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t Ban Tng Giám dc 

en Minh Phi.rang 
Phó Tong Giám dOc 

Ngân hang Nông nhip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
Báo cáo cüa Ban Tong Giám dc 

Ban Tng Giám dc Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam ("Ngân 
hang") trInh bay báo cáo nay và báo cáo tai chInh riêng gifla niên d dInh kern cüa Ngân hang 
cho k' sáu tháng kêt thüc ngày 30 tháng 6 näm 2021. 

Ban Tng Giám dc Ngãn hang chju trách nhim 1tp, trInh bay trung thrc và hçip 1 báo cáo 
tài chInh riêng giüaniên d theo các Chuân mirc kê toán Vit Nam, Chê d ké toán Vit Nam 
áp d%ing cho các To chüc tin d%lng do Ngân hang Nha nisâc Vit Narn ban hanh Va các quy 
djnh pháp 1 có lien quan den vic 1p và trInh bay báo cáo tài chInh gifla niên d. Theo 
kiên cüa Ban Tong Giám dôc Ngan hang: 

(a) Báo cáo tài chInh riêng gifla niên d duc trInh bay tü trang 5 den 75 dã phãn ánh trung 
thrc và h?p  1 tInh hInh tài chInh truâc hp nhât cüa Ngân hang ti ngay 30 tháng 6 
näm 2021, kêt qua hoat dng kinh doanh và hru chuyn tiên t truàc hp nhât cüa Ngân 
hang cho k' sáu tháng kêt thüc cüng ngay, phü hp vâi các Chuân mirc kê toán Vit 
Narn, Chê d kê toán Vit Narn áp diing cho các To chrc tin diing do Ngân hang Nha 
nuc Vit Narn ban hành va các quy djnh pháp 1 có lien quan den vic 1p va trInh bay 
báo cáo tai chInh giüa niên d; va 

(b) Tai  ngay 1p báo cáo nay, không có 1 do gI d Ban Tng Giám dc Ngân hang cho 
rang Ngân hang se không the thanh toán các khoán nç phãi trã khi den han. 

Ban Tng Giám dc Ngân hang dã phê duyt phát hành báo cáo tài chinh riêng gifla niên d 
dinh kern. 

Ha NOi,  ngày 22 tháng 7 närn 2021 

2 



KPMG Limited 
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BAO CÁO SOAT XET THÔNG TIN TAI CHIN H GIU'A NIEN DO 

Kmnh gü'i Hôi d6ng Thành viên và Ban Tang Giám d6c 
Ngân hang Nông nghiêp và Phát triên Nong thôn Viêt Nam 

ChOng tôi dà soát xét báo cáo tài chInh riêng gi0'a niên d dInh kém cOa Ngân hang 
Nong nghip và Phát tri4n NOng thOn Vit Nam ("Ngân hang"), bao gm bang can 
di k toán riêng ti ngày 30 tháng 6 nàm 2021, báo cáo kt qua hot dng kinh 
doanh riêng và báo cáo lu'u chuyên tin t riêng cho ks' sáu tháng kt thOc cOng 
ngày và các thuyt minh kèm theo du'c Ban Tong Giám dc Ngân hang phê duyt 
phát hành ngày 22 tháng 7 nãm 2021, cucc trinh bay t0 trang 5 dn trang 75. 

Trách nhiêm cüa Ban T6ng Giám dôc 

Ban Tong Giám d6C Ngân hang chu trách nhim 1p và trInh bay trung thç'c và hQ?p 
! báo cáo tài chinh riêng gi0a niên d nay theo các Chuân mçic Kê toán Vit Nam, 
Ch d K toán Vit Nam áp dyng cho các To ch0c tin dung do Ngán hang Nhá 
nuO'c Vit Nam ban hánh và các quy dnh pháp l có lien quan den vic lap và trInh 
bay báo cáo tài chInh giO'a niên d, và chu trách nhim v kiOm soát ni b ma Ban 
Tong Giám dec xác dlnh  là can thi4t de dam bào vic 1p báo cáo tài chInh riêng 
giO'a niên d khOng có sal sOt trpng yu do gian ln hay nhm lan. 

Trách nhiêm cüa Kiêm toán vien 

Trách nhim cOa chOng tOi là du'a ra kt lun v báo cáo tài chInh riêng giD'a niên 
d nay dy'a trên kt qua soát xét cOa chOng tôi. ChUng tOi dà thy'c hin cOng vic 
soátxéttheo Chun my'cVitNam v hcp deng dlch  vy soátxéts 2410 Soátxét 
thông tin tài chInh g1Qa niên c1t5 do kiêm toán v/en cT5c Ip cUa c1cn vi th hin. 

Cong vic soát xét thông tin tài chInh giO'a niên d bao gm vic thyc hin các cuc 
phông vn, chO yu là phông vn nhO'ng ngu'Oi chju trách nhim ye các vn dê tài 
chInh k toán, và thu'c hiên thu tyc phàn tIch và các thu tuc soát xét khác. Môt cuôc 
soát xét v co bàn cO phm vi hp ho'n mt cuc kiêm toán duyc thy'c hin theo 
các Chun mt,vc Kim toán Vit Nam và do vy khOng cho phep chOng tOi dt du'Q'c 
su' dam bào rng chOng tOi sê nhn bit du'o'c tt cà các van dê trpng yu cO the 
du'çc phát hin trong môt cuôc kim toán. Theo dO, chUng tOi không du'a ra ' kiOn 
kiêm toán. 

KPMG Limited, a Vietnamese one member limited liability company and a member firm of the 
KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International 
Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 



02-00 1 82-21-1 

oon Kim 
Giy ChU'ng nhn Dàng k' Hánh ngh 
Kiêm toán so 0557-2018-007-1 
Phó T6ng Giám dcc 

Ha NOI,  30 -D7 21 

Két Iuãn cüa kim toán viên 

Can cá' trén kt qua soát xét ciia chüng tôi, chüng tôi không thy CO Vfl dè gl khin chtng 
tôi cho rng báo cáo tài chInh riêng giU'a niên do dinh kern dã không phán ánh trung thu'c 
và ho'p I', trên các khia cnh trong yu, tlnh hlnh tài chinh tru'c hp nht cüa Ngân hang 
Nong nghiêp Va Phát tr14n Nong thôn Vit Nam ti ngày 30 tháng 6 nãm 2021, kt qua hoat 
dong kinh doanh tru'ô'c ho nht và Iu'u chuyn tin t tru6'c ho'p nht cia Ngân hang cho 
k' sáu tháng k4t thUc cüng ngay, phi hp'p vâi các Chuân my'c Ké toán Viêt Nam, Ch do 
K toán Viêt Nam áp dung cho các T chü'c tin dung do Ngan hang Nhà nu'c ViOt Nam 
ban hành vá các quy dlnh  pháp I' có lien quan dn vic 1p và trinh bay báo cáo tái chInh 
gi0a niên do. 

Vn d khác 

Báo cáo tài chInh riêng cho nám ktthUc ngáy 31 tháng 12 nàm 2020 vá baa cáo tài chinh 
riêng giO'a niên do cho k' sáu tháng két thUc ngáy 30 tháng 6 nãm 2020 ciia Ngan hang 
du'o'c kim toán vá soát xét bO'i mt Cong ty kim toán kháC và cong ty kim toán nay dã 
dua ra ' kin và kt luOn chap nhân toàn phan tt.ng 'ng d6i vO'i các báo cáo tài chInh do 
trong báo cáo kiêm toán ngáy 23 tháng 3 nãm 2021 vá báo cáo soát xét ngày 14 thang 8 
nám 2020. 

Cong ty TNHH KPMG 

Pham Thi Thüy Linh 
Giy Ch'ng nhn Dang k' Hánh ngh 
Kim toán s 3065-2019-007-1 
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10 
10.1 
10.2 
10.3 

Nân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang Hi, Phtrô'ng Thành Công, Qun Ba DInh 
Thành ph Ha Ni, Vit Nam 

Mu BO2a/TCTD 
(Ban hành theo Thông tw so 

49/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 nOm 2014 
cOa NgOn hang Nhà nu&c Viçt Nam) 

BANG CAN DO! KE TOAN RIENG TJ NGAY 30 THANG 6 NAM 2021 

Thuyt 30/06/2021 31/12/2020 
minh Triêu VND Triêu VND 

A TA! SAN 

I Tin mt và yang 

II Tin gfri tti Ngân hang Nhà nu*c Vit 
Nam ("NHNNVN") 

III Tin gui và cho vay các t chü'c tin diing 
("TCTD") khác 

1 Tin g1ri tai eác TCTD khác 
2 Cho vay các TCTD khác 
3 Dir phông rUi ro tiên gui và cho vay các 

TCTD khác 

IV Chfrng khoán kinh doanh 
1 Chrng khoán kinh doanh 
2 Dr phông rüi ro chirng khoán kinh doanh 

17.009.237 

4 180.144.917 

5 119.365.299 
87.947.589 
3 1.448.710 

(3 1.000) 

6 36 
291 

(255) 

16.596.225 

108.843.729 

117.298.659 
81. 143.330 
36. 190.329 

(35.000) 

36 
291 

(255) 

V Các cong ciii tài chinh phái sinh và các 
tài san tài chinh khác 7 217.020 25.697 

VI Cho vay khách hang 
1 Cho vay khách hang 
2 D%r phong rüi ro cho vay khách hang 

VIII Chtrng khoan dau tir 
1 Chimg khoán dâu tu sn sang dê ban 
2 Chung khoán dâu tr giü den ngày dáo hn 
3 Dr phông rüi ro chüng khoán dâu tu 

IX Gop vn, du tir dài hn 
1 Dâu tix vào cong ty con 
2 Von gop lien doanh 
4 Gop von, dâu tu dài hn khác 
5 Dir phông giãm giá dâu tu dài hin  

1.199.977.809 
8 1.232.051.615 
9 (32.073.806) 

73.168.635 
69.482.669 
3.759.684 

(73.718) 

1.791.805 
2.23 1.508 

8.206 
26.800 

(474.709)  

1.188.747.665 
1.212.624.713 

(23.877.048) 

99.930.393 
96.265.152 
3.759.684 

(94.443) 

1.775.882 
2.231.508 

8.206 
26.800 

(490.632) 

Các thuylt minh dinh kern là bô phán hcip thành cta báo cáo tài chInh riOng gita niên d(5 nay 
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Nân hang Nông nghip và Phát triên Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang H, Phuông Thành C6ng, Qun Ba 0mb 
Thanh pho Ha NQI, Vict Nam 
Bang can d6i k toán riêng tal ngày 30 tháng 6 nám 2021 
(tip theo) 

Mu B02aITCTD 
(Ban hành thea Thông ur so 

49/2014/TT-NHNN ngày 31 thông 12 nOm 20/4 
cOn Ngân hang Nhà nu'Ov Vit Nam) 

Thuyêt 
minh 

30/06/2021 
Triu VND 

31/12/2020 
Triêu VND 

x Tãi san c dinh ("TSCD") 9.385.012 9.982.990 
1 Tài san cô djnh hüii hinh 12 7.284.573 7.828.361 
a Nguyen giá 12 19.604.542 19.498.395 
b Hao mon TSCD 12 (12.319.969) (11.670.034) 
2 Tài san cô djnh thuê tãi chInh 13 4.286 8.06 1 
a Nguyen giá 13 43.130 55.609 
b Hao mOnTSCD 13 (38.844) (4 7.548) 
3 Tài san cô djnh vô hinh 14 2.096.153 2. 146.568 
a Nguyen giá 14 3.428.613 3.42 7.440 
b Hao mOn TSCD 14 (1 .332.460) (1.280.872) 

XII Tài san Co khác 15 20.182.453 23.765.605 
1 Các khoãn phãi thu 15.1 7.483,828 10.680.618 
2 Các khoãn lài, phi phãi thu 15.2 11.989.254 11.960.224 
4 Tài san Co khác 15.3 2.007.708 2.424.236 
5 Các khoãn d phông rüi ro cho các 

tài san Co ni bang khác 15.4 (1.298.337) (1.299.473) 

TONG TAI SAN 1.621.242.223 1.566.966.881 

B NQ PHAI TRA vA VON CHU S( HUt 

NQ PHAI TRA 

I Các khoãn ncr ChInh phü và NHNNVN 16 1.980.435 4.600.777 

II Tien gui va vay cac TCTD khac 17 2.689.116 2.371.200 
1 Tiên g1ri cüa các TCTD khác 2.344.666 2.040.200 
2 Vay các TCTD khác 344.450 33 1.000 

III Tin gui cüa khách hang 18 1.467.071.643 1.407.513.358 

V Vn tài trçr, üy thác du tu', cho vay 
TCTD chiu rüi ro 6.262.021 6.271.318 

VI Phát hành giy tcr có giá 19 36.690.485 40.241.874 

Các thuyt minh dInh kèni là bc5  phn hccp thành cüa báo cáo Iài chinh riêng giü'a niên dç3 nay 
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Nãn hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang H, Phu'ô'ng Thành Công, Qun Ba DInh 
Thành phó Ha Ni, Vit Nam 
Bang can di k toán riêng ti ngãy 30 tháng 6 nãm 2021 
(tip theo) 

Mu B02a/TCTD 
(Ban hành theo Thông tu- so 

49/2014/17'-NHNN ngày 31 tháng 12 nOm 2014 
cOa NgOn hang Nhà rnthc Vit Nam) 

VII Các khoãn no' khác 

Thuyt 
minh 

30/06/202 1 
Triéu VND 

32.075.467 

31/12/2020 
Triéu VND 

34.551.719 
1 Các khoãn lài, phi phái trã 20.1 23.341.892 25.794.304 
2 Thuê TNDN hoân lai phãi trã 972 693 
3 Các khoãn phãi trà và cong nç khác 20.2 8.732.603 8.756.722 

TONG N PHAI TR4 1.546.769.167 1.495.550.246 

VON CHU S HUU 

VII Vn và các qu 22 74.473.056 71.416.635 
1 Von 34.438,257 30.915.157 
a Vôndiêulë 34.233.023 30.709.923 
b Von khác 205.234 205.234 
2 Các qu cüa TCTD 26.506.620 22.159.933 
5 Lcii nhun chua phân phôi 13.528.179 18,341.545 

TONG VON CHU sO HUll 74.473.056 71.416.635 

TONG NQ PHAI TRA VA VON 
CHU sO HUll 

1.621.242.223 1.566.966.881 

Các thuyt minh dInh kern là b3 phin hcip thành cüa báo cáo tài chinh riêng giüa niên d nay 
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Ngày 22 tháng 7 näm 2021 

Ngi.rô'i lap: Ke toan tnr&ng: " cn phe duyt: 

NGAN HANG 
NONG NGHIE 

VA PHAT TR 

o NONGTHG 

•', VIETNA. 
- 

Nân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang H, Phirô'ng Thành Công, Qun Ba DInh 
Thänh ph Ha Ni, Vit Nam 
Bang can di k toán riêng ti ngãy 30 tháng 6 näm 2021 
(tip theo) 

Mu BO2aITCTD 
(Ban hành theo Thông tu so 

49/2014/77'-NHNN ngày 31 tháng /2 nOm 2014 
cza Ngân hang Nhà nw&c Vit Nam) 

Thuyt 
minh 

30/06/2021 
Triu VND 

31/12/2020 
Triu VND 

CAC CHI TIEU NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN 

I NGHiA VJ N TIEM AN VA 
CAC CAM KET KHAC 

1 Bão1änhvayvn 165.661 221.950 
2 Cam kêt giao djch hôi doái 125.515.423 29.099.387 

Cam kêt mua ngoqi tç 321.091 99.776 
Cam kêt ban ngoqi tç 24.788.030 5.022.986 
Cam két giao d/ch hoán dói 100.406.302 23.976.625 

4 Cam kêt trong nghip vi L/C 3.708.757 4.580.963 
5 Bão lAnh khác 23.398.309 24.033.011 
6 Cam kêt khác 719.684 169.684 

Nguyn Thj L 
Phó Trw&ng ban 

Ban Tài chInh - Kê toán 

Phüng Van Himg Quang i!.nMinh Phung 
Phó Tong Giám dOc 

Các thuyt minh dinh kern là bôphdn hcip thành cüa báo cáo tài chinh riêng gia niên do nay 
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Nân hang Nông nghip vã Phát trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang Ha, Phtr?rng Thành Công, Quân Ba DInh 
Thanh pho Ha NQI, Viçt Nam 

Mu BO3a/TCTD 
(Ban hành theo Thông 1u so 

49/2014/Tr-NHNN ngày 31 thang 12 nOm 2014 
cüa NgOn hông Nhà nzthc Vft Nam) 

BAO CÁO KET QUA HOJT DQNG KINH DOANH RIENG CHO 
KY SAU THANG KET THUC NGAY 30 THANG 6 NAM 2021 

Thuyt 
minh 

Ky sáu tháng 
kt thüc ngày 

30/06/2021 
Triêu VND 

K5' sáu tháng 
kt thtIc ngày 

30/06/2020 
Triu VND 

1 Thu nhp läi và các khoán thu nhp tiiang tr 23 57.149.274 55.022.741 
2 Chi phi lai và các chi phi tuung t%r 24 (31.176.167) (34.908.133) 

I Thu nhp lãi thun 25.973.107 20.114.608 

3 Thunphotdngdjchvii 25 3.637.563 2.973.857 
4 Chiphihoitdngdjchvii 25 (1.110.338) (904.647) 

II Lãi thun tfr hoit dng djch viii 25 2.527.225 2.069.210 

III Lãi thun tir hoit dng kinh doanh yang 
vàngoii hi 758.626 584.779 

V Lai/(lo) thuan tir mua ban chuiig khoan dau tir 26 20.763 (18.170) 

5 Thu nhp tr hot dng khác 4.680.996 2.920.737 
6 Chi phi hoat dng khác (387.117) (230. 143) 

VI Lãi thun tir hoit dng khác 4.293.879 2.690.594 

VII A S A Thu nhap tu gop von, mua co phan 27 7.800 25.900 

VIII Chi phi hoit dng 28 (11.466.716) (12.181.745) 

IX Loi nhun thun tfr hoit dng kinh doanh 
tru*c chi phi dir phông rüi ro tin dung 22.114.684 13.285.176 

X Chi phi di phông rüi ro tin diing 29 (12.650.327) (6.523.668) 

XI Tong lçri nhun trir&c thug 9.464.357 6.761.508 EM 

10 Chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hành 30 (1.891.221) (1.347.331) 
11 (Chi phI)/lçñ Ich thuê thu nhp doanh nghip 

hoànlai 30 (279) 14 

XII Chi phi thu thu nhp doanh nghip 30 (1.891.500) (1.347.317) 

XIII Lçi nhun sau thud 7.572.857 5.414.191 

Ngày 22 tháng 7 näm 2021 

Ngi.rii lip: K toán tru&ng: i phê duyt: 
686 

NGAN HA 
NONG NGH 
vA PHAT T' I 

NONGT  . 
VIET N' M 

inh Phi.rong Nguyn Thj L Phüng Van Hi.mg Quang 
Phó Trwàng ban o Tong Giám dOc 

Ban Tài chInh - Kê toán 
Các thuylt minh dInh kern là bO phdn hcip thành cza báo cáo tài chInh riêng giia niên dO nay 
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Ngan hang Nong nghiçp và Phát trien Nong thon Viçt Nam 
S 2 Lang Ha, Phirông Thãnh Công, Quân Ba DInh 

S S Thanh pho Ha NQJ, Vtçt Nam  

Mu BO4a/TCTD 
(Ban hành theo Thông tu so 

49/2014/77'-NHNN ngày 31 tháng 12 nOrn 2014 
cüa NgOn hang Nhà nzthc Vit Nam) 

BAO CÁO LUt CHUYEN TIEN TE RIENG CHO KY SAU THANG 
KET THUC NGAY 30 THANG 6 NAM 2021 (PHUNG PHAP TRIXC TIEP) 

Ky sáu tháng K)' sáu tháng 
kt thüc ngãy két thüc ngày 

30/06/2021 30/06/2020 
Triu VND Triêu VND 

LUt CHUYEN TIEN TU' HOAT BONG KINH DOANH 

01 Thu nhp lài và các khoãn thu nh.p tiang tr nhn dixçc 
02 Chi phi lAi và các chi phi tuang tir dä trã 
03 Thu nhp thuân tü hot dng djch vi nhn duçc 
04 Chênh 1ch so tiên th%rc thu, thirc chi tü hot dng 

kinh doanh (ngoi t, yang và chüng khoan) 
05 Chi hot dng khác 
06 Tiên thu các khoán nq dà duçic xir 19 xóa, bü dap 

bang nguôn rüi ro 
07 Tiên chi trã cho nhân viên và hot dng quãn 19, 

cong vi 
08 Tiên thuê thu nhp doanh nghip thirc np trong k9 

.A A Lu'u chuyen tien thuan tir hoit d9ng kinh doanh 
tru'óc nhüng thay dôi v tài san và ncr hoit dng 

Nhung thay di v tài san hott dng 
09 Giãm/(tang) các khoãn tiên gi:ri và cho vay 

TCTD khác * 
10 Giãm các khoán ye kinh doanh chimg khoán 
11 (Tang)/giãm các cong ciii tài chInh phái sinh và các 

tài san tài chinh khác 
12 Tang các khoãn cho vay kháchhàng 
13 Giám nguôn dr phông dê bü clap ton that các khoãn 
14 Giân'il(täng) khác ye tài san hot dng  

57.120.244 
(33.628.579) 

2.527.225 

758.664 
(380.937) 

4.652.328 

(14.743.990) 
(1.202.908) 

15.102.047 

11.047.348 
26.782.483 

(19 1.323) 
(19.426.902) 
(4.457.569) 
2.869.321  

54.694.346 
(33.680.822) 

2.069.210 

584.931 
(191.374) 

2.881.770 

(10.434.108) 
(28.985) 

15.894.968 

(12.375.499) 
15.137.385 

42.067 
(13.68 1.609) 
(1.781.086) 
(1.284.137) 

Nhung thay dôi v ncr hoit dng 
15 Giãm các khoán nci ChInh phü và NHNNVN 
16 Tang/(giãm) tiên gri và vay tir các TCTD khác 
17 Tang tiên giri cüa khách hang 
18 (Giam)/tang phãt hành giây t có giá (ngoi tr1r giây t?Y 

có giá phát hành thrçc tInh vào hott dng tàichInh) 
19 (Giãm)/tãng các nguôn von tài trçY, üy thác dâu tu, 

cho vay ma TCTD chju rüi ro 
20 Giãm khác ye nçi hot dng 

I LUU CHUYEN TIEN THUAN T HOT 
BONG KINH DOANH 

(2.620.342) (149.171) 
317.916 (289.340) 

59.558.285 13.406.423 

(3.551.389) 133 .546 

(9.297) 106.646 
(2.337.134) (3.924.623) 

83.083.444 11.235.570 

Các thuyut minh dinh kern là b phn hçip thành cza báo cáo tài chInh riêng gita niên d(5 nay 



Nân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang Ha, Phtrô'ng Thành Công, Quân Ba DInh 
Thanh pho Ha NQI, V.çt Nam 
Báo cáo Iuu chuyn tin t riêng cho k)' sáu tháng 
kt thác ngày 30 tháng 6 näm 2021 
(Phirong pháp trirc tip - tip theo) 

Mu B04a/TCTD 
(Ban hành theo Thông tu so 

49/2014/TI'-NHNN ngày 31 tháng 12 nám 2014 
cza Ngán hang Nhà nzthc Vit Nam) 

K)r sáu tháng 
kt thtic ngày 

30/06/202 1 
Triêu VND 

LU1J CHUYEN TIEN Tt HOAT BONG DAU TU' 

Ky sáu tháng 
két thuic ngày 

30/06/2020 
Triêu VND 

01 Muasmtàisãncdjnh (181.269) (162.418) 
02 Tiên thu tr thanh 1, nhixcxng ban tài san cô djnh 22.488 198 
09 Tiên thu cô tue và hi nhun duGc chia tir các khoãn 

dâu tu, gop von dài htn 7.800 25.900 

II LU'U CHUYEN TIEN THUAN Tt HOAT BONG 
DAU TIJ' 

(150.981) (136.320) 

LU'U CHUYEN TIEN TU' HOJT BONG  TA! CHNH 

01 Tang vn diu 1 3.523. 100 23.100 
04 Tim frng lçii nhutn np vào Ngan sách Nhà nuic (1.63 1.375) 

III LUt CHUYEN TIEN Tt HOAT BONG 
TAI CHNH 1.891.725 23.100 

IV LU'U CHUYEN TIEN THUAN TRONG KY 84.824.188 11.122.350 

V TIEN VA CAC KHOAN TU'NG DU€ING TIEN 
TM THI DIEM BAU K 202.712.578 159.202.312 

VII TIEN vA CAC KIJOAN TU'cNG BU'€NG TIEN 
T4I THfl DIEM CUOI KY (Thuyt minh 31) 287.536.766 170.324.662 

Ngày 22 tháng 7 näm 2021 

Ngui lap: K toán truô'ng: 

Nguyn Thj L Phüng Van Hung Quang 
Phó Truáng ban 

Ban Tài chInh - Ké toán  

phê duyt: 

h Minh Phng 
Phó Tdng Giám dóc 

£Z NGAN  HANG 
NONGNGHI 
vA PHAT TR * 

NONGTH' 
VIT  NA/  ( 

/N ' '-i'  
h 

Các thuylt minh dInh kern là b(5 phán hcrp thành cza báo cáo tài chInh riêng gilta niên d5 nay 
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Nân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang H, Phirông Thành Công, Qun Ba DInh 
Thành ph6 Ha Ni, Vit Nam 

Mu BO5a/TCTD 
(Ban hành theo Thông tu so 

49/2014/77'-NHNN ngày 31 tháng 12 nãm 2014 
cOa NgOn hang Nhà nithc Viqt Nam) 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH RIENG GIIYA NIEN DQ CHO KY SÁU 
THANG KET THUC NGAY 30 THÁNG 6 NAM 2021 

Các thuyt minh nay là b ph.n hçp thành và cn di.rçic d9c dng thai vâi báo cáo tài chInh riêng 
giüa niên d dInh kern. 

