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NGAN HANG NONG NGHIP VA PHATTRIN NONG THON VIETNAM 

02 Lang H, Phi.rdngThanh Cong. Qun Ba Dlnh 

Ha Ni, CHXI-ICN Viêt Nam 

BAO CÁO CcJA BAN TONG GIAM OC 

Ban Tong Giám d6c Ngân hang Nông nghip Va Phát trin Nông thOn Vit Nam (gpi tt là "Ngan hang") d trinh baa 

cáo nay cüng vài báo cáotài chInh hp nht cüa Ngân hang cho nm tài chinh kt thüc ngay 31 tháng 12 nm 2020. 

H6i dónglhành viên 

Các thành viên HQi dOng Thành viên cCia Ngan hang trong nàm tài chinh và dn ngày lap baa cáo nay gOm: 

Ong Phm Oü'c An 

Ong Phm Hoàng€ü'c 

Ong Ti4t Van Thành 

Ong Nguyn Minh Tn 

Ong Nguyn Van Minh 

Ong Nguyn Vi& Manh 

Ong HO Van Scm 

Ba Nguyn Tuyt Du'cng 

Bà6Thi Nhàn 

Chü tjch (B6 nhim t.r ngày 01 tháng 5 nám 2020) 

Thành viên phii trách diu hành (On ngày 30 tháng 04 nám 2020) 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thànhviên 

Thành viên 

Thành viên (BO nhiem tii ngày 01 tháng 5 nàm 2020) 
•\OC 

Ban Ki4m soát Cc 

Các thanh viên Ban Kim soát cüa Ngân hang trong nàm tài chInh và dn ngày lap báo cáo nay gOm: EL 

Ong Trn Trpng Di.täng Tru'âng Ban Kim soát 

Ong Nguyn Bach Dung Thành viên chuyên trách 

Ong Büi Hông O.uàng Thành viên chuyên trách 

Ong Hoang Van Thng Thành viên chuyên trách 

Ban T6ng Giám dóc và Ké toán tri.râng 

Các thành viên Ban TOng Giám dóc và K toán tru'äng ccia Ngân hang trong nàm tài chinh và dn ngày Ip báo 
A 

cao nay gom: 

Ong Ti& Van Thành 

Ba Nguyen Thj Phirng 

Ong Nguyen Hal Long 

Ong Nguyen Minh Phu'clng 

Ong TrLtcmg Ngpc Anh 

Ong PhmToànVng 

Ong Ph?m(tcTun 

OngTo-DinhTcm 

Ong Lé Xuân Trung 

OngTrn Van 0y 

Ong Phüng Van Hung Quang  

TOng Giám dOc 

Phá lông Giám dOc 

PhOT6ngGiámdOc 

Phó lông Giám d6c 

Phó TOng Giám dOc (Nghi ch dO t.r ngay 01 thang 3 nm 2020) 

Phó TOng Giám dOc 

PhO TOng Giám dOc 

PhOT6ngGiamdOc 

PhO TOng Giám dOc 

PhO T6ng Giám dOc 

Ke toán trithng 
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Thay mt ..:sBanT6ng Giám dóc, 

/1WNGANHA 

PHATTRJEN 

VT NAM 
Tiét Van' ' 
T6ng Giám 

NGAN HANG NONG NGHIP VA PHATTRIN NONG THON VIT NAM 

02 Lang H, Phu'ngThanh Cong, Quân Ba inh 

Ha Nôi, CHXHCN Vit Nam 

BAO cÁO CIJA BAN TONG GIAM 6C (Tip thea) 

TRACH NHIM CLJA BAN TONG GIAM oOc 

Ban T6ng Giám dóc Ngân hang cá trách nhim Ip Báo cáo tài chinh hp nht phán ánh môt cách trung th.rcvà hp 

Ic' tinh hinh tàichInh hp nht cUa Ngân hang ti ngày 31 thang 12 nám 2020 cOng nhu' kt qua hoat ông kinh 

doanh hp nht và tinh hmnh Iiru chuyn tin t hp nht cho nám tài chinh kt thüc cüng ngay, phü hp väi chuán 

mrc k toán, ch4 d k toán áp dung cho các t6 chü'c tin dung ti Vit Nam và các quy d]nh pháp iç Co lien quan 

dn vic 1p và trinh bay baa cáo tài chinh hp nht. Trong vic 1p báo cáo tài chinh hp nht nay, Ban T6ng Giám 

6cthicyêu cu phài: 

• U,ra chçn các chinh sách k toán thich hp và áp dung các chinh sách ó mQt cách nht quán; 

• Otxa ra các xét oán và i.tâc tInh mt cách hp Ic'  và than trong; 

• Nêu rO các nguyen tc k toán thIch hp cO itc tuän thu hay khong, CO nhOng áp dung sal Ich trpng yêu cn 

thc cong bO và giâi thich trong baa cáo tài chinh hp nht hay khOng; 

• Lp báo cáo tài chinh hp nht trên c sà hot dQng lien tuc  trrtruäng hp khong th cho rng Ngân hang sê 

tip tyc hot ng kinh doanh; 

• Thit ké và thu'c hiên he thóng kiém soát ni b mt cách hO'u hiu cho myc dich Ip Va trinh bay báo cáo tài 

chinh hap nht hp Ic'  nhm hn ché rCii rova gian Ian. 

Ban Tang Giám óc Ngân hang chju trách nhim dam bào rng s6 ké toán thtc ghi chép môt cách phü hp d4 phân 

ánh mOt  cách trung thy'c và hp Ic'  tinh hinh tài chinh c1ia Ngân hang a bt k' thai dém nào và dam bâo rng báo 

cáo tai chInh hp nht tuân thi chun mçtc ké toán, ché d ké toán áp dyng cho các t6 chO'c tin dung tai Viêt Nam 

và các quy d]nh pháp Ic'  cO lien quan den vic Ip và trinh bay báo cáo tài chinh hp nht. Ban Tang Giám dóc cong 

chju trách nhim dam baa an toàn cho tài san cüa Ngân hang và thy'c hin các bin pháp thich hp dé ng5n ch5n 

và phát hin các hành vi gian Ian và sai phm khác. 

Ban T6ng Giám dóc cam két vâi Hi dng Thành viên rng Ngan hang d tuân thu cãc yêu cau nêu tren trong viêc 

1p báo cáo tài chinh hp nht. 

Ha NOi, ngày 15 thang 3 nóm 2021 
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BAO cÁo KlM TOAN C L.P 

Klnh glri: HOI dóng Thành vlên và Ban T6ng Giám dóc 

Ngan hang Nong nghip và Phát trIn Nong thOn Viet  Nam 

Chng tôi d kim toán báo cáo tài chInh hp nht kern theo cüa Ngân hang Nong nghiep và Phát trin NOng thôn 
Vit Nam (g91 tt là "Ngân hang"), thrc Ip ngày 15 thang 3 nàm 2021, t& trang 05 dn trang 74, bao gm Bang 
can d61 k toán hp nht tal ngày 31 tháng 12 nám 2020, Báo cáo kt qua hoat dong kinh doanh hp nht, Báo cáo 
kru chuyn tin t hp nht cho nãm tài chinh kt thc cüng ngày và Bàn thuyt minh báo cáo tài chlnh hcip nht. 

Trách nhim cüa Ban T6ng Giárn d6c 

Ban T6ng Giám c Ngân hang chju trãch nhiem 1p va trinh bay trung thy'c va hcip I báo cáo tài chInh hp nht 
theo chun mi!c k toán, ch do k toán áp dung cho cãc t6 chüc tin dyng tal Vit Nam và các quy djnh pháp l có 
lien quan dn viêc 1p và trinh bay báo cáo tài chinh hçip nht va chju trách nhim v kim soát nOl  b ma Ban T6ng 
Giám dc xác dinh là cn thl& d dam bào cho vic lap và trinh bay báo cáo tài chinh hp nht khong có sal sOt 
trong yu do gian lan hoc nhm In. 

Trách nhiêm cüa Kim toán viên 

Trách nhiêm cüa chUng tôi là thra ra ' kin v báo cáo tài chinh hcxp nht dy'a trên k4t qua cüa cuOc ki4m toán. 
Chüng tôi d tin hành kim toán theo Chun mu'c kim toán Viêt Nam. Các chun mçrc nay yêu cu chung tôi tuân 
thu chun my'c và các quy dlnh  v do dü'c ngh nghiêp, lap k hoch và thirc hiên cuOc kim toán d dt &tcic su' 
dam bào hp l' v viec lieu báo cáo tài chInh hçlp nht ciia Ngan hang có can sal sOt trong y&u hay khOng. 

Cong vic k14m toán bao gm thy'c hin các thu tyc nhm thu thp các bng chCrng kim toán v các so lieu v 
thuyt minh trên Báo cáo tài chinh hcip nht. Các thu tuc kim toán dJc lu'a chgn dua trên xét doán cua Kim toá 

viên, bao gOrn dánh giá rüi ro CO sal sOt tr9ng yu trong Báo cáo tài chinh hp nht do gian Ian hoãc nhm In. Khi 
thy'c hin dánh giã các rüi ro nay, Kim toán vien d xem xét kirn soát nOi bô cüa Ngân hang lien quan dn vic 1p 
và tr'inh bay Báo cáo tài chinh hp nht trung thu'c, hp l' nhm thit k các thu tuc kim toán phu hp vài tinh 
hinh thtrc t, tuy nhiên khong nhrn myc dich thra ía kin v hiêu qua cua kim soát nOi  b cüa Ngân hang. Cong 
vic kim toán cOng bao gOm dánh giá tinh thich hp cüa các chinh sách k toán du'ot áp dung và tinh hp l cOa 
các u'àc tinh k toán cüa Ban TOng Giám dOc cong nhi dánh giá viêc trinh bay tOng th Báo cáo tài chinh hp nht. 

ChUng tôi tin tuâng rng các bang chCrng kim toán ma chüng tOi dã thu thâp dJc là dy dü và thIch hp lam c 
sâ cho '' kin kim toán cüa chüng tOi. 

' kIn cüa Klm toán vièn 

Theo '' kin cüa chüng tôi, Báo cáo tài chinh hp nht d phán ánh trung thy'c và hp li', tren các khia cnh tr9ng 

yu, tmnh hlnh tài chInh hp nht cOa Ngân hang ti ngày 31 tháng 12 nàm 2020, cOng nhii kt qua hot dng kinh 
doanh hp nht và tinh hlnh lu'u chuyn tien té hp nht cho nám tài chInh kt thuc cürig ngày, phU hp vOl chun 

murc k toán, ch d ké toán áp dung cho các tO chü'c tin dung ti Vit Nam va các quy djnh pháp l cO lien quan 
den viêc lap và trinh bay báo cáo tai chinh hp nht. 

Ten Deloitte duoc dung chi môt ho5c nhiu thành vien cOa DeloitteTouche Tohmatsu Limited, và mang Iuài các hang thành viOn - mái thành vien là môtt6 
chCtc d,c 1p v mt pháp Ic'. Deloitte Touche Tohmatsu Limited (hay "Deloitte loan cau") khOng cung cap dich vy cho càc khàch hang. 
Vui lông xem t?i website www.deloitte.com/about  d bit them thông tin chi ti&t. 

3 



Hang Dng 

Kim toán viêri 
Giy chirng nhn dàng k' hành ngM 
kiem toan so 2393-2021-001-1 
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BAO cÁo KlM TOAN DC L4P  (Tip theo) 

Vn cn nhn manh 

Nhiitrmnh bay tai Thuy& minh s6 3.2- Các casà ánh giä và các uóc tInh k toãn áp dyng, ching tôi xin lu'u ngu'äi 
çc báo cáo tài chinh hp nht dn vn v khà náng hot ng lien tuc cüa cOng ty con cia Ngân hang là Cong 

ty Cho thuê tài chInh I - Ngân hang NOng nghiêp và Phat trin Nong thôn Vit Nam ("ALC I"). Cy th& theo báo cáo 
tài chinh cüa ALC I, t?i  ngày 31 tháng 12 nám 2020, ALC I có 16 ly k là 794 t' VND và vn chü s& hO'u cüa ALC I am 
518 t' VND. Ngoai ra, n phai trâ tai ngày 31 thang 12 nám 2020 cüa Cong ty bao gm khoàn n Ii phài trà d qua 
hn thanh toán là 452 t' VND, trong ó cO 432 t' VND là n li phâi trá Ngân hang Nong nghip va Phat tr14n NOng 
thôn Vit Nam. Mc dü Cong ty d thi.tc hiên àm phán vOl các d61 tác v vic thc hin thanh toán Va ca cu n, 
n li phâi trà vn chim 76,6% t6ng n phài trà cüa ALC I. NhO'ng diu kiên nay cho thy si/t6n t?l  cüa yu th khOng 
chc chn trQng yu có th dn tOi nghi ng dáng k v khà náng hot dng lien tyc ccia ALC I. 

' kin kim toán cüa chüng tOi khOng lien quan dn vn d nay. 

Khüc Thi Lan Anh 
Phó T6ng Giám d6c 
Giy chCrng nhn dãng k' hành ngh 
kiem toan so 0036-2018-001-1 

CONG 1YTNHH DELOITE VIT NAM 

Ngay 30 thông 3 nOm 2021 
HO Nôi, CHXHCN Viêt Nam 



NGAN HANG NONG NGHIP VA PHAT TRIN NONG THON VIT NAM MAU B02/TCTD-HN 

S 02 Lang Ha, phu'ng Thành Công, qun Ba 01nh Ban hành theo Thông tu so 49/2014/TT-NHNN 

Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam ngày 31 tháng 12 nam 2014 cOa Ngân hang Nhà nuàc 

STT 

BANG CAN DOI K TOAN HUP 

Tgi ngày 31 thông 12 nâm 

Thuyt 
CHT liEu 

minh 

NHAT 

2020 

s6 cu61 nám 

DYn vi: Triêu VND 

sO du nâm 

(trinh bay Iai) 

A TAI SAN 

I. Tin met, yang bc, dá qu 4 16 .603 .3 14 17.342.465 

II. Tin gOl ti Ngn hang Nhà nuàc ("NHNN") 5 108 .843 .729 93 .635 .974 

III. Tièn gi và cho vay các TCTD khác 6 117 .95 1.402 74.433.539 

1.  Tin gti tai TCTD khãc 81.792.073 46.002.467 

2.  Cho vay các TCTD khác 36.159.329 28.43 1.072 

IV. Cht?ng khoán kinh doanh 7 17.998 4.728 
1.  ChCrng khoan kinh doanh 25.453 11.846 

2.  Du ph3ng rOi ro chCrng khoán kinh doanh (7.455) (7.118) 

V. Cac cong cy tài chfnh phài sinh và các tài 

san tài chinh khác 

8 25 .697 85 .93 1 

VI. Cho vay khách hang 1.189.500.756 1.103.552.696 
1.. Cho vay khách hang 9 1.213.958.245 1.123.403.404 
2. Dy' phông rOi ro cho vay khach hang 10 (24.457.489) (19.850.708) 

VII. Ch(rng khoán du tu 11 100.416.438 129.977.544 
1.  Chü'ngkhoánutirsn sang d ban 11.1 96.652.410 126.396.648 C 
2.  Ch(Yng khoán du tu' gb' d4n ngày dáo hn 11.2 4.758.684 4.658.938 
3.  Dy' phang rüi ro ch&ng khoan du tu' 11.3 (994.656) (1.078.042) Dl 

VI 
VIII. Gop vón, du ttt dab hn 12 26.800 80.277 
1.  VOn gop lien doanh 12.1 

2.  oau ti? vào cong ty lien k4t 12.2 53.477 
3.  Gop vOn, du tu' dab hn khác 12.3 33.100 33.100 
4.  Dy' phOng giam giá du tu' dài han 12.4 (6.300) (6.300) 

IX. Tài san cO djnh 13 10.418.494 9 .72 7 .124 
1. Tài san cO d]nh h'u hInh 13.1 7 .95 7.0 12 7.215.410 
a.  Nguyen giá tài san co djnh 19.898.168 17.930.637 
b.  Hao mOn tOi san cO dinh (11.941.156) (10.715.227) 
2. Tài san cO dnh thuê tài chinh 13.2 8.061 36.500 
a.  Nguyen giá tOi san c6 d/nh 55.609 139.201 
b.  Hao mOn tOi son c6 djnh (47.548) (102.701) 
3. Tàisinc6inhvOhinh 13.3 2.453.421 2.475.214 
a.  Nguyen giO tOi sOn c6 djnh 3.815.943 3 .684 .597 
b.  Han mOn tOi sOn c6 dinh (1.362.522) (1.209.383) 
X. Bt dOng  san du ti! 14 4.065 4.365 
1.  Nguyen giá bat dQng san dau tu' 7.785 7.785 

2.  Hao mOn bat dng san du tu' (3.720) (3.420) 

XI. Tab san co khác 15 24.3 18.220 23.368.770 
1.  Cackhoanphaithu 15.1 11.080.522 9.999.194 

2.  Cãc khoân al, phi phài thu 15.2 12.014.821 12.817.536 
3.  Tài san thu thu nhp doanh nghiep hoãn Ii 34.2 6.763 30.959 
4.  TàisànCókhác 15.3 2.989.168 1.593.808 
5.  Dir phong rOi ro cho các tài san Co nôi bang khác 15.4 (1.773.054) (1.072.727) 

TONG TAI SAN 1.568.126.913 1.452.213.413 

COc thuyt minh kern theo là mt bô phn hop thOnh cUa bOo cáo tài chInh hop nh6t nOy 



NGAN HANG NONG NGHIP VA PHATTRIN NONG THON VIETNAM MAU B02ftCTD-HN 
só 02 Lang Ha, phu'äng Thành Cong, quân Ba lnh Ban hành theo Thông tL.t s6 49/2014/TT-NHNN 

Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam ngày 31 tháng 12 nãm 2014 cOa Ngân hang Nhà nuOc 

BANG CAN 6i KE TOAN HqP NHAT (Tip theo) 

SIT 

Tai ngày 31 tháng 

CHI TIEU 

12 nàm 2020 

Thuyêt 

minh 
A A. 

So cuoi nam 

n vi: Triêu VND 

A X 
So dau nam 

(trinh bay Ii) 

B. NOPHAITRAVAVONCHCJSOHO'U 

I. Các khoân n ChInh phi và NHNN 16 4.600.777 42.152.502 

II. Ti&n gü'i và vay các TCTD khc 17 2.362.967 2.569.021 

1.  Tin gal cüa cácTCTD khác 2.031.967 2.147.382 

2.  VaycácTCTDkhác 331.000 421.639 

III. Tin gü'i cüa khch hang 18 1.404.875.777 1.269.373.071 

IV. V6n tài tr, uç' thác dau ti!, cho vay TCTD 

chju rii ro 

19 6.271.318 6.599.919 

V. Phát hành giy th có giá 20 40.205.214 28.120.042 

VI. Các khoân n khác 21 36.726.565 34.302.626 

1.  Các khoan Ii, phi phai trô 21.1 25.750.885 24.479.765 
2.  Thu TNDN hon Iai phai tra 34.2 23.035 24.715 01 
3.  Câc khoan ncY khác 21.2 10.952.645 9.798.146 

•01 
1.495.042.618 1.383.117.181 TONG NO PHAI IRA Ti 

VII. V6n và các qu9 23 
I 

1. V6n côa Ngân hang 23.1 3 1. 152 .545 31.034 .35 8 
a.  V6n diu íé 30.709.923 3 0.591.453 
b.  V6n khôc 44 2.622 442.905 
2. Qu9 cüa Ngân hang 23.2 22 .5 23 .557 20.036.844 
3. Chênh léch nh giá Iai tài san 23.1 223.104 2 23.104 
4. [di nhuãn chLra phân phOi 23.1 18.209.907 16 .944.938 
5. [di ich cüa cô ông không kim soát 23.1 975.182 856.988 

TONG VON CHU ScY HCYU 73.084.295 69.096.232 

TONG NO PHAI TRA VA VON CHU S1 HDU 1.568.126.913 1.452.213.413 

Côc thuyt minh kern thea là môt bô phan hop thOnh cQa boo cáo tài chInh hop nht nay 



Ngu'Ii phê duyt 

Phüng Vn Hung Quang 

K toán truràng lông Giám 6c 
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N 

• 

NGAN HANG NONG NGHIP VA PHATTRIN NONG THON VIT NAM MAU B02/TCTD-HN 

só 02 Lang Ha, phifOng Thành COng, quân Ba Dinh Ban hành theo Thông tii sO 49/2014/TT-NHNN 

Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam ngày 31 thang 12 nam 2014 cia Ngân hang Nhà nuOc 

BANG CAN Dói K TOAN HOP NHAT (Tiép theo) 

Tai ngày 31 thông 12 nàm 2020 

cAc CHI TIEU NGOAI BANG CAN 6i K TOAN HOP NHAT 

STT CHI TItU so cuOi nãm 

Ecin vi: Triêu VND 

SO du n5m 

1. Bão nh vay vOn 2 21.950 9 1.886 

2. Cam kt giao dich h6i dodi 29.099.387 46.234.176 

a.  Cam ket mua ngogi t 99.776 2.832.038 

b.  Cam kt bàn ngoai tê 5 .022.986 6.361.467 

C. Cam ket giao djch hoán c1i 23.9 76.625 37.040.671 

3. Cam kt trong nghiêp vu L/C 4.580.963 4.099.158 

4. Inh khác 2 3 .7 83 .01]. 22 .558.349 

5. Cam kt khác 169.684 169.684 

Ng1fi lap 

Nguyn Thj L'' 

Pho Tri!&ng ban 

Ban Tài chinh - K toán 

Ngay 15 thông 3 nàm 2021 

Cdc thuyet minh kern thea là mt bô phOn hcfp thành cQa boo cáo tài chInh hcfp nht nay 



Thuyt 

minh 

24 

25 

Nm nay 

On vi: Triêu VND 

Nm tritàc 

(trinh bay Iai) 

112 .2 85 .726 

(68.62 5.103) 

106.353.039 

(63. 807 . 119 

43.660.623 42 .545 .920 

7 .9 6 2 .087 7 .2 72 .3 75 

(2 .784.588) (2.68 5.087) 

5. 177 .499 

939 .7 66 

(10.268) 

141.3 16 

8 .78 6.05 2 

(678.604) 

4.5 87 .288 

1.032.353 

9.332 

(24.754) 

11.689 .2 82 

(676.693) 

8. 107 .448 11.012.589 

36 .05 1 8.905 

13. 202 .941 13 .933 .949 

(2 .663 .62 1) (2.792.849) 

(22 .516) (39. 38 7) 

(2.686.137) (2 .832 .2 3 6) 

10.5 16 .804 11.101.713 

161.9 19 125 .341 

T6ng Giám dóc 

58 .05 2 .435 

32 (26.117.208) 

59 .17 1.63 3 

(24.5 94.2 79) 

3 1.9 35 .2 27 34.577.354 

33 (18.732.286) (20.643.405) 

NGAN HANG NONG NGHIEP vA PHAT TRIN NONG THON VIET NAM MAU B03/TCTD-HN 

5602 Lang Ha, phLläng Thành Công, qun Ba Dinh Ban hành theo Thông tu' s6 49/2014/TT-NHNN 

Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam ngày 3]. tháng 12 nm 2014 cti'ja Ngân hang Nhà nu'àc 

BAO CÁO KT QUA HOATOONG KINH DOANH HGP NHAT 

Cho nâm tài chinh ket thüc ngày 31 thông 12 nm 2020 

STT CHTTIEU 

1. Thu nhâp Ii Va các khoàn thu nhâp tLrclng tu' 

2. Chi phi Ii và các chi phi tu'cffig tu' 

I Thu nhp Iãi thun 

3. Thu nhâp tü' hoat ng dich vu 

4. Chi phi hoat Ong dich vu 

II Lãi thun tü' hoat dong dlch  vy 26 

III Lãi thun tü' hoat dông kinh doanh yang và 27 

ngoai hOi 

IV (L6)/Lãi thun tr mua bàn chCrng khoán 28 

kinh doanh 

V Li/(L) thun tr mua bàn chü'ng khoãn 29 

du tL! 

5. Thu nhap tCj' hoat Ong khác 

6. Chi phi hoat öng khac 

VI Lãi thun U.r hoat ng khàc 30 

VII Thu nhp tü' gap vón, mua c6 phn 31 

VIII T6ng thu nhp hoat dong 

IX T6ng chi phi hoat dong 

X Li nhuân thun tü' hoat dong kinh doanh 

truâc chi phi dir phang rüi ro tin dyng 

XI Chi phi d' phàng rüi ro tin dyng 

XII T6ng Ii nhuân tru'àc thu 

7. Chi phi thud TNDN hién hành 34.1 

8. Chi phi thud TNDN hon Iai 34.2 

XIII Chi phi thu TNDN 

XIV Lai nhuân sau thu4 

Li Ich cüa c6 dong khong ki4m soàt 

Li nhun thun trong nàm 

NgL±i lap Ngui phê duyt 

Nguyen Th L' Phijng Vn Hu'ng Quang 

Phó Tru'&ng ban K toán triiàng 

Ban Tài chInh - K toán 

Ngày 15 thông 3 nãm 2021 

Các thuyt rn/nh kern theo là mt b phân hop thOnh coo bdo cáo tài chinh hop nhát nay 



NGAN HANG NONG NGHIP VA PHATTRIN NONGTHONVITNAM MAU B04/TCTD-HN 

só 02 Lang Ha, phiing Thành Cong. qun Ba lnh Ban hành theo Thông tu' so 49/2014/TT-NHNN 

Ha Ni, CHXHCN Vit Nam ngày 31 thang 12 nãm 2014 cüa Ngân hang Nhà nu'âc 

BAO cÁO LU'U CHUYN TIEN T HQP NHAT 

Cho nàm tai chInh kt thüc ngày 31 thang 12 nàm 2020 

Nam nay 

Dcn vi: Triêu VND 

Nam tritàc 

113.088.441 

(67.353.983) 

107.062.282 

(59.235.148) 

5 .177.499 4.591.035 

987.765 1.042.498 

(567.633) (555.626) 

8.673.418 11.535.327 

(22.909.545) (24.483.904) 

(2.463.695) (3.274.541) 

34.632.267 36.681.923 

(14.437.683) (5.888.329) 

29.630.885 15.056.963/*J 

60.234 (18.696w' 

(90.554.841) (116.961.390) 

(14.125.505) (19.841.705) 

(2.919.492) (3.269.169) 

(37.551.725) (8.368.660) 

(206.054) (4.524.063) 

135.502.706 165.766.460 

12.085.172 3.362.669 

(328.601) (571.617) 

(6.043.979) (9.315) 

45.743.384 61.415.071 

CHI TIEU
Thuyt 

minh 

LL!U CHUYN TIEN T11 HOAT DONG KINH DOANH 

Thu nhâp lal và các khoân thu nhp tu'cing ty' nhn 

dic 

Chi phi Iäi và các chi phi tung ty' d trâ 

Thu nhâp tü' hoat dng djch vu nhân &rc 

Chênh Iêch sO tin th.rc thu t& hoat ng kinh doanh 

ngoi t, yang bac. chCvng khoan 

Chi ho?t dng khác 

Tin thu các khoan n d ditçic xCt I' xóa, bü p bng 

nguOn dy' phOng rüi ro 

Tin chi trá cho nhân viên và ho?t dQng quân I cong vy 

Tin thué thu nhp doanh nghip thi,rc nôp trong nam 34.1 

LiJu chuyn tin thun tr hoat dng kinh doanh truàc 

nhtrng thaydói v tài san và vOn Ii.ru dung 

NhJ'ng thay c?ôi v tài san hoot dng 

(Tang) các khoân tin, yang gui và cho vay các TCTD 

khác 

Giám các khoân v kinh doanh chü'ng khoán 

Giam/(Tang) các cOng cy tài chInh phái sinh va các tài 

san tài chinh khác 

(Tang) các khoan cho vay khách hang 

(Giãm) nguOn dy' phóng d4 bCi dp tOn that các khoãn 10, 11.3 

n xu, trái phi4u doanh nghiep và tt toán trái phiu 

dac biêt 

(Tang) khác v tài san hot dQng 

NhClng thay d61 v cong no hogt dng 

(Giam) các khoân nChinh phü Va NHNN 

(Giâm) các khoân tin gui, tin vay các TCTD khác 

Tang in gOl cCia khach hang (bao gOm ca KBNN) 

Tang phát hành giy tä có giá (ngoi trr giy t& có giá 

phat hành thrc tinh vào hot dng tài chinh) 

(Giâm) cac nguOn vOn tài trw, uy thác du tu', cho vay 

ma TCTD chu rüi ro 

(Giâm) khác v cong nçl hot dông 

Liiu chuy4n tin thun t.v hoat dng kinh doanh 

Các thuyt minh kern theo là mt bt ph5n hçip thành cQa báo cáo tOi chInh hçip nhát nay 



NGAN HANG NONG NGHIP VA PHATTRIN NONG THON VIETNAM MAU BO4ITCTD-HN 

S6 02 Lang Ha, phung Thành Công, qun Ba inh Ban hành theo Thông t.t s6 49/2014/TT-NHNN 

Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam ngày 31 tháng 12 nàm 2014 cOa Ngân hang Nhà nuc 

BAa cÁO LIJU CHUYN TIEN T HqP NH$J (Tip theo) 

Cho nám tài chInh ket thüc ngày 31 thông 12 nâm 2020 

Thuyt 

0cm vi: Triêu VND 

CHI TlU 
minh 

Nãm nay Nàm tritàc 

LIJU CHUYN TIEN TI:! HOAT DONG OAU T(J 

Mua sam tài san cO dinh (2.403.978) (1.917.494) 

Tin thu tCrthanh I', nhiicmng bàn TSCO 1.663 26.329 

Tiên thu câ tCrc và Ii nhuân ducic chia tr càc khoân 

du tir, gop von dài han 

31 36.628 9.033 

Liru chuy&n tin thun tü hot dng du tu (2.312.787) (1.882.132) 

LLJU CHUYN TIN TI:! HOATDONG TAI CHINH 

Tang von diêu I 23.1 118.187 118.470 

Li.tu chuyn tin thun tü hoat ông tài chInh 118.187 118.470 

Li.ru chuyn tin thun trong nam 43 .548 .784 59.65 1.409 

Tin và các khoán tucmng dirdng tin u nàm 159 .154 .625 99.503.216 

Tin và các khoân tucmng th.rcmng tin cuOl nàm 35 202.703.409 159.154.625 

Ngitli Ip Ngi.tOi phê duyt I 'yet C 

2t1,t< 
f4WNGAN HAN' 
I lONG NGH'p 
*  rA PHAT 

   

Nguyn Thj L 

Phô Truâng ban 

Ban Tài chinh - K toán  

PhüngVän HirngQuang 

K toán tritâng 

Tiét Vn Thành 

T6ng Giám dóc 

Ngay 15 thông 3 nàm 2021 

Cdc thuyt minh kern theo là môt bô phan hop thành cüa báo cáo tài chInh hçip nhtt nay 
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NGAN HANG NONG NGHIP VA PHATTRIN NONGTHONVITNAM MAU B05/TCTD-HN 

SO 02 Lang H, phi!äng Thành Cong, quân Ba Dlnh Ban hành theo Thông tit sO 49/2014/TT-NHNN 

Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam ngày 31 tháng 12 nàm 2014 cOa Ngân hang Nhà nuàc 

muvh MINH BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT 
Các thuyet minh nay là môt b phn hçlp thành và cOn du'cic doc dong thai vol bOo cáo tài chinh hop nhOt kern theo 

1. THONG TIN KHAI O.UAT V NGAN HANG 

Thành Iâpvà hoatdông 

Ngãn hang Nong nghip va Phàttrin NOng thôn Vit Nam (sau dày gol tht là "Ngân hang" haàc "Agribank") 

du'c thành lap thea Quyt d]nh sO 53/HDBT ngày 26 tháng 3 nàm 1988 cüa Chü tjch Hi dOng B trl!&ng 

vài ten gpi là Ngân hang Phát trin Nong nghiêp Viêt Nam. Sau dO, Ngân hang thtc d61 ten thành Ngãn 

hang Nông nghip Viet Nam thea Quy& dnh sO 400/CT ngày 14 tháng 11 nãm 1990 cüa Thu tu'áng Chinh 

phü nuàc Cong hOa Xã hi Chü nghia Vit Nam. Thea O.uyt d]nh sO 280/QD-NH5 ngày 15 thang 11 näm 

1996 và O.uy& d]nh sO 1836/QO-TCCB ngày 28 tháng 12 nàm 1996 cüa Ngân hang Nhà nirOc, Ngân hang 

dircic d6i ten mt ln n0'a thành Ngân hang Nong nghip và Phàt trin Nông thôn Vit Nam nhu' hin 

nay. 

