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BAO CÁO CUA BAN KIEM SOAT 

yE KET QUA KINH DOANH CUA NGAN HANG vA KET QUA HOJT DQNG CUA 

HQI DONG QUAN TR!, TONG GIAM DOC TRONG NAM 2021 

KInh thua các vi dai biu, các vj khách qu, 

Thiia toàn th qu v c dông. 

Can th Quy djnh pháp luãt và diu l Ngán hang TMP Bwu din Lien Vit v chi'rc 

nang, nhiêm vu cüa Ban Kim soát, 

Can cii- Báo cáo Tài chInh näm 2021 cia Ngán hang TMCP Buu diên Lien Vit, 

Can th tInh hInh hoar dong, Báo cáo to2ng kIt nám 2021 và KI hooch kinh doanh nàm 

2022 cia Hôi dng Quán frj. 

Ban Kim soát báo cáo Dai h,i dng cè dông v dánh giá, giám sat kt qua hot dng 

kinh doanh, kt qua hot dng cüa HOi  dng Quân tn và Tng Giám dc Ngân hang TMCP 

Buu din Lien Vit (Ngân hang) trong nam 2021 nhu sau: 

1. V thm dinh báo cáo tài chInh và tuân thu ch do k toán trong hot dng kinh 

doanh nãm 2021 cüa Ngâu hang 
Ban K.im soát dã thrc hin thm djnh Báo cáo Tài chInh cho näm tài chInh kt thüc ngày 

31/12/2021 cüa Ngân hang và thing nht xác nh.n kt qua thu sau: 

- Báo cáo Tài chInh cho nam tài chmnh kt thüc 3 1/12/2021 da trInh bay trung thrc và hçp 

1) trên các khIa cnh tr9ng yu tInh hmnh tài chInh cüa Ngan hang cüng nhu kt qua kinh 

doanh va tInh hmnh km chuyn tin t cho nàm thi chinh kt thiic ti ngày 31/12/2021, phü 

hop vâi cac chu.n mrc k toán, ch d k toán áp dmg cho các T chi'rc TIn di,ing ti 

Vit Nam và các quy djnh pháp 1)' có lien quan dn vic 1p và trmnh bay Báo cáo Tài 

chInh. 

- Vic ghi chép, hru trir chüng ttr và 1p s sách k toán ducrc thrc hin dung theo quy dnh 

cüa Ngan hang Nhà rnthc Vit Nam v các chun mirc k toán, ch d k toán ap dung 

cho các T chüc TIn ding t?i  Vit Nam. 

2. TInh hlnh thirc hiên môt so chi tiêu chü yen nãm 2021 

Kt qua hot dng kinh doarth cia Ngân hang ti thai dim 31/12/2021 thu sau: 

- Tng tai san dt 289.194 t dng, tang 46.85 1 tr dng so vói nãm 2020, hoàn thành 102% 

k& hoch. 

1 



Tang du n ,  cp tin dung thj tri.rông 1 (bao gm cho vay và Trái phiu Doanh nghip) dt 

209.029 t ding, tang 32.005 t dng so vói nàm 2020, hoân thành 98% k hoch. Trong 

näm 2021, Ngân hang dä sir dizng tM da và không virçt room tang truông tin diing dixpc 

Ngan hang Nba nudc cho phép. 

Tng ngun vn huy dng th trl.rông 1 là 217.014 t dhng, tang 10.237 t dng so vói 

2020, hoàn thành 91% k hoach. 

Lqi nhuân tnrOc thu nAm 2021 là 3.638 t dèng, dt 114% k hoach, müt cao nht k tr 

khi thành 1p Ngan hang dn nay. 

3. TInh hInh tAng, giám vn diu I va các qu5 ti thM dim 31/12/2021 

Vn diu l: 12.036 t' d,ng, tang 1.290 t so v6i cui nAm 2020; 

Qu5 cüa Ngân hang: 2.184 t dng, tang 431 t so vói cuM nAm 2020; 

Lqi nhuâ.n chua phân phi: 2.5 82 t dng, tang 849 t so vOi cui näm 2020; 

- Vn chü so hUu: 16.802 t ding, tang 2.570 t so vâi nAm 2020; 

NAm 2021, Ngân hang dã thrc hin trIch 1p và phân phi các qu theo Nghj quyt Dai 

hi dng c dông, da chip hành dy di các quy djnh cüa pháp Iut va thic hin các nghTa vii 

thu d6i vo.i Nhà nuâc. 

4. Dánh giá kt quA hot dng cüa Hi dng QuAn trj và Tng Giám dc nAm 2021 

Trong näm 2021, Hôi dng Quãn tr dã th chüc nhiu cuc hçp va xin ' kin biu quyt 

b.ng vAn bàn khi ckn thit d kp thôi ra các quyt djnh lien quan dn cong tác quàn trj, diu 

hânh dinh huOng theo thing nghj quyt cüa Di hi ding c dông và chCrc nAng, nhim vij 

duqc quy dinh tai pháp lut, diu l Ngan hang. Tng Giám dc dã chci dng, tich circ trong 

cong tAc trin khai k hoach kinh doanh, diu hành sâu sat cac mAt hoat dng cüa Ngân hang. 