1. Do'nvlbáo  cáo 

1.1. Thành 1p và hot dng 

Ngân hang Nông nghip va Phát trin Nông thôn Vit Nam (sau day gi gt là "Ngân hang") 
dirge thành 1p theo Quyêt djnh so 53/HDBT ngày 26 tháng 3 näm 1988 cüa Chü tjch Hi dông 
B trirâng vth ten gi là Ngân hang Phát triên Nông nghip Vit Narn. Sau do, Ngan hang dirge 
dôi ten thành Ngân hang Nông nghip Vit Nam theo Quyêt djnh so 400/CT ngày 14 tháng 1,1 
näm 1990 cüa Thu tuOng ChInh phü Nixó'c Cong hOa Xà hi Chu nghTa Vit Nam. Theo Quyêt 
djnh so 280/QD-NHS ngày 15 tháng 11 näm 1996 và Quyêt djnh so 1836/QD-TCCB ngày 28 
tháng 12 näm 1996 cüa Ngân hang Nhà ni.rOc Vit Nam ("NHNNVN"), Ngân hang dà dirge dôi 
ten mt lan nfta thành Ngân hang Nông nghip và Phát triên Nông thôn Vit Nam nhix hin nay. 

Ngân hang là Doanh nghip Nhà rnrâc dc bit dirge t chirc theo mô hinh Tng cong ty Nhà 
ntthc, cO thii hmn hot dng là 99 näm tr ngày 15 tháng 10 näm 1996. 

Ngày 30 tháng 01 näm 2011, Ngân hang Nhà ni.rrc Vit Narn dà ban hành Quyt djnh s 
214/QD-NHNN phê duyt vic chuyen dôi hInh thüc s hüu cüa Ngân hang Nông nghip và 
Phát triên Nông thôn Vit Nam tü Doanh nghip Nhà nuâc sang Cong ty TNHH Mt thành viên 
do Nhà nuOc lam chü sâ hru. Ngày 26 thang 4 nãm 2012, Ngan hang thirc hin dang k kinh 
doanh là Cong ty TNHH Mt thành viên theo so dang k kinh doanh 0100686174. 

Ngày 26 tháng 05 nàm 2021, Ngân hang Nhà nw9c Vit Nam dã cAp GiAy phép Thành 1p và 
Hoat dng Ngân hang so 24/GP-NHNN thay the cho Quyêt djnh Thành 1p so QD 280/QD-
NI-INN ngày 15 tháng 10 nàm 1996. 

Ngân hang dirge thành 1p nhrn thirc hin các hoat dng ngân hang bao gm: 

• nhn tin gui không kT han, tin gui cO k' han, tin gui tit kim và cáe loai tin gui khác; 

• cAp tIn ding duth các hInh thuc: cho vay; chit khAu, tái chit khAu cong cii chuyn nhugng 
và giay t cO giá khác; bão lành ngân hang; phát hành the tin diing; bao thanh toán trong 
ni.rOc; 

• mu tài khoãn thanh toán eho khách hang; 

• cung i'mg djch vi thanh toán trong nuâc: cung ung phtrang tin thanh toán; thirc hin djch 
vi thanh toán see, lnh chi, üy nhim chi, nhu thu, üy nhim thu, thu tin diing, the ngân 
hang, djch vii thu h và chi h; 

• mu tài khoàn: mu tài khoàn tai  Ngan hang Nhà nuOc Vit Nam; mu tài khoãn ti t chc tin 
ditng, ehi nhánh ngân hang nuâe ngoài kháe; 

• t chirc thanh toán ni b, tham gia h thng thanh toán lien ngân hang que gia; 

• ti.r van tài chInh doanh nghip, tu van mua, ban, hgp nhât, sap nhp doanh nghip và tix van 
dau tu; 

,&4/12 



Mu B05a/TCTD 
(Ban hành theo Thông tu so 

49/2014/7T-NHNNngày 31 thông 12 nOm 2014 
côa Ngán hang Nhà nisO'c Viçt Nam) 

Nân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang H, Phiro'ng Thành Công, Quãn Ba DInh 
Thãnh ph6 Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt rninh báo cáo tài chInh riêng g10a nien d 
cho ky sau thang ket thuc ngay 30 thang 6 nam 2021 (tiep theo) 

• tham gia du thu, mua, ban tin phiu Kho btc, Cong C11 chuyn nhixçmg, trái phiu ChInh 
phü, tin phiêu Ngân hang Nhà niiâc và các giây t có giá khac trên thj trinmg tiên t; 

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

• djch vii môi giâi tin t; 

• djeh vi quãn 1 tin mt, tu vn ngân hang, tâi chInh; các djch v11 quãn 1, bão quãn tài san, 
cho thuê tü, két an toàn; 

• phát hành chirng chi tin giri, kS'  phiu, tin phiu, trái phiu d huy dng vn theo quy djnh 
cUa Lust các To chirc tin dung, Lust Chfrng khoán, quy djnh cüa ChInh phü và hung dn 
cüa Ngân hang Nhà nixOc Vit Nam; 

• vay vn cüa Ngan hang Nhà rn.râc duâi hInh thüc tái cp vn theo quy djnh cüa Lut Ngan 
hang Nha nuOc Vit Nam và huóng dan cüa Ngân hang Nha nuc Vit Nam; 

• vay, cho vay, gui, nhn vn cüa t chüc tin diing, chi nhánh ngân hang nixOc ngoài, t chrc 
tài chInh trong nixâc và nrn9c ngoài theo quy djnh cüa pháp 1ut và huing dn cüa Ngân 
hang Nhà rnxâc Vit Nam; 

• gop vn, mua c phn theo quy djnh cüa pháp 1ut và huàng dn cüa Ngân hang Nhà nuc 
Viêt Nam; 

• üy thác, nhn üy thác, dai  1 trong linh virc lien quan dn hot dng ngân hang, kinh doanh 
bão hiêm, quãn 1' tài san theo theo quy djnh cüa pháp 1ut và hu&ng dn cüa Ngân hang 
Nhà ni.rc Viêt Nam; 

• kinh doanh, cung 1mg djch v11 ngoi hi trên thj truYng trong nuâc và trên thj truYng quôc 
tê trong phm vi do Ngân hang Nhà nixOc Vit Nam quy djnh; 

• luu k chimg khoán; 

• kinh doanh mua, ban yang ming; và 

• mua no. 

1.2. Vn diu lê 

Tai ngày 30 thang 6 näm 2021, v6n diu l cüa Ngan hang là 34.233.023 triu Dng 
(3 1/12/2020: 30.709.923 triu DOng). 

1.3. DIa  dim và mng lu*i hot dng 

Ngân hang có Trii s chinh dttai S 2 Lang H, Phu&ng Thành COng, Qun Ba Dinh, Thành 
phô Ha Ni, Vit Nam. Tong so diem mng luâi cüa Ngân hang tai  ngày 30 thang 6 näm 2021 
ia ba (03) van phông dti din, ba (03) dan vj sr nghip, mt tram bay muon môt (171) chi nhánh 
loai I, bay tram sáu muoni tam (768) chi nhánh loai II, mt (01) chi nhánh ti Campuchia và mt 
nghIn hai tram tam muoni sáu (1.286) phông giao djch. 



Nân hang Nông nghiêp và Phát trin Nông thôn Viêt Nam 
So 2 Lang Ha, Phuô'ng Thành Công, Quân Ba DInh 
Thanh pho Ha Ni, Viet Nam 
Thuyt minh báo cáo tãi chInh riêng giQa niên d 
cho k5' sáu tháng kt thác ngày 30 tháng 6 nàm 2021 (tip theo) 

Mu BO5a/TCTD 
(Ban hành theo Thông fit so 

49/2014/77'-NHNN ngày 31 tháng 12 nOrn 2014 
cOa Ngán hang Nhà nztOc Vit Nam) 

Ti ngày 30 tháng 6 näm 2021, Ngân hang có näm (05) cong ty con nhii sau: 

STT Ten cong ty 
Quyt dinh thành lap! 
Giy phép kinh doanh Linh vlYc 

hoit d9ng 

T 1 S& 

hüu cüa 
Ngân hang 

Cong ty Cho thuê Tài 
chInh I Ngân hang 
Nông nghip và Phát 
triên Nông thôn Vit 
Nam ("ALCI") 

238/1998/QD-NHNN 
ngày 14 tháng 7 näm 
1998 cüa Thông dôc 
Ngân hang Nha nuc 
Viêt Nam 

Cho thuê tài chInh 100,00% 

2 Cong ty TNHH MTV 
Djch viii Ngan hang 
Nông nghip Vit 
Nam ("Cong ty Djch 
vi") 

0101452242 ngày 15 
tháng4 näm 2011 cüa 
Sâ Kê hoch và Dâu tu 
Thành phô Ha Ni 

In thrang mi, quáng cáo 
thiêt kê thi cong các cong 
trinh xây dimg cci bàn, 
dào tio và cung cap các 
djch vit ngân qu5' cho 
Ngân hang 

100,00% 

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

0106134589 ngay 25 
tháng3 näm 2013 cüa 
Sâ Kê hoach và Dâu tu 
Thành phô Ha Ni 

Quãn 1 và khai thác tài 
san, mua ban ng 

100,00% 

4 Cong ty C phn 
Chirng khoán 
Agribank 
("Agriseco") 

08/QD/GPHDKD ngày 
4 tháng 5 näm 2001 
cüa Uy ban Cháng 
khoán Nha ni.rOc 

Kinh doanh chüng khoán 75,21% 

5 Cong ty CO phn Báo 
hiêm Ngân hang 
Nông nghip 
("ABIC") 

38/GP/KDBH ngày 18 
tháng 10 näm 2006 cüa 
Bô Tài chInh 

Djch vi;i bão hiêm, tái báo 
hiêm, dâu ttr tài chInh 

52,93% 

1.4. S hrçrng nhân viên 

Ti ngày 30 tháng 6 näm 2021, Ngân hang có 37.564 nhân viên (31/12/2020: 37.738 nhân viên). 



Nân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang H, Phtrô'ng Thành Công, Qun Ba DInh 
Thành ph6 Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng gi&a niên d 
cho k)' sáu tháng kt thác ngày 30 tháng 6 nám 2021 (tip theo) 

Mu BO5a/TCTD 
(Ban hành iheo Thông (it so 

49/2014/77'-NHNN ngày 31 thông 12 nãm 2014 
côa Ngán hang Nhà ntthc Vit Nam) 

2. Co s& 1p báo cáo tái chInh 

2.1. Tuyên b v tuân thu 

Báo cáo tài chInh riêng giUa niên d duçc 1p theo các Chutn mrc k toán Vit Narn, Ch d 
kê toán Vit Nam áp ding cho các To chüc tin d%ing do Ngân hang Nhà nuâc Vit Nam ban 
hành và các quy djnh pháp l có lien quan den vic 1p và trInh bay báo cáo tài chInh gicraniên 
do Cac chuân muc va quy dinh phap ly nay co the khac biêt trên môt so khia canh trong yêu so 
vri các Chuân mtjc Báo cáo Tài chInh Quôc té cüng nhu các nguyen täc và các chuân mirc kê 
toán duçc thira nhn rng rãi a các quôc gia khác. Do do, báo cáo tài chInh riêng giUa niên do 
dInh kern không nhãm mic dIch phán ánh tInh hInh tài chInh trixâc hçip nhât, kêt qua hoat dng 
kinh doanh trisâc hcxp nhât và các luông liru chuyên tiên t truâc hcxp nhât cUa Ngân hang theo 
các nguyen täc và thông l ké toán dixçic thüa nhn rng rAi 0 các nithc và các quyên tài phán 
khác ngoài phtrn vi Vit Narn. Han nüa, vic sr diing báo cáo riêng giüa niên d nay không 
nhärn dành cho nhUng dôi tucmg sCr diing không dirçic biêt ye các nguyen tAc, thu tic và thông 
1 kê toán cüa Vit Narn áp ding cho các To chirc tin dicing. 

Ngân hang cüng 1p báo cáo tài chInh hçip nhât gi1ta niên d cüa Ngân hang và CC Cong ty con 
(gui chung là "Agribank") theo các Chuân rnirc kê toán Vit Nam, Chê d kê toán Vit Nam ap 

ding cho các To chirc tin ding do Ngân hang Nhà nixâc Vit Nam ban hành và các quy djnh 
pháp I cO lien quan den vic 1p và trmnh bay báo cáo tài chInh. Báo cáo tài chInh riêng giüa 
niên d nay can duçxc d9c cüng v&i báo cáo tài chInh hp nhât gita niên d cüa Agribank cho 
kS' sau tháng kêt thüc ngày 30 tháng 6 närn 2021 dê có dü thông tin ye tmnh hInh tãi chInh hçip 
nhât, kêt qua hott dng kinh doanh hçp nhât và hru chuyên tiên t hçxp nhât cüa Agribank. 

2.2. Co s& do liràng 

Báo cáo tài chInh riêng giüaniên d, ngoi tth báo cáo hru chuyn tin t riêng, disçic 1p trên 
ca sâ don tIch theo nguyen täc giá gôc. Báo cáo hru chuyên tiên t riêng disçc 1p theo phiiang 
pháp trrc tiêp. 

2.3. Ky ke toan 

KS' k toán nãm cüa Ngân hang là tr ngày I tháng 1 dn ngày 31 tháng 12. Báo cáo tài chinh 
riêng giUa niên d nay cüa Ngân hang diiçrc 1p cho k5' sáu tháng kêt thüc ngày 30 tháng 6 näm 
202 1. 

2.4. Don vj tin t k toán 

Dan vj tin t k toán cüa Ngân hang là Dng Via Nam ("VND"). Báo cáo tài chInh riêng gita 
niên d nay drçc 1p và trInh bay bang Dông Vit Nam ("VND"), disçic lam trOn den hang triu 
dng gân nhât ("Triu VND"). 
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Nân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang H, Phirông Thành Công, Qun Ba DInh 

S S Thanh pho Ha NQI, Viçt Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng giUa niên do 
cho k' sáu tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 nám 2021 (tip theo) 

3. Tom tt các chinh sách k toán chü yu 

Sau day là nhüng chInh sách k toán chü yu &rc Ngân hang áp d1ing trong vic 1p báo cáo 
tài chInh riêng gitta niên d nay. 

Trir chInh sách k toán áp diing cho các khoãn vay duçc ca cu theo Thông tu s 03/2021/TT-
NHNN nhu duçtc trInh bay tai  Thuyêt minh 3.7, nhüng chInh sách kê toán dizçc Ngân hang áp 
diing trong vic 1p báo cáo tài chInh riêng gitta niên d nay nhât quán vài các chInh sách kê 
toán disçic Ngân hang áp diing trong báo cáo tài chInh näm gân nhât. 

3.1. Ngoit 

Các giao djch btng ngoii t 

TAt cã các nghip vii phát sinh duçic hach  toán theo nguyen t. Các khoãn mic tin t có gc 
ngoi t thrçc quy dôi sang VND theo t giá bInh quân mua và ban chuyên khoán giao ngay (dôi 
vâi yang quy dôi theo t giá binh quan mua và ban yang) cüa Ngân hang tai  thñ diem cuôi ngày 
lam vic cuôi cüng cUa kS'  kê toán nêu t giá nay chênh loch nhô han 1% so vâi t giá bInh quân 
gia quyên mua vàbán cüa ngày lam vic cuôi cüng ci:ia ki kê toán. Trixmg hçip t giá bInhquân 
mua và ban chuyên khoãn giao ngay ti thñ diem cuôi ngày lam vic cuôi cüng cüa kr kê toán 
chênh lch ln han hotcbàng 1% so vi t' giá bInh quân gia quyên mua và ban cüa ngày lam 
vic cuôi cüng cüa k kê toán thI Ngan hang sir ding t giá bInh quân gia quyên mua và ban 
cüa ngày lam vic cuôi cüng cUa k' kê toán dê quy dôi. 

Các khoãn mic phi tin t có gc ngoi t dixçic quy di sang VND theo t giá tai  ngay phát sinh 
nghip vii. 

Các khoán thu nhp và chi phi b&ng ngoi t cüa Ngân hang duc quy di sang VND theo t 
giá vào ngày phát sinh giao djch. 

Chênh lch t giá do dánh giá 1aj  các khoãn miic tin t có gc ngoi t vào thyi dim kt thüc 
kS' kê toán &rçxc ghi nhn trong báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh riêng. 

3.2. Tin và các khoân tu'oiig durng tin 

Tin và các khoan tuong throng tin bao gm tin mt, yang, tin g1ri tti NHNNVN, tin giri tai 
các to chüc tin diing khác, cho vay các to chirc tin diing khác vói kS' han gôc không qua ba tháng, 
tin phiêu Chmnh phü và các giây t có giá ngan han  khác dü diêu kin chiêt khâu vOi NHNNVN, 
các khoãn dâu tu chüng khoán có thai han  thu hôi hoc dáo han  khOng qua ha tháng ke tir ngày 
mua, có kha näng chuyên dOi d dàng thành mt lung tiên nhât djnh, không có nhieu rüi ro ye 
thaydôi giá trj, và thrçc näm gitt vi miic dIch dáp 1mg các cam kêt thanh toán ngän han  hon là 
dê dâu tu hay cho các mi1c dich khác. 

yang duc dánh giá 'a tai thai dim 1p báo cáo tài chInh riêng yà chênh lch do dánh giá lai 
duçc ghi nhn vào báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh riêng. 

Mu BO5a/TCTD 
(Ban hành theo Thông tir so 

49/2014/77'-NHNN ngày 31 tháng 12 närn 2014 
cüa Ngán hang Nhà ntthc Viqt Nam) 
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Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S6 2 Lang H, Phu'ôiig Thành Công, Qun Ba DInh 
Thành ph Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng gi&a niên do 
cho k5' sáu tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 näm 2021 (tip theo) 

Mu B05a/TCTD 
(Ban hành iheo Thông twsô 

49/2014/TT-NHNN ngày 31 thông 12 nárn 2014 
côa Ngán hang Nhà nwóc Vit Nam) 

3.3. Tin gun và cho vay các TCTD khác 

Tin glri tai  các TCTD khác, trr tin g1ri thanh toán, là tin giri tai  các TCTD khác có k htn 
gôc không qua ba thang. Cho vay các TCTD khác là các khoãn cho vay có k' han  gôc không 
qua mixài hai tháng. 

Tin giri và cho vay các TCTD khác di.rçc phãn ánh theo s du g& tri'i di dir phông r1ii ro tin 
ding. 

Vic phân loai rüi ro tin ding di vOi các khoàn tin giri và cho vay cac TCTD khác và trIch 1p 
dr phong tucrng 1rng di.rçc thirc hin theo quy djnh tai  Thông tu so 02/2013/TT-NHINN do 
NHNNVN ban hành ngày 21 tháng 1 näm 2013 quy dnh ye vic phân loai các tài san có, müc 
trich, phuung pháp trich 1p d1r phông rüi ro và vic six diing dir phông dê xi:r l rüi ro trong boat 
dng cüa các to chirc tin dirng và chi nhánh ngân hang nuc ngoài ("Thông tu 02") và Thông tu 
so 09/2014/TT-NHNN do NHNNVN ban hành ngày 18 tháng 3 näm 2014 ye vic süa dôi và bô 
sung mt so diêu cüa Thông tu 02 ("Thông tu 09"). Theo do, Ngan hang trIch 1p dr phOng ciii 
the cho các khoãn tiên gui và cho vay các TCTD khác theo phuong pháp nêu tai  Thuyêt minh 
3.7. 

Theo Thông tu 02, Ngân hang không phãi trIch 1p dir phOng chung di vOi các khoãn tin gui 
và cho vay các TCTD khác. 

3.4. Chfrng khoán kinh doanh và chüng khoán du tir 

3.4.1. Phân 1oii 

Ch'rng khoán kinh doanh là nhOng ch'irng khoán v6n duçc mua chü yu cho miic dIch ban 'a 
trong thai gian,  ngàn hotc cO bang chfrng ye vic kinh doanh các chirng khoán do nhàm mic 
dIch thu lçi ngän han. 

Chi.ng khoán du tix bao gm chüng khoán du tu sn sang d ban và chCrng khoán du tu giü 
den ngày dáo han.  Chüng khoán dâu tu sn sang dê ban là chirng khoán n hoc chüng khoán 
von duc giü trong thai gian không an djnh truóc và CO the duc ban trong mi thai diem. 
Chirng khoán dâu tu giü den ngày dáo han  là chüng khoan nç cO kS' han cô djnh và các khoãn 
thanh toán cô dnh hoc CO the xac djnh duc, ma Ngan hang có djnh và có khã nàng nàm giü 
den ngày dáo han. 

Ngân hang phân loai chung khoán du tu tai  thi dim mua là chmg khoán du ttr sn sang d 
ban hoc chirng khoán dâu tu nàm giü den ñgày dáo han.  Theo Cong van so 260 1/NHNN-TCKT 
do NHNNVN ban hanh ngày 14 tháng 4 nam 2009, dOi vOi khoãn mic chrng khoán dâu tu, 
Ngân hang duçic phép phân loai 'ai tôi da mt lan sau khi phân loai lan dâu tai  thai diem mua. 

3.4.2. Ghn nhn 

Ngân hang ghi nhn ch(mg khoan kinh doanh và chirng khoán du tu vào ngày Ngân hang tr& 
thanh mt ben dOi tác cüa hçip dông cung cap cac chng khoán nay (ke toán theo ngày giao 
djch). 



Nân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang Ha, Phu'ô'ng Thành Công, Quãn Ba DInh 

h Thành pho Ha NQI, Viçt Nam 
Thuyh minh báo cáo tãi chinh riêng giOa niên d 
cho k3' sáu tháng kt thác ngày 30 tháng 6 näm 2021 (tip theo) 

Mu BO5a/TCTD 
(Ban hành theo Thông tw so 

49/2014/77'-NHNN ngày 31 thông 12 nàm 2014 
cüa NgOn hang Nhà nithc Vit Nam) 

3.4.3. Do lwông 

Cliáng kl,oán v6n 

Di vâi chüng khoán von là chimg khoán kinh doanh, Ngân hang ghi nhn theo giá gôc trü di 
dr phông giãm giá chirng khoan chimg khoan kinhdoanh (neu co). Chirng khoán von san sang 
dê ban thrçc ghi nhn ban dâu theo giá gôc, bao gôm giá mua cong  các chi phi lien quan trrc 
tiêp nh1x chi phI môi giói, giao djch, cung cap thông tin, phi ngân hang (nêu co). Sau do, các 
chirng khoán von san sang dê ban nay &rçYc ghi nhn theo giá trj thâp hm gifta giá gôc và giá 
thj tru?mg vii so tang hoc giâm lô giám giá di.rcic ghi nhn vào báo cáo kêt qua hot dng kinh 
doanh riêng. 

Dir phOng giãm giá chirng khoán kinh doanh và chrng khoán s.n sang d ban disçic trIch 1p  khi 
giá thj truOng cüa chirng khoán kinh doanh thâp han giá gôc. 

Di vói các 1oi chirng khoán kinh doanh và chirng khoán sn sang d ban dà niêm yt tti Vit 
Nam, giá th tri.thng là giá dóng cira ti Si Giao djch Chimg khoán Thành phô Ho ChI Minh và 
Sâ Giao djch Chimg khoán Ha Ni ti ngày kêt thüc kS'  kê toán. 

Di vài các loai chüng khoán kinh doanh và chirng khoán sn sang dê ban chira niêm yet nlurng 
dã dän k giao djch trên thj trii&ng giao djch chirng khoán cüa các cong ty di chüng chisa 
niêm yet (UpCom), giá thj tru&ng là giá dóng ctra cüa thj trix0ng UpCom tti ngày két thüc k' 
kê toán. 

Di vOi các 1oi chmg khoán kinh doanh và chirng khoán sn sang d ban chua niêm yt nhirng 
dirçc tr do mua ban trên thj trl.r&ng OTC, giá thj tru&ng là giá binh quân cüa các giá giao djch 
ti ngày kêt thüc k' kê toán discic cung cap b&i ba cong ty chirng khoán có von diêu l trên 300 
t'VND. 

Di vài chirng khoán kinh doanh và chüng khoán sn sang d ban chua niêm yt khác, trong 
tru&ng h?p  giá thj trirng cüa chi.'rng khoán không có hoc không the duc xác djnh mt each 
dáng tin cay, các chirng khoán nay duc ghi nh.n theo giá gôc. 

