.177 2.088,900 178.023.249 
MIC CHENH NHAY CAM VOl 
LA! SUAT NQI BANG 

3.117.889 9.792.690 (13.861.548) 37.807.356 (16.688.767) (7.433.779) (9.873.661) 14.589.854 17.450.034 

(*) KhOng bao grn dir phOng rCii ro 
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Ngân h\ng Thuong inii Co phn 1'iên Phong 

57 Lj Thwôizg I(i/, Quçmn Hoàn IUêin, Ha N3i  

M7u s6: B05/TCTD 

(Ban hành theo ihông flrs6 49/20I41rT-NHNN ngày 

31/12/2014 cia Théng dôc Ngôn hông Nhà nu-óc 1'it Nam) 

31.3 Râi ro t/u,nh Ichoáii 

RCii ro thanh khoán là rüi ro Ngân hang gp khO khãn trong vic thrc hin nhUng nghia viii thanh toán cho các 

cong ng tãi chInh. ROi ro thanh khoãn phát sinh klii Ngân hang có the không dCi khã nãng thrc hin nghia vii trã n 

khi nhüng cong nq nay dn hin a nhiiig thai diêiii blnh thi.rmg hoc khó khän hoc Ngán hang phãi chap nhn huy 

dng vn vol chi phI gia tang de darn bâo nghia vy trà ng. 

Ngân hang dã ban hành Quy dinh Va quy trinh v quãn l rUi ro thanh khoãn trong dO thiEt 1p  quy dlnh  ye vic 

quân l' khe hO thanh khoán theo cac thang k5' hn, các clii s6 do krOng rüi ro thanh khoân, các klch  bàn cng th&ng 

thanh khoàn, xây dirng k hooch dr phông thanh khoán d chü dtng các bin pháp xr l trong tInh hung thl trlr&ng 

CO bin dng. D giàrn thi&u ni1 ro thanh khoàn, Ngân hang chO truong da dng hóa nguii vn huy dng cUng nhu 

xây dcrng li thông báo cáo can d61 vn d tInh toán trng thai thanh khoân hang ngày cüa Ngân hang, ding thôi 

thuOng xuyCn có báo cáo phân tich, dr báo v tInh hlnh thanh khoãn trong tirong lai, thit 1p khu vl và hn nicrc 

rcii ro thanh khoãn. 

Dnh kS'  hang tháng. ti cuc hpp Hi ding ALCO, tInh hInh can di vOn và thanh khoãn cCia Ngân hang là 

rnt trong nhung ni dung trQng tarn dirc thão liin. Dng th&i, ti cuc hop  Hi dng QLRR, tInh hInh tuãn thu 

các clii s hin mac i-Cu ro thanh khoãn dic rà soát va báo cáo. Trên co sâ phân tIch, dánh giá, Hi dng ALCO/Hi 

duig QLRR dira ra khuyn ngh! tOi Ban länh dao  dê có clii do trong thôi gian tâi dam bão duy tn tôi usu khâ nang 

can d61 thanh khoán an toàn và hiu qua cüa Ngân hang. 

Ngoài ra, Ngán hang cOn duy trI danh uiiic Tai san dçr trCi thCr cp là trái pliiu ChInh phCu, cO the ban hoc repo vOl 

Ngãn hang Nhà nu-Oc, dày là ngun vn thcr cAp d phOng trirOng hgp càng thAng thanh khoân (nu phát sinh), dng 

thôi là nhctng khoân dAu tn sinh lOi, gop phAn tài trci vn cho các dir an tr9ng diem quôc gia. ThOi gian dáo hn cOa 

các tài san và cOng ng th hin thOl gian cOn Iai  cOa tài san và cOng nv tInh tCr ngây 1p báo cáo tài chInh riêng den 

khi thanh toán theo quy djnh trong hop ding hoc trong diêu khoán phát hanh. 