Ngân hang là doanh nhip Nhà nu'àc dc bit diXc tO chCtc thea mO hlnh TOng cOng ty Nhà nijOc, cO thai 

hn hot dQng là 99 nàm. 

Ngay 30 thãng 01 nãm 2011, Ngân hang Nhà nuOc Vit Nam d ban hành Quy& djnh sO 214/O.D-NHNN 

phê duyt vic chuy4n 501 hinh thO'c s hO'u cUa Ngân hang Nông nghip và Phát tri4n Nong thôn Viêt Nam 

tü' Doanh nghip Nhà nitOc sang Cong ty TNHH Mt thành viên do Nha nfc lam chCi sà h0u. Ngày 26 tháng 

4 nàm 2012, Ngàn hang thirc hin dàng k' kinh daanh là Cong ty TNHH Mt thành viên thea sO dãng k' 

kinh daanh 0100686174. 

Ngân hang du'cthành 1p nhm thirc hien cãc hat dng ngân hang baa gOm nhn tin gü'i khong k' han, 

tin gt cO k' hn, tin gcti tit kim và các loi tin gcri khác; phàt hành chCrng chi tin gui, k'i phiu, tin 

phiéu, trài phiu d huy dông vOn trang nu'ác và nuác ngaài; cp tin dung; m& tài khaân thanh taán cha 

khàch hang; cung O'ng càc phu'dng tiên thanh taãn; cung Ctng các djch vu thanh taán; vay vOn cãa Ngàn 

hang Nha nitOc du'Oi hinh thO'c tái cp vOn; vay vOn cüa tO chcrc tin dung, tO chOt tài chinh trang nifäc và 

nu'Oc ngaài; mO tài khaân; tO chü'c và tham gia h thOng thanh toán; gOp vOn, mua c6 phn cüa doanh 

nghip va tO chiYc tin dung khác; tham gia du thu tin phu Kha bac, mua, bàn cOng cy chuy4n nhu'ng, 

trái phiu Chinh phü, tin phiu Kha bc, tin phiu Ngân hang Nhà nu&c Va CC giy th cO già khác trên thj 

tru'ng tin te;  kinh doanh, cung Ctng djch vy ngai hOi và san phm phai sinh v t' giá, li sut, ngoai hOi, 

tin t và tài san tài Chinh khác; üy thác, nhân üy thác, dai l trong lTnh vu'c lien quan dn hat dng ngân 

hang, kinh daanh baa him, quàn l tài san; hoat dng rnua nc; các hoat dng kinh doanh khàc cüa ngân 

hàngthirng mi và CC ha?t dng kinh daanh khác thtC Ngân hang Nhà nu'äc Vit Nam (sau dày thxc 

gi là "NHNN") chap thun thea quy dlnh  cüa phãp lut. 

VOn diu lé 

Ti ngày 31 tháng 12 näm 2020, sO vOn d1u l cüa Ngân hang là 30.709.923 triêu dOng (ti ngay 31 thàng 

12 näm 2019 là 30.591.453 triu dOng). 

Mng liiái hatdng 

Ngãn hang cô Try sà chinh dt tai sO 02 Lang H, phithng Thành Công, quân Ba lnh, thành phO Ha Ni, 

Viet Nam. TOng sO d1m mng luâi cüa Ngân hang dn ngày 31 tháng 12 nm 2020 là ba (03) van phang 

dai dien, ba (03) dn vi sy' nghiep, môt tram bay mu'i m6t (171) chi nhánh loal I, bay tram sáu mu'ci tam 

(768) chi nhãnh laai II, mQt (01) chi nhánh tal Campuchia và mt nghln hai tràm tam mu'i sàu (1.286) 

phàng giao djch. 

bE 
VI 

: 
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NGAN HANG NONG NGHIP VA PHAT TRIN NONG THON VIT NAM MAU B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HP NHAT (ilép theo) 

Nhân viên 

Tông so can b, cong nhàn viên côa Ngân hang ti ngày 31 tháng 12 nãm 2020 là 39.003 ngu'äi (t?i ngày 

31 tháng 12 nám 2019 là 39.231 ngifäi). 

Cong ty con 

Tai ngày 31 tháng 12 nàm 2020, Ngân hang cO nàm (05) cOng ty con nhu' sau: 

STT TêncOngty 
Quyt inh thành lap! 
. 

Gi yphepkinhdoanhso 

Linh virc hoat 

dOng 

TIes 
- 

hi.tucua 

Ngan hang 

COngtyChothuêTàichInh 

I Ngân hang NOng nghip 

Va Phãt tr4n Nông thôn 

Viêt Nam ("ALC I") 

238/1998/O.D-NHNN ngày 14 

tháng 07 nãm 1998 cOa Thông 

Oc Ngân hang Nba nu'àc 

Chothuêtài chInh 100,00% 

2 Cong ty TNHH MN Dch 

vu Ngân hang NOng 

nghip Vit Nam ("Cong ty 

Dich vu") 

0101452242 ngày15tháng04 

nâm 2011 cOa Sâ K hoch và 

u Ui' Ha Nôi 

lnthLrongmi, 

quàng cáo thit ké 

thi cong các cong 

trnh xây dy'ng c 

bàn,dàotaovà 

cungcpcácd!ch 

vu ngân qu9 cho 

Ngân hang 

100,00% 

3 Cong ty TNHH MN Quàn 

i'' n Va Khai thác tài san 

Agribank ("Agribank 

AMC") 

0106134589 ngày 25 tháng 03 

nàm 2013 cOa S& K hoach và 

Du Ut Thành phO Ha NQi 

O.uàn l' và khai 

thác tài san, mua 

ban n 

100,00% 

4 Cong ty CO phàn ChCtng 

khoán Agribank 

("Agriseco") 

08/QD/GPHKD ngày 04 

tháng 05 nám 2001 cOa Uy 

ban Ch(rng khoán 

Kinh doanh chCtng 

khoán 

75,21% 

5 Cong ty CO phn Bâo him 

Ngân hang Nong nghip 

("ABIC") (*) 

38/GP/KDBH ngày 18 thang 10 

nàm 2006 cOa B Tài chInh 

Dich vu bào him, 

tái báo hi&m, dàu 

ti.rtài chInh 

52,93% 

(*) T lê s& hU'u tru'c tip cOa Ngân hang là 52,93%. Trong nám 2020, Ngân hang không con sO hO'u 

gian tip qua Agriseco. 

Thuyét minh v khâ nàng so sánh thông tn trén baa cáo tài chInh hap nht 

SO lieu so sánh là sO lieu cOa báo cáo tài chinh hap nht cho nàm tài chinh kt thüc ngày 31 thang 12 näm 
2019 d duc kim toán. MOt  sO chi tiêu d thxc trInh bay lai theo báo cáo Kim toán Nhà niràc (xem 
Thuyt minh sO 46). 
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NGAN HANG NONG NGHIEP VA PHATTRIN NONG THON VIETNAM MAU B05/TCTD-HN 

THUYT MINH BAO cÁo TAI CHiNH HqP NHAT (Tip theo) 

2. COScLPBA0CAOTAICH1NH HaPNHATVANAMTAICHINH 

C s& lap báo cáo tài chinh hp nht 

Báo cáo tài chinh hp nht kern theo uc trmnh bay bng ng Vit Nam (VND), theo nguyen tk giá góc, 

phü hp vài chun mirc k4 toán, ché d k toán áp dung cho các tó chcrc tin dung ("TCTD") ti Vit Nam 

va các quy dinh pháp I' CO lien quan dn vic 1p và trinh bay báo cáo tài chInh hp nht. Tuy nhièn, do 

quy mô hot ng cüa Ngân hang rt IOn, cho muc dich lap báo cáo tài chInh hp nht nay, các so lieu 

thrc lam tron dn hàngtriu va trinh bay theo cn vj triu VND. Vic trinh bay nay không ânh hu'äng tr9ng 

yu n báo cáo tài chInh hp nht v tinh hlnh tài chinh hp nht, k& qua hoat dng kinh doanh hp 

nhat cong nhu'tinh hinh kru chuyn tin tê hp nht cüa Ngân hang. 

Báo cáo tài chInh hcp nhat kern theo khong nhm phàn ánh tinh hinh tài chinh hp nht, k& qua hoat 

dQng kinh doanh hp nhát và tmnh hlnh li.ru chuyn tin tê hclp nht theo các nguyen thc và thông l k 

toán thrc chp nhn chung ti các nu'Oc khác ngoài Vit Nam. 

Các khoãn muc  không d,Jc trinh bay trên báo cáo tài chinh hp nht nay theo quy jnh ti Quyt d]nh sO 

16/2007/O.O-NHNN ngày 18 tháng 4 nãm 2007 Va Thông tu' sO 49/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 nrn 

2014 v ché d báo cáo tài chinh dói vOl các tO chü'c tin dung do Ngân hang Nhà nirOc ("NHNN") ban hành 

ngày 31 thãng 12 nám 2014 là các khoàn myc không cO sO dir hoc khong phát sinh giao djch trong n5m. 

Närntàichmnh 

Nám tài chinh cUa Ngân hang bt du tü' ngay 01 tháng 01 Va k& thüc vào ngày 31 tháng 12. Báo cáo tài 

chinh hp nht nay dirc 1p cho nm tài chInh k& thtc ngày 31 tháng 12 nàm 2020. 

Den vi tin tê scr dung trong k toán 

Den vi tin tê scr dung trong cong tác k& toán cCia Ngàn hang là DOng Viêt Nam ("VND"). 

3. TOM TAT CAC CHINH SACH KT0AN CHO yu 

3.1 Các thay di trong chinh sách k toán và thuy& minh 

Các chinh sách k toán cOa Ngân hang thrc sO' dung d lap báo cáo tài chinh hp nht cho nàrn tài chinh 

k& thCic ngày 31 tháng 12 nàrn 2020 d.rc áp dung nhat quán vOi các chinh sách dã thrcc sO' dung d 1p 

báo cáo tài chinh hp nht cho nám tài chir,h ktthüc ngày 31 tháng 12 nam 2019. 

Thông tu' sO 01/2020/TT-NHNN ngày 13 tháng 3 nám 2020 v vic cc cu Ii thai gian trà n, min, giàm 

läi, phi, gicr nguyen nhóm n nhm hO tr khách hang chju ânh hu'&ng do djch Covid-19, cy th: 

Theo Diu 4, Khoân 1 cOa Thông tLr sO 01/2020fr1-NHNN  ngày 13 tháng 3 nám 2020 ("Thông tu' 01") 

cOa Ngân hang Nhà nil&c, các khoàn n cO th dic cacu al thai h?n  trâ nvà gio' nguyen nhóm n 

ti thai dl&m gn nht tru'Oc ngày 23 tháng 01 nárn 2020 khi dp crng dy O các iu kiên sau: 

Phát sinh tCr ho?t ding cho vay, cho thuê tài chinh; 

Phát sinh nghia vu trà n gOc và/hoac li trong khoing thl gian tCr ngày 23 tháng 01 nâm 2020 

dn ngày lin k sau 03 tháng k tix ngày ThO ti.rOng Chinh phO cong bo hét djch Covid-19; 

Khách hang không có khâ náng trà n dng han nq gOc và/hoc li theo hp dOng, thOa thuân 

cho vay, cho thuê tài chinh d k'' do doanh thu, thu nhp syt giàm bOi ành hi.r&ng cOa dich  Covid-

19. 
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NGAN HANG NONG NGHIEP VA PHAT TRIN NONG THON VIT NAM MAU BO5IrCTD-HN 
THUYT MINH BAO CÁO TAI CHINH HqP NHAT (Tiép theo) 

Thai gian ca cu li theo Thông tu' 01 trong trLräng hp kéo dài them mt khoàng thai gian trà n 

không vut qua 12 thang k tu' ngày cuói cüng cüa thai h?n  cho vay (thai d1m khách hang phài trà 

ht toan b n g& và läi theo hçip dng, thOa thun cho vay d kg'). Ngân hang khong hch toán so li 

phài thu vào thu nhp lãi dói vó'i các khoân nçs thic c cu theo Thông tu' 01. 

Thông tu' có hiu li/c tü' ngày 15 tháng 3 nám 2020. 

3.2 Các cd s& dánh giá và các rOc tinh k toán áp dung 

Viêc lap báo cáo tài chInh hp nht tuân thu theo chun mi/c k toán, cM ô k toán áp dyng cho cac tO 

chCtc tin dyngti Vit Nam và các quy d]nh pháp I' CO lien quan dn vic 1p và trinh bay báo cáo tài chInh 

hp nht yêu cu Ban TOng Giám Oc phái cO nhO'ng u'Oc tInh và gia dlnh  ânh hif&ng dn sO Iiu báo cáo 

v các khoán cOng no', tài san và viêctrinh bay các khoân cOng nvà tài san tim tang t?i  ngày 1p báo cáo 

tài chInh hp nht cong nhu' các sO lieu báo cáo v doanh thu và chi phi trong suOt nàm tài chinh. Mac dü 

cãc irOc tInh k toán u'c 1p bng tt cà sy' hiu bit cüa Ban TOng Giám dOc, sO thi,rc t4 phát sinh cO th4 

khác vài các u'Oc tinh, già tlinh dat ra. 

Hoat dng lien tuc ca côc cong ty con 

Cong ty Cho thuê tài chinh I — Ngân hang Nông nghip va Phát trin Nông thOn Vit Nam ("ALC I"): 

theo báo cáo tài chinh cüa ALC I, ti ngày 31 thang 12 nám 2020, ALC I cO 10 lOy k là 794 t' VND và 

vOn chü sO hO'u cüa ALC I là am 518 t'VND. Ngoài ra, n phái trã tai ngày 31 thang 12 nãm 2020 cüa 

ALC I bao gOm khoán nc li phâi trà d qua hn thanh toán là 452 t' VND, trong dO cO 432 t' VND là 

n li phâi trà Ngãn hang Nong nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam. Mc dü ALC I d thy'c hien 

dam phán vOi các d6i tác v viêc thy'c hiên thanh toán va co' cuncI, n lãi phài trà van chim 766% 

tOng n phâi trâ cüa ALC I. Nh&ng diu kiên nay cho thy s' tOn ti cüa yéu tO khong chc chn 

trQng yéu cO tM dan tOi nghi nga dáng k4 v khâ näng hoat dQng lien tuc cüa ALC I. 

• Ban TOng Giám dOc Ngân hang và các cong ty con cOn li cüa Ngan hng cOng d thy'c hiên dánh giá 

khâ náng tiép tyc hoot dông cüa các cOng ty con và nhân thy các cong ty con nay cO di) nguOn lu'c d 

duy tn hot dQng kinh doanh trong mt tu'o'ng lai xác djnh. Theo do, Ban TOng Giám dOc không nhn 

thy có 51/ khOng chc chn trpng y&u nào cO th4 ành hu'&ng dáng k4 dn khà náng hot dng lien tyc 

cüa các cong ty con. Do dO, báo cáo tài chInh hp nht nay du'c Ip  trên co'sO hot dng lien tyc cho 

Ngân hangvacáccOngtycon. 

3.3 Co' sO hap nht báo cáo tài chInh 

Cc" s& hclp nh6t báo cáo tOi chinh 

Báo cáo tài chInh hp nht bao gOm báo cáo tài chinh riêng cüa Ngan hang va báo cáo tài chInh cüa các 

cong ty do Ngân hang kim soat (cãc cong ty con) &tac lap cho nám tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 

nàm 2020. Vicki4m soát nay dt du'c khi Ngân hang cO kha náng kim soát các chinh sách tài chinh và 

hot dng cOa các cong ty nhn du tu' nhm thu du'c lqi Ich tC.r hot dng cOa các cOng ty nay. 

K& qua hoat dong kinh doanh cOa các cong ty con thrac mua lai ho5c ban di trong nám thc trinh bay 

trong báo cáo kt qua hot dong kinh doanh hp nhat W ngày mua cho dn ngày ban khoán du ti! & cOng 

ty con do. Trong tru'äng hp can thit, báo cáo tài chinh ci)a các cOng ty con du'c d1u chinh d các chInh 

sãch k4 toán diiçlc áp dyng tai Ngân hang và các cOng ty con là giOng nhau. 

Tat ca các nghip vy và sO dii' giO'a Ngân hang v&i các cOng ty con và gi&a các cong ty con du'c loi bO khi 

hp nhat báo cáo tài chfnh.	 -J-
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Li ich cOa c' ông khong k14m soát bao gOm giá tr cãc li Ich cOa có ông khong kim soát ti ngày hp 

nht kinh doanh ban du và phn li ich cOa c6 Ong khong kim soát trong st blén dng cOa tong vOn 

chü sO hO'u k tii ngay hp nht kinh doanh. Các khoãn l phát sinh tai cong ty con phài &rc phân b6 

t1rng Ctng vOl phn sO h0'u cOa cO ông khong kim soát, k câ trilOng hp sO 10 o IOn hn phn sO hru 

cOa cO ông khong k14m soát trong tài san thun cOa cong ty con. 

Hçip nh6t kinh doanh 

Tài san, cong n và cong n tim tang cOa cong ty con thic xác d]nh theo giá tn hp I' tal ngày mua cong 

ty con. Bt k' khoân phy trQi nào giO'a giá mua và tOng già tr hp l cCia tài san thrc mua thxc ghi nhân 

là Ii th thuvng mgi. Bat k" khoàn thiu hyt nào giU'a giá mua và tOng giá tr hp l'' cOa tài san u'c mua 

u'c ghi nhn vào kt qua hot dng kinh doanh hp nhat cOa nam tài chinh phát sinh hot dng mua 

cong ty con. 

Li ich cOa cO ông khOng kim soát ti ngày hp nhat kinh doanh ban u thxc xác d]nh trên c sO tç'  Iê 

cOa cO ông khong ki&m soát trong tOng giá trj hclp l' cOa tài san, cong n va cong nc tim tang thtc ghi 

nhn. 

Lii th thuttng mcii 

Ll th thuvng mi trên báo cáo tài chinh hp nhat là phan phy tri/chit khau giOa mCrc giá phi hp nhat 

kinh doanh so vOl phan li ich cOa Ngân hang trong tOng giá trj hp l' cOa tài san, cong nvà cong ndtiêm 

tang cOa cong ty con, cOng ty lien kt, hoc dn vi gop vOn lien doanh tai ngày thu'c hiên nghlep da tLt. 

Li th thung mi phân bO vào kt qua hoat dng kinh doanh hp nhat theo phirng pháp thrOng thang \ 

trongthOi gian khong qua 10 nm. 

Li th kinh doanh cO thrc tuviec mua cong ty lien kt và csO kinh doanh Ong kim soãt u'c tinh vao/J 

già trj ghi sO cOa cong ty lien k& và cci sO kinh doanh dOng kim soát. Li th kinh doanh tir viêc mua các 1  

cong ty con th.rc trinh bay rieng nhu' mQt lo?i  tài san cO khác trên bang can dOl k toán hp nhat. Khi bàn 

cong ty con, cong ty lien kt hoc dcin vj gop vOn lien doanh, giá trj cOn al cOa khoàn ldi th thu'cing mat 

chu'a khau hao hat thtc tinh vào khoàn li/lO do nghiep vy nhng bàn cong ty ti.rcing irng. 

3.4 Tin và các khoàn tu'cing th.rcing tian 

Tian va cãc khoàn tircing thrcing tian bao gOm tian met, yang bc, d qu, kim loi qu, tian giYi thanh toán 

ti Ngân hang Nhà nu'Oc, tin phi4u ChInh phO và các giay tO cO giá ngn hn khác d dlau kin chiat khau 

vOi Ngan hang Nhà nu'Oc, các khoàn tian gcri thanh toán và tian g&i cO thai hn dáo hn khOng qua ba 

thàng ka tt ngày gO'i và các khoàn du tu chiYng khoàn cO thOl han thu hOi hok dáo hn khong qua ba 

thang k4 tu ngày mua. 

3.5 Tin gOl và cho vay các TCTD khác 

Các khoàn tian gO'i và cho vay TCTD khác dirc cOng bO và trinh bay theo sO dii n gOc t?i  thai dm kat 

thOc nam tài chInh. 

Viêc phân loi rOi ro tin dung dOl vOl các khoân tian gcri và cho vay càc tO chcrc tin dyng khác và trich 1p 

d phOng tu'cing ü'ng thxc thirc hin theo quy d]nh ti Thông ti.r sO 02/2013/TT-NHNN ngày 21 tháng 01 

nàm 2013 ("Thông tir 02") và Thông tu' sO 09/2014/TT-NHNN ngày 18 tháng 3 nàm 2014 ("Thông tlr 09") 

cOa Ngân hang Nhà nuOc Vit Nam. Theo dO, Ngân hang trich Ip  dy' phOng cy tha cho các khoàn tian gCri 

(tri tian gCri thanh toán) và cho vay các tO chCtc tin dung khãc theo phircing pháp nêu ti Thuyat minh sO 

3.7. 
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Theo Thông tu' 02, Ngân hang khOng cn phài trich 1p dr phong chung d61 v&i càc khoàn tin gui và cho 

vay các t6 ch(rc tin dung khác. 

3.6 Các khoân cho vay khách hang 

Càc khoàn cho vay khách hang du'ac trinh bay theo so du' n gOc ti thai dim k& thuc nàm tal chinh. 

Càc khoân cho vay ngn hn là các khoân cOthäi hn cho vay du'âi 1 nàm tinh tCr ngày giài ngân. Các khoan 

cho vay trung h?n  cO thai han cho vay tü' 1 nm dn 5 nm tinh tt1 ngày giâi ngân. Các khoàn cho vay dài 

han có thai hn cho vay trên 5 nàm tinh t! ngày giài ngân. 

Dli phong rüi ro tin dung cüa các khoàn cho vay khàch hang difc hch toán và trinh bay thành mQt dOng 

riêngtrên Bang can dOi k toán hp nht. Vic phân Io?i nvà Ip di,r phOng rüi ro tin dyng dirqcthitc hin 

theo Thông ti.r 02 và Thông tu' 09 nhu' trinh bay trong Thuyét minh sO 3.7. 

Ngân hang thçrc hin bàn n cho Cong ty TNHH MN O.uân I Tài san ccia các TCTD Vit Nam (VAMC) thea 

già trj ghi sO theo Nghj d]nh sO 53/2013/ND-CP cüa Chinh phu có hiêu li,rc tir ngày 09 tháng 7 nm 2013 v 

"Thành Ip, tO ch(rc và hot dng cQa Cong ty O.uàn l' tài san cüa các TCTD Viêt Nam", Thông tu' sO 

19/2013f1T-NHNN cüa Ngân hang Nhà nu'äc CO hieu li,tc tt ngay 15 tháng 9 nám 2013 quy djnh v vic 

"Mua, bàn và xü' l' n xu cüa Cong ty Quân l tài san càa các TCTD Vit Nam", Cong van sO 8499/NHNN- 
* , , A .* ii , 

TCKT ngay l4thang 11 nam 2013 cua Ngan hang Nha nu'c ye vic Hu'ng dan hch toan nghip vy mua 

bàn n xâu cua VAMC và TCTD" và Thông tu' sO 14/2015/TT-NHNN ngày 28 tháng 8 nam 2015 cüa NHNN 

sra dOi, bO sung mt sO diu cüa Thông tu' sO 19/2013/TT-NHNN quy dlnh v viêc mua, bàn và xCi' iç' n 

xu cua Cong ty O,uân l' tài san cOa các TCTD Vit Nam. Theo dO, giá ban là sO dii' n gOc ciia khàch hang 

vay chu'a trâ tr& di sO tin dii' phông cu th d trich 1p nhu'ng chu'a sCi' dung cüa khoàn nxu dO và nhn 

du'&i dng trái phiu dc bit do VAMC phát hành. 

Sau khi hoàn thành thi tyc bàn nxu cho VAMC, Ngân hang tin hành hch taán tttoán ngOc, scr dung 

di phong Cu th d trIch 1p và ghi nhn mnh giá trài phiu dc bit do VAMC phát hành bng giá trj ghi 

sO trü' di dy' phone cy th d trich cCia khoàn nq d bàn. Khi nhn I?i  khoàn n da ban cho VAMC, Ngân 

hang sü'dyng nguOn di,t phong rüi roda trich hang nàm cho trài phiu dàc bit d4 xCr l' nxau, phan chênh 

lch giO'a dy' phang giâm giá dâ trIch 1p và già trj khoán vay/trái phiu cOn l?i  chu'a thu hOi dIIC sè du'c 

ghi nhân vàa baa cáo k4t qua hot dng kinh doanh hp nht trên khoân myc "Thu nhp tü hot dng 

khác". 

3.7 Phân loal nd và trIch lap dy' phOng rüi ro tin dung 

Theo Thông tu' sO 02/2013/TT-NHNN ngày 21 tháng 01 nam 2013 ("Thông tu' 02") và Thông tu' sO 
09/2014/TT-NHNN ngày 18 tháng 3 nãm 2014 ("Thông tu' 09") cüa Ngãn hang Nhà nu'Oc, tO chctc tin dung 

phâi thu'c hiên phân loi nçl, trich 1p dir phOng rüi ro tin dung. Vic phân loi nvà trich 1p di! phOng rüi 

ro tin dungtheo quy djnh cua Thôngtir 02 và Thông t109 du'çlc àp dyngvOi cáctài san Co (gçi tt là "no") 

baa gOm: 

- Cho vay; 

- Chit khu, tái chi& khu cong cy chuy&n nhu'ng va giy tO cO giá khác; 

- Baa thanh toàn; 

- Các khoán cp tin dung du'Oi hlnh th(i'c phát hành the tin dung; 

- Càc khoàn trâ thay thea cam kt ngoi bang; 

- 56 tin mua và üy thác mua trái phiu doanh nghiep chu'a niêm yt trên thi tru'ang chCi'ng khoán hoc 

chu'a dàng k' giao dich  tren thj tru'Ong giao djch cüa các cong ty di chOng chira niêm yt (Upcom) 

'4- 
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(sau day gi tht là trãi phiu chiia nièm yt), khong baogm mua trái phiu chu'a niêm yt bang nguón 

vOn iiy  thác ma ben Ciy thác chiu rii ro; 

- iDy thác cp tin dyng; 

- Tingi'i (trü'tin gcri thanh toán) ti tO ch(rc tin dung trong nu'Oc, chi nhãnh ngân hang nu'dc ngoài ti 

Vièt Nam theo quy dnh cüa pháp luâtvà tin gü'i tai tO chcic tin dung nu'äc ngoài. 

