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Cong ty TNHH Quán I' Qu9 Baa Vit 

THONG TIN CHUNG 

CONG TY 

COng ty TNHH Quàn l' Qu9 Bào Vit ('Cong ty'), tru'&c dày là Cong ty TNHH mOt  thành viên Quàn I 
Qu9 âu tu' Chü'ng khoán Bo Vit, là cong ty con 100% s& hO'u cOa flp doàn Bo Vit (tru'O'c dày 
là Tong Cong ty Bào him Vit Nam), du'Q'c thành 1p theo Quyt dlnh sO 91112005100/HOQT-BV 
ngày 22 tháng 8 näm 2005 cOa Hi dOng Quàn t TOng Cong ty Bâo him Vit Nam và Giy phép 
Thành 1p Va Hoat dng sO 05/UBCK-GPHQLQ do Uy ban ChU'ng khoán Nhà nu'àc ban hành ngày 
08 tháng 11 nam 2005. Giy chU'ng nhn Dàng k' kinh doanh cOa Cong ty du'Q'c diu chinh 7 ln vO'i 
ln thO' 7 du''c thy'c hien  vao ngay 31 thang 7 nam 2018. MOt sO thong tin v Cong ty theo Giy 
chU'ng nhän ang k' kinh doanh thay dOi ln thü' 7 ngay 31 thang 07 nàm 2018 nhu' sau: 

Ma sO doanh nghiep 
Ten doanh nghiep 

ia chi tru s chinh 

Ngành ngh kinh doanh 
VOn diu lé 
Thành viên sang lap  

0100111761-129 
Cong ty TNHH Quàn l' Qu9 Baa Viêt 
Tng 6, TOa nhà sO 72 Trn Hu'ng Oo, phu'ng Trn Hu'ng gao,  qun 
Hoàn Kiém, Ha NOI 
Quân l' qu9 du tu' chü'ng khoán và quàn l' danh muc du tu'. 
100.000.000.000 VND 
Tap doàn Bào Viêt 

HQI SONG THAN H VIEN 

Thành vien Hi dOng Thành viên trong k' và vào ngay 1p báo cáo nay nhu' sau: 

Ong Phm Ngoc Sn 
Ong Nguyn Xuàn Viêt 
Ong Nguyn Dinh An 

Chü tch 
Thänh viên 
Thãnh viên 

BO nhiêm ngày 24 thang 07 nàm 2018 
BO nhim ngay 19 thang 07 nàm 2018 
BO nhiêm ngày 18 thang 01 nàm 2017 

KIEM SOAT VIEN 

Các kim soát viên trong kS'  và vào ngäy lap báo cáo nay nhu' sau: 

Ong Phan Däng Thành Kim soát viên chuyên träch BO nhim ngày 23 tháng 01 nàm 2018 

TONG GIAM DOC 

TOng Giám dOc cOa Cong ty trong kS'  và vào ngáy 1p báo cáo nay nhu' sau: 

Ong Nguyn Dinh An TOng Giám dOc Tái bO nhim ngày 24 tháng 07 nàm 2019 

NGU'Oi DI DIN THEO PHAP LUIT 

Ngu'O'i di din theo phap luât cüa Cong ty trong kS'  Va vào ngày lap baa cáo nay ia Ong Nguyn Dlnh 
An — TOng Giám dOc. 

KIEM TOAN VIEN 

Cong ty Trách nhiem  Hu'u  han  Ernst & Young Vit Nam là cong ty kiém toán cho Cong ty. 



Cong ty TNHH Quân I' Qu9 Bo Vit 

BAa CÁO CUA TONG GIAM oOc 

Tóng Giám dóc Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bâo Viet ("Cong ty") trnh bay báo cáo nay Va báo cáo 
tái chinh giu'a nien d cia Cong ty cho gial do?n tài chinh sáu tháng kêt thOc ngay 30 tháng 6 nám 
2020. 

TRACH NHIEM CUA TONG GIAM oOc oOi VcYi BAO CÁO TAI CHiNH GIU'A NIEN eQ 

Tong Giám dOc Cong ty chju trách nhiem  dam bào báo cáo tài chinh giO'a niên dO cho tü'ng gial don 
tài chinh phan ánh trung thy'c và hp I' tinh hlnh tal chinh giG'a niên d, kt qua hot dOng  kinh doanh 
giO'a niên dO, tlnh hinh lu'u chuyOn tin te giu'a niên d và tlnh hlnh biOn dng vOn chü s& hO'u giG'a 
niên d cOa Cong ty trong ks'. Trong qua trnh 1p baa cáo tái chinh giO'a niên d, TOng Giám dOc 
Cong ty cn phal: 

. Iu'a chçn các chinh sách ké toán thIch ho'p vá ãp dung các chinh sách nay mOt cách nhét quán; 

thii'c hien  các dánh giá vá u'àc tinh mOt  cách hp I' và then  trpng; 

nêu rO các chuOn mgc kOtoán áp dçing cho Cong ty cO du'Q'ctuân thU hay khOng vá tétcá nhQ'ng 
sal tech  trQng yéu so vài nhO'ng chuén my'c nay dã du'ç'c trinh bay và giài thich trong báo cáo tài 
chlnh giO'a niên d; vá 

1p báo cáo tài chinh giO'a niên dO trén co' sO' nguyen tc hot dOng lien tyc tri' tru'ng hp khOng 
the cho rang Cong ty Se tiép tyc hoat dong. 

TOng Giám dOc chiu trách nhiem  dm bão viec  các sO sách ké toán thIch ho'p du'c lu'u giG' dé phàn 
ánh tinh hlnh tái chinh giG'a niên dO cUa Cong ty, vài mU'c dQ chinh xác h'p I', ti bet kS'  thô1 diem 
nào Va dam bâo reng các sO sách ké toán tuân thU vài ché d ké toán dä dc áp dçing. TOng Giám 
dóc cOng chiu trách nhiem  ye viec quân l' các tâi san cUa COng ty vá do dO phài thci'c hiên các blén 
phap thich hp dé ngàn chän vá phát hiên các hánh vi gian ln vâ nhu'ng vi pham khác. 

TOng Giám dOc cam kOt dã tuàn thU nhO'ng yeu ceu nêu trên trong viêc lap báo cáo tái chinh giO'a 
niên dO kern theo. 

CONG BO CUA TONG GIAM DOC 

Theo ' kién cUa TOng Giám dOc, báo cáo tái chInh giO'a niên dO kém theo phân ánh trung thLrc vá 
ho'p l' tlnh hlnh tái chInh giG'a niên dO vào ngay 30 thang 6 näm 2020, két qua hoat dOng kinh doanh 
giO'a nien dO,  tinh hlnh lu'u chuyén tién te giG'a niên dO Va tinh hinh biOn dng vOn chU sO' hO'u giCi'a 
niên do cUa Cong ty cho gial do?n tài chinh sau tháng két thUc cOng ngày phO hp v&i các Chuén 
mçi'c kO toán Viet Nam, Ché dO ké toán doanh nghiep Vlt Nam, các chInh sách ké toán áp dyng cho 
cong ty quân I' qu, các quy dlnh  và hu'&ng dan kê toán áp dung cho Cong ty quãn l' qu9 du'Q'c quy 
dlnh ti Thông tu' sO 125/2011/TT-BTC ngáy 05 tháng 9 nam 2011 cUa BO Ti chinh va các quy dnh 

O hen quan den viec  lap va trinh bay báo cáo tat chInh giO'a niên dO. 

J 
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Tong Giám dOc 

Ha NQi, Viêt Nam 

Ngáy 14 tháng 08 näm 2020 
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EY 
Building a better 
working world 

Ernst & Young Vietnam Limited 
8th Floor, CornerStone Building 
16 Phan Chu Trinh Street 
Hoan Kiem District 
Hanoi, S.R. of Vietnam 

Tel: +84243831 5100 
Fax: +84243831 5090 
ey.com  

S6 tham chiu: 61358459/21917363/B VF/LR 

BAO CÁO SOAT XET BAO CÁO TAt CHINH GIU'A NIEN DO 

KInh gUi: HÔI dâng Thành viên cUa Cong ty TNHH Quân ly  Qu9 Bão Viêt 

ChUng tOi dã soát xét báo cáo tái chInh giO'a nien d kern theo cia Cong ty TNHH Quân l' Qu9 Bào Vit 
("Cong ty') du'Q'c 1p ngày 14 tháng 8 nàm 2020 và du'c trinh bay tU' trang 5 dn trang 47, bao góm bang 
can dói kê toán giO'a niên dO ti ngày 30 tháng 6 nàm 2020, báo cáo két qua hoat dOng kinh doanh giO'a 
nien dO,  báo cáo Iu'u chuyén tièn té giG'a niên do Va báo cáo tinh hlnh biên dQng vOn chC s& hO'u giO'a 
niên do cho giai doan tài chinh sáu tháng két thüc cing ngày Va các thuyét minh báo cáo tài chinh giO'a 
niên do kern theo. 

Trách nhim cUa T6ng Giám d'6c 

Tóng Giám d6c Cong ty chu trách nhiOm ye vic 1p và trinh bay trung thi,rc và hQ'p l báo cáo tài chmnh 
giCra niên dQ cOa Cong ty theo các Chuén mu'c ké toán Vit Nam, Ché dO kê toán doanh nghip Vit Nam, 
cácquydinhvahungdnkétoánápdungchocOngtyquânIqu9vacacquydjnhphápI'coIienquan 
den viêc lap và trinh bay báo cáo tài chinh giO'a niên dO và chu trách nhiêm ye kiém soát nQi bO ma Tong 
Giám dOc xác dinh là can thit dé dam bâo cho viêc Ip và trinh bay baa cáo tài chinh giO'a niên do khOng 
có sai sOt trçng yéu do gian ln hoc nhm ln. 

Trách nhiêm cUa Kim toán vien 

Trách nhiêm cüa chüng tOi là du'a ra két luân ye báo cáo tài chInh giU'a niên do dçi'a trên két qua soát xét 
ca chUng tOi. ChUng tOi dä thcrc hin cong viec  soát xéttheo Chuén rny'c ViOt Nam ye hp dOng djch vy 
soátxétsô 2410- Soát xet thong tin tài chInh giCi'a nien dO do kiém toán viên dOc  Ip cUa dn vj thçi'c hiên. 