Dir phOng rüi ro ching khoán kinh doanh và chirng khoán sn sang dê ban dirçic dê cp a trên 
së dirçc hoàn nhp khi giá chüng khoán hoc giá trj có the thu hôi cüa chimg khoán kinh doanh 
và chüng khoán san sang dê ban tang len sau khi khoãn dr hàng dtrc ghi nhn. Khoãn dir 
phOng chi duçc hoàn nhp den mac tôi da bang giá trj ghi so cüa các chimg khoán nay trong 
tnthng hçip không phái 1p dir phOng. 
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Nân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang Ha, Phuô'ng Thãnh Công, Quân Ba DInh 
Thanh pho Ha Nçi, Vict Nam 
Thuyt minh báo cáo täi chInh riêng gifra niên d 
cho k5' sáu tháng kt thác ngày 30 tháng 6 näm 2021 (tip theo) 

Mu B05a/TCTD 
(Ban hành theo Thông tu so 

49/2014/7T-NHNN ngày 31 tháng 12 nOm 2014 
cOa Ngán hang Nhà nztO'c Viqt Nam) 

Cháng khoán ncr 

Chirng khoán ng sn sang dê bàn và chirng khoán nç giü den ngày dáo han  &rçic ghi nhn ban 
dâu theo giá gôc, bao gôm giá mua cong các chi phi Co lien quan trrc tiêp nhu chi phi môi giâi, 
giao djch, cungcâp thông tin, thuê, l phi và phi ngân hang. Sau dO, chirn khoán nq dixçic ghi 
nhn theo giá gôc ducic phân bô (chju tác dng cüa vic phân bô giá trj chiêt khâu và giá trj phi 
tri) tr1r di d%r phOng rüi ro chüng khoán dâu tu, bao gôm dr phOng giãm ia chirng khoán và 
d,r phOng rüi ro trái phiêu chua niêm yet. Giá trj ph1i tri và giá trj chiêt khâu phát sinh tü vic 
mua các chüng khoán nç duçic phân bô vào báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh riêng theo 
phucmg pháp dung thang tInh tü ngày mua cht'mg khoán den ngày dáo han  cüa các chüng 
khoán d, tru&ng hçrp chimg khoán do duçc ban truâc ngày dào han  thi giá trj phii tri và giá 
trj chiêt khâu chua phân bô di.içc ghi nhn toàn b vào báo cáo kêt qua boat dng kinh doanh 
riêng tai  ngày bàn. 

Chmg khoán nç sn sang d bàn và chirng khoán nq giü dn ngày dáo han  dä niêm yet dugc 
ghi nhn theo iá thj truOng là giá giao djch gân nhât tai  Sâ Giao djch chüng khoán trong vOng 
10 ngày tInh den ngày kêt thüc k'kê toán näm. Trung hçp không cO giao djch trong vOng 10 
ngày tInh den ngày kêt thüc k' kê toán, Ngân hang không trIch 1p dr phOng cho các chirng 
khoán nay. 

Chüng khoán nç sn sang dê bàn và chirng khoán nç gi den ngày dáo han  cUa doanh nghip 
chua niêm yet duc ghi nhn theo giá gôc trü dir phOng rüi ro tin diing theo quy djnh cüa Thông 
tu 02 và Thông tu 09 nhu trinh bay tai  Thuyêt minh 3.7. 

Thu nh.p lài sau khi mua cüa chüng khoán nçi sn sang dê bàn va chirng khoán nv git den ngày 
dáo han  duqc ghi nhn trong báo cáo ket qua boat dng kinh doanh rieng tren ca sâ don tich. 
Khoãn tien lâi don tich truâc khi Ngân hang mua s diiçic ghi giãm giá gôc khi nhn dugc. 

Dr phOng rüi ro tin ding cüa trái phiu doanh nghip chua niêm yet va dr phOng giárn giá 
ching khoàn dâu tu san sang dê bàn và chirng khoán ng giü den ngày dáo han  khác duçc d cp 
0 trên së duçic hoàn nh.p khi giá trj có the thu hôi cüachüng5  khoàn tang len sau khi l.p dçr 
phOng. Khoãn dr phOng chi duqc hoân nhp den mirc tôi da bang giá trj ghi so cüa các chng 
khoán nay trong truOng hçp già djnh không có khoán dir phOng nào duçic ghi nhn. 

3.4.4. Dfrng ghi nhn 

Chimg khoán kinh doanh và chirng khoán dAu tu duc dung ghi nMn  khi các quyn nhn các 
luông tien tü các chUng khoàn nay dà châm diirt hoc Ngân hang dà chuyên phân iOn rüi ro và 
lçii ich cüa vic sO hiru các chirng khoán nay. 

3.5. Gop vIn, tlâu tir dài hn 

3.5.1. Du tir vào cong ty con 

Cong t con ia cong ty chju six kiêm soàt cüa Ngan hang. Sr kiem soát ton tai  khi Ngân hang có 
quyn diu hành các chmnh sách tài chInh và hoat dng cüa dan vj ducdu tu nhm thu duc 
lqi Ich kinh te tü các boat dng cüa dan vj dO. Khi dánh giá quyên kiêm soát cO the xét den 
quyen biêu quyet tiem näng cO the thirc hin dugc tai  th0i diem hin tai. 
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Mu B05a/TCTD 
(Ban hank iheo Thông tu so 

49/2014/77'-NHNN ngày 31 thông 12 nOm 2014 
cüa NgOn hang Nhà niràc Vit Nam) 

Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S 2 LángH, PhtrôngThành Công, Qun Ba DInh 
Thanh pho Ha NQJ, Viet Nam 
Thuyt minh báo cáo tãi chInh riêng gifra niên do 
cho k' sáu tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 nãm 2021 (tip theo) 

Các khoãn du tu vào các cong ty con duçic phãn ánh theo giá gc trü di dr phOng giãm giá du 
tu. Phân phôi tir igi nhun thuân lüy kê phát sinh t1r ngày dâu tis vào các cong ty con dixgc ghi 
nh trong báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh riêng. Di,r phông giãm giá dâu ti.i duçc 1p khi 
dan vj nhn dâu tu phát sinh i& Di,r phàng giãm giá dâu tu ducc hoàn nhp khi dan vj nhn dâu 
tu sau do tao  ra lçi nhun dê bü trir cho các khoãn 1 dã duçc 1p d%r phông truóc kia. Khoãn 
d1r phông chi duçc hoàn nhp trong pham vi sao cho giá trj ghi so cüa khoãn dâu tu không vuçYt 
qua giá trj ghi so cüa các chüng khi giã djnh không có khoán dir phông nào dà dugc ghi nhn. 

3.5.2. Bu tir dài hn khác 

Du tu dài hn khác là các khoãn gop vn dài han  vào các cong ty khác và Ngân hang khOng 
nàm quyen kiêm soát hoc CO ãnh hithng dang kê. Các khoãn dâu tu dài han  nay di.rc ghi nhn 
ban dâu theo giá gôc tai  thi diem dâu tu. Sau ghi nhn ban dâu, các khoãn dâu tu nay duçc xác 
djnh theo giá gôc trir di dr phOng giãm giá khoán dâu tu. 

3.5.3. Du phông giãm giá du tir dài hn 

Dir phOng giãm giá dâu tt.r dài han  dugc 1p trong trung hçp các tO chirc kinh tê ma Ngân hang 
dang dâu tu gp thua l. Dr phOng giãm giá duqc tInh bang tong von gop thrc tê cüa các ben 
tai dan vj di.rçxc dâu Ui trir (-) von chü s& hUu thirc có nhân (x) vOi t l sâ hüu cüa Ngân hang 
tai dan vj dO. 

Dir phOng dugc hoàn nhp khi các giá trj có th thu hi cüa các khoãn du tu do tang trâ li sau 
khi 1p dir phOng. Khoãn d phOng chi duc hoàn nhp trong pham vi sao cho giá trj ghi so cüa 
các khoãn dâu tu không vu?t qua giá trj ghi so cüa các khoãn dâu tu nay khi giã djnh trong 
tnr0ng hçp không phài 1p  dir phOng. 

3.6. Cho vay khách hang 

Các khoan cho vay khách hang &rçic trInh bay theo so du nçi gôc trir di di,r phOng rüi ro cho vay 
khách hang. 

Các khoãn cho vay ng.n han  là các khoãn có thñ han  cho vay duOi 1 näm tInh tir ngày giai 
ngãn. Các khoãn cho vay trung han  có thi han  cho vay tir 1 näm den s näm tInh t1r ngày giái 
ngãn. Các khoãn cho vay dài han  có thai han  cho vay trên 5 näm tInh tü ngày giãi ngân. 

Các khoãn cho vay duçc dmg ghi nhn khi quyn lqi theo hçp dng cüa Ngân hang di vâi các 
dOng tiên phát sinh tü các khoàn vay nay châm düt, hay khi Ngân hang chuyên giao các khoán 
vay nay bang mt giao djch ma phân ln riM ro và lçii Ich gan lien viM khoãn vay duçc chuyên 
giao cho ben khác. 

Vic phân loai nçi và 1p  dr phong riM ro tin dung dirc th%rc hin theo Thông tu 02 và Thông tu 
09 nhu trInh bay tai  Thuyêt minh 3.7. 
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Nân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang Ha, Phiràng Thành Công, Quân Ba DInh 
Thanh pho Ha NQI, Vict Nam 
Thuyt minh báo cáo tãi chInh riêng giUa niên d 
cho k5' sáu tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 nám 2021 (tip theo) 

Mu B05a/TCTD 
(Ban hành iheo Thông 1w so 

49/2014/77'-NHNN ngày 31 iháng 12 nOrn 2014 
cOa Ngán hang Nhà nzthc Viii  Nam) 

3.7. Phân 1oii nçrvà mfrc trich, phuong pháp trIch 1p  di phông rüi ro tin diing 

37.1. Phân loai ncr 

Theo Thông tu 02 và Thông tu 09, các khoãn cho vay khách hang duçic phân loai theo các mirc 
do rüi ro sau: Nhóm 1 - N? dü tiêu chuân, Nhóm 2 - Nv can chü , Nhóm 3 - Nq di.rOi tiêu chuân, 
Nhóm 4 - N? nghi ngi và Nhóm 5 - Nq có khá näng mat von dira vào tlnh trng qua han  dixçic 
quy djnh tai  Diêu 10 cüa Thông tu 02 và các yêu to djnh tInh khác ducic cho phép ti Diêu 11 
cüa Thông tu 02. Phuang pháp phân loai các khoán cho vay khách hang dira trên yêu to djnh 
tInh cüa Ngân hang di.rc NI-INNVN phê duy trong Cong van so 581 1/NHNN-TTGSNH ngày 
27 tháng 7 näm 2011 theo quy djnh tai  Diêu 7, Quyêt djnh so 493120051QD-NHNN do 
NHNNVN ban hành ngày 22 thang 4 näm 2005. Theo Thông tu 02, trong trung hçrp kêt qua 
phân loai dôi vth mOt  khoãn nv theo quy djnh tai  Diêu 10 và Diêu 11 cüa Thông tu 02 khác nhau 
thI khoãn nq phãi duçic phân loai vào nhóm có mirc d rüi ro cao han. 

N? xâu là các khoãn ncr thuc các Nhóm 3, 4, 5. 

Ngân hang thirc hin phân loai ncr cho t1rng qu theo s dix các khoãn cho vay t1mg khách hang 
den thôi diem cuoi ngày lam vic cuôi cüng cüa qu do. Dôi vth Qu 2, vic phân loai ncr  dira 
trén so dix ncr gôc tti ngày lam vic cuôi cüng cüa tháng 6. Dôi vOi Qu 4, vic phân loai I dira 
trên so dix ncr  gôc  tai  ngày lam vic cuôi cüng cüa tháng 11. 

Trurng hcrp mt khách hang có nhiu han mt khoàn vOi Ngân hang ma có bt k' khoãn n 
bj chuyên sang nhOm ncr  rüi ro cao han thI Ngân hang bu)c phãi phân loai các khoãn ncr cOn 'a' 
cüa khách hang do vào nhóm ncr  có rüi ro cao han tuang irng vâi mirc d) rüi ro. 

Khi Ngân hang tham gia cho vay hçrp vn khOng phái vi vai trO ia ngãn hang du mi, Ngân 
hang thirc hin phân '°ai  các khoàn cr  (bao gOm cãkhoãn vay hçrp von) cüa khách hang dO vào 
nhOm rüi ro cao han giüa dánh giá cüa ngân hang dâu môi, các ngân hang tham gia cho vay hçrp 
vOn và dánh giá cüa Ngân hang. 

Ngân hang cüng thu thp kt qua phân loai ncr  di vOi khách hang do Trung tam Thông tin tin 
ding thuc NHNNVN ("dC") cung cap tai  th?xi diem phân 1oi ncr  dê diêu chinh kêt qua tr phân 
loai ncr.  Truäng hçrp ncr va cam kêt ngoi bang cüa khách hang ducrc phân loai vào nhOm ncr  có 
müc d rüi ro thâp han nhóm ncr  theo danh sách do CIC cung cap, Ngan hang diêu chinh kêt qua 
phân '°a ncr, cam kêt ngoi bang theo nhóm ncr di.rcrc CIC cung cap. 

3.7.2. Dir phOng rüi ro tin duing 

Di,r phOng rüi ro tin diing bao gm dir phOng rüi ro tin ding chung va dir phOng rUi ro tin d%lng 
cithê. 

Drphàng rüi ro tin d(Ing cy thE 

Theo quy djnh cüa Thông tux 02 và Thông tur 09, Ngân hang thurc hin trIch 1p dr phOng rüi ro 
tin duing cui the dira trên tT 1 dr phOng tuong urng vài ket qua phãn loai ncr  va sO dir ncr gOc tth 
di gia tn khâu trü cUa tài san báo dam dà duçrc chiêt khâu. 
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Nân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Viêt Nam 
So 2 Lang H, Phu*ng Thành Công, Qun Ba DInh 
Thành ph6 Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng gifra niên d 
cho k' sáu tháng kt thác ngày 30 tháng 6 nám 2021 (tip theo) 

Mu B05a/TCTD 
(Ban hành theo Thông tu so 

49/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 nOm 2014 
cüa Ngán hang Nhà nzthc Vit Nam) 

T 1 dir phông ci,i th di vài trng nhóm nç cii th nhi.r sau: 

Nhóm ncr 

Nhóm 1 — Na dU tiêu chuân 
Nhóm2—Nacânchü 
Nhóm 3— Na di.rài tiêu chuân 
Nhóm4—Nçrnghingô 
Nhóm 5— Nç có khã nàng mat von 

T1dt.iphông 

0% 
5% 

20% 
50% 

100% 

Giá trj khu trü cüa tài san bão dam dugc xác djnh theo các quy djnh cüa Thông tu 02 và các 
nguyen the sau: 

• Tài san bào dam có giá trj tr 50 t'VND tth len di vth khoãn ncr cüa khách hang là ben Co 

lien quan cüa Ngân hang và các dôi tung khác theo quy djnh ti Diêu 127 cüa Lut các to 
chüc tin diing và tài san báo dam có giá trj tr 200 t' VND phãi dixçrc djnh giá bâi to chüc cO 
chirc nang thâm djnh giá; và 

• Di vOi các tru&ng hçrp khác các tru&ng hçrp nêu trên, tài san bão dam duçrc djnh giá theo 
quy djnh và quy trinh ni b cüa Ngân hang. 

Tài san bão dam nào không dáp 1mg dÀy dU các diu kin quy djnh tii Khoãn 3, Diu 12 cüa 
Thông tu 02 thI giá trj khâu trir cüa tài san bão dam do phãi xem nhu bang không. 

Tir ngày 13 tháng 3 näm 2020 dn truâc ngày 17 tháng 5 nam 2021, Ngân hang cTh.áP diing 
Thông tu so 01/2020/TT-NHNN ("ThOng tu 01") do NHNNVN ban hành quy djnh ye vic Co 

cau 1ti thtyi han  trã  ncr,  min, giãm lAi, phI, gilt nguyen nhóm ncr  nhäm h trçr khách hang chju 
ành hi.râng do djch Covid-19. Theo dO, dOi v6i các khách hang có các khoãn ncr  phát sinh nghTa 
vi trã ng gôc và/hoc lài trong khoãng th0i gian tlr ngày 23 tháng 1 näm 2020 den ngày lien kê 
sau 3 thang kê tlr ngày ThU tung chInh phU cOng bô hêt djch Covid-19, và các khách hang nay 
khOng CO khã näng trã ncr  dUng  han ncr gOc vàJhoc lãi theo hçrp dông, thôa thun cho vay dà k 
do doanh thu, thu nhp siit giãm bii anh hrnrng cUa djch Covid-1 9, thI Ngân hang duçxc phép Co 

câu lai th&i gian trã ncr  cho các khoan ncr  nay ma vn gilt nguyen nhOm ncr  nhu dã ducrc phân 
loai tai  thôi diem gân nhât truóc ngày 23 tháng 1 näm 2020. 

Tlr ngày 17 tháng 5 näm 2021, Ngân hang dâ áp diing Thông tu s 03/2021/TT-NHNN ("ThOng 
tu 03") do NHNNVN ban hành ngày 2 tháng 4 nAm 2021 slta dOi, bO sung mt so diêu cUa 
Thông tu 01. Theo d, dôi vth các khách hang có các khoan ncr: 

• phát sinh truâc ngày 10 thang 6 näm 2020 và phát sinh nghia vi tra ncr  gc vã/hotc lãi trong 
khoang thai gian tlr ngày 23 thang 1 näm 2020 den ngày 31 tháng 12 näm 2021; hoc 

• dâ dixcrc Co cÀu 1a  thai  han  trã  cr con trong han  hoc qua han  dn 10 (muôi) ngày k tu 
ngay den han  thanh toán, ho.c phát sinh truac ngày 23 tháng 1 näm 2020 và qua han  trong 
khoàng thai gian tü ngày 23 thang 1 nàm 2020 den ngày 29 tháng 3 näm 2020, hoc phát 
sinh tlr ngày 23 thang 1 näm 2020 yà qua han  tarac ngày 17 thang 5 näm 2021; 
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và các khách hang nay không có khã näng trã nç diing hmn nç g& vàIhoc lài theo hçp dng, 
thôa thun cho vay dà k5' do doanh thu, thu nhQtp siit giãm bâi ãnh hithng cüa djch Covid-1 9, thI 
Ngân hang di.rçc phép cc câu 'a thñ gian trã nçicho các khoàn nç nay ma vn gi nguyen nhóm 
nç nhu dà drgc phân loai ti thñ diem gânnhât trrn9c ngày 23 tháng 1 näm 2020. Ngân hang 
thuc hiên trich lap so tiên du phong cu the dôi vcn toan bô du n duGc giü nguyen nhom nc cua 
khách hang theo quy djnh ti Diêu 1, Thông tu 03, CJ the, so tiên dir phông ci the phài trIch bô 
sung là so tiên chênh loch gia dr phông cii the phài trIch 1p dôi vth toàn b du nç khách hang 
nêu không c câu lai và so trich 1p trên du nq duC c câu cüa khách hang bj ành huâng bâi 
djch Covid-19. T' l trIch 1p nay s phãi dt tôi thiêu 30% sO tiên dir phông ci the phãi trIch 
bô,sung tInh den ngày 31 tháng 12 näm 2021, và tang len tOi thiêu 60% và 100% lan luçit ti 
cuôi näm 2022 và 2023. 

Drphbng rüi ro tin dzng chung 

Theo Thông tu 02, mt khoãn dir phông rüi ro tin ding chung cling duçic l.p vâi müc bang 
0,75% tOng so dis cüa các khoàn nçi trr các khoãn tiên g1ri và cho vay các to chixc tin diing khác 
và các khoãn ng duçic phân loai vào nhóm nç có khã näng mat von. 

Du phOng rüi ro tin d1ing chung tui ngày 30 tháng 6 duçic tInh d%ra trên kt qua phân loi nçi Va 
sO dir nçi gOc tti ngày lam vic cuôi cling cüa tháng 6. Dir phOng rüi ro tin ding chung ti ngày 
31 thang 12 duçic tInh dira trên kêt qua phân loi nçi và so dir nç gOc ti ngày lam vic cuOi cüng 
cüa thang 11. 

3.7.3. Xtr 1) flY XâU 

Theo Thông tu 02 và Thông tix 09, các khoán cho vay khách hang s ducic xü 1 b&ng ngun dir 
phông rüi ro sau khi duc phân loti vào Nhóm 5 hoc khi khách hang vay tuyên bô phá san 
hoc giãi the (dOi vth trixàng hp khách hang vay là to chic), hoc khi khách hang vay chet ho.c 
mat tich (dOi vth trung hçp khách hang vay là cá than). 

Các khoãn nç dà du?c xli 1 rüi ro b&ng ngun dij phông duçc ghi nhn vào tài khoán ngoi 
bang phU hçip d theo dOi và thu nq. SO tiên thu hOi duc tlr nv dà x& 1 rüi ro, kê Ca sO tien thu 
hôi duqc tlr vic xli 1 tài san bão dam, duc ghi nhn vào báo cáo ket qua hoat dng kinh doanh 
riêng khi thu duçic. 

3.7.4. Dtr phông di vri các cam kt ngojLi bang 

Theo Thông tu 02 và Thông tu 09, vic phan 1oi các khoán cam kt tin ding ngoi bang duçic 
thrc hin chi nhàm miic dIch quãn 1, giám sat chat luçrng hoit dng cap tin dicing. Khong có dir 
phông nào duçc 1p cho các khoãn cam ket tin diing ngoi bang, trlr khi Ngân hang dixc yeu 
câu phãi thrc hin nghia vii trã thay theo hp dOng bão lath, trong trtrèng h'p do, khoãn trã 
thay dirge phân 1oi và trich 1p dir phOng theo chinh sách k toán dirge trInh bay ti Thuyet 
minh3.7.1 và3.7.2. 
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3.8. Các cong ciii tài chInh phái sinh 

Các h9p dng k hzn và hoán di 1in t 

Ngân hang k kt các hçp dng kS' han và hoán di tin t nh&m tao  diu kin cho khách hang 
chuyên, diêu chinh hoc giàm rüi ro t giá dông thi phiic vi miic dich kinh doanh cüa Ngân 
hang. 

Các hçp dng k' han  tin t là các cam k& mua, ban mt lu'ng ngoi t theo mt mirc t' giá 
xác djnh tai  thii diem giao djch và vic thanh toán së diic thirc hin vào thai diem xác djnh 
trong tuo'ng lai. Các hçip dông k' han  duçic ghi nhtn theo giá trj danh nghia tti ngày giao djch 
và duç'c dánh giá 'a  cho mitc dIch 1p báo cáo tài chmnh theo t' giá tai thyi diem kêt thüc k' kê 
toán và duçic trinh bay theo giá trj thuân trên bang can dôi kê toán riêng. Chênh lch do dánh 
giá 1a  cuôi k' dixçic ghi nhn vào báo cáo kêt qua hot dng kinh doanh riêng tai  thai diem kêt 
thüc k' kê toán.. Chênh 1ch giüa giá trj \TND cüa so luçmgngoi t cam kêt mualbán theo t 
giá k' han  và t giá giao ngay duçic phân bô vào báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh riêng 
theo phucing pháp dumg thang trong thñ gian hiu hrc cüa các hçip dông nay. 

Các hcTp dng hoán di tin t là các cam kt mua và ban cüng mt luçng ngoai t vâi dng 
VND hoc vâi mt ngoai t khác vói c1ng mt dôi tác. Trong do ngày thanh toán cüa hai giao 
djch là khác nhau và t' giá cüa hai giao djch dixçic xác djnh tai  ngày giao djch. MOt  giao djch 
hoán dôi tiên t có the gôm hai giao djch giao ngay, hai giao djch k' han  hoc mt giao djch 
giao ngay và mt giao djch k' han.  Giao djch hoán dôi vth ngoi t và dông VND phãi cO It 
nhât mt giao djch k' han.  So tien do chênh 1ch giüa hai t giá cüa hai giao djch duc ghi nhn 
vào ngày thanh toán cüa giao djch thir nhât nhix mt khoãn miic tài san nêu thrang và khoán miic 
nç phái trã nêu am tren bang can doi k toán riêng. Chênh 1ch nay së d'irçc phân bô theo phuang 
phap dumg thang vào báo cáo kêt qua kinh doanh riêng trong suôt thai gian cüa hçp dông hoán 
dôi. 

3.9. Tài san c dinh hüu hInh 

3.9.1. Nguyen giá 

Tài san c djnh hu hInh di.rc th hin theo nguyen gia trir di khu hao ifly k. Nguyen giá tài 
san cô djnh hu hInh bao gôm gia mua, thuê nhp khâu, các loai thuê mua hang không hoàn 'a 
và chi phi lien quan trtrc tiêp dê dua tài san den vj tn và trang thai hoat dng cho m1ic dich sir 
dicing dà dir kien. Các hi phi phát sinh sau khi tài san cô djnh hüu hInh dã dua vào hoat dng 
nhii chi phi sira chüa, bão dung và dai  tu dixqc ghi nhn vào báo cáo ket qua hoat dng kinh 
doanh rieng trong k' phát sinh chi phi. Trong trung hp có the chüng minh mt cách rö rang 
các khoàn chi phi nay lam tang 1i ich kinh tê trong ti.rang lai dir tinh thu disc tü vic sir diing 
tài san cô djnh hü'u hInh vi.r?t trên mic hoat dng tieu chuân dä diic dánh giá ban dâu, thI các 
chi phi nay thrgc von hóa nhi.r mt khoãn nguyen giá tang them cüa tài san cô djnh hthi hInh. 
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3.9.2. Khau hao 

Khu hao dirçc tInh theo phixng pháp du&ng thâng dra trên th?yi gian hftu ding u'óc tInh cüa 
tài san cô djnh hiru hinh. Th?ñ gian hUu ding i.râc tInh nhi.r sau: 

• nhà c1ra và t kin trüc 
• may moe thiêt bj 
• phi.rang tin 4n tãi 
• thiêt bj, ding ci quán 1 
• tài san cô djnh hthi hInh khác 

6- 50 näm 
3 - 15 näm 
6- l0näm 
3 - 10 näm 
4 - 25 näm 

3.10. Tài san c dinh thuê tài chinh 

Thuê tài chInh là giao djch thuê tài san ma Ngân hang dA nhn phAn lan rCii ro và lçñ Ich gän lien 
vOi quyên s& hUu tài san di thuê. Quyên sa hUu tài san có the chuyên giao vào cuôi thai hn 
thuê. Tui thai diem nhn tài san thuê, Ngân hang ghi nhn tài san thuê tài chInh là tài san cô 
djnh thuê tài chInh và nç phãi trã ye thuê tài chInh trên bang can dôi kê toán riêng vâi cUng mt 
giá trj bang vOi so tiên tucing duo!ng vOi so thâp hcm giia giátrj hçTp l cüa tài san cô djnh và 
giá trj hin tai  cüa các khoãn tiên thuê tôi thiêu, tInh ti thai diem bat dâu thuê, trir di giá trj hao 
mOn lüy kê. 