Theo do, nhOm na ctia khách hang là nhOm na cO rüi ro cao hen khi thu'c hin phân loi n dOng thai theo 

iu 10, Oiu 11 cüa Thông ti!02 và nhOm nc cüa khách hang do Trung tam Thongtin tin dung ("dc") ccia 

Ngân hang Nhà nu'dc cung cp ti thai dim phan loi n. 

Càc khoân na dirc phân loai theo các mtrc do rüi ro nhi.r sau: N dü tiêu chun, Nd can ch(i ", N dtidi 

tiêu chuan, N nghi ngäva N cO khà näng matvon. Nxau là các khoàn na du'ac phan loi là N du'Oi tiêu 

chun, Nd nghi ngä và Nd cO khâ nang mat vOn. Các khoàn na ditc phân loi và trich 1p dy' phong rii ro 

tin dung vào thai dl4m cuOi mÔi qu' cho ba quç' du nãm và vào ngày 30 tháng 11 cho qu' bOn trong nàm 

tàichInh. 

Dy' phOng rüi ro tin dung cüa các khoàn ny' dirqc tinh bng giá tn con lai cUa khoàn na trCt giá trj ccia tài 
san bào dam d thfdc khau trü' theo cac t' l thtdc quy dnh trong Thông tu' 02. Dir phang cy tM thrdc 
trich 1p dy'a tren phân loai na và t' lê dir phOngtu'eng Crng vdi tü'ng nhóm nhu' sau: 

Nhóm Loi T' lê du' phang Cu th 

1 Ne dü tiêu chun 0% 

2 Nacànchü 5% 

3 
a 

Nadu'eitieuchuan 0 20/o 

4 N nghi nga 50% 

5 NI CO khà näng mt vOn 100% 

Tru'ang hap môt khách hang CO nhiu hen mt khoãn na vOl Ngãn hang ma cO bat k' khoàn n nào b 

chuyn sang nhOm n rii ro cao hen thl Ngân hang phân loi các khoàn n cOn li cüa khách hang dO vào 

nhOm na rüi ro cao hdn tu'dng ü'ng vOl mrC d rCii ro. 

Khi Ngan hang tham gia cho vay hdpvOn  không phài vOi vai trO là ngan hangdàu mOi, Ngân hangthu'c hin 

phân lo?i các khoân n (bao gOm cà khoân vay hdp  vOn) cüa khách hang do vào nhóm rüi ro cao hen gi0'a 

dánh giá Cüa ngân hang du mOi và dánh giá Cüa Ngân hang. 

Theo Diu 10, Khoàn 3a cüa Thông tu' 09, cáC khoàn n rac cc CaU li thOi hn trà nvà glU' nguyen nhóm 

na nhu' d dU'dC phan loi tru'Oc khi cc cau li thai hn trà n khi dáp (mg d1i COC d1u kin sau: 

- Khoàn nvà vic cp tin dung khong vi phm CáC quy djnh cüa pháp luât; 

- Vic Ce CU li thai hn trà n là phü hp vOl myc dIch cüa dy' an vay vOn trong hp dOng tin dyng; 

- Khách hang sü' dyng vOn dung myc dIch; 

- Khách hang CO phu'dng an trâ n mOi khà thi, phü hp vOi d1u kiên kinh doanh; 

- Ngân hang dáp (mng dlmdc  quy dinh cüa NHNN v các giOi h?n,  t' lê bào dam an than trong hot dng 

Cüa Ngân hang, bao gOm câ t' lê tOi da cüa nguOn vOn ngan hn dUdC  sCt dung d4 cho vay trung hn, 

dài han trong tru'Ong hgp cc càu lai khoân n ngn han d6 thành khoàn na trung, dài han. 

Chi khi CáC diu kiên trén thmdC dáp Crng, Ngân hang có tM thu'c hin Cd cau lai thai han trâ na cüa các 

khoàn cho vay khách hang và gicr nguyen nhOm n cüa CãC khoàn cho vay khách hang nhu' d ditdC phân 

loai hiên tai. DOi vOl mOt  khoân na, viêc thu'c hiên cc cau lai thai hn trà nq và giD' nguyen nhOm n chi 
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du'c thirc hiên 01 (mt) ln. Diu 10, Khoân 3a cüa Thông lit 09 CO hiêu l'c thi hành tü ngày 20 tháng 3 

nám 2014 Va hét hiu hrc thi hành tü' ngày 01 tháng 4 nm 2015. 

Theo Diu 1, Khoàn 3 cCia Thông tu' so 25/2018/TT-NHNN ngay 24 thàng 10 nám 2018 cüa Ngân hang Nha 

nlJc, thai gian w cu li thai hn trà nvà giG' nguyen nhóm n phG hp vài chu k' san xut kinh doanh 

cüa khách hang nhitng tOng thai gian cd cu li thai hn trã n tOi a khong du'c vu't qua thai hn cho 

vay vOn ban du theo hp dOng tin dyng dâ k'. 

Csäxác dinh giá tr và giá tn khau trCr cta tü'ng loai tài san dam bào du'çic quy djnh trong Thông Ut 02. 

Theo Thông tu' 02, di/ phOng chung ditc trich 1p d dy' phông cho nhG'ng tOn tht chi.ra du'c xác dlnh 

trong qua trthh phân loi nvà trich 1p di! phông cy th và trong cáctrung hp các tO chCrctin dynggp 

khO khãn v tài chInh khi cht lu'ng càc khoân n suy giám. Theo dO, Ngân hang phài thu'c hiên trIch lap 

và duy tn dçr phang chung bng 0,75% tOng giá tr càc khoàn n du'c phân Ioi tü' nhOm 1 dn nhóm 4 tth' 

tin gü'i và khoán cho vay, mua bàn cO k" hn giy tä CO giá dói vài tO chiYc tin dung, chi nhánh ngân hang 

nu'àc ngoài ti Vit Nam Va tin gü'i ti tO chCi'c tin dung ni.rác ngoài. 

3.8 ChCrng khoán kinh doanh 

ChO'ng khoán kinh doanh là nhCtng chCrng khoàn n, ching khoán vOn, chO'ng khoán khác thtc Ngan hang 

mua hn và d' dtnh ban ra trong vong mt nám nhm myc dich thu ICi tü'viêc hir&ng chênh léch giá. 

ChCrng khoán kinh doanh di.tc ghi nhn theo giá gOc vao ngày giao dlch  và luôn thnc phàn ánh thea giá 

gOctrong thai gian nm giG' tip thea. Tin li và cO tCrc bngtin thu ditc trong thai gian nm giG' chcrng 

khoàn kinh doanh ditac ghi nhn vào báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh hp nht trên w s& thy'c thu. 

ChCrng khoán kinh doanh du'c xem xét khâ náng giàm già ti thai d1m 1p Baa cáo tài chInh hp nht. 

Chttng khoán kinh doanh ditc phan loi là tài san CO du'c lap di,z' phongtheo Thông tu' 02. Chü'ng khoán 

kinh doanh không duc phân loi là tài san CO du'c 1p dl! phông giam giá khi giá tn ghi sO cao hn già tr 

thi tru'ang. Trongtru'ang hp không th xàc dmnh du'c già tn thj twang cüa chCtng khoán, các chu'ng khoàn 

se khong du'c trich 1p di/ phàng. Dy' phông rüi ro du'c ghi nhn vàa báo cáo k& qua ho?t dng kinh 

doanh hçp nht trén khoán muc "Li/(lO) thun tt mua bàn chCtng khoàn kinh doanh". 

3.9 ChCrng khoán du tLt 

3.9.1 ChL'ng khoán dOu tu'sOn sang debán 

Chttng khoán du Ut sn sang d bàn baa gOm cac chitng khoán nt và ch(rng khoán vOn ma Ngân hang 

nm giG' vâi myc dfch du tu' và sn sang d bàn, không thuôc loi chttng khoán mua vaa bàn ra thu'ang 

xuyên nhu'ng cO th4 bàn bt cü' IOc nàa xét thy cO li và dOng thai Ngân hang không phai là cO dông sang 

lap; hoc khong là dOi tác chin Iu'c; hoc khong cO khâ náng chi phOi nht dnh vào qua tnmnh lap, quy4t 

dnh các chInh sách tài chInh và hot dQng cüa doanh nghip nhân du tu' thông qua van bàn thôa thuân 

cCt nhân sy'tham gia Hi dOnglhành viên/Ban TOng Giám dOc. 

ChO'ng khoán vOn du'c ghi nhn theo già gOc váo ngày giao dch và luôn du'c phan ánh thea gia gOc trong 

thai gian nm giG' tip thea. ChCrng khoãn n du'çic ghi nhn thea mnh giá vao ngày giao dch. Lai dy' thu 

cia chO'ng khoán tru'âc khi mua (dOi väi chCtng khoàn natrà lai sau) hoac lai nhn tru'Oc chä phân bO (dOi 

vài ch(tng khoàn n trâ li trtxàc) du'cphàn ánh trên mt tài khoân riêng. Phn chit khu/phu trôi là 

chênh loch am/difclng giO'a giá gOc vi già t cüa khoân tin gOm mnh già cong (+) li dOn tich tru'Oc khi 

mua (nu cO) hoc tnü' (-) li nhn tru'c cha phan bO (nu cO), cong thrc phán ánh trên môt tài khoân 

rieng. 
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NGAN HANG NONG NGHIP VA PHAT TRIN NONG THON VIT NAM MAU B05/TCTD-HN 

THUYT MINH BAO CÁO TAI CHINH HQP NI-tAT (Tiép theo) 

Trong khoãng thai gian nm gi& chcrng khoán tip theo, các chü'ng khoàn nay d.rc ghi nhn theo mnh 

giá và chit khu/phj trQi (nu Ca) cüa ch(rng khoán sn sang bàn &rc phân b6 vào báo cáo kt qua 

hot dQng kinh doanh hp nht theo phung pháp thing thng trong suOt thii gian can li u'àc tInh cüa 

chi.rng khoán. s6 tin li trâ sau th!c ghi nhn theo nguyen tc: S6 tin lãi dón tich truâc khi mua u'cIc ghi 

giâm giá trj cüa chinh chü'ng khoàn O, dói tngvài tài khoàn lài dçrthu; và s6 tin Ii d6n tIch sau thai dm 

mua thIc ghi nhn vào thu nhp cüa Ngàn hang theo phirnng pháp cong d6n. 56 tin li nhn tru'&c thrc 

hach toán phân b6 vào thu nhp li dàu tu' chiYng khoàn theo phirnng phàp thfäng thng cho quäng thai 

gian du ti! chüng khoán. 

Hang nàm, ch(rng khoán sn sang d bàn sè &tc xem xét v kha nàng giàm giá. Chz'ng khoàn sn sang d 

bàn thc phân lo?i là tài san CO thtc 1p dii phong theo Thông tu' 02. ChCtng khoàn sn sang d bàn khong 

thrc phân loi là tài san CO du'c lap dy' phông giám giá khi già tr ghi s6 cao hn giá tn thj tru'äng. Dir 

phong rüi ro &rcc ghi nhn vào báo cáo kt qua ho?t  dQng kinh doanh hçip nht trên khoàn myc "Lâi/(16) 

thun t& mua bàn chü'ng khoán du ti!'. 

Các hçtp d'6ng mua Iqi vO ban lal 

Nhcrng chu'ng khoàn thrc bàn dOng thai th!c cam k& sè mua lai vào mQtthai im nhàt djnh trong tu'Ing 

lai vn dirac ghi nhn trên báo cáo tài chinh hp nht. Khoán tin nhn dirc theo thôa thuân nay dirc 

ghi nhn nhir mt khoân n phài trà trên bang can dhi k toàn hp nht và phn chênh loch gi&a già bàn 

và giá cam k& se mua li dirc phân b6 theo phu'ng phàp thi'ang thng theo li sut trên hp dông vào 

bào cáo kt qua hoat ông kinh doanh hp nht trong suOt thai gian hieu li,tc cCia hçlp dông. 

NhO'ng chiYng khoàn thrc mua dông thai dJc cam k& së bàn lai vao mt thai i4m nhàt dlnh trong tu'ng 

lai không du'qc ghi nhn vào ni bang trên báo cáo tài chinh hip nhàt. Khoân tin thanh toàn theo thOa 

thun nay thi'c ghi nhn nhir mt khoân myc "Cho vay khách hang" trén bang can dôi k toàn hp nht 

và phn chênh lch gici'a giá mua và giá cam kt sê bàn lai duc phân b6 theo phiro'ng pháp thräng thng 

theo li suàt trên hp dông vào báo cáo k4t qua hoat ng kinh doanh hp nht trong su6t thai gian hiêu 

lrccCiahpd6ng. 

3.9.2 Chü'ng khoán du tugii"den ngày d'do hgn 

Chü'ng khoán áu ttx giü' d&n ngày dáo hn là các chcrng khoán n thxc Ngàn hang mua hn vOi myc dch 

dàu tu' t34 hifâng li suàt, và Ngân hang có '' nh và cO khâ nng giü' càc chü'ng khoán nay dn ngày ão 

hn. Cht'ng khoán giQ' dn ngày ào hn cO giá tr thrc xác dinh  và cO ngay áo hn cy th4. Trong twang 

hp chCtng khoàn thi'çic bàn hn tru'àc thôi d]m áo han, các chüng khoán nay sê ducc phân loai lai sang 

chi'ng khoán kinh doanh hay ch(rng khoàn sn sang d bàn. Chü'ng khoàn du tu' gio' dn ngày dáo hn 

u'c ghi nhn tu'ng ty' nhu' chij'ng khoàn n sn sang d bàn. 

Hang nãm, chü'ng khoán du tu' giG' dn ngày áo hn Se &rc xem xétv kha nàng giam giá. Chu'ng khoán 

du tu' giG' dn ngày do han thrc phân loai là tài san Co diictrich 1p dy' phàngtheoThongtu'02. Chc'ng 

khoàn du tu' giG' dn ngày ào hn khong thj'c phân loai là tài san CO th!c trich 1p dy' phông giâm giá 

khi giá trj ghi s6 cao hn giá tn th twang. Trong tru'ang hp khong th& xác d]nh dii'c giá th tru'ang cCia 

chCrng khoán, các chung khoán së khong di.rc trIch 1p dy' phàng. Dy' phàng rüi ro uc ghi nhn vào bão 

cáo k& qua hoat dng kinh doanh hçlp nhàt trên khoân myc "Li/(l6) thun ti mua bàn chü'ng khoán dàu 

tiE. 

O6i väi chü'ng khoán là trái phiu doanh nghip chira niem yt thi vic phân lo?i n và trich lap dir phong 

thiic hiên theo chinh sàch ké toán d cap ô Thuyt minh s6 3,7. 
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THUYT MINH BAO cÁo TAI CHINH HQP NHAT (Tip theo) 

Trái phiéu dc biêt do VAMC phOt hành 

Trái phiu dác bit do VAMC phát hành là giy tacO giá CO thai hn do VAMC phát hành d4 mua n xu 

cüa Ngân hang. Trái phiéu dc bit &tc ghi nhn theo mênh già vao ngày giao dich vài läi suát bng 0 và 

luOn thrc phân ánh theo mnh giá trong thai gian nm gi0'. Mnh giá cüa trãi phiu dc bit thtc phàt 

hành tu'cng crng v&i khoàn n xu du'c bàn va là so dir n gOc cüa khách hang vay chu'a trà tr1 dl sO tin 

dir phông cu th4 dã trich lap nhu'ng chu'a sü' dung cüa khoân n xu dO. 

Trongthäi gian nm g1Utrái phiu dc biêt, hang nm, Ngân hang tinh toàn và trich lap di! phóng rJi ro cy 

th hang nãm theo hifâng dn ti Thông tu' sO 14/2015/TT-NHNN ngày 28 tháng 8 nàm 2015 cüa NHNN 

sü'a dOl, bO sung mt sO diu cüa Thông tu' sO 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 nm 2013 quy dlnh v 

viêc mua, bàn và xCt l' nxu cca Côngty O.uàn l' tài san cüa cáctO chCrc Tin dung Viêt Nam và càcvàn bàn 

pháp l' lien quan cCia các cc quan Nhà niiOc cO thm quyn. 

DI.r phang cu th4 cho trái phi4u dàc bit dtrcc ghi nhân vào báo cáo kt qua ho?t dong kinh doanh hp 

nht trén khoàn myc "Chi phi dr phang rüi ro tin dung". Trái phiu dc bit nay không phâi trich lap dir 

phOng chung. 

3.10 GOp vOn, du ti.r dài han 

DOu tu' vOo cong ty lien doonh 

Các khoân gOp vOn lien doanh là thOa thun tren cc s& k' kt hp dOng ma theo dO Ngân hang và các ben 

tham gia thçrc hien hot ng kinh t4 trên cc s& dOng kim soát. Cc s& dOng kim soát thtc hiu là viêc 

dira ra các quyt dlnh  mang tinh chin lu'çic lien quan dn các chinh sách hot dng va tài chinh cCia dcn 

vi lien doanh phai cO sy' dOng thun côa các ben dOng kim soát. 

CácthOa thun gOp vOn lien doanh lien quan dn viêc thành lap môt cc s kinh doanh dôc lap trong dO cO 

các ben tham gia gOp vOn lien doanh du'cgpi là cc sâ kinh doanh dOng kim soát. Ngân hang lap báo cáo 

v các khoàn li ich trong các cc sâ kinh doanh dOng ki4m soát theo phiicng phap vOn chü sâ hO'u. Theo 

phu'cng pháp vOn chü sä hctu, các khoân gop vOn lien doanh du'c ghi nhn ban du theo giá gOc. Sau dO, 

giá tr ghi sO côa khoàn du tu'thrc dlu chinh theo nhO'ngthay dOi cüa phn s& hO'u cüa Ngân hang trong 

tài san thuan cüa cong ty lien doanh. 

Dtu tu' vào cong ty lien kt 

Cong ty lien kt là mQt cong ty ma Ngan hang cO ânh hu'àng dáng k4 nhu'ng không phài là cong ty con hay 

côngty lien doanh cOa Ngân hang. Anh hu'&ng dáng kthe hin aquyen tham gia vao vic dira ra cácquyt 

d]nh v chinh sách tài chinh và hot dng ciDa ben nhn du tu' nhu'ng khong cO ânh hu'âng v mat kim 

soát hoàc dOng ki4m soát nh0'ng chinh sách nay. Thông thiräng, Ngân hang du'c coi là cO ành hu'àng dáng 

k4 n4u sà h0'u trên 11% quyn bO phi4u 0 ddn vj nhan du tir. 

Các khoàn du tu' vào cong ty lien kt du'c hach toán theo phu'cng pháp vOn chO sO hO'u. Theo dO, các 

khoân gOp vOn lien kt thtc ghi nhn ban du trên bang can dOi ke toán hp nht theo giá gOc, sau dO 

du'c dlu chinh theo nhU'ng thay dOi cüa phn sO hQ'u cOa Ngân hang trong giá tn tài san thun cOa cOng 

ty lien k4t sau khi mua khoân dau ti!. Li th thi!cng mai phát sinh tiD'vic du tu' vào các cong ty lien k4t 

d.rc phàn ánh trong giá tr cOn li cOa khoãn du tu'. Ngan hang khOng phân bO giá trj li th thu'cng mal 

nay ma hang nàm thi,rc hiên dánh giá xem li the thu'cng mai cO bi suy giam giá tn hay khong. Báo cáo ket 

qua kinh doanh hp nht phàn ánh phan sO hO'u cüa Ngàn hang trong kt qua hot drig kinh doanh cOa 

cOng ty lien ket sau khi mua. CO tOt nhn duc/Li nhun &rqc chia t1x cOng ty lien kt dirc cn trO'vào 

khoân du tir vào cong ty lien kt. 
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THUYT MINH BAO CÁO TAI CHiNH HOP NHAT (Tip theo) 

Du tic dài han khOc 

Các khoân du tic dài hn khác th hien các khoàn du tu' v6n vao các dn vi khác ma Ngân hang nm g10 

dicài 11% quyn biu quy& và d6ng thai Ngân hang là c6 ông sang lap; hoc là di tác chin lu'c; ho5c có 

khà nàng chi phói nht lnh vào qua trnh lap, quyt nh các chInh sách tài chinh Va hoat dng cüa doanh 

nghiêp nhân du ticthong qua van ban thôa thuan cü' nhân sirtham gia Hi ng Thành viên/Ban T6ng Giám 

dóc. Các khoàn àu tic nay thcc ghi nhn ban du theo giá góc vào ngày giao dlch  và luôn &rçic phàn ánh 

theo giá góc trong thai gian nm giO' tip theo. 

DyphOng giOm giá di vái các khoOn 66u tic dài han khác 

Dic phàng giàm giá dOi vai các khoán du tic dài han khác thtc 1p néu doanh nghip ma Ngân hang Oang 

du tic bj l. U'Oc tinh cüa Ban Tang Giám óc v mCtc ô tn that khoàn dàu tic tlrcing Crng vOi chênh lêch 

giO'a t6ng von du tic thyt t cüa các ben tai doanh nghiêp và vOn chü sä hOu thu'c cO nhân (x) vOi t' lê vOn 

dàu tic cüa Ngân hang so vOl tOng vOn du tic thy'c t cüa các ben ti doanh nghip thcc xác dlnh  trên bang 

can ói k toán cüa doanh nghip ti thai d1m trich 1p dit phong. 

Dii phong giâm giá du tic dài hn khác dicc ghi nhân nhic môt khoàn chi phi hot ng trên báo cáo k4t 

qua hot ding kinh doanh hp nhat. 6i vOl khoân du tic vào cO phiu niêm y& hoc giá trj hp l' khoân 

dàu tic icc xác d]nh mOt  cách dáng tin cy, vic 1p d phong d.cc thiic hien dVa tren giá trl thi tricang 

cüa cO phiu (tung ti nhic dy' phang giàm giá chCcng khoán kinh doanh). 

DCingghinhn 

Các khoàn dàu tic ch(rng khoánbi d1ng ghi nhn khi quyn nhân &tic các luOng tin t1c các khoàn du tic 

bj cham dit hoc khi Ngân hang chuyn giao phan On rüi ro và ku ich gn lin vOl quyn sO hi'u cüa 

cáckhoàndutic. 9 
3.11 Tài san cO dnh hO'u hinh 

Tài san c6 dlnh  hO'u hlnh &rc th hin theo nguyen giá trü' dl giá tn khau hao ly k. Nguyen giá tài san 

cO d]nh hG'u hlnh là toàn b các chi phi ma Ngân hang phài bó ra d cO icc tài san cO d]nh hcru hinh tinh 

f5n thai d14m dica tài san do vào trng thai sn sang sü' dyng. 

Các chi phi mua sm, nâng cap và d6i mOi tài san cO djnh dicc ghi tang nguyen giá cüa tài san cO dlnh;  chi 

phi bâo tn, slra chO'a dicçlc hch toán vào bão cáo kM qua hot dng kinh doanh hp nhat khi phát sinh. 

Khi tài san dirc ban hay thanh Ic', nguyen giá va giá trj hao man lay k& dicc xOa sO va các khoàn lai/16 phát 

sinh do thanh Ic'  tài san dicc hch toán vào báo cáo kM qua ho?t dng kinh doanh hp nhat. 

3.12 TàI san cO djnh vô hlnh 

Tài san cO dlnh  vO hlnh dicc ghi nhn theo nguyen giá trü' dl giá trl khau hao lOy k. Nguyen giá tài san cO 

dlnh vo hinh là toan bO các chi phi ma Ngàn hang phãi bO ra d4 có dicc tài san cO dlnh  vô hinh tinh dn 

thai dlm dica tài san do vào sCr dyng theo dy' tInh. 

Các chi phi nâng cap và dOi mOi tài san cO d]nh vô hlnh dicc ghi tang nguyen giá cüa tài san và các chi phi 

khác duc hach toán vào báo cáo kM qua hoat dông kinh doanh hp nhàt khi phát sinh. Khi tài san cO djnh 

vO hinh diccc ban hay thanh Ic',  nguyen giá và giá trj hao mon 1üy k4 drc xOa sO và các khoàn lai/16 phát 

sinh do thanh Ic'  tài san dJc h?ch  toán vào báo cáo kM qua hoat dông kinh doanh hp nhat. 
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3.13 Thuêtàisàn 

Môt khoàn thuê thic xem là thuê tài chinh khi phn Ian càc quyn li và rCii ro v quyn sâ hO'u tài san 

thxc chuyn sang cho ngifti dl thuê. lit cà các khoan thuê khac thrc xem là thuê ho?t Qng. 

Ti thai d14m nhn tài san thuê, Ngân hang ghi nhãn tài san thuê tài chinh là tài san c6 dlnh thuê tài chinh 

và n phài trà v thuê tài chfnh trên bang can 6i k toán hp nht vài cüng mt g trl bng vOl giá tr hp 

l' ciia tài san thuê. Nu giá trl hp l' cüa tài san thuê cao hn giá trj hin ti ccia khoàn thanh toán tin 

thuê tOi thiu cho vc thuê tài san thl ghi theo giá tn hin ti cüa khoàn thanh toán tin thuê t61 thi4u. 

Khoàn thanh toán tin thuê tài san thuê tài chinh thxc chia thành chi phi tài chinh ($6 tin lài thuê tài 

chinh) và khoàn phal trà n g6c tUng nâm sao cho s6 tin thanh toán m61 nâm bng nhau. 

Ngàn hang tinh, trich khu haa tài san cO d]nh thuê tài chInh vào chi phi kMu haotrên w sOap dyng chinh 

sàch khu hao nht quán vOl chinh sách khu hao cüa tài san cüng loai thuôc sO hOu cQa Ngân hang. Nu 

khong chk chn là Ngân hang sè có quyn sO hcru tài san khi ht hn hp dóng thuê thi tài san thuê sè 

thiic khu haa thea thii gian ngn hn gia thai han thuê hoc thai gian sü' dyng hru ich cüa nO. 

Già trj tài san thuê hot dng khong thrc ghi nhn trên bang can 6i k4 than hclp nht. Tin thuê phâi trà 

thrc hach toán theo phuvng phap thräng thng vào khoãn myc chi phi hot dQng khác trong suOt thai 

h?n thuê tài san. 

3.14 Khu hao tài san có dlnh 

Khu hao cüa tài san cô dinh hu hinh và vô hinh thrc tinh theo phuclng phãp &rang thng trong suót 

thOl gian sr dyng u0c tInh cüa tai san có djnh, cy th nhu' sau: 

Thai gian hO'u dung irOc tInh 

Loal tài san (só nm) 

Nhà tha, vat kin trüc 6-50 

May mOc, thit b 3-15 

PhIJdngtinvntâi 6-10 

Thit bi, dung cu quân l' 3-10 

Tài san c6 dlnh hüu hinh khác 4-25 

Phn mm may tInh 5-10 

Tài san cô dlnh vô hinh khác 5 

O.uyn 5ir dung dit cüa Ngân hang dutic Nhà nu'Oc giao khong thai hn khong phâi trich khu hao. O.uyn 

sü' dyng dit có thai hn thc khu hao theo thai han &rc cp quyn sü' dyng dit. 

3.15 Các khoàn phái thu 

Các khoàn phài thu ngoài các khoãn phài thu tr hoot ng tin dung trong hot dng ngân hang thtc ghi 

nhn ban diu thea giá góc và luôn di.rc phan ánh thea già góc trong thai gian tip thea. Các khoàn phài 

thu thrc xem xét trich 1p dy' phOng rüi ro thea tu61 n qua h?n  ccia khoàn n hoãc thea dy' kién t6n tht 

có th xày ra trong trirang hp khoàn n chu'a den h?n  thanh toán nhi.tng t6 chCrc kinh t lam vào tinh 

trng phá san hoc sang lam thc tyc giài tM; ngu'äi n mt tich, bô trón, sang bi càc c quan pháp lut 

truy tó, xét xCt hoc sang thi hành an hoc cht. Chi phi dy' phong phát sinh d.rc h?ch  toán vào "Chi 

phi ho?t dng" trong nm. 
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3.16 Dt phOng nghiep vy bào him 

Các qu9 dt phOng nghip vy bào h14m bao gOm (i) di,r phang phi chi.ra u'c hu'àng, (ii) dii' phang bOi 

thuäng và (iii) dt phOng dao ng kn. Vic trich Ip qu9 dir phOng nghip vu baa h14m dj'c thirc hiên 

thea phuing pháp trIch Ip dii' phang theo phé duyt cüa B Tài chinh ti Cong van sO 358/BTC-QLBH ngày 

10 thang 01 närn 2018. Cy th4, Phu'ng pháp trich 1p dr phang nhirsau: 

I) Dy'phOng phI chu'o dirçic hu'ô'ng 

Dir phang phi chira thrOc hiräng 1IIC tInh theo phu ng pháp t&ng ngày cho tt cà các lai hlnh bâo him 

theo cong thirc sau: 

Di,t phông phi 

chu'a thrc hi!äng 

Phi bao him giO' lai * SO ngày bào him con li cüa hcp dOng baa him, 

= tái baa hi&m 

 

TOng sO ngày baa h14m thea hp dOng baa hi4m, tái baa him 

ii) Dy'phOng b6i thtrâng 

Dii' phOng bOi thu'Ong baa gOm dy phong bOi thu'rng cha cáct6n tht dã khi4u ni nhi!ng dn cuOi nam tài 

chInh chira giai quyt và dy' phOng bOi thu'dng cho các tOn tht d phát sinh trách nhiêm baa him chira 

khi4u nai. 