Cong viOc  soát xét thong tin tài chmnh giO'a nien dQ bao gOrn viec  thy'c hin các cuOc  phóng yen, chO yéu 
là phOng van nhci'ng ngu'O'i chju trách nhirn ye các van dé tài chinh ké toán, Va thy'c hin thci tyc phan 
tich và các thi tuc soát xét khác. Môt cuOc  soát xét ye co' ban cO phm vi hp ho'n mOt cuOc kiém toán 
dc thi'c hiên theo các Chuén rncl'c kiérn toán Viêt Narn và do vây khOng cho phép chUng tOi d?t  duvc 
su' dam bào rng chüng tOi Se nhn biét du'o'c tét ca các van dé trQng yéu cO the du'o'c phát hin trong 
môt cuOc kiém toán. Theo dO, chUng tOi khOng du'a ra ' kin kiérn toán. 
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Hü'u han Ernst & Young Vièt Nam 

EY 
Building a better 
working world 

K& Juan cUa Kim toán vien 

Can cü' trên kt qua soát xét cOa chiing tôi, chUng tOi khong thy CO vn d gl kh14n chüng tOi cho rng 
baa cáo tài chinh giG'a niên d kern theo khOng phàn ánh trung thci'c và hp I, trén các khia cnh trpng 
yéu, tinh hlnh tài chinh giQ'a nien d cOa Cong ty ti ngày 30 thang 6 näm 2020, két qua hot dng kinh 
doanh giCi'a nien do, tinh hlnh Iu'u chuyén tién t giQ'a nien dO vá tlnh hinh biên dOng  von chO so' hO'u giu'a 
niOn d cOa Cong ty cho giai don täi chFnh sáu thang kêt thüc cing ngay phU hQ'p vO'i các Chun mu'c 
ké toán Viêt Nam, Ché dO ké toán doanh nghiep Vit Nam, các quy dnh vä hu'&ng dn ké toán áp dyng 
cho cong ty quàn I qu9 va cäc quy dinh  pháp I' cO lien quan den vic lap và trinh bay báo cáo tài chmnh 
giCi'a niên do. 

Trinh Hoáng nh 
Phó TOng Giárn dOc 
So Giây CNKHN Kiém toán: 2071-2018-004-1 

Ha NOi,  Viêt Narn 

Ngay 14 tháng 08 nãrn 2020 

A member firm of Ernst & Young Global L,mited 
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Cong ty TNHH Quán I' Qu9 Bào Vit 601 a-CTQ 

BANG CAN DO KE TOAN GICJ'A NIEN DO 
ti ngày 30 thang 06 nãm 2020 

Dan vi: VND 

Ma 
s6 TAI SAN 

Thuy4t 
minh 

Ngay30tháng06 
näm 2020 

Ngay31thang12 
näm 2019 

100 A. TAI SAN NGAN HN 122.288.344.085 107.247.791.852 

110 I. Tin và các khoàn tu'o'ng du'o'ng t16n 5 7.794.800.816 423.503.327 
111 1. Tién 7.794.800.816 423.503.327 

120 II. Các khoàn du tu' tài chinh ngãn 
han 6 95.818.378.189 83.618.378.189 

121 1. Du tu' ngn han 95.818.378.189 83.618.378.189 

130 III. Các khoán phài thu ngân han 17.777.709.104 22.528.643.849 
131 1. Phài thu tO' hoat dong u tu' 7 5.209.712.340 4.239.310.683 
132 2. U'ng tru'c cho ngu'ô bàn 41.085.000 - 
134 3. Phi thu tO' hoat dng nghiep vu 8 15.726.980.467 21.181.539.364 
135 4. Cac khon phái thu khàc 9 153.524.295 461.386.800 
139 5. Du' phong phài thu ngàn han khô 

dôi 8 (3.353.592.998) (3.353.592.998) 

140 IV. Hangtônkho 186.784.520 44.784.520 
141 1. Hang tOn kho 186.784.520 44.784.520 

150 V. Ta! san ngãn han khác 710.671.456 632.481.967 
151 1. Chi phi trâ tru'O'c ngàn h?n 10 710.671.456 632.481.967 

200 B. TAI SAN DAI HN 35.956.195.109 43.200.270.202 

220 I. Tàisãn c6 thnh 5.346.211.490 7.144.063.958 
221 1. Tài san c6 dinh hCu hinh 11 1.368.873.510 1.801.620.780 
222 Nguyen gia 8.171.905.722 8.171.905.722 
223 Giá tn hao mOn lOy k4 (6.803.032.212) (6.3 70.284.942) 
227 2. Tài san có dinh vO hinh 12 3.977.337.980 5.342.443.178 
228 Nguyen gia 15.680.642.483 15.680.642.483 
229 Giá tn hao mOn IOy kê (11.703.304.503) (10.338.199.305) 

250 II. Du tu' tài chInh dài han 6 23.000.000.000 25.700.000.000 
258 1. Ou tu' dài han khäc 23.000.000.000 25.700.000.000 

260 III. Tài san dài han khác 7.609.983.619 10.356.206.244 
261 1. Chi phi trà tru'àc dài han 10 7.609.983.619 10.188.666.228 
262 2. Tài san thuê thu nhäp hoän al 23.2 - 167.540.016 

270 TONG CONG TAI SAN 158.244.539.194 150.448.062.054 
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Cong ty TNHH Quàn I' Qu9 Bo Vit BOI a-CTQ 

BANG CAN DOi KE TOAN GICrA NIEN DO (tiép theo) 
ti ngáy 30 thang 06 näm 2020 

Dan 4: VND 

Ma 
s6 NGUON VON 

Thuy4t 
minh 

Ngày 30 thang 06 
nãm 2020 

Ngày 31 thang 12 
nãm 2019 

300 A. NO' PHAI TRA 14.050.986.153 15.144.623.550 

310 I. No'ngãn han 14.050.986.153 15.144.623.550 
312 1. Phâi trà ngu'o ban 13 1.279.717.943 609.185.480 
314 2. ThuvàcackhoànphinOp 

Nhà nu'&c 14 3.865.816.675 2.619.452.016 
315 3. Phãi trà ngu'o'i lao c5ng 6.473.468.226 10.036.546.435 
316 4. Chi phi phài trà 15 - 836.775.078 
319 5. Các khoàn phài trà, phài flOp 

ngnhankhãc 16 551.981.826 446.995.864 
323 6. Qu9 khen thu'ông, phUc al 17 1.880.001.483 595.668.677 

400 B. VON CHU S& HU'U 18 144.193.553.041 135.303.438.504 

411 1. V6n du tu' cüa chü s& hO'u 100.000.000.000 100.000.000.000 
418 2. Qu9 du' phong tài chinh 9.409.978.024 8.144.608.619 
419 3. Qu9khacthuOcvónchi 

s& hCi'u 9.409.978.024 8.144.608.619 
420 4. Lal nhuän sau thué chu'a 

phan phOi 25.373.596.993 19.014.221.266 

440 TONG CONG NGUON VON 158.244.539.194 150.448.062.054 
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Ngu'O lap Phé duyet 

Cong ty TNHH Quân I' Qu9 Báo Vit 

BANG CAN OOI KE TOAN GIU'A NIEN 00 (tip theo) 
tai ngày 30 tháng 06 näm 2020 

BO I a-CTQ 

CAC CHI TEU NGOAI BANG CAN DOt KE TOAN 

Dan .4: VND 

Mãs6 CI-IiTIEU 
Thuyt 
minh 

Ngay 30 thang 06 
näm 2020 

Ngày 31 thang 12 
näm 2019 

005 1. Ngoai te (USD) 9,79 9,79 

006 2. Chü'ng khoán Iu'u k cüa 
COngty 18.378.189 18.378.189 

030 3. Tin gü'i cia nhâ du tu' üy 
thác 27.1 51.465.852.071 5.191.703.865 

031 - TingCricQanhàdâutL.Qy 
thác trong nu'&c 51.401.606.704 4.984.767.182 

032 - TiéngCricQanhàdãutLrQy 
thác nu'&c ngoài 64.245.367 206.936.683 

040 4. Danhmcdutu'cüanhà 
u tu' y thàc 27.2 80.531.464.883.005 74.708.538.973.380 

041 - NhacTautu'Uytháctrong 
nu'&c 80.310.695.703.965 74.496.181.191.555 

042 - Nhàcfãutu'Uythácnu'&c 
ngoái 220.769.179.040 212.357.781.825 

050 5. Các khoàn phài thu ct1a nhà 
du tu' üy thác 27.3 2.728.942.451.649 2.500.640.762.946 

051 6. Cäc khoàn phâi tr cüa nhà 
du tu' üy thãc 27.4 (16.454.057.464.905) (15.418.144.420.880) 

Ba Nguyn Thi Chn 
Ké toän 

Ong Dang Chi Nghia 
Ké toãn tru'&ng  

Ong Nguyn 01nh An 
Tong Giám dOc 

Ha NOi, Vit Nam 

Ngày 14 thãng 08 näm 2020 



K toän tru'O'ng 
Ba Nguyn Thj Chi4n Ong Dang Chi NghTa 
Kê toán 

Phé duyt 

en Dlnh An 
Tng Giãm óc 

Ngu'ô'i 1p 

Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Vit B02a-CTQ 

BAa CÁO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH GIU'A NIEN DO 
và cho gial doan täi chInh sáu thang két thüc ngày 30 thäng 06 näm 2020 

Dan vi: VND 

Ma 
s6 CHI TIEU 

Thuyét 
minh 

Cho giai doan tài 
chInh sáu thang 
ktthUcngay30 

thang 6 näm 2020 

Cho giai doan fài 
chmnh sáu thang 
ktfhicngay30 

thang 6 näm 2019 

01 1. Doanh thu tü' hot dng kinh 
doanh 19 52.399.082.426 53.179.436.590 

02 2. Các khoãn giãm trw doanh thu - - 

3. Doanh thu thuân tü' hot dng 
10 kinh doanh 52.399.082.426 53.179.436.590 

11 4. Chi phi hoat dng kinh doanh 20 (855.261.827) (2.059.368.128) 

20 5. Lçi nhun gp tu' hoat dng 
kinh doanh 51.543.820.599 51.120.068.462 

21 6. Doanh thu hot dng tài chinh 21 4.187.964.876 3.497.342.275 

22 7. Chi phi tài chinh - - 

25 8. Chi phi quãn I' doanh nghip 22 (23.888.356.572) (26.965.621.778) 