Các giâ djnh vá dieu kin sau dirqc áp dyng trong phân tIch th&i gian dáo han  cüa các tai san và cong ncr cCua 

Ngân hang: 

Tiui nitt. yang bc dá qu và Tin gcri tai  Ngân hang Nhà niróc: dirçic phàn loi vào tháng dáo han  dn I 

thang; 

Các khoãn ti&n gCri và cho vay các TCTD khác, các khoàn cho vay khách hang, các khoàn ch(rng khoán dAu 

tn, các khoàn vay tCr ChInh phü và Ngán hang Nhà nirOc, các khoAn tin gcni va yay các TCTD khác, các 

khoãn phát hành giAy t cO giá, các ngun v6n tài trçr, üy thác dAu tin ma TCTD chju rCui ro: ThOi gian den 

han dircrc xác djnh dra vào ngãy den han  theo hgp dông quy djnh; 

ThOi gian dui han  cOa chcrng khoán kinh doanh dnç'c tInh trên co sO thOi gian khá tlii d chuyn di trái phi&i 

thãnh tiui mt do danh myc nay bao grn cãc trái pliiu cO tInh thanh khoãn cao; 

ThOi gian dui han  cOa tin gOi khách hang duçc xác djnh dya trên th&i han  d&n  han  thurc tA cOa khácli hang 

và các dii báo v chInh sách lãi suAt và các yu t kinh t vi mO. 

irên co sâ diroc Ban Lanh dao  pliê duyt ké hoach kinh doanh hang nàrn, phOng Quãn l can dôi von và KC 

hooch tãi chInh (ALM) phi hçp vài iiic)t s6 phOng ngliip vy lien quan phan tIch va dur báo các dOng tin vão/ra 

trong h thng theo k hoach dA duc pliê duyt; dng thai can cCr vào bin dng nguèni v6n và sCr dyng vui tliijc tC 

hang ngáy d dna na các quyt dnh v quàn l' và diu hành v6n khà dyng cho phñ hqp. 

Can cir vào dur báo bin dng ngun vn khã dyng, phOng ALM dAn rni ph6i hcrp  phOng Kinh doanh v6n quãn l 

tài san dur tnU tha cAp thông qua vic mua glAy t có giá cO tInh thanh khoãn cao. Các giAy t cO giá nay cO th dirgc 
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Ngn hang Thuong rni C phn Tiên Phong 
57 Lj Thtthng Kiêt, Qumn Hoàiz I(il,n, Ha N5i  

Miiu s6: BOSIICTD 

(Ban hành theo thông 1wsi49/2014/77'-NllNNngay 

31/1212014 cia Th6ng d6c Ngdn hang Nhà nu* Vit Nam) 

giao dch trên thj trtróng thtr cAp dA chuyAn hóa thành tin. Phông ALM dAu rnói phM hqp Phông Kinh doanh vn 

cO thA quyAt dlnh  ban Ii cac giAy t có giá cho Ngân hang Nhà rnrâc qua thj trirng ma, hoc vay tái cAp v6n khi 

ngun vn khã diing thiAu hit dE darn bào thanh khoân cho toàn h thông. 

CAn ccr vao các quy djnh cüa Ngân hang Nhà nirâc, phông ALM cing phi hqp vâi phông Kinh doanh v6n d 

xuAt ph.rcrng an quán 1 vn khâ diing cüa Ngán hang, dam bão s dLr bInh quân thrc tA trên tài khoán tiAn gUi VND 

và ngoi t ti Ngán hang Nhà nisóc hang tháng không thAp han hn mcrc s di.r d tr bt buOc  theo quy djnh. Ngoài 

ra, Ngân hang con thiAt Ip  quan h hn mcrc giao dlch  vói các ngân hang và các t6 chrc tin ding khác dA h tr In 

nhau khi cn thiAt. PhOng Quâii Iy rüi ro thj trrng thijc hin vai trO giárn sat dc 1p darn bào rCii ro thanh khoãn 

duc quán I, tuân thU dUng quy dnh, quy trInh quãn I va khAu vi/han  müc rOl ro thanh khoãn cUa Ngân hang. 

Kh6i luçng v6n khã ding cUa Ngân hang &rqc xác djnh trên co so dO 1iu t& h th6ng Core, chi.rang trInh thanh 

toán lien ngân hang ChAD, phAn mm quan l Tài san Nc - Tài san Có, phAn rnm quãn t Thanh khoân trong 

ngãy, thông tin v các dOng tin IOn tO các dan vi kinh doanh. Do do, Ngan hang Iuôn chU dng quán I' trang thai 

thanh khoán hang ngãy. Hin nay, Ngân hang dang khân truang nâng cAp và hoàn thin quy trmnh cOng nhir triAn 

khai và phAt triAn các phAn rnm h trçi quân I rUi ro theo chuAn qu& tA 

Hot dng quãn l rUi ro thanh khoãn cOa Ngân hang dUVC giárn sat chat chë theo huOng tuân thU các quy dnh cUa 

Ngân hang Nha nuOc va cac tiêu chI quãn l thanh khoan ni bO cUa Ngân hang cho trng dng tin chInh (VND, 