- Df phOng bOl thu'Ong cho các tOn tht d thông baa hoc yêu cau dOi bOi thu'Ong nhu'ng dn cu6i nàm 

tài chInh chira giài quyt dirOc  trich Ip da trên w sâ u&c tinh cüa tü'ng vu bOl thu'Ong thuc trách nhiêm 

baa him dä &rc thông baa cha cong ty baa him hac khach hang d yeu cu dOi bOi thu'äng tuy nhiên 

chu'a giai quy&t ti thOi dim cuOi näm tài chinh, sau khi trCrdi phan thu hOl t! nhung tái baa him; và 

- Dy' phOng bOi thu'äng cho các tOn that d phát sinh trách nhim baa him nhirng chiia thông baa hoãc 
chi.ra CO yêU cau bOl thu'Ong (IBNR) di.tc tInh bng 3% tOng sO phi bào him giD' Ii trang nãm tài chinh 
thuc trách nhiêm cüa ABIC. 

iii) Dy'phOng dao dng Ian 

Dir phOng dao dOng In du'dc trich 1p mOl nam thea t' Iê 1% phi baa h14m giO' l?i  thea tmg nghip vy va 

thrc trich cha dn khi dy' phOng dt thtc mi'c 100% miYc phi giD' li trang nãm k taán và dirc trIch lap 

trên c sO phi baa him giO' Ii theo quy dnh ti Thông tu' 125. 

Vàa ngày 28 thang 12 näm 2005, Bô Tài chinh d ban hành Quyt djnh sO 100/2005/QO-BTC v vic ban 

hành bOn chuan mi,rc k taán ("CMKT") m&i, baa gOm CM KT sO 19 v Hp dOng baa him. Thea dO, k tCr 

thang 01 nam 2006, vic trich 1p di,i phOng daa ng IOn là khOng can thit da dii phOng nay phàn ãnh 

"các yêu cau dOi bOi thu'Ong khong tOn tal tai thai dim lap baa cáa tài chInh". Tuy nhiên, thea quy dinh 

tai Thông tu' sO 50/2017/TT-BTC da B Tài chmnh ban hành ngày 15 thàng 5 nm 2017, các daanh nghip 

baa him van phài trich 1p dy' phOng daa dng IOn và dir phOng dam baa can dOi. 

3.17 V6nvacacqu9 

3.17.1 VOn diu ie 

TOng vOn diu lé cüa Ngãn hang th4 hin bng sO tin va tài san ma Ngân hang nhn dirOc ti Chinh phü 

Vit Nam và Ngân hang Nhà nu'Oc Vit Nam duOi dng tin, Trái phiu Chinh phü Dãc bit và các tài san 

khác. VOn d1u l ciia Ngân hang cOng thic bO sung tCr Qu9 dy' trQ bO sung vOn du l và các qu9 khãc 

du'c trIch Ip tlr cu nhuân sau thu cüa Ngân hang thea quy dinh ccia Nha nirOc. Ngaài ra, Iai nhân duc 
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tü' Trái phiéu Chinh phü c bit cOng uc tr'c tip ghi tang vn iiu I theo Thông t.x só 100/2002/TT-

BIC ngày 04 tháng 11 nm 2002 cüa BQ Tài chinh. 

3.17.2 Các qu9 dr trO' 

Các qu9 dy' tri cäa NgOn hông 

Ngân hang trich 1p các qu9 du trO' sau ây theo quy dlnh cüa Luât cc TCTD s 47/2010/O.H12 do Qu6c 

hQi ban hành ngày 16 tháng 6 näm 2010 Va Ngh dlnh  so 93/2017/ND-CP do ChInh phü ban hành ngày 07 

tháng 8 nàm 2017 v ch d tài chInh Oi vi các tO chCrc tin dyng nhu' sau: 

MüctrIch Ip Müctóida 

O.u9 du'trO' bO sung 

vOn diêu I 

5,00% Ii nhuân sau thu VOn d1u I 

Qu9 di/ phàng tài 
chInh 

10,00% ldi nhuân sau thu Khong quy dinh 

0u9 u tu' phát trin TOI a 25,00% li nhun sau thu Khong quy dnh 

O.u9 hO tr sp xp 
doanh nghip 

Can cü' theo Quyt dnh cUa HQI dOng Thành viên 
và phê duyt ci1a Ngân hang Nhà nu'Oc Viêt Nam 

Khong quy djnh 

O.u9 khen thu'&ng, 
phc cu 

Can cü' thea Quyt d]nh c)a Hi dOng Thành viên 
và phê duyt cüa Ngân hang Nhà nu'âc Vit Nam 

TOi da khong qua 3 tháng 
Iu'cung thy'c hin 

Các qu)? dy' trricua cong ty con 

Cdc qu)? dy' trQ cOo Agriseco 

Thea quy djnh tai Thông tu' sO 146/2014/TT-BTC ngày 06 thäng 10 nàm 2014 cCia Bô Tài chinh, Agriseco sCr 
dyng li nhun sau thu hang nam nu khong con 16 lOy k d trIch 1p các qu9 nhu'sau: 

Müctrlch 1p M?ct61 da 

Qu9 du'trO' bO sung 

vOn dêu Iê 
5% Ii nhun sau thu 10% vOn diu I 

0u9 dy' phOng tài 
chInh và rCii ro nghip 
vy 

5% Ii nhuân sau thu 10% vOn diu I 

COc qu9 dy'trO'cOaABIC 

Qu9 dy'trO' bt buQc du'c trich tr Ii nhuân sau thu4 thu nhp doanh nghip thea t'' I là 5% cho tài khi 
bng 10% vOn dlu Iè cüa ABIC. Viec phàn phOi Ii nhuân Se do Di hi dOng cO dong quyt d]nh thea d 
nghj cüa HOi  dOng Quàn t cüa ABIC. 

I 
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Các qu9 dVtrCIcaALCI 

ALC I trIch lap céc qu dr trO' theo Lut các TCTD so 47/2010/QH12 do O.uOc hi ban hành ngày 16 tháng 

6 nàm 2010 và Ngh Inh sO 93/2017/NO-CP do Chinh phü ban hành ngày 07 thãng 8 nam 2017, cu th 

nhu' sau: 

Mic trich Ip MCrc tói da 

O.u9 bO sung vOn diu 

l 

5% Ii nhun sau thu VOn d1u l 

Qu9 dit phông tài 

chinh 

10% Id nhun sau thu Không quy dnh 

Qu du tu' phát trin Khong quy dlnh 25% Id nhuân sau thu 

Ok qu9 dtrt?cQaAgribankAMC 

Can c(r theo Thông tu' sO 27/2002frT-BTC ngày 22 thang 3 nâm 2002 cüa BO Tài chinh v vic phân phOi 

id nhuân, trIch ip các qu9 và myc dich s dyng các qu9 cüa Agribank AMC thfc thi,tc hin theo các quy 

dinh hiên hành cia Nhà nu'àc ãp dyng dOi vi Ngân hang m. 

Ngén hang m•trich Ip céc qu9 dr trO' theo quy d]nh cüa Lut các TCTD sO 47/2010/O.H12 do QuOc hQi 

ban hành ngày l6théng 6 nám 2010 Va Ngh djnh sO 93/2017/N-CP do ChInh phü ban hành ngày 07 tháng 

8 nàm 2017 v ch d tài chInh dOi vâi các tO chCrc tin dung. 
:10 

Agribank AMC thtc hin vic trich 1p qu9 duâi day tru'ác khi phãn bO li nhun: 

MCrctrIch lap Mi.ctóida 

O.u9 dt trCr b6 sung 
vOn diu lê 

5% lçii nhuân sau thu VOn d1u lê 

O,u9 d.rtrO' bOsungvOn diu I &rcsCf dung cho myc dich téngvOn du l trongtu'ng iai. Qu9 nay khong 

thtc phân chia. 

Thea Thông ti.r sO 200/2014/TT-BTC ngay 22 tháng 12 nam 2014 cüa BQ Tài chinh, k& tir ném tài chInh bt 

du ti.r hoac sau ngày 01 tháng 01 nãm 2015, Agribank AMC không trIch O.u9 dV phOng tài chinh. 

3.18 Céc cam kt ngoi bang 

Thea Thông ti.r 02, tO chü'c tin dyng phài thy'c hin phân ioi dOi vIi céc khoán báo lãnh, chap nhn thanh 

toan và cam kt cho vay không hüy ngang vô diu kin và cO thai d1m thu'c hin cy th (goi chung là các 

khoàn cam kt ngoi bang) và các khoàn ban n có truy dài vào các nhóm quy dnh ti Oiu 10 hoc Oiu 

11. Theo do, cãc khoàn cam kt ngo?i bang du'c phân loal theo các mCrc do rüi ro nhu' sau: N dü tiêu 

chuan, N can chü ', NiY du'ài tiêu chuan, Ni nghi ngavà Nq cO khà néng mat vOn dra vào tlnh trng qué 

hn và các yu tO dnh tInh khác. 

Viêc phan Ioai d6i vâi các khoàn cam kt ngoai bang là d quân li', giám sat chat Iirng tin dyng. Các khoân 

ban n CO truy dôi d.tc phan Io?i và trich ip dy' phong rüi ía thea chinh sách k4 toán d cap & Thuyt 

minh sO 3.7. 
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3.19 Các hçip d6ng k' han và hoán d6i ngoi t 

Ngân hang k kt các hpdOng ngoi hói k'i h?n  va hoán i.1i nhm tao du kin cho khách hang chuy4n, 

d1u chinh hoc giàm rüi ro hói oái hoc các rüi ro thi tru'ng khác, dông thai phuc vu myc dch kinh 

doanh cUa Ngân hang. 

COc hcfp dng k' han ngoai t 

Các hp dOng k" hn là các cam kt d mua hoc bàn mQt loi tin t nht djnh t?i  mt ngày cy th dc 

xác d]nh trong tLrcng lai theo mt t' giá xác dinh tru'c va sè thrc thanh toán bang tin. Các hp dóng k" 

hn thtçlc ghi nhn thea giá tn danh nghTa tai ngày giao dich và du'c dinh  k' dánh giá li, chênh Iêch tü' 

viêc dánh giá l?i  dic ghi vào khoàn myc "Chênh lch t' giá hói doái" trên "V6n chü so' hru" và thrc kt 

chuy4n vào báo cáo kt qua hoat dông kinh doanh hp nht vào ngày két thüc nàm tài chinh. 

Các ho'p d6ng hoán dó! t!n t 

Các hp dóng hoán dói là các cam kt d4 thanh toán bng tin t?i  mt ngàytrongtu'ng lai di,ra trên chênh 

lêch giO'a các t' giá thrçic xác dnh tru'Oc du'c tInh trên so tin gOc danh nghia trong cüng mt khoàng thai 

gia n. 

Các hp dOng hoán dOi tin t thic d]nh k'' dánh giá li, chênh loch tü'vic dánh giá l?i  diIc ghi vào khoàn 

myc "Chênh loch t' giã hOi doái" trên "VOn chü so' hQ'u" và dtrc kt chuy4n vào báo cáo kt qua hot dng 

kinh doanh hp nht vào ngày k& thCic nàm tài chInh. 

3.20 Các nghip vy bng ngoi tê 

Theo h thOng k toán côa Ngân hang, tt câ các nghip vy phát sinh cüa Ngân hang ditcc hach toán thea 

nguyen té. Ti thai di4m lap báo cáo tài chInh hp nhàt, tài san và cong n cO nguOn gOc ngoi t du'c 

quy d6i sang VND theot''giá lien ngân hang do NHNN cong bO (xem chi tittç' giá các loi ngoi t áp dyng 

vào ngày 31 tháng 12 nàm 2020 ti Thuyt minh sO 47). Các khoàn thu nhâp và chi phi bng ngoai tê cOa 

Ngân hang &c quy d61 ra VND thea t' giá vào ngày phát sinh giao djch. 

inh ks', chênh lch t' giá do dánh giá li cáctài san và cong n bng ngoi t sang VND du'c ghi nhãn vào 
A. A ,. .. A. khoan myc Chenh loch ty gia hoi doai tren bang can doi ke toan hp nhat. Vao thci dem cuoi nam tai 

chInh, các khoân chênh loch nay se d.rc ket chuyn vào baa cáo k& qua hot dông kinh doanh hp nht. 

3.21 Doanh thu và chi phi 

Thu nhç5p và chi phi ìäi 

Doanh thu tCr läi cho vay và chi phi trâ lãi vay du'qc ghi nhn trong báo cáo kt qua hoat dông kinh doanh 

hp nht trên cc so' di/ thu, di.r chi. 

Li dit thu phát sinh tC.r các khoàn cho vay phân lo?i t& nhOm 2 dn nhOm 5 theo Thông tu' 02 và Thông tu' 

09 Se khOng thic ghi nhn vào báo cáo k& qua hoat dong kinh doanh hp nht. Lai dtthu cOa các khoàn 

nd nay du'cic chuyen ra thea dOi ätài khoân ngoai bang và du'c ghi nhn vào báo cáo ket qua ho?t dng 

kinh doanh hp nht khi Ngân hang thrc nhn. 

Ngân hang khong hch toán sO li phài thu vào thu nhâp Ii dOi vái các khoàn n du'ic cc cu theo Ngh 

dlnh sO 55/2015/ND-CP ngay 09 tháng 6 näm 2015 do ChInh phO ban hành và Thông tu' sO 01/2020/TI-

NHNN ngày 13 tháng 3 näm 2020 cüa Ngân hang Nhà nu'Oc. 
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Doanh thu lâi cüa các khoân chüng khoán u tu' dtrc hach toán theo nguyen tc dii thu. 

Lãi trái phiu chinh phü dc bit khong dirc ghi nhân trên báo cáo ktquâ hot dQng kinh doanh ma u'c 

tn/c tip ghi tang von iu l khi thVc nhn theo Thông tu' sO 100/2002/1T-BTC ngày 04 thang 11 nám 

2002 cüa Bô Tài chinh. 

Doanh thu tU' nghiep vu bâo lnh u'c ghi nhn trên nguyen tk dy'thu. 

Thu nhp tü' ph! djch vy và hoc hãng 

Càc khoàn thu nhâp ti:! phi dch vy và hoa hông thi'ac hch toán trên c sä di thu. 

Ghi nhn cô t(,t và Ic/i nhun dusc chic 

CO tü'c nhn thic bng tin và li nhun du'c chia tCr hoat ng u tu'và gop vOn thtcic ghi nhân vào báo 

cáo k4t qua hot dng kinh doanh hp nht khi quyn nhn cO tCrc và Ii nhun &tc chia cCia Ngân hang 

dircxác djnh. CO tU'c nhn du'i dng cO phiu là cac khoân thtc chia bng cO phi4u tü' li nhun cUa các 

cong ty cO phn không di.rc ghi nhn trong báo cáo tài chinh hp nht theo quy d!nh  ti Thông tu' sO 

202/20141rT-BTC ngày 22 tháng 12 nám 2014 cüa Bô Tài chinh ma chi thi'uc ghi tang sO krng cO phiu 

cüa các cong ty dO do Ngân hang nm giO'. 

Hgch toOn doanh thu phâi thu nhung khong thu Juvv 

Theo Thông tu'sO 16/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 02 nãm 2018 cüa B Tài chinh, dOi vOl các khoân doanh 

thu phâi thu d hch toan vào thu nhp nhu'ng dn k' h?n  thu khong thu dirc thi Ngân hang hch toán 

giàm doanh thu nu cüng nám tài chinh hoc hch toán vào chi phi nu khác nám tài chinh và theo dOi 

ngoai bang d dOn dOc thu. Khi thu thrc các khoán nay, Ngân hang sè hach toán vào khoân muc "1hu 

nhp tü' hot dng khác" trên báo cáo k4t qua hot dng kinh doanh hp nht. 

Thu nhp t'Ikinh doanh ch(rng khoán 

Thu nhp tü'kinh doanh chCrng khoán dicxác dlnh  dçra trén mü'c chênh loch giá bàn và giá vOn cCia ch(rng 
khoá n. 

Doanh thu d'Oi vó'i nghiêp vy bOo him gOc 

Doanh thu phi bào him gOc thtcic ghi nhn theo quy dlnh tal Thông tu' sO 50/2017/TT-BTC do B Tài chinh 

ban hành ngày 15 tháng 5 nãm 2017 có hleu li,rc tCr ngày 01 tháng 7 nàm 2017. Cy th& doanh thu phi bâo 

him g6c di.rc ghi nhn khi dáp Crng các dIu kin sau: (1) hp dOng d diric giao k& glra doanh nghip 

bâo h14m và ben mua báo hi&m vá (2) ben mua báo h14m d trâ phi bào him hok cO thôa thuãn vOl ben 

ban bào him ye thui han thanh toan phi bào him (bao gôm câ thai gian gia han) nhu'ng khong qua 30 

ngay ke ti.r ngay bat dau thui hn bao hiem (ap dung dO vu ky thanh toan phi bao hiem dau tien hoc 

thanh toàn phi bào him mit ln). Riêng khoàn phi bâo him cüa k' dOng phi bào him du tièn (dOl vOl 

tru'äng hp dóng phi theo ki) hoc phi bâo hi4m dói vOl tru'äng hp dOng phi bâo hi4m mt ln thrc hch 

toán khi bt du thai han bâo hi&m. 

Doanh thu d61 vdi nghip vy tái bào him 

Doanh thu phi nhân tái bão h14m du'cghi nhân khi phát sinh trách nhim, theo sO phátsinh di,ta trên bang 
thông báo tái báo h14m cUa các nhà nhung tái bào him giYi cho ABIC va duc xác nhn b&i ABlC. 

ABIC ghi nhn phInhu'ng tái bao h14m trên cusOsO phi phài nhirngcho các nhà tái báo hi4m, tu'ung ü'ng 
vOl doanh thu phi bâo him gOc dã ghi nhn trong n5m tài chinh. 
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Hoa hóngva cac khoân thu khc ti.x hoat ong tãi baa him &tçic ghi nhn khi thiic t phát sinh. Trong n5m 
tài chinh, toan b daanh thu haa hOng nhtIng tái báo him thea hp dOng nhu'qng tãi bào hi4m giao 

k& theo quy d]nh cüa ch dO tài chinh thrc phàn ánh vào khoán myc "Daanh thu hoa hOng nhiJng tái 

baa him". 

CuOi nám tài chinh, ABIC phâi xác d]nh doanh thu hoa hOng nhu'clng tái báo him chua duc hung tircng 
ti'ng vâi khoân phi nhu'ng tái baa him chu'a du'c ghi nhr, trong nãm tài chinh d chuyn sang phân b6 
vao cac nam tài chinh sau.theo phirnng pháp dit phóng phi nêu tren. 

Chi phi d61 vái nghiep vy bào him 

Chi phi bOi thu'äng baa him gOc duc ghi nhn trên cci so phát sinh khi hO s bOi thing hoàn ttvà rn.rac 
ngiri cO tham quyn trong ABIC phê duyêt. 

Các khaàn chi bOi thung nhân tái bâo hi4m thtc ghi nhân khi phát sinh, trên w sO bang thông báo tái 

cCia các nhà tái baa him gui cho ABIC và ABIC chip thun bOi thu'Ong. 

Các khoàn thu dôi bOi thu'Ong nhu'ng tái bao him duc ghi nhn trên c sO phát sinh thea sO phài thu 
turing (mg vOl chi phi b61 thu'Ong d ghi nhn trong näm tài chinh và t'' I nhitng tái. 

Chi phi hoa hOng gOc và nhn tái baa hi4m du'c ghi nhn tu'cng (mg vOl phi baa him g6cva phi baa him 
nhn tái phát sinh trong nám tài chinh. Trong näm tài chinh, toàn bQ chi phi hoa hOng gOc và nhn tái baa 
him theo hçip dOng nhn tái baa hi4m dã giao kt thea quy djnh cüa ch d tài chinh thmc phàn ánh vaa 
khoán muc "Chi phi hoa hOng baa him gOc" và "Chi phi hoa hOng nhân tái bão him". 

CuOi nm tài chinh, ABIC phâi xác dinh khoân chi phi hoa hOng gOc và nhân tái báo him chu'a du'c tinh 
chi phi trong näm tài chinh tu'ng (mg vOl doanh thu phi baa h14m gOc và phi baa him nhn tái chi.ma thmc 
hu'&ng d chuyn sang phân bO vàa các nam tài chinh sau thea phung phap dy' phong phi nêu trên. 

Chi phi hO tr khen thimOng dai I' baa him phi nhân tho khong vut qua 50% hoa hOng cüa các hp dóng 

baa him dã khai thác trong nam tài chinh. 

3.22 Thu 

Thug thu nhcp hin hành 

SO thug phái tra hin ti thrc tinh dy'a trên thu nháp chiu thu trong nam. Thu nhp chiu thu khác vOl 

Ii nhun trimOc thug diric trinh bay trên baa cáo kt qua hot dQng kinh doanh hp nht vi thu nhp chju 

thu khong baa gOm các khoàn thu nhâp hay chi phi tinh thu ha5c dirc khu tnt trong các nam khác 

(baa gOm cá 10 mang sang, nu cO) và ngaài ra khong baa gOm các chi tiêu khong chu thu hac khong 

du'ac khu trü'. 

Daanh nghiep chi du'c bi trii' cáctài san thu thu nhp hin hành và thu thu nhp hiên hành phal trà khi 

daanh nghip có quyn hp pháp thrc bü trü'giaa tài san thu thu nhp hin hành vOl thu4 thu nhp hin 

hành phai np và daanh nghip dy' d]nh thanh taán thu4 thu nhp hin hành phai trâ và tài san thué thu 

nhp hin hành tren ccy s&thun. 

Viêc xác dnh thu thu nhâp cüa Ngân hang can cü'vào các quy dlnh hiên hành v thu. Tuy nhiên, nhO'ng 

quy djnh naythay dOl thea tu'ngthäi k"và vicxác d]nh sau cüngv thu thu nhp doanh nghiptüy thuc 

vaa k4t qua kim tra cüa w quan thu4 Co thm quyn. 
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ThuthunhâphoãnIai 

Thu4 thu nhp hoãn Ii thrc trnh trên các khoân chênh Ich tm thai giO'a giá tn ghi s6 và ccisätInh thug 

thu nhp ciia các khoân myctài san hoc cong ntrên báo cáo tài chInh hp nht. Thu thu nhp hon lal 

phâi trà phái u'c ghi nhn cho tt c các khoàn chênh lêch tam thai chiu thu& trr khi nthu thu nhp 

hoän Ii phâi trâ phát sinh tci ghi nhn ban du ca mt tài san hoc nçs phái trâ cüa mt giao djch ma giao 

dch nay không có ânh hirâng dn Ii nhun k toán hoãc Ii nhuân tinh thué thu nhâp (hok I tInh thu) 

ti thai d1m phát sinh giao dch. Tài san thu thu nhp hon lai chi thrc ghi nhn khi chk chn có t'1 Ii 

nhuân tInh thu trong tung lai khu trü' các khoan chênh Ich tm thii. 

Giá tr ghi si cüa tài san thu thu nhp hon Iai phai thc xem xét lai vào ngày kt thüc nm tài chinh và 

phái giam giá tr ghi si3 cüa tài san thu thu nhp hon li den m(rc bào dam chk chn cO di Iç1i nhun tlnh 

thue cho phep lOi  ich cüa mt phan hoc toàn b tài san thu thu nhp hon Ii thrOc s& dung. Các tài san 

thue thu nhp doanh nghiêp hon al chira ghi nhân trifOc day ditc xem xét Ii vào ngày ketthuc nam tài 

chinh và du'c ghi nhn khi chc chn có dü li nhuán tlnh thue d cO the s& dung các tài san thue thu 

nhâp hoãn l?i  chua ghi nhn nay. 

Thue thu nhp hoân Ii thxOc xác djnh theo thue sut dy' tinh sè áp dung cho nãm tài san duc thu hOi hay 

n phai trâ dixqc thanh toán. Thue thu nhp hoan Ii du'c ghi nhri vào báo cáo ket qua hot dng kinh 

doanh hp nht và chi ghi vào von chü sO hO'u khi khoan thue do cO lien quan dn các khoàn muc du'dc 

ghithngvaovOnchüsOhQ'u. 

Tài san thue thu nhp hoän li và nothue  thu nhp hon li phâi trà duc bii tr! khi Ngân hang cO quyen 

hp pháp d bü trü' giO'a tài san thue thu nhp hin hành vOl thu thu nhp hin hành phâi np và khi các 

tài san thue thu nhp hon Ii và n thue thu nhâp hoän Ii phãi tra lien quan tOi thue thu nhp doanh 

nghiep duc quán I bOl cüng môt c quan thue và Ngán hang có dy' d]nh thanh toán thu4 thu nhâp hiên 

hành trên cci sO thun. 

Thud khOc 

Các loi thug khác diic áp dung theo các lut thue hin hành ti Viêt Nam. 

3.23 Lyi Ich cüa nhân vièn 

Trcfc6p nghihu'u 

Nhân viên Ngân hang khi nghi hu'u sè dirc nhn tr cp ye hu'u tit Bão hm Xâ hOl thuOc B Lao dng - 

Thu'ng binh và X hOi.  Ngân hang sé phái dOng báo hi4m xã hôi cho m6i nhân viên bang 17,5% lu'ng c 

ban hang thang, phy cp Iu'ng va các khoân bO sung khác. Ngoai ra, Ngân hang khOng phâi cO mt nghTa 

vu nào khác. 

Tro'c6p thôi viêc va tro'c6p m6t viec 

Tr cap thOi vic ty' nguyen: Theo ieu 48 cüa B lut Lao dng sO 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 nãm 

2012, Ngân hang có nghia vu chi tra tr cap thôi viêc tu' nguyen bang mOt  nita tháng lung cong vOi các 

tr cap khác (neu co) cho m6i nm lam vic tinh dn ngày 31 tháng 12 nm 2008 cho nh'ng nhán viên ty' 

nguyen thôi viec. 

Tr cap mat vic: Theo ieu 17 cüa BQ Lut Lao dông, Ngân hang cO nghia vu chi trã tn cap cho nhan viên 

b mat viec do thay d6i c cau tO chci'c hoc cong ngh. Trong tru'ang hp nay, Ngân hang cO nghTa vy chi 

tnâ trçs cap mat vic bng mt tháng lu'ng cho m6i nam lam vic, mcrc trIch lap tOi thieu cho ngu'ai lao 
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NGAN HANG NONG NGHIP VA PI-IATTRIEN NONG THON VlT NAM MAU B05/TCTD-HN 

THUYT MINH BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT (Tiép theo) 

ông bng hal tháng lung. Tang hoc giàm s du' tài khoàn d phOng du'c hch toán vào "Chi phi quân 

l' doanh nghip" trong nam. 

Bâo him that nghip 

Theo Thông tu' so 28/2015/TT-BLDTBXH ngày 31 tháng 07 nam 2015 cüa BO Lao dng — Thung binh và X 

hi hitang dan thy'c hin Diu 52 cüa Lut Viêc lam và mt sO d1u cOa Ngh nh sO 28/2015/N-CP ngày 

12 tháng 3 nãm 2015 ciia Chinh phü quy d]nh chi tit thi hành mQt sO d1u cüa Lut Vic lam v bào him 

that nghip, tt ngày 01 tháng 01 nam 2009, Ngân hang có nghia vy óng bào him that nghip vâi m(tc 

bng 1,00% qu9 tin lu'ng, tin cOng Ong bào him that nghip cüa nhD'ng ngu'i tham gia bào him that 

nghip. 

3.24 Các ben lien quan 

Các ben duc coi là lien quan nu mt ben cO khâ näng kim soát hoäc có ành hirâng dng k 6I vài ben kia 

trongvic ra quyt Inh 6i vOi các chinh sách tài chinh và hot dng. Mt ben &tc coi là ben có lien quan 

vOl Ngân hang nu: 

(a) Try'c tip hoc gián tip qua môt hay nhiu ben trung gian, ben nay: 

- Ki&m soát hoc bi ki4m soát hoc chiu su' kim soát chung bOi Ngân hang (bao gOm càc cong ty me, 
cong ty con); 

- COgopvOnvao Ngan hangva doO cOânh hu'&ngdàngktOi Ngân hang; 

- CO quyn SOng kim soát Ngân hang; 

(b) Ben lien quan là côngty lien doanh, lien k& ma Ngân hang là môt ben lien doanh, lien kt; 

(c) Ben lien quan cO thanh vien là nhàn sir chinh trong Hi dOng Thành viên, Ban kim soát và Ban TOng 

Giám d& cüa Ngân hang; 

(d) Ben lien quan là thành viên mat thi4t trong gia dinh cüa bat k's' cá nhân nao d nêu trong d1m (a) hoc 

(C); hoc 

(e) Biên lien quan là mt tO chrc trirc tip hoc gián tip chu su' kim soát, dOng ki4m soàt hoàc chiu ânh 

hu&ng áng k& hoc cO quyn biu quyt bOi bat k'i cá nhân nào dirc d cp dn trong dl4m (c) ho5c 

(d). 

