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Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
Báo cáo cüa Ban Tong Giám doe 

Ban Tong Giám dc Ngân hang Nong nghip va Phát triM Nong thôn Via Nam ("Ngân 
hang") trInh bay báo cáo nay và báo cáo tài chinh hçip nhât dInh kern cüa Ngân hang và cac 
cong ty con (gpi chung là "Agribank") cho nãm két thiic ngày 31 tháng 12 näm 2021. 

Ban Tng Giám d,c Ngân hàngchju trách nhim lip, tñnh bay trung thrc và hçip báo cáo 
tài chInh hcip nhât theo các Chuân mrc kê toán Via Nam, Chê do kê toán Via Nam áp ding 
cho các To chirc tIn d%mg do Ngân hang Nhà nithc Viét Nam ban hành và các quy djnh pháp 
l có lien quan den vic 1p va trInh bay báo cáo tài chInh. Theo kiên cUa Ban Tong Giám 
dôc Ngân hang: 

(a) Báo cáo tài chInh hcip nMt ducic trInh bay tr trang 5 dn trang 86 dã phãn ánh trung 
thtrc và hçip 1 tInh hInh tài chinh hçip nhât cüa Ngân hang t.i ngày 31 tháng 12 näm 
2021, kêt qua hot dng kinh doanh hpp nhât và liru chuyên tiên t hqp nhât cüa 
Agribankcho näm kêt thic cüng ngày, phü hqp vói các Chun mrc kê toán Vit Nam, 
Chê d kê toán Via Nam áp d%mg cho các To chc tin di,ing do Ngan hang Nhà nuâc 
Via Nam ban hành và các quy djnh pháp 1 có lien quan den vic 1p và trInh bay báo 
cáo tài chinh; và 

(b) Ta ngày 1p báo cáo nay, không có ig do gI d Ban TEng Giám dc Ngân hang cho 
rang Agribank sê không the thanh toán các khoán nçi phâi trâ khi den h?n. 

Ban TMg Giám dc Ngân hang dã phê duya phát hành báo cáo tài chInh hçip nht dInh kern. Co 
ACH N 

Ha NOi,  ngày 30 tháng 3 näm 2022 
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BAO CÁO KIEM TOAN DQC LAP 

KInh gü'i Hi dong Thành viên và Ban Tong Giám dôc 
Ngãn hang Nông nghiêp và Phát triên Nông thôn Vit Nam 

Chung tOi ã kim toán báo cáo tài chinh hp nht dinh kern cOa Ngan hang Nong 
nghiep va Phát trin NOng thOn Viet  Nam ("Ngan hang") và các cong ty con (gçi 
chung là "Agribank"), bao gOm bang can ôi ké toán hp nhât ti ngày 31 thang 12 
nàm 2021, báo cáo kt qua ho?t dng kinh doanh hqp nhât và báo cáo lu'u chuyn 
tin te hQ'p nht cho nãm k4t thüc cCing ngày và các thuyt minh kern theo u''c 
Ban Tong Giám 6c Ngan hang phê duyet  phát hành ngày 30 thang 3 nàm 2022, 
duc trinh bay tOt  trang 5 ên trang 86. 

Trách nhim cüa Ban T6ng Giám dc 

Ban TOng Giám dOc Ngan hang chu trách nhiem 1p và trinh bay trung thy'c và hp 
lbáo cáo tài chinh hp nht nay theo các Chun mu'c K toán Viêt Nam, Ch do 
Kê toán Viet  Nam ap dung cho các TO chU'c tin dung do Ngan hang Nhà nu'c Viet 
Nam ban hành và các quy dlnh  phap l có lien quan den viec 1p và trinh bay báo 
cáo tài chInh, va chiu trách nhiem ye kim soát ni bQ ma Ban TOng Giám dôc xác 
dinh là can thiêt d dam baoviec 1p báo cáo tài chInh hQ'p nht khong CO sai sOt 
trQng yeu do gian ln hay nhâm ln. 

Trách nhim cüa Kim toán viên 

Tráchnhiem ci:ia chüngtOi là du'a ra ' kin v báo cáo tài chInh hQ'p nht nay dy'a 
trên kêt qua kim toán cOa ch(ing tOi. Chüng tOi dã thy'c hien cong viec kim toán 
theo các Chun mu'c Kim toán Viêt Nam. Các chun mu'c  nay yêu cu chüng tôi 
tuân thO chun mçi'c va các quy djnh v dao dC4'c ngh nghiep và 1p k hoch Va 
thu'c hien cuoc kim toán d t duvc si,r dam báo ho'p l v viec lieu báo cáo tài 
chInh hp nhãt có cOn sai sot trong yeu hay khOng. 

Cong viec kim toán bao gOm viec thçj'c hien các thO tuc nhm thu thp các bng 
chCrng kim toán ye các so lieu và các thuyt minh trong báo cáo tài chinh. Các thO 
tuc diro'c lu'a chon du'a trên xét doán cOa kiém loan vièn, bao gOrn dánh giá rOi ro 
CO sai sot trQng yu trong báo cáo tài chinh do gian ln hoc nhâm ln. Khi thi,rc 
hien các dánh giá rOi ro nay, kiém toán viên xem xét kim soát ni b cOa Ngan 
hang lien quan tO'i viec lap và trinh bay báo cáo tài chinh trung thy'c và h'p l nhm 
thiét ké các thO tVc  kim toán phO hQ'p vO'i tlnh hInh tht,rc t& tuy nhiên khOng nhm 
rnçic dIch du'a ra ' kiêri ye hieu qua cüa kiém soát nOi bO cOa Ngan hang. Cong viec 
kiêm toán cung bao gOm viec dánh giá tinh thich hp'p cOa các chInh sách k4 toán 
du'c áp dung và tinh hQ'p l' cOa các u'O'c tinh ké toán cOa Ban TOng Giárn dôc, 
cüng nhut  dánh giá viêc trinh bay tOng th báo cáo tài chinh. 

Ching tOi tin rang các bng chO'ng kim toán ma chüng tOi thu du'o'c là dy dO Va 
thIch hç'p lam co' sO' cho ' kin kirn toán cOa chOng tôi. 

KPMG Limited, a Vietnamese one member limited liability uampany and a member finn of the 3 
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Trn Dinh Vinh 
Giây Ch(i'ng nhn Sang k' Hành nghe 
Kim toán sO 0339-2018-007-1 

ry 
1uI 

G 

an s6: 21-02-00182-22-12 

on Kim 
Giáy ChU'ng nhn Sang k' Hành ngh 
Kim toán s6 0557-2018-007-1 
PhO Tong Giám dOc 

Y kiên cUa kim toân viên 

Theo ' kin cOa chung tOi, báo cáo tài chinh ho'p nht dâ phàn ánh trung thu'c vá 
hp Ii', trén các khia canh trong yêu, tInh hInh tái chinh hp nhát cOa Ngan hang 
Nông nghiep vá Phát trin Nong thôn Vit Nam vã cãc cong ty con t?i  ngáy 31 thang 
l2nàm 2021, két qu ho?t dong kinh doanh h'p nhãt va Iu'u chuyên tiên t hp'p 
nhât cOa Ngan hang vá các cong ty con cho nãm kêt thüc cüng ngày, phu hQ'p vOl 
các Chun mv'c  K toán Vit Nam, Ch K toán Vit Nam áp dung  cho các 16 
chU'c tin dung  do Ngan hang Nhà nu'o'c Vit Nam ban hánh va các quy dnh phap I' 
CO lien quan n vic Ip va trinh bay báo cáo tài chinh. 

Vn dê khác 

Báo cáo tài chInh hp nht cho nãm k& thüc ngày 31 thang 12 nám 2020 cOa 
Agribank do'c ki4mtoán bó'i mt cong ty kim toán khác và cong ty kim toán nay 
a &i'a ra ' kiên chap nhân toán phan doi vO'i các báo cáo tái chinh do trong báo 

cáo kiêm toán ngày 30 thang 3 nám 2021. 

Ha Nôi, 



Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S 2 Lang H, Phirông Thành Công, Quân Ba DInh 
ThInh ph6 Ha Ni, Vit Nam 

MAu B02/TCTD-HN 
(Ban hành theo Thông tw so 

4912014/IT-NHNN ngày 31 thong 12 nOm 2014 
cza NgOn hông Nhà nuóc Vit Nain) 

BANG CAN DOI KE TOAN HQP NHAT TAJ NGAY 31 THANG 12 NAM 2021 

A TA! SAN 

Thuyt 
minh 

31/12/2021 
Triêu VND 

31/12/2020 
Triu VND 

I Tin mt và yang 5 19.217.844 16.603.314 

II Tiên gin ti Ngân hang Nhà nirrc 
Vit Nam ("NHNNVN") 6 148.144.147 108.843.729 

III Tin gin và cho vay các t chiic tin ding 
("TCTD") khác 7 154.762.482 117.951.402 

1 Tin gri t.i các TCTD khác 93.803.134 81.792.073 
2 Cho vay các TCTD khác 60.959.348 36.159.329 

IV Chu'ng khoán kinh doanh 8 65.901 17.998 
1 Chirng khoán kinh doanh 68.234 25.453 
2 Dr phông rüi ro chrng khoán kinh doanh (2.333) (7.455) 

V Các cong cy tài chInh phái sinh và các 
tài san tài chInh khác 9 52.610 25.697 

VI Cho vay khách hang 1.281.865.490 1.189.500.756 
1 Cho vay khách hang 10 1.316.448.964 1.213.958.245 
2 Dr phông rüi ro cho vay khách hang 11 (34.583.474) (24.457.489) 

VII! - Chirng khoan dau tir 12 62.458.831 100.416.438 
1 Chrng khoán dâu Ui sn sang dê ban 12.1 58.403.666 96.652.410 
2 Chirng khoán dâu Ui gift den ngày dáo hn 12.2 4.758.684 4.758.684 
3 Du phông rCii ro chirng khoán dâu tu 12.3 (703.519) (994.656) 

IX Gop vn, du tir dài hn 13 26.800 26.800 
4 Gop von, dâu tu dài hn khác 13.1 33.100 33.100 
5 Dr phông giàm giá dâu Ui dài hn 13.2 (6.300) (6.300) U,"tV 

Các thuylt minh dInh kern là b phn hcxp thành cza báo cáo tài chInh hçrp nhdt nay 



Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang H, Phtrông Thành Công, Qun Ba Dinh 
Thành ph Ha Ni, Vit Nam 
Bang can di k toán hQ nhât t01  ngày 31 tháng 12 näm 2021 
(tip theo) 

Mu BO2ITCTD-HN 
(Ban hành theo Thông tw so 

4912014/TT-NHNN ngày 31 thdng 12 nOm 2014 
cüa Ngan hang N/ia nw&c Vit Nam) 

Thuyt 
minh 

31/12/2021 
Triu VND 

31/12/2020 
Triu VND 

x Tài san c dmh ("TSCD") 10.531.941 10.418.494 
1 Tài san c djnh hftu hInh 14 8.146.963 7.957.012 
a Nguyen giá 14 21.370.385 19.898.168 
b Hao mônTSCD 14 (13.223.422) (11.941.156) 
2 Tài san cô djnh thuê tài chInh 15 1.101 8.061 
a Nguyen giá 15 23.43 7 55.609 
b Hao mànTSCD 15 (22.336) (47.548) 
3 Tài san cô djnh vô hInh 16 2.383.877 2.453.421 
a Nguyen gid 16 3.831.202 3.815.943 
b Hao mon TSCD 16 (1.44 7.325) (1.362.522) 

XI Bt dng san du tir 4.065 
a Nguyen giábât dng san dâu tu 7.785 
b Hao mon bat dung san dâu tix (3.720) 

XII Tài san Co khác 17 18.806.655 24.318.220 
1 Các khoán phãi thu 17.1 8.222.793 11.080.522 
2 Các khoãn iai, phI phái thu 17.2 9.53 1.438 12.014.821 
3 Tài san thuê thu nhp doanh nghip hoãn 1i 1.942 6.763 
4 Tai san co khác 17.3 2.793.630 2.989.168 
5 Các khoãn du phOng rüi ro cho cac tài san CO 

ni bang khác 17.4 (i (1.773.054) 

TONG TA! SAN 1.69&932.701 1.568.126.913 

Các thuylt minh dmnh kern là b3 phn hçxp thành cüa bdo cáo tai chInh hqp nhdt nay 
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Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S6 2 Lang H, Phirong Thành Công, Qun Ba Dình 
Thmnh ph6 Ha Ni, Vit Nam 
Bang can di k toán h9p nht ti ngày 31 tháng 12 nAm 2021 
(tiep theo) 

Mu B02/TCTD-HN 
(Ban hành thea Thông tw so 

49/2014117-NHNN ngày 31 tháng 12 nOm 2014 
cüa Ngan hang Nith nithc Vit Nain) 

B NV PHAI TRA VA VON CHU sO HtJU 

NQ PHAI TRA 

Thuyt 
minh 

31112/2021 
Triu VND 

31112/2020 
Triu VND 

I Các khoãn nc ChInh phü và NHNNVN 18 1.417.170 4.600.777 

II Tin gfri và vay các TCTD khác 19 3.448.399 2.362.967 
1 Tiên gri cUa các TCTD khác 2.787.189 2.031.967 
2 Vay các TCTD khác 66 1.2 10 33 1.000 

III Tin gin cüa khách hang 20 1.542.504.377 1.404.875.777 

V Vn tài trç', üy thác dâu tir, cho vay 
TCTD chu rüi ro 5.788.025 6.271.318 

VI Phát hành gy tar có giá 21 28.560.772 40.205.214 

VII Các khoãn ncr  khác 38.126.618 36.726.565 
1 Các khoãn lãi, phi phãi trà 22.1 24.881.912 25.750.885 
2 Thuê TNDN hoãn 1i phái trà 13.244 23.035 
3 Các khoân phài trâ và cong nçi khác 22.2 13.231.462 10.952.645 

TONG NQ PHAI TRA 1.619.845.361 1.495.042.618 

VON CHU SO HOt 

VIII V&i và các quj 24 76.087.340 73.084.295 
1 Von 34.770.767 31.152.545 
a Von diêu l 34.328.393 30.709.923 
g Vônkhác 442.3 74 442.622 
2 Các qu5' cüa TCTD 31.087.129 22.523.557 
4 Chênh 1ch dánh giá lai tài san 223.104 223.104 
5 Lçiri nhun sau thuê chua phân phôi 8.839.400 18.209.907 
6 Lrn Ich cüa cô dong thiêu so 1.166.940 975.182 

TONG VON CHU sO HfJt 76.087.340 73.084.295 

TONG NV PIIAI TRA vA VON 
CHU sO Htru 

1.695.932.701 1.568.126.913 

Các thuylt minh dInh kern là b5 phn hQp thành cza báo cáo tài chInh hqp nhdt nay 



Nguyn Van Chit 
Trwàng ban 

Ban Tài chInh - Kê roan 

anThanh 
Tong Giám dOc 

Ngay 30 tháng 3 näm 2022 

Phüng Yän Hung Quang 
Kê loan trwóig 

Ngixii lap: K toán trirông: 

Ngân hang Nông nghip và Phát triên Nông thôn Vit Nam 
S6 2 Lang H, Phirông Thành Công, Quan Ba Dình 
Thành ph Ha Ni, Vit Nam 
Bang can di k toán hyp nht ti ngày 31 thang 12 näm 2021 
(tiep theo) 

MAu B021TCTD-HN 
(Ban hành i/leo Thông iw so 

4912014117'-NHNN ngay 31 thang 12 nOm 2014 
cüa Ngan Ithng N/ta nwOv Viii Nain) 

Thuyt 
minh 

31112/2021 
Triu VND 

31/12/2020 
Triu VND 

CAC cm iiEu NGOAI BANG CAN oOi KE TOAN 

I NGHiA VIJ N1 TIEM AN VA 
CAC CAM KET KHAC 

1 Bào1anhvayvn 116.981 221.950 
2 Cam kêt 0a0 djch hôi doái 8.894.179 29.099.387 

Cam kêt mua ngoai tê 325.082 99.776 
Cam két ban ngoqi t 398.804 5.022.986 
Cam kêt giao djch hoán dôi 8.170.293 23.9 76.625 

4 Cam kêt trong nghip vi L/C 3.329.513 4.580.963 
5 Bãolãnhkhác 18.977.993 23.783.011 
6 Cam kêt khác 169.684 169.684 

Các rhuylt minh dInh kern là b$ phn hqp thành cüa bdo cáo tài chinh hçip nhdt nay 
8 



Ngân hang Nông nghip va Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S6 2 Lang H, Phtrimg Thành Công, Quan Ba Dình 
Thành ph Ha Ni, Vit Nam 

Mu BO3ITCTD-HN 
(Ban hânh tlieo Thông iw so 

49/2014/17'-NHNN ngày 31 tháng 12 nOm 2014 
cüa Ngân hang N1. nw&c Vit Nam) 

BAO CÁO KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH HqP NHAT CHO 
NAM KET THUC NGAY 31 THANG 12 NAM 2021 

Thuy& 
minh 

2021 
Triêu VND 

2020 
Triêu VND 

1 Thu nhp lãi và các khoãn thu nhp ttwng tr 25 109.765.749 112.285.726 
2 Chi phi lãi và các chi phi arcing tu 26 (62.724.584) (68.625.103) 

I Thu nhâp lãi thun 47.041.165 43.660.623 

3 Thu nhâp tü hot dng djch vi 27 8.773.309 7.962.087 
4 Clii phI hoat dong djch vi 27 (3.668.350) (2.784.588) 

II Lãi thun tir hot dng djch vi 27 5.104.959 5.177.499 

III Lãi thun tfr hot dng kinh doanh yang 
và ngoi h6i 28 1.515.012 939.766 

IV L thun tn mua ban chtrng khoán kinh 
doanh (123.534) (10.268) 

V Lãi thun tir mua ban chthig khoin du tn 29 309.926 141.316 
5 Thu nhp tr hoat dong khác 9.072.731 8.786.052 
6 Chi phI hoat dông khác (8 14.819) (678.604) 

VI Lãi thun tn hot dng khác 30 8.257.912 8.107.448 

VII Thu nhp tir góp v6n, mua c phn 31 784 36.051 

VIII Chi phi ho3t dng 32 (24.801.001) (26.117.208) 
IX Lw nhun thun tn hot dng kinh doanh 

trithc chi phi dir phbng rüi ro tin ding 37.305.223 31.935.227 
X Chi phi diy phbng rüi ro tin dyng 33 (22.047.625) (18.732.286) 

XI Tng 191 nhun trtróc thug 15.257.598 13.202.941 
7 Chi phI thu thu nhp doanh nghip hiên hành 34 (3.00 1.537) (2.663.62 1) 

Lm Ich/(chi phI) thuê thu nhp doanh nghiêp 
8 hoãn 1.i 34 4.97 1 (22.5 16) 

XII Chi phi thug thu nhp doanh nghip 34 (2.996.566) (2.686.137) 
XIII Lqi nhuân sau thud 

(mang sang trang sau) 12.261.032 10.516.804 

Cdc thuylt minh dIn/i kern là b5 phn hpp thành cüa báo cáo tài chInh hqp nMt nay 

c 



Nguèi lap: 

Nguyn Van Chat 
TrirOng ban 

Ban Tài chInh - Kê toán 

K toán trithng: 

Phüng VAn Hung Quang 
Kê toán tnding 

NG HANG 
Nt NGHIP 

AP ATTRIgN 
N.NG 

V TNAM 

anh 
Tong Gidm dOc 

Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S 2 Lang H, Phu'Ong Thành Công, Qun Ba DInh 
Thành phó Ha Ni, Vit Nam 
Blo cáo kt qua hot dng kinh doanh hp nht cho nãm kêt 
thuic ngày 31 tháng 12 näm 2021 (tiêp theo) 

XIII Lçi nhun sau thu 
(mang sang tfr trang triróc) 

XIV Loi Ich cüa c dông không kim soát 

Loi nhun thun trong näm 

Mu B03/TCTD-HN 
(Ban hành theo Thông iw so 

49I2OI4fIT-NHNN ngày 31 thông 12 nám 2014 
cüa Ngân hông Nhà nu-&c Vit Nam) 

Thuyt 2021 2020 
minh Triu VND Triêu VND 

12.261.032 10.516.804 

228.859 161.919 

12.032.173 10.354.885 

Ngày 30 tháng 3 näm 2022 

Các thuyEt minh dInh kern là ho phn hop  thành cüa báo cáo tài chInh hop  nhdt nay 
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Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S 2 LIng H, Phirông Thành Công, Quãn Ba DInh 
Thành ph Ha Ni, Vit Nam 

Mu BO4frCTD-HN 
(Ban hành theo Thông twsô 

49/2014/17'-NHNN ngày 31 thông 12 nám 2014 
cüa Ngân hông Nhà nithc Viêt Nam) 

BAO CÁO LU'U CHUYEN TIEN TE HW NHAT CHO NAM 
KET THUC NGAY 31 THANG 12 NAM 2021 (PHUCING PHAP TRU'C TIEP) 

2021 
Triu VND 

LUU CHUYEN TIEN T HOAT DQNG KINH DOANH 

2020 
Triu VND 

01 Thu nhp lãi và các khoán thu nhp tucing t%r nhn duçic 112.249.132 113.088.441 
02 Chi phI lai vàcác chi phI tucmg tu da trá. (63.593.557) (67.353.983) 
03 Thu nhp thuân tir hot dng djch vi nhn ducic 5.104.959 5.177.499 
04 Chênh 1ch so tiên th%rc thu, thirc chi tr hot dung 

kinh doanh (ngo.i t, yang và chüng khoán) 1.405. 145 987.765 
05 Chi hoat dng khác (568.329) (567.633) 
06 Tiên thu các khoãn nç dã duçrc xr 1 xóa, b dàp 

bang nguôn rüi ro 8.810.266 8.673.418 
07 Tin chi trá cho nhân viên và hot dung quân 1, 

cong vi (22.647.451) (22.909.545) 
08 Tiên thuê thu nhp doanh nghip thrc np trong näm (3.195.850) (2.463.695) 

Liru chuyn tiên thun tir hoit dng kinh doanh 
tru*c nhfrng thay di v tài san và nq hot dng 37.564.315 34.632.267 

Nhfrng thay di v tài san hot dng 
09 Giâm/(tang) các khoãn tiên giri và cho vay các 

TCTDkhác 11.726.092 (14.437.683) 
10 Giãm các khoán ye kinh doanh chüiig khoán 38.205.963 29.630.885 
11 (Tang)/giâm các cong cu tài chInh phái sinh và các C 

tài san tài chmnh khác (26.913) 60.234 
12 Tang các khoãn cho vay khách hang (102.490.7 19) (90.554.841) •1? 

13 Gum nguôn dr phông dê bü dap ton that các khoân (11.921.640) (14.125.505) 
14 Giãm/(tàng) khác ye tài san hoat dung 3.000443 (2.919.492) 

Nhüng thay di v nç hot dông 
15 Giãm các khoân ncr ChInh phil và NHNNVN (3.183.607) (37.551.725) 
16 Tang/(giãm) tiên gui và vay hur các TCTD khác 1.085.432 (206.054) 
17 Tang tiên gui cüa khách hang 137.628.600 135.502.706 
18 (Giam)/tang phát hành giây tr có giá (ngoi thur giây ti 

có giá phát hành dtrçic tInh vào hot dung tai chInh) (11.644.442) 12.085. 172 
19 Giãm các nguôn von tài trçr, üy thác dâu ti!, cho vay 

ma TCTD chiu rh ro (483.293) (328.601) 
20 Giâm khác ye ncr hoat dng (7.616.529) (6.043.979) 

I LULJ CHUYEN TIEN THUAN TU' HOAT 
DQNG KINH DOANH 91.843.702 45.743.384 

Các thuvér ,ninh dInh kern là b(5 phn hcrp thành cüa báo cáo tài chInh hcip nhdt nay 
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Nguyn Van Chat 
Trwóizg ban 

Ban Tài chInh - Ké toán 

Phüng Yân Hung Quang 
Kê toán trw&ng 

Tit Van Thành 
Tong Giám dôc 

Nguèi lip: Kê toán trithng: 

Ngãn hang Nông nghip và PhIt trién Nông thôn Vit Nam 
S 2 Lang H, Phuông Thành Công, Qun Ba Dình 
ThInh ph Ha NOi,  Vit Nam 
Blo cáo luu chuyên tiM t hcrp nhât cho näm 
két thüc ngày 31 thIng 12 näm 2021 
(Phirong pháp trc tiêp - tip theo) 

Mu BO4ITCfl)-IiN 
(Ban hành theo Thông 1w so 

4912014117'-NHNNngày 31 iháng 12 nárn 2014 
cãa Ngán hông Nhà nw&c Vit Nam) 

2021 
Triêu VND 

LUt CHUYEN TIEN TiJ' HOAT BONG DAU TU 

2020 
Triêu VND 

01 Muasâmtaisanc6djnh (1.678.841) (2.403.978) 
02 Tiên thu tr thanh 1, nhuçmg ban tài san cô djnh 32.233 1.663 
08 Tiên thu dâu tu, gop von vào các don vj khác 52.900 
09 Tiên thu cô tic va ii nhuãn dtrcic chia tr các khoãn 

dâu ttr, gop von dài hn 784 36.628 

H LUll CHUYEN TIEN THUAN Till' HOAT BONG (1.645.824) DAU Tif (2.312.787) 

Liru CHUYEN TIEN Till' HOAT DQNG TA! CHINH 
01 Tang vn diu 1 3.618.222 118. 187 
04 Tam rng chuyên lqi nhun ye Ngân sách Nhà nuOc (3.347.722) 

III LIl'U CHUYEN TIEN Till' HOAT BONG 
TA! CHINH 270.500 118.187 

IV LUll CHUYEN TIEN THUAN TRONG NAM 90.468.378 43.548.784 

74N 
V TIEN VA CAC KHOAN TUNG BUNG TIEN 

TA! THI DIEM DAU NAM 202.703.409 159.154.625 

VII TIEN vA CAC KIIOAN TUJNG BU'YNG TIEN 
TM TH1I DIEM CUOI NAM (Thuyt minh 35) 293.171.787 202.703.409 

Ngày 30 tháng 3 nàm 2022 

Các thuylt minh dInh kern là ho phán hp thành cza báo cáo tài chInh hop  nhdt nay 
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Ngân hang Nông nghip và PhIt trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang H, Phirorng Thành Công, Qun Ba DInh 
Thành ph6 Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tii chInh hQp nht 
cho näm kt thüc ngày 31 thIng 12 näm 2021 

Mu BO5rrCTD-HN 
(Ban huj.nh theo Thông iwsô 

49/2014/TT-NHNN ngày 31 rháng 12 nám 2014 
ca Ngân hang Nhà nwác Vit Nam) 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH Hç1P NHAT CHO NAM KET THUC 
NGAY 31 THANG 12 NAM 2021 

Các thuy& minh nay là bO phn hçrp thành và cn duçic d9c dng thii vi báo cáo tai chInh hçp 
nhât dInh kern. 

1. Do'ii vj báo cáo 

1.1. Thành 1p và hot dng 

Ngân hang Nông nghip và Pháttrin Nông thôn Vit Nam (sau day gçi tt là "Ngan hang") 
dtrcic thành 1p  theo Quyêt djnh so 53IHDBT ngày 26 tháng 3 näm 1988 cUa ChU tjch HOi dông 
Bô truông vài ten gi là Ngân hang Phát triên Nông nghip Vit Nam. Sau do, Ngân hang ducic 
dôi ten thành Ngân hang Nôn nghip Vit Nam theo Quyêt djnh so 400/CT ngày 14 tháng 11 
näm 1990 cüa ChU tjch Hi dông Bô trurng. Theo Quyêt dinh so 280/QD-NH5 ngày 15 tháng 
10 nàm 1996 và Quyêt djnh so 1836/QD-TCCB ngày 28 tháng 12 näm 1996 cüa Ngân hang 
Nhà ntrâc Vit Nam ("NHNNVN"), Ngân hang cia duçic doi ten mOt  lan nfta thành Ngân hang 
Nông nghip và Phát triên Nông thôn Viêt Nam nhu hin nay. 