30 9. Lo'inhunthuantU'hotdng 
kinh doanh 31 .843.428.903 27.651.788.959 

31 10. Thu nhp khác - 5.677.985 

32 11. Chi phi khác - - 

40 12. Lãi khác - 5.677.985 

50 13. T6 ng Içii nhun kê toán tru'O'c 
thuê 31.843.428.903 27.657.466.944 

51 14. Chi phi thu thu nhp doanh 
nghip hin hành 23.1 (6.368.500.781) (5.531.274.029) 

52 15. Chi phi thuê thu nhpdoanh 
nghip hoãn Iai 23.2 (167.540.016) - 

60 16. Lç'i nhun sau thuê thu nhp 
doanh nghièp 25.307.388.106 22.126.1 92.915 

r 
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Ha NOi, Vit Nam 
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Cong ty TNHH Quán I' Qu Baa Vit BO3a-CTQ 

BAO CÁO LU'U CHUYEN TIEN TE GIU'A NIEN DO 
cho gial do?n tái chinh säu tháng kt thUc ngáy 30 thang 06 nàm 2020 

Dan vi: VND 

Ma 
s6 CHIT/EU 

Thuyét 
minh 

Cho giai doan tái 
chmnh sáu thang két 
thUcngày30tháng 

06nãm 2020 

Cho giai doan tài 
chInh sáu thang kêt 
thUcngày30tháng 

06näm 2019 

I. LU'U CHUYEN TIEN TI.? HOT 
DONG KINH DOANH 

01 Tin thu ti' hoat dOng nghip vçi, 
cung cp dich vu và doanh thu 
khác 57.853.619.323 51.016.638.129 

02 Tin chi trà cho host dông nghiep 
vu và ngu'Oi cung cp hang hOa và 
dich vu (4.131.753.980) (6.893.372.623) 

03 Tin chi tr cho ngu'O'i lao dOng (14.117.641.290) (17.946.728.377) 
05 Tin chi nOp thué thu nhp doanh 

nghiep (4.775.335.017) (4.704.921.172) 
06 Tiên thu khác tU' hoat dong kinh 

doanh 124.281.199 319.221.574 
07 Tin chi khäc cho hoat dOng kinh 

doanh (7.521.198.536) (5.610.097.142) 

20 Lu'u chuyên tin thuân tü' hot dng 
kinh doanh 27.431.971.699 16.180.740.389 

II. LU'U CHUYEN TIEN TU' HO,T 
DQNG eAu flY 

23 Tin chi mua các cOng cv n cOa 
do'n vi khác (49.800.000.000) (36.200.000.000) 

24 Tin thu tij' thanh l' các khon du 
tu' cong cu na cOa dan vi khãc 40.300.000.000 31.500.000.000 

27 Tin thu có t0'c và lo'i nhuân du'o'c 
chia (bao góm al tiên gC'i) 3.217.563.219 2.507.170.768 

30 Lu'u chuyn tien thun sO' dyng vào 
hot dng dâu tu' (6.282.436.781) (2.192.829.232) 
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Tng Giám dc 
Ong Dng ChI Nghia Ong Nguyn Dinh An 
K toãn tru'ng 

Ngu'ô Ip 7  ç5bu 
RCH HH P&iUiJ H 

QUAN LV 
\B 

Ba Nguyen Th Chin 
Kê toán 

Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Vit B03a-CTQ 

BAO CÁO LLYU CHUYEN TIEN T GICYA NIEN DQ (tip theo) 
cho giai dban tãi chinh sàu tháng kêt thüc ngày 30 thAng 06 nàm 2020 

Dan vi: VND 

Ma 
so CHI TIEU 

Thuy4t 
rn/nh 

Cho giai Jo?n  tài 
chInh sau thang kt 
th0cngày30thàng 

06 nãrn 2020 

Cho giai don tà/ 
chInh sáu thang kêt 
thUcngày30tháng 

06 närn 2019 

III. LU'U CHUYEN TIEN TU' HOI3T 
DONG TAI CHiNH 

36 Chuyn Io nhun v Tp doàn 
Bo Viêt (13.778.237.429) (16.400.000.000) 

40 Lu'u chuyn tin thun sCi' dyng vào 
hot dng tài chInh (13.778.237.429) (16.400.000.000) 

50 Lu'u chuyn tin thuân trong k' 7.371.297.489 (2.412.088.843) 

60 Tiên và tu'o'ng du'o'ng tin dâu ky 5 423.503.327 11.310.446.189 

70 lien và tu'o'ng du'o'ng tin cuoi k' 5 7.794.800.816 8.898.357.346 

Ha Ni, Viêt Nam 

Ngày 14 tháng 08 näm 2020 
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Phê duyêt 

Ba Nguyn Thi Chin Ong Oàng Chi Nghia 
K toán K toán tru'&ng 

ng Nguyn Dinh An 
Tóng Giám d6c 

Ngu'i ip 

Cong ty TNHH Quân I' Qu9 Bâo Vt B05a-CTQ 

BAa CÁO T1NH HINH BIEN DUNG VON CHCJ SO' HCJ'U GIA NIEN DO 
cho giai doan tài chinh sáu tháng kM thüc ngày 30 thang 06 näm 2020 

Dan vi: VND 

CHI TIEU 
Thuyet 
minh 

S6 du' du kj' S6 tang! (giám) S6 dtr cu61 kj' 

Ta, ngdy 
01/01/2019 

Ta, ngây 
01/01/2020 

Cho giai c7oan tài chinh sau tháng 
ktthUcngay30/06/2019 

Cho giai doan tài chmnh sáu thang kt 
thUcngay30/06/2020 

Ta, ngáy 
30/06/2019 

T?I ngay 
30/06/2020 Tang Giám Tang Giám 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Vndutu'cüa 
ch s& h&u 

2. Qu9dvphong 
tài chInh 

3. Qu9 khác thuôc 
v6n ch s& hCu 

4. Lçinhuân sau 
thuè chu'a phân 
phói 

17 

17 

17 

17 

100.000.000.000 

6.118.905.813 

6.118.905813 

20.897.942.968 

100.000.000.000 

8.144.608.619 

8.144.608.619 

19.014.221.266 

- 

1.106.309.646 

1.106.309.646 

22.126.192.915 

- 

- 

- 

(20.644.564.447) 

- 

1.265.369.405 

1.265.369.405 

25.307.388.106 

- 

- 

- 

(18.948.012.379) 

100.000.000.000 

7.225.215.459 

7.225.215.459 

22.379.571.436 

100.000.000.000 

9.409.978.024 

9.409.978.024 

25.373.596.993 

TONG CONG 133.135.754.594 135.303.438.504 24.338.812.207 (20.644.564.447) 27.838.126.916 (18.948.012.379) 136.830.002.354 144.193.553.041 

Ha NOI,  Viêt Nam 

Ngay 14 thang 08 näm 2020 
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Giy phép diu chinh Ngày ban hành 
giyphep Thanh lap 
và Ho?t dç5ng cong ty 
quàn ly Quj7 s6 

Cong ty TNHH Quàn I' Qu9 Baa Vit B09a-CTQ 

THUYET MINH BAa CÁO TAI CH(NH GlCrA NIEN DQ 
tai ngày 30 thang 06 näm 2020 và cho gial oan tài chlnh sáu thàng kM thic ccing ngày 

THÔNG TIN yE DOANH NGHIP 

Cong ty TNHH Quàn 19 Qu9 Bào ViOt  ("Cong ty"), tru'c ày là Cong ty TNHH mQt thành viên 
Quãn 19 Qu9 Du tu' Chci'ng khoãn Baa ViOt,  là cong ty con 100% so' hQ'u cüa Tp doàn Bao 
ViOt (tru'àc dày là Tong Cong ty Bào him ViOt Nam), du'c thành 1p thea QuyM dlnh sO 
91 1/2005/QO/HQT-BV ngày 22 thàng 8 nàm 2005 cüa Hi dOng Quân t TOng Cong ty Baa 
him ViOt Nam và Giy phép Thành lap và Hoat dOng sO 05/UBCK-GPHQLQ do Uy ban 
Chü'ng khoàn Nhà nu'&c ban hành ngày 08 thang 11 näm 2005 và càc Giy phep diu chinh 
Giy phép Thành 1p và Hoat dOng cong ty quan 9 Qu9 nhu' sau: 

14 thàng 12 nàm 2007 Diu chTnh tang vOn diu 10 cüa Cong ty t 
25 t9 len 50 t9 dOng ViOt Nam; 001 ten cong 
ty thành Cong ty TNHH Quàn 19 Qu9 Baa 
ViOt; Thành viên sang 1p cüa Cong ty là 
Tap doàn Baa ViOt. 

18 thang 6 nàm 2012 0iu chinh, bO sung ngành ngh kinh 
doanh: Them mO'i ngành ngh "Tu' vn 
du tu' chU'ng khoàn". 

22 thàng 4 nàm 2015 Thay dOi ngu'&i di diên thea phap luät: 
Ong 0äu Minh Lam - Ch tich Hôi dOng 
Thành vien kiêm TOng Giàm dOc 

22 thang 9 nàm 2015 Diu chfnh tang vOn dièu 10 cüa Cong ty tü' 
50 t9 len 100 t9 dOng ViOt  Nam 

24 thang 02 nàm 2017 Diu chTnh ngu'i d?i diOn thea phap luãt 
thành Ong 0äu Minh Lam — Ch tich HOi 
dOng thành viên 

01 thang 6 nàm 2017 01èu chinh tri,i sO' chinh Cong ty v Tng 
6, TOa nhà sO 72 Trn Hu'ng 0a, phLng 
Trn Hu'ng 0a0, Quân Haàn Ki4m, Thành 
phO Ha NOi 

31 thang 7 nam 2018 Diu chinhvê ngu'O'i dai diOn thea phàp luât: 
Ong Nguyen 0nh An — TOng Giàm dOc 

Hoat dng chInh cOa COng ty là quàn 19 qu du tu' chU'ng khoán và quàn 19 danh mçic du 
tu'. 

Cong ty cO try sO' chinh ti Tng 6, Tôa nhà sO 72 Trn Hu'ng 0a, Haàn Kim, Ha NOi. 

SO Iu'ng nhàn viên cOa Cong ty t?i  ngày 30 thàng 06 nàm 2020 là 48 ngu'O'i (31 thàng 12 
nàm 2019: 49 ngu'O). 