£ 
3.25 Can tru' 

Tài san và cong ntài chinh th!c can trCrvà th4 hin giã trj rông tren bang can dôi k toán hp nhat chi 

khi Ngân hang có quyn hp phap d thy'c hien vic can trü'và Ngãn hang dit dlnh  thanh toán tài san va 

cong n theo giá tr rang, ho5c viêc tt toán tai san và cOng n xày ra dông thai. 
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NGAN HANG NONG NGHIEP vA PHAT TRIN NONG THON VIETNAM MAU Bo5rCTD-HN 
THUYT MINH BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT (Tip theo) 

4. TIEN MAT, yANG BC, DA au 

So cuOi nãm SO àu nãm 

Triêu VND Triêu VND 

Tin mt bng VND 15.189.342 15.846.071 

Tin mt bng ngoi t 1.413.136 1.495.730 

yang tin t 836 664 

16.603.314 17.342.465 

5. TlN GIfl TAI NGAN HANG NHA NU'C ("NHNN") 

SO cuOl nám SO du nâm 

Triu VND Triu VND 

Bng VND 107.834.689 67.427.026 

Bang ngoi t 1.009.040 26.208.948 

108.843.729 93.635.974 

Tin gui tai Ngãn hang Nhà nu'&c ("NHNN") bao gOm tin gui thanh toán và di,r trO' bt buc tai NHNN. 

Trong nàm tài chinh kt thCic ngày 31 thang 12 nm 2020, các khoàn tin gui di,t tr bt buOc  bng VND va 

bng ngoi t thtc hLJng li sut tung Crng là 0,5%/nàm và 0%/nàm; các khoân tin gui thanh toan bng 

VND và bng ngoi te thtc hu'âng li sut t1fng Crng là 0,05%/nàm và 0%/nâm. 

Theo quy thnh cüa NHNN, Ngân hang phài duy trl mt khoàn drtr& nht djnh vài NHNN dual dng dçrtrO' 

bt buQc, thrc tlnh bng 3,00% và 1,00% d61 väi tin gui cüa khách hang bng VND cho k' hn tung crng 

dual 12 tháng và tü' 12 tháng trO len; bang 7,00% Va 5,00% Oi vài tin gui cua khách hang bng ngoi t 

cho k' han tu'ng Crng dual 12 tháng và tü' 12 thang tr& len; và 1,00% dOl vài tin gui cüa TCTD & nu'àc 

ngoài. Theo do, mCrc dt triY bt buc trung binh trong tháng 12 nãm 2020 là 13.778.978 triêu dOng và 

34.853.840 USD (trong thàng 12 näm 2019 ln lu'çlt là 4.990.621 triu dOng và 36.483.910 USD). 

6. TIN GCfl vA CHO 'JAY CAC TCTD KHAC 

SO cuOi nàm SO 6u nãm 
Triu VND Triu VND 

Ti&n gü'i ti các TCTD khác 81.792.073 46.002.467 

Tin gui khong k' hn 12.959.442 5.518.116 

- Bang VND 92.228 26.2 79 

- BOng ngoai t1  12.867.214 5.491.837 

Tin gui có k" hn 68.832.631 40.484.351 

- BOng VND 54.945.948 36.966.102 

- BOng ngoqi t 13.886.683 3.518.249 

Cho vay các TCTD khác 36.159.329 28.431.072 

Cho vay cácTCTD khic bng VND 14.782.000 7.883.000 

Cho vay tái chit khu, giy tä có già 21.377.329 20.548.072 

117.951.402 74.433.539 
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104.991.960 Na di tiêu chun 

Na cn chu ' 

Na du&i tiêu chun 

Na nghi ngä 

Na Ca kh nàng mt v6n 

Triêu VND 

11.846 

11.846 

(7.118) 

Triêu VND 

25 .453 

25 .453 

(7.455) 

Ch(rng khoán VOn 

Chrng khoán do cácTCKTtrong nu'Oc phát hành 

Dt phông giâm giã ch(tng khoãn kinh doanh 

4.728 

SO du nm 

17 .99 8 

Thuy&t minh v t)nh trang niêm yt cüa cc chCrng khoán kinh doanh nhLr sau: 

S A. 
So cuoi nam 

Ch(rng khoán VOn 

D niêm yt 

Chira niêm y& 

8.986 

2.860 

14.709 

10.744 

NGAN HANG NONG NGHIP VA PHAT TRIN NONG THON VIT NAM MAU B05frCTD-HN 
THUYT MINH BAO cÁo TAI CHINH HQP NHAT (Tip theo) 

Chi tit phãn Io?i nvà dir phong rCji ro cho tin gui va cp tin dung cho các TCTD khác (trrtin gui thanh 

toán) tal ngày 31 tháng 12 nm 2020 nhir sau: 

Du' na 

cho vay 

và tin gCri 

Triêu VND 

Di,r phàng 

cu th 

Triêu VND 

Dir phàng 

chung 

Triêu VND 

T6ng sO 

di,r phàng 

Triu VND 

104.99 1.960 

7. CHI.YNG KHOAN KINH DOANH 

7.1 ChCrng khoán kinh doanh 

SO cuOi nãm sO du n5m 

Triêu VND Triêu VND 

25 .45 3 

7.2 Bin dng di phong rUi ro chCrng khon kinh doanh 

Nm nay 

11.846 

Nám tru'ác 

sO dir du nàm 

TrIch lap d phang trong nám (Thuyt minh s6 28) 

SO dir cu61 nãm 

Triu VND 

7.046 

72 

7.455 7.118 
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NGAN HANG NONG NGHI!P vA PHATTRIN NONG THON VIETNAM MAU B05/TCTD-HN 

THUYT MINH BAD cÁo TAI CHINH HQP NHAT (Tiép theo) 

8. CAC CONG CU TAI CHINH PHAI SINK vAcAcTAl SAN TAI CHINH KHAC 

Chi ti&t giá tr! các cong cv tài chinh phái sinh tai ngày 31 tháng 12 nam 2020 Va ngày 31 tháng 12 nam 2019 

nhu' sau: 

Ti ngày 3 1/12/2020 

COng cy tài chInh phái sinh 

tin t 

T6ng giá tr cüa 

hop dng (theo 

t' giá ti ngày 

hiu Iirc) 

T6ng giá tr ghi s6 k toán 

(theo t" giá ti ngày Ip báo cáo tài chmnh 

hp nht) 

Tài san Cong n Giá tr) thuan 

Triêu VND Triêu VND Triu VND Triêu VND 

Giao dich k'i han tin té 2 1.443 61 (8) 53 

Giao dich hoán di tin té 24.002.269 27.086 (1.442) 25.644 

24.023.712 27.147 (1.450) 25.697 

Ti ngày 31/12/2019 

Cong cy tài chInh phái sinh 

tin té 

Giao dch k'i han tiên té 162 .2 65 2.674 (44) 2.630 

Giao dich hoán d61 tin té 37 .040 .671 83 .9 11 (610) 83.301 

37.202.936 86.585 (654) 85.931 

9.  CHO VAY KHACH HANG 

S cu6i nãm S du n5m 

Triêu VND Triu VND 

Cho vay khách hang cOa Ngân hang (*) 1.212.624.713 1.121.900.297 

Cho vaycáctó chü'ckinh t, cd nhân trong nutk 1.205.731.207 1.114.369.050 

Cho voychiètkh6u thutYng phiu và cacgiáytàcO 

giá 

501.675 568.905 

Các khoân trâ thay khOch hông 130.252 46.158 

Cho vay bang vn tài tro', Qy thOc Ou tu' 5.510.078 5.998.686 

Cho vayd6i vó'i cáctó ch(rc, cd nhOn nuicngoài 5.773 7.989 

Cho vay theo chi a7nh cia ChInh phü 745.207 908.988 

Ncicho vaythro'ckhoanh vO no'chO'x&I) 521 521 

Phai thu tr cho thuê tài chInh cCia ALC I 29.642 88.671 

Phai thu, cho vay ciiia các cong ty con khác 1.303.890 1.414.436 

1.213.958.245 1.123.403.404 

(*) Chi tit xem các Thuyt minh s 9.1, 9.2, 9.3 và 9.4 

9.1 Phân tIch dir no cho vay khách hang ca Ngân hang theo ks hn cho vay ban du 

No ngn han (DLri 1 ri5m) 

So cuOi nam sO du nàm 

Triêu VND 

703 .85 3.849 

Triêu VND 

644.745.785 

No trung han (Tr 1 tái 5 nam) 361.9 17. 786 346.032 .0 10 

No dài han (Trén 5 nm) 146.85 3.078 131. 122 .502 

1.212.624.713 1.121.900.297 
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THUVET MINK BAO cÁo TAI CHINH HQV NHAT (Tip theo) 

9.2 Phân tich chat Iu'ng d.r n cho vay khách hang cCia Ngân hang 

So cu61 n5m 

SO dau nãm 

(trmnh bay Ii) 

Triu VND Triu VND 

N ü tiêu chuan 1.161.019.959 95,74 1.069.891.798 95,36 

Ncãn ch 30.077.806 2,48 34.162.620 3,05 

Nc du'äi tiêu chun 2.744.748 0,23 3 .37 1.274 0,30 

Nc nghi ng 2.425.499 0,20 1.976.000 0,18 

Nc có khã nàng mat v6n 16. 356 .70 1 1,35 12.498.605 1,12 

1.2 12 .624.7 13 100 1.121.900.297 100 

9.3 Phân tich du' n cho vay khách hang cüa Ngân hang theo dOi tu'çing khách hang và theo Ioi hlnh doanh 

nghip 

SO cuOl nàm SO u nàm 

Triêu VND Triêu VND 

Cho vay các TCKT 372. 199 .3 92 30,69 336 .82 6 .434 30,01 

Doanh nghiêp nhà nu'ác 180 .8 12 0,01 98.380 0,01 

Hp tâc x 1.5 28 .2 3 6 0,13 1.399.973 0,12 

Cong ty cO phan, trách nhiêm 365 .536.068 30,14 332 .002 .199 29,59 

hO'u han 
Doanh nghiep tu' nhân 157.703 0,01 266.562 0,02 

Doanh nghiêp CO vOn du tii 4.796.573 0,40 3.059.320 0,27 

nu'Oc ngoOi ç3\c 
Kinh doanh cá th4 838.618.208 69,16 782.110.088 69,71 

Cho vay khác 1.807.113 0,15 2.963.775 0,28 

rn 
vI 

1.212 .624 .7 13 100 1.121.900.297 100 

N / 
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THUYET MINH BAO cÁo iAi CHINH HgP NHAT(Tip theo) 

9.4 Phân tIch du' nd cho vay khách hang cOa Ngân hang theo ngOnh 

s6 cuói nãm 

s6 du nâm 

(trinh bay lal) 

TriêuVND TriuVND 

Nông nghiep, lam nghiêp và thuç' san 323.629.748 26,69 302.167.860 26,93 

Khai khoáng 3.272.399 0,27 3 .254.785 0,29 

Cong nghiep ch bin, cht?o 88.195.094 7,27 85.567.639 7,63 

San xut Va phân phói din, khI 6t,nu'Oc nOng, 

hc!i nuOc và diu hoà không khi 

35.083.772 2,89 27.037.778 2,41 

Xây dy'ng 74.069.668 6,11 67.314.687 6,00 

Hot dQng kinh doanh bt dng san 16.338.338 1,35 12.636.924 1,13 

Ban buôn và ban lé; s&a chüa 0 to, mO to, 

xe may và xe có dông cc! khác 

357.260.330 29,46 314.575.656 28,04 

Vântài khobi 22.903.028 1,89 22.543.395 2,01 

Dch vu Iu'u trü và an uóng 17.706.091 1,46 16.092.335 1,43 

Nghe thuât, vul chai và giâi tn 1.909.274 0,16 1.846.875 0,16 

Thông tin và truyn thông 986.602 0,08 987.648 0,09 

Ho?t dng y t giáo duc, cong ich 3.854.268 0,32 3.325.670 0,30 

Hot dng chuyên môn, khoa hoc và cong nghe 619.027 0,05 675.175 0,06 

Hoat dng tài chinh, ngân hang và bao him 1.976.732 0,16 2.837.854 0,25 

Hot dong hành chinh và d!ch  vy hó tr 347.707 0,03 377.711 0,03 

Hot dng dich vu khác 11.569.523 0,95 10.527.079 0,94 - 

Hoat dông lam thuê cOng victrong các ho gia dinh, 

san xut sn phrn vat cht và dich vu tu' tiêu dung 

248.480.092 20,49 245.989.514 21,93 
- 

'O 

cCia ho gia dinh 
T 

.1 
Hot ông cOa các t6 chCrc và ccc quan qu& t 29 

Cung cp nu'Oc; quan l' và xlt l' rác thai, nu'Oc thai 4.423.020 0,36 4.141.683 0,38 

1.2 12 .624 .7 13 100 1,121.900.297 100 

10. DI] PHONG ROI RO CHO VAY KHACH HANG 

Bin dng d phang rOi ro cho vay khãch hang trong näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 n5m 2020 

hhu' sau: 

D' phOng 

cu th 

Di! phóng 

chung 
TOng cong 

Triêu VND Triêu VND Tniêu VND 

só dii 6u n5m 11.725.821 8. 124 .887 19.850 .7 08 

Trich lap du' phông trong nam 

(Thuy& minh s6 33) 17.960.538 771.748 18.732.286 

XO' I' rCji ro trong nam (14.085.622) (39.883) (14.125.505) 

S6 di! cu61 nãm 15.600.737 8.855.752 24.457.489 

35 
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THUYET MINH BAa cÁo TAI CHINH HQP NHAT (Tip theo) 

Bién dOng dr phOng rüi ro cho vay khách hang trong nam tài chInh kt thüc ngay 31 tháng 12 nm 2019 

nhir sau: 

Dit phóng Di,r phOng 

cii th chung T6ng cong 

(trinh bay Ii) (trinh bay Ii) (trinh bay Ii) 

Triêu VND Triêu VND Triêu VND 

S di.r du nm 

TrIch Ip dir phOng trong nàm 

(Thu yt rn/nh s6 33) 

XCr ' rii 10 trong n5m 

S dir cu6i nm  

6.395.098 

19.284.110 

(13.953.387) 

11.7 25 .82 1  

7 .2 59 .526 

948.480 

(83.119) 

8.124.887  

13.654.624 

20.232 .5 90 

(14.036.506) 

19 .850 .7 08 

11. CHLYNG KHOAN Au TLY 

   

11.1 ChiYng khoán d'u tu' sn sang d4 bàn 

A A. 
So cuoi nam 

 

56 u nam 

    

Triêu VND Triêu VND 

Ch(rng khoán Na 96 .09 6. 67 7 125.770.221 

Chirng khoân ChInh phCj 83 .047.534 103.346.497 

ChCrng khoán NY do các TCTD khác trong nirác phát 

hành 

12.649.143 22.023.724 

Ching khoan NY do các TCKT trong nt.râc phât hành 400.000 400.000 

Chtrng khoán V6n 555.733 62 6.427 12 

Chrng khoân Von do càc TTD khác trong nu'àc phât 

hành 

2.475 2.475 

Chtrng khoan VOn do các TCKT trong nirác phát hành 553.258 623.952 

'N 
96 .652 .4 10 126 .396 .648 

Di! phàng rIi 10 chCrng khoán sn sang d bàn (3 92 .65 6) (476.792) 
(Thuyet rn/nh sO 11.3) 

DV phOng giâm gia (320.656) (356.042) 
Di! phang chung (72 .000) (120.750) 

11.2 Chü'ng khoán du tu' gb' d'n ngay dáo h?n 

A A. - 
So cuoi nam sO du nm 

Triêu VND Trbêu VND 

Chrng khoàn d'u tu' gi' dn ngày dâo han khOng 

bao gOm trâi phiu dàc biêt do VAMC phât hành 

4.758.684 4.658.938 

(Thuyt rn/nh sO 11.2.1) 

4 .75 8.684 4 .65 8.9 38 

D.r phOng rub ro chCrng khoán du tu' gbCr dn 

ngày dào hn (Thuytminhs611.3) 

(602.000) (601. 25 0) 

Di,r phhng chung (ThuyOt rn/nh sO 11.2.1 Va 11.3) (3.000) (2.250) 

Dii phOng cu thO (Thuyt rn/nh sO 11.2.1 và 11.3) (599.000) (599.000) 
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11.2.1 Ching khoán du tiJgiO'dn ngày dào hn không bao gm trái phiu àc biêt do VAMC phàt hành 

A L. 
So cuoi nam SO du nãm 

Triêu VND Triêu VND 

Trái phiu ChInh phü dàc bit (*) 3 .5 90 .000 3 .590.000 

Trái phiu ChInh phii 254 

Trái phiu Cong ty mua bàn ncYvà tài san ton dong 

cüa doanh nghip ('DATe) 

169.684 169.684 

Ch(rng khoán n do các TCKT trong nu'àc phát hành 999.000 899.000 

4.75 8.684 4.658.938 

Dy' phàng chung (Thu yt minh s6 11.3) (3.000) (2.250) 

Dy' phOng cy tM (Thu yeAt  minh só 11.3) (599.000) (599.000) 

(*) Trái phiu Chinh phü dc bit là các trái phiu có k' hn 20 nàm phát hành tü' nàm 2002 dn 2004 và cO 

Ii suat co dinh 3,30%/nàm, Iäi du'c trã hang nàm. Càc trái phiu nay khong &fcphép chuyn nhu'ng hoc 

dem chit khau trong yang 5  nm k tü' ngày phát hành. L cüa Trái phiu ChInh phi d c bit du'c dung d 

bO sung vOn diu I theo hilOng dn cüa Thông tu' sO 100/2002/TT-BTC ngày 04 tháng 11 nãm 2002 cüa Bô 

Tài chInh. Trong nàm 2020, Ngân hang dã nhn 118.470 trieu dóng Ii trài phiu Chinh phi dc bit. 

Chi tit cOa cácTrái phiu Chinh phü dc bit t?i  ngày 31 thàng 12 nàm 2020 nhu' sau: 

Ngày 

phát hành 

Ngày 

dáo han Lãi suat Mênh giá 

%/nàm Triu VND 

Phát hành Ian thCr nhàt 20/09/2002 20/09/2022 3,30 1.500.000 

Phát hành Ian thCr hai 04/06/2003 04/06/2023 3,30 700.000 
1• 

Phát hành Ian thCr ba 18/11/2003 18/11/2023 3,30 700.000 

Pháthành Ian thCr tu' 23/07/2004 23/07/2024 3,30 690.000 I 
3.590.000 ii 

11.3 Dy' phàng rJi ro ch(lng khoán du tLr 

sO cu61 nàm s6 du nám 

Trieu VND TriOu VND 

Dy' phang rüi ro chCrng khoán sn sang d ban (392.656) (476.792) 

(Thuy& minh s6 11.1) 

Dy'phbng giàm gid (320.656) (356.042) 

Dy'phOng chung (ThuyeAt  minh s6 11.4) (72.000) (120.750) 

Di! phOng rüi ro chCrng khoán dàu tu' nm giO' dn 

ngày dào hn (khong baa gOm trài phiu 

(602.000) (601.250) 

VAMC) (Thu yet minh sO 11.2.1) 

Dii phOng chung (Thu yet minh sO 11.4) (3.000) (2.25 0) 

Du'phOng a, tM (Thuyet minh sO 11.4) (599.000) (599.000) 

(994.65 6) (1.078.042) 
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Bi&n dOng du phong rcji ro chirng khoán sn sang d ban và ch(rng khoán dau tu nam giEr dn ngày dáo 
han (khong bao góm trái phiu dc bit do VAMC phat hành) trong nam nhu sau: 

ChCrng khoán du tu' giD' 

dn ngày áo han 

Chtng khoán (khong bao gôm trái 

sn sang i3 ban phiu dc bit) 

Dy' phóng Dy' phOng Dy' phông Dy' phàng 

giâm giá chung cy th chung 

Triu VND Triêu VND Trièu VND Triu VND Triêu VND 

s6 du' du nam 356.042 120.750 599.000 2.250 1.078.042 

(Hoàn nhâp)/trIch Ip (35.386) (48.750) 750 (83.386) 

du' phang trong nam 

(Thuyt minh sô 29) 

s6 dii cu61 nãm 320.656 72.000 599.000 3.000 994.656 

Bi&n Ong dii phong rCii ro trái phiu dc biêt do VAMC phát hành trong nam nhitsau: 

Nàm nay N5m tritOc 

S dii cu nam 

Trich Ip trong n5m (Thuyt rn/nh s6 32) 

Mua lai ncY Va xt I'' r11i ro trong nam 

S du' cu6i nam 

Triêu VND 

 

Triêu VND 

5.394.384 

4 10.815 

(5.805.199) 

   

T6ng cong 

11.4 ChCtng khoán doanh aghip chiia niêm yt thrc phân Ioi nc và trIch Ip dy' phOng thea Thông tu' só 
02/2013/IT-N RN N 

Dii phang rüi ro tai ngày 31 tháng 12 nam 2020 dutic trIch Ip dYa trén kt qua phân Ioai các khoan trái 
phi&u doanh nghiêp và trái phiu tó chiic tin dung chu'a niêm yt nhu'sau: 

Mênh giá 

trái ohiu 

Dii phàng 

cu th 

Dit phông 

chung 

T6ng so 

du' Dhóng 
Triêu VND Triêu VND Triêu VND Triêu VND 

Nd du tieu chuan 8.000.000 (75 .000) (75.000) 

Nd can chi 

Nd dirdi tiêu chuan 

N nghi ngI 

Nd có khâ nang mat vn 599.000 (599.000) (599.000) 

8 .5 9 9.000 (599.000) (75.000) (674.000) 
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12. GOP VON, AU TI.! DAI HN 

12.1 Von gop lien doanh 

s6 cu61 näm S6 du nam 

Giá tr T' l Giá tn T' I 

Giá góc ghi s6 sti hQ'u Giá gOc ghi só sU hO'u 

Tniu VND Triêu VND % Triêu VND Triêu VND 

COngtyTNHH Lien doanh 

Quàn l £u ti! Agnibank - 8.206 51,00 8.206 51,00 

VG FM 

8.206 8.206 

Ngay 05 tháng 5 nám 2008, CJy ban Ch(rng khoán Nhà nu'àc d ra Quyt dinh sO 01/UBCK-THGP v viêc thu 

hOi giy phép thành lap và hoat ông cüa Cong ty TNHH Lien doanh Quán l' Du tii Agribank — VGFM 

(AVIM). On thai dim 1p báo cáo tài chinh hp nht nay, AVIM vn sang trong qua trinh tin hành các 

thu tuc giài th theo Quy& dlnh  sO 15/2008/AVIM cCia AVIM ngày 01 tháng 8 nám 2009. 

12.2 u tu' vào cong ty lien kt 

SO cuOi nàm 56 du nám 

Giá tn 

Giá gOc ghi sO 

T' lé 

sO hGu Giá gOc 

Giá trj 

ghi sO 

T' Iê 

sO hO'u 

Triêu VND Triêu VND % Triêu VND Triêu VND 

Cong ty CO phn Du lich - - - 52.900 53.477 2300 

ThI.fflng mi Nong nghip Vit 

Nam (*) 

Cong ty CO phn Du tu' và 1.740 - 29,00 1.740 298 

Quàn l Khách san Swivico - 
Nha Trang (**) 

1.740 54.640 53.477 

(*) Tai phiên du giá ngày 16 tháng 11 nâm 2020 tai SO giao dich  ChCtng khoán Ha Nôi (HNX), Ngân hang 

d thu'c hiên bàn thành cOngtoàn bO 5.290.000 cO phOn tai Congty CO phn Du lch Thung mi NOng 

nghip Vit Nam. Thu nhp tü' läi bàn cO phn dii'c trinh bay ti Thuy& minh sO 31. 

(**) Cong ty CO phOn Ou tu' và O.uân l' Khách san Swivico - Nha Trang ("Cong ty Swivico") là cOng ty lien 

k4t cua COng ty TNHH MTV Djch vy Ngân hang Nong nghiep Viêt Nam. T?i  thai d1m lap báo cáo tài 

chinh hp nhat nay, Ngân hang khong thu thp du'c bt cü'thOng tin nào v tinh hinh tài chinh cong 

nhu' tinh hlnh hot dng cüa Cong ty Swivico, vi vây khoàn du tu'vào các cong ty nay d.tc ghi nhân 

theo phixng pháp vOn chü sO hO'u vOi giá tr là 0 VND. 
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12.3 GOp von, du tir dài han khác 

A A. •. 
So cuol nam 

A 
So aau nam 

Giá gOc 
Tç' lé 

s& hru 
Gid gOc 

Tç lé 

sO h0u 

Triêu VND % Triêu VND % 

Qu9 Bào Inh Tin dyng 1.800 8,39 1.800 8,39 

Yen Bái 
Cong ty Chuyn mch Tài 

chinh O.uOc gia Vit Nam 

25.000 8,00 25.000 8,00 

COng ty CO phan Bat ông san 6.300 2,91 6.300 2,91 

Agribank (*) 

33.100 33.100 

(*) Cong ty TNHH MW Djch vy Ngân hang Nong nghip Vit Nam sang tin hành thu tyc thoái vOn ti 

COng ty CO phan Bat dQng san Agribank ("Agribank Land") thea chi do cOa Ngân hang Nông nghip 

và Phát tri4n Nong thôn Viet Nam. Ti thai i4m Ip  báo cáo tài chInh hp nhat nay, Ngân hang khong 

thu thâp dirc bat c(r thông tin nào v tinh hInh tài chInh cung nhu' tinh hinh hot ng cüa Cong ty 

Agribank Land, vi vy khoân du tu' vào cong ty nay &rc ghi nhân thea giá gOc va trich Ip dir phOng 

100% (Thuyt minh sO 12.4). 