Ngân hang là Doanh nghip Nhà nuâc hng dc bit. Ngân hang Nông nghip ducic Thng dc 
Ngân hang NhànuOc k Quyêt djnh so 280-QDINFI5 ngày 15 tháng 10 nàm 1996 thành 1p l.i 
theo mô hinh Tong cong ty Nhà nuâc quy djnh tai  Quyêt dinh so 90/TTg ngày 7 tháng 3 nAm 
1994 cüa Thu tuâng ChInh phU, cO thii hn hot dng là 99 nam tir ngày 15 tháng 10 näm 1996. 

Ngày 30 tháng 01 näm 2011, Ngân hang Nhà nithc Vit Nam cia ban hành Quy& djnh s6 
2141QD-NHNN phê duyt vic chuyên dOi hmnh thirc so hftu cüa Ngân hang Nông nghip và 
Phat triên Nông thôn Vit Nam tr Doanh nghip Nhà rnrOc sang Cong ty TNHH Mt thanh viên 
do Nhà nuOc lam chü sO hüu. Ngày 26 tháng 4 näm 2012, Ngân hang th%rc hin dAng k kinh 
doanh là Cong ty TNHH Mt thành viên theo so dang k kinh doanh 0100686174. 

Ngày 26 tháng 05 nAm 2021, Ngân hang Nhà nuOc Vit Nam cia cAp Giây phép Thanh lap và 
Hot dng Ngân hang so 24/GP-NHNN thay the cho Quyêt djnh Thanh 1p so QD 280/QD-
NHNN ngày 15 tháng 10 nãm 1996. 

Ngân hang duqc thành 1p nh.m thc hin cac hoat dng ngân hang bao gm: 

• nhn tin gCri không k' han,  tin gri có k' han,  tiM gri tit kim và các loai tiên gui khác; 

• cAp tIn diing duth các hinh thüc: cho vay; chi& khAu, tái chi& khAu cong ci chuyM nhi.rcing 
và giây ti có giá khác; báo lãnh ngân hang; phát hanh the tin ding; bao thanh toán trong 
nuOc; 

• mO tài khoân thanh toán cho khách hang; 

• cung üng djch vi thanh toán trong nuOc: cung irng phucmg tin thanh toán; thc hin djch 
vi thanh toán séc, lênh chi, Uy nhiêm clii, nhO thu, üy nhiêm thu, thi.r tin dung,  the ngân 
hang, djch vu' thu h và chi h; 

• mO tài khoãn: mO tài khoãn tai Ngân hang Nhà nuOc Vit Nam; mO tài khoãn tai t chüc tin 
ding, clii nhánh ngân hang nixOc ngoài khác; 

• t chrc thanh toán nOi bO, tham gia h thong thanh toán lien ngân hang quc gia; LVW-
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Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S6 2 Lang H, Phirong Thành Công, Quãn Ba DInh 
Thành ph6 Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh bIo cáo tài chInh hçp nht 
cho nm kt thóc ngày 31 tháng 12 nàm 2021 (tip theo) 

Mu BOS/TCTD-HN 
(Ban hành iheo Thông tu so 

4912014/1T-NHNN ngày 31 thông 12 nOm 2014 
cãa Ngán hang Nhà nu'ác Viêt Nam) 

• ti! vn tài chInh doanh nghip, tu vAn mua, ban, hcxp nhAt, sap nhp doanh nghip và tu vAn 
dâu tu; 

• tham gia dAn thAu, mua, ban tin phiu Kho bc, cong cii chuyn nhuçmg, trái phi&i ChInh 
phü, tin phiêu Ngân hang Nhà rn.râc và các giây tr có giá khác trên thj tru&ng tiên t; 

• mua, ban trái phiu chInh phü, trái phiu doanh nghip; 

• djch v'i môi giOi tiên t 

• djch vi quãn ig tiAn mt, Ui vAn ngân hang, tài chInh, các djch vii quãn ig, bão quâ.n tài san, 
cho thuê tU, két an toàn; 

• phát hành chüng chi tin gui, kr phiu, tin phiu, trái phiu d huy dng v6n theo quy djnh 
cüa Lut các To chuc tin ding, Luât Chüng khoán, quy djnh cüa Chinh phü và hi.rOng dan 
cüa Ngan hang Nhà nirâc Vit Nam; 

vay vn cüa Ngãn hang Nhà nuâc duói Mnh thuc tái cAp vn theo quy djnh cüa Lut Ngân 
hang Nhà nuóc Vit Nam và huâng dn cüa Ngân hang Nhà nixâc Vit Nam; 

• vay, cho vay, giri, nhn vn cña t chirc tin ding, chi nhánh ngân hang ntràc ngoài, t chüc 
tài chInh trong rnrâc và nuOc ngoài theo quy djnh cüa pháp lut và huOng dn cüa Ngân 
hang Nhà nuàc Vit Nam; 

• gop vn, mua c phAn theo quy dnh cüa pháp lut và huâng dn cüa Ngân hang Nhà ntrâc 
Viêt Nam; 

• üy thác, nhãn Uy thác, dai  ig trong linh vrc lien quan dn hoat dng ngân hang, kinh doanh 
báo hiem, quãn ig tài san theo theo quy djnh cüa pháp 1ut và huóng dn cüa Ngân hang 
Nhà nuâc Viêt Nam; 

• kinh doanh, cung img djch vi ngoi h6i trên thj tru?ing trong nuàc và trên thj trtthng quc 
tê trong pham vi do Ngân hang Nhà nuóc Vit Nam quy djnh; 

• hiu k chüng khoán; 

• kinh doanh mua, ban yang nng; và 

• muançl. 

1.2. Vn diu l 

Tai ngày 31 tháng 12 nàm 2021, v6n diu 1 cüa Ngân hang là 34.328.393 triu Dng 
(3 1/12/2020: 30.709.923 triu Dông). 

1.3. Dja dim và ming hrói hot dng 

Ngan hang có Tru sâ chInh d1t taiS  2 Lang Ha,  Phithng Thành Cong, Qun Ba DInh, Thành 
phô HaNOi, Viêt Nam. Tong so diem mang  luâi cüa Ngân hang tai  ngày 31 tháng 12 näin 2021 
là ha (03) van phông di din, ha (03) don vj sr nghip, mOt  tram bay muoi môt (171) chi nhánh 
loai I, bay tram sáu mum tam (768) chi nhánh loai II, meit  (01) chi nhánh tai  Campuchia va mOt 
nghIn hai tram tam mum sáu (1.286) phOng giao djch.  jZi 
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Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang H, Phirong Thành Công, Qun Ba Dình 

A ......... Thanh pho Ha Nyi, Vict Nam 
Thuyt minh bio cáo tài chInh hp nht 
cho näm kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2021 (tip theo) 

Mu BOS/TCTD-HN 
(Ban hành theo Thông hr so 

49/2014117'-NHNNngày31 tháng 12 nám 2014 
cza Ngan hang Nith nthc Vit Nam) 

Ta.i ngày 31 tháng 12 nàm 2021 và tai  ngày 31 tháng 12 nãm 2020, Ngân hang có nãrn (05) cong 
ty con nhu sau: 

STT Ten cong ty 
Quyt djnh thành 1p/ 
. , . 

Giay phep kinh doanh 
so 

Linhvtrc 
hoat dông 

hu'u cüa 
Ngan hang 

T1s& 
huu cüa 

Ngan hang 

31/12/2021 31112/2020 

Cong ty Cho 
thuê Tài chmnh I 
Ngân hang NOng 
nghip và Phat 
triên Nông thOn 
Viêt Nam 
("ALCI") 

238/1998/QD-NFINN 
ngày 14 thang 7 nãm 
1998 cUa Thông dôc 
Ngân hang Nhà nuâc 
Vit Nam 

Cho thuê tài chInh 100,00% 100,00% 

2 Cong ty TNHH 
MTV Djch vi 
Ngân hang NOng 
nghip Vit 
Nam ("COng ty 
Dich vi") 

0101452242 ngày 15 
thang4 näm 2011 cüa 
Si Kê hoach và Dâu 
tix Thành phô Ha Ni 

In thtwng mai, 
quãng cáo thiêt kê 
thi cong các cong 
trInh xây d%rng ca 
bàn, dào tao  và 
cung cap các djch 
vi ngân qu5 cho 
Ngân hang 

100,00% 100,00% 

3 Cong ty TNHH 
MTV Quán 1 
nçi và Khai thác 
tai san Agribank 
("Agribank 
AMC") 

0106134589 ngày 25 
tháng3 näm 2013 cUa 
Sâ Kê hoach và Dâu 
tu Thành phO Ha Ni 

Quãn 1 và khai 
thác tài san, mua 
ban my 

100,00% 100,00% 

4 Cong ty C6 phAn 
Chüng khoán 
Agribank 
("Agriseco") 

08/QD/GPHDKD 
ngày 4 tháng 5 nAm 
2001 cüa Uy ban 
Chrng khoán Nhà 
rnrOc 

Kinh doanh chüng 
khoán 

75,21% 75,21% 

5 Cong ty Co phãn 
Báo hiêm Ngãn 
hang Nông 
nghip 
("ABIC") 

38/GP/KDBH ngày 18 
tháng 10 nãm 2006 
cUa Bô Tài chInh 

Djch vibào him, 
tái bão him, dâu 
tix tài chinh 

51,51% 51,32% 
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Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang H, Phtr&ng Thành Công, Quân Ba DInh 
Thành ph Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh blo cáo tài chinh hqp nht 
cho nãm kt thñc ngày 31 tháng 12 näm 2021 (tip theo) 

Mu BOSITCTD-HN 
(Ban hành theo Thông iw so 

49/2014117-NHNN ngày 31 thdng 12 nãm 2014 
cüa Ngân hông Nhà nw&c Vi1 Nam) 

Ngày 31 tháng 7 näm 2018, Tôa an nhân dan Thành ph H ChI Minh dã ban hành Quy& djnh 
so 1009/2018/QD-TBPS tuyên bô phá san và chám düt hoat dng cüa Cong ty Cho thuê Tài 
chInh H Ngân hang Nông nghip và Phát triên Nông thôn Vit Nam ("ALCII"), cong ty con cüa 
Ngân hang vói t 1 sâ hUu là 100%. Ngay 8 tháng 9 näm 2018, Cijc Thi hành an dan sir Thành 
phô HO CM Minh dà ban hành Quyet djnh so 293 6/QD-CTHADS ye vic thi hành an chü dOng 
cia ALCII và phân cong chap hành vien chju trách nhim to chüc thi hành an. Ké tir thxi diem 
nay, Ngân hang không cOn quyên kiêm soát dôi vri ALCII vàvI vây, ALCII không cOn thOa 
man diêu kin ghi nh.n là cong ty con theo quy djnh cüa chuân mirc và chê d kê toán hin 
hành. Theo Cong van so 9457/NHNN-TCKT ngày 11 tháng 12 nam 2018 cUa Ngân hang Nhà 
nuOc Vit Nam, Ngân hang dã ngirng hçp nhât báo cáo tài chinh cUa ALCII vào báo cáo tai 
chInh hçip nhât cUa Ngân hang và các cong ty con. 

Khoãn du liz vào ALCII duçrc phân ánh theo giá gc và dã dtrçirc trIch 1p d%r phOng 100% trong 
báo cáo tài chInh riêng cüa Ngân hang. Ngan hang dang xin g hen cci quan có thâm quyên ye 
viêc xü l rüi ro khoãn dâu tir nay. 

1.4. S hrqng nhân viên 

Tai ngay 31 tháng 12 nàm 2021, Agribank có 39.355 nhãn viên (31/12/2020: 39.003 nhân vien). 

2. Cy so' lap báo cáo tài chInh 

2.1. Tuyên b v tuân thu 

Báo cáo tài chInh hçip nhat dtrçic 1p theo các Chu.n mirc k toán Vit Nam, Ch dO k toán Viêt 
Nam áp ding cho các To chuc tin d%Ing do Ngân hang Nhà nuâc Viêt Nam ban hành và các quy 
djnh pháp l có lien quan den vic 1p và trInh bay báo cáo tài chInh. Các chuân mrc va quy 
djnh pháp l nay có the khác bit trên mt sO khIa cnh tr9ng yêu so vói các Chuãn mirc Báo 
cáo Tài chInh Quoc tê cfing nhu các nguyen täc và các chuãn mrc kê toán dirçic thira nhn rung 
rãi ô các quOc gia khác. Do do, báo cáo tài chInh hçTp nhât dInh kern khOng nhãm m%lc dIch phãn 
ánli tInh Mnh tài chInh hçip nhât, két qua hoat dng kinh doanh hçip nhât và các Iuong luu chuyên 
tiên t hqp nhât cUa Nân hang theo các nguyen tãc và thông 1 kê toán duçrc thra nhn rng rãi 
& các nuâc và các quyên tai phan khác ngoài phm vi Vit Nam. Hcin nüa, vic sü dmg báo cáo 
hcrp nhât nay khOng nhàm dành cho nhfrng dôi tuçmg sir dmg không duçrc biêt ye các nguyen 
tàc, thir tic và thông 1 kê toán cila Vit Nam áp drng cho các To chirc tin ding. 

2.2. Co s& do lirong 

Báo cáo tài chInh hçrp nhât, ngoi tth báo cáo km chuyn tin t hcip nht, duçrc 1p trên cci s& 
don tIch theo nguyen täc giá gOc. Báo cáo km chuyên tiên t hcip nhât di.rcrc Ip theo phrnrng 
pháp trrc tiêp. 

2.3. Ky ke toan 

K' k toan närn cüa Agribank là tir ngày 1 tháng 1 dn ngày 31 tháng 12. 1fr13,— 
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Ngân hang Nông nghip va Phát trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang H, Phuông Thành Công, Qun Ba Dlnh 
Thành ph Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh bio cáo tii chInh hQp nhât 
cho nàm kêt thic ngày 31 thing 12 näm 2021 (tip theo) 

Mu B05/TCTD-H14 
(Ban hành theo Thông 1w so 

49/2014f1T-NHNN ngày 31 tháng 12 nám 2014 
cua NgOn hang N/ia rnthc Viêt Na,n) 

2.4. Don vj tin t k toán 

Don vj tin t k toán cUa Agribank là Dng Vit Nam ("VND"). Báo cáo tài chmnh hcrp nht 
nay di.rcc 1.p và trInh bay bang Dông Vit Nam ("VND"), duçic lam trôn den hang triu dng 
gân nhât ("Triu VND"). 

3. Thay di chInh sách ké toán 

Ngày 30 tháng 7 nm 2021, NHNNVN áã ban hành Thông tu s 11/2021/TT-NHNN quy djnh 
ye vic phân lo.i các tài san có, mirc trIch, phixcrng pháp trIch 1p di,r phông rñi ro và vic sir 
ding dr phông dé xir l xiii ro trong hot dng ciia các to chirc tin ding, chi nhánh ngân hang 
nrnic ngoài ("Thông tiz 11"). Thông tu 11 thay the Thông ttr so 02/2013/TT-NHNN do 
NHNNVN ban hành ngày 21 thang 1 nàm 2013 quy djnh ye phân loai tài san có, mire trIch, 
phi.ro'ng pháp trIch ltp du phông rtii ro và vic sir ding d%r phông dê xir l ni ro trong hot dOn3 
ciia to chirc tin ding, chi nhánh ngan hang nithc ngoài ("Thông tu 02") và Thông tix so 
09/2014/TT-NHNN do NHNNVN ban hành ngày 18 tháng 3 näm 2014 ye vic sira dôi va b 
sung mOt  so diêu ciia Thông tu 02 ("Thông tu 09"). Thông tir 11 có hiu lrc kê tir ngay 1 tháng 
10 näm 2021. 

K tir ngày 1 tháng 10 näm 2021, Agribank áä áp drng phi hi t các quy djnh ciia Thông Ui 11. 
Nhftng thay dôi quan trQng trong chinh sách kê toán cUa Agribank và các ánh hurng den báo 
cáo tài chInh hcip nhât, nêu có, duçic trInh bay t.i Thuyêt minh 4.8. 

, , F F F ., 4. Tom tat cac chinh sach ke toan chu yeu 

Sau day là nhfrng chInh sách k toán chir yu duc Agribank áp ding trong vic 1p báo cáo tài 
chInh hçip nhât nay. 

4.1. Co s& hçp nht 

4.1.1. Côngty con 

Cong ty con là các don vj chju sr kim soát ciiaAgribank. Báo cáo tài chinh ciia cong ty con 
ducic bao gômtrong báo cáo tài chinh hçrp nhât ké tir ngày kiêm soát bat dâu có hiu 1c cho tói 
ngày quyên kiêm soát châm dirt. 

4.1.2. Cong ty lien kt và cong ty lien doanh 

COng ty lien kêt là nhirng cong ty ma Agribank có ãnh huâng dáng ké, nhung không kim soát, 
các chInh sách tài chInh và ho.t dng cUa cong ty. Cong ty lien doanh là nhftng cong ty ma 
Agribank có quyên dong kiêm soát ducrc thiêt 1p bang thOa thun hcrp dông và dôi hOi sr nhât 
trI cira cac ben lien doanh dôi vài các quyêt djnh chiên lucre ye tài chInh và hot dng. Cong ty 
lien k& và cOng ty lien doanh ducic hch toan theo phuong pháp von chir si hUu. Theo phuong 
pháp von chii sâ hftu, các khoãn dâu Ui vào cong ty lien kêt và cong ty lien doanh dtrçc ghi nh.n 
ban dâu theo giá gOc. Sau do, giá tij ghi so ciia khoãn dâu tu dirçrc diêu chinh theo nhfrng thay 
dôi cUa phân s& hihi ciia Agribank trong tài san thuán ciia don vj nhn dâu tu. 
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Ngân hang Nông nghip va Phát trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang H, Phirông Thành Công, Qun Ba OInh 
Thành ph Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh bIo cáo tài chInh hQ'p nhât 
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Mu BOSITCTD-HN 
(Ban hành thea Thông Lw so 

49/2014111'-NHNN ngày 31 than8 12 na,n 2014 
cüa Ngan hang N/ia nwác Vit Nam) 

Báo cáo tài chInh hcxp nht bao gm ph.n ma Agribank ducic huâng trong thu nhp va chi phi 
cUa các don vj nhn dâu tu duc hch toán theo phuon pháp von chü sâ hthj, sau khi diêu chinh 
theo chInh sách kê toán cüa Agribank, tr ngày bat dâu cho tâi ngày châm düt sr ánh hthng 
dáng kê hoc quyên dông kiêm soát dôi vói các don vj nay. Khi phân 1 cüa don vj nhn dâu tix 
ma Agribank phãi chia sé vircxt qua lçn Ich cüa Agribank trong don vi nhn dau tu ducic hach 
toán theo phuong pháp von chü s?i hüu, giá trj ghi so cüa khoán dâu tu (bao gôm các khoân dâu 
tu dài h.n, nêu co) së ducic ghi giàm tài bang không va dimg vic ghi nhn các khoãn Iô phát 
sinh trong thong lai trlr các khoãn lô thuc pham vi ma Agribank có nghia vi phãi trà hoc dä 
trâ thay cho don vj nhn dâu tu. 

4.1.3. Các giao djch dirçc 1oi tnt khi hçp nht 

Các s du trong nOi  b Agribank và các khoán thu nhp va chi phi chua thirc hin tlr cac giao 
djch nOi hO ducrc lo?i trlr khi 1p báo cáo tài chinh hçp nhât. Khoãn lai và 1 chixa thrc hin phát 
sinh tlr các giao djch vth các cong ty lien kêt và các cong ty lien doanh duqc trir vao khoãn dâu 
tu trong phm vi kn Ich cña Agribank tai  dun vj nhán dâu tu. Các chInh sách ké toán cüa các 
cOng ty con cflng ducic diêu chinh khi can thiêt nhäm dam bão tinh nhât quán vOi các chmnh sách 
kê toán duac Ngân hang áp dxng. 

4.2. Ngoi t 

Các giao djch bang ngo(zi t? 

Tt cà các nghip vii phát sixth thrçxc hch toán theo nguyen t. Các khoãn miic tin t có g6c 
ngoi tê ducic quy dôi sang VND theo t giá bInh quân mua và ban chuyên khoãn giao ngay (dôi 
vâi yang quy dôi theo t giá bInh quan mua và ban yang) cüa Ngan hang ti thñ diem cuôi ngày 
lam viêc cuoi cling cUa k' kê toán nàm nêu tT giá nay chênh 1ch nhó hun 1% so vói t giá bInh 
quân gia quyên mua và ban cüa ngày lam vic cuôi cling cüa kê toán nãm. Truxng hçip tç giá 
bInhquân mua và ban chuyên khoãn giao ngay ti thOi diem cuôi ngày lam vic cuoi cling cüa 
k' kê toán nàm chênh 1ch iOn hon hoc bang 1% so vOi t' giá bInh quân gia quyên mua và ban 
cUa ngày lam vic cuôi cüng cña kr kê toán nàm thI Agribank sr dxng t' giá bInh quãn gia 
quyên mua và ban cüa ngày lam vic cuôi cling cüa kSr kê toán nãm dê quy dôi. 

Các khoãn muc phi tiên tê có gc ngoi t ducic quy di sang VND theo tr giá tai  ngày phát sinh 
nghip vu. 

Các khoãn thu nhp và clii phI b&ng ngoi t cüa Agribank ducc quy d,i sang VND theo tSr giá 
vào ngày phát sinh giao djch. 

Chênh loch t5 giá do dánh giá 1i các khoãn mxc tin tê có g6c ngoi t vào thri dim kt thüc 
k5r kê toán näm ducic ghi nhn trong báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh hçip nhât..- 
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4.3. Tin và các khoän tirong throng tin 

Tin va các khoãn tuang dixcmg tin bao gm tiên mat, yang, tin gri tai  NHNNVN, tin giri tai 
các to chüc tin dicing khác, cho vay các to chc tin ding khác vâi kr han gôc không qua ba tháng, 
tin phiêu Chinh phU và các giây t có giá ngàn han  khác dü diêu kin chiêt khâu vói NHNNVN, 
các khoàn dâu Pr chüng khoán có thii han  thu hôi hoc dáo han  không qua ba tháng kê ti ngày 
mua, có khâ näng chuyên dôi dê dàng thành môt hxçing tiên nhât djnh, không có nhiêu rUi ro ye 
thaydôi giá trj, và ducic nàm gift vâi mic dIch dáp üng các cam kêt thanh toán ngän han  hcni là 
dê dâu tu hay cho các mic dich khác. 

Vàng ducxc dánh giá lai  tai thi dim 1p báo cáo tài chInh hçrp nht và chênh 1ch do dánh giá 
lai duçyc ghi nhn vào báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh hçip nhât. 

4.4. Tin gin và cho vay các TCTD khác 

Tin gfti tai các TCTD khác, tth tiên gfti thanh toán, là tin gui ti các TCTD khác có kr han 
gOc không qua ba tháng. Cho vay các TCTD khác là các khoán cho vay có k' han  gôc không 
qua mirii hai tháng. 

Tin gfti và cho vay các TCTD khác ducic phãn ánh theo s du g6c trft di d phông riXi ro tin 
ding. 

Vic phân loai riXi ro tin ding d& vài các khoãn tin gui và cho vay các TCTD khác và trich 1p 
dr phông ti.wng üng duoc th%rc hin theo quy dinh tai  Thông ttr 11. Theo do, Agribank trIch 1p 
d phèng ci the cho các khoán tiên gui và cho vay các TCTD khác theo phuong pháp nêu tai 
Thuyêt minh 4.8. 

Theo Thông tu 11, Agribank không phái trIch 1p dr phóng chung d6i vài các khoàn tin gui và 
cho vay các TCTD khác. 

4.5. Chfrng khoán kinh doanh và chirng khoán du tir 

4.5.1. Phân Ioai 

Chung khoán kinh doanh là nhftng ching khoán vn dirqc mua chü yen cho mic dIch ban lai 
trong thOi gian ngan hoc có bang ching ye vic kinh doanh các chimg khoán dO nhàm m%lc 
dich thu lcii ngän han. 

Chüng khoán du Pr bao gm chiXng khoán du tu sn sang de ban và chung khoán du P1 gift 
den ngày dáo han. ChiXng khoán dâu Pr san sang dê ban là chirng khoán nçx hoc chimg khoán 
von dirçrc gift trong thi gian không an djIIh truóc và có the ducc ban trong mçi thai diem. 
Chüng khoán dâu tu gift den ngày dáo han là chüng khoán nçi cO kr han cô djnh và các khoãn 
thanh toán cô djnh hoc có the xác djnh duçic, ma Agribank có djnh va có khá nàng nm gift 
den ngày dáo han.  uLt4— 
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Agribank phân loai chng khoán Mu tu tai  thtñ dim mua là chüng khoán Mu tu sn sang d 
ban hoc chüng khoán dâu tu nAm gut den ngày dáo han.  Theo Cong van so 260 1/NHNN-TCKT 
do NI{NNVN ban hành ngày 14 tháng 4 närn 2009, dôi vâi khoân mic chüng khoán dâu tu, 
Agribank ducc phép phân lo.i lai  tôi da mOt  lan sau khi phân loai lan dâu tai  thai diem mua. 

4.5.2. Ghi nhn 

Agribank ghi nhn chrng khoán kinh doanh và chüng khoán Mu tii vào ngày Agribank tth thành 
môt ben dôi tác cüa hcip dông cung cap các chüng khoán nay (kê toán theo ngày giao djch). 

4.5.3. Do hrffng 

Cháng khoán vEn 

D& vâi chrng khoán vn là chüng khoán kinh doanh, Agribank ghi nhn theo giá gc trir di di,r 
phông giãm giá chrng khoán chüng khoán kinh doanh (nêu co). Chirng khoán von san sang dê 
ban duçic ghi nhn ban dâu theo giá gôc, bao gôm giá mua cong các chi phi lien quan trrc tiêp 
nhu chi phi môi giâi, giao dich, cung cap thông tin, phI ngân hang (nêu co). Sau do, các chüng 
khoán von san sang dê ban nay ducic ghi nhn theo giá trj thâp hmi gitta giá gôc và giá thj truèng 
vài so tang hoc giãm lô giám giá thccrc ghi nhn vào báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh hcip 
nhât. 

Du phàng giãm giá chirng khoán kinh doanh và chirng khoán san sang d ban dixcic trich 1p  khi 
giá thj triIlng cüa ching khoán kinh doanh thâp hon giá gôc. 

D& vâi các loi chüng khoán kinh doanh và chüng khoán san sang d ban dA niêm yt tai  Vit 
Nam, giá thj truàng là giá dong ctta ti S Giao djch Chirng khoán Thành phô Ho Chi Minh và 
S Giao djch Chüng khoán Ha NOi  ti ngày kêt thüc kST kê toán näm. 

Dôi vói cac loi chüng khoán kinh doanh va chng khoán san sang dê ban chua niêm yet nhung 
dã dàn k giao djch trên thj trixing giao djch chüng khoán cia các cong ty dai  chng chua 
niêm yet (UpCom), giá thj trithng là giá dong ctta cüa thj trtrmg UpCom tai  ngày kêt thüc k 
kê toán nãm. 

D6i vâi các loai chüng khoán kinh doanh và chUng khoán san sang d ban chua niêm yt nhung 
duçic tr do mua ban trên thj tnthng OTC, giáthj trixtmg là giá bInh quân cüa các giá iao djch 
tai ngày kêt thüc k' kê toán näm ducic cung cap bii ba cong ty chirng khoán cO von diêu 1 trên 
300 t' VND. 

D& vài chirng khoán kinh doanh và chüng khoán san sang d ban chua niêm y& khác, trong 
trumg hçip giá thj tmng cüa ching khoán không có hoc không the duçic xác djnh mt each 
dang tin cay, các chüng khoán nay duçic ghi nhn theo giá gôc. 