Mt s6 ni dung chinh nhi.r sau: 

Hi dng quán trj dA th cht'ic 4 cuc hop, g.n 700 ln xin kin cac thành viên Hi dng 

quàn tn, ban hành 222 nghi quyt và hang trAm quyt djnh, thông báo, cong vAn d kip 

thOi giãi quy& các cong vic lien quan dn quàn tn, quãn l' rüi ro, trin khai nghj quy& 

cüa D.i hi ding c dông, ban hành/sia di các van bàn djnh ch/nghip vii và xây drng 

hthng... 

Tng giám dc dA duy tn các cuoc hçp giao ban djnh k' vói sir tham dr cüa Truông Ban 

Kim soAt, Ban diu hành, Giãm dc các Khi và các DVKD tren toàn h thng d dánh 

giá hot dQng k' truOc, trin khai cong vic k' k tip; 1ng nghe ' kin gop ', phàn ánh 

các khó khAn, vlxóng mc cüa DVKD d có phuong an giài quyt, giài pháp phU hop. 

Thiiang nh.t, Tng Giám dc cüng dA sat sao, quy& lit trong chi do diu hành di voi 

các Kh6i nghip vj ti tri so chInh, ban hành gn 13.000 van bàn trin khai kinh doanh 

và chi do diu hành, giáp h thng hoat  ding và phát trin dáng djnh huOng. 

Mt s kt quA co bàn dt thrçvc nhir san: 

- V cong tác kiin bàn h thóng kilm sodt n3i b3: 

Trong nAm, Ngân hang tip tc cài tin, hoàn thin mô hInh c0 cu t ch(rc mói cho phü 

hqp vói tmnh hInh hot dng và thtrc tin; chü dng tnin khai rà soát, chinh sfralban hành mài 

hang tnAm van bàn djnh ch quan trng, quy& djnh, quy djnh, quy trInh, huOng dn vn hành 



h thng hang ngày gop phri c1ing c, kiin toàn cci- cu t chüc, nâng cao hiu qua cüa h 
thng kim soát ni b gip Ngán hang ho.t dng an toân, tang tnrông n dinh và bn v&ng. 

V cong tdc phdt triln ming lithi: 

Dn 3 1/12/2021, thng dim giao dich dã di vào hoat dng cüa Ngân hang là 556 dim, 
bao gm 76 Chi nhánh và 480 PhOng Giao dch. Ciing trong th&i dim cuM nãm 2021, Ngân 

hang dà Ngan hang Nba nixâc c&p phép thãnh 1p them 4 Chi nhánh và 1 Phong giao djch 
mOi, dli-  kin cac cong tác chun bj së dixcc hoàn tht va các dim nay s di vao hoat dOng 
trong näm 2022. 

- V cong tác Qudn 1j ri-li ro và Xü' lfl nçi: 

Näxn 2021, Ngân hang dã tang cirmg và tip tiic hoàn thin mO hInh qun trij rüi ro nhir: 
Tip the  duy ti-il mô hinh Quãn tn rii ro theo tiêu chu.n Basel II vOi ba tng báo v, trong do 

phân tách rO trách nhim, quyn hn và phü hçp theo các quy dnh cña Ngãn hang. Näm 

2021, na x&u cüa Ngãn hang dang nm trong thm kim soát. Cong tác x 1 nq xâu dixc trin 

khai vài nhiu giài pháp dng b, trong dO chii yu t.p trung a khâu phOng ngra, hn ch ti 

da nçi xu mâi phát sinh, dy m?nh  cong tác xü 1' ng xu cü và m&i. Trong näm Ngân hang 
cüng trich dr phOng rUi ro dy dü theo quy djnh cüa Ngán hang Nhà mi-ac và quy dnh ni bi, 

t' l dij phông bao phü nçi xu dat  114% nçx x.u, dng thai dà th'trc hin cci- cu 'ai  thai  h?n  trà 
my cüa nhóm khách hang bj ành hirâng b&i djch bnh, trich dü dhr  phông rüi ro di vói nhóm 
nay. 