10/U BCK-GPOCQLQ 

38/GPOC-UBCK 

08/GPDC-UBCK 

27/G PDC-U BC K 

01/GPOC-U BC K 

04/GPDC-UBCK 

53/GPOC-UBCK 

N 
N 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Báo Vit B09a-CTQ 

THUYET MINH BAa CÁO TAI CHINH GICJ'A NIEN Q  (tiép theo) 
tai ngày 30 tháng 06 näm 2020 và cho giai 5oan täi chInh sáu thãng kêt thUc cing ngây 

THONG TIN yE DOANH NGHIP (tiép theo) 

Ti ngày 30 tháng 06 nãm 2020, Cong ty ang thgj'c hin quãn l' các danh myc nhu' sau: 

Giá tn tài san thun Giá tn tài sen thun 
tai ngáy 30/06/2020 tai ngày 31/12/2019 

Danhmucdäutu' ChQs&hU'u (VND) (VND) 

QuánIdanh mucdutu'Qythác: 

Danh myc Baa h14m Tong Cong ty Baa him 
Bào Viêt Baa Viêt ("Baa him Baa 

Vit") 3.191.786.737.361 3.200.418.416.530 

Danh muc Baa Viet lông Cong ty Baa ViOt 
Nhân ThQ - Qu9 Nhân Tho ("Bão Viêt 
truyên thông Nhân Tho") 34.463.775.217.889 32.445.333.552.747 

Danh myc Cong ty Cong ty CO phn Nhiêt 
Nhiêt diên Phã Lai then Phâ Lai 13.650.684.936 13.650.812.740 

Danh muc Baa Viêt Cong ty TNHH Baa him 
Tokia Marine Baa Viêt Tokio Marine 227.875.207.257 220.000.000.000 

Danh myc Bào Vit TOng Cong ty Baa Viet 
Nhãn tho - Qu9 lien Nhän Tho L. 
kt chung ("UNV") 28.241.363.470.196 25.211.735.686.334 V 
Danh muc cOa TOng Cong ty CO phn 
VINARE Tái baa hi4m QuOc gia 

Viêt Nam ("VINARE") 60.020.563.882 62.718.393.934 

66.198.471.881.521 61.153.856.862.285 

Quàn I' qu c7u tu' chcrng khoán: 
Qu9 Ou tu' CO phiéu Nàng dong Baa Viet 
("BVFED") 73.741.928.795 85.000.515.694 

Qu9 £u tu' Giá tn Bào Viêt ("BVIF") 1.084.588.672.279 1.156.264.301.813 

Qu9 u tu' Träi phiu Baa ViOt ("BVBF") 166.801.437.302 136.679.211.560 

Qu9 Ou tu' CO phiu Trin vçng Baa Viét 
("BVPF") 95.771.645.698 100.920.451.358 

1.420.903.684.074 1.478.864.480.425 

67.619.375.565.595 62.632.721.342.710 
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Nguyn Dlnh An 
Nguyn Phu'ong Anh 
Nguyn Ti4n Hài 
Pham Lu'ng Hoang 
Dang ChI Nghia 
Nguyn Tun Phong 
Nguyn Th Kim ThUy 
Doàn Thu Trang 
Trinh BIch Ngoc 
Nguyn Thi Hâi Van 
Nguyn Minh Thanh 
Pham Quang Vinh 

Nguyn NgQc Duyên 
Mai Trung Dung 
Nguyn Di'c Lu'o'ng 
Lê HU'a ThUy Anh 

Phan Dáng Thành 
Pham Ngcc Quang 

Nguyn Thi Phu'ong Chi 
Pham Thi Phu'o'ng ThUy 
Trinh Minh Tn 

Nguyn Thai Dung 
Dinh Hong Du'og 
Nguyn Thj Thuât 
Nguyn Quang Nhât 
Van Tin DU'c 

001627/QLQ 
00022/QLQ 
004231QLQ 
00030/QLQ 
004 12/QLQ 
000528/QLQ 
00043/QLQ 
0005341QLQ 
001169/QLQ 
001 34210LQ 
001 177/QLQ 
001339/QLQ 

001167/QLQ 
000820/QLQ 
001189/QLQ 
001 O44IQLQ 

001408/QLQ 
001380/QLQ 

001421/QLQ 
001416/QLQ 
001611/QLQ 

001 5861QLQ 
001707/QLQ 
001733/QLQ 
001727/QLQ 
001608/QLQ 

25/12/2017 
04/02/2009 
02/11/2009 
04/02/2009 
11/08/2009 
29/01/2010 
04/02/2009 
29/01/2010 
04/11/2014 
02/11/2015 
20/11/2014 
04/11/2015 

04/11/2014 
26/03/2012 
26/12/2014 
28/11/2013 

21/04/2016 
04/02/2016 

19/05/2016 
12/05/2016 
16/10/20 17 

25/07/2017 
19/09/2018 
10/12/2018 
23/11/2017 
05/10/2017 

Cong ty TNHH Quân I' Qu9 Bo Vit B09a-CTQ 

THUYET MINH BAa CÁO TAI CH(NH GIU'A NIEN DO (tip theo) 
t?i ngãy 30 tháng 06 näm 2020 và cho giai doan tài chinh sáu thang kt thüc c1ing ngày 

1. THÔNG TIN yE DOANH NGHIP (tip theo) 

Cong ty CO 29 nhän viên dä du''c cp chü'ng chi hãnh ngh qun I' qu9 và chi'ng chi hänh 
ngh khäc t?i  ngày 30 thang 06 näm 2020, chi tiét nhu' sau: 

Ho tOn SógiyphOp  NgOy cp VI trI cong tác 

ChCi'ng chi hành ngh4 quán I2 quy: 

TOng GiOm dOc 
PhO Giám dOc Hoat dng 
Quàn l' Danh muc 
Chuyên viên Kim soát Ni bO 
KO toán tru'&ng 
Giám dOc Giao dich 
Giám dOc Phân tich 
Chuyen viên D!ch  vu Khách hang 
Tru'&ng phong Quàn I' rüi ro 
Quàn l' Danh muc 
Quàn I' Danh muc 
Tru'&ng phOng Giao dich CO phiéu va 
cOcTài sânkhäc 
PhO phông Täi chinh Ké toán 
Giám dOc Giám sat Tuân thCi 
Quàn I' Danh muc 
PhO phang Phân tich CO phiéu - Van 
phong dal din HO ChI Minh 
KiOm soát viên chuyên trãch 
Tru'ng phong Nghiên cü'u chién Iuvc và 
Phat trién san phm 
Chuyên viên Phân tIch Lãi sut cO dinh 
Chuyên viên Djch vu khách hang 
Chuyên vien Phân tich CO phiéu - Van 
phong dai diên HO ChI Minh 
Chuyên viên phan tich cO phiéu 
Chuyên viên Kinh doanh lãi suet có dnh 
K4toanqu9 
Chuyên viên Kinh doanh lãi suet cO dnh 
Chuyen viên giao dch cO phiéu vâ các 
Tài san khác — Van phông dai diên HO 
ChI Minh 

Các chU'ng chi hành nghè khác: 

Mai Thu Hu'o'ng 

DO Thi Kim Hu4 

Nguyn Thi Nga 

00135/PTTC 12/03/2009 Chuyen viên Phap ché - Chü'ng chi hành 
nghé Phán tich Tài chinh 

003343/MGCK 04/01/2016 Chuyen viên bOn hang - Van phông di 
din HO ChI Minh - Chü'ng ch hành nghé 
MOi gi&i chU'ng khoán 

003682/MGCK 23/06/2016 Trç l' ban hang - ChUng chi hành nghè 
Môi gioi chü'ng khoan 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Vit B09a-CTQ 

THUYET MINH BAa CÁO TAI CHINH GIU'A NIEN DO (tip theo) 
t?i ngáy 30 tháng 06 näm 2020 vá cho gial doan tài chinh sáu tháng két thüc cL1ng ngày 

2. C S& TR1NH BAY 

2.1 Chun my'c va H th6ng k toán áp dyng 

Báo cáo tài chmnh giu'a nien d ca Cong ty du''c th hin bng dóng Viet  Nam (VND") vá 
du'c Ip phU hp vài Ch d k toán doanh nghiep ViOt Nam vá các chInh sách k toán 
du'o quy dinh t?i  Thông tu' so 12512011/TT-BTC ngây 05 tháng 9 näm 2011 cüa BO Tài chinh 
v hu'àng dn k toán áp dung dôi v&i cOng ty quân l' qu9, chun mu'c k toán Viet  Nam sO 
27 — Báo cáo tài chinh giU'a niên d và cáo Chun mu'c kO toán Viêt Nam khác do BO Tài 
chmnh ban hành thea: 

Quyét dinh sO 149/2001/QD-BTC ngày 31 thang 12 näm 2001 v vic ban hành bOn 
Chun mu'c k toán Viêt Nam (Dt 1); 

Quyét dinh sO 165/2002/QD-BTC ngày 31 tháng 12 nàm 2002 v viec  ban hành sáu 
Chun mu'c k toán Viêt Nam (Oo't 2); 

Quyt dinh sO 234120031Q0-BTC ngáy 30 tháng 12 näm 2003 v viec ban hánh sáu 
Chun mu'c k toán Viêt Nam (Dot 3); 

Quyét dinh sO 12/2005/QD-BTC ngày 15 tháng 02 nàm 2005 v vic ban hành sáu Chun 
mu'c ké toán Viêt Nam (Do't 4); 

Quyét dinh sO 100/2005/QD-BTC ngáy 28 tháng 12 nàm 2005 ye vic ban hành bOn 
Chun mu'c ké toán Viêt Nam (Do't 5). 

Thea do, baa cáo tài chinh gici'a niên do du'çc trinh bay kern thea và viêc Si) dung cáo baa 
cáo nay khOng dành cha cáo dOi tu'cYng khOng du'c cung cp các thông tin v các thu tuc, 
nguyen täc và thông lê k toán tai Viêt Nam và han nO'a cáo baa cáo nay khOng duvc chO 
dinh trinh bay tinh hinh tài chInh giO'a niên do, két qua hat dng kinh doanh giO'a niên dQ, 
lu'u chuyén tién t giG'a niên dO và tlnh hinh biên dOng  vOn chO so' hu'u giG'a niên dO theo cáo 
nguyen tao và thông lê ké toán du'a'c chép nhân rOng rãi & cáo nu'Oc Va länh thO khác ngaái 
Viêt Nam. 