12.4 Di! phOng giâm giá du tu' dài han 

Cong ty CO phn Bt ông sn Agribank 

Thay d6i di,r phOng giám giá du tu' dài hn trong näm nhu' sau: 

SO cuOi nám SO du nam 

 

Triêu VND Triêu VND 

6.300 6.300 

 

6.300 6.300 

 

   

VI 

Nàm nay Nàm tru'cc 

Triêu VND Triêu VND 

SO dir du nm 

A A. 
So dir cuoi nam 

6.300 6.300 

   

6.300 6.300 

40 



NGAN HANG NONG NGHIP VA PHAT TRIN NONG THON VIT NAM 
THUYT MINH BAO cÁo TAI CHiNH HOP NHAT (Tip theo) MAU BO5ITCTD-HN 

13. TAISANCODINH 

13.1 Tài sari có dinh h&u hlnh 

Bin ng tài san cO dinh hGu hnh trong näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nam 2020 nhu' sau: 

Nguyen giá TSCO h0u hlnh 

Nhà cCra, 

vt kin trác 

May móc 

thiOt bi 

Phirclng tien 

4n tài 

A - 
Thiet b!, 

dung cy 

quàn I' TSCD khác TOng cOng 

TriOu VND Triu VND Triu VND Triu VND Triêu VND Triu VND 

56 dir du nãm (trinh bay l?i) 8.695.692 2.913.615 2.147.869 3.590.494 582.967 17 .930.637 

Mua trong n5m 759.587 273.014 421.471 644.059 3.343 2.101.474 
Mua Ii TSCD thuê tài chinh 71.359 71.359 
Thanh i',', nhu'ng ban (27.891) (54.998) (71.911) (82.803) (2.030) (239.633) 
Tang khác 13.981 774 12.790 6.341 445 34.331 

só du cu61 nam 9.441.369 3.132.405 2.581.578 4.158.091 584.725 19.89 8.168 

Giá tr hao mon lu ké 

s6 dir du nàm (trinh bay li) 3.971.926 2.384.045 1.304.338 2.809.882 245.036 10. 7 15 .227 

Khau hao trong nàm 453.235 239.589 229.164 463.103 14.060 1.399.151 

Mua Iai TSCD thuê tài chInh - - 60.252 - - 60.252 

Thanh I, nhuclng bàn (27.5031 (54.942) (72.076) (82.636) (887) (238.044) 

Tàng/(Giàm) khác 2.524 - (1.156) 3.202 - 4.570 

SO dir cuOi nam 4.400.182 2.568.692 1.520.522 3.193.551 258.209 11.941.156 

Giá tn can Iai cüa TSCD hCru hlnh 

Tai ngày du nam (trinh bay Iai) 4. 72 3 .7 66 5 29 .5 70 843 .5 3 1 780.612 337.931 7.215.410 

Ti ngày cuOi nam 5 .04 1. 187 563.713 1.061.056 964.540 326.516 7.957.012 

Nguyen giá tài san cO djnh hCru hinh d ht khu hao nhirng van con sir dung tai ngày 31 tháng 12 nàm 2020 là 7.547.209 triêu VND (tai ngày 31 tháng 12 nàm 2019: 
6.638.787 triu VND). 
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13. TAI SAN cO !NH (Tip theo) 

13.2 Tài san cO djnh thuê tài chinh 

Bin ông tài san cO dinh thuê tài chinh trong nàm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2020 nhusau: 

Nguyen giá 

May mOc 

thit bj 

Phiwng tin 

van tâi TOng cong 

Triêu VND Triêu VND Triêu VND 

SO dir du nam 931 138.270 139.201 

Thuê tà chInh trong nàm 1.188 1.188 

Mua lal TSCO thuê tài chInh - (71.359) (71.359) 

Trâ Iai TSCO thuê tài chinh - (1.940) (1.940) 

(Giàm) khác (931) (10.550) (11.481) 

SO dir cuOi nãm 55.609 55.609 

Giá tn hao mon Iu9 k 

SO dir du nãm 507 102.194 102.701 

Khãu hao trong Pam - 12.781 12.781 

Mua Iai TSCO thuê tài chInh - (60.252) (60.252) 

Ira Iai TSCO thuê tài chinh - (1.550) (1.550) 

(Giâm) khác (507) (5.625) (6.132) 

SO dir cuOi n5m - 47.548 47.548 

Giá tr cOn Iai 

Ti ngày du nam 424 36.076 - 36.500 

T?i ngày cu6i nam 8.061 8.061 

Nguyen già tài san c0 dinh thuê tài chinh d ht khu hao nhu'ng vn cOn sCr dung tai ngày 31 thàng 12 
nàm 2020 là 18.820 triêu VND (tai ngày 31 tháng 12 nàm 2019: 7.489 triêu VND). 
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13.3 Tài san có djrih vô hlnh 

Bién dong tài san c6 dinh vô hmnh trong nàm tài chInh kt thóc ngày 31 tháng 12 nàm 2020 nhLf sau: 

Nguyen giá 

s6 dii du näm 

(trinh bay Iai) 

Mua trong nàm 

Thanh lv', nhi.rnng bàn 

Tang khác 

56 di! cuói nam 

Giá trj hao mon 1u9 k 

56 dit u nam 

(trinh bay Ii) 

Khâu hao trong nàm 

Thanh Ii', nhi!çlng bàn 

s6 dii cu6i nãm 

Già trj cOn Iai 

T?i ngày du nàm 

(trinh bay li) 

Ti ngay cu6i n5m 

Q.uyn sCr 

dyng dt (*) 

Phn mm 

may vi tInh 

TS CD 

vO hmnh khác T6ng cong 

Triêu VND 

2.334.236 

54.279 

- 

- 

Trieu VND 

1.288.786 

77.064 

(1.724) 

1.727 

Triêu VND 

61.575 

- 

- 

Tru VND 

3.684.597 

131.343 

(1.724) 

1.727 

2.388.515 1.365.853 61.575 3.815.943 

196 .3 94 

22.885 

1.007.740 

130.160 

(1.725) 

5.249 

1.819 

- 

1.209.383 

154.864 

(1.725) 

219.279 1.136.175 7.068 1.362.522 

2.137.842 281.046 56.326 2.475.214 

2.169.236 229.678 54.507 2.453.421 

Nguyen giá tài san có rnnh vo hinh dâ ht khu hao nhirng vn cOn sitdung tai ngày 31 thang 12 nàm 2020 

là 912.951 triêu VND (tai ngày 31 thàng 12 nàm 2019: 383.374 triêu VND). 

(*) Tài san c6 dinh vO hlnh tai ngày 31 tháng 12 nàm 2020 bao góm quyn sCr dung dt tai khu dt s 48-

48A Trn PhCj, LQc Tho, Nha Trang, Khành HOa cO nguyen giá là 221.673 triêu VND và giá tn hao mOn JOy 

k là 40.599 triêu VND cüa Cong ty TNHH MTV Dich vu Ngân hang NOng nghiep Viêt Nam. Quyn scr dung 

dt neu trén d bi thu h6i theo càc Quyt inh thu hi dt só 3308/QD-UBND ngày 16 thàng 11 nàm 2015 

va Quyt inh hOy Giay chü'ng nhn Quy&n scr dung t s6 428/QD-UBND ngày 21 tháng 2 nàm 2017 cOa 

UBND tinh Khánh HOa. Hiên tal, UBND tinh Khánh HOa dang tin hành cãc thO tyc mOi thu lua chon Nhà 

c1uti.rthitc hiên du'án tai khu t nOi trên.Theo Quyt dnh s 2934/QD-UBNDcOa UBNDtinh Khánh HOa 

ngày 03 tháng 10 nàm 2016 ye viêc phe duyêt H6 Sc! mi thu, nhà u tir mOi se phâi nôp 50 sO tien là 

236.620 triêu VND vào ngân sàch tinh t3 hoàn trã cho nhà du tu' c[i. 
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14. BATONG SAN U flY 

Nguyen giá 

cuyan 

dung dt Tài san khàc Tang cong 

Triêu VND Triêu VND Triêu VND 

56 du' du n8m 7.472 313 7.785 

s6 du' cuói n5m 7.472 313 7.785 

Giá trl hao man IuV ké 

s6 di! du nãm 3.134 286 3.420 

Khàu hao trong nam 299 1 300 

só di! cuói nam 3.4 33 287 3.720 

Giá tr cbn Ii 

Ti ngày du nám 4.3 38 27 4.365 

Ti ngày cu6i nãm 4.039 26 4.065 

Nàm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nám 2020 không phát sinh doanh thu và chi phi ti! dlch  vy cho 
thuê bat dng san du ti.r do trong nam Ngãn hang khong cho thuê bat t5ng san du tu' nay. 

Theo quy dlnh  ti Chun my'c k toán Viêt Nam sO 05-Bat dng san u tu', giá trj hp l' cüa bat Ong san 
du tit ti ngày 31 tháng 12 nàm 2020 can thfOc trinh bay. Tuy nhên, Ngân hang hin chu'a xác djnh th!c 
giá trl hp l' nay nên giá tr hp l' cüa bat ng san du ti.r tai ngày 31 tháng 12 nàm 2020 chu'a thc trinh 
bay trên baa cáo tài chmnh hp nhat. xác djnh thlOc giá ti hop l nay, Ngân hang së phài thuè cOng ty 
tu' van dc 1p dánh giá giá trl hOp l' cUa bat ng san du tir. Hin t?i,  Ngãn hang chu'a tim thrcc cong ty 
tu' van phü hOp  4 thitc hn cong viec nay. 

Nguyen giá cüa bat ông san du tu' tai ngày 31 thang 12 nam 2020 bao gOm các bat dng san dã khau 
hao h4t nhu'ng van cOn cho thuê vâi giá trl là 276 triu VND (ti ngày 31 tháng 12 nâm 2019: 276 triu 
VND). 
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is. IA, SAN CO KHAC 

15.1 Càc khoàn phâi thu 

só cu61 nãm 
-' ,A 
o aau nam 

(trinh bay lal) 
Triêu VND Triêu VND 

Phái thu ni bQ 938.898 1.312.891 

Càc khoân tham ô, thiéu tài san ch xü' l và các 

khoán phài b61 thu'äng cãa can b, nhân vien 

133.350 518.187 

Các khoàn phài thu khàc 805.548 794.704 

Phài thu tCf ben ngoài 10.141.624 8.686.303 

Chi phi xây dvng cong trInh (I) 997.331 1.016.480 

Phãi thu Ngân sách Nhà nu6c v h tr Ii sut 3.081.626 2.748.627 

Mua sm, slra ch&a Ian tài san th djnh (ii) 347.575 535.408 

Tam nôp cl nhun v Ngân sách Nhà nuc 3.445.943 2.975.871 

DV phOng nghip vy nhiyng tái bào him 141.171 102.836 

Phài thu Ngân sách Nhà nu'àc và thu GTGT dtfyc 38.644 57.712 
A 

khau tru 

Phãi thu ti ho?t dng u tu ccia Cong ty Djch vy (UI) 155.076 155.076 

Phi thu tü' cung cp dlch  vy báo him 9.566 6.894 

Phâi thu ti hot dng giao dlch  chCrng khoàn 2.337 2.456 

Phài thu tin thi hành an (iv) 883.910 

Phài thu khac 1.038.445 1.084.943 

11.080.522 9.999.194 

(i) Chi phIxâydvngcôngtrinh: 
A A. 

So cuoi nam 

Triêu VND 

Các cong trinh trên 40 t' VND 548.608 457.477 

- Try so' lam vic NHNo&PTNT tai TP.HCM 23 7.281 178 423 

- Try sàtqi Lô E3 Cu Giáy 64.171 64..1,,frl 

- Try sO'làm vic Chi nhOnh Ha No! 90.768 821/42 

- Nhà nghi NHNo&PTNT VN tai t!nh Ninh Thun 50.583 50583 

- Try so' Chi nhOnh Lao Cal 58.540 42.042 

- Try th Chi nhOnh Bc Sài GOn - 40.516 

- Nhà khOch NHNo&PTNTtai Phá Qu6c 47.2 65 

Các cong trinh khác ti.r 40 t' VND trO xuOng 448.723 559.003 

997.331 1.016.480 

(ii) Mua sm, sCta chCra Ian tài san c6 d]nh: 

S6 cui nàm S du nàm 

Triêu VND Triêu VND 

Chi phi nâng cap IPCAS - Gial do?n II 137.009 137.009 
Mua sam tài san có dinh 210.566 398.399 

347.575 535.408 

(ifl) Dày là tin von dà gOp va li cong dOn lien quan d4n Dy an Du tu' Khách sn ti Khu dt sO 48-
48A &fäng Tràn Phü, phu'äng Lc Thp, Thành pM Nha Trang, tinh Khãnh Hôa phâi thu tü'COng ty 
CO phàn Dàu ti.r va O.uàn I Khàch sn Swivico theo biên bàn ói trü' cong ny ba ben g10a Cong ty 
TNHH MW Dich  vy Ngân hang Nong nghiep, Cong ty CO phn Du tu' và Quân I Khách sn Swivico 
và Cong ty CO phan Bat dng san Iveland. 
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Chi tit khoàn phài thu nhu' sau: 

So cuOl n5m 56 dàu nàm 

 

Triêu VND 

 

Triéu VND 

145.843 

9.233 

TiOn d gop vào Du  an Nha Trang 145.843 

i phâi thu 9.233 

 

    

155.076 155.076 

Ti ngày 31 tháng 12 nàm 2020, các khoân phài thu nay qua hn và u'c trIch 1p 100% dy' phOng 

(Thuyét minh sO 15.4). 

(iv) Phân ánh sO tin phát sinh ti viec Ngân hang thu'c hin theo quy4t d]nh thi hành an cüa Tôa an 

Nhân dan Thành phO Ha NOi  lien quan dn vu an hlnh sir "CO'' lam trái quy dnh cCia Nhà nu'äcv 

quán I' kinh té gay hu qua nghiem trpng" và "Thiéu trách nhièm gay hâu qua nghiêm trong" xãy 

ra tal Bâo hiém X hi Vit Nam, trong O Ngàn hang d có n gü'i Vin Kiém sat Nhân dan tOi 

cao dé ngh xem xét kháng nghi theo thu tyc giám Oc tham va sang trong qua trinh chä phàn 

hOi. Cho myc thch than trpng, Ngân hang d trich lap dir phang phâi thu khO ài theo các quy 

dnh k4 toán hin hành. 

15.2 Câc khoân li, phi phài thu 

SO cu6i nam 

SO du nam 

(trinh bay al) 

Lai phái thu tü tin gi 

Li phài thu tC.r chCrng khoán dàu tu' sn sang d4 ban 

vàgW'dn ngàyáo h?n 

Li phài thu tCr cho vay 

Triêu VND 

16.286 

3.307.877 

8.634.846 

Triêu VND 

24.929 

4.203.548 

8.535.967 

Phâi thu tü' cho thuê tài chInh 133 186 
) 

PhI phài thu 55.675 52.9.06 
(I 

12.014.821 12.817.536 

15.3 Tàisàncókhác 

50 cuOi nam s6 du näm 
Triêu VND Triu VND 

Du tu' vao tài san cho thuê tài chInh (*) 297.545 297.545 

Vt lieu và cong cy 160.144 17 1.275 

Chi phi ch phân b6 1.084.875 1.104.989 

Tién np qu9 hO tr thanh toan cüa Agriseco 20.000 20.000 
Tài san cO khác 1.426.604 

2.989.168 1.593.809 

(*) ây là các khoàn du tu' vao các dy' an dOng tàu và các thiét bj cho thuê tài chinh khác cüa ALC I v&i 

tOng giá tn là 297.545 triu VND. Ti ngày 31 tháng 12 nam 2020, Ngân hang trIch lap dy' phóng 

100% giá tn khoàn du tu' du'a trên dánh giá ye khà n5ng thu hOi u'àc tInh cUa tài san theo quy d]nh 

hiên hành. 
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15.4 Các khoân dii phang rOi ro cho các tài san ca ni bang khác 

s6 cuói nam s6 du nam 

Triêu VND Trêu VND 

Di,r phang cho càc kho5n phi thu tr hoat ông du 155.075 155.076 

tu cOa Cong ty Dch vu (Thuyt rn/nh s6 15.1) 

DLr phOng cho các khon du t.r vào tài sn cho thuê 297.545 158.779 

tài chInh (Thuyt rn/nh s6 15.3) 

Du phOng cho cc khon tham 0 xâm tiêu 79.381 400.294 

Du phOng cho cc khoan phâi thu khác 1.241.053 358.578 

1.773.054 1.072.727 

Bin ông di.t phông rCji ro cho các tài san CO nôi bOng khác trong nam nhusau: 

Nàm nay Nàm tri.râc 

56 du nam 

DLr phOng rCii 10 trIch lap trong nàm 

(Thuyt rn/nh s6 32) 

Xif l r0i ro 
A A. 

So cuoi nam  

Triêu VND Triêu VND 

1.072. 72 7 1.007.967 

1.102.867 64.948 

(402.540) (188) 

1.773.054 1.072.727 

16. CAC KHOAN NCHiNH PHO vA NHNN 

s6 cu61 n5m 56 du nam 

Tin gCti cOa Kho bac Nhà nuàc 

Tin gri bng VND 

Ti&n gOl bng ngoi tê 

Vay NHNN 

Vaytheo h stmn dung 

Vay khâc  

Triêu VND 

3.552.955 

3 .548.836 

4.119 

1.047 .82 2 

1.035.330 

12 .492  

Triêu VND 

40. 75 6. 182 

40.752.053 

4.129 

1. 396. 3 20 

1.3 83 .328 

12 .992 

4.600.777 42.152.502 

17. TIN GCfl VA VAY CAC TCTD KHAC 

s6 cu61 nam 56 du nàm 

Tin gCti khong k'i han cOa cãc TCTD khác 

Bang VND 

Bang ngoai t 

Vay các TCTD khác 

Bang VND 

Bng ngoai tê  

Triêu VND 

2 .03 1.967 

1.501.272 

530.695 

33 1.000 

3.832 

327 .168  

Triêu VND 

2. 147 .3 82 

1.859.354 

288.028 

42 1.639 

20.729 

400.9 10 

2.362.967 2.569.021 

47 



NGAN HANG NONG NGHIEP VA PHATTRIN NONG THON VIT NAM MAU B0511C1D-HN 
THUYT MINH BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT (Tip theo) 

18. TIEN GCfl CUA KHACH HANG 

18.1 Thuyt minh theo Ioi hlnh tin gi 

SO cuOi nm SO u nãm 

Triêu VND Triu VND 

Tin gü'i khong k'' h?n 150.572.893 139.207.529 

Tin gi khOng k" hn bng VND 145.395.376 133.365.267 

Tin güi khong k" han bng ngoal tê 5.177.517 5.842.262 

Tin gti CO ki hn 1.252.290.367 1.128.374.099 

Tiên gri cá k'i han bng VND 1.245.776.101 1.121.141.549 

Tin gi1 cO k' han bng ngoai tê 6.514.266 7.232.550 

Tin giti vOn chuyên dung 356.634 108.466 

Tin güi k' qu9 1.655.883 1.682.977 

Tin gCti k'' qu9 bng VND 1.557.941 1.564.534 

Tin gCr k' qu bng ngoi té 97.942 118.443 

1.404.875.777 1.269.373.071 

18.2 Thuyt minh theo dOi tlrçing khách hang 

SO cuOl nm SO du nàm 

Trieu VND Triu VND 

Tin giti ca TCKT 32 1. 602 .757 281.783.099 :) I 

Tin gCti cia Ca nhân 1.081.441.507 985.749 .43 1 

Tin gCri cCa câc di tu'ng khác 1. 83 1.5 13 1.840.541 TN 

T 
1.404.875.777 1.269.373.071 

19.  VON TAI TRQ, Civ THAC DAU TLJ, CHO VAY TTD CHU RUI RO 
4. 

SO cuOi nãm 56 du n5m 

Triêu VND Triêu VND 

VOn nhân tài tr, iy thác dOu tu', cho vy bOng VND 5.048.125 5.157.575 

VOn nhân tài tr, 'y  thác dOu tug, cho vay bOng yang 1.223.193 1.442.344 
Va ngoai tê 

6.271.318 6.599.919 
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20.  PHÁT HANH GIAY T CO GIA 

S6 cuói nàm S du nãm 

TriOu VND Triêu VND 

ChtThg chi tièn gCti 6.899.377 2.684.895 

Duâi 12 thang 1.524.267 2.684.755 

- Bang VND 1.524.267 2.684.755 

TCr 12 tháng dn dudii 05 nm 5.375.110 140 

- Bng VND 5.375.110 140 

Ki phiéu 184.944 142.675 

Ditâi 12 thng 184.814 142.545 

- Bang VND 184.548 142.279 

-Bngngoqitç 266 266 

TI! 12 tháng dn du'äi 05 nàm 130 130 

-BângVND 130 130 

Trái phiéu 33.120.893 25.292.472 

T.r05 nàmtràlên 33.120.893 25.292.472 

- Bang VND 33.120.893 25.292.472 

40.205.214 28.120.042 

21.  cAc KHOAN NC KHÁC 

21.1 Các khoãn i, phi phi tr 

So aau nam 

s6 cuói nm (trinh bay Ii) 
• 

Trieu VND 
. 

Trieu VND 

Li phài trà cho tiên guI 25.336.967 24.031.469 

Lãi phâi trà v phát hành giy tä cO giá 371.021 341.679 

Li phâi trâ cho vOn tài tr, üy thac du tu 

và cho vay 

36.728 47.617 

Li phài trã cho tin vay các TCTD khc 3.168 4.643 

Li phâi trà cho cong cy phái sinh tin t 2.996 54.042 

Phi phâitrâ 5 315 

25.750.885 24.479.765 

IT 
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21.2 Câc khoàn phãi trà và cong n khác 

£ L. 
So cuoi nam 

 

So du nàm 

(trinh bay Iai) 

    

Triêu VND Triêu VND 

Các khoân phái trà nOi  bô 

Các khoán phài trà nhân viên 4.118.660 3.178.416 

O.u9 khen thit&ng, phc li 2.156.658 1.472.100 

Phãi trà khãc 6 7 

6.275.324 4.650.523 

Các khoãn phài trà ben ngoài 

Di/ phong cho nghip vy bão h14m 1.608.872 1.407.574 

Các khoân phãi trâ v xãy dy'ng c bàn, mua sm tài 

san cO dinh 

31.367 53.637 

Doanhthu chäphân b' 202.464 201.898 

Chuyn tin phâi trà 68.601 204.988 

Phài trà tin c phn hOa cCia ALC I () 3.710 12.064 

Các khoàn dt c9c cho hot dng thuê tài chInh cüa 

khách hang 

60.349 60.349 

Phài trà lien quan dn hçip dOng bOi thuäng gOc va 

nhung tái bào him 

77.491 55.491 

Các Ioi thu phâi nQp (Thu yt rn/nh sO 22) 384.264 178.245 

Phãi trâ tO chc phãt hành the 727.908 

Các khoân phài trà khác 2.240.203 2.245.469 

4.677.321 5.147.623 

10.952.645 9.798.146 

(*) Bàn cht là các khoàn phâi trà cho các tO chü'c và cà nhân ma ALC I nhn thanh toán tin trüng già cO 

phn khi ALC I bàn du giá cO phn 4 thi/c hin 0.uyt dlnh  s6 665/QD-HQT-TCCB cüa Ngân hang Nong 

nghiep và Phát trin NOng thOn Viêt Nam v vic cO phn hOa cho ALC I. Do qua trinh cO phn hóa khong 

thành cOng nên ALC I ghi nhn là khoàn phài trâ cho nhà du tu'. 

22. T1NH H1NH THLJC HIN NGHTAVU VcYI NGAN SACH NHA NiJ1C 

Thué GTGT 

SO cuOl nàm 

sO u n5m 

(trnh bay l?i) 
sO np 

thü'a/phâi thu 56 phài nôp 

sO nOp 

thü'a/phài thu sO phài nôp 

Thug GTGT cOa HHDV mua vao (13.481) (33.029) 

Thué GTGTcOa HHDV bàn ra - 70.434 53.712 

Thu TNDN hiên hành 

ThuTNDN npthüa (24.520) (24.520) - 

Thu TNDN phài trà 205.761 5.835 

Các loi thus khàc 

Thu khác np thCra (644) 

Các loal thug khác phài nop 108.069 - 118698 

(38.645) 384.264 (57.549) 178.245 

Các báo cáo thu cüa Ngân hang sè chju sr kim tra cOa c quan thud. Do viêc áp dyng Iuât và cac quy 

dlnh v thué d6i vi các nghip vy khác nhau có th4 u'çic giâi thIch theo nhiu cách khác nhau, sO thu 

thic trinh bay trên báo cáo tài chinh hp nht cO th4 se b thay di theo quyt dnh cuOi cüng cQa cd quan 

thué. 
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23. VON VACACQU? 

23.1 Báo cáo tinh hlnh they d31 vOn chü s hCru 

Tinh hinh thay dOi vOn chU sâ hru cCia Ngân hang cho nám tài chInh kM thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2020 thiYc trmnh bay nhit sau: 

V6n d16u l V6n khác 

Chênh lOch 

0.u9 cCia Ngân dánh gla Iai  tàl 

hang san 

LI nhu0n 
chi.ta phân 

ph61 

Lql Ich cOa c6 

dOng thlu só T6ng cOng 

TriOu VND TriOu VND TriOu VND Triêu VND TriOu VND Tri0u VND TriOu VND 

S di! du nam (trinh bay al) 30.591.453 442.905 20.036.844 223.104 16.944.938 856.988 69.096.232 

Tang trong nam 118.470 - 2.491.958 10.357.498 182.949 13.150.875 

Lai nhun sau thu trong nam - - 10.354.885 161.919 10.516.804 

iu chinh qu9 trong nãm (*) - 2.415.812 - - 2.415.812 

TrIch qu9 di! tr0 bt buÔc và qu dau tix phát - 

trin cCia cong ty con 

76.146 - 76.146 

Lal trái ph16u Chmnh phi dc biêt nhn trong nãm 118.470 - - 118.470 

iu chinh qu krng nam 2019 cüa ALC I Va 

cong ty Djch vy theo ph duyet cila Ngan hang 

- 2.613 2.613 

Anh hir&ng thoái vOn tal cong ty con - - 21.030 21.030 

Glám trong nam (283) (5.245) (9.092.529) (64.755) (9.162.812) 

Trâ cO tCrc - (33.910) (33.910) 

Trich qu khen thi!àng, phik Ii và qu9 thirâng 

ngi.thi quân I', k18m soát viên (*) 
(2.835.602) 

TrIch qu khen thi!âng, phik Ii Va qu thuIng - - (34.686) (30.845) (65.531) 
Ban i6u hành cOa cong ty con 

Trich qu dir tr11 bt buic và qu9 dau tir phát 

trin cCia cong ty con 

- (76.146) (76.146) 

Iu chinh qu9 trong nam (*) (2.415.812) (2.415.812) 

Quyt toán khoân tam chuyn li nhuân v6 (3.720.692) (3.720.692) 
Ngân sách Nhà nhjOc nàm tritOc 

Anh hitâng thoái vOn tI cong ty con (283) (5.054) (4.125) (9.462) 
Giam khác (191) (5.466) (5.657) 

56 dLr cu61 nam 30.709.923 442.622 22.523.557 223.104 18.209.907 975.182 73.084.295 

(*) Bao gOm trich Ip các qu thuôc vOn chO sâ h0 .vau9 khen thirâng, phiic Ii cia du'dc Ngân hang Nhà nixâc phê duyOtv viêc trich qu9và phân phOi ku nhuân n5m 

2018. 
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Ngân hang dã có Van bâñ sO 20/HDTV-TCKT ngày 18 tháng 01 nám 2021 trinh Ngân hang Nhà nu'óc v vic trich qu9 Va phân phOi li nhun nám 2019. Thea dO, Ngân 
hang xin phê duyt phn phOi li nhun cho các qu9 dr trO' bO sung vOn diu I, qu dt phong tài chinh và qu9 du ti! phát tri4n vOi sO tin In krt là 543.336 triêu 
VND, 1.086.672 triêu VND và 2.716.679 triu VND, dOng thai trich qu9 thulàng ngu'ai quân l', kim soát viên và qu9 khen thirâng, phüc lçii vOl sO tin ln lu'Qt là 2.163 
triêu VND và 3.225.135 triêu VND, và chuyn li nhun can li np Ngân sách Nhà nu'Oc vOl sO tin 3.292.732 trieu VND. n ngày 1p báo cáo tài chInh hp nht nay, 
Ngân hang chu'a nhn diVc phê duyt cüa Ngân hang Nhà nu'Oc. Trong nám 2020, Ngan hang tm nOp  li nhun v Ngân sách Nhà nu'OcvOi sO tin 4.189.960 VND, bao 
gOm 744.968 triêu VND cüa nàm 2019 và 3.444.992 trieu ca nam 2020. 

Ti ngày 22 tháng 01 n5m 2021, Thu tu'Ong Chmnh phU d phê duyèt Quyt dinh sO 107/QO-TTg v Phung an du tir bO sung vOn dlu l tU ngu6n vOn ngân sách nhà 
nudc cho Ngân hang Nong nghuêp va Phat trin Nong thôn Viêt Nam Thea do, nguOn du tu'bO sung vOn duu le cho Ngân hang gOm 3 500 000 triêu VND tir ngu6n thu, 
tiet kim chi ngan sach trung uc1ng nam 2019 va 118.470 triu VND tu' lau tral phieu dc bit nam 2020 ngan sach nha nu'øc trà cho Ngan hang. Thu ngay 27 thang 01 
nãm 2021, Ngân hang d nhân du'cic sO vOn d1u lê 3.500.000 triu VND. 
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linh hlnh thay d61 von chü sà h0u cCia Ngãn hang cho nam tài chInh kt thik ngày 31 tháng 12 nam 2019 thrnc trmnh bay nhij sau: 

V6n iu I 

V6n khác 

(Trinh bay II) 

Qu cOa Ngân 

hang 

Chênh Iêch 

dánh glá I?i tài 

san 

LI nhun 

chi.ra phân 

phói 

(Trnh bay Ii) 

Li Ich cOa c 

dOng thiu só T6ng cOng 

TniOu VND Trieu VND lrlêu VND Triêu VND TriOu VND Triêu VND Triêu VND 

56 d.r du nrn 30.472.983 442.405 20. 135.778 223 .104 6. 129.958 776.402 58. 180.630 

Thng trong nm 118.470 500 51.500 11.364.662 125 .341 11.660.473 

Wi nhuân sau thutrong nm 10.976.372 125.341 11.101.713 

Li trái phiu Chinh phü dc bit nhân trong nm 118 .470 118.470 

Oiu chinh qu Iung nm 2018 cCia ALC I theo 

phê duyt cüa Ngân hang me 
22.265 22.265 

Oiu chinh qu9 trong nm 361.705 361.705 

TrIch qu ci:Ia các câng ty con 51.500 51.500 

fJiu chinh thu Cong ty D!ch ViJ 4.320 4.320 

Thng khác 500 500 

Gim trong nm (150.434) (549.682) (44.755) (744.871) 

Oiu chinh qu9 trong n5m (147.730) (147.730) 

Trich qu cia các cong ty con (51.500) (51.500) 

Inch qu khen thu'àng phtc IQi cOa congty con (30.901) (24.989) (55.890) 

Ira 6 tüc (19.766) (19.766) 

Quyt toãn khoân t?m  chuy6n Ici nhuân v 
(464.244) (464.244) 

Ngân sách Nhà nu'âc 

Giâm khác (2.704) (3.03 7) - (5.741) 

S di! cu61 nn, 30.591.453 442 .905 20.036.844 223.104 16. 944. 9 3 8 856.988 69.096.232 
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23.2 Qu9cCiangan hang 

Tinh hlnh thay d6i các qu9 dL1 trG cüa Ngân hang và các cong ty con trong nam nhij sau: 

Qu9 du U! 

phft tri4n 

0u9 du phông 

tài chInh 

QuS' di! trO' 

bO sung vOn 

diu Iê TOng cong 

Triêu VND Triêu VND Triêu VND Triêu VND 

56 du' du nam 15.073.302 3.2 19 .362 1.744. 180 20 .03 6 .844 

Tang trong nam 1.5 86 .02 9 603 .953 30 1.976 2 .49 1. 958 

Trich qu9 trong nm 1.509.883 603 .953 30 1.976 2 .4 15 .8 12 

TrIch qu9 cOa các cong 

ty con 

76. 146 76. 146 

Giàm trong nam (4.157) (1.088) (5.245) 
Anh hi.r&ng thoi von 

tai cong ty con 
(4.157) (897) - (5.054) 

XCr I nghiêp vu the (191) (191) 

sO du' cu61 nàm 16.655.174 3.822.227 2.046.156 22.523.557 

24.  THU NHP LAI vA cAc KHOAN THU NHP TLi'ONG TIJ 

Nam nay 
Nàm tru'âc 

(trinh bay I?i) 

Triêu VND Triêu VND 

Thu nhap Ii tin gCfi 1.821.472 1.803.293 

Thu nhp li cho vay khách hang 103.455.890 96.878.048 

Thu Iãi ti kinh doanh, du tti chCrng khoân No 6.673.773 7.364.761 
— 

Thu nhp Ii cho thuê tài chInh 7.460 6.322 

Thu tCi nghiêp vu bão Inh 326.300 299.676 

ThukháctUhoatôngtindung 831 939 

112.285.726 106.353.039 01 
fl 

25.  CHI PHILAI vAcAc KHOAN CHI PHITU'GNGTIJ 

Nam nay Nàm tru'âc 

Triêu VND Triêu VND 

Chi phi Iai tin gCri 65 .9 14.27 1 6 1.342.459 

Chi phi Ii tin vay 3 59 .33 1 447.506 

Chi phi Iãi phát hânh giy tä cO giá 2 .2 8 1.8 19 1.9 39 .815 

Chi phi Ii tin thuê tài chinh TSCD 1.37 1 4.338 

Chi phi hot ng tin dyng khác 68 .3 11 73.001 

68.625.103 63.807.119 
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26. LAI THUAN TC! H0ATf)ONG DICH VU 

Nm nay 
Nm tru'ác 

(trinh bay lal) 

Triêu VND Triêu VND 

Thu nhp tü hot dng djch vii 7.962.087 7 .27 2 .3 75 

Ho?t dng thanh toán 5.335.021 4.92 1.742 

Hot dngngân qu9 2 11.899 182.256 

Nghip vuüy thác và ai I' 73.082 35.038 

Dch vy tuvn 26.733 4.350 

Thu tCr djch vu bâo h14m 1.467.762 1.311.366 

Dich vu khác 847.590 817.623 

Chi phI tü hot dng djch vy (2.784.588) (2.685.087) 

Hot dng thanh toán (1.263.545) (1.3 17.315) 

Hot dng ngân qu (279.265) (315.996) 

Bu'u iên, viên thông (136.821) (128.609) 

Hoa hÔng môi giâi (320.530) (292.053) 

Djch vy tu' vn (18.221) (7.196) 
A . 