Dir phông rüi ro chng khoán kinh doanh và chüng khoán san sang d ban dixc dê cp a trên 
së duqc hoàn nhp khi giá chthig khoán hoc giá trj có the thu hôi cüa chmg khoán kinh doanh 
va chüng khoán san sang dê ban tang len sau khi khoãn dij phông ducic ghi nhn. Khoàn di,,r 
phàng chi duçTc hoàn nh.p den müc tôi da bang giá trj ghi so cüa các chüng khoán nay trong 
tnIYng hçip không phãi 1p  dr phông.j,- 
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Chwng khoán n7 

Chirng khoán nçi sn sang d ban và chüng khoán nv giü dn ngày dáo hn di.rçic ghi nhn ban 
dâu theo giá gôc, bao gôm giá mua cong  các chi phi có lien quan tWc  tiêp nhx chi phI môi giOi, 
giao djch, cung cap thông tin, thuê, 1 phI và phI ngân hang. Sau do, chün khoán nq ducic ghi 
nhn theo giá gôc duçrc phân bô (chju tác dng cüa vic phân bô giá tn chiêt khâu và giá trj phiri 
tri) trr di dir  phOng rüi ro chüng khoán dâu Ui, bao gôm dir  phOng giãm iá churng khoán và 
dirr phông i-ui ro trái phiêu chixa niêm yet. Giá tn phi,i tri và giá tn chiêt khâu phát sinh tü vic 
mua các chrng khoán n &çrc phân bô vào báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh hçrp nhât theo 
phuang pháp dr&ng thang tinh titr ngày mua chimg khoán den ngày dáo han  cüa các chüng 
khoán do, trirrng hcp chüng khoán do ducic ban truOc ngày dáo han  thI giá tn phil tri và giá 
tr chiêt khâu chixa phân bô duçic ghi nhn toàn bO vào báo cáo két qua hoat dng kinh doanh 
hcip nhât tai  ngày ban. 

Chüng khoán nq sn sang d ban và chirng khoán ncr giü dn ngày dáo han  dã niêm yt duçrc 
ghi nhn theo ia thj tru1ng là giá giao djch gân nhât tai  So Giao djch chüng khoán trong vông 
10 ngày tInh den ngày kêt thiic kê toán nm. TrirOng hcrp không có giao dch trong vông 10 
ngày tInh den ngày kêt thüc k' kê toán nAm, Agribank không trIch 1p dir  phOng cho các chirng 
khoán nay. 

ChOng khoán ncr sn sang d ban và ching khoán ncr gilt dn ngày dáo han  cüa doanh nghip 
chi.ra niêm yet dizcrc ghi nhn theo giá gôc trr dir  phông i-ui ro tin ding theo quy djnh cUa Thông 
tu 11 nhir trInh bay tai  Thuyêt minh 4.8. 

Thu nhtp lãi sau khi mua cUa chüng khoán ncr sn sang dê ban và chüng khoán ncr gii:t den ngày 
diáo hn dtrcrc ghi nhn trong báo cáo kêt qua hoat  dung kinh doanh hcrp nhât trên c sO don tIch. 
Khoãn tiên lãi don tich truOc khi Agribank mua së dixcrc ghi giàm giá gôc khi nhn &rcrc. 

Du phOng rUi ro tin dung  cUa trái phiu doanh nghip chixa niêm yet và dir  phông giãrn giá 
chüng khoán dâu tiz san sang dê ban và chüng khoán nq gilt den ngày dáo hii khác dixcrc dê cp 
0 trên s &rçrc hoàn nhp khi giá trj có the thu hôi cUachmg khoán tang len sau khi 1p dir 
phông. Khoãn dr phóng chi dtrcrc hoàn nhp den müc tôi da bang giá trj ghi so cüa các chüng 
khoán nay trong tnr0ng hcrp già djnh không có khoãn dir  phàng nào dirqc ghi nh.n. 

4.5.4. Dung ghi nhn 

Chüng khoán kinh doanh và chüng khoán du tir dixcyc dlrng ghi nhn khi các quyn nhn các 
luông tiên tir các chirng khoán nay dä châm düt hoc Agribank dà chuyên phân iOn rüi ro và 191 
Ich cUa vic sO httu các chüng khoán nay. 

4.6. Gop vn, du tir dài hn 

4.6.1. Dâu tir dài hn khác 

Dutu dài han  khác là các khoãn gop vn dài han  vào các cOng ty khác và Agnibank không nm 
quyên kiêm soát hoc cO ánh hixOng dáng kê. Các khoãn dâu Ui dài h?.n  nay dixçxc ghi nhn ban 
dâu theo giá gôc tai  thOi diem dâu tir. Sau ghi nhán ban dâu, các khoàn dâu ti.r nay &rçrc xác djnh 
theo giá gôc ti-li di d phOng giàm giá khoân dâu Ui. 
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4.6.2. Dir phông giãm giá du tu dài hn 

Dix phàng giâm giá dâu ti.r dài hn dixcic 1p trong tmng hcip các t chirc kinh tê ma Agribank 
dang dâu tu gp thua 10. Dix phông giãm giá dirçic tInh bang tong von gop thrc tê cüa các ben 
tai dcin v dixqc dâu tu trr (-) von chü sâ hQu thc cO nhân (x) vói t' l si hthi cüa Agribank tai 
dorn vi do. 

Dix phông duçrc hoàn nhp khi cac giá üj cO th thu hi cüa cac khoãn dAu tix do tang trô li sau 
khi 1p d phông. Khoãn dir phOng chi ducyc hoàn nhp trong ph.rn vi sao cho giá trj ghi so cüa 
các khoán dâu tu không vuçrt qua giá trj ghi so cüa các khoàn dâu tu nay khi giá djnh trong 
trung hçip không phái 1p dr phàng. 

4.7. Cho vay khách hang 

Các khoán cho vay khách hang dtrçic trInh bay theo s6 du nçi gc tth di du phông rUi ro cho vay 
khách hang. 

Các khoãn cho vay ngân hn là các khoã.n có thii hn cho vay dui 1 näm tInh tr ngày giãi 
ngân. Các khoãn cho vay trung hn có thxi hn cho vay tü 1 näm den 5 näm tInh tr ngày giãi 
ngân. Các khoãn cho vay dài hn có thi hn cho vay trên 5 nAm tInh tIr ngày giái ngân. 

Các khoãn cho vay duqc dirng ghi nhn khi quyn lçii theo hcip dng cüa Agribank d& vài các 
dông tiên phát sinh tir các khoãn vay nay chain düt, hay khi Agribank chuyên giao các khoãn 
vay nay bang mt giao djch ma phân kin thi ro và lçii Ich gãn lien vn khoãn vay ducic chuyên 
giao cho ben khác. 

Vic phân lo.i ncr và 1p dr phông rüi ro tin ding dixcc thrc hin theo Thông tu 11 nhu trInh 
bay tai  Thuyêt minh 4.8. 

4.8. Phân 1oi nc và mfrc trIch, phirong pháp trIch IIp dc phbng rüi ro tin diing 

4.8.1. Phân loainçr 

Trwác ngày 1 tháng 10 nâm 2021 

Vic phân 1o.i ncr cho các khoãn tin gri có k han  và cho vay các to chirc tin diing khác, trái 
phiêu doanh nghip chixa niêm yet, cho vay khách hang, üy thác cap tIn dung (gQi chung là "các 
khoãn nq") ducrc th%rc hin hang tháng theo phuang pháp dra trên yêu to djnh luqng và dnh tinh 
duqc quy dinh t.i Diêu 10 và Diêu 11 cüa Thông tir 02. Agribank thirc hin phân loai ncr cho 
trng qu da trên so dix ncr gôc tai ngày cuOi cüng cüa qu do. DOi vci Qug 4, vic phân loai ncr 
dra trên so dix no gôc ti ngày lam vic cuoi cüng cüa tháng 11. 
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Tfrngày 1 tháng 10 näm 2021 

Vic phãn loai nçv cho các khoãn tin giri có k' han  và cho vay các t chirc tin d%rng khác, trái 
phiêu doanh nghip chra niêm yet, cho vay khách hang, ày thác cap tIn ding (gçi chung là "cac 
khoân no") dtrçrc thrc hin hang tháng theo phucmg pháp dra trên yêu to djnh krcmg và djnh tInh 
duçic quy djnh tai  Diêu 10 và Diêu 11 cUa Thông tu 11. Agribank thirc hin phân loai nçv cho 
tüng tháng dira trên so diz ncr gôc ti ngày cuOi cüng cüa thng do. Dôi vOi tháng 12, vic phn 
loai ncr cflng dra trên so dir nq gôc t.i ngày lam vic cuôi thng cUa tháng 12. 

Theo Thông tu 11, các khoãn cho vay khách hang duçrc phân loai theo các mac dO rüi ro sau: 
NhOm 1 - Na dü tiêu chuãn, Nhóm 2 - No cn chü , Nhóm 3 - Na dixOi tiêu chuân, Nhóm 4 - 
Ncr nghi ng va Nhóm 5 - Ncr có kM nang mat von dra vào tInh trang qua han  dirge quy dnh 
ti Diêu 10 cüa Thông tir 11 và các yêu to djnh tInh khác dugc cho phdp tai  Diêu 11 cüa Thông 
tu 11. Phirang pháp phân loai các khoán cho vay khách hang dira trên yêu to djnh tInh cüa 
Agribank dirge NHNNVN phê duyt trong Cong van so 581 1INHNN-TTGSNH ngày 27 tháng 
7 nam 2011 theo quy djnh tai  Diêu 7, Quyêt djnh so 493/2005/QD-NHNN do NHNNVN ban 
hành ngày 22 tháng 4 näm 2005. Theo Thông tu 11, trong tnrOng hçrp kêt qua phân loai dôi vOi 
mOt khoãn ng theo quy djnh tai  Diêu 10 và Diêu 11 cUa Thông tir 11 khác nhau thI khoãn ncr 
phái duçrc phân lo?i vào nhóm có mac dO rüi ro cao han. 

Na xu là các khoãn no thuOc các Nhóm 3, 4, 5. 

Trithng hcrp mOt  khách hang cO nhiu han mOt  khoãn ncr vri Agribank ma có bt kr khoân ng 
bj chuyên sang nhóm ncr rüi ro cao han thI Agribank buOc  phâi phân loai  các khoàn ncr  con Iai 
cüa khách hang do vào nhóm ng có i-ui ro cao han tuang üng vói müc dO rüi ro. 

Agribank cUng thu thp kt qua phân loai  nq di vói khách hang do Trung tam Thông tin tin 
dirng thuOc NHNNVN ("dC") cung cap ti thri diem phân loai ncr dê diêu chinh kêt qua tir phân 
1oi ncr. Trurng hçrp ng và cam kêt ngo.i bang cüa khách hang dirge phân loai vào nhóm ncr cO 
mirc dO rài ro thâp han nhOm ncr theo danh sách do CIC cung cap, Agribank diêu chinh ket qua 
phân loai ncr, cam kêt ngoai bang theo nhOm ncr dirge CIC cung cap. 

Tr ngày 13 tháng 3 nãm 2020 dn trtiâc ngày 17 tháng 5 nãm 2021, Agribank diä áp ding Thông 
tu so 01/2020/TT-NHNN ("Thông tir 01") do NHNNVN ban hành quy djnh ye vic ca câu iai 
thri han  trâ ng, mien, giám läi, phi, gift nguyen nhóm ncr  nhäm ho trg khách hang chju ãnh 
hirmg do dich Covid-19. Theo dO, dôi vói các khách hang cO các khoán ncr phát sinh nghia vi 
trá ng gôc và/hoc lãi trong khoãng thri gian tr ngày 23 tháng 1 nãm 2020 den ngày lien kê sau 
3 tháng kê tr ngày Thu tuang chinh phü cong ho hêt djch Covid-19, và các khách hang nay 
không có khã nàng trã ncr  dung  han  ng gôc và/hoc lãi theo hcrp dông, thOa thun cho vay dã k 
do doanh thu, thu nhp srt giâm bri ãnh hithng cüa djch Covid-19, thI Agribank &rcrc phép ca 
câu lai  thri gian trã ng cho các khoãn ng nay ma van gift nguyen nhOm ng nhu dã ducrc phân 
loai tai  thri diem gân nhât truâc ngày 23 tháng 1 nàm 2020. 

Li ngày 17 tháng 5 näm 2021, Agribank dã áp drng Thông tix s 03/202 1/TT-NHINN ("Thông 
tu 03") do NHNNVN ban hành ngày 2 tháng 4 nãm 2021 sfta dôi, ho. sung mOt so diêu cUa 
Thông tir 01 và Thông tiz so 14/2021/TT-NHNN ("Thông tir 14") do NHNNVN ban hành ngày 
7 tháng 9 näm 2021 süa dôi, bô sung mOt so diêu cüa Thông ti.r 01. Theo do, dôi vOi các khách 
hang có các khoãn ncr: 
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cüa Ngân Jthng Nhà nithc Vit Nam) 

• phát sinh truâc ngay 1 tháng 8 nàm 2021; 

• phát sinh tnrâc ngày 10 tháng 6 näm 2020 và phát sinh nghia vi trã nçi gc và/hoc lai trong 
khoãng thi gian tr ngày 23 tháng 1 nm 2020 den ngày 31 tháng 12 nàm 2021; hoc 

• dã ducic co cu lai  thôi  han  trá nçi con trong han  hoc qua han  dn 10 (muñ) ngày k tü 
ngày den han  thanh toán, hoc phát sinh trtrâc ngày 23 tháng 1 nãm 2020 và qua han  trong 
khoãng th&i gian tii ngày 23 tháng 1 nAm 2020 den ngày 29 tháng 3 näm 2020, hoc phát 
sinh tr ngày 23 thang 1 näm 2020 den truâc ngày 10 tháng 6 nàm 2020 Va qua han  truóc 
ngày 17 tháng 5 näm 2021, hoc phát sinh tir ngày 10 tháng 6nàm 2020 den truâc ngày 1 
tháng 8 nãm 2021 và qua han tü ngày 17 tháng 7 näm 2021 den truóc ngày 7 tháng 9 näm 
2021; 

và các khách hang nay không có khá näng trã nçi ding han  nçi g6c vàIhoc lãi theo hvp  ding, 
thôa thun cho vay áã k do doanh thu, thu nhp sit giãm b&i ánh huâng cüa djch Covid-19, thI 
Agribank dtrçic phép ca câu Ii thi han  trâ nçi, min, giãm lãi, phi và phân lo?i nçi nhu sau: 

Dir nq Phân 1oi no' 
Khoãn nq phát sinh trlrâc 
ngày 23 tháng 1 näin 2020 

Gift nguyen nhóm nç nhu dä thrcic phân loai tai  thi diem gân 
nhât trtthc ngày 23 tháng 1 näm 2020. 

Khoán nçx phát sinh tr ngày 
23 tháng 1 näm 2020 den 
tnrOc ngày 1 tháng 8 näm 
2021 

• Gift nguyen nhóm nci nhtr da dixcic phãn loai t?i th&i dim 
gãn nhât tnrâc ngày thrc hin ca câu lai  thai  han  trã nç lan 
dâu; hoc 

• Gift nguyen nhóm nçi nhix dã duçic phân 1oi tai  thôi diem 
gân nhât trtrOc ngày khoân nq bj chuyên qua han;  hoc 
Gift nguyen nhóm nçi nhu dã &rcic phân loai tai  thôi diem 
gân nhât trtthc ngày thizc hin mien, giàm lai lan dâu. 

4.8.2. Dir phèng rüi ro tin dung 

Dir phOng rüi ro tin dmg bao gm dr phOng thi ro tin ding chung và du phOng nh ro tin ding 
cithê. 

D4rphông rüi ro tin dyng cy thi 

Tru'ó'c ngày 1 tháng 10 nãm 2021 

Theo quy djnh cüa Thông tir 02 và Thông tu 09, Agribank th%rc hin trich 1p dir phOng rüi ro tin 
ding cu the dira trên t lê dir phOng tucYng üng voi kêt qua phân loai nçi và so dir ncr gôc trir di 
giá tn kMu thr cUa tài san báo dam dã dircic chiêt khâu. Dir phOng ci the tai  ngay 31 tháng 12 
ducrc tfnh da trên kêt qua phân loai ncr và so dir ncr gôc tai ngày lam vic cuôi cüng cüa tháng 
11. 

lit ngày 1 tháng 10 näm 2021 

Theo quy djnh cUa Thông tir 11, Agribank thc hin trIch ip  dir phOng thi ro tin ding cr th dira 
trên t 1 dir phOng tinmg üng vâi kêt qua phân loai ncr và so dir nq gôc tth di giá trj khâu trir cüa 
tài san bão dam dã duçc chiêt khâu. Dir phOng ci the tai  ngày 31 tháng 12 duac tInh dira trên kêt 
qua phân 1oi ncr và so dir ncr gôc ti ngày cuôi cüng cüa tháng 12. 
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Tr 1 dir phèng cu th d& vth trng nhóm nq ci th nhu sau: 

Nhóm ncr TS I dcr  phông 

Nhóm 1 - Nçi dU tiêu chu.n 0% 
Nhóm2-NGcânch1i 5% 
Nhóm 3 - Ncy dixài tiêu chuân 20% 
Nhóm 4- Nçi nghi ngti 50% 
Nhóm 5 - Ncr có khã näng mat von 100% 

Giá tn khAu trr cUa tài san bão dam duçic xác dnh theo các quy djnh ciia Thông tir 11 và cac 
nguyen tàc sau: 

• Tài san bão dam có giá tn t1r 50 tr VND trô len d& vâi khoán ny cUa khách hang là ben có 
lien quan cUa Agribank và các dôi tixçmg khác theo quy djnh tai  Diêu 127 cUa Luât các to 
chirc tin ding và tài san bão dam có giá trj tr 200 t' VND phâi ducic djnh giá bOi to chirc có 
chirc nàng thãm djnh giá; và 

• Dti vài các tru1ng hçip khác các tru&ng hçrp nêu trên, tài san bão dam chrcic djnh giá theo 
quy djnh và quy tnInh nOi  b cüa Agribank. 

Tài san báo darn nào không dáp 1rng dÀy dü các diu kin quy djnh tai  Khoãn 3, Diu 12 cüa 
Thông tu 11 thI giá tn. khâu tth cUa tài san bâo dam do phii xem thu bang không. 

Agribank cüng th%rc hin trIch 1p so tin di,r phông ci th d6i vài toàn b dir ncr duçrc gut nguyen 
nhórn ncr cüa khách hang theo quy djnh tai Diêu 1, Thông tu 03, cu the, so tiên dir phông ciii th 
phài trich bô sung là so tiên chênh lch gifla dtr phèng ciii the phãi trIch 1p  dôi vài toàn hO dir 
ncr khách hang nu không ccr câu lai  và so trich 1p trên dir nq dixqc cy câu cüa khách hang hi 
ãnh huOng bOi djchCovid-19. T'l trIch 1p nay së phãi dat  tôi thieu 30% tOng so tiên d%r phông 
ci the ,hai trIch bô sung tInh den ngày 31 tháng 12 nãm 2021, và tang len tôi thiêu 60% và 
100% lan krot tai  cuôi nãm 2022 và 2023. 

Drphông rái To tIn d(ing chung 

Trtthc ngày 1 tháng 10 nám 2021 

Theo Thông tu 02, mOt  khoán dr phOng rUi no tin ding chung ciing dir ye 1p  vài müc bang 
0,75% tong so dir cüa các khoán ncr trr các khoãn tiên gri và cho vay các to chrc tin ding khac 
và các khoãn ncr duçic phân loai vào nhóm ncr có khá nang mat von. Dir phông rüi ro tin diing 
chung tai ngày 31 tháng 12 ducrc tInh dira trên kêt qua phan loai ncr và so dir ncr gôc ti ngày 
lam vic cuôi cüng cüa tháng 11. 

Th ngày 1 thang 10 nãm 2021 

Theo Thông tix 11, mOt  khoán d%r phông rüi ro tIn dllng chung cüng ducic 1p  vâi mirc bang 
0,75% tong so dir cüa các khoãn nq trír các khoãn tiên gñi và cho vay các to chüc tin dling  khác 
và các khoân ncr ducrc phân loai vào nhóm ncr có khà näng mat von. Du phông rüi ro tIn dmg 
chung ti ngày 31 tháng 12 ducic tInh dra trên kêt qua phân loai ncr và so dir nq gôc tai ngày 
lam vic cuôi cüng cüa tháng 12. 
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4.8.3. Xit 1 no xu 

Theo Thông tu 11, các khoãn cho vay khách hang së duçxc xir 1i bang ngun du phOng rüi ro 
sau khi ducic phân 1oi vào Nhóm 5hoc khi khách hang vay tuyên bô phá san hoc gial the (doi 
vâi trithng hcip khách hang vay là to chirc), hoc khi khách hang vay chêt hoc mat tIch (dOi vOi 
trixing hçip khách hang vay là cá nhân). 

Các khoãn nçi dä duqc xü 1 nh ro b&ng ngun dr phông dirçic ghi nh.n vào tài khoân ngoi 
bang phü hcip dê theo dOi và thu nçi. So tiên thu hôi duçic tii nq dã xü l thi ro, kê cã so tiên thu 
hôi ducic t vic xü 1 tai san bâo dam, dtrçic ghi nh.n vào báo cáo kêt qua hot dung  kinh doanh 
hçip nhât khi thu ducic. 

4.8.4. Dir phông di vói các cam kt ngoi bang 

Theo Thông tu 11, vic phân 1o.i các khoãn cam k& tin ding ngo.i bang ducic thc hin chi 
nhàm m%lc dIch quãn 1, giám sat chat luçing hot dong cap tin ding. Không có dr phông nào 
ducic lap cho các khoãn cam kêt tIn diing ngoi bang, tr& khi Agribank duçic yêu câu phâi thrc 
hin nghTa vi trá thay theo hçTp dong bão lãnh, trong trtr?lng hçp do, khoán trã thay duçic phân 
loai và trich 1p dr phông theo chmnh sách kê toán ducic trInh bay tai  Thuyêt minh 4.8.1 và 4.8.2. 

4.9. Các cong cy tài chInh phái sinh 

Các hp dông kj' hqn và hoán di titn t 

Agribank k k& các hçirp ding k' hn và hoán di tin t nh&m to diu kin cho khách hang 
chuyên, diêu chinh hoc giâm rüi ro t giá dông thii phic vii myc dIch kinh doanh cüa 
Agribank. 

Các hçip dng k' hn tin t là các cam k& mua, ban mt lucmg ngoi t theo mOt  müc tr giá 
xác djnh tai then diem giao djch và vic thanh toán sê ducic thrc hin vào then diem xác djnh 
trong tuong lai. Các hcip dong k' han  ductc ghi nhn theo giá trj danh nghTa tai  ngày giao djch 
và ducic dánh giá lai  cho mic dich 1p báo cáo tài chInh theo t) giá tai  thii diem kêt thc k' kê 
toán näm và ducic tnmnh bay theo gia trj thuân trên bang can dôi kê toán hcip nhât. Chênh 1ch do 
dánh giá lai  cuôi k' ducic ghi nhn vào báo cáo kêt qua hoat dung kinh doanh hcq nhât ti thei 
diem kêt thüc kS'  ké toán näm. Chênh 1ch gitta giá lij VND cUa so lucmg ngoi t cam kêt 
mua/bán theo t giá k5i han  và t' gia giao ngay di.rcic phân bô vào báo cáo kêt qua hoat dng 
kinh doanh hçip nMt theo phuang pháp dueing th&ng trong thôi gian hiu lrc cüa các hçip dong 
nay.  U1?4v' 
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Các hcip ding hoán di tiM t là các cain kt mua và ban cüng mOt  hxçmg ngoi t vâi dMg 
VND hoc vó'i mOt  ngoi t khác vói cüng mt dôi tác. Trong do ngày thanh toán cüa hai giao 
dich là khac nhau và t' giá cUa hai giao djch duqc xác djnh ti ngày giao djch. MOt  giao djch 
hoán dôi tiên t cO the gôm hai giao djch giao ngay, hai giao djch k' hn hoc mt giao djch 
giao ngay và mOt  giao djch k' han.  Giao djch hoán dôi vói ngoai t và dông VND phãi có It 
nhât môt giao dich k hn. So tiên do chênh 1ch gifla hai t giá cüa hai giao djch dtxqc ghi nhn 
vào ngày thanh toán cüa giao djch thu nhât nhu mOt  khoán miic tài san nêu dung và khoãn mic 
nq phâi trà nêu am trên bang can dôi kê toán hçp nhât. Chênh 1ch nay së thxcic phân bô theo 
phung pháp dixông thang vào báo cáo kêt qua kinh doanh hcip nhât trong suôt thai gian cüa 
hçip dông hoán dôi. 

4.10. Tài san c dinh hüu hInh 

4.10.1.Nguyên giá 

Tài san c djnh hftu hinh dtrcic th hin theo nguyen gia tth di khu hao lüy k. Nguyen giá tài 
san cô djnh hUu hInh bao gôm giá mua, thuê nhâp khau, các Ioai thuê mua hang không hoàn 1aj 
và chi phI lien quan trirc tiêp dê d.ra tài san den vj trI Va trng thai hoat  dng cho m%ic dIch sir 
ding dã dr kiên. Các chi phI phát sinh sau khi tài san cô djnh hftu hInh dã thra vao hoat dng 
nhu chi phi süa chüa, bào dizàng và di tu dtrçic ghi nhn vào báo cáo kêt qua hoat dOng  kinh 
doanh hop nhât trong näm phát sinh chi phI. Trong trueing hçip có the churng minh mOt  cách rö 
rang các khoân chi phi nay lam tAng Içii Ich kinh tê trong tuclng lai dr tInh thu thrcc tir vic sir 
ding tai sAn cô djnh hftu hInh viM trên mirc hoat dng tiêu chuân dA duçic danh giá ban dâu, thI 
cac chi phI nay dixçic von hóa nhu mOt  khoãn nguyen giá tAng them cüa tài sAn cô djnh hftu hinh. 

4.10.2. Khau hao 

Kh.0 hao duqc tInh theo phuong pháp duing thing dra trên thri gian hUu ding uOc tInh cüa 
tài sAn cô djnh hUu hInh. Thii gian hihi dicing tthc tInh nhix sau: 

• nhà cira và 4t kiM tric 
• may móc thiêt bj 
• phuong tin 4n tAi 
• thiét bj, ding ci quAn 1 
• tài sAn cô dinh htru hinh khác 

6 - 50 nAm 
3 - 15 nAm 
6- 10 näm 
3- lOnAm 
4 - 25 nAm 
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4.11. Tài san c djnh thuê tài chInh 

Thuê tài chInh là giao djch thuê tai san ma Agribank dA nhn phn Ian rüi ro và lcii Ich gân lin 
vói quyên sâ hftu tài san di thuê. Quyên sa hftu tài san có the chuyên giao vào cuôi thii han 
thuê. Tai  thii diem nhn tài san thuê, Agribank ghi nhn tài san thuê tài chInh là tài san cô djnh 
thuê tài chInh và nçi hái trã ye thuê tài chInh trên bang can dôi kê toán hcip nhât vâi cüng mOt 
giá tn bang vâi so tiên tuung throng vâi so thâp hon gifta giátrj hcrp l cüa tài san cô djnh và 
gia trj hin tai  cüa các khoán tiên thuê tôi thiêu, tInh tai thii diem bat dâu thuê, trr di giá trj hao 
mOn lüy kê. 

Khu hao cüa tài san c djnh thuê tài chlnh di.rcic tInh theo phuong pháp dumg th&ng dra trên 
thñ gian hftu dmg uâc tInh cUatài san cô djnh thuê tài chInh. Th&i gian hUii ding trâc tInh cüa 
tài san cô djnh thuê tài chInh nhât quán vài tai san cô djnh ducic trinh bay tai  Thuyêt minh 4.10. 
Nêu không chäc chãn là Agribank së có quyên so hiiu tài san khi hêt han  hçrp dong thuê thI tài 
san thuê sê dtrçyc khâu hao theo thOi gian ngän hon gifta th?ri han  thuê hoc thOi gian sft dng 
hitu Ich cüa no. 