Khu hao eüa tài san c djnh thuê tài chInh duçc tInh theo phi.rong pháp dix?mg thâng dira trên 
thai gianhihi dirng uOc tInh cUa tài san cô djnh thuê tài chInh. Th&i gian hu diving hOc tInh cüa 
tài san cô djnh thuê,tài chInh nhât quán vOi tài san cô djnh duçc trInh bay ti Thuyêt minh 3.9. 
Nêu không chäc chän là Ngân hang sê cO quyên sO hu tài san khi hêt h?n  hçp dông thuê thI tài 
san thuê s &rçYc khau hao theo thai gian ngän hcm giiia thai hn thuê hoc thai gian sr diing 
httu Ich cüa no. 

Tat cà các thôa thutn thuê tài san không phãi là thuê tài chInh duçc phân lo?i là thuê hoit dng 
(Xem thuyêt minh 3.23). 

3.11. Tài san c djnh vô hInh 

3.11.1. Quyn sfr diing dat 

Quyn sO diing dAt duçc th hin theo nguyen giá trO giá trj hao mOn lOy k. Nguyen giá ban 
dâu cüa quyên sOdiing dat co thai hn bao gôm giá mua và các chi phi lien quan trirc tiêp tOi 
vic có diiqc quyên sO diing dat. Quyên sO diing dat có th&i hn duc khâu hao theo phtrang 
pháp diiOng thang theo thai gian thuê hoc thai gian sO diing. 

3.11.2. Phn mm may vi tInh 

Giá mua ph.n mm may vi tInh mâi ma ph.n mm nay không phài là mt b phn gAn kt vOi 
phãn cOng cO lien quan thi duc von hOa và hch toán nhu tài san cô djnh vô hInh. Phân mem 
may vi tInh dirçic khâu hao theo phixcrng pháp dh&ng thang trong vOng tO 5 den i 0 näm. 

/4,  
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3.12. Tài san Co khác 

3.12.1. Các khoãn phãi thu tir hoit dng tin dyng 

Các khoãn phãi thutr hoat dng tin diing dixçc phân l°aj là tài san có rüi ro tin diving khác ducc 
ghi nhn theo giá gôc tr1 di dr phông rüi ro. Các khoãn phãi thu nay dixcic Ngan hang thrc hin 
phân loai nç và trIch 1p dir phOng rüi ro tin diing theo chInh sách kê toán duçic trInh bay tai 
Thuyêt minh 3.7. 

3.12.2. Các tài san Co khác 

Các tài san Co khác, ngoài các khoàn phài thu tir hoat dng tin diing, dtrçic phãn ánh theo giá 
gôc tr1r dr phông rüi ro cho các tài san Co ni bang. 

Dôi vâi các tài san Co khác không dixçic phân loai là tài san có rüi ro tin diing và dà qua han 
thanh toán, Ngân hang th%rc hin trich 1p dr phông theo thM gian qua htn hotc theo dir kiên 
ton that co the xày ra trong trixmg hçip các khoãn ng phãi thu dà qua han  thanh toán và các 
khoãn nq phãi thu chiia den han  thanh toán nhtrng có khã näng không thu hôi &rçYc diing han. 
Chi phi dr phông phát sinh dixcic hach  toán vào chi phi hott dng trong ks'. 
Mirc trIch di,r phông theo thñ gian qua han  nhu sau: 

Th?ri gian qua hin Mfrc trIch dii phông 

• Tr trên sáu (06) tháng dn duOi mt (01) näm 30% 
• Tü mt (01) näm den du&i hai (02) näm 50% 
• Tr hai (02) näm den dirOi ba (03) näm 70% 
• Tr ba (03) näm tth len 100% 

Ngân hang trIch 1p  dir phàng rüi ro cho các tn tht có th xãy ra di vâi các tài san Co khác 
chua den han  thanh toán sau khi xem xét den khã näng thu hôi cüa các tài san nay. 

3.12.3. Dir phông 

Mt khoãn dir phOng, tr1r nhtrng khoàn dir phOng dixçic djnh nghia a các thuyt minh khác, di.rqc 
ghi nhn nêu, do kêt qua cüa mt sir kin trong qua khü, Ngân hang có nghTa viii pháp l hin 
tai hotc lien dai có the uOc tInh mt cách dáng tin cay, và chäc chän së lam giãm süt các lçii ich 
kinh té trong tixng lai dê thanh toán các khoãn n phài trã do nghia vii do. Khoãn dir phOng 
dixc xác djnh bang each chiêt khâu dOng tiên d%r kiên phài trà trong tuang lai vài t 1 chiêt 
khâu truac thuê phãn ánh dánh giá cüa thj trixang a thai diem hin tai  ye giá trj thai gian cüa 
tiên và rüi ro ci the cüa khoàn no do. 

3.13. Tin gun và vay các to chüc tin dung khác 

Tin gui và vay các th chüc tin diing khác dugc phàn ánh theo giá gc. 
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3.14. Tin gfri cüa khách hang 

Tin gi.'ri khách hang thrçic ghi nhn theo giá gc. 

3.15. Phát hành giy tô có giá 

Giy tO' Co giá dà phát hành &rcrc ghi nh.n theo giá gc trir các khoán phãn b phii trOi và chit 
khâu. Giá gôc cüa giây tO' có giá dA phát hành bao gôm so tiên thu diiçrc tO' vic phát hành trr di 
các chi phi trrc tiêp có lien quan den vic phát hành. 

3.16. Các khoãn phãi trã khác 

Các khoãn phãi trã khác duçc phãn ánh theo giá gc. 

3.17. Vn diu 1 

Tng vn diu l cüa Ngân hang th hin bang s tin và tài san ma Ngân hang nhn ducic tO' 
ChInh phü Vit Nam và Ngân hang Nhà nuâc Vit Nam diiOi dng tiên, Trái phiêu ChInh phü 
Dc bit và các tâi san khác. Von diêu 1 cüa Ngân hang cüng duçic bô sung tO' Qu dr trü bô 
sung von diêu 1 và các qu5 khác duçc trIch 1p tO' 1çi nhun sau thuê cüa Ngân hang theo quy 
djnh cüa Nhà nuâc. Ngoai ra, lai nhn dirçic tO' Trái phiêu ChInh phü dic bit cüng duçxc trirc 
tiêp ghi tang vOn diêu l theo Thông tr so 1 00/2002/TT-BTC ngày 4 tháng 11 näm 2002 cüa B 
Tài chInh. 

3.18. Các qu5 

Theo Nghj djnh s 93/2017/ND-CP do ChInh phü Vit Nam ban hành ngày 7 tháng 8 närn 2017 
ye chê d tâi chInh dôi vOi các tO chO'c tin dirng ("Nghj djnh 93"), Ngân hang trIch 1p các qu 
nhu sau tri.rOc khi np li nhun ye Ngân sách Nhà nuc: 

T 1 trIch ip hang näm S dir ti da 

Qu5 dir trtt b sung vn diu l 
Qu dir phOng tài chInh 
Qu dâu tir phát triên 

Qu5' khen thixO'ng, phác igi 

Qu5 thiiO'ng nguO'i quãn l, kim 
viên 

5% igi nhun sau thu 
10% kyi nhuân sau thuê 
Tôi da 25% lcii nhuân sau 
thuê 

TO' 0 den 3 tháng hicrng thirc 
hin tüy thuc vào xêp 1oti 
cüa Ngân hang 

soát TO' 0 den 1,5 tháng krcmg 
thuc hiên tüy thuôc vào xêp 
loi cüa Ngân hang 

100% vn diu 1 
Không quy djnh 
Không quy djnh 

KhOng quy djnh 

Không quy djnh 

'4/ 
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Mh B05afTCTD 
(Ban hành theo Thông tw so 

49/2014/77'-NHNN ngày 31 tháng 12 nOm 2014 
cüa NgOn hang Nhà nithc Vit Nam) 

Nân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang H, Phuông Thành Công, Qun Ba DInh 
Thành ph6 Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tãi chInh riêng gi&a niên d 
cho k)' sáu tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 nãm 2021 (tip theo) 

Qu5 dr phông tài chInh dung d bu dp phn con 1i cüa nhng tn th.t, thit hi v tài san xãy 
ra trong qua trInh kinh doanh sau khi dã dixqc bü dap bang tiên bôi thisông cüa các to chirc, cá 
nhân gay ra ton that, cüa to chirc bão hiêm và scr diing dr phOng trIch 1p trong chi phi; sir diing 
cho các m%ic dIch khác theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Qu dAu tu phát trin diing d du ti.r ma rng quy mô hot dng kinh doanh và d,i mci cong 
ngh trang thiêt bj, diêu kin lam vic cüa Ngân hang và b sung von diêu 1 cho Ngan hang. 
Can cir vào thu câu dâu tu và khã näng cUa qu, Ngân hang quyêt djnh hInh thi'rc va bin pháp 
dâu tix theo nguyen täc có hiu qua, an toàn và phát triên von. 

3.19. Các chi tiêu ngo1i bang 

C'ác cam kit và n1 tim 1n 

Tti bt cü thai dim nào Ngân hang cüng có các cam kt c.p tin diing chi.ra thrc hin. Các cam 
kêt nay ô duOi dng các khoán cho vay và thâu chi dã duçc phê duyt. Ngn hang cUng cung 
cap các bão l.nh tài chinh và thu tin diing dê báo 1änhvic thirc hin hçp dông cüa khách hang 
dôi vai ben thu ba. Nhiêu khoân cam kêt và nçi tiêm an së dáo hn ma không phát sinh bat k' 
mt phân hay toàn b mt khoãn tam  img nào. Do do các khoãn cam kêt và ng tiêm an nay 
không nhât thiêt phãn ánh luông hru chuyên tiên t dr kiên trong tucmg lai. 

3.20. Doanh thu 

3.20.1. Thu nhp läi 

Thu nhp lài di.rçc ghi nhn trong báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh riêng trên c sa dn 
tIch, ngoi tri'r tiên lãi tr các khoän nç ducc phân loai tü Nhóm 2 den Nhóm 5 (duçc trInh bay 
tai Thuyêt minh 3.7) và các khoãn np duçxc giü nguyen NhOm 1 (nq dü tiêu chuân) do áp dicing 
Thông tu 01 và Thông tis 03. Khi mt khoãn ng duçic phân loai tr Nhóm 2 den Nhóm 5 (duqc 
trInh bay tai  Thuyêt minh 3.7) hotc duçc ca câu giü nguyen Nhóm 1 do áp diing Thông tu 01 
và Thông tu 03 thI sO lãi dir thu cüa khoán ng nay không hach  toán d%r thu và hach  toán tái khoán 
ngoai bang và dugc ghi nhn vào báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh riêng khi thu duçc. 

3.20.2. Thu nhp tfr hoit dng dlch  vi 

Thu nhp tü hoat dng djch viii duçc ghi nhn trong báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh riêng 
khi djch vii dà duçic cung cap. 

3.20.3. Thu nhp tfr hott dng dâu ttr 

Thu nh.p tr ban chüng khoán duc ghi nhn trong báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh riêng 
khi nhn duc thông báo khàp 1nh tir Trung tam Luu k3 Chimg khoan (chirng khoán niêm yet) 
và hoàn tat thôa thun chuyên giao tài san (chirng khoán chua niêm yet) va duqc xác djnh dira 
trên muc chênh lch giá ban và giá von binh quãn cüa chung khoán duçc ban. 
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Mu B05a/TCTD 
(Ban hành theo Thông fit so 

49/2014/77'-NHNN ngày 31 tháng 12 nárn 2014 
cüa Ngán hang Nhà nithc Vit Nam) 

Nân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang Ha, Phuông Thành Công, Quân Ba DInh 

A Thành pho Ha NQ., Viçt Nam 
Thuyt minh báo cáo tãi chInh riêng giva niên d 
cho k' sáu tháng kt thác ngày 30 tháng 6 näm 2021 (tip theo) 

Thu nhp tir c tirc bang tin dugc ghi nhn trong báo cáo kt qua hoit dng kinh doanh riêng 
khi quyên nhân cô tue cua Ngân hang ducc xac lap Co tue duc nhân durn dang cô phiêu, cô 
phiêu thithng và quyên mua Co phiêu cho các cO dOng hin ti, cô phiêu duçxc chia tü lçi nhun 
chua phân phôi không duçc ghi nhn là mt khoãn tang giá trj khoãn dâu tu và thu nhp không 
duc ghi nhn trong báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh riêng. Khi nMn  duc cô tue bang cô 
phiêu, Ngân hang chi theo dOi so Iucmg CO phiêu tang them. 

C trc nhn dixçic lien quan dn giai doan truOc khi mua khoán du tu duçyc ghi giãm vào giá trj 
ghi sO cUa khoãn dâu tu. 

3.21. Chi phi lãi 

Chi phi lài dugc ghi nhn trong báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh riêng trên ca si dn tIch. 

3.22. Chi phi hoit dng dlch  vti 

Chi phi hoat dng djch vi duçic ghi nhn trong báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh riêng khi 
phát sinh. 

3.23. Các khoãn thanh toán di thuê ho3t dng 

Các khoãn thanh toán di thuê hoat dng du?c ghi nhn vào báo cáo kt qua hoat dng kinh 
doanh riêng theo phuong pháp du&ng thang d%ra trên thi han  cüa hp dOng thuê. Các khoán 
hoa hông di thuê dä nhn du?c ghi nhn trên báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh riêng nhu 
mt b phn hçip thành cüa tOng chi phi thuê. 

3.24. Thu 

Thud thu nhp doanh nghip tInh trên lqi nhun cüa k' bao gm thu thu nhp hin hành và thu 
thu nhp hoãn 'aj•  Thuê thu nhp doanh nghip duçc ghi nhn trong báo cáo kêt qua hoat dng 
kinh doanh riêng ngoi trü tru&ng hçp có các khoán thuê thu nhp lien quan den các khoàn m1ic 
duqe ghi nhn thang vào vOn chü sâ hQ'u, thI khi do khoãn thuê thu nhp nay cüng duçc ghi 
nhn thang vào vOn chü s hüu. 

Thu thu nhp hin hành là khoãn thug dr kin phãi np dra trên thu nhp chju thug trong ks', 
sir ding eác müc thuê suât Co hiu brc tai  ngày k& thüc k' ke toán, và các khoãn diêu chinh 
thue phãi lien quan den nhiing k' truâc. 

Thu thu nhp hoàn lai  duçc tInh theo phuang pháp bang can di k toán cho các chênh 1ch 
tam thñ giUa giá trj ghi sO cho miic dich báo cáo tái chInh và giá trj sir diing cho mic dIch tInh 
thue cUa các khoàn mi1c tai san và ng phãi trã. Giá trj cüa thue thu nhp hoân 'a  duc ghi nhn 
dira tren each thuc dir kien thu hôi hoc thanh toán giá trj ghi sO cüa các khoãn miic tài san và 
nç phãi trà sü diing các muc thue suat co hiu lrc hoc cor bàn cO hiu hrc tai  ngày kêt thüc k' 
k toán. 
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Mu BO5a/TCTD 
(Ban hành theo Thông tu so 

49/2014/77'-NHNN ngày 31 thông 12 nOm 2014 
cOa Ngán hang Nhà nithc Viet Nam) 

Nãn hang Nông nghip và Phãt trin Nông thôn Viêt Nam 
So 2 Lang H, Phirông Thành Công, Quãn Ba DInh 
Thành ph6 Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng gi&a niên d 
cho k5' sáu tháng kt thác ngày 30 tháng 6 näm 2021 (tip theo) 

Tài san thu thu nhp hoãn lai chi duc ghi nhn trong phm vi chic chin Co dü igi nhun tInh 
thuê trong tuong lai dê tài san thuê thu nhtp nay co the sii'r diing dugc. Tài san thuê thu nhp 
hoàn li d11gc ghi giãm trong phm vi không cOn chäc chän là các igi Ich ye thuê lien quan nay 
së s1r diing dirgc. 

3.25. Các ben lien quan 

Các ben dirge coi là ben lien quan cüa Ngân hang nu mt ben có khã näng, trrc tip ho.c gián 
tiêp, kiêm soát ben kia hoc gay ãnh hi.rông dáng ké ti ben kia trong vic ra các quyêt djnh tài 
ehInh và hot dng, hoc khi Ngân hang và ben kia cüng ehju sr kiêm soát chung hotc ánh 
huâng dáng kê chung. Các ben lien quan CO the là các cong ty hoc các cá nhân, bao gôm câ 
các thành viên gia dInh than cn cüa các Ca nhân dirgc coi là lien quan. 

3.26. S6 dir bang không 

Các khoãn mc hay s dir di.rgc quy djnh trong Quyt djnh s 1 6/2007/QD-NI-INN ngày 18 
tháng 4 näm 2007 ("Quyêt djnh 16") cüa Thông dôc NHNNVN ye ché dO báo cáo tài chinh dôi 
vài các To chüc tin diing và Thông tir so 49/2014/TT-NI-1NN ngày 31 tháng 12 näm 2014 
("Thông tir 49") cüa Thông doe NHNNVN sira dôi, bô sung mOt so diêu khoãn cüa Ché dO báo 
cáo tài chInh dOi vài các to chüc tin dicing ban hành kern theo Quyêt djnh 16, Quyet djnh sO 
479/2004/QD-NHNN ngày 29 tháng 4 närn 2004 và h thông tài khoàn kê toán các tO chirc tin 
diing ban hành kern theo ma không dirge the hin trong báo cáo tài chInh riêng giCia niên dO nay 
thi dirge hiêu là cO so dir bang không. 

3.27. Các cong ciii tài chInh 

Nh.m mi1c dich duy nhAt là cung cAp eáe thông tin thuyt minh ye tam quan tr9ng cüa các cong 
cii tài chInh dôi vth tInh hInh tài chInh và kêt qua hot dng kinh doanh eüa Ngân hang và tInh 
chat và m1rc dO rUi ro phát sinh tr eác cOng cii tài chInh, Ngân hang phân 1oi các cOng ci,i tài 
chinh nhix sau: 

3.27.1. Tài san tãi chInh 

Tài san tài chInh duric xác djnh theo giá trj hçrp l thông qua báo cáo kit qua hoat dóng kinh 
doanh 

Tài san tài chInh dirge xác djnh theo giá trj hgp 1 thông qua báo cáo kt qua hott dng kinh 
doanh là mOt  tài san tài chinh thOa man mOt  trong các dieu kin sau: 

• Tài san tài ehInh dirge phân 1oi vào nhOm nArn git d kinh doanh. Tài san tài chInh dirge 
phân loi 'vào nhOm nàm giü d kinh doanh, nêu thOa man mOt  trong cáe dieu kin sau: 

tài san dirge mua thu yu cho miic dIeh ban 1i trong thOri gian ngAn; 
có bang chüng ye vice kinh doanh cOng ci dO nhàm miie dIch thu igi ngãn han; hoc 
cong cii tài chInh phái sinh (ngoi tnr eác cOng eii tài chInh phái sinh dirgc xác djnh là 
mOt hgp dOng bao lãnh tài ehInh hoe mOt  cOng ci phOng ng1ra rüi ro hiu qua). 

• Tui thii dim ghi nhn ban dAu, Ngan hang xp tài san tài ehInh vào nhóm tài san tài chInh 
dirge xác djnh theo giá trj hçip l thông qua báo cáo kêt qua hot dng kinh doanh. 



Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S 2 LãngH, Phu*ngThành Công, Qun Ba DInh 
Thanh pho Ha Nc., Viçt Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng giOa niên d 
cho k' sáu tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 nám 2021 (tip theo) 

Mu BO5a/TCTD 
(Ban hành theo Thong tu sO 

49/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 nOrn 2014 
cOa NgOn hang Nhà ntthc V4t Nam) 

Các khoán du hr nam gii dIn ngày dáo hgn 

Các khoãn dtu ti.r nm giü dn ngày dáo han  là các tài san tài chInh phi phái sinh vth các khoãn 
thanh toán cô djnh hoc có the xác djnh và có k' dáo han  cô djnh ma Ngân hang có ' djnh và 
có khà nänggiü den ngày dáo han,  ngoi trü: 

• các tài san tài chInh ma tai  thi dim ghi nhn ban du dà di.rc Ngan hang xp vào nhóm 
tài san tài chInh di.rçic xác djnh theo giá trj hp l thông qua báo cáo kêt qua hoat dng kinh 
doanh; 

• các tài san tài chInh dà dizçxc Ngân hang xp vào nhóm tài san sn sang d ban; hoc 
• các tài san tài chInh thôa man djnh nghia ye các khoãn cho vay và phãi thu. 

Các khoán cho vay và phái thu 

Các khoãn cho vay và phãi thu là các tài san tài chmnh phi phái sinh vâi các khoãn thanh toán c 
djnh hoc có the xác djnh và không di.rçc niêm yet trên thj truing, ngoai trir: 

• các khoàn ma Ngân hang có djnh ban ngay hoc sê ban trong tu'cYng lai gn du?c phân loai 
là tài san näm giü vi m1ic dIch kinh doanh, và các loai ma tai  thai diem ghi nhn ban dâu 
dizçic Ngân hang xêp vào nhóm tài san tài chInh dugc xác djnh theo giá trj hp 1' thông qua 
báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh; 

• các khoàn dugc Ngân hang xêp vào nhóm tài san sn sang dê ban tai  thai diem ghi nh.n ban 
dâu; hoäc 

• các khoãn ma Ngân hang có the không thu hôi dixçc phân 1n giá trj dâu tix ban dâu, không 
phãi do suy giàm chat luçng tin diing, và duçc phân loai vào nhóm tài san sn sang dê ban. 

Tài san tài chInh sán sang dl ban 

Tài san tài chInh sn sang d ban là các tài san tài chInh phi phái sinh drnc xác djnh là sn sang 
dê ban hoc không duçxc phân loai là: 

• các tài san tài chInh disçc xác djnh theo giá trj hçip 1 thông qua báo cáo kêt qua hoat dng 
kinh doanh; 

• các khoàn dâu tu näm giü den ngày dáo han;  hoc 
• khoan cho vay và phãi thu. 

3.27.2. NQ' phãi trã tài chInh 

Ncr phái trá tài chInh ducrc xác djnh theo giá trj hcrp lj thông qua báo cáo kIt qua hoqt d5ng 
kinh doanh 

Nç phài trã tài chInh duçic xác djnh theo giá trj hçp 1 thông qua báo cáo kt qua hoat dng kinh 
doanh là mt khoàn nçi phài trà tài chInh thôa mAn mt trong các diêu kin sau: 

• Nç phài trà tài chInh disçic phân loai vao nhóm nm giü d kinh doanh. Nç phái trá tài chInh 
duçc phân loai vào nhóm nãm gill dê kinh doanh, neu: 

khoàn nç do duçc tao  ra chü yu cho m1ic dIch mua 'a  trong thi gian ngn; 

- có bang ching v yiêc kinh doanh cong ci do nhm mic dIch thu 1i ngan han;  hoc 

là cong cii tài chInh phái sinh (ngoi trü các cong cii tài chInh phái sinh dixc xác djnh 
là mt hyp dông bào iAnh tài chInh hoc mt cong cii phOng nglla rüi ro hiu qua). 



Mh B05a/TCTD 
(Ban hành thea Thông tu so 

49/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 nOrn 2014 
cüa NgOn hang Nhà nirOc Vit Nam) 

Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S 2 LángH, PhwôngThành Công, Qun Ba DInh 
Thanh pho Ha NQI, Vlet Nam 
Thuyt ininh bao cáo tài chInh riêng gi&a niên d 
cho ky sau thang ket thuc ngay 30 thang 6 nam 2021 (tiep theo) 

Ti thà'i dim ghi nhn ban du, Ngân hang xp nç phãi trã tài chInh vào nhóm nç phãi trá 
tài chInh duçe xác djnh theo giá trj hyp 1 thông qua báo cáo kêt qua hot dng kinh 
doanh. 

Nçrphái trá tài chInh du'ctc xác djnh theo giá trjphân b 

Các khoãn nçi phãi trã tài chInh không dugc phân '°aj  vào nhóm nç phãi trà tài chInh dixçic xác 
djnh theo giá trj hcip 1 thông qua báo cáo kêt qua hot dng kinh doanh sê dixçyc phân 1oi vào 
nhóm các khoãn nçx phãi trá tài chInh duçc xác djnh theo giá trj phân bô. 

Vic phân loai các cong ci:i  tài chInh k trên chi nhtm miic dIch trInh bay và thuyt minh Va 
không nhäm rni:ic dIch mô tã phrrang pháp xác djnh giá trj cüa các cong Ci:J  tài chInh. Các chInh 
sách kê toán ye xác djnh giá trj cüa các cong ci:i  tài chInh duçc trInh bay tai  các thuyêt mirth lien 
quan khác. 