Chi ye d!ch  vu bao hiem (646.319) (470.673) 

Djch vy khác (119.887) (153.245) 

5.177.499 4.587.288 

27.  LAI THUAN TCJ' H0ATONG KINH DOANH yANG VA NGOAI HOI 

Nm nay 

Nm tru'ác 

(trinh bay al) 

Thu nhp tCr hot dOng  kinh doanh yang và 
ngoi hÔi 

Thu tCr kinh doanh ngoi t giao ngay 

Thu tCt kinh doanh yang 

Thu tti' các cong cu tài chinh phái sinh tin t 

Triêu VND 

3.630.890 

3.605.001 

3.179 

22.710 

Triêu VND 

2.682.114 

H 

2.655.988 

1.405 A 

24.721 — 

Chi phi hot dOng  kinh doanh yang và ngoi 
hói 

(2.691.124) (1.649.761) 

Chi v kinh doanh ngoi t giao ngay (2.663.710) (1.638.425) 

Chi v kinh doanhvàng (461) (67) 

Chi ye CáC Cong Cy tài chinh phãi sinh tin t (26.953) (11.269) 

939.766 1.032.353 

28.  LAI THUAN T1 MUA BAN CHIYNG KHOAN KINH DOANH 

N5m nay Nãm trLzâc 

Triêu VND Triu VND 

Thu nhp tCv mua bn chü'ng khoán kinh doanh 10.052 11.665 

Chi phi v •mua ban ch(.rng khoán kinh doanh (19.983) (2.261) 

Trich Ip di,r.phOng giám giá ch(fng khoán kinh 

doanh (Thu yet minh s6 7.2) 

(337) (72) 

(10.268) 9.332 
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29. LAI/(LO) THUAN TCr MUA BAN CHIYNG KHOAN DAU lit 

Nm nay Nm tri.ràc 

Triêu VND Triêu VND 

Thu nhâp t1r mua bn ch(rng khoán sn sang d ban 57.930 2.969 

Hoàn nhâp/(TrIch lap) dir phOng rüi ro trong nam 83 .386 (2 7.723) 

(Thuyt minh s6 11.3) 

141.316 (24.754) 

30. LAI THUAN TCJ HOTONG KNAC 

Thu nhp tCi hot dông khác 

Thu tr n g6c c1ja cac khoan n d xr l' rOl ro 

Thu ttr Ii cja các khoâr, n xr iç rji ro 

Thu ttt thanh I'' tài sn 

Thu khác 

Chi phi hoat dông khc 

Chi h try Cong tac x hôi 

Chi phi khac 

Li thun tr hoat dong khác  

N5m trirâc 

Nàm nay (trinh bay al) 

Triu VND Triu VND 

8.786.052 11.689.282 

7.295.432 9.525.849 

1.377.986 2.009.478 

1.663 26.329 

110.971 127.626 

(678.604) (676.693) 

(604.586) (622.279) 

(74.018) (54.414) 

8.107.448 11.012.589 

31. THU NHP TY GOP VON, MUACO PHAN 

c6 ttrc nhan dLrctrong namtiirgóp v6n, mua c6 
phan 

Phân chia (Ia) theo phu'crng pháp v6n chO sâ hCru cOa 

cac khoan du tu vào cong ty liOn doanh, liOn k6t 

Li tr thoai vn tai Cong ty c6 phan Du Lich Thircyng 

Mai Nông nghiêp Viêt Narn 

N5m nay Nm tri.râc 

Triêu VND Triêu VND 

7.374 9.033 

(577) (128) 

29 .2 54 

36.051 8.905 
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32. CHI PH1HOATONG 

1. Chi np thu và các khoàn phi, lé phi 

2. Chi phi cho nhân viên: 

- Chi luring và phu cOp 

- Các khoOn chi clOng gop theo luring 

- Chi trçi cOp 

-CáckhoOn chikhác 

3. Chi v tài san 

-KhOuhaotàisthn cO d7nh Va b6td5ngsthn dOu tu' 

- Chi khOc 

4. Chi cho hot dng quàn I'' cong vy 

- Vt lieu van pliOng, xOng ddu 

- C/il v cOc hoat dng doàn th 

- Chi hi nghh M tOn, khOnh tit 

- Cong tOc phi 

- C/il xuOt bàn tài lieu, tuyên truyn, quOng cáo, 

tip thh khuyén mai 

- Chi dào tao, huOn luyn 

- Chi phi quàn l khOc 

5. Chi nop phi báo him, báo toàn tin g&i cOa 

khách hang 

6. Trich Ip dii phong (khOng bao gm chi phi d' 

phOng rCji ro tin dyng ni va ngo?i bang; chi phi dii 

phóng rüi ro chii'ng khoán) (Thuyet minh sO 15.4) 

7. Chi phi hot dng khác 

33. CHI PHIDLYPHONG RUI ROTIN DUNG 

Nm nay 
Nam truâc 

(trinh bay Iai) 

Triêu VND Triêu VND 

182.904 164.729 

14.036.177 13.940.871 

12.24 7.490 12.062.358 

773 .123 717.874 

533.386 5 73.958 

482.178 586.681 

3.605.022 3.371.062 

1.567.096 1.392.521 

2.037.926 1.9 78.541 

4.756.812 4.808.927 

1.358.270 1.228.472 

129.175 162.48 7 

1.965.145 2.020.071 

233.152 298.4 19 

717.248 755.224 

76.966 59.142 

2 76.856 285.112 

1.641.156 1.449.285 

1.102.867 64.949 

792.270 794.456 

(f 

Trich 1p dii phóng rüi ro cho vay khách hang 

(Thuyt minh sO 10) 

Trich Ip  dçr phang trái phiu VAMC 

(ThuyOt minh sO 11.3) 

Nàm nay 
Nam trLrcc 

(trmnh bay Iai) 

Triêu VND Triêu VND 

18.732.286 20.232.590 

4 10 .8 15 

18.732.286 20.643.405 
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34. CH PHiTHU TNDN 

34.1 Chi phithu TNDN hiên hành 

Nm nay 
Nám tru'ác 

(trinh bay Iai) 

Triêu VND Triêu VND 

Thu nhâp tü' hoat dQng kinh doanh truâc thu 13.202.941 13.933.949 

Các khoOn mjc d7eu chinh: 

- Thu nhp do ânh hu'âng clia hp nht báo cáo tài 

chinh 
111.561 112.430 

- L cüa các cong ty con 532.658 532.485 

-Thu nhp tü c6 tCrc khong chiu thu (15.950) (13.046) 

- Dli phàng phái thu thu chi tài khoán nhà du tu (9)  (109) 

- Dy' phong chCrng khoán cOa Agriseco (117.239) (78.160) 

-Thu nhâp tCr Thnh giá tang giá trj c6 phiu ghi nhân 

theo giá th tri.thng thông qua aI 0 
(10)  (1.039) 

- Chênh Ich chi phi dy' phàng rOi ro tin dyng cOa Chi 

nhánh Campuchia do khác biet v chuan my'c k 

toán Campuchia và chuan mi'c k toán Viêt Nam 

(634) 601 

- LO nàm tru'&c chuyn sang (407.530) (533.766) 

Ccng: 

Chi phi khác khOng &rcic khau trü'thu 9.916 7.316 

Thu nhp chu thu TNDN 13.315.704 13.960.661 

Thusuat 20% 20% 

Chi phi thu TNDN theo thu sut 2.663.141 2.792.132 

iu chinh khác 480 717 

Chi phi thu TNDN trong nam 2.663.621 2.792.849 

Thu TNDN phái flop trong nàm 2.663.621 2.792.849 

Thu TNDN phâi trã u nàm (18.685) 463.007 

ThuTNDN Thtratrongnam (2.463.695) (3.274.541) 

Thug TNDN phái trá thun cu61 nam 181.241 (18.685) 

Trongdó: 

56 phâi np 205.761 5.835 

56 nQp thCra (24.520) (24.520) 
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34.2 Chi phi thu TNDN hon lal 

Bin dQng thu thu nhp doanh nghip hon Ii phi trã trong nm nhu'sau: 

Bin dông 

s6 du nam trong nm 
1. 1. 

So cuoi nam 

Tài san thué TNDN hoãn Ii 

Triêu VND Triêu VND Triêu VND 

Phát sinh do 16 tInh thug ch.ra sü' dyng 29.253 (24.198) 5.055 

Anh hu'âng trIch dgr phông chung cong ty con 

cho myc dich hp nhat 

1.706 2 1.708 

30 .9 59 (24.196) 6.763 

Thu TNDN hon Ii phâi trâ 

Phát sinh do chênh Iêch chi phi dy' phang rUl ro 

tin dung cüa Chi nhánh Campuchia do khác bit 

v chun mu'c k toán Campuchia và chun 

my'c ké toán Vit Nam 

(566) (127) (693) 

Anh hi.r&ng hoàn nhp dy' phOng du tu' dài 

hn cho myc dich hp nhat 

(12.149) 5.000 (7.149) 

Anh hu'âng d1u chinh hoàn nhp dy' phông 

cho vay cOng ty con cho muc dich hp nhat 

(12.000) (3.193) (15.193) 

(24.7 15) 1.680 (23.035) 

Chi phi thu TNDN hon Iai trong nm (22.516) 

35.  TIN VA CAC KHOAN TU'QNG EU'CNG TIN 

56 cu6i nàm s6 cu n5m .o.  
Triêu VND Triêu VND 

Co 
Tin mt Va CC khoân tL.rng du'tng tin ti qu 16.603.314 17.342.465 T 

Tin gCti ti NHNN 108.843.729 93.635.974 EL 

Tin, ngoi h6i gCri ti các TCTD khác 77.256.366 48.176.186 

- KhOngkihqn 12.959.442 5.518.116 

- Cók3>han khongqua3ththng 64.296.924 42.658.070 

202.703.409 159.154.625 

36.  T1NH H1NH THU NHAP CUA CAN BO CONG NHAN VIN 

N5m nay Nam tru'Oc 

38785 38.416 
I. T6ng só can b, cOng nhân viên blnh quân (ngi) 

U. Thu nhâp cüa can bô, cOng nhân vien 

(triu dng) 

1.T6ngthu nhp 12.247.490 12.062.358 

2. Các khoân phy cap 

3. Tang thu nhp (1+2) 12.247.490 12.062.358 

4. Tin Iu'ng blnh quân (trieu/ngu'äi/thang) 2631 26,17 

5. Thu nhp blnh quan thang (triu/ngi.ri/thang) 2631 26,17 
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37. TAI SAN, GIAY T CO GIA (GTCG) TH CHAP, CM CO vA CHIT KHAU, TAI CHIT KHAU 

37.1 Tài san, GTCG nhân th chp, cm Co và chit khOu, tái chit khu 

SO cuOi nàm SO u nàm 

Triêu VND Triêu VND 

Tài san th chp côa khách hang 2,036,527,623 1,834,070,288 

Bt ng san 1,840,466,689 1,620,096,049 

ng sin 136,718,122 135,342,235 

Chü'ng t1j' cO già 21,570,893 44,071,346 

Tài sin khác 37,771,919 34,560,658 

Tài sin th chp cüa các TCTD khác 27,852,000 29,598,562 

Oông sin - 174,562 

Chü'ng tCr có già 27,852,000 29,424,000 

2,064,379,623 1,863,668,850 

Tài san, GTCG thj'a dl th chp, cm cO và chit khu, t chit khu 

sO cuOi nãm SO du nàm 

Triêu VND Triêu VND 

ChCrng khoán du tu' 9.671000 8.710.000 

9.671.000 8.710.000 

38. NGHTA VU NO TlM AN VA CAC CAM KTOU'A 

38.1 NghTavy ntièmn 

Trong qua trinh hot dng kinh doanh, Ngân hang thv'c hin các cong Cu tài chinh lien quan dn các khoin 

muc ngoài bang can dOi ké toán hqp nht. Càc cOng cu tài chmnh nay cM yu bao gOm các cam k& bio 

lãnh và thu'tin dung. Các cong cy nay cOng t?o  ra nhO'ng rüi ro tin dung cho Ngân hang ngoài các rüi ro tin 
dung dâ u'çic ghi nhân trong nôi bang. 

ROi ro tin dung cüa càc cong cy tài chInh ngoi bang dliGc dlnh nghTa là kM näng mang dn rQi ro tin dung 

cho Ngin hang khi mt trong các ben lien quan dn cong cu tài chinh ó khong thi,rc hin các dlu khoin 
cOa hçlp dOng. 

Bio lãnh tài chinh là các cam kt có dlu kiên ma Ngân hang cOp cho khách hang d giao dich vOl môt ben 
th(r ba trong các hoat ông v bio lnh vay vOn, bio lnh thanh toàn, bâo lành thu'c hiên hdp dông và bio 

lânh dirthOu. ROi ro tin dung lien quan n vic cOp bio lnh v w bàn giOng rOi ro cho vay khách hang. 

Giao djch thu tin dung thuvng mi trà ngay là loi giao dch trong ó Ngân hang cung cOp tài chinh cho 
khách hang cüa minh, thông thu'ng ngu'i mua/nhà nhâp khOu hang hoà và ben thu hu'&ng là ngu'i 
bán/nhà xuOt khOu. Rüi ro tin dung trong thu tin dung trâ ngay thu'ng thOp do hang hoá nhp khOu durc 

dung d th chOp cho loi giao djch nay. 

Giao d}ch thu'tin dung trâ chm sè phàt sinh rôi ro khi hp dông d &rc thu'c hin ma khách hang không 
thanh man cho ben thu hu'&ng. Các thu tin dyng tn chm khOng thic khách hang thanh toãn thrc Ngin 

hang ghi nhân là khoân cho vay bOt buOc  và cong ntufng crng tM hin nghia vu tài chinh cüa Ngin hang 
phil thanh toán cho ben thi hir&ng và thy'c hin nghia vu cüa Ngân hang trong viec bio lânh cho khách 
hang. 

Ngin hang thuiäng yêu cOu khách hang k' qu9 d dim bio cho càc cong cy tài chinh cO lien quan dn tin 
dyng khi cOn thik Giá tr k qu9 dao dng tr 0% dn 100% giá tn cam k& du'c cOp, thy thuôc vao mtc 

do tin cay cüa khách hang do Ngin hang dánh già. 

37.2 
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38.2 Các cam kt khác 

TInh n ngày 31 tháng 12 nám 2020, ALC I d phát sinh khoàn I lOy k là 794 tç'  VND; ngoài ra, cong ty 

nay d phát sinh các khoàn cong n qua han thanh toán. ALC I xây dng k hoch tái c cu, trong ó 

xác d]nh rö k hoch xit I các khoàn n xu cOng nhu' các bien pháp nhm tim ngun h tr ltài chinh dam 

bào cho hoat ông cüa cOng ty trong nho'ng nàm tái. 

38.3 Các nghia vu ni tm n khác 

Hiên nay, mOt  s6 sI vy can b Ngân hang có lien quan dn các sai phm trong vic phát hành các chiYng 
thu' bào Iânh phát sinh tO' nhiu nám truc vn dang trong qua trinh dleu tra, xét xO' ma chu'a cO phán 
quyt cuôi cOng cOa tea an. Viêc xàc d]nh trách nhim và nghia vy pháp Ic' cUa các ben có lien quan chi 

5u'cic thl/c hien khi vy an d du'cic xét xO', cO tuyên an cu th và bàn an có hiêu Iu'c. Du'a trên kt qua cOa 
các thO tuc dOi chiu, rà soát và kim tra nôi bô dä thu'c hiên n thei im Ip báo cáo tài chinh hp nht 
nay, Ban T6ng Giám dóc cOa Ngân hang tin tu'ng thng Ngân hang khong thi,rc hin nghTa vy thanh toán 
ói vái các nghTa vy phát sinh tO' các ch(rng thu bâo lnh neu trên do các chU'ng thu bâo lnh nay có khà 

nàng vO hiêu; các trlräng hp tht thoát tin gO'i nêu tren xut phát tO' hành vi lO'a dâo mang tinh cht cá 
nhan, khOngthuc pham vi trách nhiêm cOa Ngân hang. Vi vây, ti thei i4m 1p báo cáo tài chinh hp nht 
nay, Ngân hang chita thirc hiên ghi nhn các nghTa vy tai chInh lien quan. 

39. NGHIPVV vAsO Dl! Vl cAc BEN LIEN QUAN 

Chi tit sO dii' l&n vii các ben lien quan t?i  ngày 31 thang 12 nm 2020 nhu' sau: 

Ben lien quan Q.uan h Các giao dch 
CuOi n5m 

Triêu VND 

Dàu nam 

Triêu VND 

Ngân hang Nhà ChCi.s& hCru Nhân tin vay (1.047.822) (1.396.320) 
nu'&c Viêt Nam Tin gOl khong kc'  han 108.843.729 93.635.974 

Chi tit giao dich vái các ben lien quan trong nm tài chinh kt thOc ngày 31 thang 12 n m 2020 nhu' sau: 

Ben lien quan Q.uan h Các giao djch 
Nàm nay 

Triêu VND 
Nàm tru'Oc 
Triêu VND 

Ngân hang Nhà ChO s& hO'u Chi phi Ii tin vay (42.603) (55.246) 

nu'6c Viêt Nam Thu nhp li tin gCri 60.379 57.518 

Ben lien quan là cá nhân 
ThO lao cho Hi Hii dng 

dOngThành viên, Thành viên, 

Ban Ki4m soát và Ban Kim 

BanTOngGiámd& soátvà Ban 

TOng Giám 

Oc 

Chi phi lu'ng (15.076) (18.386) 
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40. MUC )O TP TRUNG THEO KHU VI)t !A L' CCJA CAC TAt SAN, CONG NQ VA cAc KNOAN MVC  NGOJ 
BANG TJ NGAY 31 THANG 12 NAM 2020 

Tng du na 

cho vay 

T n g 

tin gCri 

ccTc 

phài sinh 

(T6ng già 

tr giao 

Cãc cam kt dich theo 

tin dung hp dng) 

Kinh doanh 

va du ti! 

chCrng khoàn 

(Chênh Iêch 

DN-DC) 

Triêu VND  Triêu VND  Triêu VND Triêu VND 

25.697 

- 
25.697  

Triêu VND 

101.436.547 

101.436.547 

Trong nu'1c 1.249.252.13 7 1.410.283.820 28.583.218 
Nirlc ngoài 865 .43 7 176.879 2.706 
TÔ ng 1.2 50.117 .5 74 1.410.460.699 28.585.924 

41. CHINH SACH QUAN L' RUI RO LItN QUAN fEN CAC CONG Cl) TAt CHINH 

nh hiiOng cüa Ngân hang là trO thành mQt tp oàn tài chInh a nãng. Do vy, vic s dung các cong cy 

tài chinh, bao góm nhn tin g1ri cüa khách hang và du tu' vào các tài san tài chinh cO cht lu'ng cao d 

trä thành hot dng mang tinh then ch& giüp Ngân hang dt thrc mi'c chênh loch lài sut cn thi4t. Xét 

tir khia cnh quin l' rüi ro, du nay ài hOi Ngân hang két hp mt cách can d6i giO'a các cam két ngoai 

bang (nhu' báo lnh va thu' tin dung) vài các khoàn cho vay (bng 6ng not t cong nhir ngoai tê) dot vat 

các cã nhãn và tO chCrcthuôc các mU'cdôtin cay khác nhau. Ben cnh dO, Ngân hang cong du tu' mt phan 

vOn lifu dOng vao các chCrng khon du tu' hay cho các ngân hang khác vay. Nhcrng rüi ro lien quan dn 

trao dOt ngoi t v thay dOl lai sut thtc quàn Ic' thông qua àp dung h?n  mCrc trng thai nhm hn ch si,i' 

tp trung qua mCrc dOng thai tham gia vào các hot dng CO tác dung can bng tn nhau d4 giâm thi4u rüi 

ro. Thông qua viêc nm giO' nhiu tài san là các cOng cu tai chInh cO chat lu'ng cao, c cau bang can dOl ké 

toán hqp nhat t?i  ngày 31 thang 12 nm 2020 cOa Ngân hang cO dO khà nng phàng ngüa rOl ro trong yu 

trong qua trinh ho?t dng kinh doanh và dam bào khâ nàng thanh khoân. Them vào dO, Ngan hang cong 

tham gia vào nhieu giao djch phóng ngü'a rOi ro lien quan den các cOng Cu tài chinh nhircác cam két hoán 

dOi ngoi té cho muc thch quân Ic'  rOi ro li sut. 

Trong qua trinh quân Ic'  rOi ro tin dung, Ngân hang dã sOdyng dO hiu qua Cam nangTin dung trong dO ghi 

chi tiet các chinh sách và thO tyc cho vay cong nhir các hu'àng dn thi,tc hiên d4 chuan hOa các ho?t dOng 

tin dung cOa Ngân hang. ROi ro thanh khoàn dt.rc hn ché thông qua vic nam gir mOt  sO Iu'ng Ian tien 

mt và cãc khoàn tung du'dng tien du'Ot dng tài khoân tien gCri va cho vay ti các TCTD khác, các khoân 

tien gO'i ti NHNN. Trong nhongtru'ang hp cn thiét, rOi ro thanh khoan cOn dirc hn ché thông qua viec 

sCt dung các khoàn tien gO'i ti các tO chiYc tin dung khác và các giay t có giá có tinh thanh khoân cao. Càc 

t' l an toàn cO tinh dn yéu tO rOi ro cOng di.rc sO' dung d quàn Ic'  rOi ro thanh khoàn. Ngân hang thu'äng 

tién hanh dánh già chênh Ich Iãi suat, so sánh vài các th trirang trong nitâc và quOc t d cO nhO'ng dieu 

chinh kjp thai. 

42. RUt RO TIN DUNG 

ROi ro tin dung là khà nãng xày ra tOn that trong hoat dOng ngàn hang cOa tO chOc tin dung do khàch hang 

không thu'c hin hoc khong cO khâ nàng thi,tc hien nghia vu cOa minh theo cam kt. 

Ngàn hang d ban hành các quy dlnh  ye tham d]nh và phê duyt tin dung bao gOm dy dO các van bàn, 

quy d]nh, quy trinh, hu'àng dn ye hot dOng tin dung tü' khâu phát trien/tham djnh khách hang, phân tich 

phu'ng an kinh doanh dn phe duytva quãn Ic'  khoãn tin dung sau phê duya.  Dc bit, Ngan hang da áp 

dung he thOng xep hng tin dung nOi  bQ dOi vài tat cá cac dOi tu'ng khách hang. Tit dO, Ngân hang kiem 

soát và quân Ic'  rOt ro tin dung bng cách thiet Ip hn mU'c tin dung tu'ng O'ng vai mCrc dQ rOi ro ma Ngan 

hang có the chap nhn du'c dOi vai m6i khách hang và dOi vâi m6i linh vi,z'c d]a Ic',  nganh ngM. 
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Cong tác tham d]nh, dnh giá tài san bâo ãm dang dan hoàri thin vài viêc xây du'ng, ban hành, dlnh k" 

cp nhât chinh sách khung tài san bâo dam quy d]nh c s&, phu'ng pháp d]nh giã và quân I'' tài san bâo 

dam thong nhattoàn h thOng. Hot dngtác nghiep v tài san bâo dam thrcthirc hin bào dam tInh dc 

p, có c cM giám sat, quân Ic' dOi vol cong tác dnh giá, phü hp vOl yêu cau kinh doanh caa Ngàn hang. 

Cong tác giám sat tin dung thfcic trin khai và báo cáo thi.rng xuyên theo quy djnh cüa NHNN cong nhir 

quy dnh nQi bO nhm cung cap môt cách kjp thai, chInh xác v tinh hinh hoot dng tin dyng và dánh giá 

mcrc d tp trung rüi ro tin dyng cong nhu' du'a ra các cánh báo sOm dOl vOl bat cü' phãt sinh bat thu'äng 

trong hot dng tin dung. 

Miic rüi ro tin dyng t61 do chuv tInh c1en tOi sOn the cMp hoàc cOc biên phdp giOm thieu n)i ro tin dung 

M!c rüi ro tin dyng tOi da dOl vOi mOl nhóm tài san bng vOl giá tr ghi sO (khong bao gOm du phang) cüa 

nhóm tài san dO trên bang can dOI k toán hclp nhat dijcic trinh bay nhu' sau: 

qua hn 

Chu'a qua han O qua hn và da trich 

và chu'a bi và chua bi Ip dLf 

giàm gia giâm giá phOng TOng cong 

Triêu VND Triêu VND Triêu VND Triêu VND 

Tin gü'i ti và cho vay các 117.951.402 - 117.951.402 

TCTD khác 

77n gQ'i tgi TCTD khOc 81.792.073 - - 81.792.073 

Cho vaycOcTCTDkhOc 36.159.329 - - 36.159.329 

ChiYng khoán kinh doanh 

Chovay khách hang 1.071.878.369 5.965.013 46.220.324 1.124.063.706 

ChCrng khoán du ti! 100.256.361 - 599.000 100.855.361 

Chd'ng khoOn du tu' 

snsangdbOn 

96.096.677 - - 96.096.677 

C/iCing khoOn d6u tu' 

giCfdn ngàydOo hczn 

4.159.684 599.000 4.758.684 

Tài san cO khác 24.272.608 82.169 1.736.498 26.091.274 

1.314.358.740 6.047.182 48.555.822 1.368.961.743 

Bang trên tM hin tru'äng hp xau nhat vOl m(rc d mat vOn tOl da cüa Ngan hang t?i  ngày 31 thang 12 

nám 2020, chu'a tinh dn bat k' các tài san tM chap duc nam g10' hay các bin pháp glam thiu rüi ro tin 

dung nao. 

42.1 Các tài san tài chfnh chu'a qua hn Va chu'a b1 giam giá 

• Các tài san chua qua hn và chu'a bj giàm giá tn cüa Ngan hang bao gOm các khoan n nhóm 1, theo quy 

dmh cüa Thông tu' 02 và Thông tit 09; cãc chU'ng khoán, các khoân phai thu và các tài san khác không qua 

han và khOng phai trich Ip dir phông theo quy d]nh k toán hin hành. Ngân hang dánh giá rng Ngân 

hang hoàn toàn CO khà náng thu hOl dy dü và dUng han các tài san nay trong tlrnng al. 