Tt cã các thOa thun thuê tài san không phãi là thuê tài chInh duqc phân lo.i là thuê hoat  dng 
(xem Thuyêt minh 4.27). 

4.12. Tài san c dmh vô hInh 

4.12.1. Quyn sfr dung dt 

Quyn sr ding dAt &rcrc th hin theo nguyen giá trfr giá tn hao mOn lüy k& Nguyen giá ban 
dâu cUa quyên sftding dat có thOi hn bao gôm giá mua và các chi phI lien quan trrc tiêp tOi 
vic có thrcic quyên sft d%ing dat. Quyên sft diing dat có thIn han  duqc khâu hao theo phixong 
pháp dumg thäng theo thIn gian thuê hoc thIn gian sft dicing. 

4.12.2. Phân mm may vi tInh 

Giá mua phân mém may vi tInh mOi ma phân mêm nay không phài là mOt  b phn gnkêt vOi 
phân cüng cO lien quan thI duqc von hóa và hach  toán nhu tai san cô dinh vô hInh. Phân mém 
may vi tInh thrçic khâu hao theo phuong pháp ththng thàng trong vOng tfr 5 den 10 nàm. 

4.13. Tài san Co khác 

4.13.1. Các khoãn phái thu tir hot dng tin diing 

Các khoân phài thu tIr hoat  dng tin ding ducxc phan loai là tài san có rUi ro tin dimg  khác thrcrc 
ghi nhn theo giá gôc tth di dr phOng rüi ro. Các khoàn phãi thu nay ducic Agribank thrc hin 
phan loi na và trIch 1p dr phOng rñi ro tin ding theo chInh sách kê toán duoc trInh bay tai 
Thuyt minh 4.8.j'i-' 
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4.13.2. Các tài san Co khác 

Cc tài san Co khác, ngoài các khoãn phái thu tü hoat dng tin d%ing, ducic phãn ánh theo giá 
gôc tth di,r phông rüi ro cho các tài san CO ni bang. 

D6i vOl các tài san Co khác không dtrcic phân loai là tài san có rUi ro tin d%ing và dã qua han 
thanh toán, Agribank thrc hin trIch 1p dr phông theo thôi gian qua han  hoc theo dr kiên tn 
that có th xay ra trong tnthng hcip các khoãn nçi phã.i thu dã qua han  thanh toán và các khoãn 
nç phãi thu chua den han  thanh toán nhung có khà nãng không thu hôi ducic dung han.  Chi phi 
d phOng phát sinh ducic hach  toán vào chi phi hoat dng trong nàm. 

Mirc trIch d phàng theo thi gian qua han  nhu sau: 

Thoi gian qua han Müc trIch di phông 

• Tr trên sáu (06) tháng dn duâi mt (01) näm 30% 
• Tr mOt  (01) nàm den duâi hai (02) näm 50% 
• Tr hai (02) nm den duOi ha (03) nãm 70% 
• Tü ba (03) näm trO len 100% 

Agribank trich 1p dir phông rñi ro cho các tn tht cO th xãy ra di vài các tài san Co khác 
chi.ra den han  thanh toán sau khi xem xét den khã nàng thu hôi cüa các tài san nay. 

4.14. Dir phông 

MOt khoãn dr phàng, tth nhitng khoãn dr phông duvc  djnh nghia O các thuyt minh khác, d.rcic 
ghi nhn nêu, do két qua cüa mOt  sr kin trong qua khü, Agribank có nghia vi pháp 1 hin tai 
hoc lien dm có the uâc tinh mOt  cách dang tin c.y, và chäc chän së lam giãm siit các lm Ich 
kinh tê trong tuong lai dê thanh toán các khoãn nçi phai trã do nghia vi do. Klioân du phông 
ducic xác djnh bang cách chiêt khâu dông tiên d hen phâi trá trong tl.rong lai vOl t' l chiêt 
khau truOc thuê phãn ánh dánh giá cüa thj tru1ng O thin diem hiên tai  ye giá lij thin gian cüa 
tién và rüi ro cu the cüa khoãn no dO. 

4.15. Dir phbng nghip vu cüa dch vii bão him 

Du phông nghip vi cüa djch vi báo him cüa Agribank (th%rc hin qua ABIC) duçyc 1p  theo 
các quy djnh va huOng dan trong Thông tir so 50/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 näm 2017 
("Thông tu 50") do BO Ta.i chInh ban hành ye hirOng dn thi hành Nghj djnh so 73/2016/ND-
CP ngày 1 tháng 7 näm 2016 ("Nghj djnh 73") cüa Chinh phü quy djnh chi tiêt thi hành Luat 
Kinh doanh bão hiêm và Luât sra dôi, bô sung mOt so diêu cüa Lut Kinh doanh bão hiêm va 
Cong van so 3581BTC-QLBH ngày 14 tháng 9 nãm 2018 ("Cong van 358") cüa B Tài chInh 
chap thun phuxmg pháp trIch 1p dr phông nghip vi báo hiêm cüa ABIC áp ding tir näm tài 
chInh 2017 và Thông tir so 232/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 12 nàm 2012 cüa Bô Tài chInh. 
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D phàng nghip vi cüa djch viii báo him bao gm: 

Dphông phi chzra dwrc hithng 

Du phàng phI chua thrçic huing (UPR) là khoãn d phông cho phn phi báo him tuong llng 
vâi phãn rüi ro ma ABIC phai gánh chju sau ngày báo cáo và ducyc hach  toán là mOt  khoân nç 
phãi trá trong bang can dôi ké toán hçip nhât. Dir phông phi chira ducic huâng thrçirc tInh theo 
phuong pháp trich 1p theo h so cüa thii han  hcrp dông bão hiêm. ABIC áp dung phuang pháp 
trIch 1p dr phông phi theo tftng ngày quy djnh t?.i gach dâu dàng thu ba, Tiêt b, Diem 3.1, 
Khoân 3, Diêu 17 cüa Thông tu 50. Theo do, dr phèng phi chira duqc huông dôi vOi hqp dông 
bão him, tái bão hiêm thuc mçi th&i han  duçrc tInh theo cong thirc tong quát sau: 

PhI báo hirn x Si ngày báo him con l?i 
cUa hçrp dOng bão hiêm, tái bão hiêm 

Tng s ngày bâo him theo hcrp dng 
bão hiêm, tái bão hiêm 

Dir phOng phi chua dtrçyc huâng dircic tInh toán và trInh bay riêng cho phi bão him gc và nhn 
tái bão hiêm và cho phi nhuçrng tai báo hiêm. 

Du phông bói thwàng 

Dir phOng bi thirrng cho các tOn th&t dã phát sinh thuOc trách nhim bão him nhung dn cu& 
k' kê toán näm chira duic giãi quyêt dtrcic trIch 1p cho tftng nghip vi bão hiêm theo phi.rong 
pháp trâc tinh so tiên bôi thurng cho tftng vi ton that thuc trách nhim báo hiêm dä thông báo 
hoAc yêu câu dOi b6i thiring nhung den cuôi k' kê toán nàm chira ducic giãi quyêt theo quy djnh 
cüa Thông Pr 50. 

Dir phOng bM thtrrng cho các tn tht dä phát sinli thuOc  trách nhim bão him nhung chira 
thông báo hoc chua yêu câu dOi bôi thithng dirçlc trIch 1p  theo tr l 3% phi bào hem gift lai 
theo quy djnh cüa Thông Ut 50. 

Dit phông dao d5ng lan cho nghip vy báo him phi nhân thQ 

ABIC trich 1p dr phOng dao dng iOn theo hirOng dn tai  Nghj djnh 73, Thông Ut 50 và Cong 
van 358. Dir phOng dao dng iOn dircic trIch 1p mi kr kê toán 0 müc 1% mirc phI bão hiêm 
gift lai  cüa tftng nghip vii. Dir phOng dao dng lOn ducrc trIch 1p cho den khi qu5 dr phOng 
nay dat 100% phi bâo hiêm gift lai cüa k' kê toán hin hành. 

Dtphông dam báo can d4i cho nghip vy báo hilm thc khóe 

Müc trIch 1p hang nam theo t)' l 1% phi bâo him gift lai theo tftng nghip vi báo him. 

4.16. Tin gui và vay các t chfrc tin dyng khác 

Tin gin va vay các t chinc tin drng khác dirçic phán ánh theo giá gc.  \Jn4.- 

Dir phOng phI chua dircic huâng 
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4.17. Tin gfri cüa khách hang 

Tin gri khách hang ducic ghi nhn theo giá gc. 

4.18. Phát hành giy tôr có giá 

Gity tô có giá dã phát hành duvc  ghi nhn theo giá gc trii cac khoãn phân b phi trOi  và chit 
khâu. Giá gôc cüa giây t có giá da phát hành bao gôm so tiên thu dxcic tü vic phát hành trir di 
các chi phi trrc tiêp có lien quan den vic phát hành. 

4.19. Các khoãn phãi trã khác 

Các khoân phái trâ khác dxqc phãn ánh theo giá gc. 

4.20. Von diu 1 

Tng vn di&u I cUa Agribank th hin bang s6 tin và tài san ma Agribank nhn dzçrc tir ChInh 
phü Vit Nam va Ngân hang Nhà nuUc Vit Nam duói dng tiên, Trái phiêu ChInh phü Dc bit 
và các tài san khác. Von diéu 1 cüa Agribank cüng dtrcic bô sung tir Qu d trir ho sung von 
diêu 1 và các qu5' khác duçic trIch 1p tir lcii nhun sau thuê cüa Agribank theo quy djnh cüa 
Nhà ntrâc. Ngoài ra, lãi nhn thrçrc tir Trái phiêu ChInh phü dc bit cüng thrçic trrc tiêp ghi tang CH N 
von diêu 1 theo Thông tu so 100/20021TT-BTC ngày 4 tháng 11 näm 2002 cüa Bô Tài chinh. K] 
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4.21. Các quj 

Theo Nghj djnh s 93/2017/ND-CP do ChInh phU Vit Nam ban hành ngày 7 tháng 8 nam 2017 
ye chê d tài chfnh doi vói các to chirc tin diing ("Nghj djnh 93"), hang näm, Agribank trfch lap 
các qu5 nhir sau dOi vâi phân lcii nhun cüa Ngân hang và ALCI tnrôc khi np lçii nhu.n ye 
Ngân sách Nhà nixâc: 

T 1 trIch 1p hang näm S dir ti da 

Qu5 du trtr b sung vn diu 1 
Qu dix phông tai chInh 
Qu dâu tix phát triên 
Qu khen thuOng, phüc lçii 

Qu thixông nguii quàn l, 
kiêm soát viên 

5% lcn nhuân sau thu 
10% im nhun sau thuê 
Ti da 25% im nhuân sau thuê 
Tir 0 den 3 tháng 1ung thc hin tüy 
thuOc vào xep loai cUa Ngan hang 
Tr 0 den 1,5 thang krcing thi,rc hin tüy 
thuOc vào xêp loai cüa Ngân hang 

100% v6n diu 1 
Không quy djnh 
Không quy djnh 
Không quy djnh 

Không quy djnh 

Qu5' dix phông tài chinh dung d bü dp phn cèn lai cüa nhftng ton tht, thit hi v tai san xáy 
ra trong qua trInh kinh doanh sau khi dã thrçic bü dap bang tiên bôi thtrmg cüa các to chrc, cá 
nhân gay ra ton that, cUa to chjc bão hiêm và sü thing dir phông trIch 1p trong chi phI; sir ding 
cho các m%ic dIch khác theo quy djnh cüa pháp luât. 

Qu5 du tu phát trin dung d du tu mô rng quy mô hoat dng kinh doanh và di mâi cong 
ngh trang thiêt bj, diêu kin lam vic cUa Ngân hang và ALCI và bô sung von diêu lê cho Ngân 
hang. Can cr vào nhu câu dâu tu và khá näng cUa qu5', Ngân hang và ALCI quyêt djnh hInh 
thirc và bin pháp dâu tu theo nguyen täc có hiu qua, an toàn và phát triên von. 

Theo Thông tu s6 27/20021TT-BTC do BO Tài chlnh ban hành ngày 22 tháng 3 nàm 2002, d& 
vài phân lqi nhun cüa Agribank AMC, Agribank thc hin trIch lap các qu dir tri bat buc 
tuong tr nhu Ngan hang, tth qu d%r phông tai chInh không thirc hin trIch 1p t& ngày 1 tháng 
1 nam 2015. 

Bi vài ph.n lcii thun cUa Agriseco, Agribank sü ding 5% lii thun sau thu hang nãm d 
trIch 1p qu5' d tnt bô sung von diêu l và 5% lçii nhun sau thuê hang nàm dê trIch lêtp qu dr 
phông tai chmnh theo Thông tix so 146/2014/TT-BTC do B Tài chInh ban hành ngày 6 tháng 10 
näm 2014. 
Dôi vOl phân lçii nhun cüa ABIC, Agnibank sü ding 5% lçii nhun sau thuê hang nàm dê trich 
1p qu d%r tr bat buOc  cho den khi sO dix cña qu dr tr bAt buc bang 10% von diêu l cüa 
ABIC. 

Qu9 khen thwöng và phác lyz 

Qu5 khen thuâng và phiic Içii di.rac phân b6 tr lcri nhun sau thu theo quy& djnh cüa chU si 
hitu và chü yêu ducic dfing dê chi trâ cho can bô, cong nhân viên cña Agribank.  tr,— 
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Các qu9 dr trü' khác 

Các qu dr trft khác bao gm qu5 du tix phát trin và các qu5r khác duçic trIch 1p tft lçii nhun 
sau thuê cUa các cong ty con theo 9uyêt djnh cUa chü sâ hftu. Các qu drtrft nay không do pháp 
1ut quy djnh, ducic php phân phôi hêt và ducyc ghi nhn nhu là mt phân cüa von chü si hUm 

4.22. Các chi tiêu ngoi bang 

Các cam kEtvà nrtiêm n 

Ti bt cü thii dim nào Agribank cting có các cam kt cp tin ding chua thrc hin. Các cam 
kêt nay a duth dng các khoãn cho vay va thâu chi dã ducic phê duyt. Agribank cftng cung câp 
các báo lãnh tài chInh và thu tin d%ing dê bâo lãnh vic thuc hiên hçTp dông cUa khách hang dôi 
vOi ben thu ba. Nhiêu khoãn cam kêt và nçx tiêm an së dáo hn ma không phát sinh bat k' mOt 
phân hay toàn b mtkhoán tm üng nào. Do do các khoán cam kêt và nçi tiêm an nay không 
nhât thiêt phãn ánh luông hru chuyên tiên t d%r kiên trong tlxang lai. 

4.23. Doanh thu 

4.23.1. Thu nhp lãi 

Thu nhp lãi &rcic ghi nhn trong báo cáo kt qua hot dng kinh doanh hcip nhAt trên ca s& dn 
tIch, ngo?i thr tiên lAi tft các khoãn no ducic phan loai tft Nhóm 2 den Nhóm 5 (duçic trInh bay 
ti Thuyêt minh 4.8) và các khoãn nçi dixçic gift nguyen Nhóm 1 (nçi dU tiêu chuan) do áp dung 
Thông tu 01 và Thông tu 03. Khi mt khoãn ni duoc phân loi tft Nhóm 2 den Nhóm 5 (dixçic 
trInh bay tai Thuyêt minh 4.8) hoc ducc ct câu gift nguyen Nhóm 1 do áp ding Thông tu 01 
và Thông ti.r 03 thI so lai d thu cüa khoàn nq nay không hch toán dr thu và hch toán tài khoân 
ngo.i bang và ducic ghi nhn vào báo cáo kêt qua hot dng kinh doanh hcip nhât khi thu ducic. 

4.23.2. Thu nhp tfr hot dng dlch  vii 

Thu nhp tft hoat dng djch vii duc ghi nhn trong báo cáo kt qua hot dng kinh doanh hvp 
nhât khi djch vi dã duoc cung cap. 

4.23.3. Thu nhp tw hot dng du tir 

Thu nhp tir ban chrng khoán &rcic ghi nhn trong báo cáo kt qua hot dng kinh doanh hçp 
nhât khi nhn duqc thông báo khOp lnh tr Trung tam Luu k Chüng khoán (chüng khoán niêm 
yet) và hoàn tat thOa thun chuyên giao tai san (chirng khoán chua niêm yet) và duçic xác djnh 
da trên mirc chênh 1ch giá ban va giá von bInh quân cUa chüng khoán ducic ban. . 
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Thu nhp ti c tüc bang tin dirçlc ghi nhn trong báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh hçip 
nhât khi quyên nhãn cô tuc cua Agnbank chrrc xác lap Co tire diwc nhán durn dang cô phiêu, 
cô phiêu thuâng và quyen mua cô phiêu cho các cô dong hin tai,  cô phiêu dirge chia tr lçii 
nhun chua phan phôi không dirge ghi nhn là mOt  khoãn tang giá trj khoán dâu tir và thu nh 
không di.nrc ghi nhân trong báo cáo kêt qua hoat dong kinh doanh hcrp nhât Khi nhãn du,c cô 
tue bang cô phiêu, Agribank chi theo dOi so hrcmg cô phieu tang them. 

C tue nhn dirge lien quan dn giai doan tmOc khi mua khoán dan tu dugc ghi giãm vào giá trj 
ghi so cüa khoán dâu tu. 

4.23.4. Doanh thu nghip vu môi gioi chung khoán 

Doanh thu tr djch vii môi giâi chüng khoán dirge ghi nh.n khi giao djch chthig khoán dä hoàn 
thanh. 

4.23.5.Doanh thu nghip vu tir van dâu tu chüng khoán 

Doanh thu nghip vi P.r vn dan tu chüng khoán dirge ghi nhn theo tin d hoàn thành giao 
djch tai  ngày kêt thic k' kê toán nãm. Tiên dO hoàn thành dirge dánh giá trên ca sâ xem xét các 
cong vic dã dirge th%rc hin. 

4.23.6. Doanh thu nghip vy lu'u k chüng khoIn 

Doanh thu tr djch vi lu'u k chüng khoán dirge ghi nhn khi djch vii dirge cung cAp. 

4.23.7. Doanh thu tfr djch vy bão hiêm 

Doanh thu tu dich vi bão hirn bao gm doanh phi báo him gc, doanh thu nghip vii tái báo 
hiêm và phi nhirgng tái bào hiêm. 

Agribank hach  toán doanh thu khoán phi bâo him cüa kr dong phI bào him dan tiên khi bt 
dâu thñ han  bào hiêm theo hgp dông báo hiêm và chi hach  toán doanh thu khoân phi bão hiém 
cüa các k' dóng phi báo hiêm tiêp theo khi ben mua bão hiêm dã dóng dü phi báo hiêm theo 
thôa thun tai hçrp dong bâo hiêm. 

Doanh thu,  phi bão him gc dirge ghi nhn theo quy djnh tai  Thông tu 50. Ci th& doanh thu 
phi báo hiêm gôc dirge ghi nhn khi dáp üng các diêu kin sau: (1) hgp dông dã dirge giao kêt 
gitta doanh nghip bào hiêm và ben mua bão hiém và (2) ben mua báo hiêrn dâ trá phi báo hiêm 
hoäc có thOa thuãn vài ben mua bão hiêm ye thri han  thanh toán phI báo hiêrn (bao gôm cã th&i 
gian gia han)  nhi.rng khong qua 30 ngày kê tr ngày bat dâu thôi han  bão hiêm (áp diing vâi kr 
thanh toán phi bão hiêm dâu tiên hoc thanh toán phi bão hiêm mOt  lan). Riêng khoãn phi bão 
hiem cUa kr dong bão hiêm dâu tiên (dôi vài trueing hçq, dong phi theo ks') hoc phi bão hiêm 
dôi vth trumg hcrp dong phi báo hiêm mOt  lan ducic hach toán khi bat dâu thii han báo hiêm. 
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Ngân hang Nông nghip vl Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S 2 Lang H, Phirong Thinh Công, Qun Ba Dình 
Thinh ph Hi N, Vit Nam 
Thuyêt mirth bIo cáo tii chInh hqp nhãt 

L - cho nam ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2021 (tiep theo) 

Mu BOSITCTD-JiN 
(Ban hành rheo Thông tu so 

491201411T-NHNN ngày 31 thdng 12 nOm 2014 
cüa Ngân hang Nhà nu-ác Vit Nam) 

Doanh thu phi nhn tai báo him thrcic ghi nhn khi phát sinh trách nhim, theo s phát sinh dra 
trên bàn thông báo tái bâo hiêm cüa các nhà nhuçrng tai bâo hiêm gii cho Agribank và ducic xác 
nhn bôi Agribank. 

Cong ty ghi nhn phi nhucing tái bão hirn trên c so s6 phi phài nhucing cho các nhà tái báo 
hiêm, tuclng rng vOi doanh thu bão hiêm gôc ghi nhn trong nãm. 

Doanh thu hoa hng nhucnig tái bão him duçc ghi nhn ding thOi vOi phI nhucmg tái báo him 
phát sinh. Cuôi k' kê toán nam, Agribank phãi xác djnh doanh thu hoa hông nhucing tái bão 
hiêrn chua thrçic huOng txing üng vOi khoãn phi nhucing tái bào hiêm chua duçic ghi nhn trong 
kS' de chuyên sang phãn bô vào các k' sau theo phixong pháp dx phông phi nêu trên. 

4.24. Chi phi lãi 

Chi phi lãi &rcic ghi nhn trong báo cáo k& qua hoat dng kinh doanh hcip nht trên ca sO dn 
tIch. 

4.25. Chi phi h03t dng dch vu 

Chi phI hot dng djch vi duorc ghi nhn trong báo cáo kt qua hot dng kinh doanh hçip nhât 
khi phát sinh. 

4.26. Chi phi tir d1ch vu bäo him 

Clii phi tr djch v%i báo him bao gm chi phI bèi thu'mg bâo hiêm, chi phi hoa hng và chi phi 
khai thác bâo hiêm. 

Clii phi bi thi.rOng bão hiêrn gc dixçic ghi nhn trên c sO phát sinh khi Agribank chap thun 
bôi thuOng theo thông báo bôi thumg. 

Các khoãn chi b& thuOng nh.n tái báo him duqc ghi nh.n khi phát sinh, trên co sO bang thông 
báo tái cüa các nhà tái báo hiêm giri cho Agribank va Agribank chap thun bôi thirOng. 

Các khoán thu dôi bi thrOng nhuçrng tái bão him ducic ghi nh.n trên co sO phát sinh theo so 
phái thu tucrng ing vOi chi phi bôi thuèng dA ghi nhQ.n trong nàm và t' 1 nhuçng tái. 

Clii phi hoa hang bào him djrnc ghi nhn khi thuc th phát sinh. Cu6i k k toán nãm, Agribank 
phâi xác djnh chi phi hoa hông gôc v nhn tái bão hiêm chiza duçxc tInh vào clii phI nàm nay 
tuong Img vOi khoãn phi báo hiêmgôc va nhn tái bão hiêm chua ducic huOng nãm nay dê 
chuyn sang phân bô vào các näm kê toán tiêp theo theo phirong pháp du phàng phI nêu trên. 

Toàn bi chi phI khai thác bio him ngoi tth chi phI hoa hng tü vic phát hành mói hoc gia 
han hop dng bão hiêm duoc ghi nhân vào báo cáo kêt qua hoat dông kinh doanh khi phát sinh. 

Ufr- 
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Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
s6 2 Lang H, Phu'og Thành Công, Qun Ba DInh 
Thanh pho Ha NQI, Viçt Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh hçp nhât 
cho näm kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 (tiêp theo) 

MAu BO5ITCTD-HN 
(Ban /thnh theo Thông 1w so 

4912014117'-NHNN ngOy 31 thang 12 nOm 2014 
cüa NgOn hông Nhà nw4c Vi1 Nam) 

4.27. Các khoãn thanh toán di thuê hot dng 

Các khoãn thanh toán di thuê hot dng diicic ghi nhn vào báo cáo kêt qua hoat dng kinh 
doanh hcip nht theo phircing pháp duing thang da trên th?yi han  cUa hcxp dông thuê. Các khoan 
hoa hông di thuê d nhn ducic ghi nhn trên báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh hclp nhât 
nhiz mOt  b phn hcip thành cüa tong chi phI thuê. 

4.28. Thd 

Thu thu nhp doanh nghip tInh trên lçii nhun cüa nãm bao gm thuê thu nhp hin hành và 
thu thu nhp hoän 1i. Thuê thu nhp doanh nghip ducic ghi nhn trong báo cáo két qua hoat 
dng kinh doanh hcip nhât ngoai trir trsing hcip có các khoán thuê thu nhp lien quan den các 
khoãn mic duqc ghi nhn thâng vào vOn chü sâ hthj, thI khi do khoãn thuê thu nh.p nay cfing 
dtrcic ghi nhn thang vào von chü sO hftu. 

Thu thu nhp hin hành là khoãn thu dir kin phâi np dira trên thu nhp chju thuê trong näm, 
s ding các mi'rc thu suât có hiu lirc tai  ngày kêt thik k' ké toán näm, và các khoãn diêu chinh 
thuê phài np lien quan den nhfkng nãm truOc. 

Thu thu nhp hoãn lai  dtrcic tInh theo phumg pháp bang can d6i k toán cho các chênh lch 
tam th&i gitta giá tn ghi so cho miic dIch báo cáo tài chInh và,giá trj stt diing cho m%lc dIch tInh 
thuê cüa cac khoân mic tài san và nçv phái trà. Giá trj cUa thuê thu nhp hoãn 1i ducic ghi nhn 
dra trên cách thüc d kién thu hôi hoc thanh toán giá trj ghi so cüa các khoãn mic tai san va 
nçi phãi trã sO diing các mOc thuê suât có hiêu lirc hoc cci bàn cO hiu lrc tai  ngày kêt thüc kSr 

kê toán nãm. 

Tài san thu thu nhp hoãn lai chi ducrc ghi nhn trong pham vi chc chn có dü lçri nhun tInh 
thuê trong tixcrng lai dê tài san thuê thu nhp nay có the sO ding dixçic. Tài san thuê thu nhp 
hoãn li dixqc ghi giãm trong pham vi không con chäc chän là các lo'i Ich ye thuê lien quan nay 
se sO dmg d.rcic. 

4.29. Các ben lien quan 

Các ben dtrqc coi là ben lien quan cña Agribank nu mOt  ben có khâ nãng, trrc tip hoc gián 
tiêp, kiêm soát ben ha hoàc gay ãnh humg dáng kê tOi ben kia trong vic ra cac quyêt dinh tài 
chInh và hoat dung, hoc khi Agribank và ben kia cüng chju sr kiêm soát chung hoc ành huOng 
dáng kê chung. Các ben lien quan có the là các cong ty hoc các cá nhãn, bao gôm Ca CC thành 
viên gia dInh than cn cOa các cá nhân duac coi là lien quan.  jvi,Ø 
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Ngân hang Nng nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S6 2 Lang H, Phu*ng Thành Công, Quãn Ba BInh 
Thành ph Ha Ni, Vit Nam 
Thuyêt minh Mo cáo tii chinh hçp nht 
cho näm kt thdc ngày 31 thIng 12 nàm 2021 (tip theo) 

Mu BOSITCTD-HN 
(Ban hànhtheo Thông twsô 

49/2014/rr-NHNN ngày 31 thdng 12 nàm 2014 
cza Ngán hang Nhà nwóc Vit Nam) 

4.30. s6 dir bang không 

Các khoàn mic hay s du thrcic quy djnh trong. Quyt djnh s 16/2007/QD-NHNN ngày 18 
tháng 4 näm 2007 ("Quyêt djnh 16") cüa Thông dôc NHNNVN ye chê d báo cáo tài chinh dôi 
vâi các T6 chüc tin ding và Thông tix so 49/20141TT-NHNN ngày 31 tháng 12 näm 2014 
("Thông tu 49") cüa Thông dôc NFINNVN sfta dôi, bô sung mOt so diêu khoãn cüa Chê dO báo 
cáo tai chInh dôi vài các to chftc tin d%ing ban hành kern theo Quyêt djnh 16, Quyêt djnh so 
479/2004/QD-NHNN ngày 29 tháng 4 nAm 2004 và h thông tài khoãn ké toán các to chüc tin 
ding ban hanh kern theo ma không ducic the hin trong báo cáo tai chInh hçip nhât nay thI ducic 
hiéu là có so du bAng không. 