2.2 HInh thü'c s6 k6 toán áp dung 

Hinh thU'c sO ké taán áp dung tai Cong ty là Nhat kS'  Chung. 

2.3 Ky k toán nãm 

KS' ké taán nãm oOa Cong ty áp dung cho viêc lap baa cáo tài chinh bt déu tcj' ngày 01 tháng 
01 và két thUc vào ngay 31 tháng 12. 

2.4 Do'n vi tin t trong k6 toán 

Baa cáo tài chInh giO'a niên dO du'p'c lap beng do'n vi tién t trong ké taán là dOng Vit Nam 
("VND"). 

3. TUYEN BO VEVICTUAN THU CHUAN M(C KETOAN VA CHEDO KETOANVITNAM 

Cong ty cam két dã lap baa cáo tài chinh giu'a niên dO tuãn thO thea cáo Chuén my'c ké taán 
Viêt Nam, Ché dO ké toán doanh nghiep Viét Nam, cáo chinh sáoh ké toán áp dung cho cong 
ty quan IS'  qu9 du'ac quy dinh tai Thông tu' sO 125/201 1/TT-BTC ngay 05 tháng 9 nàm 2011 
cOa BO Tài chinh và cáo quy dlnh  phap  IS'  CO lien quan den vic Ip Va trinh bay baa cáo tái 
ohInh giO'a niên do. 
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Cong ty TNHH Quân I' Qu9 Báo Vit B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIU'A NIEN O (tiép theo) 
t?i ngáy 30 tháng 06 näm 2020 Va cho gial do?n  tài chinh sáu tháng két thüc cLJng ngáy 

4. TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU '(Eu 

Các chInh sách ké toán cüa Cong ty sü' dung dé 1p baa cáo tái chinh giO'a niên d du'c áp 
dyng nhét quan vO'i các chInh sách dä du'cc si' dyng dé Ip báo cáo tài chmnh cho näm tâi 
chinh két thüc ngáy 31 thang 12 näm 2019 Va baa cáo tãi chinh giCi'a niên do cho giai doan 
tái chinh sáu tháng két thUc ngay 30 thang 06 näm 2019. 

4.1 Ti6n va cac khoãn tu'ong du'o'ng tin 

Tin vá các khon tu'ng du'ong tién bao góm tién mtt?i qu9, tién gO'i ngan hang, các khoãn 
du tu' ngan hn cô thO han góc khong qua ba thang, cO tinh thanh khoàn cao, cO khà näng 
chuyén d6i d dang thánh các Iu'ng tin xác dnh Va khOng cO nhiu rüi ro trong chuyén dói 
thánh tién. 

4.2 Cáckhoáncutu' 

Các khoàn du tu' du'a'c ghi nhân ban du theo giá góc. Trong các kS'  ké toán tiép thea, các 
khon du tu' du'o'c ghi nhân theo gia tr ghi so trO' di dci' phOng giàm giá. 

Giá vOn cia các khoàn chu'ng khoán ban ra du'Qc tinh theo phu'cng phap binh quan gia -s. 

quyen. 

ChCi'ng khoán tu' doanh bao gOm các chU'ng khaán niêm yet vá chu'a niêm yet trén thi tru'ng 
chCi'ng khoán. Ch0'ng khoán tu' doanh du'o'c ghi nhân ban du theo gia gOc. 

Các khon du tu' khác du'ci'c ghi nhân ban c5u theo gia gOc vá du'ç'c phan loai thành du tu' 
ngän han vá déu tu' dái han. u tu' ngn han baa gOm các khoàn tien gü'i cO kS'  han cOn li 
bang hoäc du'ài 12 thang, ngoai trO' phn tin gü'i cO kS'  han bng hoc du'ài ba thang dã baa 
gOm trong khon myc "Tiên Va cac khoân tu'o'ng cTu'c"ng tiên", vá các khoàn du tu' vào trái 
phiéu chInh phi du'cYc nm giO' vO'i muc dich dé ban trong vong trên 3 thang den 12 thang. 
Du tu' dái han baa gOm trái phiêu chInh phü, tién gCi'i va cac khoàn déu tu' dái han khác CO 
kS' han cOn Ii trén 12 thang. 

Các ch0'ng khoán tu' doanh va các khon déu tu' khác du'c tiép tuc phàn ánh thea gia gOc 
trang các k' ké toán näm tiép thea vá duc lap dy' phOng giàm giá néu giá gOc cao han gia 
thi tru'&ng cO the xác dinh du'ci'c. 

Du' phOng giãm giá tn các khoân cTu tu' 

D' phOng cha vièc giâm gia tr cüa các khoàn déu tu' du'a'c 1p khi cO bng chU'ng chc chn 
cho they cO su' suy giãm giá t ca các khon deu tu' nay váo ngay kOt thUc kS'  ké toán. 

Tang hoãc giâm sO du' du' phOng du'a hach taán váo chi phi tal chInh trong baa cáo két qua 
hoat dOng kinh daanh giu'a niên dO. 

4.3 Các khoán phâi thu 

Các khoàn phai thu du'Q'c trinh bay trên baa cáo tai chinh giD'a niên d thea gia ti ghi sO các 
khoan phâi thu tcj' khách hang Va phài thu khác sau khi cén trU' các khoàn du' phOng duvc lap 
cho các khoân phài thu khO dOi. 

Dci' phOng n phài thu khO dOi the hiên phn giá tr cia các khoàn phai thu ma Cong ty dy' 
kin khong GO khâ näng thu hOi ti ngay kétthüc kS'  ké toán giO'a niên d. Tang hoäc giâm sO 
du' tài khoàn du' phOng du'cyc bach toán vâo chi phi quân l' doanh nghiep trên báo cáo kM 
qua hoat dOng kinh doanh giO'a niên do. 

U 
H 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Báo Vit B09a-CTQ 

THUYET MINH BAa CÁO TAI CHINH GIU'A NIEN OQ (tip theo) 
tI ngáy 30 thang 06 näm 2020 và cho gial doan tal chinh sáu thang két thOc cOng ngay 

4. TOM TAT CAC CHiNH SACH KE TOAN CHU YEU (tip theo) 

4.3 Các khoán phãi thu (tiép theo) 

061 vO'i càc khoàn n phi thu qua hn thanh toàn thl mCi'c trich Ip d' phOng theo hu'ng 
dn cOa Thông tu' só 48/20191TT-BTC do BO Tài chInh ban hành ngày 08 tháng 08 näm 2019 
("Thông tu' 48') nhu' sau: 

Th&i gian qua han Mü'c trich du' phOng 

TO' sáu (6) thang den du'ài mOt (1) nàm 30% 
TO' mt(1) nàm den du'ài hal (2) nàm 50% 
TO' hal (2) nàm den du'&i ba (3) nàm 70% 
Trén ba (3) nàm 100% 

4.4 Tài san c6 dinh hU'u hInh 

Tài san có dnh hG'u hlnh duc the hin theo nguyen giá trO' di gia tr hao mon IOy ke. 

Nguyen già tài san có dnh hu'u hinh baa góm gia mua và nhO'ng chi phi cO lien quan trçj'c tiep 
den vic du'a tài san vào sn sang hoat dng nhu' d' kien. 

Các chi phi mua sem, náng cep và d6I m&i tài san có dnh hO'u hlnh duc ghi tang nguyen 
giá cOa tài san và chi phi bao tn, sO'a chCi'a du'cc hach toán vào báo cáo két qua ho?t dOng 
kinh doanh giu'a niên dO khi phát sinh. 

Khi tái san có dnh hO'u hinh du'çc bàn hay thanh I, và các khoàn lãi 6 phát sinh do thanh I 
tài san (là phen chênh tech giU'a tièn thu thuen tO' vic bàn tài san vO'i già tr cOn li cOa tài 
san) duvc hach toàn vào baa cáo ket qua hoat dOng kinh doanh giO'a niên dO. 

4.5 Tài san c6 dinh vô hInh 

Täi san có djnh vO hlnh du'c ghi nhn theo nguyen gia trO' di gia trj hao mOn tOy ke. 

Nguyen giá tài san có dinh vO hlnh bao góm gia mua và nhu'ng chi phi cO lien quan try'c tiep 
den vic du'a tài san vào sO' dung nhu' dci' kién. 

Các chi phi nang cep và d61 m&i tái san có dinh vo hlnh du'cyc ghi tang nguyen già cOa tàl san 
và các chi phi khác du'Q'c h?ch  toán vao baa cáo ket qua hot dOng  kinh doanh giCi'a niên dQ 
khi phát sinh. 

Khi tài san có dlnh  vO hlnh du'çc bàn hay thanh l, các khoàn lãi hoäc 16 phát sinh do thanh 
l' tai san (là phn chênh lch gici'a tien thu thuen tO' viec  bàn tài san v&i gia tr cOn l?i  cOa tài 
san) du'ci'c  hach toán vào bao cáo két qua hoat dng kinh doanh giu'a niên do. 

4.6 Khu hao và hao mOn 

Khéu hao tài san có dinh hO'u hinh và tài san có dinh vO hInh du'oc trich theo phu'ang phap 
khéu hao du'ng thng trong th&i gian hO'u dcing u'&c tinh cOa càc tái san nhu' sau: 

Phu'ng tin van tâi, truyen den 
Thiét bi van phOng 
Phen mem may tinh 
Càc tái san cO dinh hO'u hlnh khàc 

6 näm 
3 - 4 nàm 
3 - 5 nàm 
3 - 4 nàm 

4.7 Chi phi trã tru'o'c ngãn han và dài han 

Chi phi trâ tru'O'c bao góm các chi phi trà tru'O'c ngen han hoäc chi phi trã tru'&c dài h?n  trên 
bang can d61 ke toàn giO'a nien d Va du'çc phan bó trong khoâng thoi gian tra tru'O'c hoäc 
th&i gian các Ia ich kinh té tu'ng (i'ng du'çc to ra tO' các chi phi nay. 
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Cong ty TNHH Quán I' Qu9 Bo Vit B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO cÁo iAi CHINH GIIJ'A NIEN OQ (ti&p theo) 
tai ngáy 30 thäng 06 näm 2020 và cho gial doan tâi chInh säu thang kt thUc cOng ngáy 

4. TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU (tip theo) 

4.8 Các nghip vi bang ngoi t 

Các nghiep vu phát sinh bng các dn v tin t khác vO'i do'n v tin t k toán cOa Cong ty 
(VND) cu'c hach toán theo tç' gia giao dich  vào ngày phát sinh nghiep vu.  Tal ngày kt thUc 
kS' k toán, cac khoàn muc tiên t cO góc ngoai te du'Qc dánh giá li theo t giá mua vào cOa 
ngán hang thu'ng mai  no'i Cong ty m tài khoàn cOng bó. Tt Ca các khoàn chênh Ich tç' 
giá thu'c t phát sinh trong kS'  va chênh lch do dánh giá I?i so du' tin t CO gOc ngoi t cuOi 
kS' du'o'c hach toán vào baa cáo kt qua ho?t dng kinh doanh giu'a niên d. 