42.2 Các tài san tài chInh da qua h?n  nhLrng chu'a bI giam giá 

Các tài san da qua han nhirng chu'a b giãm gia là do Ngan hang dang nm glO' các tài san dam bo dU bU 

dp các tOn that tin dung theo quy d]nh hin hành cüa NHNN. 
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Ngân hang hiên sang nm giG' các tài san dam bào là bt dng san, dng san, càc giày tä có già và các loai 

tài san dam baa khác cho câctài san tài chInh nay. Ngan hang chu'a xác dInh  dic dày dü giã tn hp I cüa 

các tài san dam bào nay do chu'a có càc hiräng dn ci th cOng nhu' chu'a cO các thông tin thj tru'äng can 

thiet. 

Tu6i nçl ca càc tài san tài chinh dä qua hn nhung khong bi giâm già du'c thnh bay du'i dày: 

Qua hn 

DirOi 90 91-180 

ngày ngày 

Triu VND Triu VND 

Cho vay khách hang 4.585.385 175.924 

Tài san có khác 68.645 13.524 

4.654.030 189.448 

181-360 Trên 360 

ngày ngày 
Ting cong 

Triêu VND Triêu VND Trieu VND 

204.810 998.894 5.965.013 

82.169 

204.810 998.894 6.047.182 

42.3 Cãctài san tài chmnh d bi giàm giá 

Tu6i nd cüa cac tài san tài chinh dà bi giam giá du'c tninh bay du'Oi dày: 

Qua han 
Du'ài 90 91-180 181-360 Trên 360 

Tong cong 
ngay ngay ngay ngay  

Triêu VND Triêu VND Triêu VND Trièu VND Triêu VND 

Cho vay khách hang 25.492.421 2.568.824 2.220.689 15.938.390 46.220.324 

Chüngkhoándàu . - - 599.000 599.000 

tunmgiG'dn 

ngaydao hn 

Tài san cO khác 69 - 103 1.736.326 1.736.498 

25.492.490 2.568.824 2.220.792 18.273.716 48.555.822 

43. ROI ROTH!TRLIdNG 

Rcji ro thi twang là rCii ro gay ra tác dông tiêu cl/c d6i vái thu nhâp, von cüa Njgàn hang do nhO'ng bin 
dông bat li cUa các yu tO thj twang nhlltS' giá, li suàt, giá cO phiu và g hang hóa. Myc tiêu cüa vic 
quàn Ic' ri ro th tru'äng là d quân Ic'  và kim soàt càc nguy cd v rüi ro th triräng trong giâi hn CO th 
chap nhn dirc dOng thai tOi da hOa di ich thu du'c trên rüi ro. 

Quán Ij rUi ro thj tru'&ng 

Cong tác quán Ic'  rüi ro thj truäng thtdc thu'c hin t?i  Trung tam Quân Ic'  rüi ro và Ban Dinh ch4 tài chinh. 
Ngân hang thy'c hin kim soát rüi ro th tru'ang thông qua các phân tich va dánh giá v tlnh hinh thanh 

khoàn thj twang, các giâi han v trang thai r)i ro, m(fc do nhay cam cüa Idi nhuân vâi càcyu to rCii ro, gia 
trj chju rüi ro. 
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43.1 Râi ro Ii sut 

Rüi ro li suát là rüi ro ma Ngân hang phâi gánh chu khi có sy' bin dng v li sut lam thay d6i thu nhp 

và giá trj kinh t v6n cüa Ngân hang. K'' han dlnh giá •lai là k' h?n  can lai tinh tixthäi d1m 1p báo cáo tài 

chinh hp nht dn k' dinh l?i  li suit gn nht cCia các khoân myc tài san và cong n nhay cam al sut. 

Các già nh va d1u kiin sau thrc áp dyng trong phân tich k' h?n  djnh giá al li sut cüa các tàj san và 

cong n cüa Ngán hang: 

ø Tin mt, yang bc, dá qu'; gOp vOn du tu' dài h?n;  tài san cO d]nh; các cOng cy tài chinh phái sinh và 

cac tài san tài chInh khác; tài san cO khác và các khoàn n khác uc xp loi khoân myc khOng nhy 

cam lai suát; 

Tin giYi ti Ngàn hang Nhà niJc Vit Nam thfcxp loal dn môt tháng; 

K' han d]nh li lâi sut thu'c t cüa chCrng khoán kinh doanh th!c xác dlnh du'a trên thông tin v k' 

han nm gia' cOn li theo quy djnh va k" d]nh giá li gan nht cüa chu'ng khoán: 

- ChCrng khoán cO l sut cO dnh: K'' hn inh giá li dy'a trên thOl gian dáo han thu'c t hoàc th 

gian nm giir cOn li thrc phép thy theo thai im nào dn tru'àc; 

- ChCtng khoán có lai suát thâ nOi: K' hn dlnh  giá dçta trên k" dlnh  li al sut gn nht/ k" dáo hn 

hoc thOi gian nm giD' cOn li u'c phép thy theo thai dm nào dn tru'àc. 

' K'i han d]nh al lai sut thu'c t cOa ch(rng khoán du tu' thc xác d]nh nhu' sau: 

- Các khoân muc cO lai suat cO djnh trong suOtthai gian nm gicr: K';i hn djnh giá dy'a trên thOi gian 

dáo hn thi/ct4; 

Các khoàn myc cO lai sut thá nOi: K';' h?n  djnh giá li di,ra trên k'; d!nh  li lai sut gan nhat tinh tO' 

thOi 1im lap báo cáo tài chinh hp nht. 

s K';' h?n  d]nh giá cüa các khoân tin gtri và cho vay các TCTD; các khoân cho vay khách hang; các khoàn 

cho vay üy thác du ti!; các khoân n Chinh phü và Ngân hang Nhà ni.rOc Vit Nam; các khoàn tin gü'i 

và vay các TCTD khác và khoàn muc tin gO'i cüa khách hang &Ic xác dlnh  nhu' sau: 

- Các khoán muc cO al sut cO dinh trong su6t thOl gian cüa hp d6ng: K';i h?n  ijnh giá li dy'a trên 

thai gian dáo hn thy'c t tinh tO' thOi d14m 1p báo cáo tàichinh hp nht; 

- Các khoàn myc có lãi sutthà n61: K';' han djnh giá al dy'a tren k';' dlnh  li lai sut gan nhat tinh tO' 

thOl im lap báo cáo tài chInh hp nht; 

' K';' hn dinh  giá li cüa khoãn myc phát hành giy tä cO giá du'çt xác d]nh nhitsau: 

- Các khoân myc cO l sut cO dinh: K';' hn nh giá al du'a tren thOi gian áo h?n  thy'c t tinh tO' 

thai d1m 1p báo cáo tài chinh hp nht; 

Các khoân myc cO al sut tha n61: K';' hn djnh giá li dy'a trên k';' dlnh l?i lãi sut gn nhat tinh tO' 

thai d1m 1p báo cáo tài chinh hp nht. 

K';' hn dnh giá lal cOa khoàn muc nguOn vOn tài tr uS' thác du tu', cho vay ma Ngân hang chiu rOi ro 

thtcxácd]nh nhu'sau: 

- Các khoàn myc nguOn vOn Ngân hang iihn d tài tr, Oy thác du tu', cho vay ma Ngân hang thtc 

hu'âng mt mCtc thu nhp tO' al khong chu ành hu'ng bOi lai suát thi tru'ang thc xp vào khoân 

myc khong nhy cam al sut; 

- Các khoán myc nguOn vOn Ngân hang nhn thea cd sâ lai suat thà n6i và ty' quyt d]nh Iãi sut du 

ra: k';i dinh lai läi suM thu'c té dira trên k';' nh l?i lai suát gn nhttinh tCrthäi d&m 1p báo cáo tài 

chinh hp nhM. 
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oonhayd6ivdiläisuOt 

Vâi già dnh là càc bin sO khác khong thay di, các bin Qng trong Ii sut cia các khoàn vay vi II sut 

thà nOi cO ành hi.rông dn 101  nhun truác thu va vOn chU sá hEru cOa Ngân hang nàm 2020 nhu' sau: 

Anh hi!&ng cn 

T5ng/(Giàm) L0i nhun truâc thu VOn chCi sà hu 

% Triêu VND TriGu VND 

VN D 1 670.433 536.346 

USD 1 438.599 350.879 

VN D (1) (670.433) (536.346) 

USD (1) (438.599) (350.879) 

Müc tàng/(giàm) d1m cci bàn sit dyng phãn tIch nhy d6i vâi Ii sut th.rçlc giâ djnh dya trên các 

dIu kiên Co tM quan sat dir Ic cCia thi trung hiên tai. 

Ngan hang khong trinh bay li sut thl/c t trung bmnh cho càc khoàn muc tin té theo các k' han và dOng 

tin khác nhau do h thông chu'a hO tr0 tOng hp thông tin. 
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Bang sau trmnh bay riii ro Ii suM cOa Ngãn hang ti ngày 31 tháng 12 nãm 2020: 

KhOng chu 

rGi ro Ii	  

sut do Den 1 Tf 1-3 

Qua h?n jnh giá Ii tháng tháng 

K' thay 6i li suM 

Ti! 3-6 Tt 6 -12 T& 1-5 Trên 5 

than8 than8 nam nam Tóng 
Triëu VND Triêu VND Triu VND Triêu VND Trieu VND TriOu VND Triêu VND Triu VND Triêu VND 

Tài san 

Tien mt, yang bac, dá qu' 16.603.314 16.603.314 
Tien g1ri tai NHNN 108.843.729 108.843.729 
Tien gOl tai và cho vay các 105.406.934 12.390872 153 .5 96 117.951.402 
TCTD khác (*) 

Chirng khoán kinh doanh (*) 25.453 25 .453 
Các cong cu tài chlnh phai 

sinh và cáctài san tai chinh 

khác (*) 

25 .697 25 .697 

Chovaykhachhang(*) 52.185.337 58.481.316 15 2.046.890 734.112.583 209 .134.377 3.758.848 4.238.894 1.213.958.245 
Chirng khon u tu' sn 

sang d ban (*) 

542.541 1.213.604 10.588.596 18.554.889 12.834.808 21.486.002 31.431.970 96.652.410 

ChCtng khoán u tir nm giQ' 

dn ngày o han (*) 

599 .000 3.723.359 436.325 4.758.684 

Gop vón, u tu' dài han (*) 26.800 26.800 
Tài san có dinh 10.418.494 10.418.494 
Bt ong sari u tu' 4.065 4.065 
Tài san co khác (*) 1.818.667 24.272.608 26.091.274 

T6ng tài san 54.603.004 51.893.275 273.971.280 175.026.358 752.821.068 221.969.185 28.968.209 36.107.189 1.595.359.567 

Nç phâi trà 
Tin gO'i va vay tI! NHNN Va 

cácTCTD khác 
6.632.745 2.643 328.356 6.963.744 

Tien gri cOa khách hang 8.611 399.017.825 329.391.164 263.755.128 392.589.483 20.106.840 6.726 1.404.875.777 

Vn tài tr, Oy thác u ti!, 

cho vay TCTD chju rOi ro 
6.271.318 6.271.318 

Phat hành giay tä CO giá 279.496 560.093 6.196.895 33 .168.730 40.205.214 
Cackhoan ncjkhác 22.500 36.704.065 36.726.565 

Tóng nçi phâi trà 22.500 36.712.676 405.930.066 329.391.164 264.315.221 398.789.021 20.435.196 39.446.774 1.495.042.618 

Mirc chênh nhy cam vài 

Iãi suat ni bang 
54.580.504 15.180.599 (131.958.786) (154.364.806) 488.505.847 (176.819.836) 8.533.013 (3.339.585) 100.316.949 

(*) Khong bao góm di,t phang rüi ro. —-- 
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43.2 Rijirotint 

Rüi ro tin t là rüi ro ma giá tn cüa các cong cv tài chinh bi bin dng xut phát tCr bin dng t giá. Ngãn 

hang thrc thành 1p và ho?t dng ti Vit Nam vâi dôngtin báo cáo là VND. Trong khi o, w cu Tài san 

- Nguón von cüa Ngân hang bao gOm cà cãc ngoai t khác (nhu' USD, EUR, AUD...), do ó Co phát sinh rüi 

ro tiên tê. 

Quân I2 rQi ro tin té 

Ngãn hang d thi& lap han mlrctrang thai tin t du'a trên he thông ãnh giã rüi ro nôi bO cüa Ngân hang 

và cãc quy djnh cüa NHNN. DOng tin giao dich  chinh cüa Ngân hang cOng là VND. Các khoàn cho vay khách 

hang cüa Ngân hang chü yu bng VND và USD. Môt sO tài san khác cüa Ngân hang bng ngoi t khác 

ngoài VND va USD. Trng thai dOng tin dirc quàn ' hang ngày và chin krc phong ngra rOi ro ditc 

Ngàn hang siY dyng d dam bào tr?ng thai dOng tin &tc duy tn trong hn mcrc dã thi4t lap. 

Do nhgyd&vditgid 

Vài già dlnh  là các bi4n sO khác khong thay dOi, bang du'ài day tM hin d nh?y cüa li nhun tru'Oc thu 

cca Ngân hang dOi väi các thay dOi cO th xây ra a mCrc do hp l' cüa tç'  giá USD, EUR,... Rüi ro do sir thay 

dOi t' giá hOl doài vài các loi ngoi t khác cüa Ngân hang là khong dáng k. 

Anh hif&ng dn 

Tàng/(Giâni) LcYi nhuân tnirOc thué V6n chü st hcu 

% Triu VND Triêu VND 

USD 5 1.630.682 1.304.546 

EUR 5 2.187 1.749 

USD (5) (1.630.682) (1.304.546) 

EUR (5) (2.187) (1.749) 

M(rc tàng/(giàm) dim c bàn sCt dyng d phân tich d nhy dOi vai t' già thnc già djnh dira trên các d1u 

kin cO th4 quan sat du'Oc  cCa th! trirng hin ti. 

4/ 
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NGAN HANG NONG NGHIEP VA PHATTRIN NONG THON VIETNAM 

THUVT MINH BAO CÁO TAI CHINH HqP NHAT (Tip theo) Mu B05/TCTD-HN 

Giá tn ghi sô cüa các tài san bng tin và cong no bng tin cO góc ngoi tê tai ngày 31 tháng 12 nam 2020 nhL! sau: 

S6 cuói nam 

USO quy 6i EURquyd8i GLDquyd6i 
Các ngoai tê 

khác quy 
T6 n g 

Tài san 

Triêu VND Triu VND Triêu VND Triêu VND Trieu VND 

Tin mat, yang bdc, cá qu' 1.246.102 117.685 669 49.516 1.413.972 

Tin gCri ti NHNN 838.237 170.541 - 262 1.009.040 

Tin gO'i tal các TCTD khãc và cho vay các TCTD khác (*) 26 .3 13.3 99 201.999 - 238.499 26.753.897 

Cac cOng cu tài chinh phái sinh và câc tài san tài chmnh 

khác (*) 

27.147 - 27.147 

Cho vay khách hang (*) 17.395.129 269.866 6.715 52.003 17 .723 .7 13 

Tài san CO khác (*) 62 .668 2 62 .670 

Tóng tài san 45 .882 .682 760.093 7.384 340.280 46.990.439 

Nd phái trá 

Các khoãn no ChInh phO Va NHNN 4.094 25 4.119 

Tin gCri Va vay các TCTD khác 772.532 17 .2 7 1 68.060 857.863 

Tin gCri cCia khâch hang 11.4 79.292 446 .6 12 36.578 11.962.482 

Vn tai trcl, Uy thâc u tug, cho vay TCTD chiu rOi ro 973.044 250.149 - 1.223.193 

Phát hành giy t cO giã 266 - 266 

Các cOng cu tài chinh phái sinh và các khoan no tài 

chInh khäc 

1.450 - 1.450 

Các khoàn no khâc 38.358 2.331 131 40.820 

Tóng no phal trâ 13.269.036 716.363 104.794 14.090.193 

Trng thai tin t ni bang 32.613.646 43.730 7.384 235.486 32.900.246 

(*) Khong bao gm dy' phOng rCji 10. 
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43.3 RII ro thanh khoàn 

Rüi ro thanh khoàn là rOi ro Ngân hang gp khó khàn trong vic thiic hin nhO'ng nghTa vy d6i vái các cong 

no tài chinh. Rüi ro thanh khoân phát sinh khi Ngân hang có th4 khOng dü khà nàng thVc hin nghia vy trà 

no khi nh&ng cong no nay dn hn & nhQng thai dm binh thiräng hoc khO kh5n. O giàm thiu rüi ro 

thanh khoàn, Ngân hang phãi huy SOng tr nhiu ngu6n da dang khác ngoai ngu6n vón c bàn cüa Ngân 

hang. 6ng thai Ngàn hang can cO chInh sách quàn l tài san cO tinh thanh khoàn linh hot, theo dOi dOng 

tin tirang al và tInh thanh khoàn hang ngày. Ngân hang cong can dánh già dOng tin dir kin và khâ nãng 

sn có cüa tài san àm bào hien ti trong tru'äng hop can huy dng them nguón vón. 

Thai gian do hn cüa các tai san và cOng ni th hièn thai gian cOn al cüa tài san và cOng nçl tInh tt ngay 

Ip báo cáo tài chInh hp nhat den khi thanh toàn theo quy dinh trong hop dng hoc trong diu khoàn 

phát hanh. 

Cãc già dlnh va diu kiên sau dirOc áp dung trong phân tich thai gian den hn cüa các tài san và Cong no 

cüa Ngân hang: 

Tin gCti ti NHNN Vit Nam thrOcxp Ioi tin gCti thanh toán, trong ó baogóm tin güi dir tr& bat 

buc. 56 dir ca tn gü'i dir tr0 bat buôc phu thuc vào thành phan và k' hn cüa các khoán tin 

gi'i khách hang cia Ngân hang; 

Thai gian dáo h?n  cüa chrng khoãn u tit thlOc tinh dia trên ngay áo hn cüa Wng loi chcrng 

khoán; 

Thai gian den hn cüa các khoãn tin giri va cho vay các TTD va các khoân cho vay khách hang 

thrOc xác dinh dira vao ngay den han cüa hdp d8ng quy dmh. Thai gian den h?n  thçrc t cOth4thay 

dói do các kM u'c cho vay du'Oc gia han; 

Thai gian den han ccia các khoán du tu', gop vón mua c6 phan thrqc coi là hn mt näm do các 

khoân du tu' nay khong cO thai gian dáo han xác dinh; 

Các khoàn tien gcti, tien vay cüa các t chcrc tin dyng va các khoàn tien gü'i cüa khách hang diroc xác 

djnh diva vào tinh chat cüa các khoán nay hoc thai gian dáo hn trên hop  d6ng. Tài khoân tien gü'L 

tien vay cüa các t6 chi'c tin dung và tin gü'i thanh toán du'qc thirc hin giao dch theo yêu cau cüa 

khách hang va do dO dirOc  xép loi khong k' han. Thai gian dáo hn dói vài các khoân vay và tien 

gü'i k'' hn dixOc xac djnh di,ra trên ngày den hn theo hop dóng. Trong thirc té, càc khoân nay cO 

th4 di.roc quay yang và do dO duy tn trong thai gian dài hn thai gian dáo hn ban du; 

Thai gian den hn cüa tài san có dlnh th.rOc xác d]nh dy'a vào thai gian scr dung hO'u ich cOn Ii cüa 

tài san. 
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Bang sau trinh bay rCii ro thanh khoân cCia Ngän hang ti ngày 31 thãng 12 nãm 2020: 

Qua han Trong hn 

T6ng 

Trén 3 

thang 

Dn 3 

tháng 

fJn 1 

tháng 

TCr 1 - 3 

tháng 

TC! 3 -12 

tháng 

TO' 1 - 5 

n5m 

Trên 5 

näm 

Tài san 

Triêu VND Triêu VND Triêu VND Trieu VND TriOu VND Triêu VND Triêu VND Triêu VND 

Tièn met, yang bc, dá qu 16.603.314 - - 16.603.314 

Tin gCri t NHNN 108.843.729 - 108.843.729 
Tiên gCti ti các TCTD khác 105.406.934 12.390.872 153.596 - 117.951.402 
Va cho vay cácTCTD khac (*) 

Chctng khoán kinh doanh (*) - - - 25.453 25.453 
Các cong cv tài chinh phái 

sinh và cãc tài san tài chlnh 

khác (*) 

25.697 - - 25.697 

Cho vay khách hang (*) 22.107.531 30.077.806 81.115.510 125.869.162 483.298.474 346.916.462 124.573.300 1.213.958.245 
Ch&ng khoan dau tu' sn 

sang d ban (*) 
1.167.757 10.588.596 31.389.697 21.486.002 32.020.358 96.652.410 

Chü'ng khoán du ti! nm 

glU' dn ngày do hn (*) 
599.000 4.159.684 4.758.684 

GOp vón, du tu' dài hn (*) - 26.800 26.800 
Tai san có dnh - - 10.418.494 10.418.494 
Bat dng san dau ti! - - - 4.065 4.065 
Tài san co khac (*) 1.736.498 82.169 12.257.787 12.014.821 - 26.091.274 

T8ng tài san 24.443.029 30.159.975 325.420.728 160.863.451 514.841.767 372.562.148 167.068.470 1.595.359.567 

N phâi trâ 
Tin gCri và vay tCi' NHNN Va 

cácTCTD khác 
4.751.888 848.000 170 328.356 1.035.330 6.963.744 

Tin gCri cüa khach hang - 451.518.634 3 19.623 .245 619.918.723 13.815.175 - 1.404.875.777 
V6n tài tny, Ciy thác u tu', 

cho vay TCTD chiu rOi ro 
6.271.318 6.271.318 

Phát hành giay t cO già - 279.396 6.756.988 100 33.168.730 40.205.214 
Cac khoân n khac 22.500 - 10.953.180 25.750.885 - 36.726.565 

T6ng n phâi trã 22.500 467.503.098 346.222.130 626.675.881 14.143.631 40.475.378 1.495.042.618 
MiVc chênh thanh khoân 

rông 
24.420.529 30.159.975 (142.082.371) (185.358.679) (111.834.114) 358.418.517 126.593.092 100.316.949 

(*) Khong bao góm dr phông rOi ro. 
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44. S!./ KIN PHATSINH SAU NGAY KT THÜC NIEN DO K TOAN 

Ngoài sy kiên t5ng vón d1u lé d trmnh bay ôThuyt minh sO 23.1, không cO các sir kiên nao phát sinh sau 

ngày kt thüc näm tài chInh CO anh hir&ng tr9ng yu hoc cO th gay ãnh hirâng trQng yu d4n hot Qng 

cüa Ngân hangvà kt qua hot dng kinh doanh cüa Ngân hang cn phái du chinh hocthuy& minh trên 

báo cáo tài chInh hcip nht. 

45. SIJ KIN QUAN TRONG TRONG NAM TAI CHINH 

Si' lay Ian cüa dich bnh do chüng virus Corona mOi gay ra ("Covid-19") và sang tác Ong dn nn kinh 

t tM giài và trong niiàc. Hot d'ng kinh doanh cCia Ngân hang cong chu ành hiiânggián ti4p tCtdin bin 

không chc chn cüa di djch Covid-19 iVit Nam. Ban T6ng Giám dOc d dánh giá ánh huâng cüa Covid-

19 dOl vài tinh hmnh tài chInh và hot dng kinh doanh dóng thai theo döi các chinh sách hO tr cüa ChInh 

phô d thy'c hin tt câ các biên pháp thIch hp nhm han ch tác dông tiêu circ cüa dich bênh tâi hoat 

dng cüa Ngân hang trong nàm tài chInh. Ban TOng Giám dOc cong tin tu'&ng rng Covid-19 khong ânh 

hir&ng d4n khã nàng hoot dQng lien tyc cüa Ngan hang. 

46. S8 LIEUSOSANH 

Ngay 01 tháng 10 nam 2020, Kim toán Nha niràc d phát hành Thông báo sO 284/TB-KTNN v Thông báo 

kt qua kim toán báo cáo tài chinh, các hot dng lien quan dn quan I'', sü' dyng vOn, tài san Nhà nuO'c 

nam 2019 cüa Ngan hang Nông nghip và Phát tri4n Nôngthon Vit Nam. Trên c s& do, sO lieu du nám 

tren Bang can dOi ke toán hçip nht và nam tru'óc trên Báo cáo kt qua hot dong kinh doanh hp nht dã 

thxc d1u chinh theo báo cáo Kim toán Nhà nu'Oc, cu th: 

a) Anh hiräng dOi vâi các chi tiêu tren Bang can dOi k4 toán riêng 

CHI TIU 
Thuyét 

ml n h 

SO du nam 

(trinh bay Iai) SO dau nám 
So 

diOu chTnh 

TAI SAN 

Cho vay khách hang 1.103.552.696 1.103.625.415 (72.719) TV 
Di,r phOng ri 10 cho vay khách hang 11 (19.850.708) (19.777.989) (72.719) 

Tài san c6 dinh 14 9.727.124 9.706.794 20.330 
cT 

Tài San cO dh hO'u hmnh 14.1 7.215.410 7.199.219 16.191 
AM 

Nguyen glO tài san ci dnh 17.930.637 17.913.415 17.222 
Hao mOn tài sOn ci dinh (10.715.227) (10.714.196) (1.031) 
TàisàncOdinhvôhlnh 14.3 2.475.214 2.471.075 4.139 
Nguyen giO tài sOn cO d7nh 3.684.597 3.684.097 500 
Han mOn tài sOn ci dinh (1.209383) (1 .213.022) 3.639 

Tâi san Co khác 15 23.368.770 23.483.835 (115.065) 
Các khoàn phài thu 15.1 9.999.194 9.997.822 1.372 
Các khoán lâi, phi phâi thu 15.2 12.817.536 12.932.260 (114.724) 
Tài san Co khác 15.3 1.593.808 1.595.521 (1.713) 

TONG TAI SAN 1.452 .2 13 .4 13 1.452380.867 (167.454) 
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CHI TIU 

NO PHAI TRA VA VON CHÜ SO HCrU 

Thuyt 

minh 

SO du nm 

(trmnh bay al) SO du nm 

56 diu 

chinh 

Các khon nd khác 21 34.3 02 .626 34.324.515 (2 1.889) 

Các khoân Ii, phi phi tr 21.1 24.479.765 24.481.993 (2.22 8) 

Các khoán n khác 21.2 9.798.146 9 .817 .807 (19.661) 

TONG NO PHAI TRA 1.383.117.18 1 1.383.139.070 (21.889) 

VOn và các qu9 

VOn cüa Ngân hang 23.1 3 1.034 .3 58 3 1.033 .858 500 

V6n khác 442.905 442.405 500 

WI nhuân sau thuO chua phân ph 23.1 16.944.938 17 .091.003 (146.065) 

TONG NQ PHAI TRA VA VON 

CHID SO HEW 
1.452.213.413 1.452.380.867 (167.454) 

b) Anh hung dOi vài các chi tiêu trên Bâo cáo kt qua hoat ng kinh doanh 

CHI TIEU 

ThuyOt 

minh 

Thu nhap II và các khoân thu nhâp 24 

tlfcYng tii 

Thu nhp lãi thun 

Thu nhâp tü' hoat dông dich vu 

Li thun tü' hot dông djch vu 

Li thun tü' hot dng kinh 

doanh yang va ngoai h61 

7.272.375 

26 4.587.288 

27 1.032.353 

Thu nhâp tr hoat dông khác 

Chi phi hoat ông khác 

Li thuan t hot dng khác 

11.689.282 

(676.693) 

30 11.012.589 

TOng thu nhp hot dng 

TOng chi phi hot dng 

Li nhun thun tü' hot dng 

kinh doanh trit&c chi phi dr 

phàng rüi ro tin dung 

32 (24.594.279) 

59.171.633 

Nàm tru'tc 

£ 
So ieu 

chinh 

106 .467 .763 (114.724) 

42.660.644 (114. 724) 

7.276.122 (3.747) 

4.591.035 (3.747) 

1.030.125 2.228 

11.685.423 3.859 

(679.393) 2.700 

11.006.030 6.559 

59.281.317 (109.684) 

(24.594.101) (178) 

Nam truâc 

(trInh bay Ii) 

106 .3 53 .039 

42.545.920 

Chi phi dii phàng rüi ro tin 33 (20.643.405) (20.570.686) (72.719) 

dung 

34.1 

TOng li nhun truâc thu 

Chi phi thuO TNDN hién hành 

Chi phi thu TNDN 

WI nhuân sau thu 

13.933.949 14.116 .5 30 (182.58 1) 

(2 .792 .849) (2 .829 .3 65) 3 6.5 16 

(2.832.236) (2 .8 68 .752) 3 6.516 

11. 101.7 13 11.247.778 (146.065) 
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47. i-  GIA MOT so LOJ NGOAI TE vAo TI-tI IM cuOi NAM 

Loi tin tê SO cuOi nãm 

MAU B05/TCTD-HN 

sO cu nãm 

VND VND 

EU R 28.424 25.961 

G BP 31.547 30.387 

HKD 2.982 2.976 

USD 23.110 23. 170 

CHF 26.23 1 23 .9 19 

.J PY 224 213 

AUD 17.830 16.230 

SG D 17.496 17.186 

THB 773 773 

CAD 18. 137 17.745 

DKK 3.82 1 3.475 

NOK 2.709 2.630 

SEK 2.822 2.479 

NZD 16.707 15.606 

LA K 2,50 2,62 

KHR 5,70 5,69 

CNY 3.534 3.322 

Va ng 5.572.500 4.259.500 

Ngày 15tháng3nm 2021 

74 