4.31. Các cong cu tài chinh 

Nhm mlic  dIch duy nMt là cung cAp các thông tin thuyt rninh v tm quan trQng cüa các cong 
ci tài chInh dôi vOi tInh hinh tài chinh và kêt quA hoat dng kinh doanh cüa Agribank và tInh 
chat và müc dO rüi ro phát sinh tft các cong ci tai chInh, Agribank phân loai các cong cii tài 
chInh nhu sau: 

4.31.1.Tai san tài chinh 

Tài san tài chInh dwoc xác dinh theo giá tn hcip l5 thông qua báo cáo kIt qua hoat dong kinh 
doanh 

Tài san tai chInh duccc xác djnh theo giá tn hcip l thông qua báo cáo két quA hoat dng kinh 
doanh là mOt  tai san tài chInh thôa mAn mOt  trong các diêu kin sau: 

• Tài sAn tài chInh drçxc phAn loi vào nhóm nAm gift d kinh doanh. Tài sAn tai chmnh dtrcic 
phân loai vào nhóm nAm gift dê kinh doanh, nêu thOa mAn mOt  trong các diêu kin sau: 

- tài sAn ducic mua chü yu cho muc dIch ban lai trong thii gian ng.n; 
- có bAng chftng ye vic kinh doanh cong cii do nhAm mic dIch thu lçii ngAn han;  hoc 
- cong ci tài chInh phái sinh (ngoi trft các cong ciii tài chmnh phái sinh dtrcic xác dinh là 

mOt hçp dông bAo lAnh tài chInh hoc m,t cong ci phông ngfta rüi ro hiu quA). 

• Tai thñ dim ghi nhn ban dAu, Agribank xp tai sAn tài chInh vao nhOm tài sAn tai chinh 
dixçic xác djnh theo giá trj hçip l thông qua báo cáo kêt quA hoat dng kinh doanh. 

Cdc khoán ddu tu nm giü dIn ngày dáo hqn 

Các khoAn du tu nm gift d&i ngày dáo han  là các tài sAn tai chmnh phi phái sinh vOl các khoAn 
thanh toán cô djnh hoc có the xác djnh và có kr dáo han  cô djnh ma Agribank có djnh và có 
khA nAng gift den ngày dáo hn, ngoai tnt: 

• các tài sAn tài chinh ma tai  thyi dim ghi nh.n ban d&u dA duçyc Agribank xp vao nhóm tài 
sAn tài chmnh duçtc xác djnh theo giá tn hqp l thông qua báo cáo kêt quA hoat dng kinh 
doanh; 

• các tài sAn tài chinh dA dixcyc Agribank xp vào nhOm tai sAn sn sAng d ban; hoc 
• các tai sAn tai chInh thóa mAn djnh nghia ye các khoAn cho vay và phAi 
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Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S 2 Lang H, PhuôiigThành Công, Qun Ba ình 
Thanh pho Ha Nçi, Viçt Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chinh hçp nht 
cho näm kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 (tip theo) 

Mu 1105/TCTD-HN 
(Ban hành theo Thông fir so 

49/2014/FT-NHNNngay 31 thdng 12 nOm 2014 
cüa Ngan hang Nhà nithc Vit Nam) 

Các khoán cho vay và phâi thu 

Các khoân cho vay và phài thu là các tài san tài chmnh phi phái sinh vâi các khoân thanh toán c6 
djnh hoc có the xác thnh và không ducic niêm yet trên thj trithng, ngoi trr: 

• các khoân ma Agribank có dnh ban ngay hoc s ban trong trnlng lai gn dizçyc phân loai 
là tài san näin giU vi miic dIch kinh doanh, và các loai ma t.i th?ii diem ghi nhn ban dâu 
ducic Agribank xep vào nhóm tài san tài chinh duçic xac djnh theo giá trj hcip l thông qua 
báo cáo kêt qua hoat  dung kinh doanh; 

• các khoãn ducic Agribank xêp vào nhóm tài san san sang de ban t.i th?ii diem ghi nhn ban 
du; hotc 

• cac khoãn ma Agribank có the không thu hôi ducic phân lan giá tn dâu Ui ban dâu, không 
phãi do suy giàm chat luçing tin diing, và dtrcrc phân loai vào nhóm tài san sn sang dê ban. 

Tài san tài chInh sn sang d ban 

Tài san tài chInh sn sang dê ban là các tài san tài chInh phi phái sinh duqc xac djnh là sn sang 
dé ban hoc không ducic phân loai là: 

• các tai san tài chInh duçic xác djnh theo giá trj hcip l thông qua báo cáo kt qua hoat dng 
kinh doanh; 

• các khoãn du U' nm girt dn ngày dáo han;  hoc 
• các khoãn cho vay và phài thu. 

4.31.2.Nçr phãi trä tài chInh 

Nci phái trá tài chInh duqc xác djnh theo giá tn hQp l thông qua báo cáo kIt qua hoqt dng 
kinh doanh 

Ncr phái trá tài chInh dirçrc xác djnh theo gia tn hcrp l thông qua báo cáo k& qua hoat c1ng kinh 
doanh là mt khoán ncr phái trá tài chinh thôa man mOt  trong các diêu kin sau: 

• Nq phai trâ tài chmnh duçrc phân 1oi vào nhóm nm iü d kinh doanh. Ncr phâi trã tai chIxth 
diiçrc phân loi vào nhóm nthn gut dê kinh doanh, néu: 

- khoãn ncr do ducic tao  ra chü yu cho miic dIch rnua lai trong thri gian nän; 
- cO bang chüng ye vic kinh doanh cong cii do nhäm miic  dIch thu 1cm ngän han;  hoc 
- là cong cii  tài chInh phái sinh (ngoi trü các cong cii  tài chInh phái sinh di.rcxc xác djnh 

là mOt  hçrp dong bão länh tài chInh hoc mt cong cii  phông ngra rüi ro hiu qua). 

• Tai thri dim ghi nhn ban dâu, Agribank xp ncr phâi trà tài chinh vào nhóm ncr  phâi trà tài 
chmnh ducic xác djnh theo giá tij hçrp l thông qua báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh. 

Ncr phái trá tài chInh duçrc xac djnh theo giá trj phân bd 

Các khoân ncr phai trã tài chmnh không duçic ,phãn loi vào nhóm ncr phãi trã tài chmnh dixcic xác 
djnh theo giá tn hçrp l thông qua báo cáo kêt qua hoat dung kinh doanh së ducyc phân Ioai vào 
nhóm các khoán ncr phài trá tài chInh thrcrc xác djnh theo giá tn phân b6. 
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31112/2021 
Triêu VND 

17.967.675 
1.249.251 

918 

31112/2020 
Triu VND 

15. 189.342 
1.413.136 

836 

.i 

IG 

19.217.844 16.603.314 

Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S 2 Lang H, Phiràng Thành Công, Quan Ba Dìnb 
Thành ph Ha NOi,  Vit Nam 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh hçrp nhât 
cho näm kt thác ngày 31 tháng 12 näm 2021 (tip theo) 

Mu B051rCTD-HN 
(Ban hành iheo Thông iw so 

49/2014/7T-NHNNngày 31 thOng 12 nOm 2014 
cãa NgOn hông N/ia nwác Vit Nam) 

Vic phân loai các cong ci tài chInh k trên chi nh.m mic dIch trmnh bay và thuyt minh và 
không nham rniic dIch mô tà phucing pháp xác djnh giá lij cüa các cong cii tai chInh. Các chinh 
sách kê toán ye xác djnh giá trj cüa các cong cii tai chInh ducic trInh bay t.i các thuyêt minh lien 
quan khác. 

4.32. Thông tin so sánh 

Thông tin so sánh trong báo cáo tài chInh hcip nht nay ducic trInh bay duâi dng dU lieu tlrcmg 
üng. Theo phucrng pháp nay, các thông tin so sánh cUa nam/k5r tnOc ducic trInh bay nhtr mOt 
phân không the tách thi cüa báo cáo tài chmnh nãm hin t.i và phãi dixcic xem xét trongmôi lien 
h vth các so lieu và thuyêt minh cUa näm hin ti. Theo do, thông tin so sánh bao gôm trong 
báo cáo tài chInh hqp nhât nay khOng nhäm mic dIch trInh bay ye tInh hInh tài chmnh hqp nMt, 
kêt qua hoat dng kinh doanh hçrp nhât và km chuyn tiên té hcrp nhât cüa Agribank trong nAm 
truâc. 

- .x -. S 

. Tien mt va yang 

Tin mt bang VND 
Tiên mt bang ngoi t 
Vàng tiên t 
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Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S6 2 Lang H, Phtröng Thành Công, Qun Ba Dình 
Thành ph6 Ha Ni, Vit Nam 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh hQp nhãt 
cho näm kt thüc ngày 31 thIng 12 näm 2021 tip theo) 

MAu BOSITCTD-HN 
(Ban hành theo Thông ttrsô 

49/2014/17'-NHNN ngày 31 tMng 12 nãm 2014 
cüa Ngôn hang Nhà nithc Vi1 Nam) 

6. Tin gui tii Ngân hang Nhà ntr&c Vit Nam 

Tin gui tal NHNNVN bao gm qu dr tr1t bt buc va tai khoãn tin gui thanh toán. 

Theo quy djnh cUa NHNNVN v du trfi bt bu,c, các ngân hang duy trI dr trU bat buôc trên tài 
khoãn thanh toán ducic mô tai  NHNNVN. So du bInh quân dr trir bat buOc  hang tháng phãi 
không duqc thâp hcm t 1 du tnt bat buOc  nhân vâi bInh quân so dix tiên gui cüa tháng trilàc tai 
Ngan hang nhu sau: 

T J d trfr bt buc 
Tn gin ti NHNNVN 

s6 dutin guibInh quân tháng trl.râc cüa: 

31/12/2021 31112/2020 

• Tiên gui bang ngoai t không kr han và có kr han duài 
l2tháng 8% 8% 

• Tiên gui bang ngoai t có k' han  ni 12 thang trô len 6% 6% 
• Tiên gui bang VND không k' han  và có k' han  dixâi 

l2tháng 3% 3% 
• Tiên gui bang VND có kjr han tr 12 tháng trâlên 1% 1% 

31/12/2021 31112/2020 
Triu VND Triu VND 

Tài khoãn tin gfri thanh toán và qu5 diy trü bt buc 
• BAng VND 147.677.843 107.834.689 
• Bang ngoai t 466. 304 1.009.040 

148.144.147 108.843.729 

LAi suAt nAm tai  thñ dim cui nAm nhu sau: 

31112/2021 31/12/2020 

Tin gui bang YND trong han  mirc dir trtr bat buOc 0,50% 0,50% 
Tiên gui bang USD trong han  müc d tru bat buOc 0,00% 0,00% 
Tiên gui bang VND vuçlt han  müc d trft bAt buOc 0,00% 0,00% 
Tiên gui bang USD vuçlt han  mirc d tnt bat buc 0,00% 0,05% 
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7. 

Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S6 2 Lang H, Phtràng Thành Công, Qun Ba DInh 
Thành phó Ha Ni, Vit Nam 
Thuyêt minh Mo cáo tài chInh h9p nhât 
cho nm kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 (tip theo) 

Mu BO5ITCTD-HN 
(Ban hành theo Thông tw so 

49I2OJ4fIT-NHNN ngày 31 (hang 12 näm 2014 
cüa NgOn hang N/ia nwóv Vit Nam) 

Tin gui và cho vay các t chfrc tin ding khác 

31112/2021 
Triu VND 

31112/2020 
Triu VND 

Tin gin không k' hn 5.716.448 12.959.442 
• Bang VND 1.870.894 92.228 
• Bang ngo.i t 3.845.554 12.867.214 

Tin gfri có k5r han 88.086.686 68.832.631 
• BängVND 88.086.686 54.945.948 
• Bang ngoai tê 13.886.683 

Cho vay các TCTD khác 60.959.348 36.159.329 
• Bang VND 23.426.000 14.782.000 
• Chiêt khâu, tái chiét khâu giây ti có giá 37.533.348 21.377.329 

154.762.482 117.951.402 

Phân tIch cht hrcing du nçi tin giri có k' h?n  va cho vay cac t6 chüc tin ding khac nhu sau: 

31/12/2021 31112/2020 
Triu VND Triu VND 

Nhóm 1 - N dU tiêu chu.n 149.046.034 104.991.960 
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Ngân hang Nông nghip va Phát triên Nông thôn Vit Nam 
S6 2 Lang H, Phu*ng Thành Công, Quãn Ba Dình 
Thành ph6 Ha Ni, Vit Nam 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh hçp nht 
cho näm kt thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2021 (tiêp theo) 

Mu BOS/TCTD-LIN 
(Ban hành tl,eo Thông iv so 

49/2014117'-NHNNngày 31 tháng 12 nOm 2014 
cüa Ngân hang Nhà nwác Vit Nain) 

8. Chung khoán kinh doanh 

Chtrng khoán vn 
• Chrng khoán do các to chüc tin ding trong nuc phát 

31112/2021 
Triu VND 

31/12/2020 
Triu VND 

hành 20.552 
• Chüng khoán do các t6 chirc kinh t trong nuOc phát 

hanh 47.682 25.453 
Dr phông giàm giá chimg khoán kinh doanh (2.333) (7.455) 

65.901 17.998 

TInh trng niêm yt cüa các chüng khoán kinh doanh: 

31112/2021 31112/2020 
Triêu VND Triêu VND 

Chfrng khoán vn 
Dãniêmyêt 58.125 14.709 
Chua niêm yet 10. 109 10.744 

Bin dng dr phàng giãm giá chüng khoán kinh doanh nhtr sau: 

2021 2020 
Triu VND Triêu VND 

Sdtrdunäm 7.455 7.118 
(Hoàn nhp)/trich 1p dr phàng giãm giá chüng khoán kinh 
doanh trong nãm (5.122) 337 

S du cuôi nàm 2.333 7.455 
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Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S 2 Lang H, Phir&ng Thành Công, Qun Ba DInh 
Thanh pho Ha Nçi, Vict Nam 
Thuyt mnh báo cáo tài chmnh hQp nht 
cho nam ket thuc ngay 31 thang 12 näm 2021 (tiep theo) 

Mu BOS/TCTD-HN 
(Ban hành theo Thông tw so 

49/2014117-NHNNngày 31 tháng 12 nãm 2014 
cüa Ngan hang Nhâ nw&c Vi1 Nam) 

9. Các cong ciii tài chInh phái sinh và các tài san tài chmnh khác 

Ti ngày 31 tháng 12 näm 2021 Tng giá trj 
cüa hyp ding 
(theo t giá 

ngày hiu hrc 
hp dng) 

Triêu VND 

Cong ci tài chInh phái sinh tin t 

Tng giá trj ghi s kê toán 
(theo t giá ti 

ngày 31 tháng 12 näm 2021) 
Tài san Ncr phãi trã Giá tr thun 

Triêu VND Triêu VND Triu VND 

• Giao djch kS'  hn tiênt 5 19.018 885 (705) 180 
• Giao dich hoán dôi tiên tê 8.225.791 53.964 (1.534) 52.430 

8.744.809 54.849 (2.239) 52.610 

Ti ngày 31 tháng 12 närn 2020 Ting giá tr! 
cüa hçrp dng 
(theo tk  giá 

ngày hiu liic 
hp dông) 

Triêu VND 

Tng giá trl ghi s k toán 
(theo t giá ti ngày 

31 tháng 12 näm 2020) 
Tài san Nç phãi trã Giá tr thun 

Triu VND Triêu VND Triu VND 

Cong ciji tài chInh phái sinh tin t 
• Giao djch k h?.n  tiên t 21A43 61 (8) 53 
• Giao djch hoán dôi tiên t 24.002.269 27.086 (1.442) 25.644 

24.023.712 27.147 (1.450) 25.697 
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Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S 2 Lang H, Phtrông Thành Công, Quan Ba Dình 
Thành ph Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh hop nht 
cho näm kt thüc ngày 31 tháng 12 nm 2021 (tip theo) 

Mu BOS/TCTD-HN 
(Ban hành theo Thông tzrsó 

49/2014/IT-NHNN ngây 31 tháng 12 nàm 2014 
cza Ngôn hang N/ia nw&c Vit Nwn) 

10. Cho vay khách hang 

Cho vay cáct chirc kinh t cá nhân trong nixOc 

31/12/2021 
Triêu VND 

1.308.378.150 

31112/2020 
Triu VND 

1.205.731.207 
Cho vay chiêt khâu thucing phieu và các giây ti có giá 521.280 501.675 
Các khoân trã thay khách hang 71.167 130.252 
Cho vay bang von tài trcl, üy thác dâu tix 5.187.094 5.5 10.078 
Cho vay các to chi.rc kinh tê và cá nhân nixOc ngoài 9.658 5.773 
Cho vay theo chi djnh cüa Chinh phü 26.782 745.207 
Nq cho vay duac khoanh và nc ch xü 1 508 521 
Phâi thu tü cho thuê tài chInh cüa ALC I 23.099 29.642 
Phài thu, cho vay cüa các cong ty con khác 2.231.226 1.303.890 

1.316.448.964 1.213.958.245 

(i)  Phân tIch cht 11.rçing dir nçi cho vay khách hang nhiz sau: 

31/12/2021 31/12/2020 
Triu VND Triu VND 

'11 

Nhóm 1 - Ncr dü tiêu chu.n 1.26 1. 194.332 1. 161.019.959 
iN 

Nhóm2-Ncrcãnchü 28.446.282 30.077.806 NH 
Nhóm 3 - Ncr dirôi tiêu chuán 3. 141.256 2.744.748 p 
Nhóm 4- Ncr nghi ngi 3.379.431 2.425.499 
Nhóm 5 - Ncr có khã näng mat von 18.033.338 16.356.701 
Phái thu, cho vay cüa các cong ty con 2.254.325 1.333.532 

1.316.448.964 1.213.958.245 

(ii)  Phân tIch dir ncr cho vay khách hang theo thri hn cho vay nhu sau: 

31112/2021 31/12/2020 
Triu VND Triu VND 

Ncr ngn h?n 792.953.683 703.853.849 
Ncr trung hn 364.038.387 361.917.786 
Ncr dai hn 157.202.569 146.853.078 
Phãi thu, cho vay cUa các cong ty con 2.254.325 1.333.532 

1.316.448.964 1.213.958.245 
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Ngân hang Nông nghip va Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S 2 Lang H, Phu&ng Thành Công, Quãn Ba Dình 
Thành ph Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tii chmnh hqp nhât 
cho nAm kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 (tip theo) 

Mu B05/TCTD-HN 
(Ban hành theo Thông tw 

49/2014/ T-NHNN ngày 31 lhdng 12 nà,n 2014 
cua Ngân hang N/ia nzthc Viêt Nam) 

(iii) Phân tIch du nçi cho vay khách hang theo d& tilçlng khách hang và theo loai hmnh doanh nghip 
nhu sau: 

Cho vay the t chic kinh t 

31/12/2021 
Triu VND % 

31112/2020 
Triu VND % 

• Doanh nghip nhà ntràc 2.128.267 0,16 180.812 0,01 
• Hciptácxa 1.529.055 0,12 1.528.236 0,13 
• Cong ty cô phãn, trách nhim 

hthi han 395.520.576 30,04 365.536.068 30,11 
• Doanh nghip tu nhân 783.867 0,06 157.703 0,01 
• Doanh nghip có von dâu tu 

nuâcngoai 5.125.755 0,39 4.796.573 0,40 
Kinhdoanhcáthê 910.324.564 69,15 838.618.208 69,08 
Cho vay khác 1.036.880 0,08 3.140.645 0,26 

1.316.448.964 100 1.213.958.245 100 

T 
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Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S 2 Lang H, Phtrông Thành Công, Quan Ba DInh 
Thành phô ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh háo cáo tui chInh hçrp nhât 
cho nàm kt thüc ngIy 31 tháng 12 näm 2021 (tiêp theo) 

Mu BOSITCTD-JIN 
(Ban hành theo Thông tic so 

4912014/IT NHNN ngày 31 thdng 12 nOm 2014 
cüa NgOn hang N/ia nw&c Vit Nam) 

(iv) Phân tIch du nçi cho vay khách hang theo dOi trçmg khách hang và theo loai hInh doanh nghip 
nhu sau: 

31112/2021 
Triu VND % 

31/12/2020 
Triu VND % 

Nông nghip, lam nghip và thur san 339.749.579 25,8 1 323.629.748 26,66 
Khai khoáng 5.072.445 0,39 3.272.399 0,27 
Cong nghip chê biên, chê tao 86.865.390 6,60 88.195.094 7,27 
San xuât và phân phôi din, khI dot, 
ni.râc nóng, hai nixâc và diêu hoà không 
khI 42.536.676 3,23 35.083.772 2,89 
Xây drng 78.205.238 5,94 74.069.668 6,10 
Hoat dng kinh doanh bat dng san 17.908.762 1,36 16.338.338 1,35 
Ban buôn và ban lé, sa chfta ô to, mô 
to, xe may và xe có dOng  c khác 428.277.919 32,53 357.260.330 29,43 
Vn tài kho bãi 23.722.656 1,80 22.903.028 1,89 
Djchvi1uutrüvàànuông 19.120.149 1,45 17.706.091 1,46 
Ngh thut, vui choi và giãi trI 1.763.858 0,13 1.909.274 0,16 
Thông tin và truyên thông 1.017.941 0,08 986.602 0,08 
Hoat dng y tê, giáo d%ic, cong Ich 4.12 1.493 0,31 3.854.268 0,32 
Hoat dng chuyên môn, khoa hQc và 
cong ngh 602.780 0,05 619.027 0,05 
Hoat dng tài chmnh, ngân hang và bão 
hiem 2.423.383 0,18 1.976.732 0,16 I 

Hoat dng hành chInh và djch vi h6 trcl 352. 144 0,03 347.707 0,03 J HA 

Hoat dng djch vi khác 12.702.596 0,96 12.903.055 1,06 
Hoat dng lam thuê cong vic trong các 
h gia dInh, san xuât san phâm 4t chat 
và djch v%1 tu tiêu dung cüa h gia dInh 247.248.355 18,79 248.480.092 20,45 
Cung cap nuàc, quan 1 và xr 1 rác thai, 
nuOc thai 4.757.600 0,36 4.423.020 0,37 

1.316.448.964 100 1.213.958.245 100 
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Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang H, Phtrông Thành Công, Qun Ba Dình 
Thành phO Ha Ni, Vit Nam 
Thuy& minh báo cáo tii chInh hçp nhât 
cho näm kOt thóc ngày 31 tháng 12 nm 2021 (tip theo) 

Mu BOSPrCTD-HN 
(Ban hành theo Thông iw so 

49/2014/IT-NHNN ngày 31 thang 12 nOm 2014 
cüa Ngan hông Nhà nw&c Vit Nam) 

11. Dir phbng rüi ro cho vay khách hang 
31/12/2021 31/12/2020 
Triu VND Tj1u VND 

Drphông chung (11.1) 
Dphông ci the (11.2) 

9.743.324 8.856.752 
24.840.150 15.600.737 

  

34.583.474 24.457.489 

11.1. Biên dng diy phông chung cüa các khoãn cho vay khách hang 

2021 2020 
Triu VND Triéu VND 

Sé,dudunAm 
TrIch 1p du phông trong nàm (Thuyêt minh 33) 
Si:r d%lng dr phông dê xü 1 rüi ro trong nàm 

S dir cui nãm  

8.856.752 8. 124.887 
886.698 771.748 

(126) (39.883) 

9.743.324 8.856.752 

11.2. Bin dng di phông ciii th cüa các khoãn cho vay khách hang 

2021 2020 
Triu VND Triêu VND 

Sdudunam 15.600.737 11.725.821 
TrIch 1p d%r phèng trong nãm (Thuyêt minh 33) 21.160.927 17.960.538 
S& ding d phông dê xir 1 rñi ro trong näm (11.921.514) (14.085.622) 

S dir cui nàm 24.840.150 15.600.737 
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Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S 2 Lang H, Phtrông Thành Công, Qun Ba Dình 
Thành phó Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh hçp nhât 
cho nàm kt thüc ngày 31 tháng 12 nm 2021 (tiêp theo) 

Mu B051TCTD-HN 
(Ban hành theo Thông iw so 

49/2014/ T-NHNN ngày 31 tháng 12 näm 2014 
cüa NgOn hang Nhà nithe Vi1 Nam) 

12. Chfrng khoán itâu tir 

12.1. Chüng khoán dâu tir sn sang d ban 

31/12/2021 
Triu VND 

31112/2020 
Triu VND 

Chirng khoán nor 58.216.808 96.096.677 
• Trái phiêu Chinh phü 55.241.397 83.047.534 
• Trái phiêu do các TCTD khác trong nuâc phát hành 2.575.411 12.649.143 
• Trái phiêu do các to chirc kinh tê trong rnxàc phát hành 400.000 400.000 

Chirng khoán vn 186.858 555.733 
• Chrng khoán von do các TCTD khác trong nuóc phát hành 2.475 
• Chüng khoán vOn do các to chirc kinh tê trong nuóc 

phát hành 186.858 553.258 

58.403.666 96.652.410 

12.2. Chu'ng khoán du hr gifr dn ngày dáo hn 

31/12/2021 31/12/2020 
Triu VND Triêu VND 

Trái phiu ChInh phü dc bit (*) 3.590.000 3.590.000 
Trái phiEu Cong ty mua ban nçi và tài sin ton dong cüa 
doanh nghip ("DATC") 169.684 169.684 
Chñng khoán nçi do các to chCrc kinh tê trong nuóc 
phát hành 999.000 999.000 

4.758.684 4.758.684 

(*) Trái phiu ChInh phu dc bit là các trái phiu có k' hn 20 näm phát hành tü näm 2002 dn 
2004 và có lãi suât cô djnh 3,3%/näm, lãi ducirc trã hang näm. Các trái phiêu nay không duqc 
phép chuyên nhuçing hoc dem chiêt khâu trong vông 5 nAm kê tr ngày phát hành. Lãi cüa Trái 
phieu ChInh phü dc bit dtrcirc dung dê ho sung von diêu lê theo huóng dn t.i Thông tu sO 
I 00/2002/TI'-BTC ngày 4 thang 11 näm 2002 cüa Bô Tài chInh. Trong nam 2021, Agribank dä 
nhn duqc 118.470 triu VND läi trái phiêu Chinh phü dc bit (31/12/2020: 118.470 triêu 
VND). 
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Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S6 2 Lang H, Phtrông Thành Công, Quãn Ba DInh 
Thành phô Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh hqp nht 
cho näm kt thñc ngày 31 tháng 12 nm 2021 (tiêp theo) 

Mu B05/TCTD-HN 
(Ban hành theo Thông tw so 

49/2014/IT-NHNN ngây 31 thong 12 nám 2014 
cza Ngan hang Nhà nwó'c Vit Nam) 

Chi tit trái phiu ChInh phü dc bit tai  ngày 31 tháng 12 näm 2021 và ngày 31 tháng 12 nãm 
2020: 

Ngày phát hành Ngày dáo han  Lãi sut nãm Mnh giá 
% Triêu VND 

Phat hành iAn thr nhAt 20/09/2002 20/09/2022 3,30 1.500.000 
Phát hành lan thu hai 04/06/2003 04/06/2023 3,30 700.000 
Phat hành Ian thu ha 18/11/2003 18/11/2023 3,30 700.000 
Phát hành lan thu ti.r 23/07/2004 23/07/2024 3,30 690.000 

3.590.000 

(**) Trái phiu DATC có k' hn 10 nam tü näm 2013 dn nAm 2023 và có lai suit c6 djnh 8,9%/nAm, 
lãi ducic trã mt lan vào ngày dáo han  trái phiêu. 