3.28. Thông tin so sánh 

Thông tin so sánh trong báo cáo tái chInh riêng nay duçc trInh bay duâi dng dt1 1iu tuang 1mg. 
Theo phuang pháp nay, các thông tin so sánh cUa näm!k' truc duçc trInh bay nhtr mOt  phân 
không the tách thi cüa báo cáo tài chInh kS'  hin  tai  và phãi duçc xem xét trong môi lien h vâi 
các sO lieu và thuyêt minh cüa kS'  hin  tai.  Theo do, thông tin so sánh bao gOm trong báo cáo 
tai chInh riêng nay không nhäm mi:Ic  dIch trInh bay ye tInh hInh tài chInh truOc hp nhât, kêt 
qua hoat ding kinh doanh truâc hçip nhât và lixu chuyên tiên t truàc hçip nhât cüa Ngân hang 
trong näm!k' trithc. 

4. Tin gui tii Ngân hang Nhã nu*c Vit Nam 

Tin g1ri tai  NHNNVN bao gm qu5 di:r  trü bat buc và tài khoãn tin g1ri thanh toán. 

Theo quy djnh cüa NHNNVN v di:r  tr bat buc, các ngân hang duy trI di:r  tr bat buc trên tài 
khoan thanh toán du?c m& tai  NHNNVN. So du bInh quân di:r  trü bat buc hang tháng phai 
không duçic thâp han t)' l di:r  trü bat buc nhân vi bInh quân so dir tiên g1ri cüa thang truOc tai 
Ngân hang nhu sau: 

T 1 dij trü bat buc 
Tin gfri ti Ngân hang 

S dir tin gii bInh quân tháng truOc cüa: 
• Tiên gui bang ngoi t khOng k' han  và có k' han  duOi 12 

tháng 

30/6/2021 

8% 

31/12/2020 

8% 
• Tiên gui bang ngoai t có k han  tr 12 tháng trâ len 
• Tiên giri bang VND khOng k' han  va có k' han  du&i 12 

tháng 

6% 

3% 

6% 

3% 
• Tiên giri bang VND có k' han  tr 12 tháng trâ len 1% 1% 
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Mu B05a/TCTD 
(Ban hành theo Thông 1w so 

49/2014/77'-NHNN ngày 31 tháng 12 nàm 2014 
cüa Ngán hang Nhà nwàc Vit Nam) 

Nân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang H, Phuô'ng Thành Công, Quân Ba DInh 
Thành ph Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tãi chInh riêng gi&a niên d 
cho k)' sáu tháng kt thác ngày 30 tháng 6 näm 2021 (tip theo) 

30/6/2021 31/12/2020 
Triêu YND Triêu VND 

Tài khoãn tin gui thanh toán và qu dir trfr bt buc 
• Bang VND 
• Bang ngoi t 

5. Tin girl và cho vay các TCTD khác 

Cho vay các TCTD khác 
• Bang VND 
• Chit kh.u, tái chiêt khAu giây t& có giá 

Di.r phông rüi ro tin gui và cho vay các TCTD khác 
Dir phông ci the (*) 

80.381.282 107.834.689 
99.763.635 1.009.040 

180.144.917 108.843.729 

30/6/2021 
Triu YND 

31/12/2020 
Triu VND 

445.821 91.08 1 
24.236.081 12.867.214 

63.265.687 54.298.352 
13.886.683 

87.947.589 81.143.330 

14.698.000 14.8 13.000 
16.750.710 21.377.329 

31.448.710 36.190.329 

(3 1.000) (35.000) 

119.365.299 117.298.659 

Tin gui không k5' hin 
• Bang VND 
• Bang ngoi t 

Tin gui có k5' han 
• Bang VND 
• Bang ngoi t 
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Nân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang H, Phuông Thành Công, Qun Ba DInh 
Thành ph6 Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng giva niên d 
cho k' san tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 nám 2021 (tip theo) 

Mu BO5a/TCTD 
(Ban hành theo Thông tw so 

49/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 nOm 2014 
cza NgOn hang Nhà nzthc Viqt Nam) 

Phân tIch chit h.rçxng diz ncr tin gl'ri co k hn và cho vay các t chirc tin ding khác nhu sau: 

Nhóm 1 - No dü tiêu chun 
Nhóm 2 - Nç can chi ' 
Nhóm 3 - No di.rth tiêu chuân 
Nhóm 4 - Nçi nghi ng? 
Nhóm 5 - Ng có khã näng mat von 

30/6/2021 
Triu VND 

31/12/2020 
Triêu VND 

94.683.397 104.344.364 

31.000 31.000 

94.714.397 104.375.364 

(*) Bin dng dir phông cii th rüi ro tin g1i và cho vay các TCTD khác nhu sau: 

30/6/2021 31/12/2020 
Triêu VND Triêu VND 

S dii du kS' 
Hoàn nhp dir phOng trong kS'  (Thuyêt minh 29) 

S dii cui k' 

35.000 60.000 
(4.000) (25.000) 

31.000 35.000 

6. Chu'ng khoán kinh doanh 

30/6/2021 31/12/2020 
Triu VND Triêu VND 

Chirng khoán vn 
Chirng khoán do các to chüc kinh tê trong nuóc 
phát hành 

D%r phông giãm giá chüng khoán kinh doanh 
291 291 

(255) (255) 

 

36 36 

Tmnh trang niêm yt cüa các chirng khoán kinh doanh: 

 

30/6/2021 31/12/2020 
Triu VND Triêu VND 

Chirng khoán vn 
Chuaniêmyt 291 291 

AV 
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Mu B05a/TCTD 
(Ban hành theo Thông fit so 

49/2014/77'-NHNNngày 31 thông 12 nOm 2014 
cOa NgOn hang Nhà nithc Vit Nam) 

Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S 2 Lang H, Phirông Thành Công, Qun Ba DInh 
Thành ph Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng giüa niên d 
cho k3' sáu tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 nàm 2021 (tip theo) 

7. Các cong cii tài chInh phái sinh và các tài san tài chinh khác 

Ti ngày 30 tháng 6 näm 2021 Tông giá tn 
cüa hqp ding 
(theo t giá 

ngày hiu hrc 
hçrp dông) 

Triu VND 

Tng giá tn ghi so k toán 
(theo t) giá tii ngày 

30 tháng 6 näm 2021) 
Tài san Ncr phãi trã Giá trl thun 

Triêu VND Triu VND Triu YND 

Cong ciii tài chInh phái sinh tin t 
• Giao djch kS' han tiên t 
• Giao dich hoán dôi tiên té 

24.060.555 112.286 (921) 111.365 
100.512.269 153.787 (48.132) 105.655 

124.572.824 266.073 (49.053) 217.020 

Tti ngày 31 tháng 12 näm 2020 Tng giá trl 
cüa hqp dông 
(theo t giá 

ngày hiu hrc 
hc?'p dông) 

Tng giá trj ghi s k toán 
(theo t3 giá tii ngày 

31 tháng 12 nám 2020) 
Tài san Ncr phãi trä Giá tr!  thuân 

Triêu VND Triu VND Triu YND Triêu VND 

Cong cii tài chInh phái sinh tin t 
• Giao dich k' han tiên t 
• Giao djch hoán dôi tiên t 

21.443 61 (8) 53 
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 
S6 2 Lang H, Phirông Thành Công, Quãn Ba DInh 
Thành ph Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng gifra lien d 
cho k' sáu tháng kh thác ngày 30 tháng 6 nám 2021 (tip theo) 

8. Cho vay khách hang 

Cho vay cáct chirc kinh tá, cánhân trong nrnc 
Cho vay chiêt khâu thi.ro'ng phiêu và các giây tà' có giá 
Các khoãn trã thay khách hang 
Cho vay bang von tài trg, üy thác dâu tu 
Cho vay các to chtirc kinh té và cá nhân nu9c ngoài 
Cho vay theo chi djnh cUa ChInh phü 
Ng cho vay duçic khoanh và nq ch xir 1 

Mu B05a/TCTD 
(Ban hành theo Thông tu 

49/20141r1'-NHNN ngày 31 iháng 12 nãm 2014 
cüa Ngán hang Nhà nithc Viqt Nam) 

30/6/2021 
Triêu VND 

31/12/2020 
Triêu VND 

1.225.862.935 1.205.731.207 
559.55 1 50 1.675 
68.778 130.252 

5.527.982 5.5 10.078 
2.5 00 5.773 

29.348 745.207 
521 521 

1.232.051.615 1.212.624.713 

Vic phân 1°aj  nç &rçYc thirc hin theo chInh sách k toán nêu tai  Thuyt minh 3.7. Trong do, 
các khoãn ng di.rçic ca câu 'a  thai  han  trã nç, min giãm phi lãi và giü nguyen nhóm ncr theo 
Thông tr 01 và Thông tr03 së di.rgc giü nguyen nhóm nç tai  thtñ diem gân nhât trizôc ngày 10 
tháng 6 näm 2020 (Thuyêt minh 3.7). 

Phân tIch cht luçmg du nçi cho vay khách hang nhu sau: 

30/6/2021 31/12/2020 
Triêu VND Triêu VND 

Nhóm 1 - Na dü tiêu chuân 1.170.475.245 1. 161.019.959 
Nhóm2-Nacânchü 37.147.549 30.077.806 
Nhóm 3 - Nç duâi tiêu chuân 5.211.606 2.744.748 
Nhóm 4 - Nç nghi ng?i 4.905.866 2.425.499 
Nhóm 5 - Nçi CO khã näng mat von 14.3 11.349 16.356.701 

1.232.051.615 1.212.624.713 

Phân tIch du nç cho vay khách hang theo thi han  cho vay nhix sau: 

30/6/2021 31/12/2020 
Triêu VND Triêu VND 

Nç ngn han 715.709.360 703.853.849 
Ng trung han 362.888.589 361.917.786 
No dài han 153.453.666 146.853.078 

1.232.051.615 1.212.624.713 
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Nân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Viêt Nam 
So 2 Lang Hi, Phirô'ng Thành Công, Quân Ba DInh 
Thanh pho Ha NQI, Vict Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng gi&a niên d 
cho k' sáu tháng kt thác ngày 30 tháng 6 nám 2021 (tip theo) 

Mu B05a/TCTD 
(Ban hành theo Thông lit so 

49/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 nOm 2014 
cza NgOn hang Nhà nu'ó'c Vit Nam) 

9. Dir phông rüi ro cho vay khách hang 

30/6/2021 31/12/2020 
Triu VND Triu VND 

Drphông chung (9.1) 
Dir phông cii the (9.2) 

9. 133.052 8.851. 100 
22.940.754 15.025.948 

32.073.806 23.877.048 

Ti ngày 30 tháng 6 näm 2021, di vOi di.r nçi di.rçc giü nguyen nhómngtheo quy djnh ti Thông 
tu 03 (Thuyêt minh 3.7), Ngân hang dA thçrc hin trIch 1p 100% so tiên dr phông cii the phãi 
trIch bô sung là so tiên chênh 1ch giüa diii phàng cii the phãi trIch 1p dôi vi toàn b du ng 
khách hang nêu không co câu 1i và so trIch 1p trên du nç thrçc Co CâU cüa khách hang bj ãnh 
hix&ng b&i djch Covid-19. 

9.1. Bin dng dir phông chung cüa các khoãn cho vay khách hang 

K)' sáu tháng K)' SU tháng 
kt thüc ngày kêt thüc ngày 

30/6/2021 30/6/2020 
Triu VND Triêu VND 

Sdud.ukS' 8.85 1.100 8.119.004 
TrIch l.p dir phông trong k' (Thuyêt minh 29) 282.079 268.223 
Sir dicing di,r phông de xir 1 rüi ro trong kS' (127) (2) 

S dir cuIi k' 9.133.052 8.387.225 

9.2. Bin dng dir phông ciii th cüa các khoãn cho vay khách hang 

K)' sáu tháng Ky sáu tháng 
kt thñc ngày kt thüc ngày 

30/6/2021 30/6/2020 
Triu VND Triu VND 

SdudukS' 15.025.948 11.025.516 
TrIch 1p dir phông trong k' (Thuyêt minh 29) 12.372.248 6.274.688 
Sir diing d1r phông dê xir 1 nç trong kS' (4.457.442) (1.781.084) 

S dir cui k5' 22.940.754 15.519.120 
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Nân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang H, Phurng Thành Công, Quân Ba DInh 
Thành ph6 Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt rninh báo co tãi chInh riêng giUa niên d 
cho ky sau thang ket thuc ngay 30 thang 6 nam 2021 (tiep theo) 

Mu BO5a/TCTD 
(Ban hành iheo Thông fit so 

49/2014177'-NHNN ngày 31 tháng 12 nOm 2014 
cüa Ngán hang Nhà ntthc Vit Nam) 

10. Chung khoán du tir 

10.1. Chung khoán dâu tir sn sang d ban 

Chung khoán ncr 
• Trái phiêu ChInh phü 
• Trái phiêu do các TCTD khác trong nisâc phát hành 
• Trái phiêu do các to chirc kinh tê trong niiâc phát hành 

Chfrng khoán vn 
• Chirng khoán von do các TCTD khác trong nrnrc phát 

hành 
• Chrng khoán von do các to chüc kinh tê trong nuic phát 

hành 

30/6/2021 
Triu VND 

31/12/2020 
Triu VND 

69.314.194 96.096.677 
59.715. 139 83.047.534 
9.199.055 12.649. 143 

400.000 400.000 

168.475 168.475 

2.475 2.475 

166.000 166.000 

69.482.669 96.265.152 

10.2. Chirng khoán du tir gift dn ngày dáo hin 

30/6/2021 
Triu VND 

31/12/2020 
Triu VND 

Trái phiu ChInh phü dac  bit (*) 3.590.000 3.590.000 
Trái phiêu Cong ty mua ban nç và tài san ton dong cüa 
doanh nghip ("DATC") 169.684 169.684 

3.759.684 3.759.684 

(*) Trái phiu ChInh phü dtc bit là các trái phiu có k' hn 20 nàm phát hành tili näm 2002 dn 
2004 và Co lài suât cô djnh 3,3%/näm, lài duc trã hang näm. Các trái phiêu nay không dugc 
phép chuyên nhuçmg hoc dem chiêt khâu trong vOng 5 näm kê tü ngày phát hành. Lãi cüa Trái 
phiêu ChInh phü dc bit di.rçc dung dê bô sung von diêu l theo his&ng dn cüa Thông tu sO 
100/2002/TT-BTC ngày 4 tháng 11 näm 2002 cUa B Tài chInh. Trong sáu tháng dâu näm 2021, 
Ngan hang dà nhin duçic 23.100 triu VND lAi trái phiêu ChInh phü dc bit (31/12/2020: 
118.470 triêu VND). 
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Nân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang Ha, Phu*ng Thành Công, Qun Ba DInh 

A Thanh pho Ha NQI, Viçt Nam 
Thuyt minh báo cáo täi chInh riêng gi&a niên t1 
cho k' sáu tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 nãm 2021 (tip theo) 

Mu B05a/TCTD 
(Ban hành theo Thông tu so 

49/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 nOm 2014 
cOa NgOn hang Nhà nuOc Vijt Nam) 

Chi tit trái phiu ChInh phü dc bit ti ngày 30 tháng 6 näm 2021 và ngày 31 tháng 12 näm 
2020: 

Ngày phát hành 

Phát hành lAn thir nhAt 20/09/2002 
Phát hãnh lan thir hai 04/06/2003 
Phát hành lan thu ba 18/11/2003 
Phát hành lan thu tu 23/07/2004 

Ngày dáo hin Lãi sut näm Mnh giá 
% Triêu VND 

20/09/2022 3,30 1.500.000 
04/06/2023 3,30 700.000 
18/11/2023 3,30 700.000 
23/07/2024 3,30 690.000 

3.590.000 

10.3. Dir phông rüi ro chfrng khoán dAu tir 

30/6/2021 31/12/2020 
Triu VND Triêu VND 

Dir phông rüi ro chtrng khoán dâu tu sn sang d 
Du phông chung 
Dr phông giãm giá 

ban 
36.750 72.000 
36.968 22.443 

73.718 94.443 
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Nân hang Nông nghip Va Phát trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang H, Phtrông Thành Công, Quãn Ba DInh 
Thành ph Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng giva niên d 
cho k)' sáu tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 nãm 2021 (tiêp theo) 

Mu B05a/TCTD 
(Ban hành theo Thông w so 

49/2014/TT-NHNN ngày 31 thông 12 nOrn 2014 
cOa Ngán hang Nhà nithc Vit Nam) 

ii. Gop vn, tlâu tir dài hin 

11.1. Du tn vào cong ty con 

Ten 

Cong ty Cho thuê Tài chInh I 
Ngân hang Nông nghip và Phát triên 

30/6/2021 
T 1 

näm gifr Giá gc 
% Triu YND 

3 1/12/2020 
T 1 

näm gifr Giá gc 
% Triêu YND 

NongthônVitNam 100,00 172.087 100,00 172.087 
Cong ty Cho thuê Tài chInh II 
Ngân hang Nông nghip và Phát triên 
Nong thon VitNam (*) 100,00 294.416 100,00 294.416 
Cong ty TNHH Mt thành viên Djch 
vii Ngân hang Nông nghip Vit Nam 100,00 288.249 100,00 288.249 
Cong ty TNHH MTV Quán 1 nçi và 
khai thác tài san Agribank 100,00 30.000 100,00 30.000 
Cong ty Co phân Chirng khoán Agribank 75,21 1.250.916 75,21 1.250.916 
Cong ty Co phân Bão hiêm Ngân hang 
NôngnghipVitNam 52,93 195.840 52,93 195.840 

2.23 1.508 2.23 1.508 

Dr phông giãm giá du tu VàO Cong ty con (466.503) (482.425) 

1.765.005 1.749.083 

(*) Ngày 31 tháng 7 nàm 2018, Tôa an nhân dan Thành ph H ChI Minh dA ban hành Quyt djnh 
so 1009/2018/QD-TBPS tuyên bô phá san và châm dut hot dng cüa Cong ty Cho thuê Tài 
chInh II Ngân hang Nong nghip và Phát triên Nông thôn Vit Nam ("ALCII"), cOng ty con cüa 
Ngân hang vi t' 1 s hiru là 100%. Ngày 8 tháng 9 näm 2018, Cie Thi hành an dan sr Thành 
phô Ho ChI Minh dà ban hành Quyêt djnh so 2936/QD-CTHADS ye vic thi hành an chü dng 
cüa ALCII và phân cong chap hành viên chju trách nhim to chüc thi hành an. Kê t1r thôri diem 
nay, Ngân hang không con quyên kiêm soát dOi vâi ALCII vavI 4y, ALCII không con thOa 
mAn diêu kin ghi nhn là cOng ty con theo quy djnh cüa chuân mrc và chê d kê toán hin 
hành. Theo Cong vAn so 9457/NHNN-TCKT ngày 11 tháng 12 näm 2018 cüa Ngân hang Nhà 
nuic Vit Nam, Ngân hang dA ngrng hçp nhât báo cáo tài chInh cüa ALCII vào báo cáo tài 
chInh hçp nhât cüa Ngân hang và các cOng ty con. 

Khoãn du tLx vào ALCII duçic phãn ánh theo giá gc và dA duçc trIch 1p dr phOng 100% trong 
báo cáo tai chInh riêng giita niên d cüa Ngân hang. Ngân hang dang xin kiên c quan có thâm 
quyên ye vic xir l rüi ro khoán dâu tu nay. 
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Nân hang Nông nghip Va Phát trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang Ha, Phirông Thành Công, Quân Ba DInh 
Thanh pho Ha NQI, Viçt Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng g10a niên d 
cho k5' sáu tháng kt thác ngày 30 tháng 6 nám 2021 (tip theo) 

11.2. Vn gop lien doanh 

Mu BO5a/TCTD 
(Ban hành theo Thông iw so 

49/2014/77'-NHNN ngày 31 iháng 12 nãm 2014 
cua Ngán hang Nhà nzthc Vit Nam) 

30/6/2021 31/12/2020 
T l vn gop Giá gc T l vn gop Giá gic 

% Triu VND % Triêu VND 

Cong ty TNHH Lien doanh Quãn 1 
Dâu tr Agribank — VGFM 
Dir phông giãm giá dâu tix vào 
cong ty lien doanh 

51,00 8.206 

(8.206) 

5 1,00 8.206 

(8.206) 

     

11.3. Gop vn, dâu tir dài hn khác 

30/6/2021 31/12/2020 
T l vn gop Giá g6c T l vn gop Giá gc 

% Triu VND % Triêu VND 

Qu' Bão länh TIn ding Yen Bái 8,39 1.800 8,39 1.800 
Cong ty Co phân Chuyên mach Tài 
chInh Quôc Gia Vit Nam 8,00 25.000 8,00 25.000 

26.800 26.800 

11.4. Dir phông giãm giá du tir dài hin 

K3' sáu tháng Ky sáu tháng 
kt thüc ngày két thOc ngày 

30/6/2021 30/6/2020 
Triu VND Triêu VND 

Sd.uk' 490.632 567.345 
Hoàn nhp dr phông trong kS'  (Thuyêt minh 28) (15.923) (10.443) 

S cuIi k' 474.709 556.902 
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Ngãn hang Nông nghip và Phit trin N6ng thôn Vit Nam 
S 2 Lang H, Phirôrng Thành Công, Qun Ba DInh, thành ph Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh ring giü'a niên do cho k' sáu tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 nãm 2021 (tip theo) 

Mu BOSa/TCTD 
(Ban hành theo Thông z'tt sO 

49/2014/TT-NHNN ngày 31 thông 12 nOm 2014 
cüa Ngân hông Nhà nithc Vit Nam) 

12. Tài san c dnh hü'u hInh 

Kj sáu tháng kIt tliüc ngày 30 tháng 6 nám 2021 

Nguyen giá 

Nhà cü'a và 
vt kiên true 
Triu VND 

May moe 
thiét b 

Triêu VND 

Phuong tin 
vn tâi 

Triêu VND 

Thit bj, dyng 
cy quãn 1y 
Triêu VND 

Tãi san c d!nh 
hüu hInh khác 

Triêu VND 
Tong cong 
Triêu VND 

S dix dâu k' 9.347.560 2.952.130 2.480.816 4.137.610 580.279 19.498.395 
Muatrongk' 63.565 60.029 14.866 38.179 961 177.600 
Thanh 1), thucmg ban (22.908) (5.097) (23.603) (7.082) (833) (59.523) 
Biên dng khác (21.903) (2.570) 16.92 1 (3.932) (446) (11.930) 

S dix cui kS' 9.366.314 3.004.492 2.489.000 4.164.775 579.96 1 19.604.542 

Hao mon luy k 
Sodi.rdâukS' 4.355.962 2.430.626 1.454.260 3.175.361 253.825 11.670.034 
Khauhaotrongk' 228.583 103.559 129.835 224.734 6.534 693.245 
Thanh 1, nhixçmg ban (17.916) (5.097) (23.603) (7.082) (406) (54.104) 
Biêndngkhác 1.218 6.523 3.033 20 10.794 

S dix cui kS' 4.566.629 2.5 30.306 1.567.015 3.396.046 259.973 12.319.969 

Giá tn con Iai 
So dix dâu kS' 4.991.598 52 1.504 1.026.556 962.249 326.454 7.828.361 
SodixcuoikS' 4.799.685 474.186 921.985 768.729 3 19.988 7.284.573 

Trong tài san c djnh h&u hinh ti ngày 30 tháng 6 nAm 2021 có các tài san có nguyen giá 7.4 19.107 triu '/ND dã khu hao ht nhi.rng vn dang dixçic 
sir diing (31/12/2020: 7.347.288 triu VND). 
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Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S 2 Lang H, Phuô'ng Thành Công, Quân Ba Dlnh 
Thãnh ph6 Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng giüa niên d 
cho k)' sáu tháng kh thüc ngày 30 tháng 6 nàm 2021 (tip theo) 

Mu B05a/TCTD 
(Ban hành theo Thông tu so 

49/2014/TIT-NHNNngày 31 tháng 12 nOm 2014 
cüa Ngán hang Nhà nuO'c Vit Nam) 

13. Tài san c dlnh  thuê tài chinh 

K sdu thdng kit tithe ngày 30 tháng 6 näm 2021 

Nguyen giá 

Phuong tin 
vn tãi 

Triêu VND 

Sôdixdâuk' 5 5.609 
Giãm khác (12.479) 

S dix cui k' 43. 130 

Hao mon luy k 
So dix dâu k' 47.548 
Khâu hao trong ks' 1.935 
Giãm khác (10.639) 

S dii cui k' 3 8.844 

Giá trj cOn 1ii 
SodirdâukS' 8.061 
So dix cuoi k' 4.286 

Trong tài san cô djnh thuê tài chInh tti ngày 30 tháng 6 näm 2021 có cáe tài san có nguyen giá 
19.965 triu VND dà khâu hao bet nhizng vn dang dizçc sir ding (3 1/12/2020: 18.820 triu 
VND). 
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Mu B05a/TCTD 
(Ban hành theo Thông tu so 

49/2014/77'-NHNN ngày 31 tháng 12 nOrn 2014 
cüa Ngán hang Nhà nzthc Vit Nam) 

Nân hang Nông nghip vã Phát trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang H, Plnrông Thành Công, Quân Ba DInh 
Thành ph Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng giva niên d 
cho k)' sáu tháng kh thüc ngày 30 tháng 6 näm 2021 (tip theo) 

14. Tãi san c dinh vô hInh 

K3' sdu tháng kit Iliac ngày 30 tháng 6 nám 2021 

Quyn 
sfr dirng dt 
Triu VND 

2.064.256 
- 

(2.496) 

Phn mm 
may vi tInh 
Triêu VND 

1.301.609 
3.669 

Tài san c dinh 
vô hlnh khác 
Triu VND 

6 1.575 

Tng cong 
Triu VND 

3.427.440 
3.669 

(2.496) 

2.061.760 1.305.278 61.575 3.428.613 

173 .7 15 1.100.091 7.066 1.280.872 
12.338 40.6 17 368 53.323 
(1.735) (1.735) 

184.318 1.140.708 7.434 1.332.460 

1.890.541 201.5 18 54.509 2.146.568 
1.877.442 164.570 54. 141 2.096.153 

Nguyen giá 
So dii dâu kS' 
Tang trong kS' 
Thanh 1 nhuçng ban 

S ducuM k' 

Hao mon lüy k 
So dii dâu k' 
Khâu hao trong k5' 
Thanh 1 nhuçmg ban 

SducuikS' 

Giá tn con Iai 
So dii dâu k 
So dii cuoi kS' 

Trong tài san cô djnh vô hInh có các tài san vi nguyen giá 8 78.467 triu VND dã duçc khâu 
hao hêt tai  ngày 30 tháng 6 näm 2021 (3 1/12/2020: 875.765 triu VND), nhi.rng vn dang ducic 
s1r dicing. 