USD, EUR) trên danh imic huy dng vAn và cho vay. 
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Ngân hang Thtro'ng rnai C phn Tiên Phong Mau so: B05/TCTD 
57 Lj5 Thwô'ng Kiêt, Quuiz Hoàn KiEn:, Ha Nôi (Ban Iu',nl: theo thông iw so 49/2014tI7NHNN ngày 31/12/2014 cãa ThOng dOc Ngan hang Nhà 

nu&c Vi4t  Nam) 

Qua hn Trong hn 

Doii vj tInh: Tr4u VND 

Tng cong Chi tiêu Qua hn 
trên3 
tIi.tig 

Qua hn 
dr6i3 
tháng 

Den 1 tháng 
Tu trén I 
tháng den 

3 (hang 

Tü trên 3 
thang den 

12tháng 

Tü trCn 1 
nãm dn S 

näm 
TrCn 5 nãm 

TAI SAN 
Tin met, yang bc, dá qu' - 1.789.875 - 1.789.875 
Tin gCri t0i  NI-INN - 8.870.437 8.870.437 

Tin gCri ti vã cho vay các TCTD khác (*) 12.641.027 5.435.491 1.249.638 19.326.156 

Chng khoán kinh doanh 

Các cong ci tãi chinh phái sinh và các khoàn 
nq tài chinh khác - 

3.540 19.813 43.437 5.469 32 72.291 

Cho vay khách hãngvà inua i () 322.351 3 14.863 5.585.787 14.475.495 27.509.195 42.873.380 20.338.800 111.419.871 

Ching khoán du tu (*) 854.769 837.982 4.275. 142 18.862.635 17.669.029 42.499.557 
Gop von &Iu tu dài han - 
Tài san cO djnh và BDS DT 253 715 6.967 490.801 67.489 566.225 
Các tài san cO khác (*) 3.465.874 2.172.045 3.326.279 804.325 1.160.348 10.928.871 
TONG TAI SAN 322.351 314.863 33.211.562 22.941.541 36.410.658 63.036.610 39.235.698 195.473.283 
NQ PHAI TRA 
Tin gi và vay cãc TCTD khác và NI-INN - 29.239.177 7963598 4.977.425 2334.356 44.514.556 

Tin gOl cia khách hang 31.041.227 11.575.598 25.274.606 40.802.570 108.694.001 
Các cOng cl1 tài chinh phái sinh và các khoãn 
nçi tài chfnh khác 

NguOn vOn ti trq, üy thác du Ut, cho vay 
TCTD chiu nii ro 

3.046 36.448 630.998 19.902 690.394 

Phát hành giy t1 cO giá 2.760 1.499.886 8.897.102 7.788.600 2.088.900 20.277.248 
Các khoãn nq khác 424.711 485.742 1.776.168 1.048.759 111.670 3.847.050 
TONG N PHA! TRA 60.707.875 2 1.527.870 40.961.749 52.605.283 2.220.472 178.023.249 
MUC CHENH THANH KHOAN 
RONG 322.351 314.863 (27.496.313) 1.413.671 (4.551.091) 10.431.327 37.015.226 17.450.034 

(*) KhOng bao gm dr phèng rCii ro 
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DUYT 

Ngn hang Thirong mi C phân Tiên Phong 
57 Lj5 Tinning K&t,  Quân Hoàn KMm, Ha N5i 

Mu so: B05/TCTD 
(Ban hành theo lhông firs6 49/2014/77'-NHNN ngày 

31/12/2014 cüa Thóng d6c Ngán hang Nhà nw&c Viii  Nam) 

32. T giá mt so ngoli t vão thôl diem cui 
30/09/2020 31/12/2019 

Loai tin 
VND VND 

AUD 16.541 16.219 
CAD 17.580 17.738 
CHF 25.223 24.002 
CNY 3.451 3.359 
EUR 27.343 26.206 
GBP 29.819 30.375 
HKD 3.008 2.994 
JpY 219 213 
SGD 17.158 17.196 
USD 23.178 23.170 
XAU 5.539.000 4.269.000 

Phê duyt báo cáo tài chinh 

Báo cáo tãi chinh dspc Ban Diêu hánh phé duyt váo ngayV tháng 10 näm 2020. 

26 \  

KIEM SOAT LAP BIEU,fk 
(NGAN HAN 

THUaNG M.I Co HA 

TIENPHS  I 

YEN HuNG 
Tong Giám dOc 

LE CAM TU NGUYEN LAM HOANG 
Kê loan trztông Giám &c KhOi Ta! chInh 
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