12.3. Diy phbng rüi ro chü'ng khoán du tir 

31/12/2021 31112/2020 
Triêu VND Triu VND 

Di.r phông rüi ro chüiig khoán dAu tir sn sang d ban 
Dir phông chung 72.000 
Dir phông giám giá 101.519 320.656 

Dir phông rüi ro chfrng khoán dãu tu gifr den ngày 
dáo hin 
Dir phông chung 3.000 3.000 
Dir phông ci the 599.000 599.000 

703.519 994.656 
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Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang H, PhirOng Thành Công, Qun Ba Dinh 
Thành ph6 Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh hçrp nhãt 
cho nam ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2021 (tiep theo) 

Mâu BOSITCTD-HN 
(Ban hành theo Thông 1w so 

49/2014/fl'-NHNN ngây 31 tháng 12 nOm 2014 
ciw NgOn hang Nhà nu&c Vit Nam) 

13. Gop vn, du tir dài hn 

13.1. Gop vn, dâu tw dài hn khác 

31/12/2021 
Ty 1 vn gOp Giá g6c 

% Triéu VND 

31/12/2020 
T' 1 vn gop Giá góc 

% Triu VND 

Qu5 Báo lãnh TIn ding Yen Bái 7,23 1.800 7,23 1.800 
Cong ty Co phân Bat dng san 
Agribank 2,91 6.300 2,91 6.300 
Cong ty Co phân Chuyên mach Tài 
chInh Quôc Gia Vit Nam 8,00 25.000 8,00 25.000 

33.100 33.100 

Du phông giãm giá gop von, dâu tix 
dài han khác (6.300) (6.300) 

26.800 26.800 

13.2. D' phbng giãrn giá gop van, du tu dài hn 

31/12/2021 31/12/2020 
Triu VND Triu VND 

S du närn Va cu&i nãm 6.300 6.300 
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Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S 2 LIng H, Phirang Thành Công, Quãn Ba Dinh, thành phô Ha Ni, Vit Nam 
Thuyet rninh bao cao tal chinh hçrp nhat cho näm ket thuc ngay 31 thang 12 näm 2021 (tiep theo) 

Mu BOSITCTD-HN 
(Ban hành lheo Thông 1w so 

49/2014/TI-NHNN ngày3l thdng 12 nàm 2014 
cãa Ngân hang N/ia nwác Vit Nam) 

14. Tài san c dinh hfru hInh 

Niun ktt (1: ic ngày 31 tliáiz.g 12 nàn 2021 

Nguyen giá 

Nhà cüa và 
vt kin trác 
Triu VND 

May móc 
thit bj 

Triu VND 

Phiroig tin 
vn tãi 

Triu VND 

Thit bj, dung 
cy quail i 
Triu VND 

Tài san c dinh 
huu hInh khác 

Triéu VND 
Tong cong 
Triu VND 

Sôdudunäm 9.441.369 3.132.405 2.581.578 4.158.091 584.725 19.898.168 
Muatrongnãm 554.880 360.914 256.419 388.995 56.199 1.617.407 
Thanh 1, nhuong ban (50.727) (42.464) (66.901) (60.954) (4.705) (225.75 1) 
Biên dng khác 45.355 2.28 1 36.039 (2.668) (446) 80.56 1 

s6 dir cu6i näm 9.990.877 3.453.136 2.807.135 4.483.464 635.773 21.370.385 

Hao mon lüy k 
So dudâu 11am 4.400.182 2.568.692 1.520.522 3.193.551 258.209 11.941.156 
Khâuhaotrongnam 475.379 228.821 281.623 474.694 13.378 1.473.895 
Thanh 1, nhucmg ban (45.735) (42.38 1) (64.841) (60.827) (3.282) (2 17.066) 
Biêndngkhác 13.411 (1.416) 16.061 (2.523) (96) 25.437 

S6discu6inàm 4.843.237 2.753.716 1.753.365 3.604.895 268.209 13.223.422 

Giá tr cOn 1i 
Sôdudâunäm 5.041. 187 563.713 1.06 1.056 964.540 326.516 7.957.012 
So dir cuôi nàm 5.147.640 699.420 1.053.770 878.569 367.564 8. 146.963 

Trong tai san c6 djnh htu hInh tai  ngày 31 tháng 12 näm 2021 có các tài san có nguyen giá 7.919.558 triu VND dã khu hao ht nhrng vn dang di.rcic 
sir dung (31/12/2020: 7.547.209 triu VND). . 
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Ngân hang Nông nghip và Phát triên Nông thôn Vit Nam 
S 2 Lang H, Phu'ông Thành Công, Qun Ba DInh 
Thành ph Ha Ni, Vit Nam 
Thuyêt minh báo cáo tul chInh hqp nht 
cho näm kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 (tiêp theo) 

15. Tài san c djnh thuê tài chmnh 

Nám kit thüc ngày 31 tháng 12 nám 2021 

Nguyen giá 
So dudâunäm 
Giàm khác 

Mu BOS/TCTD-HN 
(Ban hânh theo Thông iw so 

4912014117'-NHNN ngày 31 tháng 12 nôm 2014 
cüa Ngân hang N/ui nwác Vit Nam) 

Phuo'ng tin 
vn tãi 

Triêu VND 

55.609 
(32.172) 

Sducu&nAm 23.437 

  

Hao men luy k 
SôdudâunAm 
Khâu hao trong nãm 
Giãm khác 

47.548 
3.790 

(29.002) 

S dix cu& näm 22.336 

  

Giá trj dni 1i 
So dudâunäm 
So dix cuôi näm 

Trong tài san c6 djnh thuê tài chInh tai  ngày 31 tháng 12 nàm 2021 có các tài san có nguyen giá 
19.959 triu \TNp- âã khâu hao hêt nhung vn dang duçic sir ding (31/12/2020: 18.820 triu 
VND). 
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Ngãn hang Nông nghiêp và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S 2 Lang H, Phirong Thành Công, Quân Ba DInh 
Thành ph6 Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tii chInh hqp nht 
cho näm kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 (tip theo) 

Mu BOS/TCTD-HN 
(Ban hành f/leo Thông tw SO 

49/20J4fIT-NHNN ngày 31 thông 12 nOm 2014 
cüa Ngân hông Nhà nwác Vit Narn) 

%S 7 A A S 16. Tai san co dinh vo hinh 

Nám kit thüc ngày 31 thang 12 nm 2021 

Nguyen giá 

Quyn 
sü dung dt 
Triu VND 

Phn mm 
may vi tInh 
Triêu VND 

Tài san c dinh 
vô hInh khác 
Triu VND 

Tng cong 
Triu VND 

So du dâu nàm 2.388.515 1.365.853 6 1.575 3.815.943 
Tang trong näm 14.334 23.666 38.000 
Giãm khác (7.274) (15.567) 100 (22.741) 

S du cu& nam 2.395.575 1.373.952 61.675 3.831.202 

Hao mon luy k 
Sôdixdâunàm 219.279 1. 136. 175 7.068 1.362.522 
Khâu hao trong näm 27.579 79.268 743 107.590 
Giãm khác (6.651) (16.234) 98 (22.787) 

S6ducu6inàm 240.207 1.199.209 7.909 1.447.325 

Giá trj cbn 1i 
So du dau näm 2. 169.236 229.678 54.507 2.453.421 
Sôducuôinäm 2.155.368 174.743 53.766 2.383.877 

TV 

Trong tài san c6 djnh vô hinh có các tai san vci nguyen giá 1.044.417 triu VND dã duçrc khu 
hao hêt tai  ngày 31 tháng 12 nãm 2021 (31/12/2020: 912.951 triu VND), nhtrng van dang thrcic 
s1r diing. 
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Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S6 2 Lang H, Phuông Thành Công, Quân Ba DInh 
Thành ph6 Ha Ni, Vit Nam 
Thuyêt minh báo cáo tài chmnh hçp nht 
cho näm k& thüc ngày 31 tháng 12 nm 2021 (tip theo) 

Mu B05/TCTD-HN 
(Ban hành theo Thông 1w so 

4912014/IT-NHNN ngây 31 thang 12 nOm 2014 
cua Ngan hang Nith nwóc Vit Nam) 

17. Tài san Co khác 

17.1. Các khoãn phãi thu 

Các khoãn phãi thu ben ngoài 
Chi phi xây drng cong trInh 
Phái thu Ngân sách Nhà nuàc ye h trq lãi suât 

31112/2021 
Triu VND 

7.565.506 
1.322.952 
3.300.005 

31112/2020 
Triu VND 

10.141.624 
997.33 1 

3.081.626 
Mua sam, sira chia lan tài san cô djnh 6 16.997 347.575 
Tam np lqi nhun ye Ngân sách Nhà rnràc 147 3.445.943 
Dir phông nghip v nhixçrng tai bâo hiêm 160.508 141.171 
Thuê giá tn gia tang dâu vào 14.019 38.644 
Phái thu tir hot dung dâu ti.r cUa Cong ty Djch vi 155.076 155.076 
Phãi thu t cung cap djch vi báo hiêm 41.403 9.566 
Phái thu tr hoat dng giao djch chrng khoán 6.485 2.337 
Phâithu tiên thi hành an 883.910 883.910 
Thuê thu nhp doanh nghip np thra (Thuyêt minh 23) 29. 103 24.520 
Phãi thu khác 1.034.901 1.013.925 

Các khoãn phãi thu ni b 657.287 938.898 

8.222.793 11.080.522 

17.2. Các khoãn Iãi, phi phãi thu 

31112/2021 31112/2020 
Triu VND Triu VND 

Các khoân lãi, phI phãi thu 9.531.438 12.014.821 

17.3. Tài san Co khác 

31/12/2021 31112/2020 
Triu VND Triêu VND 

Cong cij và dung ci 189.040 160. 144 
Chi phI char phân bô 1.037.772 1.084.875 
Dâu tir vào tài san cho thuê tài chInh 294.686 297.545 
Tiên nOp qu51 ho trq thanh toán cüa Agriseco 20.000 20.000 
Tài san Co khác 1.252.132 1.426.604 

2.793.630 2.989.168 
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Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang H, Phuông Thành Lông, Qun Ba DInh 
Thành ph Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chinh hçrp nhãt 
cho nm kt thñc ngày 31 tháng 12 näm 2021 (tip theo) 

Mu BOSITCTD-HN 
(Ban hành thea Thông iw so 

4912014/1T-NHNN nga' 31 thdng 12 nàm 2014 
cãa Ngán hông Nith nwác Vi1 Nam) 

17.4. Các khoãn di phông rüi ro cho các tài san Co ni bang khác 

Bin dng du phông nh ro cho các tai san Co nOi  bang khác trong näm nhr sau: 

2021 
Triu VND 

2020 
Triu VND 

S du näm 1.773.054 1.072.727 
TrIch 1p dr phông trong nàm (Thuyêt minh 32) 16.372 1. 102.867 
Xir ig rüi ro trong näm (46.278) (402.540) 

So cu& n.m 1.743.148 1.773.054 

18. Các khoãn nq ChInh phu và NHNNVN 

31112/2021 31112/2020 
Triu VND Triu VND 

Tin gui cüa Kho bc Nhà niróc 645.931 3.552.955 
Tiên giri không k5' han  bang VND 641.870 3.548.836 
Tiên gfri không k' han bang ngoai t 4.061 4.119 

Vay Ngân hang Nhà nir&c Vit Nam 771.239 1.047.822 
Vay theo ho so tin ding 758.747 1.035.330 
Vay khác 12.492 12.492 

1.417.170 4.600.777 
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Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang H, Phu'bng Thành Công, Quân Ba DInh 
Thành phô Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tui chInh hçp nhât 
cho näm kt thác ngày 31 tháng 12 näm 2021 (tiep theo) 

Mu BOS/TCTD-HN 
(Ban hành theo Thông tit so 

49/2014/17'-NHNN ngày 31 thang 12 nOni 2014 
cza Ngân hang Nhà nwóv Vit Nain) 

19. Tiên gui và vay các to chirc tIn diing khác 

31/12/2021 
Triu VND 

31/12/2020 
Triêu VND 

Tin gui không k5 hn cüa các TCTD khác 2.251.743 2.031.967 
Bang VND 1.606.960 1.501.272 
Bang ngoi t 644.783 530.695 

Tiên gui có k' hn cüa các TCTD khác 535.446 
Bang VND 535.446 

Vay các TCTD khác 661.210 331.000 
Bang VND 410.159 3.832 
Bang ngoi t 251.051 327.168 

3.448.399 2.362.967 

20. Tin gui cüa khách hang 

Tiên gui không k' hn 
Bang VND 
Bang ngoai t 

31112/2021 
Triu VND 

187.441.146 
18 1.5 16.572 
5.924.574 

31112/2020 
Triu VND 

150.572.893 
145.395.376 
5. 177.5 17 

Tin gui có ky hn 1.353.153.380 1.252.290.367 
Bang YND 1.347.041.166 1.245.776.101 
Bang ngoi t 6.112.214 6.514.266 

Tin gui vn chuyên diing 169.974 356.634 
Bang YND 153.784 183.877 
Bang ngoi t 16.190 172.757 

Tin girl k qu 1.739.877 1.655.883 
Bang VND 1.621.029 1.557.941 
Bang ngo.i t 118.848 97.942 

1.542.504.377 1.404.875.777 
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Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang H, Phwô'ng Thành Công, Qun Ba Dinh 
Thành ph Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh hçrp nht 
cho nAm kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 (tip theo) 

MAu B05/TCTD-I1N 
(Ban hành theo Thông 1w so 

4912014/I7'-NHNN ngày 31 thông 12 nãm 2014 
cua NgOn hông Nhà nzthc Viêt Nam) 

Tin gui cüa khách hang theo d6i tuçmg khách hang, 1oi hInh doanh nghip nhu sau: 

31/12/2021 31112/2020 

Tin giri cüa t6 chüc kinh t 379.549.483 321.602.757 
Tiên gui cüa cá nhân 1.149.162.916 1.081.441.507 
Tiên gui cUa các dôi tuçmg khác 13.791.978 1.831.513 

1.542.504.377 1.404.875.777 

21. Phát hành giy to' có giá 

31/12/2021 
Triêu VND 

31/12/2020 
Triu VND 

Chirng chi tin gin 850 6.899.377 
Duo'i 12 tháng 740 1.524.267 
• Bang VND 740 1 .524.267 
Tir l2tháng den duài 5 nàm 110 5.375.110 
• Bang VND 110 5.3 75.110 

K3' phik 6.035 184.944 
Dtrài12 thang 5.905 184.814 
• Bang VND 5.643 184.548 
• Bang USD 262 266 
Tu l2tháng den duâi 5 nãm 130 130 
• Bang VND 130 130 

Trái phiu 28.553.887 33.120.893 
T 5 nãm trt& len 28.553.887 33.120.893 
• Bang VND 28.553.887 33.120.893 

28.560.772 40.205.214 
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Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S6 2 Lang H, Phtróng Thành Công, QuOn Ba DInh 
Thành phô Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh hçp nhãt 
cho nm kt thñc ngày 31 tháng 12 näm 2021 (tip theo) 

Mu BOSITCTD-HN 
(Ban hành thea Thông tw so 

4912014/IT-NHNN ngày 31 rháng 12 nOm 2014 
cüa Ngân hang Nhâ nwác Vit Nam) 

22. Các khoãn iui khác 

22.1. Các khoãn lãi, phi phãi trã 

31/12/2021 31112/2020 
Triêu VND Triu VND 

LAi phãi trà cho tin g1i 24.555.301 25.336.967 
Lai phâi trà ye phát hành giây t?, có giá 228.632 371.021 
Lãi phâi trã cho von tài trq, üy thác dâu tu và cho vay 22.166 36.728 
Lãi phãi trà cho tiên vay các TCTD khác 9.140 3.168 
Lãi phãi trã cho cong cii phái sinh tiên t 11.376 2.996 
PhI phái trá 55.297 5 

24.881.912 25.750.885 

22.2. Các khoãn phãi trã và cong n khác 

31/12/2021 
Triu VND 

31112/2020 
Triêu VND 

Các khoàn phài trà ni b 
Qu khen thir&ng và phñc ipi 
Các khoãn phãi trã ben ngoài 
Trong do. 

4.717.315 
4.486.775 
4.027.372 

4.118.666 
2.156.658 
4.677.321 

ON 
NH 

p1 

Du phông cho nghip vi báo hiêm: 1.710.908 1.608.872 
• Dphông phI chwa dwcrc hirOng 1.308.713 1.231.680 
• Dic phông bôi thzthng 260.9 73 254.303 
• Dyphông dao d5ng ion và drphông dam bâo can dôi 141.222 122.889 
Thuê và các khoân phãi trã cho Ngân sách Nhà nuàc (*) 204.170 384.264 
Doanh thu chi phân bô 238.887 202.464 
Các khoãn dt c9c cho hot dng thuê tài chlnh cüa 
kháchhàng 60.349 60.349 
Phài trâ lien quan den hcip dông bôi thung gôc và 
nhuçmg tái bão hiêm 60.453 77.49 1 
Chuyén tiên phãi trá 123.194 68.601 
Các khoãn phái trã ye xây drng ca bàn, mua tài san cô djnh 49.359 31.367 
Phái trà tiên cO phân hóa cüa ALCI 3.710 
Các khoán phãi trã hoat dng giao djch chUng khoán 2.983 
Các khoàn phãi trá khác 1.577.069 2.240.203 

13.231.462 10.952.645 
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31112/2021 
Triu VND 

62.595 
13.963 

127.612 

31112/2020 
Triu YND 

70.434 
205.761 
108.069 

Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S 2 Lang H, Phuông Thành Công, Qun Ba Dinh 
Thành ph Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chmnh hqp nhât 
cho nãm kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 (tiêp theo) 

Mu BOSITCTD-HN 
(Ban hành theo Thông tw so 

4912014/FT-NHNN ngày 31 tháng 12 nOm 2014 
cüa Ngan hang Nhâ nithc Vit Nam) 

(*) Thud va các khoân phài trá cho Ngân sách Nhà nizOc: 

Thus giá lij gia tAng 
Thuê thu nhp doanh nghip 
Các loai thuê khác 

204.170 384.264 

  

Chi ti& bin dng thu phài np ducic trInh bay ti thuyt minh 23. 

23. TInh bInh thic hin nghia vi di vói Ngân sách Nhà nu'óc 

S phát sinh S dã Biên dng 
11112021 trong näm np/dirçc khác 

khu trw 
trong nAm 

Triu VND Triêu VND Triu VND Triêu VND 

31/12/2021 
Phãi trW 

(Phãi thu) 

Triu VND 

Thu giá tn gia tAng 70.434 622.964 (64 1.458) 10.655 62.595 
Thuê thu nhp 
doanh nghip 18 1.241 3.001.537 (3.195.850) (2.068) (15.140) 
Các 1oi thuê khác 108.069 1.017.766 (998.223) 127.6 12 

359.744 4.642.267 (4.835.531) 8.587 175.067 
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24. 

Ngân hang Nông nghip và Phát triEn Nông thôn Vit Nam 
S 2 Lang H, Phirông Thành Công, Quân Ba DInh, Thành ph Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh hçrp nht cho näm két thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 (tip theo) 

Mu BOSITCTD-HN 
(Ban hânh lheo Thông tw so 

4912014117-NHNN ngày 31 thdng 12 nàm 2014 
cüa NgOn hông Nhà nztOc Vit Nam) 

' , - Von va cac quy 

TInh hInh thay cti vn chü si hth.i trong nàm: 

Nãm kt thñc ngày 31 thang 12 Qu? dir Qu5 dr trtr 
näm 2021 Qu dutu phèng tài bO sung 

L .1 Von dieu Ic V6n khac phát trin chInh v6n diu I 
Triu VND Triu VND Triu VND Triu VND Tru VND 

Chênh 
Ich 1j' giá 
Triu VND 

Lçri nhuân 
chira 

phân phM 
Triêu VND 

Lçi Ich cüa 
c dông 
thiu s 

Triu VND 
Tong cong 
Triêu VND 

S dir du nàm 30.709.923 442.622 16.655.174 3.822.227 2.046.156 223.104 18.209.907 975.182 73.084.295 
Li nhun thu.n trong nAm - - 12.032.173 228.859 12.261.032 
Tang von diêu 1 theo phê duyt 
cüa ChInh phU (*) 3.500.000 3.500.000 
Lãi trái phiêu Chmnh phü dc bit 
nhn trong näm (*) 118.470 118.470 
TrIch 1p các qu thuc von chU 
sâ hUu 5.312.391 2.124.663 1.062.478 (8.499.532) 
TrIch qu cüa các cong ty con 93.057 - (93.057) 
TrIch qu' khen thumg, phüc lcyi (6.139.585) - (6.139.585) 
TrIch qu khen thuâng, phtIc lcii 
cong ty con (43.629) (32.97 1) (76.600) 
Thoái vn cong ty con (248) (29.017) 29.265 - 
Diêu chinh theo Kim toán Nhà 
nuac - 84.230 84.230 
Tarn irng chuyên lçii nhun ye 
Ngân sách Nhà nucc trong iiäm - (3.482.454) - (3.482.454) 
Quyêt toán khoàn tam  chuyên Igi 
nhun ye Ngan sách Nhà nuàc 
närn trtrâc - (3.310.261) - (3.3 10.261) 
Trã cô tCrc (6.937) (6.937) 
Giãrn khác 52.343 2.807 55.150 

S dir cui nãm 34.328393 442.374 22.031.605 5.946.890 3.108.634 223.104 8.839.400 1.166.940 76.087340 

(*) Theo Quy& drnh s 107/QD-TTg cüa Thu tuóng ChInh phü ngày 22 tháng 1 näm 2021. 
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Ngân hang Nông nghip và PhIt trin Nông thôn Vit Nam 
S6 2 Lang Ha, Phirông Thành Công, Qun Ba DInh, Thành ph Ha Ni, Vit Nam 
Thuyêt rninh báo cáo tài chInh h9p nht cho näm kt thüc ngày 31 thIng 12 närn 2021 (tip theo) 

Nám kt tluIc Qu3 d Qu di trO 
ngày 31 tháng 12 nm 2020 Qu5 du tLr phèng tài b sung 

Vn diu I Vn khác phát trin chfnh vn diu 1 
Triu VND Triu VND Triu VND Triêu VND Triu VND 

Chênh 
lch tj' giá 

Triu VND 

Mu B05!fCTD.HN 
(Ban hành theo Thông 1w 56 

4912014/I7'-NHNN ngày 31 thdng 12 nã,n 2014 
cüa Ngân hang Nhà nzthc Vit Nam) 

Lcri nhuãn LQi Ich cüa 
chua c dông 

phân ph6i thiu s Tng cong 
Triu VND Triu VND Triu VND 

S6 dLr du 11am 30.591.453 442.905 15.073.302 3.219.362 1.744.180 223.104 16.944.938 856.988 69.096.232 
Lcri nhuan thun trong nAm 10.354.885 161.919 10.516.804 
Läi trái phiêu ChInh phü dc 
bit nhn trong näm 118.470 - 118.470 
Trich 1p  các qu thuc von 
chüsôhthj 1.509.883 603.953 301.976 - (2.415.812) 
Anh huâng thoái von tai  cong 
ty con (283) (4.157) (897) - (4.125) 21.030 11.568 
TràcôtCrc (33.910) (33.910) 
Trich qu khen thu&ng, phüc 
iqi (34.686) (30.845) (65.531) 
TrIch qu' khen thuOng, phLic 
Içiicongtycon 76.146 - (76.146) - 
Trich qu5? thLrOng ban quin I), 
diêuhành - (2.835.602) - (2.835.602) 
Quyêt Loan khoãn tam  chuyên 
lcii nhutn ye Ngân sách Nhà 
nuc nAm trtrâc - - - (3.720.692) (3.720.692) 
Diêu chinh qu lucmg nAm 
2019cCaCongtyDichvi - 2.613 - 2.613 
Giãm khác - (191) - (5.466) (5.657) 

S6 dir cui nám 30.709.923 442.622 16.655.174 3.822.227 2.046.156 223.104 18.209.907 975.182 73.084.295 
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Ngãn hang Nông nghip và Phát triEn Nông thôn Vit Nam 
S 2 Lang H, Phu*ng Thành Công, Quân Ba DInh 
Thành ph Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt mmii báo cáo tài chInh hçp nht 
cho nm kt thñc ngày 31 tháng 12 nàm 2021 (tip theo) 

Mu B051TCTD-HN 
(Ban hành thea Thông tw so 

49/2014/IT-NHNN ngày 31 thang 12 nOm 2014 
cüa Ngan hang Nhà nzthc Vit Nain) 

25. Thu nhp lãi và các khoãn thu nhp tirong ti1r 

2021 
Triu VND 

2020 
Triu VND 

Thu nhp lãi tiên giri 2.019.300 1.82 1.472 
Thu nhp lãi cho vay khách hang 103.587.449 103.455.890 
Thu lãi tü kinh doanh, dâu tii chüng khoán 3.837.063 6.673.773 
Thu nhp tir nghip vi cho thuê tài chinh 1.374 7.460 
Thu tr nghip vi bão lãnh 3 18.6 17 326.300 
Thu nhp khác tir hot dOng  tin  dling 1.946 831 

109.765.749 112.285.726 

26. Chi phi lãi và các khoãn chi phi tu'ong tir 

2021 
Triu VND 

2020 
Triu VND 

Chi phI lãi tin gui 59.798.369 65.914.271 
Chi phi lai tiên vay 270.853 359.33 1 
Chi phI lãi phát hành giây ti có giá 2.572.867 2.281.819 
Chi phi lai thuê tai chInh 256 1.37 1 
Chi phI khác cho hot dng tin ding 82.239 68.3 11 

62.724.584 68.625.103 
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Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S6 2 Lang H, Phuong Thành Công, Quãn Ba Dình 
Thmnh ph Ha Ni, Vit Nam 
ThuyEt minh báo cáo tài chinh hçrp nht 
cho nm kt thüc ngày 31 tháng 12 nm 2021 (tip theo) 

Mu BOSITCTD-HN 
(Ban hành theo Thông 1w sO 

49/2014117-NHNN ngày 31 thdng 12 nOm 2014 
cia Ngân /thng Nhà nithc Vit Nam) 

_. A 27. Lai thuan tir hoit dçng dch vi 

2021 
Triéu VND 

2020 
Triu VND 

Thu nhâp tfr ho3t dng d1ch vi 8.773.309 7.962.087 
Thu tr djch vi thanh toán 5.328.549 5.335.021 
Thu tr djch vii ngân qu5 106.936 211.899 
Thu tr nghip vi üy thác và dai  1 549.783 73.082 
Thu tr djch vu tir van 16.833 26.733 
Thu tir djch VII báo hiêm 1.371.583 1.467.762 
Thu khác 1.399.625 847.590 

Chi phI ti hot doug d:ch  vii (3.668.350) (2.784.588) 
Chi ye djch vi thanh toán (1.576.020) (1.263.545) 
Chi ye hot c1ng ngân qu (272.470) (279.265) 
Chi ye djch vii viên thông (141.441) (136.821) 
Clii hoa hông môi giâi (334.178) (320.530) 
Chi ye djch vj ttr van (21.082) (18.221) 
Chi ye djch vi bão hiêm (1.191.923) (646.319) 
Chi khác (131.236) (119.887) 

5.104.959 5.177.499 

28. Lãi thun tu' hoit dng kinh doanh yang và ngoi hi 

2021 
Triu VND 

2020 
Triêu VND 

Thu nháp tir hoit dng kinh doanh ngoi h6i 5.973.217 3.630.890 
Thu tr kinh doanh ngo.i t giao ngay 5.948.361 3.605.001 
Thu tr kinh doanh yang 698 3.179 
Thu tr cac cong cu tài chInh phái sinh tiên t 24.158 22.710 

Chi phI hoyt dông kinh doanh ngoi hi (4.458.205) (2.691.124) 
Chi ye kinh doanh ngoi t giao ngay (4.453.540) (2.663.710) 
Chi ye kinh doanh yang - (461) 
Chi ye các cong ci tai chInh phai sinh tiên t (4.665) (26.953) 