41' 
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Mu BO5a/TCTD 
(Ban bàn/i theo Thông tu so 

49/2014/TT-M-lNNngày 31 tháng 12 nOn: 2014 
cüa NgOn hang N/ia nithc Vit Nan:) 

30/6/2021 
Triêu VND 

31/12/2020 
Triêu VND 

6.981.470 9.753.474 
1.361.395 982.220 
3.202.321 3.081.626 

486.603 347.575 
- 3.444.992 

33.616 11.034 
883.910 883.910 

1.013.625 1.002.117 

502.358 927.144 

7.483.828 10.680.618 

30/6/2021 31/12/2020 
Triêu VND Triu YND 

11.989.254 11.960.224 

Nân hang Nông nghip và Phát triên Nông thôn Viêt Nam 
So 2 Lang Hi, Phu*ng Thành Công, Quân Ba DInh 
Thanh pho Ha NQJ, Viçt Nam 
Thuyt minh báo cáo tai chInh riêng giüa niên d 
cho kS sáu tháng kt thüc ngãy 30 tháng 6 näm 2021 (tiêp theo) 

15. Tài san Co khác 

15.1. Các khoãn phãi thu 

Các khoãn phãi thu ben ngoãi 
Chi phi xây dung cong trinh 
Phãi thu Ngân sách Nhà nuOc ye ho tro lãi suât 
Mua sam, si'xa chcta lan tài san cô djnh 
Tam nôp loi nhun ye Ngân sách Nhà nuac 
Thuê giá trj gia tang dâu vào 
Phãi thu tiên thi hành an 
Các khoãn phãi thu khác 

Các khoãn phãi thu ni b 

15.2. Các khoãn lãi, phi phãi thu 

Các khoãn lãi, phi phãi thu 
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Ky sáu tháng 
kt thüc ngày 

30/6/2021 
Triéu YND 

1.299.473 
(1.136) 

Ky sáu thãng 
kêt thüc ngày 

30/6/2020 
Triu VND 

736.520 
919.819 

1.298.337 1.656.339 

Cong ci:i  và ding ci:i 
Chi phi ch phân bô 
Tài san CO khác 

Mu BO5a/TCTD 
(Ban hành theo Thông iw sO 

49/2014,TJ'-NHNN ngày 31 tháng 12 nOm 2014 
cüa NgOn hông Nhà nzthc Vit Nam) 

30/6/2021 
Triêu VND 

31/12/2020 
Triêu VND 

169.785 141.990 
710.815 855.642 

1.127.108 1.426.604 

2.007.708 2.424.236 

Nán hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Viêt Nam 
So 2 Lang Ha, Phiràng Thành Công, Quân Ba DInh 
Thành pho Ha NQI, Viçt Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng giva niên d 
cho k' sáu tháng kt thác ngày 30 tháng 6 näm 2021 (tip theo) 

15.3. Tài san có khác 

15.4. Các khoãn dir phông rüi ro cho các tài san Co ni bang khác 

Bin dng di:r  phOng rüi ro cho các tài san Co ni bang khác trong k' nhu sau: 

SthukS' 
(Hoàn nhp)ItrIch 1p di:r  phOng trong k' (Thuyêt minh 28) 

S cui k' 

16. Các khoãn nç Chinh phil và NHNNVN 

Tin gfri cüa Kho bc Nhà nucrc 
Tiên giri không kS'  hn bang VND 
Tiên glri không kS'  hn bang ngoi t 

Vay Ngân hang Nhà nu*c Vit Nam 
Vay theo ho so tin ding 
Vay khác 

30/6/2021 
Triêu VND 

31/12/2020 
Triêu VND 

1.085.540 3.552.955 
1.081.440 3.548.836 

4.100 4.119 

894.895 1.047.822 
882.403 1.035.330 

12.492 12.492 

1.980.435 4.600.777 
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Nân hang Nông nghip và Phãt trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang H, Phu*ng Thãnh Công, Qun Ba Dinh 
Thành ph Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng gi&a niên d 
cho k3' sáu tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 näm 2021 (tip theo) 

Mu B05a/TCTD 
(Ban hành thea Thông twsô 

49/2014/7T-NHNN ngày 31 thông 12 nám 2014 
cüa Ngán hang jVhà nzthc Vit Nam) 

17. Tiên gui và vay các to chtrc tin ding khác 

30/6/2021 
Triêu VND 

31/12/2020 
Triêu VND 

Tin gui không k' hn cüa các TCTD khác 2.308.986 2.040.200 
Bang VND 1.842.000 1.509.505 
Bang ngoi t 466.986 530.695 

Tin girl có k5 hn cüa các TCTD khác 35.680 
Bang VND 35.680 

Vay các TCTD khác 344.450 331.000 
Bang VND 54.830 3.832 
Bang ngoi t 289.620 327.168 

2.689.116 2.371.200 

18. Tiên gui cüa khách hang 

Tien gin khong ky hn 
Bang VND 
Bang ngoi t 

Tin gui có k' hn 
Bang VND 
Bang ngo.i t 

Tin gui vn chuyên diing 
Bang VND 
Bang ngoi t 

Tin gfri k qu5 
Bang \TND 
Bang ngoi t 

30/6/2021 
Triêu VND 

31/12/2020 
Triêu VND 

149.631.570 150.844.934 
144.643.011 145.667.417 

4.988.559 5.177.517 

1.315.773.518 1.254.657.114 
1.309.705.614 1.248.142.848 

6.067.904 6.514.266 

184.354 3 56. 634 
15 1.811 183 .877 
32.543 172.757 

1.482.201 1.654.676 
1.385.790 1.556.734 

96.4 11 97.942 

1.467.071.643 1.407.513.358 
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Mu B05a/TCTD 
(Ban hành theo Thong tzt sO 

49/2014/77'-NHNN ngày 31 tháng 12 nOm 2014 
cOa Ngdn hang Nhà nwàc Vit Nam) 

30/6/2021 
Triu VND 

31/12/2020 
Triêu VND 

5.387.171 6.899.377 
5 12.061 1.524.267 
512.061 1.524.267 

4.875.110 5.375.110 
4.875.110 5.3 75.110 

6.760 184.944 
6.630 184.8 14 
6.365 184.548 

265 266 
130 130 
130 130 

31.296.554 33.157.553 
3 1.296.554 33.157.553 
31.296.554 33.157.553 

36.690.485 40.241.874 

30/6/2021 
Triêu VND 

31/12/2020 
Triêu VND 

21.821.852 25.399.614 
1.449.374 372.293 

11.307 16.228 
2.554 3.168 

56.805 2.996 
5 

23.341.892 25.794.304 

Nân hang Nông nghip va Phát trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang Ha, Phtrông Thành Công, Quân Ba DInh 
Thanh pho Ha Nçi, Viçt Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng giu'a niên d 
cho k' sáu tháng kt thác ngày 30 tháng 6 näm 2021 (tip theo) 

19. Phát hành giy t& có giá 

Chirng chi tin gui 
Dixth 12 tháng 
• Bang VND 
Tir 12 tháng den duOi 5 nãm 
• Bang VND 

Ky phiu 
Dxâi 12 tháng 
• Bang VND 

Bang USD 
Tir 12 tháng den dui 5 näm 
• Bang VND 

Trái phiu 
Tir 5 näm trâ len 
• Bcng VND 

20. Các khoãn phãi trã và cong ncr khác 

20.1. Các khoãn lãi, phi phäi trã 

Lài phãi trã cho tin gCri 
Lãi phãi trã ye phát hành các giây t? có giá 
Lãi phãi trã cho von tài trçx, üy thác, dâu tu và cho vay 
Lãi phãi trã cho tiên vay các to chirc tin ding khác 
Lâi phãi trã cho cong ciii phái sinh 
PhI phãi trã 
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Nân hang Nông nghip Va Phát trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang H, Phuông Thãnh Công, Quãn Ba DInh 
Thành ph Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt rninh báo cáo tài chInh riêng giu'a niên d 
cho ky san thang ket thuc ngay 30 thang 6 nam 2021 (tiep theo) 

Mu BO5a/TCTD 
(Ban hành theo Thông tu so 

49/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 nOm 2014 
cza Ngán hang Nhà nzthc Vit Nam,) 

20.2. Các khoãn phãi trã và cong nq khác 

Các khoãn phãi trã ni b 
Qu5 khen thtr&ng và phüc lçri 
Các khoãn phãi trã ben ngoài 
Trong do: 
Các khoán phãi trã ye xây d%rng c ban, mua tài san cô djnh 
Doanh thu ch phãn bô 
Chuyên tiên phãi trã 
Các 1oi thuê phãi np (Thuyêt minh 21) 
Các khoãn phãi trã khác 

30/6/2021 
Triêu VND 

31/12/2020 
Triêu VND 

2.860.216 4.008.724 
3.143.185 2.062.042 
2.729.202 2.685.956 

26.8 13 3 1.367 
190.967 163.209 

51.726 68.601 
968.231 335.562 

1.491.465 2.087.217 

8.732.603 8.756.722 

21. TInh hlnh thirc hin nghia vu d61 vói Ngân sách Nhà ntro'c 

So phat sinh S dã np Bin dng 
1/1/2021 trong k' trong k)' khãc 30/6/2021 

Triu VND Triêu YND Triu VND Triêu VND Triêu VND 

Thuê giá trj gia tang 63 .444 479.467 (495.943) 10.655 57.623 
Thuê thu nhp 
doanh nghip 187.028 1.891.221 (1.202.908) (2.131) 873.210 
Cácloaithuêkhác 85.090 701.680 (749.372) 37.398 

335.562 3.072.368 (2.448.223) 8.524 968.231 

A/v 
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Nân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang H, Phtrông Thành Công, Quân Ba DInh, Thành phó Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng giva niên do cho k' sáu tháng kt thác ngày 30 tháng 6 nàm 2021 
(tip theo) 

Mu B05a/TCTD 
(Ban hành t/zeo Thông 1w so 

49/2014/77'-NJJNN ngày 31 thông 12 nOrn 2014 
cOa NgOn hang Nhà niràc Vit Nam) 

22. Von và các qu5 

TInh hInh thay di vn chü si hthi trong ks': 

K)' sáu tháng kt thuic ngày 30 
tháng 6 nàm 2021 

Von diu lê 
Triêu VND 

Von khac 
Triu VND 

Qu5 dutu 
phát triên 

Triêu VND 

Qu5dtr 
phông tài 

chInh 
Triêu VND 

Qu5' dir tru 
bô sung 

vn diêu lê 
Triêu VND 

Loi nhun 
chua 

phân phi 
Triéu YND 

Tong cong 
Triêu YND 

So dir dau ky 30.709.923 205.234 16.367.827 3.795.267 1.996.839 18.341.545 71.416.635 
Lçri nhun thuân trong k' 7.572.857 7.572.857 
Tang von diêu 1 theo phê duyt cüa 
ChInh phü (*) 3.500.000 - 3.500.000 
Läi trái phiêu ChInh phü dc bit nhn 
trong kS' (*) 23.100 23. 100 
TrIch 1p các qu thuc von chü so 
hUu - 2.716.679 1.086.672 543.336 (4.346.687) 
TrIch qu5 khen thithng, phüc Içi (3.225.135) (3.225.135) 
TrIch qu5 thithng ban quân 1, diêu 
hành (2.163) (2.163) 
Diêu chinh theo Kiêm toán Nhà nuOc 84.230 84.230 
Tim frng chuyên lçii nhun ye Ngân 
sách Nhà nuOc ("NSNN") trong kS' (1.631.375) (1.631.375) 
Quyêt toán khoán tam  chuyên lçvi 
nhuân ye NSNN näm truOc - (3.263.439) (3.263.439) 
Giám khác - (1.654) (1.654) 

Sducuik' 34.233.023 205.234 19.084.506 4.881.939 2.540.175 13.528.179 74.473.056 

(*) Theo Quyt djnh s 1 07/QD-TTg cüa Thu tuOng ChInh phü ngày 22 tháng 1 näm 2021. 
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S dir dâu k3' 
Lqi nhu.n thuân trong k' 
Lãi trái phiêu ChInh phi 
dc bit nhn trong k' 
TrIch 1p các qu thuc von 
chü sâ htIu 
TrIch qu5 khen thung, phüc 1i 
TrIch qu thixàng ban quãn 
1, diêu hành 
Quyêt toán khoán tm 
chuyên 1çi nhun ye Ngân 
sách Nhà ni.râc näm truâc 
Giãm khác 

S du' cuôi k)' 30.614.553 

30.591.453 

23. 100 

Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S6 2 Lang H, Phtrông Thãnh Công, Quãn Ba DInh, Thành ph Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng giüa niên do cho ky sáu tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 nám 2021 
(tip theo)  

MAu B05a/TCTD 
(Ban hành tlieo Thông twsô 

49/2014/77'-NHNN ngày 31 thông 12 nám 2014 
cüa Ngán hang Nhà nu-ác Vit Nam) 

K)' sáu tháng kêt thñc 
ngày 30 tháng 6 näm 2020 

Vn diu lé 
TriCu VND 

Vn khác 
Triêu VND 

Qu5 dutu' 
phát triên 

Triêu VND 

Qu5 dir 
phông tài 

chmnh 
Triêu YND 

Qu5 dir trü' 
ho sung 

von diêu lê 
Triéu YND 

Loi nhuân 
chira 

phân phôi 
Triêu VND 

Tng cong 
Triêu VND 

204.734 14.857.944 3.191.503 1.694.863 17.077.865 67.618.362 
5.414. 191 5.414. 191 

23. 100 

- 1.509.882 603.953 301.976 (2.415.811) 
(2.833.183) (2.833.183) 

(2.419) (2.419) 

- (3 .720.692) (3 .720.692) 
(1.543) (1.543) 

204.734 16.367.826 3.795.456 1.996.839 13.518.408 66.497.816 
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Mu BO5aJTCTD 
(Ban hành theo Thong tusO 

49/2014/TT-NHNN ngày 31 thOng 12 nOin 2014 
cOa NgOn hang Nhà nithc Vit Nam) 

Nán hang Nông nghip Va Phát trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang H, Phirô'ng Thành Công, Qun Ba DInh 
Thãnh ph Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt rninh báo cáo tài chInh riêng giüa niên d 
cho k' sáu thãng kt thüc ngày 30 tháng 6 näm 2021 (tip theo) 

23. Thu nhp lãi vã các khoãn thu nhp ttro'ng tr 

Ky sáu tháng 
kt thüc ngày 
30/6/2021 
Triu VND 

K' sáu tháng 
kêt thüc ngày 
30/6/2020 
Triêu VND 

Thu nhp 1i tin gi:ri 
Thu nhp lãi cho vay khách hang 
Thu lãi tr kinh doanh, dâu tu chirng khoán 
Thu tir nghip vi bão lành 
Thu nhp khãc tir hoat  dng tin d'iing  

840.779 
53.857.303 
2.290.566 
160.260 

366  

861.95 1 
50.242.390 
3.760. 175 
157.724 

501 

57.149.274 55.022.741 

24. Chi phi lãi và các khoãn chi phi ttrong tiy 

Ky sáu tháng 
kk thüc ngày 
30/6/2021 
Triu VND 

K'sáutháng 
kt thüc ngày 
30/6/2020 
Triéu VND 

Chi phi lãi tin gi'ri 
Chi phi 1i tiên vay 
Chi phi 1i phát hãnh giây t có giá 
Chi phi Ii thué tài chinh 
Chi phi khác cho hoat dng tin d1ng  

29.632.378 
136. 126 

1.371.186 
172 

36.305 

33.480.759 
33 1.692 

1.073.020 
937 

2 1.725 
: 

31. 176.167 34.908.133 
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Nân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang H, PhLrông Thành Công, Quân Ba DInh 
Thanh ph Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng giva lien d 
cho k)' sáu tháng kt thác ngày 30 tháng 6 nãm 2021 (tip theo) 

25. Lãi thuân tu hoit dçing dlch  vu 

Mu B05a/TCTD 
(Ban hành theo Thông ut so 

49/20141Tr-NHNN ngày 31 tháng 12 nOm 2014 
ctha NgOn hang Nhà ntràc Vit Nam) 

sáu tháng 
kt thüc ngày 

30/6/2021 
Triu VND 

Ky sáu tháng 
kêt thüc ngày 

30/6/2020 
Triêu VND 

3.637.563 2.973.857 
2.833.202 2.464.388 

804.361 509.469 

(1.110.338) (904.647) 
(722.153) (598.437) 
(388.185) (306.210) 

2.527.225 2.069.210 

Thu nhp tü hoit dng dich  viii 
Thu tü djch vi thanh toán 
Thu khác 

Chi phi ttr hoit dng dlch  vu 
Chi ye djch v11 thanh toán 
Chi khac 

26. Lãi/(1) thuân tfr mua ban chfrng khoán dãu tw 

K)' sáu tháng K)' SáU tháng 
két thüc ngày két thüc ngày 

Thu nhp tü mua ban chüng khoán dâu tu 
Hoàn nhp/(trIch lip) dir phông giãm giá chirng 
khoán dâu tu 

30/6/2021 
Triêu VND 

30/6/2020 
Triêu VND 

38 152 

20.725 (18.322) 

20.763 (18.170) 

27. Thu nhp ttr gop vn, mua c phãn 

K)' SáU tháng 
kt thüc ngày 

30/6/2021 
Triu VND 

K)' SáU tháng 
kêt thüc ngày 

30/6/2020 
Triéu VND 

Thu nhâp c tirc 7.800 25.900 
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Nân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang H, Phu*ng Thành Công, Quân Ba Dlnh 
Thành ph Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt rninh báo co tài chInh riêng giva niên d 
cho ky sau thang ket thuc ngay 30 thang 6 nam 2021 (tiep theo) 

28. Chi phi hoit dng 

Chi np thuê và các khoãn phi, 1 phi 
Chi phi cho nhân viên 
Trong dó. 

Chi hccrng và phi cap 

Các khoán chi dóng gop theo htcrng 
Chi trcr cap 

Chi khác 
Chi ye tài san 
Trong dó. 
- Chi khdu hao tài san cO c//nh 
Chi cho hot dng quãn 1 cong v11 

Trong do: 
- Ciii ye các hoat d(äng doàn the 
- Cong tác phi 
Chi np bão hiêm bão toàn tiên gCri cüa khách hang 
Hoàn nhp dir phông giãm giá khoãn gop von dâu tr 
(Thuyêt minh 11.4) 
(Hoàn nhp)/trIch 1p  dir phông rüi ro cho các tài san có 
ni bang khác (Thuyêt minh 15.4) 
Chi phi hott dng khác 

Mu B05a/TCTD 
(Ban hành theo Thông tu so 

49/2014/7T-NHNN ngày 31 thông 12 nOm 2014 
cza Ngán hang Nhà nic&c Vit Nam) 

K)' sáu tháng 
kt thüc ngãy 

30/6/2021 
Triu VND 

K)' SáU tháng 
kt thñc ngày 

30/6/2020 
Triu VND 

108.592 79.972 
6.774.155 6.898.711 

6.058.087 6.119.023 
384.284 3 78.201 
182.189 177.800 
149.595 223.687 

1.400.825 1.309.511 

748.503 689.660 
1.930.792 1.830.494 

48.892 53.054 
69.695 67.014 

885.873 797.010 

(15.923) (10.443) 

(1.136) 919.819 
383 .538 356.671 

11.466.716 12.181.745 

29. Chi phi duy phông rüi ro tin diing 

K)' sáu tháng 
kêt thüc ngày 

30/6/2021 
Triu VND 

K)' SU tháng 
két thñc ngày 

30/6/2020 
Triu VND 

Hoàn nhp dir phông ci the cüa các khoãn tiên giri a 
cho vay các to chirc tin diing khác (Thuyêt minh 5) 
TrIch ltp dr phông chung các khoãn cho vay khách hang 
(Thuyêt minh 9.1) 
TrIch 1p dir phông the các khoãn cho vay khách hang 
(Thuyêt minh 9.2) 

(4.000) 

282.079 

12.372.248 

(19.243) 

268.223 

6.274.688 

12.650.327 6.523.668 
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Nâu hang Nông nghip và Phát trin Nông thou Vit Nam 
So 2 Lang H, Phtrông Thành Công, Quãn Ba BInh 
Thành ph Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng gifra niên d 
cho k3' sáu tháng kt thác ngay 30 tháng 6 näm 2021 (tip theo) 

30. Thud thu nhâp doanh nghip 

30.1. Ghi nhn trong báo cáo kt qua hoit dng kinh doanh 

Mu B05a/TCTD 
(Ban hành theo Thông tu so 

49/2014/77'-NHNNngày 31 rháng 12 nOm 2014 
ctha Ngán hang Nhà nzthc Vit Nam) 

K' sáu tháng K5' sáu tháng 
kt thiic ngày két thüc ngày 

30/6/2021 30/6/2020 
Triu VND Triu VND 

Chi phi thug thu nhp hin hành 
KS' hiên hành 1.891.221 1.347.331 

Chi phI/(lqi Ich) thu thu nhp doanh nghip hoãn 1ti 
Phát sinh/(hoàn nhâp) các chênh 1ch tam th&i 279 (14) 

1.891.500 1.347.317 

A. .A A A A 30.2. Doi chieu thue suat thirc te 

K5' sáu tháng Ky sáu tháng 
kêt thüc ngày kt thüc ngày 

30/6/2021 30/6/2020 
Triu VND Triu VND 

Lcxi nhuân k toán tri.nc thus 9.464.357 6.761.508 

Thu tInh theo thu suit cüa Ngân hang 1.892.871 1.352.302 
Thu nhp không chju thuê (1.560) (5.180) 
Chi phi không dtrçc khâu trü 189 195 

1.891.500 1.347.317 

30.3. Thud sut áp dting 

Ngân hang có nghia vii np thud thu nhp doanh nghip cho Nhà ntxâc theo mirc thu su.t b&ng 
20% 1i nhun tInh thuê (k5' sáu tháng kêt thüc ngày 30 tháng 6 näm 2020: 20%). Vic tInh 
thuê thu nhtp doanh nghip phii thuc vão sir kiêm tra và phê duyt cüa c quan thuê. 
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Nân hang Nông nghip và Phát trin Nông thou Vit Nam 
So 2 Lang H, PhirOng Thành Công, Qun Ba DInh 
Thành ph6 Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt rninh báo cáo tài chInh riêng giva niên d 
cho ky sau thang ket thuc ngay 30 thang 6 nam 2021 (tiep theo) 

Mu BO5a/TCTD 
(Ban hành theo Thông lit so 

49/20141r1'-NHNN ngày 31 thông 12 nãm 2014 
cüa Ngán hang Nhà ?iitOC Vft Nam) 

31. Tiên và các khoãn tirong throng tiên 

30/6/2021 
Triêu VND 

31/12/2020 
Triu VND 

Tiên mt, yang bac,  dá quS' 17.009.237 16.596.225 
Tiên g&i tai  NHNN\TN 180.144.917 108.843.729 
Tiên gCri và cho vay các TCTD khác 90.382.612 77.272.624 
• Không k5' han 24.681.902 12.958.295 

• KS' han gôc không qua 3 tháng 65.700.710 64.3 14.329 

287.536.766 202.712.578 
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Ngân hang Nông nghiêp và Phát trin 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 riêng gi&a niên do cho k' sáu tháng kt thác ngày 30 tháng 6 nãm 2021 (tip theo) 

Mu BO5a/TCTD 
(Ban hành theo Thông 1w so 

49/2014/77'-NHNN ngày 31 tháng 12 nOm 2014 
cOa Ngán hang Nhà nwàc Vit Nam) 

32. Müc d tp trung ella tài san, nq phãi trã và các cam kt ngo1i bang theo khu virc dla  1 

Tai ngày 30 tháng 6 näm 2021 ChIrng Cong cii tài 
Tng dir ncr Chüiig khoán khoán chInh phái Các cam két 

cho vay Tng tin gui kinh doanh dâu tir sinh tin diing 
Triêu VND Triu VND Triêu VND Triêu YND Triêu VND Triêu VND 

Trong ni.râc 1.262.725.349 1.470.417.556 291 73.242.353 2 17.020 27.262.001 

Ngoài nrnc 774.976 84.293 10.726 

1.263.500.325 1.470.501.849 291 73.242.353 217.020 27.272.727 

Tii ngày 31 tháng 12 näm 2020 Chirng Cong cui tài 
Tong dir ncr Chüng khoán khoán chinh phái Cãc cam kt 

cho vay Tng tin gui kinh doanh du tir sinh tin diing 
Triêu VND Triêu VND Triêu VND Triêu VND Triêu VND Triêu VND 

Trong nuâc 1.247.949.605 1.412.929.634 291 100.024.836 25.697 28.833 .2 18 

Ngoài nijâc 865.437 176.879 2.706 

1.248.815.042 1.413.106.513 291 100.024.836 25.697 28.835.924 
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Mu B05a/TCTD 
(Ban hành theo Thong tw sO 

49/2014/77'-NHNN ngày 31 tháng 12 nOm 2014 
cza Ngán hang Nhà nzthc Vit Nam) 

Nân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Viêt Nam 
So 2 Lang H, Phtrông Thành Công, Qun Ba DInh 
Thank ph Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng giO'a niên d 
cho k3' sáu tháng kt thác ngãy 30 tháng 6 nàm 2021 (tip theo) 

33. Các giao dch và so du' chü yêu vó'i các ben lien quan 

Trong qua trInh hoat dng kinh doanh, Ngân hang có thirc hin các giao djch vi các ben lien 
quan. Các diêu khoãn cüa nhfng giao djch nay dtrçc thrc hin theo các quy djnh cüa Ngân 
hang. 