4.9 Phân ph61 k71 nhun 

Cong ty Quãn I' Qu9 Bào Vit là cOng ty con 100% vOn chO so' hG'u cOa Tp doàn Bào Vit. 
Lp'i nhun thun sau thué thu nhp doanh nghip du'Q'c chuyn ye flp doàn Bâo Vit theo 
quy thnh cOa Tap doàn và các van bàn phap quy hiên hành cOa Viêt Nam. 

4.10 Lo'i ich nhân viên 

Các khoán tra cp h.ru trI 

Tr cp hl.Fu trI cho các can bQ, nhán vien cOa Cong ty sau khi nghT hu'u do c quan Bào him 
Xa hi chi trà. Theo Quyt djnh sO 595/QO-BHXH cO hiu lçi'c ngày 01 thang 7 nàm 2017, 
hang thang Cong ty dà thgi'c hin vic dOng váo qu9 hu'u tn, tO' tut cho Co' quan Bào him 
Xa hi Vit Nam theo mCi'c 14% trên mCi'c lu'a'ng theo cong viec  hoc chO'c danh và phu cp 
lu'oig (nu cO) cOa can bQ, nhán viên. Cong ty cOng trich 3% mU'c lu'o'ng theo cong vic hoc 
ch0'c danh và phu cp lu'oig (néu cO) cUa can bO,  nhân viên d tham gia baa hiem y t&. TO' 
ngày 31 thang 12 näm 2015, COng ty dä trin khai th'c hin mua san phm baa h14m hu'u tn 
cho can bO,  nhãn viên vO'i mCi'c dOng gOp tO' Cong ty là 1 tniu dOng/ngu'o'i/tháng và Ca nhân 
dOng gOp tOi thieu tO' 500.000 dóng/ngu'O tro' len. Theo do, khi can b, nhân viên nghi hu'u tn 
sé du'ç'c them quyèn li to' giá tr HQ'p dOng hu'u tn theo sO näm tham gia và mO'c dOng cUa 
Cong ty và phn gOp them cOa cá nhán. Ngoài ra, Cong ty khOng cO nghTa vu nào khác lien 
quan dn tr cp hu'u tn. 

Tro' cp thOi viec và tra cp mt viêc 

. Tra cp thOi viêc: COng ty cO trách nhiêm chi trà tn' cep thOi viêc cho ngu'O'i lao dông dã 
lam viêc thu'ng xuyen to' dO 12 thang trO' len, mi nàm lam viec du'o tr cp môt nO'a 
thang tien lu'o'ng theo cong vic hoac chO'c danh và phci cp lu'o'ng (neu cO). ThO gian 
lam vic de tinh trO' cp thOi vic là tOng thO'i gian ngu'O'i lao dông dã lam vic thçj'c té cho 
Cong ty tro' di thô gian ngu'O lao dQng dá tham gia baa hiem tht nghip (tO' ngày 01 
thang 01 nàm 2009) theo quy dinh cOa Lut Bâo hiem xã hOi.  Tién lu'o'ng dOng d tinh 
du'o'c cap nhät m6i kS'  baa cáo du'a trén tién lu'o'ng blnh quan sáu thang gen nht cho 
den ngay baa cáo. 

Tr' cep mt vic lam: thea quy dinh  ti oieu 49 BO Luãt Lao dông hin hânh, Cong ty cO 
nghTa vu chi trà tr cep met vic lam cho các nhân viên met vic do thay dOi co' ceu, cong 
ngh hoc sap nhp, ho'p nhet, chia tach doanh nghiep.  Trong trng hp nay, Cong ty 
Se cO nghTa vu trà tra' cep met viêc vO'i tOng sO tien tu'a'ng du'a'ng môt thang lu'a'ng cho 
m61 näm lam viêc nhu'ng khOng du'a'c thep ho'n hai thang tiên lu'a'ng. 

V 

' lot 
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Cong ty TNHH Quân l' Qu9 Báo Vit B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO cÁo TAl CHINH GIU'A NIEN OQ (t14p theo) 
tal ngày 30 thàng 06 nàm 2020 và cho giai doan tài chinh sáu thäng két thUc cOng ngày 

4. TOM TAT CAC CHIN H SACH KE TOAN CHU '(Eu (tip theo) 

4.10 Lo'iIch nhãn vien (tiép theo) 

Qu5 bão him tht nghiep 

Can Cu' Luát Báo h14m Xã hOi và Luât viec lam hiên hành tO' ngay 01 thäng 01 nàm 2009, 
ngu'O'i lao dng dOng bang 1% tién lu'ang, tién Cong thang dOng bào hiém thét nghip, ngu'ô 
si:r dyng lao dng dOng bang 1% qu9 tin lu'o'ng, tién cong dOng bão hiém thét nghip cUa 
nhCvng ngu'O lao dOng  tham gia bào hi&m thét nghip và Nhà nu'&c h6 trQ' tO' ngan säch bang 
1% qu9 tién lu'o'ng, tin Cong dOng bào hiém thét nghiep cOa nhG'ng ngu'O'i lao dOng  tham gia 
bâo hiém thét nghip vào Qu9 bâo hm thét nghiep. Bo hiém Xà hQi Vt Nam thc hiên 
viêc thu, chi Va qun I' Qu9 bâo hiém tht nghiep. 

Ngoài CàC khon trén, Cong ty dã dOng vào qu9 Bo hiém tal nn lao dng - Bnh nghé 
nghiep là 1% trén mO'c Iu'og theo cong viêc hoäc chU'c danh Va phu cap lu'ng (néu cO) cOa 
can b, nhàn viên den hét thang 05 nàm 2017 và to' ngày 01 thang 06 nàm 2017 mO'c dOng 
là 0,5% trên mO'c lu'og theo Cong viêc hoäc chU'c danh và phy cép lu'oig (néu cO) cOa can 
bô, nhân viên theo quy dinh cOa BHXH. 

4.11 Ghi nhân doanh thu 

Doanh thu du'Q'c ghi nhn khi Cong ty cO khà nang nhn du'c các l'i ich kinh té CO the xàc 
dnh du'c môt cách chàc chn. Doanh thu du'c xàc dnh theo gia tr hQ'p l' cOa cãc khoân 
dã thu hoc sê thu duvc sau khi trO' di các khon chiét khéu thu'oig mi, giàm gia hang bàn 
và hang bàn bi trà al. Các dieu kin ghi nhn cci the sau dày COng phâi duc dáp u'ng khi ghi 
nhãn doanh thu: 

Doanh thu cung cp dich vu 

Doanh thu cung cep dich vy bao góm doanh thu tO' phi quàn l' qu9, phi quãn l' danh muc Oy 
thác du tu' và phi thu'&ng hoat dong/phi quàn l' tO' hiêu qua danh myc du'cYc tinh toàn theo 
các diéu khoàn cOa hQ'p dóng quân l' trên co' SY don tich. 

Lãi tCr kinh doanh chu'ng khoán 

Lãi tO' kinh doanh chU'ng khoàn du'c xac dlnh  bng chênh loch giu'a già bàn và già g6c binh 
quan cOa chO'ng khoàn. 

Ti4n Iäi 

Doanh thu du'c ghi nhn khi tin lãi phát sinh trên co' so' dOn tich (Co tinh den lQ'i tU'c ma tài 
san dem li) trO' khi khá nang thu hOi tiên lãi là khOng chc chan. 

Co tU'c 

CO tO'c và lQ'i nhun du'Q'C chia duvc ghi nhn là doanh thu khi quyn li du'Q'c nhn cO tO'c 
cOa Cong ty vO'i tu' cäch là nhà du tu' du'c xàc dlnh.  CO tO'c bang cO phiéu Va các CO phiéu 
thu'O'ng nhn du'Q'c khOng du'c ghi nhn là thu nhp cOa Cong ty ma chi cp nht sO lu'Q'ng CO 
phiéu theo dOi ngoi bang. 

4.12 Thu6 thu nhap doanh nghiep 

Thu4 thu nhap doanh nghip hiên hành 

Tài san thué thu nhap và thué thu nhàp phâi np cho kS'  hiên hành và càc kS'  tru'O'c dL1'cYC xàc 

djnh bng sO tin dv' kin phai np cho (hoc du'Q'c thu hOi tO') co' quan thué, du'a trên cäc 
mO'c thu suet và cäc lut thué CO hiu ly'c den ngày két thOc kS'  ké toán giO'a niên d. 
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Cong ty TNHH Quân I' Qu9 Bo Vit B09a-CTQ 

THUYET MINH BAa CÁO TA! CHINH GICJ'A NIEN Q  (t14p theo) 
t?i ngày 30 thang 06 nàm 2020 Va cho giai doan tái chinh sáu tháng két thüc cOng ngay 

4. TOM TAT CAC CHIN H SACH KE TOAN CHU YEU (tiép thea) 

4.12 Thu6 thu nhãp doanh nghiêp (tiép theo) 

Thu thu nhãp hién hánh du'Q'c ghi nhãn vao baa cáo kt qu hoat dong kinh doanh giu'a niên 
dO ngoai trO' tru'ng hp thu thu nhap phát sinh lien quan den mt khoân mçic du'Q'c ghi 
thäng vao von chO so' hO'u, trong tru'ng ho'p nay, thu thu nhp hoãn I?i  cOng du'Q'c ghi nhn 
tru'c tiêp váo vOn chO sO' hCru. 