1.515.012 939.766 
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Ngân hang Nông nghip vi Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S 2 Lang H, Phir&ng Thành Công, Quan Ba DInh 
Thành ph Ha Ni, Vit Nam 
Thuy& minh báo cáo tii chInh hcrp nbt 
cho nm k& *hüc ngày 31 thIng 12 näm 2021 (tip theo) 

29. Lãi thun tu mua ban chtrng khoán du tir 

Mu BOSITCTD-UN 
(Ban hành theo Thông (Zr so 

49/2014/IT-NHNN ngày 31 tháng 12 nOm 2014 
cua NgOn hông N/ia nwác Vit Nain) 

2021 
Triêu VND 

2020 
Triu VND 

Thu nhp t1r mua ban chüng khoán du tu 18.788 57.930 
Hoàn nhp du phông giám giá chirng khoán dâu tu 
(Thuyêt minh 12.3) 291.138 83.386 

309.926 141.316 

30. Lãi thuãn tir hot dng khác 

2021 
Triêu VND 

2020 
Triêu VND 

Thu nhp tfr hot dng khác 9.072.731 8.786.052 
Thu tr nçi gôc dã xü 1 7.506.420 7.295.432 
Thu tir lãi cüa các khoân nçi dä xü i rCii ro 1.303.846 1.377.986 
Thu tr thanh 1 tài san 22.414 1.663 o11 
Thu khác 240.05 1 110.971 

Chi phi hot dng khác (814.819) (678.604) Hfi 

Chi ho trç cong tác xã hOi (783.956) (604.586) 
Thu tr nci gôc dA xr 1 (30.863) (74.018) 

8.257.912 8.107.448 

31. Thu nhp tir gop von, rnua CO phãn 

Thu nhp c6 tirc * 
Lô theo phumig pháp von chU s& hthi cüa các khoãn dâu 
tu vào cong ty lien doanh, liênkêt 
Lãi tü thoái von ti Cong ty Co phân Du ljch Thuong mai 
Nông nghip Vit Nam 

2021 2020 
Triêu VND Triêu VND 

784 7.374 

(577) 

29.254 

784 36.051 
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Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Viet Nam 
S 2 Lang H, Phuong Thành Công, Qun Ba DInh 
Thanh pho Ha Nçi, Viet Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh hop nht 
cho näm k& thác ngày 31 tháng 12 näm 2021 (tip theo) 

Mu B05/TCTD-HN 
(Ban hành theo Thông tzt so 

4912014117-NHNN ngày 31 thang 12 nàm 2014 
cua Ngan hang Nhà nzthc Vie: Nam) 

32. Chi phi hot dng 

2021 
Triu VND 

2020 
Triu VND 

Chi nôp thu và các khoãn phI, 1 phI 186.837 182.904 
Chi phi cho nhân viên 14.111. 195 14.036.177 
Trong dó: 
- Chi lu'o!ng và phy cap 12.468.869 12.24 7.490 
- Các khoán chi dóng gop theo iwong 772 .6 74 773.123 
- Chitrocáp 630.2 64 533.386 
- Chikhdc 239.388 482.178 
Chivêtàisãn 3.555.121 3.605.022 
Trong dó. 
- Chi k/iOu hao tài san cô djnh 1.585.275 1 .567.096 
CM cho hot dOng  quãn 1 cong vi 4.232.615 4.756.812 
CM np bão hiêm bão toàn tiên giri cüa khách hang 1.753. 108 1.64 1. 156 
TrIch 1p  dr phông rüi ro cho các tài san có nOi  bang khác 
(Thuyêt minh 17.4) 16.372 1.102.867 
Chi phi hot dng khác 945.753 792.270 

24.801.001 26.117.208 

33. Chi phi dy phông rüi ro tin dyng 

TrIch 1p dir phông chung các khoân cho vay khách hang 

2021 
Triu VND 

2020 
Triu VND 

(Thuyêtminh 11.1) 886.698 77 1.748 
TrIch 1p d phông cu the các khoân cho vay khách hang 
(Thuyêt minh 11.2) 21. 160.927 17.960.538 

22.047.625 18.732.286 

LtWfr 
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Ngân hang Nông nghip và PhIt trin Nông thôn Viêt Nam 
S 2 Lang H, Phirông Thành Công, Quãn Ba Dình 
Thành phô Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh hop nht 
cho näm kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 (tip theo) 

34. Thu thu nhp doanh nghip 

MAu B05/TCTD-HN 
(Ban hành theo Thông ut so 

49/2014/ZT-NHNN ngày 31 tháng 12 nOm 2014 
cüa Ngan hông Nhà ni.-ác Vit Nam) 

34.1. Ghi nhn trong báo cáo kt qua hot dng kinh doanh 

2021 2020 
Triu VND Triu VND 

A n •n s Chi phi thue thu nhp hiçn hanh 
Nãm hiên hành 3.001.537 2.663.621 

(Lçri Ich)Ichi phi thug thu nhp doanh nghip hoãn 1i 
Phat sinh và hoàn nhp các chênh 1ch t?.m  thii (4.971) 22.516 

2.996.566 2.686.137 

A. .A A A A 34.2. Doi chieu thue suat thic te 

2021 2020 
Triu VND Triu VND 

Lm nhuãn k toán trixâc thu 15.257.598 13.202.941 

Thu tInh theo thu sut cüa Ngân hang 3.05 1.520 2.640.588 • 'V. 
Thu nhp không chju thuê (10.277) (3.192) 
Chi phI không ducic khâu trir 1.568 1.983 
Anh huông cila I tInh thuê các nAm trixóc cüa MI 

các cong ty con (49.288) 49.224 A 
Biên dng khác 3.043 (2.466) 

2.996.566 2.686.137 

34.3. Thud suit áp dung 

Agribank có nghTa vu np thu thu nhp doanh nghip cho Nhà nithc theo müc thu su&t bang 
20% im nhuân tInh thuê (2020: 20%). Vic tInh thuê thu nhp doanh nghip phii thuc vào sv 
kim tra và phê duyt cüa ccc quan thuê. 
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Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S6 2 Lang Ha, Phuông Thành Công, Quan Ba DInh 
Thành ph Ha NOi,  Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh hçrp nhât 
cho nm kêt thñc ngày 31 tháng 12 näm 2021 (tip theo) 

35. Tin và các khoãn ttro'ng throng tin 

Mu B05/TCTD-I1N 
(Ban hành theo Thông 1w so 

49/2014/17'-NHNN ngày 31 thông 12 nOm 2014 
cüa Ngân hông N/ia nu-ó'c Vit Nam) 

31/12/2021 
Triu VND 

31112/2020 
Triu YND 

Tin mt, yang bc, dá qu 19.217.844 16.603.314 
Tiên g11i ti NHNNVN 148.144.147 108.843.729 
Tiên gui và cho vay các TCTD khác 125.809.796 77.256.366 
• Khôngk'hn 5.716.448 12.959.442 
• Kr hn gôc không qua 3 tháng 120.093.348 64 .296.924 

293.171.787 202.703.409 

36. TInh hInh thu nhp cüa can b, cong nhân viên 

2021 2020 
Triu VND Triu VND 

só hrcmg can b, cong nhân viên bInh quân (ngui) 38.929 38.785 
Thu nhp cüa can o, cong nhn viên 12.468.868 12.247.490 

Thu nhp bInh quân tháng/ngui 26,69 26,3 1 
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MAu B05/TCTD-IJN 
(Ban Ithnh theo Thông tw so 

4912014/TT-NHNNngay 31 thong 12 nam 2014 
cüa NgOn hang Nhà nithc Vit Nam) 

Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S6 2 Lang H, Phuông Thành Công, Qun Ba DInh 
Thành ph6 Ha Ni, Vit Nam 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh hQp nhAt 
cho näm kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 (tip theo) 

37. Tài san, giy to Co giá th chap, cm c và chit khu, tái chit khu 

Tài san, giáy tô có gui nhmn thl ch4, ctm cá và chilt khãu, tdi chilt khu 

Cüa khách hang 

31/12/2021 
Triu VND 

31112/2020 
Triu VND 

Bat dng san 2.018.025.685 1.840.466.689 
DOng san 139.218.819 136.7 18. 122 
Giây tt có giá 57.524.325 21.570.893 
Các tài san dam báo khác 70. 184.468 37.77 1.9 19 

2.284.953.297 2.036.527.623 

Cüa các TCTD khác 
GiAy t1 có giá 42.067.000 27.852.000 

42.067.000 27.852.000 

2.327.020.297 2.064.379.623 

Tài san, giáy t?, có gui duv di thl ch4,  cm cJ và chili kháu, tái chili khu 

31/12/2021 31112/2020 
Triu VND Triéu VND 

Cht'rng khoán dãu tu 15.816.390 15.766.390 
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Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S6 2 Lang H, Phirông Thành Công, Qun Ba Dình, thành phô Ha NOi,  Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh hQp nht cho näm kt thüc ngày 31 thIng 12 nm 2021 (tip theo) 

MAu BOSITCTD-HN 
(Ban Ithnh theo Thông fir so 

49/2014/T7'-NHNN ngày 31 thdng 12 nOm 2014 
cüa NgOn hang Nith nzthc Vit Nain) 

38. Nghia vii ncr tim n và các cam kt dua ra 

Giá trj theo 
hçrp ding - gp 

31112/2021 
Triêu VND 
Tin gui 
k qu5 

Giá trj theo hçrp 
ding - thun 

Giá tr theo 
hç'p dông - gp 

31/12/2020 
Triu VND 
Tin gui 
k qu5 

Giá tn theo hçrp 
dng - thun 

Báo lãnh vay von 116.98 1 116.981 221.950 221.950 
Cam két giao djch hôi doái 8.894.179 8.894.179 29.099.387 29.099.387 
Trong dó. 
- Cam két mua ngoai t 325.082 325.082 99.776 99.776 
- Cam két ban ngoai t 398.804 398.804 5.022.986 5.022.986 
- Cam két giao djch hoán dôi tiên t 8.170.293 8.170.293 23.9 76.625 23.9 76.625 
Cam kêt trong nghip vi thu tin ding 3 .67 1.7 15 342.202 3.329.513 5.069.489 488.526 4.580.963 
Báo lãnh khIc 20.194.527 1.2 16.534 18.977.993 24.787.741 1.004.730 23.783.011 
CIc cam kêt khIc 169.684 169.684 169.684 169.684 

33.047.086 1.558.736 31.488.350 59.348.251 1.493.256 57.854.995 
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Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S6 2 Lang H, Phirông Thành Công, Quãn Ba Dlnh, thành ph6 Ha Ni, Vit Nam 
Thuyh minh báo cáo tài chInh hçp nht cho nm kt thñc ngày 31 tháng 12 nAm 2021 (tip theo) 

39. Mile d tp trung cüa tài san, nc phãi trã và các cam kt ngoi bang theo khu viyc dla  i 

MAu BOSITCTD-HN 
(Ban hành theo Thông 1w so 

491201411T-NHNN ngày 31 thdng 12 nàm 2014 
c,a Ngân hang N/ia nw&c Vit Nam) 

Ti ngày 31 tháng 12 nàm 2021 

Trong nrnc 
Ngoài nuàc 

Tng dir nc 
cho vay 

Triu VND 

1.376.633.336 
774.976 

Tong tiên gui 
Triêu VND 

1.545.853.204 
84.293 

Chirng khoán 
kinh doanh 
Triu VND 

68.234 

Chimg 
khoán 
du tir 

Triu VND 

63. 162.350 

Cong cli tài 
chInh phái 

sinh 
Triu VND 

52.6 10 

Các cam kt 
tin dung 

Triu VND 

22.420.708 
3.779 

1.377.408.312 1.545.937.497 68.234 63.162.350 52.610 22.424.487 

Ti ngày 31 tháng 12 nãm 2020 

Trong nuâc 
Ngoai nuâc 

Tang dir no 
cho vay 

Triu VND 

Chtrng khoán 
kinh doanh 
Triu VND 

Chirng 
khoán 
du tir 

Triu VND 

Cong cij tài 
chInh phái 

sinh 
Triu VND 

Các cam kt 
tin dyng 

Triu VND 
Tong tin gui 
Triu VND 

1.249.252.137 1.410.283.820 25.453 101.411.094 25.697 28.583.218 
865.437 176.879 2.706 

1.250.117.574 1.410.460.699 25.453 101.411.094 25.697 28.585.924 
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Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S 2 Lang H, Phuèng Thành Công, Quãn Ba Dinh 
Thành ph Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh hcrp nht 
cho näm kt thic ngIy 31 thIng 12 näm 2021 (tiêp theo) 

Mu BOS/TCTD-HN 
(Ban hành lheo Thông tw so 

49/2014117'-NHNN ngây 31 thông 12 nOm 2014 
cüa NgOn hông Nhà nw&c Vit Narn) 

. . . A , A # A • A 40. Cac giao dch va so dir chu yeu vn cac ben lien quan 

Trong qua trInh hot dng kinh doanh, Agribank Co thrc hin các giao djch vOi các ben lien 
quan. Các diêu khoãn cüa nhüng giao djch nay dixçic thrc hin theo các quy djnh cUa Agribank. 

Danh sách các ben lien quan có giao djch và/hoc s d.r vài Agribank trong näm nhu sau: 

Ben lien quan Mi quan h 

Ngân hang Nhà nrnrc Vit Nam Chü sâ hitu 
HOi dông thành viên, Ban K.iêm soát và Ban Tong Giám dôc 

S6 du vii các ben lien quan ti thôi dim dui nàm nhu sau: 

Tài sán/(Nçr phãi trã) 
31112/2021 31112/2020 
Triêu VND Triéu VND 

Ngân hang Nhà nu-ác Vit Nam 
• Tiên vay (771.239) (1.047.822) 
• Tiên gri không k' hn 148.144.147 108.843.729 

Chi tit giao djch vài các ben lien quan trong näm nhu sau: 

Doanh thu/(Chi phi) 
2021 2020 

Triêu VND Triu VND 

Ngdn hang Nhà nithc Vit Nam 
• Chi phi lài tiênvay (25.039) (42.603) 
• Thu nhp lãi tiên giri 95.290 60.379 

Hôi dng thành viên, Ban Kim soát và Ban Tdng Giám ddc 
• Lucmg và thu lao (12.339) (15.076) 
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Ngân hang Nông nghip va Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S 2 Lang H, PhuOng Thành Công, Quãn Ba DInh 
Thành ph6 Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chinh hçp nht 
cho nm kt thóc ngày 31 tháng 12 nAm 2021 (tiêp theo) 

MAu B05!fCTD-IIN 
(Ban hành theo Thông tusô 

49/201411T-NHNNngày 31 tháng 12 nãm 2014 
cüa Ngán hang Nhà nithc Vit Nam) 

41. Quãn 1 rüi ro tài chInh 

ChInh sách quãn 1j rüi ro lien quan dn các cong cy tài chInh 

Agribank chju nhftng rüi ro sau tir các cong ciii tài chInh: 

rüi ro tin ding 
rñi ro thanh khoãn 
rüi ro thj tnthng 

Thuyt minh nay trInh bay nhtng thông tin v nhUng rñi ro ma Agribank cO th gp phãi d6i 
vâi môi loai rüi ro, và miic tiêu, chInh sách và quy trInh cüa Agribank nhäm dánh giá và quãn 
l rüi ro, và vic quãn 1 nguôn von cüa Agribank. 

Khung qudn lj rüi ro 

Djnh hixOng cüa Agribank là trô thành mOt  tp doàn tài chInh da nang. Do 4y, vic sr dijng 
các cong cu tài chInh, bao gôm nhn tiên gi cüa khách hang và dâu tir vào các tài san tài chInh 
cO chat hrçmg cao dã trâ thành hoat dng mang tInh then chôt giüp Agribank dat  ducic mic 
chênh 1ch lai suât can thiêt. Xét tr khIa canh  quãn l rUi ro, diêu nay dôi hói Agribank két hcip 
môt cách can doi giia các cam kêt ngoai bang (nhu báo lãnh và thu tin d%ing) vói các khoãn 
cho vay (bang dông ni t cOng nhu ngoi t) dôi vOi các cá nhân và to chirc thuc các mirc 
tin cy khác nhau. Ben canh  do, Agribank cOng dâu tir mOt  phân von luu dong vào các chüng 
khoán dau tir hay cho các ngân hang khác vay. Nhftng rOi ro lien quan den trao dOi ngoi t và 
thay dôi lai suât duc qua.n l thông qua áp ding han  mrc trng thai nhäm han chê sir tp trung 
qua m(xc dông thi tham gia vào các hoat dng có tác ding can bang ln nhau dê giám thiêu 
rOi ro. Thông qua vic näm gi nliiêu tài san là các cong cii tài chInh có chat krng cao, c câu 
bang cAn dôi kê toán hçip nhât tai  ngày 31 tháng 12 nam 202 lcOa Agribank có dO khA näng 
phông ngra rOi ro trQng yêu trong qua trInh hoat dng kinh doanh và dAm bAo khA näng thanh 
khoãn. Them vào do, Agribank cOng tham gia vào nhiêu giao djch phông ngra rU.i ro lien quan 
den các cOng cii  tài chInh nhu các cam kêt hoán dôi ngoi t cho m%lc dIch quAn l rUi ro lãi 
suât. 

Trong qua trInh quAn l rOi ro tin dmg, Agribank dA sO dmg có hiu quA Cam nang TIn ding 
trong do ghi clii tiêt các chInh sách và thO wc cho vay cOng nhu các huâng dan thc hin dê 
chuAn hOa các hoat dng tin ding cOa Agribank. ROi ro thanh khoAn duic hn chê thông qua 
vic nAm girt m,t so luçing ion tiên mt va cac khoAn tirclng dtrang tiên dirOi dng tài khoAn 
tiên gui và cho vay tai  các TCTD khác, các khoAn tiên gui tai  NHNNVN. Trong nhOng trtthng 
hcip can thiêt, rCii ro thanh khoAn con ducic hn chê thông qua vic sO dung  các khoãn tiên gi:ri 
tai cac to chOc tIn ding khác và các giây t?Y có giá cO tinh thanh khoAn cao. Các t l an toàn 
có tinh den yêu tO rOi ro cOng duçic sO dung  dê quãn l rOi ro thanh khoân. Agribank thuOng 
tin hành dánh giá chênh lch lAi suât, so sánh vOi các thj trueing trong nuOc và quôc tê dê có 
nhOng diêu chinh kjp thai. 
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Ngân hang Nông nghip va Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S6 2 Ling H, Phuông Thành Công, Quân Ba DInh 
Thành ph Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh hçrp nht 
cho näm kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 (tip theo) 

Mu BOS/TCTD-HN 
(Ban Jthnh theo Thông twsó 

4912014117'-NHNN ngày 31 thdng 12 nàm 2014 
cüa Ngân hông Nhà nwó'c Vit Nam) 

41.1. Rüi ro tin dyng 

Rüi ro tin diing phát sinh khi các ben di tác không có khà näng thanh toán nçi di.rqc giám sat 
môt cách lien tic. RUi ro tin ding chInh ma Agribank gp phâi phát sinh tir các khoân cho vay 
và üng truâc cUa Agribank. Mirc dO rUi ro tIn dimg nay ducic phán ánh theo giá tn ghi so cila 
các tai san trên bang can dôi kê toán hcip nhât. Ngoàira, Agribank can gp phai i-ui ro tin ding 
ngoai bang di.râi dng các cam kêt cap tin dmg và cap bào lãnh. 

Agribank dã ban hành các quy djnh v thm djnh và phê duyt tin ding bao grn dy du các 
van bàn, quy djnh, quy trInh, huóng dan ye hot dong tin d%lng tir khâu phát triênithâm djnh 
khách hang, phân tIch phucing an kinh doanh den phê duyt và quán l khoãn tin dmg sau phe 
duyt. Dc bit, Agribank dã áp ding h thông xêp hang tin dmg nôi bô dôi vói tat cá các dôi 
tucmg khách hang. Tr do, Agribank kiêm soát và quãn 1 rCi.i ro tIn ding bang cách thiêt 1p 
hn mirc tin dung trnYng irng vài mirc dO rüi ro ma Agribank có the chap nhn drçrc dôi vài 
mi khách hang và dôi vâi mi linh vrc dja 1, ngành nghe. 

Cong tác thm djnh, djnh giá tài san bão dam dang dn hoàn thin vâi vic xay drng, ban 
hành, djnh kr cap nht chinh sách khun tài san bão dam quy djnh ca sâ, phucmg pháp djnh 
giá và quãn ig tài san bão dam thông nhât toàn h thông. Hot dung tác nhip ye tài san báo 
dam di.rqc th%rc hin bão dam tInh dOc lap, có c chê giám sat, quãn ig dôi vO'i cong tác djnh 
giá, phü hcrp vci yeu câu kinh doanh cUa Agribank. 

Cong tác giám sat tin dmg ducic tnin khai và báo cáo thirrng xuyên theo quy djnh cUa 
NHNNVN cUng nhi.r quy djnh nOi bO nhAm cung cap mOt  cách  kip  thii, chInh xác v tlnh hInh 
hoat dOng  tin ding và dánh giá mic dO tp trung rüi ro tin drng cilng thu cliza ra các cãnh báo 
stm dôi vñ bat cr phát sinh bat thithng trong hot dng tin ding. 
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Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S 2 Lang H, Phuông Thành Công, Qun Ba DInh, thành ph Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh hçp nht cho nAm kt thuc ngày 31 tháng 12 näm 2021 (tip theo) 

Mu BOSPrCTD-HN 
(Ban hành theo Thông tw so 

49/2014117'-NHNN ngày 31 thang 12 nãm 2014 
cña Ngan hông N/ia rnthc Vit Nam) 

S6 1iu th hin mrc do rüi ro tin ding nOi  bang t& da cüa Agribank không tInh dn tài san dam báo hay h trçi tin ding, bao gôm: 

Tal ngày 31 tháng 12 nãm 2021 

Tin gui ti NHNNVN 
Tiên gui và cho vay các TCTD 

Chira qua 
hn và chu'a 
phäi TLDP 

Triu VND 

148.144.147 

Ba qua han nhirng chua phãi TLDP 
Qua hn và 

tlâ du'qc 
TLDP 

Triêu VND 

Tng cong 

Triu YND 

148.144.147 

Qua hn Qua hn Qua han Qua hn Qua hn 
tfr 1 dn tfr 10 dn tir9l dn tir 181 dn trên 
10 ngày 90 ngày 180 ngày 360 ngày 360 ngày 

Triu VND Triêu VND Triu VND Triêu VND Triu VND 

khác - gOp 154.73 1.482 31.000 154.762.482 
Các cong ci tài chInh phái sinh 
và các tài san tài chInh khác 52.610 52.610 
Cho vay khách hang - gp 1.259.830.523 3.065.977 23.869.507 2.701. 174 2.998.481 17.082.460 6.900.842 1.316.448.964 
Chirng khoán dâu ttr - gOp 62.975.492 - 62.975.492 
Tài san tai chInh khác - gOp 9.765.559 - 1.886.690 11.652.249 

1.635.499.813 3.065.977 23.869.507 2.701.174 2.998.481 17.082.460 8.818.532 1.694.035.944 
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Ngân hang Nông nghip và Phát triên Nông thôn Vit Nam 
S 2 Lang H, PhirOng Thành Công, Qun Ba Dình 
Thành ph HI Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh hçrp nht 
cho näm kt thiic ngIy 31 tháng 12 näm 2021 (tiêp theo) 

Mu BOS/TCTD-HN 
(Ban hành theo Thông twsô 

491201411T-NHNN ngày 31 tháng 12 näm 2014 
cüa Ngan hang N/ia nzthc Vit Nam) 

41.2. Rüi ro thanh khoãn 

Rüi ro thanh khoàn có th xãy ra khi Agribank không can déi dü tin d có th dáp üng dy dU 
các nghTa vii den han;  hoc có the dap üng các nghia vi den han  nhung phái chju ton that Ian 
dé thrc hin các nghia vi do. Rüi ro nay có the gay ra nhüng ánh huäng tiêu c'rc den ii nhu.n, 
von, danh tiêng cUa Agribank; them chI có the lam cho Agribank bj phá san. 

Quán if TÜi To thanh khoán 

Rüi ro thanh khoãn là i-ui ro Agribank g.p khó khàn trong vic thirc hin nhttng nghia viii di 
vai các khoân nçi phài trá tai chInh. Rüi ro thanh khoàn phát sinh khi Agribank có the không 
dü khà näng thrc hin nghia vii trã nç khi nhUng khoàn ncv phãi ti-a nay den han  a nhting thai 
diem bInh thumg hoc khó khän. Dê giãm thiêu rüi ro thanh khoãn, Agribank phãi huy dng 
tr nhiêu nguôn da dang  khác ngoài nguôn von cci bàn ciria Agribank. Dông thai, Agribank can 
có chInh sách quãn l tài san có tInh thanh khoàn linh hoat, theo dOi dông tiên tl.rclng lai và tInh 
thanh khoãn hang ngày. Agribank cüng can dánh giá dông tiên dir kién và khã näng sn có cüa 
tài san dam bào hin tai  trong trithng hcp can huy dng them nguôn von. 

Thai gian dáo h cüa các tài san và nçv phái trã th hin thai gian con lai  cüa tai san va nçi phái 
trã tInh tir ngày kêt thOc k5' kê toán näm den khi thanh toán theo quy djnh trong hçip dong hoc 
trong diêu khoàn phát hành. 