Danh sách các ben lien quan Co giao djch và!hoc s dir v&i Ngân hang trong k' nhu' sau: 

Mi quan h 

Chü sâ hUu 

COng ty con 
Cong ty con 
Cong ty con 
Cong ty con 
Cong ty con 

Ben lien quan 

Ngân hang Nhà nrnic Vit Nam 
Cong ty Cho thuê tài chInh I Ngân hang Nông nghip và Phát triên 
Nông thôn Vit Nam 
Cong ty Co phân Chimg khoán Agribank 
Cong ty Co phân Bão hiêm Ngân hang Nông nghip 
Cong ty TNHH MTV Djch vi Ngân hang Nông nghip Vit Nam 
Cong ty TNHH MTV Quán 1 nç và Khai tháctài san Agribank 
Hi dong thành viên, Ban Kiêm soát và Ban Tong Giám doe 
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Mu B05a/TCTD 
(Ban hành theo Thông itt so 

49/2014/77'-NHNN ngày 31 tháng 12 nOm 2014 
cüa Ngán hang Nhà nir&c Vit Nam) 

Nân hang Nông nghiêp và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang H, Phtrông Thành Công, Qun Ba DInh 
Thành ph Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chmnh riêng giü'a niên d 
cho k)' sáu tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 näm 2021 (tip theo) 

S6 dix vâi các ben lien quan tai  thi dim cui kS'/näm  nhix sau: 

Ngán hang Nhà nirác Viêt Nam 
• Tiênvay 
• Tiên gi:ri không kS'han 
• Dâu tu vâo tin phiêu 

Cong ty Cho thuê tài chInh I Ngân Hang Nóng nghip và 
Phát triên Nông thOn Vit Nam 
• Tiên gui không k' han 
• Cho vay 

COng ty Cdphdn Chi'rng khoán Agribank 
• Tiên glri không k' htn 
• Tiên g11i có k' han 
• Trái phiêu do Ngân hang phát hành 
• Lãi phãi trá tiên gui có k' han 
• Lâi phãi trã trái phiêu do Ngân hang phát hành 

COng ty Cd phdn Báo him Ngán hang NOng nghiêp 
• Tiên g1ri không k' han 
• Tiên glri có k'han 
• Phãi thu hoa hông bão hiêm gôc 
• Phãi thu h trci bão hiêm 
• Tiên g1ri k qu5 
• LAi phãi trâ 

COng ty TNHH MTV Djch vu Ngán hang NOng nghiép 
Viêt Nam 
• Tiên g11i không k' han 
• Tiên g1ri có kS' han 
• Tiên g1ri k qu5 
• Lãi phãi trã tiên gi.'ri 
• Phãi trã ngithi ban 

COng ty TNHH MTV Quan lj nq và Khai thác tài san Agribank 
• Tiên gcri không k' han 
• Tiên gui có k' han 
• Lãi phái trã tiên g1ri có kS' han 
• Phãi trã phi djch vii xr 1 nç 
• Phãi trã 1rng trithc phi xr 1 tài san 

Tài sãn/(Nç phãi trã) 
30/6/2021 

Triêu VND 
31/12/2020 
Triêu VND 

(894.895) (1.047.822) 
180.144.917 108.843.729 

2.992 

(4.473) (8.223) 
3 1.000 31.000 

(237.910) (46.5 12) 
(65.000) (120.000) 
(36.325) (36.325) 
(1.868) (1.663) 
(3.178) (1.272) 

(78.442) (52.277) 
(2.417.747) (2.327.247) 

28.529 9.064 
7.063 4.144 

(6.000) 
(62.846) (64. 152) 

(26.853) (45.679) 
(14.000) 

(5.500) (5.500) 
(67) (18) 

(828) 

(3.933) (7.573) 
(32.000) (34.000) 

(80) (141) 
(391) (924) 

(8) 
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Nân hang Nông nghip và Phát trién Nông tliôn Vit Nam 
So 2 Lang Ha, Phuông Thành Công, Quân Ba DInh 
Thãnh pho Ha NQI, Viçt Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng giu'a niên d 
cho k)' sáu tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 näm 2021 (tip theo) 

Chi tit giao djch vth các ben lien quan trong ki nhu' sau: 

Mu BO5aITCTD 
(Ban hành theo Thông lu so 

49/2014/77'-NHNN ngày 31 thông 12 nOm 2014 
cáa Ngán hang Nhà nzthc Viêt Nam) 

Doanh thu/(Chi phI) 

Ngân hang Nhà nuác Vit Nam 

Ky sáu tháng 
kt thüc ngày 

30/6/2021 
Triu VND 

K)' sáu tháng 
kt thüc ngày 

30/6/2020 
Triu YND 

• Chi phi lAi tiên vay (42.603) (42.603) 
Thu nh.p lãi tiên g1ri 60.379 60.379 

COng ty Cho thuê tài chInh I Ngán Hang NOng nghip và 
Phát triên Nong thOn Viêt Nam 
• Chi phi läi tiên gui không k' han - (50) 

COng ty Cd phdn Chi'rng khoán Agribank 
• Chi phi lãi tiên gi.'ri không k' han  và có kS' han (1.906) (5.137) 
• Chi phi lai trái phiêu do Ngân hang phát hành (3.178) (3.874) 
• PhI ti.r van tài chInh (3.982) 

COng ty Cd phdnBáo hilm Ngân hang NOng nghip 
• Chi phi lAi tiên glri (62.846) (137.615) 
• Doanh thu h trci dai l 87.372 87.372 
• Chi phi bão hiêrn gôc (106.473) (132.342) 
• Doanh thu ti'r cô tüc - 39.000 
• Doanh thu phi hoa hông và các khoãn doanh thu khác 104.240 284.996 

COng ty TNHH MTV Dich vi Ngán hang NOng nghip 
VietNam * 
• Chi phi lâi tiên gi1i (2.559) (4.337) 
• Chi phi djch v11 ngân qu5 và giây t in (66.792) 
• Chi phi mua hang hóa và thành phâm (47.425) 
• Nhân tiên rut von 80.000 

COng ly TNHH MTV Quán lj no' và Khai thác tài san Agribank 
• Chi phi xr l tài san dam bão 
• Chi phi 1i tiên gui 
• Chi phi thuê van phông 
• Nhn tiên rut von 

Hói ddng thành viên, Ban Kidm soát và Ban Tdng Giám ddc 
• Li.rmgvàthülao 

(7.444) (18.758) 
(575) (6.072) 
(250) (678) 

120.000 

(5.735) (5.459) 
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Mu B05a/TCTD 
(Ban hành theo Thông tu so 

49/2014/77'-NHNN ngày 31 tháng 12 nOm 2014 
cta Ngán hang Nhà nzthc Vit Nam) 

Nân hang Nông nghip và Phát triên Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang H, Phtrông Thành Công, Qun Ba DInh 
Thành ph Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt rninh bao cáo tài chInh riêng giüa niên d 
cho ky sau thang ket thuc ngay 30 thang 6 nam 2021 (tiep theo) 

34. Quãn 1 rüi ro tài chInh 

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

Ngân hang chju nhung rüi ro sau t1r các cong cii tài chInh: 

rUi ro tin ding 
- rüi ro thanh khoãn 

rüi ro thj trumg 

Thuy& minh nay trInh bay nhung thông tin v nhUng rüi ro ma Ngân hang có th gp phãi di 
vOi mi loai rUi ro, và miic tiêu, chInh sách và quy trInh cüa Ngan hang nhäm dánh giá và quãn 
1 rüi ro, và vic quãn 1 nguôn von cüa Ngân hang. 

Khung quân if' rñi ro 

Dinh hiióng cüa Ngan hang là trâ thanh mt tp doàn tài chInh da näng. Do 4y, vic sr ding 
các cong c11 tài chInh, bao gôm nhn tiên giri cüa khách hang và dâu tu vào các tài san tài chInh 
có chat hscng cao dà tth thành hoat dng mang tInh then chôt giüp Ngân hang dat  di.rçic mirc 
chênh 1ch lài suât can thiêt. Xét tir khia canh  quãn l rüi ro, diêu nay dôi hói Ngân hang kêt 
hp mt cách can dôi giüa các cam kêt ngoi bang (nhi.r bào lành và thu tin diing) vâi các 
khoán cho vay (bang dông ni t cüng nhu ngoai t) dôi vi các cá nhân và to chirc thuc các 
murc d tin cy khác nhau. Ben canh  do, Ngân hang cüng dâu tu mt phãn von h.ru dng vào 
các chimg khoán dau tu hay cho các ngân hang khác vay. Nhung rUi ro lien quan den trao dôi 
ngoai t và thay dôi lâi suât duc quãn l thông qua áp diing han  mirc trang thai nhäm han  chê 
sir tp trung qua mirc dông thi tham gia vào các boat dng cO tác diing can bang ln nhau dê 
giãm thiêu rüi ro. Thông qua vic nàm giü nhiêu tài san là các cong c1i tài chinh có chat hxqng 
cao, ca câu bang can dôi kê toán riêng tai  ngày 30 tháng 6 nám 2021 cüa Ngân hang có dU khà 
näng phOng ng11a rüi ro trQng yêu trong qua trInh hoat dng kinh doanh và dam bào khã näng 
thanh khoãn. Them vào do, Ngân hang cQng tham gia vào nhiêu giao djch phOng ngüa rüi ro 
lien quan den các cong ciii tài chInh nhu các cam kêt hoán dôi ngoai t cho miic dIch quãn 1 
rüi ro lài suât. 

Trong qua trInh quãn l rüi ro tin dicing, Ngân hang dà sir diing có hiu qua Cm nang Tin diing 
trong do ghi chi tiêt các chinh sách và thu tuic cho vay cüng nhu các huOng dn thirc hin dê 
chuân boa các boat dng tin diing cüa Ngân hang. Rüi ro thanh khoàn ducic han  chê thông qua 
vic näm gi mOt  so luçmg lan tiên mt và các khoãn tuong duong tiên duOi dang tài khoàn 
tiên g11i và cho vay tai  các TCTD khác, các khoãn tiên g1ri tai  NHNNVN. Trong nhUng truxO'ng 
hap can thiêt, rüi ro thanh khoãn cOn duçc han  chê thông qua vic sr ding các khoàn tiên giri 
tai các tO chirc tIn diing khác và các giây t co giá có tInh thanh khoãn cao. Các t 1 an toàn 
có tInh den yêu tO rüi ro cOng di.rgc sir diing dê quãn 1 rOi ro thanh khoãn. Ngan hang thuang 
tiên hanh dánh giá chênh 1ch lài suat, so sánh vâi các thj trung trong nuâc và quôc tê dê cO 
nhOng diêu chinh kjp th?yi. 
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Mu BO5a/TCTD 
(Ban hành iheo Thông lit so 

49/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 nOm 2014 
cüa Ngdn hang Nhà nithc Vit Nam) 

Nân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang H, Phirông Thành Công, Qun Ba Dlnh 

h Thành pho Ha NQI, Viçt Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng giüa niên d 
cho k5' sáu tháng kt thác ngày 30 tháng 6 näm 2021 (tip theo) 

34.1. Rüi ro tin diing 

Rüi ro tin ding phát sinh khi các ben di tác không có khà näng thanh toán no di.rçc giám sat 
mt cách lien tiic. Rüi ro tin diing chinh ma Ngân hang gp phái phát sinh tü các khoân cho 
vay và 1ng truOc cüa Ngân hang. Müc d rüi ro tin ding nay &rqc phãn ánh theo giá trj ghi 
so cUa các tài san trên bang can dôi kê toán riêng. Ngoai ra Ngân hang con gp phái rüi ro tin 
diing ngoi bang duOi dng các cam kêt cap tin ding và cap bão lânh. 

Ngân hang dâ ban hành các quy djnh v thm djnh và phê duyt tin diing bao grn dy dü các 
van bàn, quy djnh, quy trInh, huâng dn ye hot dng tin diing tü khâu phát triênithâm djnh 
khách hang, phân tich phtrang an kinh doanh den phê duyt và quãn 1 khoãn tIn ding sau phê 
duyêt Däc biêt, Ngân hang dä ap dung he thông xêp hang tin dung nôi bô dôi vrn tat ca cac 
dôi ti.rçYng khách hang. Tir do, Ngân hang kiêm soát và quân 1 rüi ro tIn ding bang cách thiêt 
Ip htn mirc tin ding tuxmg üng vài müc d rüi ro ma Ngân hang có the chap nhn duc dôi 
vri mi khách hang và dôi vâi mi linh vixc dja 1, ngành nghê. 

Cong tác thâm djnh, djnh giá tài san bão dam dang dan hoàn thin vi vic xây drng, ban 
hành, djnh k' cp nht chInh sach khung tài san bão dam quy djnh ca sâ, phtrong pháp djnh 
giá và quán l tài san bão dam thông nhât toàn h thông. Hot dng tác nhip ye tài san bào 
dam thrcic thirc hin báo dam tInh dc Ip, CO cci chê giám sat, quãn 1 dOi vth cong tác djnh 
giá, phü hqp vii yêu câu kinh doanh cüa Ngân hang. 

Cong tác giám sat tin diing dixçic trin khai và bao cáo thu&ng xuyên theo quy djnh cüa 
NHNNVN cüng nhix quy djnh ni b nhäm cung cap mt cách kjp thi, chInh xác ye tInh hInh 
hot dng tin diing và dánh giám1rc d tp trung rüi ro tin ding cUng nhu dua ra các cành báo 
sam dôi vài bat cir phát sinh bat thithng trong hot dng tin dirng. 

/4,  
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Ngân hang Nông nghiêp Va Phát trin Nông thôn Viêt Nam 
S 2 Lang H, Phtràng Thành Công, Qun Ba DInh, thành ph Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng gi&a lien do cho k' sáu tháng kt thác ngày 30 tháng 6 nãm 2021 (tip theo) 

Mu B05a/TCTD 
(Ban hành theo Thông 1w so 

49/2014/77'-NHNN ngày 31 tháng 12 nOm 2014 
cüa Ngdn hang Nhà nithc Viii Nam) 

S 1iu th hin mirc d rüi ro tin diing ni bang ti da cüa Ngân hang không tInh dn tài san dam báo hay h tr tin d1ing, bao gm: 

Tai ngày 30 tliáng 6 näm 2021 

Tin gi:ri tui NI-[NNVN 
Tiên giri và cho vay cac TCTD 

Chu'a qua 

han và chua 
phãi TLDP 

Triêu VND 

180.144.917 

IJã qua han nhu'ng chira phãi TLDP Qua han và 
dã du'o'c 
TLDP 
dâydü 

Triêu VND 

- 

Tong cong 

Triêu VND 

180.144.917 

Quáhan Quáhan Qua hin Qua han Qua han 
tfrldên tñl0dên tü'91dn tfrl8ldên trén 
10 ngày 90 ngày 180 ngay 360 ngày 360 ngay 

Triéu VND Triêu VND Triéu VND Triêu VND Triêu YND 

khác - gp 119.365.299 - 31.000 119.396.299 
Các cong cii tài chInh phái sinh 
và các tài san tài chInh khác 217.020 - - 217.020 
Cho vay khách hang - gp 1.167.059.746 3.415.499 4.044.038 350.965 314.438 855.789 56.011.140 1.232.051.615 
Chirng khoán dâu tu - gp 73.073.878 - - 73.073.878 
Tài san tài chInh khác - gp 12.131.198 - - 1.754.915 13.886.113 

1.551.992.058 3.415.499 4.044.038 350.965 314.438 855.789 57.797.055 1.618.769.842 
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Mu BO5a/TCTD 
(Ban hành theo Thông ut so 

49/2014117'-NHNNngày 31 tháng 12 nOm 2014 
cáa Ngan hang Nub nzthc Vit Nam) 

Nân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang H, Phirông Thành Công, Quãn Ba DInh 
Thành ph Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng giüa lien d 
cho k)' sáu tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 nám 2021 (tip theo) 

34.2. Rüi ro thanh khoãn 

Rüi ro thanh khoán có th xãy ra khi Ngân hang không can di dü tin d có th dáp rng dy 
dü các nghia vii den han;  hoc có the dáp irng các nghia vii den han  nhirng phãi chju ton that 
iOn dé thirc hin các nghia vi d. Rüi ro nay có the gay ra nhng ánh hithng tiêu circ den lqi 
nhun, von, danh tiêng cUa Ngân hang; thm chI có the lam cho Ngân hang bj phá san. 

Quán lfl nfl ro thanh k/joan 

Rüi ro thanh khoân là rüi ro Ngân hang gp khó khan trong vic thirc hin nhUng nghia vii di 
vOi các khoãn nç phãi trà tài chInh. Rüi ro thanh khoãn phát sinh khi Ngân hang có the không 
dü khã näng thirc hin nghia viii trá nç khi nhUng khoãn nçi phãi trá nay den han a nhüng thOi 
diem bInh thiiOng hoc khó khän. Dê giàm thiêu rüi ro thanh khoãn, Ngân hang phái huy dng 
tir nhiêu nguôn da dng khác ngoài nguôn von co ban cüa Ngân hang. Dông thOi Ngân hang 
can có chInh sách quãn i tài san có tInh thanh khoán linh hoat, theo dOi dông tiên tuang lai và 
tmnh thanh khoán hang ngày. Ngân hang cüng can dánh giá dông tiên dir kiên và khã näng sn 
Co cüa tài san dam bão hin tai  trong tnxang hçip can huy dng them nguôn vOn. 

ThOi gian dáo han  cüa các tài san và nq phãi trã the hin thOi gian cOn 'a  cüa tài san và n phái 
trá tInh ttr ngày kêt thüc k' kê toán den khi thanh toán theo quy djnh trong hçip dông hotc trong 
diêu khoãn phát hành. 

Các giã djnh và diu kin sau duçic áp diing trong phân tIch thai gian dn han  cüa các tài san 
và nç phãi trâ cüa Ngân hang: 

• Tin g1ri tai  NHNNVN ducic xp loai tin gfri thanh toán, trong do bao gm tin g1i dr trü 
bat buc. So du cüa tiên giri dir tr bat buc phi thuc vào thành phân và k' han  cüa các 
khoàn tiên gui khách hang cüa Ngân hang; 

• ThOi gian dáo han  cüa chrng khoán du tu dixqc tInh dra trên ngày dáo han  cüa tirng loai 
chung khoán; 

• ThOi gian dn han  cüa các khoan tin gri và cho vay các TCTD va các khoãn cho vay 
khách hang dixc xác djnh d%ra vào ngay den han  cüa hp dong quy djnh. ThOi gian den 
han th%rc tê có the thay dOi do các khê iiac cho vay diic gia han; 

• ThOi gian dn han  cüa các khoãn du tu, gop vn mua c phn duqc coi là hn rnt nàm 
do các khoãn dâu tu nay không có thOi gian dáo han  xác djnh; 

• Các khoán tin gCri, tin vay cUa các t chüc tin diing và các khoãn tin gCri cUa khách hang 
dirçic xác djnh dira vào tinh chat cüa các khoàn nay hoc thOi gian dáo han  trên hçip dông. 
Tài khoãn tiên g1ri, tien vay cüa các to chirc tin diing và tiên giri thanh toán duçc thirc hin 
giao djch theo yeu cäu cüa khách hang và do do ducic xêp loai không k' han.  Thai gian 
dáo han  dOi vOi các khoãn vay và tien g1ri k' han  duçc xác djnh d%ra trên ngày den han 
theo hqp dong. Trong thirc tê, các khoân nay có the di.rçyc quay vOng và do do duy trI trong 
thOi gian dài han thOi gian dáo han  ban dâu; 

• ThOi gian dn han  cüa tài san c djnh duçic xác djnh dira vào thai gian su diing hthi Ich cOn 
1a cüa tài san. 
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Mu B05a/TCTD 
(Ban hành theo Thông tztsô 

49/2014/77'-NHNN ngày 31 thông 12 nám 2014 
cüa Ngãn hang Nhà nzthc Vit Nam) 

Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S 2 Lang H, Phtrông Thãnh Công, Qun Ba DInh 
Thành ph6 Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tai chInh riêng giO'a niên d 
cho k' sáu tháng kt thüc ngãy 30 tháng 6 näm 2021 (tip theo) 

Bang duâi day trInh bay phân tIch tài san vàn phãi trã tài chInh cüa Ngân hang theo các nhóm 

kS' dáo  han  ti.rng üng tInh theo thi han  con  'a  tir ngày kêt thiic k' kê toán den ngày phãi 
thanh toán. 

Al 
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Nân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang H, Phirông Thành Công, Quân Ba DInh, Thành ph6 Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh bão cáo tài chInh riêng gifra niên do cho k' sáu tháng kh thüc ngày 30 tháng 6 nám 2021 (tip theo) 

Mu BO5aITCTD 
(Ban hành theo Thông lit so 

49/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 nOm 2014 
cüa Ngán hang Nhà nzthc Vit Nam) 

Qua hn Trong hin 
Ti ngãy 30 tháng 6 nám 2021 

Tàisãn 
lien mt Va yang 
Tiên gCri tai  NI-INNVN 
lien g&i và cho vay các to chrc 
tin diing khác - gp 
Chirng khoán kinh doanh - gp 
Các cong ci tài chInh phái sinh và 
các tài san tài chinh khác 
Cho vay khách hang - gp 
Chcrng khoán dâu t.r - gp 
Gop von, dâu tis dài han  - gp 
Tài san cô djnh 
Tài san Co khác - gp 

Tong tài san (1) 

Ncr phãi trã 
Các khoán nç ChInh phU và 
NHNNVN 
Tin gi'ri cüa Va tiên vay các TCTD 
khác 
Tiên gCri ctia khách hang 
Von tài trq, üy thác dâu tu, cho vay 
TCTD chju rüi ro 
Phát hành giây t? cO giá 
Các khoân no khác 

Tong nq phãi trã (2) 

Mtrc chênh thanh khoãn rOng 
I(3)(1)-(2)] 

Den 
3 tháng 

Triu VND 

Trên 
3 tháng 

Triéu YND 

- 

Dn 
1 tháng 

Triu VND 

17.009.237 
180. 144.917 

Tir 1 den 
3 tháng 

Triu VND 

Ttr 3 dn 
12 tháng 

Triu VND 

Tin näm 
den 5 näm 
Triêu VND 

Trên 
5 nãm 

Triêu VND 

- 

Tôngcng 
Triu VND 

17.009.237 
180.144.917 

3 1.000 88.432.613 2.000.000 28.932.686 119.396.299 
291 291 

130.815 5 1.797 34.408 2 17.020 
31.828.770 29.747.600 61.672.525 144.632.027 498.443.915 338.854.162 126.872.616 1.232.051.615 

5.519.103 7.464.033 6.016.192 19.367.989 34.875.036 73.242.353 
2.266.514 2.266.514 
9.385.012 9.385.012 

1.754.915 19.725.875 21.480.790 

33.614.685 29.747.600 372.635.376 154.147.857 533.427.201 358.222.151 173.399.178 1.655.194.048 

1.098.032 - 882.403 1.980.435 

2.3 19.493 26.049 52.885 290.689 2.689.116 
445.413.061 278.150.971 7 12.834.762 30.649.685 23.164 1.467.071.643 

6.262.021 6.262.021 
668.210 1.800.471 3.695.251 15.911.937 14.614.616 36.690.485 

9.59 1.925 22.483.542 32.075.467 

459.090.721 302.461.033 716.582.898 53.114.332 15.520.183 1.546.769.167 

33.614.685 29.747.600 (86.455.345) (148.313.176) (183.155.697) 305.107.819 157.878.995 108.424.881 
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Nân hang Nông nghiêp và Phát triên Nông thôn Viêt Nam 
So 2 Lang H, Phirông Thành Công, Quân Ba DInh 
Thành pho Ha NQI, Viçt Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng giu'a niên d 
cho k5' sáu tháng kt thác ngày 30 tháng 6 näm 2021 (tip theo) 

Mu B05a/TCTD 
(Ban hành theo Thong tu sO 

49/2014/T7'-NHNN ngày 31 tháng 12 nOm 2014 
ctha NgOn hang Nhà nztOv Vit Nam) 

34.3. Rüi ro thi tru*ng 

Rüi ro thj tm&ng là rüi ro gay ra tác dng tiêu crc di vOi thu nhp, vn cüa Ngân hang do 
nhUng biên dng bat lqi cüa các müc giá, giá tr có lien quan trên thj trithng. Rüi ro thj trung 
bao gôm rüi ro lài suât, rüi ro tiên t và rüi ro ye giá. Miic tiêu cüa vic quãn 1 rüi ro thj trung 
là dê quãn 1 và kiêm soát các nguy cor ye rüi ro th tru&ng trong giOi han  có the chap nhn 
ducic dông thii tôi da hóa lçii Ich thu &rçic trên rüi ro. 