Cong ty chT du'c bO trCi' các tái san thu thu nhp hin hänh vá thué thu nhp hin hành phâi 
tra khi Cong ty cO quyn hQ'p phap dtc bO trO' giO'a tái san thuéthu nhp hin hánh vO'i thu 
thu nhp hien  hánh phai np vá Cong ty dy dnh thanh toán thuê thu nhp hin hành phâi tra 
vá tái san thuê thu nhp hin hánh trén c so' thun. 

Thu4 thu nhap hoãn Iai 

Thu4 thu nhâp hoãn lal du'Qc xác dinh cho các khoàn chênh léch tam thOi t?i  ngáy két thOc 
kS' ké toán giG'a niên dO giO'a co so' tlnh thuê thu nhäp cOa các tài san vâ nç phài tra vá giá 
tr ghi só cOa các khoãn muc nay trong baa cáo tài ch[nh giO'a niên dO. 

Thué thu nhap hoãn al phal trâ du'c ghi nhn cho tM cà các khoãn chênh Ich tm thO'i chu 
thuê, ngoi trU': 

- Thu thu nhäp hoãn al phai trâ phat sinh tO' ghi nhn ban du cOa mOt tái san hay n 
phài tra to' mOt giao djch ma giao dlch  nay khOng CO anh hu'o'ng den Ii nhun ké toán Va 
li nhun tlnh thuê thu nhp (hoc 16 tinh thué) t?i  thO diem phát sinh giao dch; Va 

Cac chênh lch t?m  thô'i chu thué gn lien vO'i cac khoân du tu' váo các cOng ty con, 
cOng ty lien két Va các khoân von gOp lien doanh khi Cong ty CO khà nàng kiém soát thO 
gian hoàn nhâp khoan chênh lênh tam thô và chàc chàn khoân chênh Iêch t?m  thO Se 
khong duvc hoàn nhp trong tu'o'ng lal CO the du' doán. 

Tài san thué thu nhap hoän Iai cen du'cc ghi nhân cho tét ca các chênh léch tam thOi du'c 
khéu trO', giá tn du'o'c khâu trU' chuyén sang các nãm sau cOa các khoàn 16 tinh thué và các 
khoan u'u däi thué chu'a sO' dung,  khi chàc chàn trong tu'o'ng lal Se cO li nhun tlnh thuê dé 
sO' dung nhO'ng chênh lêch tam th&i du'o'c khàu tro', cac khoán 16 tlnh thuê và các u'u dãi thué 
chu'a sO' dcing nay, ngoi tro': 

Tal san thué hoãn I?l  phat sinh to' ghi nhân ban du cOa mt tái san hoc nç phal tra tO' 
mt giao dch ma giao dch nay khOng CO ânh hu'O'ng den li nhun ké toán hoc li 
nhun tlnh thué thu nhp (hoc 16 tinh thué) ti thO'i diem phát sinh giao djch; 

DOI vài các chënh Iêch tam thO du'cc khu trO' phat sinh to' các khoân deu tu' vào các 
cOng ty lien két và các khoan vOn gOp lien doanh khi chàc chan là chenh lênh tam th&i Se 
du'c hoàn nhap trong tu'o'ng al cO the dii' doán du'o'c và cO I'i nhun chju thué dé sO' 
dyng du'cyc khoàn chênh léch tam thOi dO. 

Giá tr ghi sO cOa tài san thué thu nhp doanh nghip hoãn li phài duvc xem xét l?i  vào ngày 
két thOc k' ké toán giu'a niên dO và phâi giam gia trj ghi sO cOa tài san thuê thu nhp hoän I?i 
dOn mO'c baa dam chac chn cO dO li nhun tinh thu cho phép IQ'i ich cOa mQt phen hoc 
toán bO tài san thué thu nhp hoãn I?i  du'c sO' dung. Các tài san thué thu nhp doanh nghip 
hoãn lai chu'a ghi nhn tnu'c dày duvc xem xét I?i  vào ngày kOtthOc k' ké toán giO'a niOn dO 
và du''c ghi nhn khi chãc chn cO dO Ip nhun tlnh thuê dé cO the sO' dung  các tal san thué 
thu nhap hoãn lai chu'a ghi nhän nay. 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Vit B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO cÁo TAI CHINH GICJ'A NIEN DO (tip theo) 
tal ngáy 30 thang 06 näm 2020 vä cho giai doan tãi chinh sáu thang két thüc cOng ngáy 

4. TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU (tiép theo) 

4.12 Thu6 thu nhap doanh nghiep (tip theo) 

Tài san thué thu nhâp hoãn al và thu thu nhap hoãn lal phal tra du'c xác djnh thea thué 
sut dci' tinh Se áp dung cho näm ma tái san du'o'c thu hói hay nçi' phâi tra du'cyc thanh toán, 
du'a trên các mO'c thu sut vá Iutthu cO hiêu ly'c váo ngáy ktthüc kS'  ké toán giO'a niên dO. 

Thué thu nhp hoãn al du'çc ghi nhn váo báo cáo két qua hoat dng kinh doanh giG'a niên 
dO ngoai trU' tru'Ong hop thué thu nhp phát sinh lien quan den mOt khoàn muc du'c ghi 
thang váo von ch s& hO'u, trong tru'Ong hop nay, thué thu nhäp hoân li cOng du'c ghi nhân 
trci'c tiép vào vOn chü s hO'u. 

Cong ty chi du'c bO trO' các tái san thu thu nhp hoãn I?i  vâ thué thu nhp hoán li phal trâ 
khi Cong ty cO quyên hop  pháp duc bU trO' giO'a tài san thué thu nhp hin hành vO'i thué 
thu nhp hin hành phal nOp  và các tài san thué thu nhp hoãn I?i  và thué thu nhp hoãn Ii 
phâi trà nay lien quan tài thué thu nhp doanh nghip du''c quàn l' bó'i cOng mQt c quan 
thué dOl v&i cOng mOt  dan v chu thué hoc Cong ty dci' dnh thanh toán thué thu nhp hin 
hành phài trã và tal san thué thu nhp hin hành trén co' so' thuén hoc thu hOl tài san dOng 
thO vài viêc thanh toán n phài trà trong tO'ng kS'  tu'cYng lal khi các khoàn trong yéu cOa thué 
thu nhap hoän al phai trà hoc tài san thuê thu nhp hoãn li du''c thanh toán hoc thu hOi. 

4.13 s6 du'bng khOng 

Các khoan muc  hay sO du' du'c quy djnh trong Thong tu' sO 125/201 1/TT-BTC ngày 05 tháng 
9 nam 2011 cüa BO Tài chinh ye vic ban hành ché dQ ké toán áp dung cho cong ty quan l' 
Qu9 du tu' chU'ng khoán khOng du'o'c the hin trong báo cáo tài chinh nay là các khoân myc 
cO sO du' beng khong. 

4.14 Cácqu 

Thea Thong tu' sO 146/2014/TT-BTC do BO Tài Chinh ban hành ngay 06 tháng 10 nàm 2014, 
Cong ty sO' dung  lç nhun sau thué hang näm dé trIch Ip các qu9 nhu' sau: 

MCi'c trIch lap tc lcii 
nhuãn sau thuê Mciv trIch lap t6i da  

Qu9 dci' trO' bO sung vOn dièu Iê (*) 
Qu9 dci' phông tài chinh và rOl ro nghiep vu 

L - 
5% 10% von dieu le 
5% 10% van dieu I? 

Các qu9 khác du'c trich lap thea Nghi quyét cOa HOI dóng thành viên. 

(*) Cho giai doan tài chInh sáu tháng két thUc ngay 30 thang 06 nàm 2020, sO Iiu cOa qu9 
nay du''c trinh bay trong muc  "Qu khác thuc vOn chO sO' hQ'u" tren Bang can dOl ké 
toán giu'a niên do tuân thO vO'i các yêu céu ye trInh bay cOa Thong tu' sO 125/2011/TT-
BTC. 

4.15 Các ben lien quan 

Các ben du'ç'c cal là ben lien quan cOa Cong ty néu mQt ben cO kha näng, try'c tiép hoc gian 
tiép, kiém saát ben kia hoc gay anh hu'&ng dáng ké tài ben kia trang vic ra các quyét dlnh 
tài chinh và hoat dOng,  hoc khi Cong ty và ben kia cOng chju sci'  kiém soát chung hoc anh 
hu'O'ng dáng ké chung. Các ben lien quan cO the là các cOng ty hoc các cá nhân, baa góm 
các thành vièn gia dnh than can  cOa càc Ca nhãn du'ov cal là lien quan. 
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Cong ty TNHH Quàn I Qu9 Báo Vit B09a-CTQ 

THUYET MINH BAa CÁO TAI CHINH GICJ'A NIEN 00 (tip theo) 
tai ngày 30 thang 06 näm 2020 và cho gial doan täi chinh säu thang két thOc cOng ngäy 

5.  TIEN VA CAC KHOAN TU'O'NG DU'aNG TIEN 

Tin mat 
Tièn gO'i ngan hang 
Tién gCri tal cOng ty chCrng khoän 

Ngày 30 thang 06 
nãm 2020 

VND 

4.251.277 
7.748.965.153 

41 .584.386 

Ngày31 thang 12 
nãm 2019 

VND 

58.491.077 
32 1. 80 1.618 
43.210.632 

7.794.800.816 423.503.327 

6.  CAC KHOAN oAu TU' TAI CHIN H 

Thuyt Ngày 30 tháng 06 Ngay 31 thang 12 
minh nãm 2020 näm 2019 

VND VND 

Dâu tu' ngn hn 
Tièn gO'i ngn han 6.1 95.800.000.000 83.600.000.000 
Co phiéu niêm yt 6.2 18.378.189 18.378.189 

95.818.378.189 83.618.378.189 
Dâutu'dài hn 
Tin gO'i dâi han 6.1 23.000.000.000 25.700.000.000 

23.000.000.000 25.700.000.000 

Dç phong giâm giã du tu' 

Giá tn thuân cUa cãc khoãn dâu tu' 118.818.378.189 109.318.378.189 

6.1 0u tu' tin gi'i CO ky han 

Chi tiét danh muc tién gui CO kS' han ti ngay 30 thãng 06 nàm 2020 nhu' sau: 

Danh mvc  tiên gU'i (*) 