Ve các giói hgn, tj3 1 dam bdo an toàn trong hort d5ng cáa Ngan hang: 

Näm 2021, Ngân hang dA dam báo tuân thu quy dnh cua Ngân hang Nba ni-rOc v& các 

giOi hn, t' 1 dam bão an toan trong hoat  dông nhu: t' 1 an toàn vn ti thiu (CAR), t' l 

ti da ngun v6n ng&n han  duçic s1r ding d cho vay trung dài hn, tr l du na cho vay so v&i 

thng tin gui, giai han  cp tin dwig, 1 dij tru thanh khoán, giOi han  gop vn, mua c 
phn. - - 

- V cOng tác xây dyng và ban hành san phm: 
Näm 2021, Ngân hang dà tich crc trin khai xay drng và ban hành nhiu san ph.m mOi, 

chuci-ng trInh iru dãi läi suit, min phil nip tin cho mt sé di ttxqng khách hang, chucrng trInh 

h trçi-, dng hành càng khách hang b ãnh huâng b&i di dch Covid-19, phát hãnh trái phiu 

LPB ra cOng chng, chuong trinh thi dua nOi  be... gop phn da dng hóa loai hInh dch viii, h 

trçY khách hang giài quyt khó khän và thüc dy tang truang trên toan h thng. 

- Vhthngcôngnghthôngtin: 
Sau thai gian dài nghiên cuu, trin khai du an va thr nghim, näm 2021 Ngân hang dâ 

hoân thành và dixa vào hoat dng Phn mm khOi tao  và quãn 1 khoãn cap tin dllng  — Los; 

hoàn thin phn mm báo cáo quàn tn BI. Ben canh  do, Ngan hang tip the  trin khai dng 

thai nhiu dr an trong chin luoc di mOi cong ngh nhim dáp rng nhu câu phát triên kinh 

doanh và quàn trj h thong. 

- V Ngân hang s6: 

Trong nam, Ngãn hang dã d.y manh  trin khai cong tác Ngân hang s a các mat: 

LienViet24h, san phm the. Kt qua dã dat  duqc mt s thành thru  nEat dnh. 

N HANG 
MAICÔP 

fti DIEN 
NVI 
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VI cong tdc phân ph6i cdc san phm bâo hilm: 

Trong näm Ngân hang dã dy m?nh  phân phi các san phm báo hMm nhán th9 và phi 

nhân th9. Kt qua d?t  doanh thu phI cao nht tir truOc dn nay. 

- VI cong ide nhân sr và dao tgo: 

TInh dn thôi dim 31/12/2021, thng s nhân viên toàn h thng là 10.384 ngithi, tang 

438 ngithi so vái 3 1/12/2020. Ben cnh vic tuyn ding, Ngàn hang dã thc hin dixçic 179 

chuong trmnh/khOa dào tao, vó'i 87.775 h9c viên. V co bàn cia dáp üng thrcyc yêu c.0 ma rng 

mng hxoi, trin khai phn mm rnói và hoat dng cüa Ngân hang trong nãm. 

- VI cong tdcphdt hành ed phiEu va clzia c tá'c: 

Trong näm, tInh hInh phát hành c phiu tang vn diu 1 theo nghj quyt cüa f).ti hi 

dng c dông näm 2021 thrçic thic hin nhu sau: 

+ Da phát hành c phiu ESOP vri s c ph.n cia phán phi: 34.995.849 c phik, 

tuong 1rng 99,99% tng s c ph.n d kin phát hang (35 triu c phiu). 

+ Chia c tirc nAm 2020 bng c phiu: 12%, s c phiu da phãn phi là 128.95 1.559 

ci phiu cho 39.511 c dông. 

+ Phát hành c phiu riêng lé cho nhà du tu nuOc ngoài theo ngh quyt Di hi cing 

ci dông thuông niên 2021: chi.ra thrc hin ducc 

+ Phát hành c phiu cho C dông hin hiu : Ngãn hang da duicrc cp Giy cháng nhn 

dang k chào bàn them c phiu ra cong chüng, cia np h so d nghj Trung tam km 

k chüng khoán Vit Nam ch& danh sách c dông thrc hin quyn mua c phiu 

phát hành them, Ngân hang tip tic trin khai các cong vic theo I trInh d ra dr 

kin hoàn thãnh dct phát hành nay trong tháng 5/2022 

5. Kk luân 

Nãm 2021, Ngàn hang dt ducic kt qua kinh doanh dáng khIch l. Vi sr chi do sat sao 

cüa HDQT cüng nhu n 1rc cüa Ban TGD trong Cong tác diu hành hoat dng kinh doanh 

Ngan hang dam báo tuân thu các quy dnh cüa phápp lust, diu 1. Ngân hang d ho.t dng on 

dinh, an toàn dng thôi thrc hin tea vic mô ring quy mô hot dng, m.ng hxói, dM mài mO 

hInh t chi'rc, khách hang mic tiêu, san ph.m, cOng ngh và djnh huâng chin lu?c, to tiên 

d cho Ngân hang phát trin bn v[ng trong nhung näm tip theo. 

Xin trán trong báo cáo tói các Qu c dông.Chik Dgi hçi thành cong to't dp! 

Nol nhân: 

- i9q1 h5i ddng cd dông, 

- H5i dáng quán tr/; TGD 

- Ban KS. 
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