Rüi ro liii suth 

Rüi ro lài suAt là rüi ro gay ra tác dng tiêu circ di vOi thu nhp, vn cüa Ngân hang do nhttng 
biên dng bat lçi cüa lài suât. Rüi ro lAi suât phát sinh khi có sir chênh lch ye th?yi han  gifra tài 
san nhy cam lãi suât và nç phãi trã nhy cam lài suât dixçc huy dng tài trçi cho các tài san do. 
Các hoat dng chInh cUa Ngân hang tao  ra rüi ro läi suât gôm: các hoat dng cho vay, huy 
dng, dâu tu. 

Bang duâi day trInh bay các tài san và nç phãi trã cüa Ngân hang ducc phân loai theo k5' han 
tInh ti'r ngày kêt thüc k5' kê toán den ngày xác djnh 1a  lâi suât gân nhât hoc theo ngày dáo han 
cüa hçp dông. Các giã djnh và diêu kin sau di.rçc áp diing trong phân tIch kS' han djnh giá 'ai 
lâi suât cüa các tài san và nçi phãi trã cüa Ngân hang: 

• Tin mat, yang bac,  dá quS'; gop vn du tu dài han;  tài san c djnh; các cong ciii tàichInh 
phái sinh và các tài san tài chInh khác; tài san Co khác và các khoàn nq khác ducc xêp loai 
"Không huâng lai"; 

• Tin giri tai  Ngan hang Nhà nuOc Via Nam duçc xp loai "Din mt tháng"; 

• KS' han djnh  'a  lãi su.t thrc th cüa chüng khoán kinh doanh dugc xác djnh dixa trên thông 
tin ye k5' han  näm giü cOn lai  theo quy djnh và kS'  djnh giá 1a  gân nhât cüa chüng khoán: 

- Chüng khoán cO lAi suit c djnh: KS' han djnh giá 'ai  dira tren thai gian dáo han  thirc t 
hoc th&i gian näm giU cOn 1a; 

- Chüng khoán cO lài suit tha ni: KS' han djnh giá dira trên k5' djnh 1a  lãi su.t gAn 
nhât/kS' dáo han  ho.c th?i gian näm gi cOn 'a• 

• KS' han djnh  'a  lAi su.t thirc t cüa chüng khoán du tu dugc xác djnh nhu sau: 

- Các khoàn miic cO lãi suAt c djnh trong su& thai gian n.m giü: KS' han djnh giá dra 
tren thii gian dáo h?n  thirc te; 

- Các khoàn miic có lAi suit tha ni: KS' han djnh giá 'a  dira tren kS'  djnh lai  lài suât gãn 
nhât tInh tir ngày kêt thüc kS'  k toán. 

• KS' han djnh giá cüa các khoãn tin giri và cho vay các TCTD; các khoàn cho vay lchách 
hang; các khoãn cho vay Uy thác dâu tu; các khoãn nv ChInh phü và Ngân hang Nha nuc 
Via Nam; các khoãn tiên g1ri và vay các TCTD khác và khoãn miic tiên g11i cüa khách 
hang duçc xác djnh nhu sau: 

Các khoãn miic cO lAi suAt c djnh trong su& th?ñ gian cUa hçpdng: KS' han djnh giá 
'a dira trên thi gian dáo han  thirc tê tInh tir ngày kêt thüc kS'  k toán; 

Các khoàn miic cO lAi suAt thã ni: KS' han djnh giá 'ai  dira tren kS'  djnh  lai  lAi suit g.n 
nhât tInh tr ngày kêt thüc kS'  k toán; 
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Mu B05a/TCTD 
(Ban hành theo Thong u' sO 

49/2014/7T-NHNN ngày 31 tháng 12 nOm 20/4 
cüa NgOn hang Nhà nu'O'c Vit Nam) 

Nân hang Nông nghip vã Phát trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang H, Phuông Thành Công, Qun Ba DInh 
Thanh ph Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt rninh báo cáo tài chInh riêng gifla niên d 
cho ky sau thang ket thuc ngay 30 thang 6 nam 2021 (tiep theo) 

• K' han  djnh giá 'a  cüa khoãn m1ic phát hành giy to' có giá thrçc xác djnh nhir sau: 

Các khoãn miic có lài suit c djnh: KS' han djnh giá 'a  dira trên thñ gian dáo han thuc t 
tInh t1r ngày kêt thüc k5' kê toán; 

Các khoãn miic có lAi suit thã ni: K5' han  djnh giá 'a  dira trên k5' djnh la  lãi suit gn nhtt 
tInh ti'r ngày kêt thüc k5' kê toán. 

• K5' han  djnh giá 'a  cüa khoãn m1ie ngun vén tài trV US'  thác du tu, cho vay ma Ngân hang 
chiu rüi ro duçc xác djnh nhu sau: 

Các khoãn rniic ngun vn Ngân hang nh.n d tài trçi, üy thác du tu, cho vay ma Ngân 
hang &rqc hu&ng mt mrc thu nhp tü läi không chju ãnh hithng b?xi lâi suât thj truO'ng 
di,rçc xêp ba1 "Không hrnmg läi"; 

Các khoãn mitc ngun vn Ngân hang nhn theo cc sO lAi suit thã ni và ti,r quy& djnh läi 
suât dâu ra: k5r dinh 'a lài suât thirc tê d?a  trên k5' djnh 'a lâi suât gân nhât tInh tr ngày kêt 
thüc k5' kê toán. 
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Ngân hang Nông nghiêp và Phát trin Nông thôn Viêt Nam 
S 2 Lang H, Phu*ng Thành Công, Quân Ba Dmnh, thành ph Ha Ni, Vit Nam 
Thuyh minh báo cáo tài chInli riêng giva niên do cho k3' sáu tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 Ham 2021 (tip theo) 

Mau B05aITCTD 
(Ban hành then Thông lit so 

49/2014/77-NHNN ngày 31 thông 12 nOrn 2014 
cOa NgOn hOng NhO nithc Vit Nam) 

Tingày30tháng6nãm2021 Qua hn Không Duo'i Ttr 1 den Tu 3 den Ttr6 den S S Tu 1 den Trén Tng 
hir&ng Iäi I tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng 5 näm 5 näm cing 

Triéu VND Triêu VND Triêu VND Triêu VND Triu VND Triêu YND Triêu VND Triu VND Triu YND 

Tài san 
Tiên mt và yang - 17.009.237 17.009.237 
lien gUi tai NHNNVN - 180.144.917 180. 144.9 17 
Tiên gUi và cho vay các TCTD khác - gp 31.000 - 88.432.613 2.000.000 177.000 28.755.686 119.396.299 
Chrng khoán kinh doanh - gp 291 291 
Các cong cii tài chmnh phái sinh vâ cac 
tài san tài chInh khác 2 17.020 217.020 
Cho vay khách hang - gp 61.576.370 - 62.152.148 142.839.081 743.295.973 215.094.215 3.533.366 3.560.462 1.232.051.615 
Chirngkhoan dâu tu - gp 168.475 5.350.629 7.464.033 - 6.016.192 19.367.989 34.875.035 73 .242.353 
Gop von, dâu tu dài h?n - gp 2.266.514 2.266.514 
Tài san cO dinh 9.385.012 9.385.012 
Tái san Co khác - gp 1.754.915 19.725.875 2 1.480.790 

Tong tài san (1) 63.362.285 31.763.187 353.089.544 152.303.114 743.472.973 249.866.093 22.901.355 38.435.497 1.655.194.048 

Nq phái trã 
Các khoãn ng ChInh phU và NI-INN 1.098.032 882.403 1.980.435 
lien gUi và vay các TCTD khUc - 2.319.496 26.049 18.439 34.444 290.688 - 2.689.116 
lien gi'ri cUa khách hang - 412.271.328 267.478.600 260.832.464 506.339.918 20.142.288 7.045 1.467.071.643 
Von tài trçl, Uy thác dâu ti.r, cho vay 
TCTD chiu rCii ro - 6.262.021 6.262.021 
Phát hành giây t? có giU 668.210 1.800.471 3.695.251 - 15.911.937 14.614.616 36.690.485 
Các khoán na khác - 32.075.467 32.075.467 

Tng nq phãi trã (2) - 32.075.467 416.357.066 269.305.120 264.546.154 506.374.362 43.489.337 14.621.661 1.546.769.167 

Müc chênh nhy cam vói läi suãt — ni 
bang I(3)r(1X2)1 

63.362.285 (312.280) (63.267.522) (117.002.006) 478.926.819 (256.508.269) (20.587.982) 23.813.836 108.424.881 

Mtrc chênh nhy cam vói lãi suit 
ngoi bang (4) 

MU'c chCnh nhy cam vOl 1i sut ni, 
ngoi bang 1(5)=(3)(4)I 63.362.285 (312.280) (63.267.522) (117.002.006) 478.926.819 (256.508.269) (20.587.982) 23.813.836 108.424.881 
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Mu BO5a/TCTD 
(Ban hành theo Thông iu so 

49/2014/7T-NHNN ngày 31 ihOng /2 nám 2014 
cOa NgOn hang N/ia nithc Vijt Nam) 

Nân hang Nông nghiêp và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang H, Phirô'ng Thành Công, Quân Ba DInh 
Thành ph Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng giOa niên d 
cho k5' sáu tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 näm 2021 (tip theo) 

P/ian tIc/i mac d3 nIizy vói Mi suit 

Bang duOi day phân tIch tInh d mtrc d ánh hu&ng tâi báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh 
riêng cho kS'  sáu tháng kêt thüc ngày 30 tháng 6 näm 2021 và von chü sâ h&u ti ngày 30 tháng 
6 näm 2021 cüa Ngân hang vâi giá djnh lãi suât huy dng và cho vay tang. Kêt qua ngugc 1i 
nêu giá djnh lãi suât huy dng và cho vay giãm. 

Loi tin t Anh huô'ng di vói 
Mirc tang hyi nhumn thun và 

lãi suât vnchüsöhfru 
Triu VND 

VND 1% 604.071 
USD 1% 1.204.807 

Rüi ro tiin t 

Ngân hang chju riii ro tin t trong nhing giao djch b&ng ngoi t, chü yu bng Do la M. Rüi 
ro trong các giao djch bang ngoi t s lam phát sinh lài hoc 16 ngoi t và các khoãn lãi hay 
16 ngoi t nay &rc ghi nhn vào báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh riêng. 

Ngãn hang dâ thit 1p han  müc trg thai tin t dira trên h thng dánh giá rüi ro ni b cüa 
Ngán hang va các quy djnh cüa NHNNVN. Trng thai dông tiên di.rqc quán Iy  hang ngay và 
chiên hxçc phông ng&a rüi ro dl.r9c Ngán hang sir diing dê dam bão trng thai dông tiên thxcc 
duy tn trong han  mác dA thiêt lap. 

4,  
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Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
S 2 Lang H, Phuong Thành Công, Quân Ba DInh, thành ph Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng giva niên do cho k' sail tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 näm 2021 (tip theo) 

Mu B05a/TCTD 
(Ban hành theo Thông lit so 

49/2014/TI'-NHNN ngày 31 tháng 12 närn 2014 
cza Ngán hang Nhà ntr&c Vit Nam) 

VND 

Triêu YND 

USD 

Triêu YND 

EUR 

Triêu VND 

GLD quy 
doi 

Triêu VND 

Khác 

Triêu VND 

Tong cong 

Triêu VND 

15.554.408 1.254.378 148.846 679 50.926 17.009.237 
80.381.282 99.758.253 5.382 - 180.144.917 
95.160.218 23.528.636 388.566 3 18.879 119.396.299 

291 291 
(23.399.905) 23.592.123 9.150 - 15.652 217.020 

1.215.818.832 15.947.965 258.780 6.648 19.390 1.232.051.615 
73.242.353 - 73.242.353 
2.266.514 - 2.266.514 
9.362.949 22.063 - 9.385.012 

21.441.052 39.736 2 - 2 1.480.790 

1.489.827.994 164.143.154 810.726 7.327 404.847 1.655.194.048 

1.976.335 4.077 - 23 1.980.435 
1.932.510 712.891 16.428 27.287 2.689.116 

1.455.886.226 10.654.042 445.333 86.042 1.467.071.643 
5.157.114 854.758 250.149 6.262.021 

36.690.220 265 - 36.690.485 
3 1.990.084 83.980 848 555 32.075.467 

1.533.632.489 12.310.013 712.758 113.907 1.546.769.167 

(43.804.495) 151.833.141 97.968 7.327 290.940 108.424.881 

(43.804.495) 151.833.141 97.968 7.327 290.940 108.424.881 
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Bang dizâi day 1it kê trng thai tin t cüa các 1oi tài san, nq phãi trã cüa Ngân hang ti ngày 30 tháng 6 näm 2021: 

Tai ngày 30 tháng 6 näm 2021 

Tài san 

Tinmtvàvàng 
Tiên gi'ri t0i NHNNVN 
Tién gri vàcho vaycácTCTD khác - gp 
ChImgkhoánkinhdoanh-gp 
Các cong ci tài chInh phái sinh và các tài san tài chInh khác 
Chovay khách hang- gp 
ChCrngkhoánduttx-gp 
Gop von, dâu tir dài hn - gp 
Tãi san cô djnh 
Tài san Co khác - gp 

Tng tài san (1) 

Nçrphãitrã 
Các khoãn nor ChInh phü vàNl-INN 
Tin gri và vay các TCTD khác 
Tin gri cüa khách hang 
Von tài trçr, üy thác dâu tr, cho vay TCTD chju nh ro 
Phát hành giây tr có giá 
Các khoán nqkhác 

Tng nq phãi trã (2) 

Tring thai tin t ni bang I(3)(1)-(2)1 

Tning thai tin t ngoi bang (4) 

Tring thai tin t ni, ngoi bang [(5)(3)+(4)J 



Nãn hang Nông nghip Va Phát trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang Ha, Phuô'ng Thành Công, Quãn Ba DInh 
Thanh pho Ha Nyi, Viçt Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng gi&a niên d 
cho k)' sáu tháng kt thác ngày 30 tháng 6 nám 2021 (tip theo) 

Mu BO5aITCTD 
(Ban hành iheo Thông tu' so 

49/2014/77'-NHNN ngày 31 tháng 12 nOm 2014 
cáa Ngán hang Nhà ntthc Vit Nam) 

Vâi giã djnh các bin s khác, dtc bit là lài sut, không thay di, bang duâi day phân tIch müc 
d ãnh hu&ng tâi báo cáo kêt qua hot dng kinh doanh cho kS'  sáu tháng kêt thüc ngày 30 tháng 
6 näm 2021 và von chü sâ hcm tii ngày 30 tháng 6 näm 2021 cüa Ngân hang trong trung hcp: 

Loii tin t Mtrc tang t giá Anh htröng di vói 
vIn chü s& h&u 

Triu VND 

USD 1.2 14.665 
EUR 784 

Rüi ro v gid c/záng khoán 

Ngân hang chju rüi ro ye giá dôi vOi các khoán dâu tii vào chirng khoán kinh doanh và chüng 
khoán san sang dê ban. RUi ro ye giá dôi vth các khoán dau ti.r chüng khoán kinh doanh ducic 
quãn 1 qua vic phân tIchcác biên dng cüa giá thj trlx&ng và quyêt djnh dâu tu phi1 thuc vào 
miic tiêu thu lçri nhun ngàn han. Dâu tu vào chüng khoán sn sang dê ban phii thuOc vào miic 
tiêu kinh doanh cüa Ngân hang có tInh den miic tiêu da dng hóa danh miic dâu tu. 

35. Thuyt minh Cong cii tài chInh 

Thuyt minh v giá trj hçrp 1 

Thông tu s 210/2009/TT-BTC do Bô Tài chInh ban hành ngày 6 tháng 11 näm 2009 yêu cAu 
thuyêt minh ye phuang pháp xác djnh giá trj hcip 1 và các thông tin ye giá trj hçp 1 cüa tài san 
và nç phãi trà tài chInh dê có the so sánh giá trj hçip 1 và giá trj ghi so. 

Bang sau trInh bay giá trj ghi sO và giá trj hgp l cüa các tài san và nçi phái trã tài chInh cüa 
Ngân hang trong các truàrng hçip có the xác djnh dixçvc: 

/4/ 
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Nân hAng Nông nghiêp vA PhAt trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 LAng H, Phiwng Thành Công, Quân Ba DInh, thành ph6 Ha Ni, Viêt Nam 
Thuyt minh bAo cáo tAi chInh riêng gi&a niên do cho k' sáu tháng kt thAc ngAy 30 tháng 6 nAm 2021 (tip theo) 

Mu B05a/TCTD 
(Ban hành theo Thông tir so 

49/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 nám 2014 
cüa NgOn hang Nhà nzthc Vit Nam) 

Ti ngày 30 thãng 6 näm 2021 Giá trl ghi s 

Giátrj 
hçrp 1 

Triêu VND 
îàî san tài chInh 

Giá trj hop 1 
thông qua 

BCKQHDKD 
Triêu VND 

Gill dn 
ngày Chovay 

dáo han Va phãi thu 
Triêu VND Triêu VND 

Tài san! 
(Phãi trã) khác Tong cong 

Sn sang htch toán the? giá trl 
dé ban giá trj phân ho ghi si 

Triêu VND Triêu VND Triêu VND 

Tiên mt và yang - 17.009.237 17.009.237 17.009.237 
Tiên g1ri tti NHNNVN - 180.144.917 180.144.917 180. 144.917 
Tiên gi:ri và cho vay các TCTD khác - thuân - 119.365.299 119.365.299 (*) 

Chirng khoán kinh doanh - thuân 36 - 36 (*) 

Các cong cii tài chInh phái sinh và các tài 
san tài chInh khác 217.020 - 217.020 (*) 

Cho vay khách hang - thuân 
Chirng khoán dâu tu - thuân 
Gop von, dâu tu dài hn - thuân 
Tài san tài chInh khác 

- 
- 

- 1.199.977.809 
3.759.684

- 
- 12.587.776 

- 1.199.977.809 
69.408.951 73. 168.635 

1.791.805 1.79 1.805 
12.587.776 

(*) 
(*) 
(*) 
(*) 

217.056 3.759.684 1.529.085.038 71.200.756 - 1.604.262.534 

Ncr phãi trã tài chinh 
Các khoân nç ChInh phü và NHNNVN 1.980.435 1.980.435 (*) 

Tiên g1ri và vay cac TCTD khác - 2.689.116 2.689.116 (*) 

Tiên g1ri cüa khách hang - 1.467.071.643 1.467.071.643 (*) 

Von tài trçv, üy thác dâu tix, cho vay 
TCTD chiu rüi ro 6.262.021 6.262.021 

(*) 

Phát hành giây t? có giá - 36.690.485 36.690.485 (*) 

Các khoãn ncr phãi trã tài chInh khác 24.855.091 24.855.091 (*) 

- 1.539.548.791 1.539.548.791 
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Mu BO5a/TCTD 
(Ban hành theo Thông itt so 

49/2014/77'-NHNN ngOy 31 thông 12 nOm 2014 
cOa Ngán hang Nhà ntrO'c Vit Nam) 

Nân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang H, Phuông Thành Công, Quãn Ba Dlnh 
Thành ph Ha Ni, Vit Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng giü'a niên d 
cho k5' sáu tháng kt thác ngày 30 tháng 6 nám 2021 (tip theo) 

Ngân hang chi.ra xác djnh dixcic giá trj hçp 19 cüa các cong ci;i tài chInh nay d thuyt minh trong 
báo cáo tài chInh riêng giüa niên d vi không có giá niêm yet trên thj trueing cho các cong ci;i 
tài chInh nay và các Chuân mi;rc kê toán Vit Nam, Chê d kê toán Vit Nam áp di;ing cho thC 
To chrc TIn di;rng do Ngânhàng Nha rnnc Vit Nam ban hành và các quy djnh pháp 19 có lien 
quan chua có htxàng dan ye cách xác djnh giá trj hqp 19 sir di;ing các k5 thut djnh giá. Giá trj 
hçip 19 cüa các cOng ci;i tài chInh nay có the khác vài giá trj ghi so cüa các cong ci;i tài chInh nay. 

36. T giá mt s 1oii ngoLi t vào thôi dim 1p báo cáo 

T giá ngày 

(*) 

EUR 
GBP 
HKD 
USD 
CHF 
JPY 
AUD 
SGD 
THB 
CAD 
DKK 
NOK 
SEK 
NZD 
LAK 
KHR 
CNY 
Vàng 

30/6/2021 
VND 

31/12/2020 
VND 

27.391 28.424 
31.880 31.547 

2.965 2.982 
23.015 23.110 
24.988 26.23 1 

208 224 
17.298 17.830 
17.115 17.496 

719 773 
18.559 18.137 
3.685 3.821 
2.690 2.709 
2.700 2.822 

16.100 16.707 
2,40 2,50 
5,70 5,70 

3.565 3.534 
5.657.500 5.572.500 

37. Các khoãn mile mang tInh thôi vu hoc chu ky 

37.1. Các qu5 di trfr bat buc 

Ngân hang &rc yêu cu trIch 1p qu di;r tr b sung vn diu 1 và qu di;r phông tài chInh 
hang näm nên Ngân hang s trIch 1p các qu dir trC bat buc nay vào cuôi kS'  kê toán näm. 

38. Các sir kin sau ngãy két thñc ky ké toán gifra niên d 

Không có si;r kin quan tr9ng nào xãy ra k tr ngày kt thüc k9 k toán yêu cAu phãi có các diu 
chinh hoc thuyêt minh trong báo cáo tài chInh riêng giUa niên d. 

4/ 
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Ngay 22 tháng 7 näm 2021 

Ngithi l.p: K toán tri.rOng: 2.  1ii phê duyt: 

NGAN HANG 
NONG NGH 

VA PHAT TRI 
NONG THO 

VIET NA 

Nguyn Thj L 
Phó Truáng ban 

Ban Tài chInh - Kê toán 

Phttng Van Hung Quang enMinh Phucng 
Phó Tong Giám dóc 
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Nân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 
So 2 Lang Ha, Phu'ô'ng Thành Công, Quân Ba DInh 

S S Thanh pho Ha Ni, Viçt Nam 
Thuyt minh báo cáo tài chInli riêng giti'a niên d 
cho k' sáu tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 näm 2021 (tip theo) 

39. Các thay d!ii trong uó'c tmnh k toán 

Không có sir thay di nào trong các ithc tInh k toãn cüa Ngân hang khi 1p Va trInh bay báo 
cáo tài chInh riêng gitta niên d nay so vOi báo cáo tài chInh riêng näm gân nhât, ngoi trtr các 
thay dôi lien quan den vic min trtr thay dôi phân loai n' dôi vth các khoànnc ducic CG câu 

'ai 

theo Thông tu 03 (Thuyêt minh 3.7). 

40. Sir kiin quan tr9ng trong näm tài chInh 

Dai djch Covid-19 duçc xác nhn lAn dAu tiên ti Vit Nam ti ngày 23 thang 1 nãrn 2020 và 
dà ánh hithng Rm den thu nhp cUa ngu?i dan và hoat dng kinh doanh cüa nhiêu doanh nghip 
a nhieu ngành nghe khác nhau. ChInh phü Vit Nam dà thirc hin nhiêu bin pháp ngãn chn 
và phông ngira, trong do nôi bt là vic thrc hin cách ly xà hi và dang ttrng buâc day mnh 
tiêm chüng toàn dan. Tuy nhiên, sir lay lan và phát triên cüa djch bnh ti Vit Nam nhttng ngày 
nay dang diên ra hêt sirc phirc tap. Mi.'rc d ành hi.thng cüa dai  djch Covid-19 den hott dng 
kinh doanh cüa Ngan hang phi thuc vào din biên cUa djch bnh trong tucYng lai bao gôm thai 
gian và müc d lay lan cüa djch bnh và các thông tin không the dr doán chäc chän duc tai 
ngày l.p báo cáo tài chInh riêng gitta niên dO nay. 

Trong k' sáu tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 nàm 2021, Ngan hang dà thirc hin ca cAu 1i thai 
gian trâ nçi, min, giàm lài, phi và gitt nguyen nhOm nçi cho các khách hang chju ánh hu&ig cüa 
djch Covid-19 theo huàng dAn cüa Thông tix 03 (Thuyêt minh 3.7). 

41. Các thay di trong cr cu Ngân hang 

Không có sir thay di tr9ng yu nào trong co  cAu cüa Ngan hang trong k' sáu tháng kt thüc 
ngày 30 tháng 6 nãm 2021. 

42. Phê duyt báo cáo tài chInh gifra niên dci 

Báo cáo tài chinh rieng gitta niên dO duçc Ban Tng Giám dc Ngân hang phê duyt vào ngày 
22 tháng 7 näm 2021. 

Mu BO5a/TCTD 
(Ban hành theo Thông tu' so 

49/2014/TT-NHNNngày 31 tháng 12 nOm 2014 
cia Ngán hang Nhà nuóc Vit Nam) 
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