Các giã djnh và diu kin sau dixçic áp diing trong phân tIch thai gian dn han  cüa các tai san 
và nçi phãi trã cüa Agribank: 

• Tiên giri t?i  NHNNVN thrçic xp loai tin gui thanh toán, trong dO bao gm tin gui d trCt 
bat buc. So du cüa tiên gui dir trft bat buOc  ph%1  thuOc  vào thành phân và kr han cüa các 
khoãn tiên gui khách hang cüa Agribank; 

• Thai gian dáo han  cüa chüng khoán du tu ducic tInh dira trên ngày dáo han  cüa trng loai 
chüng khoán; 

• Thai gian dn han  cUa các khoân tin gui và cho vay các TCTD và các khoàn cho vay 
khách hang ducic xác djnh dra vào ngày den han  cüa hçp dông quy djnh. Thyi gian den 
hn thc tê có the thay diôi do các khê uOc cho vay dixcic gia han; 

• Thi gian dn han cüa các khoãn du tu, gop vn mua c phn dixçic coi là hcin mOt  nàm 
do các khoãn dâu tu nay không có thai gian dáo han  xac dljnh; 

• Các khoãn tin gui, tin vay cüa các t chüc tin d%ing và các khoán ti&n gui cüa khách hang 
ducic xác djnh dra vào tInh chat cüa các khoán nay hotc thai gian dáo han  trên  hvp  dOng. 
Tài khoân tiên gui, tiên vay cüa các to chüc tin diing và tiên gui thanh toán duqc thrc hin 
giao djch theo yêu câu cüa khách hang và do do duçic xep loai không kr han. Thai gian 
dáo han  dôi vói các khoân vay và tiên gui k' han  duçic xác djnh dira trên ngày den han 
theo hqp dong. Trong thirc tê, các khoán nay cO the duçic quay vOng và do dO duy trI trong 
thai gian dài hcm thai gian dáo han  ban dâu; 

• Thai gian dn han  cUa tài san c dnh diiçic xác djnh dija vào thai gian sü ding hthi Ich cOn 
lai cüa tai  san.vD.fr4..- 
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Ngân hang Nông nghip va Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S 2 Lang H, Phirông Thành Công, Quãn Ba DInh 
Thành ph6 Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tui chInh hçp nht 
cho näm kt thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2021 (tip theo) 

Mu B05!FCTD-HN 
(Ban hành theo Thông 1w so 

49/2014117-NHNN ngày 31 tháng 12 nàm 2014 
cüa Ngân hông Nhà nwóc Viz Na,n) 

Bang duâi day trInh bay phân tIch tài san va nçi phái trã tài chInh cüa Agribank theo các nhóm 
kS' dáo hn trnYng üng tInh theo th?ii han  can i.i tü ngày kêt thüc kr kê toán nàrn den ngày phãi 
thanh toán. g4Z 
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Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S 2 Lang Ha, PhuOng Thành Công, Quan Ba Dình, Thành ph HI Ni, Vit Nam 
Thuyh minh báo cáo tIi chInh hqp nht cho näm kt thüc ngày 31 thang 12 nâm 2021 (tip theo) 

Qua han Trong han 

MAu 
(Ban hành theo 

49/2014/Tf-NHNNngay 31 lhang 
ca NgOn hang N/ia 

B05/TCTD-HN 
Thông iw so 

12 nOm 2014 
nzthc Vit Nam) 

Tai ngày 31 tháng 12 nm 2021 fên Trên fMn Tir 1 an Tu 3 den Tü 1 nàm Trên 
3 tháng 3 thIng 1 thIng 3 thIng 12 thIng dn 5 nàm 5 nám Tong cong 

Triêu VND Trtêu VND Triëu VND Trtêu VND Trêu VND Triu VND Tnêu VND Triêu YND 
Tài san 
Tin mat và yang 19.217.844 19.2 17.844 
Tiën gi'ri tai  NHNNVN 148. 144. 147 148. 144. 147 
Tién gCri và cho vay các t chüc 
tin dung khác - gp 96.754.809 29.158.987 28.830.686 18.000 154.762.482 
Chng khoán kinh doanh - gop 68.234 68.234 
Các cong cu tài chfnh phái sinh và 
cac tài san tài chinh khác 53.7 12 (1.402) 300 52.610 
Cho vay khách hang - gip 25. 106. 182 31.5 12.259 64.416.785 161.152.088 560.281.479 345.668.520 128.311.651 1.316.448.964 
Chiing khoán dâu tii - g'p 599.000 508.535 2.537.367 6.954.072 16.002.128 36.561.248 63.162.350 
GOp von, dau tu dài han - gp 33.100 33.100 
Tài san cô dinh 10.531.941 10.531.941 
Tài san co khác - gp 2. 193.680 18.356. 123 20.549.803 

TngtIisãn(1) 27.898.862 31.512.259 347.520.189 192.847.040 596.066.537 361.688.648 175.437.940 1.732.971.475 

Nq phái trã 
Các khoãn nçi Chinh phü va NHNNVN 658.423 758.747 1.417.170 
Tiên gUi và vay các TCTD khác 2.557.700 418.036 220.665 25 1.998 - 3.448.399 
TiUn gUi cUa khách hang 487.250.342 335.095.465 709.759.946 10.383.947 14.677 1.542.504.377 
VOn tài trçl, Ciy thác tâu tu, cho vay 
TCTD chju nil ro 5.788.025 5.788.025 
Phat hành giây t& cO giá 6.894 1.200.000 9.347.673 18.006.205 28.560.772 
Các khoàn phái trã va cOng nç khác 37.984.442 4.149 21.519 114.895 1.613 38. 126.618 

T6ng no' phái trá (2) 528.457.801 336.717.650 710.002.130 25.886.538 18.781.242 1.619.845.361 

MUc chênh thanh khoãn rông 
[(3)=(1)-(2)] 27.898.862 31.512.259 (180.937.612) (143.870.610) (113.935.593) 335.802.110 156.656.698 113.126.114 
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Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S 2 Lang H, Phu*ng Thành Công, Quan Ba DInh 
Thành phô Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh bIo cáo tài chInh hçp nhát 
cho näm kêt thác ngày 31 tháng 12 nAm 2021 (tip theo) 

Mu B05/TCTD-HN 
(Ban hành thea Thông 1w so 

49/2ol4frr-NHNN ngày 31 thông 12 nOni 2014 
cüa Ngân hang Nhà nwóv Vit Nam) 

41.3. Rüi ro thj triro'ng 

Rüi ro thj trlrmg là rUi ro gay ra tác dng tiêu circ d& vói thu nhp, vn cüa Agribank do nhftng 
biên dng bat lçiri cüa các rnüc giá, giá trj có lien quan trên thj truà'ng. Rüi ro thj tnràng bao 
gôm rUi ro lãi suât, rüi ro tiên t và rUiro ye giá. Miic tiêu cüa vic quãn l rüi ro thj tnthng là 
dê quán 1 va kiêm soát các nguy ca ye rài ro thj trumg trong gio'i han  có the chap nh.n dtxcic 
dông thôi tôi da hóa 1i Ich thu dirçtc trên rüi ro. 

Rüiro Mi suit 

Rüi ro lãi suât là thi ro gay ra tác dng tiêu crc d& vói thu nhp, vn cüa Agribank do nhftng 
biên dng bat lcti cüa lài suât. Rüi ro lãi suât phát sinh khi có sr chênh lch ye thi han  gifta tai 
san nhay cam iai suât và nq phài trâ nhay cam lãi suât dixcc huy dng tai trV cho các tài san do. 
Các hoat  dng chInh cUa Agribank tao  ra thi ro lai suât gôm: các hoat  dng cho vay, huy dOng, 
dâu tiz. 

Bang duâi day trInh bay các tai san và nç phãi trá cüa Agribank ducic phân loai theo kr han 
tInh tir ngày két thiic kr ké toán nAm den ngày xác djnh lai  li suât gãn nhât hoc theo ngày dáo 
han cüa hçip dong. Các giâ dnh va diêu kin sau ducic ap ding trong phân tIch k' han  dnh giá 
lai lai suât cüa các tài san và nçc phãi trã cüa Agribank: 

- Tin mt, yang bac,  dá qu; gop vn du tu dài han;  tài san c djnh; các cong cii tàichInh 
phái sinh và cac tài san tài chInh khác; tài san Co khác và các khoãn nçi khác diryc xêp loai 
"Không htrâng lãi"; 

- Tin gui ti Ngân hang Nhà niróc Via Nam dircrc xp loai  "Din  mOt  tháng"; 

• han dinh lai lai suit thrc tE cüa chüng khoán kinh doanh dtrc xác djnh dira trên thông 
tin v k' han  nm gift con 1aj  theo quy dnh và k' djnh giá lai  gân nhât cüa chüng khoán: 

- Chüng khoán có lãi suit c djnh: K han  dnh giá lai  d%ra trên thñ gian dáo hn thirc tê 
hoc thri gian näm gift cOn lai; 

- Chüng khoán có lai sut thã n6i: K' han  djnh giá dra trên kj' djnh lai  lãi suit g.n 
nhâtJk' dáo han  hoc thri gian nàm gift cOn lai. 

• K' han  djnh  lai  lãi suit thirc t cüa chüng khoán du tix dircrc xác djnh nhir sau: 

Các khoàn m%lc có lãi sut c djnh trong su& thii gian n.m gift: K' han  djnh giá dra 
trên thri gian dáo han thc té; 

- Các khoàn mic có lai sut thá ni: K' hn djnh giá 1a  dra trên kr djnh lai  lãi suit gn 
nhât tInh tft ngày kêt thiic k kê toán. 

K han  djnh giá cUa các khoãn tin gui và cho vay các TCTD; các khoãn cho vay khách 
hang; các khoãn cho vay uy thác dâu tir; cac khoãn nçx ChInh phü va Ngan hang Nhà nuàc 
Vit Nam; các khoãn tiên gfti và vay các TCTD khác và khoán mijc tiên gfti cUa khách 
hang duçrc xác dnh nhix sau: 

Các khoán miic CO lãi suit c djnh trong su& thii gian cüa hcipdng: K' han  djnh giá 
lai d%ra trén theii gian dáo han  thrc tê tfnh tir ngày két thiic k' kê toán näm; 

Các khoàn mc cO lai suât thâ nôi: Ki han djnh giá lai dlra trên k' dnh 1i lãi suât gãn 
nhât tInh tir ngày kêt thüc k' kê toán nam;  tj,.- 
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Mu B05/TCTD-HN 
(Ban hành theo Thông tu' so 

49/2014/fl'-NHNN ngày 31 tháng 12 nOm 2014 
cia NgOn hông Nhà nzthc Vit Nam) 

Ngân hang Nông nghip và Phit trin Nông thou Vit Nam 
So 2 Lang H, Phu*ng Thành Công, Qun Ba Dình 
Thành ph Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh hçp nht 
cho nám kt thóc ngày 31 thIng 12 nm 2021 (tiep theo) 

• K' han  dnh giá 1a  cüa khoãn mic phát hành gthy t Co giá duac xác dinh nhu sau: 

Các khoãn miic có lãi sut c djnh: K' han  djnh giá lai  dija trên thii gian dáo hn thrc t 
tInh tr ngày két thüc k' kê toán näm; 

Các khoãn mi,ic có lãi sutthá ni: Kr han djnh giá 1a  dia trên ki djnh 1i lãi su.t gn nht 
tInh tü ngày kêt thic k' kê ton näm. 

• K' han  djnh giá 'a  cüa khoàn miic ngun v6n tài tixi u' thác du tu, cho vay ma Agribank 
chju thi ro ducic xác djnh nhu sau: 

- Các khoãn miic ngun vn Agribank nhtn d tài tn, üy thác du tu, cho vay ma Agribank 
duçic hthng mt müc thu nhp tir lai không chju ánh huing b&i lãi suât thj tru&ng ducic 
xêp 1°a  "Không huO'ng lai"; 

Các khoãn miic ngun vn Agribank nh.n theo ca si lai sut thá n,i vàt quyt djnh lãi 
suât dâu ra: k djnh 'a  lãi suât thrc tê dra trên k' djnh 'a lai suât gân nhât tInh tü ngày kêt 
thüc k' kê toán 
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Ngin hang Nông nghip va Phit trin Nông thôn Vit Nam 
S6 2 Lang H, Phu'ong Thành Công, Quan Ba DInh, thành ph6 Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh hp nht cho nim kt thüc ngày 31 tháng 12 nim 2021 (tip theo) 

Mu B05/TCTD-HN 
(Ban hành theo Thông lwsô 

49/201411T-NHNN ngày 31 thdng 12 nàm 2014 
cua Ngân hang Nhà nithc Vit Nas'n) 

Tai ngày 31 tháng 12 nam 2021 Qua han Không DirOl Tu I den Tin 3 den TOO den Tin 1dn Trên Tong 
huOng Iãi 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng S nim S nim cong 

Tri&i VND Triu VND Triêu VND Triu VND Triu VND Triêu VND Triu YND Triu VND Triu VND 

Tài sin 
Tién mt và yang - 19.217.844 - 19.217.844 
Tiên gi t0i NHNNVN - 148.144.147 - 148.144.147 
Tiên gCri và cho vay các TCTD khác - gp - 96.754.804 29.158.992 28.815.686 21.000 12.000 - 154.762.482 
Chcrng khoán kinh doanh - gp 68.234 - 68.234 
Các cong cv tài chInh phái sinh và cac tài 
sin tAi chInh khác - 52.610 - 52.610 
Cho vay khách hang - gop 56.618.441 70.648.466 165.812.922 786.407.162 227.490.249 5.571.283 3.900.441 1.316.448.964 
Ching khoán du tix - gop 599.000 186.857 450.154 2.537.367 3.204.552 3.749.520 16.002.128 36.432.772 63.162.350 
Gop vOn, du Ut dài han - gp - 33.100 - 33.100 
Tài sin có dlnh - 10.531.941 - 10.531.941 
Tài sin Co khác - gp 2.193.680 18.356.123 - 20.549.803 

Tong tai sin (1) 59.411.121 29.228.865 335.215.415 197.509.281 818.427.400 231.260.769 21.585.411 40.333.213 1.732.971.475 

Nq phii tn 
Các khoin nq ChInh phi và NHNN 1.417.170 - - - - 1.417.170 
TiEn gri và vay các TCTD khác - 2.317.125 499.145 135.620 237.511 258.998 - 3.448.399 
Tim gin cia khách hang 7.410 447.843.947 333.323.634 303.898.598 434.342.285 23.082.266 6.237 1.542.504.377 
V6n tài lJ, Uy thác dâu tin, cho vay TCTD 
chiurUiro - 5.788.025 - 5.788.025 
Phat hành guy tt có giá 6.894 1.200.000 - 9.347.673 18.006.205 28.560.772 
Các khoin phii trã và cong nçt khác - 38.126.618 - 38.126.618 

Ting nq phii tn (2) - 38.134.028 451.585.136 335.022.779 304.034.218 434.579.796 38.476.962 18.012.442 1.619.845.361 

Mi'c chênh nhy cim vOl Iãi sut - ni 
bang [(3)=(1)-(2)] 59.411.121 (8.905.163) (116.369.721) (137.513.498) 514.393.182 (203.319.027) (16.891.551) 22.320.771 113.126.114 

Mic chênh nhy cim vOl Iãi sut ngoi 
bang (4) 

Minc chênh nhy cam vOl Iãi sut ni, 
ngoi bang [(5)=(3)+(4)] 59.411.121 (8.905.163) (116.369.721) (137.513.498) 514.393.182 (203.319.027) (16.891.551) 22.320.771 113.126.114 
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Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S6 2 Lang H, PhuOng Thành Công, Quãn Ba DInh 
Thành phô Ha Ni, Vit Nam 
Thuyh minh báo cáo tài chInh hyp nht 
cho näm kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 (tip theo) 

Phân tIch mic d3 nhgy vói idi suiJt 

MAu BOS/TCTD-HN 
(Ban hành theo Thông tw so 

49/201411T-NHNN ngày 31 thdng 12 nám 2014 
cia NgOn hang Nhà nu-Ov Vit Nam) 

Bang duoi day phân tIch mirc dO ânh huâng tói báo cáo k& qua hoat dQng kinh doanh hçip nMt 
cho nämkêtthiic ngày 31 tháng 12 näm 2021 và von chU so hUu tai  ngày 31 thán 12 näm 2021 
cüa Agribank vOi giâ djnh lãi suât huy dng và cho vay tang. VOi giã djnh lãi suât huy dOng  và 
cho vay giãm, lcn nhuãn thuân va von chU sO hihi cüa Agribank së tang hoc giãm theo chiêu 
ngucrc lai. 

Loi tin t 

VND 
USD 

Mirc tAng 
lãi sut 

1% 
1% 

Anh hir&ng dói vói 
hyi nhun thun và 

vn chü s& hiru 
Triu VND 

738.624 
67.554 

Rüirotiêntê 

Agribank chju rUi ro tin t trong nhfrng giao djch bang ngo.i t, chü yu b.ng Do la M. RUi 
ro trong các giao djch bang ngoai t sê lam phát sinh lAi hoc lô ngo.i t và các khoãn lãi hay 
lô ngo t nay ducic ghi nhn vào báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh hçip nhât. 

Agribank dã thi& 1p hn mirc trng thai tin t d%ra trên h th6ng dánh giá rUi ro nOi bO cüa 
Agribank và các quy djnh cüa NHNNVN. Trng thai dông tiên thrcic quán i hang ngày và chiên 
luçic phông ngra I-ui ro duçic Agribank sir diing dé dam báo trng thai dông tiên duçic duy trI 
trong hn mihi dã thiêt 1p. U#- 

81 

o11 

NG 

'rnM 



Ngân hang Nông nghip và Phát tr1n Nông thôn Vit Nam 
S 2 Lang H, Phir&ng Thành Công, Quãn Ba DInh, thành ph Ha 
Thuyt minh báo cáo tài chInh hQp nht cho näm kt thüc ngày 31 

NOi, Vit Nam 
thang 12 näm 2021 (tiep theo) 

MAn BO5ITCTD-IIN 
(Ban hành theo Thông 1w so 

49/2014/IT-NHNN ngày 31 tháng 12 nO,n 2014 
cta Ngán hang Nhà nzthc Vit Nan) 

Bang drn,i day 1it kê trang  thai tin t cUa các loai tài san, nç phái trã cUa Agribank t.i ngày 31 tháng 12 nàm 2021: 

Tai ngày 31 tháng 12 näm 2021 VND USD EUR Vàng quy di 
Triu VND Triu VND Triêu VND Triêu VND 

Tài san 

Khác 
Triêu VND 

Tong cong 
Triu VND 

Tin mat và yang 17.967.675 1.054.977 164.521 918 29.753 19.217.844 
Tin gui tai  NHNNVN 147.677.843 465.215 1.089 - 148.144.147 
Tin gCri va cho vay các TCTD khac - gOp 150.916.928 3.237.080 328.436 - 280.038 154.762.482 
Chüng khoán kinh doanh - gp 68.234 - 68.234 
Các cong ciii tài chfnh phái sinh va các tài san tài chInh khác (63.414) 114.853 1.171 52.610 
Cho vay khách hang - gp 1.298.339.965 17.8 17.597 243.5 13 6.546 41.343 1.316.448.964 
Chüng khoán du tu - gp 63. 162.350 - - 63.162.350 
Gop v6n, du tu dài han - gOp 33.100 33. 100 
Tài san cô djnh 10.530.542 1.399 - 10.531.941 
Tài san Co khác - gOp 20.496.941 52.850 - 12 20.549.803 

Tiingtàisán(1) 1.709.130.164 22.743.971 738.730 7.464 351.146 1.732.971.475 

Nq phãi trá 
Các khoãn nçi Chfnh phü và NHNN 1.413.109 4.039 22 1.4 17. 170 
Tin gth và vay các TCTD khác 2.552.565 852.118 16.428 27.288 3.448.399 
Tiên gii cña khách hang 1.530.332.551 11.549.346 5 16. 134 106.346 1.542.504.377 
V6n tài trq, üy thác du tu, cho vay TCTD chju rüi ro 4.824.842 784.810 178.373 5.788.025 
Phát hành giây ti cO giá 28.560.510 262 28.560.772 
Các khoán nq khác 38.115.464 10.738 382 34 38.126.618 

Tng nc phãi trã (2) 1.605.799.041 13.201.313 711.317 133.690 1.619.845.361 

Trng thai tiên t nôi bing [(3)=(1)-(2)] 103.331.123 9.542.658 27.413 7.464 217.456 113.126.114 

Trng thai tin tê ngoi bang (4) 8.744.809 (8.743.638) (1.171) 

Trng thai tin t ni, ngoi bang [(5)=(3)+(4)] 112.075.932 799.020 26.242 7.464 217.456 113.126.114 
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Ngân hang Nông nghip va Phát trin Nông th6n Vit Nam 
S6 2 Lang H, Phirong Thành Công, Quân Ba Dlnh 
Thành ph6 Ha Ni, Vit Nam 
Thuyêt minh báo cáo tài chfnh hçp nht 
cho näm kt thüc ngày 31 tháng 12 nm 2021 (tiêp theo) 

Mu BO5ITCTD.HN 
(Ban hành theo Thông tu so 

49/2014/JT-NHNN ngày 31 :háng 12 nám 2014 
cüa Ngan hông Nhô nwác Vit Narn) 

Voi giá dinh cac bin s6 khác, dAc bit là lai suit, không thay di, bang dixâi day phân tIch mrc 
do ãnh huông tâi báo cáo kêt qua hoat dOng  kinh doanh hcip nhât cho näin kêt thic ngày 31 
tháng 12 näm 2021 và von chü so hftu t.i ngày 31 tháng 12 nàni 2021 cüa Agribank trong 
truàng hcTp: 

Loai tin t Mire tang t giá Anh hirong di v&i 
loi nhuân thun và 

vn chü sr hüu 
Triu VND 

USD 76.342 
EUR 219 

Rüi ro v giá cháng khoán 

Agribank chju rüi ro v giá d6i vOi các khoãn du tu vào ching khoán kinh doanh và chüng 
khoán sn sang d ban. RiM ro ye giá dôi vOi các khoãn du tu chirng khoán kinh doanh dixcic 
quãn 1 qua vic phân tIch các biên dng cüa giá thj tnthng và quyêt djnh dâu ttr phi thuc vào 
mic tiêu thu kñ nhuán ngAn han. Dâu tir vào chüng khoán sn sang dê ban phi thuOc  vào mic 
tiêu kinh doanh cUa Agribank có tInh den mic tiêu da dng hóa danh mic dâu tu. 

42. Thuyt minh cong ci tài chInh 

.4N) 

.4 
Bang sau trInh bay giá tr ghi s và iá trj hçip 1 cüa các tài san và ncr phái trã tài chinh cüa 
Agribank trong các trurng hcrp có the xác djnh ducic: ij- 
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Thuyêt minh v giá trj hçrp 1 

Thông tir s 210/2009/TT-BTC do BO Tài chInh ban hành ngày 6 tháng 11 näm 2009 yêu cu 
thuyêt minh ye phrnmg pháp xac djnh giá tn hcip 1 và các thông tin ye giá trj hçp 1 cüa tài san 
và nçi phái trã tài chInh dê có the so sánh giá tn hçrp 1 và giá tn ghi so. 



Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
- S So 2 Lang H, Phubng Thanh Cong, Quan Ba Dinh, thanh pho Ha Nçi, Viet Nam 

Thuyt minh báo cáo tài chInh hop nht cho näm kt thuic ngày 31 tháng 12 näm 2021 (tip theo) 

Mu BO5ffCTD-HN 
(Ban hành theo Thông iw so 

49/2014f1T-NHNN ngày 31 thông 12 nOrn 2014 
cüa NgOn hông Nhà nwOv Vit Narn) 

Tai ngày 31 tháng 12 nàm 2021 Giá tr! ghi so 

Giá trj 
hop 13 

Triêu VND 
Tài san tài chInh 

Giá trl hçrp 19 
thông qua 

BCKQHDKD 
Triêu VND 

Gi& dn 
ngày Cho vay 

dáo hn Va phãi thu 
Triu VND Triu VND 

Tài sán/ 
(Phãi trã) khác Tng cong 

Sn sang hch toán theo giá trj 
d ban giá trj phân bô ghi s 

Triu VND Triu VND Triu VND 

Tiên mt và yang - 19.217.844 - 19.217.844 19.2 17.844 
Tiên giri tai  NHNNVN - 148.144.147 - 148.144.147 148.144.147 
Tiên gui và cho vay các TCTD khác - thuân - 154.762.482 154.762.482 (*) 

Chüng khoán kinh doanh - thuân 65 .90 1 65.901 (*) 

Các cong ci tài chInh phái sinh và các tài 
san tài chInh khác 52.6 10 52.6 10 (*) 

Cho vay khách hang - thuãn - 1.281.865.490 - 1.281.865.490 (*) 

Ching khoán dâu tu - thuân 4.156.684 - 58.302. 147 - 62.458.831 (*) 

Gop von, dâu tu dài han  - thuân - 26.800 - 26.800 (*) 

Tài san tai chInh khác - 9.909.101 - 9.909.101 (*) 

118.511 4.156.684 1.613.899.064 58.328.947 - 1.676.503.206 

Nq phii trã tài chfnh 
Cc khoán nçi ChInh phü và NHNNVN 1.4 17. 170 1.4 17. 170 (*) 

lien gii và vay các TCTD khác 3.448.399 3.448.399 (*) 

lien gun cüa khách hang - 1.542.504.377 1.542.504.377 (*) 

Von tài trcr, üy thác dâu tu, cho vay 
TCTD chiu thi ro 5.788.025 5.788.025 (*) 

Phát hành giây tà có giá 28.560.772 28.560.772 (*) 

Các khoãn nçi phãi trã tai chinh khác - 26.743.943 26.743.943 (*) 

1.608.462.686 1.608.462.686 
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Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
s6 2 Lang H, Phuông Thành Công, Quân Ba Dình 
Thành ph Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh bIo cáo tii chInh hyp nhãt 
cho näm kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2021 (tip theo) 

Mu B05/TCTD-HN 
(Ban hành theo Thông tw so 

49/2014117'-NHNN ngày 31 tháng 12 nám 2014 
cua NgOn hang Nhà nzthc Vit Nam) 

(*) Agribank chua xác djnh duvc  giá tn hçrp 1 cUa các cong ci tài chInh nay d thuyt minh trong 
báo cáo tài chInh hçip nhât vi không có giá niêm yet trên thj trlrmg cho các cong ci tài chfnh 
nay và các Chuãn mirc kê toán Viêt Nam, Chê d kê toán Vit Nam áp ding cho các To chirc 
TIn dung do Ngân hang Nhà nuâc Vit Nam ban hành và các quy djnh pháp l có lien quan 
chua có huàng dan ye cách xác djnh giá trj hcip 1 sir ding các k5' thut djnh giá. Giá tn hçip I 
cüa các cong ci tài chInh nay có the khác vâi giá trj ghi so cüa các cong ciii tài chInh nay. 

43. T5' giá mt s 1oi ngoi t vào thô'i dim 1p  báo cáo 

Ty giá ngày 
31/12/2021 31112/2020 

VND VND 

EUR 27.39 1 28.424 
GBP 31.880 31.547 
HKD 2.965 2.982 
USD 23.015 23.110 
CHF 24.988 26.231 
JPY 208 224 
AUD 17.298 17.830 
SGD 17.115 17.496 
THB 719 773 

..11a 

CAD 18.559 18.137 CONG 
DKK 3.685 3.821 NHl& 
NOK 2.690 2.709 
SEK 2.700 2.822 
NZD 16.100 16.707 
LAK 2,40 2,50 
KHR 5,70 5,70 
KRW 20 21 
CNY 3.565 3.534 
yang 5.657.500 5.572.500 

44. Sty kiin quan tr9ng trong nãm tài chInh 

Six hung phát trö 1i trên din rng cUa dai djch Covid- 19 bt du tr cu& tháng 4 nàm 2021 ô 
Vit Nam dã ánh huâng lan den thu nhp cüa nguxi dan và hot dng kinh doanh cüa nhiu 
doanh nghip a nhiêu ngành nghê khác nhau. ChInh phil Vit Nam dã thxc hin nhiu bin pháp 
ngàn chn và phông ngra, trong do nôi bt là vic thuc hin cách ly xã hôi trong th&i gian dài 
và day mnh tiêm chüng toàn dan. Den nay, t' 1 bao phü vac-xin phông Covid- 19 tai  Vit Nam 
dA dt trên 90%, tuy nhiên, ánh hi.r&ng cüa djch bnh tâi hoat dng san xuât kinh doanh cüa các 
doanh nghip, trong do cO Agribank, phi thuc vào din biên cüa djch bnh trong trnng lal bao 
gôm thñ gian và mrc do lay lan cüa djch bnh và các thông tin không the d%r doán chic chin 
duçic ti ngày 1p báo cáo tài chInh hcip nhât nay. 
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Nguôi lap: 

Nguyn Van Chat 
Trithng ban 

Ban Tài chInh - Kê toán 

K toán trtthng: 

Phüng Van Hung Quang 
Kê toán trtráng 

NGAN ANG' 
NO. GHIP 

PHITRIEN 
NO GTHON 
VIT 

Thành 
Tong Giám dôc 

Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S 2 Lang H, Phir&ng Thành Công, Qun Ba Dình 
Thành ph6 Ha NOi,  Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chfnh hçp nht 
cho näm kêt thóc ngày 31 tháng 12 näm 2021 (tip theo) 

Mu BOSITCTD-HN 
(Ban hành tlieo Thông iw so 

4912014/TI-NHNN ngày 31 t/iáng 12 nOm 2014 
cüa NgOn hang Nhà nwác Vit Nam) 

Trong nàm kt thüc ngày 31 thang 12 nãm 2021, Agribank dä thrc hin ca câu 1.i thii gian trá 
ni, min, giãm lãi, phi và giü nguyen nhóm nçx cho các khách hang chju ánh hixông cüa djch 
Covid-19 theo hixo'ng dan cüa Thông tu 03 (Thuyêt minh 4.8). 

45. Các sir kiin sau ngày kt thüc ky k toán nãm 

Khong có sir kin quan trong nào xãy ra ké t1r ngày kt thüc k' k toán nãm yêu cu phái có 
các diêu chinh hoc thuyêt minh trong báo cáo tài chmnh hcrp nhât nay. 

46. Phê duyt báo cáo tài chmnh 

Báo cáo tài chInh hçip nht dixqc Ban Tng Giám d&c Ngân hang phê duyt vào ngày 30 tháng 
3 näm 2022.Lw 

Ngày 30 tháng 3 näm 2022 
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