Ngáy 30 thang 06 
nãm 2020 

VND 

Ngay31 tháng 12 
nãm 2019 

VND 

Tiên gU'i ngn hn 95.800.000.000 83.600.000.000 
Ngän hang TMCP Sal GOn Ha NOi 42.600.000.000 11.000.000.000 
Ngan hang TMCP A Châu 16.000.000.000 5.000.000.000 
Ngân hang TMCP Déu tu' vã Phát trién 
Vit Nam 21.400.000.000 40.900.000.000 
Ngân hang TMCP Viet Nam Thlnh  vu'ng 8.400.000.000 26.700.000.000 
Ngân hang TMCP Hang Hal Vit Nam 7.400.000.000 - 

Tin gü'i dài hn 23.000.000.000 25.700.000.000 

Ngân hang TMCP Sal Gôn Ha Ni 5.300.000.000 25.700.000.000 
Ngân hang TMCP Phãt trién Thành phO HO 
Chi Minh 17.700.000.000 

118.800.000.000 109.300.000.000 

(*) Cäc ho'p dOng tin gO'i cô k' han gOc tO' mu'o ba (13) den mu'O'i tam (18) thang va du'Q'c 
hu'&ng Iäi suet to' 7,1%/näm den 8,0%/nàm. 
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Cong ty TNHH Quán I' Qu Bo Vit B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIU'A NIEN Q  (tiép thea) 
t?i ngây 30 tháng 06 nàm 2020 vã cho gial doan tài chinh säu tháng két thOc cJng ngày 

6. CAC KHOAN DAU TU' TAI CHINH (tiép thea) 

6.2 C6 phi6u niêm yt 

ChU'ng khoán nm giCr tai th&i dlm 
30 thang 06 nãm 2020 

Dy'phOng 
Giá mua vao Giá thy'c t4 githm gia 

So Iu'crng VND VND VND 

C6phiuniemyét 

MBB 1.974 18.378.189 32.768.400 

Du'phOng 
HoAn nhâp giám gia 

dii' phOng trfch lap 
näm tru'&c nãm nay 

VND VND 

7. PHAI THU TI? HOT DQNG DAU TI? 

Phài thu tO' hoat dng du tu' baa góm khon Iäi du' thu tai  thôi diem 31 tháng 12 näm 2019 
và 30 thãng 06 nãm 2020 cho các hop d6ng tiên gO'i CO kS' han ti các To ch0'c tin dung cOa 
Cong ty. 

8. PHAI THU TCJ' HOiT DQNG NGHIP VU 

Phãi thu hot dng quãn I qu dâu tu' 

Ngay 30 thang 06 
nãm 2020 

VND 

Ngay31 thang 12 
näm 2019 

VND 

chU'ng khoán 429.810.312 354.645.039 
Phi quàn I' cOa Qu9 âu tu' Giá tr Ba Vit 179.546.223 96.366.601 
Phi quàn I' cOa Qu9 eu tu' CO phiu Nang 
dOng Baa Viêt 62.807.595 72.061.081 
Phi quân I' cOa Qu9 Oeu tu' Träi phiéu Baa Viêt 67.830.325 57.484.069 
Phi quán I' cta Qu9 u tu' CO phiéu Trién 
vong Baa Viêt 119.626.169 128.733.288 

Phâi thu hot dng quân ly  clanh muc Uy .1 
thác dâu tu' 15.284.480.739 20.809.888.113 T 
Phi quàn I' và phi quàn I' tO' hiêu qua danh 
muc deu tu' cOa Baa hiém Baa Viêt 715.867.441 1.857.847.201 
Phi quân I' vä phi thu'&ng cOa Baa ViOt Nhän 
ThQ (NguOn truyén thOng Va nguOn UNV) 11.093.138.468 15.544.391.998 
Phi quan I' vä phi thu'&ng cOa Cong ty TNHH 
Baa hiém Baa Viêt Tokio Marine 68.355.098 
Phi quàn I' cOa TOng Cong ty CO phen Täi baa 
hiém QuOc gia Vit Nam 53.526.734 54.055.916 
Phi thu'O'ng hiu qua cOa Cong ty CO phen 
Nhiêt diên Phã Lai 3.353.592.998 3.353.592.998 

Phâi thu tu' hot d)ng nghip vu khác 12.689.416 17.006.212 
Phi dai I' cOa Nhà du tu' 12.689.416 17. 006.2 12 

15.726.980.467 21.181.539.364 

Dci' phang phai thu ngn han khô dôi (*) (3.353.592.998) (3.353.592.998) 

12.373.387.469 17.827.946.366 

(*,) Dy' phOng nq' phãi thu khO dOi d61 v&i phi thu'O'ng hiu qua hoot dng Qy thác du tu' 
Cong ty CO phan Nhit din Phâ L?i. 
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Cong ty TNHH Quán l' Qu9 Bo Vit B09a-CTQ 

THUYET MINH BAa CÁO TA! CHINH GICJ'A NIEN DO (tip theo) 
tal ngáy 30 tháng 06 näm 2020 và cho giai doan tài chinh säu thãng két thüc cüng ngây 

9.  CAC KHOAN PHAI THU KHAC 

Phài thu Tp doàn Bào Vit 
Phài thu Cong ty TNHH Mt thãnh viên Du tu' 

Ngày 30 thang 06 
nãm 2020 

VND 

Ngay 31 thang 12 
näm 2019 

VND 

346.012.316 

Bào Vit 60.160.860 60.160.860 
T?m 0'ng 29.000.000 7.000.000 

Phâi thu khäc 64.363.435 48.213.624 

153.524.295 461.386.800 

10.  CHI PHI TRA TRU'aC 

Ngáy 30 thang 06 Ngày 31 thang 12 
näm 2020 näm 2019 

VND VND 
Chi phi trá tru'oc ngãn han 
Tr tru'àc Ong gOp kinh phi ASXH v&i Tap 
doân Bo Viêt 423.006.158 
Trà tru'O'c bào him trách nhiêm ngh nghiep 263. 534. 151 632.481.967 
Tr tru'&c d!ch  vu cung cp thông tin giã Träi 
phiu chinh phü 24.131.147 

710.671.456 632.481.967 
Chi phi trã tru'&c dài han 
Chi phi ci tao tru sv 71.315.575 138.901.919 
Trà tru'àc tin thuê nhã (*) 7.503.706.744 9.973.281.115 
Cong cv dt,ing ci,i 34.961.300 76.483.194 

7.609.983.619 10.188.666.228 

8.320.655.075 10.821.148.195 

(*)Ti4n  thuê van phOng trâ tru'&c cho Cong ty TNHH ThO do II theo HQ'p dông thuê van phOng 
kgi&a BVF và cong ty nàytrong th&igian näm (5,) näm kê tcrngày 05 tháng 0lnäm 2017. 

11. TAI SAN COD!NH HCJ'U HINH 

Ph.rang tin 
van tâi 

VND 

Nguyen giã: 

Thit b/ 
van phOng 

VND 
Khác 
VND 

Tong 
VND 

T?i ngäy 01/01/2020 4.046.780.000 3.722.205.722 402.920.000 8.171.905.722 

Ta! ngày 30/06/2020 4.046.780.000 3.722.205.722 402.920.000 8.171.905.722 

Khâu hao Iuy kê: 

Ti ngày 01/01/2020 2.692.139.413 3.411.046.969 267.098.560 6.370.284.942 
Khu haotrong k' 337.231.668 53.000.610 42.514.992 432.747.270 

Ta! ngay 30/06/2020 3.029.371.081 3.464.047.579 309.613.552 6.803.032.212 

Giá tr! con Iai: 

Tai ngäy 01/01/2020 1.354.640.587 311.158.753 135.821.440 1.801.620.780 

Ta! ngày 30/06/2020  1.017.408.919  258.158.143  93.306.448 1.368.873.510 
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Cong ty TNHH Quán I' Qu Bo Vit B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GICJ'A NIN Q  (tip theo) 
tai ngáy 30 tháng 06 nãm 2020 và cho giai doan tâi chinh sáu thàng k&t thüc cüng ngày 

12.  TAI SAN CO D!NH  VO H1NH 

Phn mm 
nghip vy 

VND 

Nguyen giá: 

Phn m4m 
may tInh khác 

VND 
T6ng cOng 

VND 

Tai ngäy 01/01/2020 14.435.109.000 1.245.533.483 15.680.642.483 

Tai ngày 30/06/2020 14.435.109.000 1.245.533.483 15.680.642.483 

Khâu hao IUy kê: 

Ti ngày 01/01/2020 9.189.804.72 1 1.148.394.584 10.338.199.305 

Khu hao trong kS' 1.320.369.702 44.735.496 1.365.105.198 

Tal ngày 30/06/2020 10.510.174.423 1.193.130.080 11.703.304.503 

Giá tr! con Iai: 

Tai ngày 01/01/2020 5.245.304.279 97.138.899 5.342.443.178 

T?i ngay 30/06/2020 3.924.934.577 52.403.403 3.977.337.980 

13.  PHAI TRA NGU'al BAN 

Ngày 30 thang 06 Ngay 31 tháng 12 
nãm 2020 näm 2019 

VND VND 
Phãi trà cãc ben lien quan 
Phài tr Tap doàn Bào Viêt 863.137.964 513.506.699 
Phi trà Cong ty TNHH Môt thânh vien Du tu' 
Bo Vit 6.735.790 8.097.566 

Phi trà Tong Cong ty Bo Viêt Nhân thQ 1.896.745 1.222.632 

871 .770.499 522.826.897 

Phãi trâ ngu'ô'i ban khãc 
Phài trâ cü'a hang Nguyn Thi Thu Cüc 399.000.000 - 
Cãc khoãn phài trá khäc 8.947.444 86.358.583 

407.947.444 86.358.583 

1.279.717.943 609.185.480 

I 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Vit B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH GICJ'A NIEN Q  (t14p theo) 
t?i ngày 30 thang 06 näm 2020 và cho giai doan tài chinh sáu thang két thüc cOng ngày 

14. THUE VA CAC KHOAN PHAI NQP NHA NU'C 

Nap ngan sách Ngày 30 thang 06 
trong kj' näm 2020 

VND VND 

Thué thu nhp 
cä nhân 
Thu thu nhâp 
doanh nghiep 
Thu GTGT 
Thué khác  

Ngày 01 thang 01 
näm 2020 

VND 

2.175.335.0 17 
413.921.229 

Tang 
trong kj' 

VND 

6.368.500.781 
23.363.636 
36.105.486  

(2.943.807.988) 

(4.775.335.017) 
(413.921.229) 

(36.105.486)  

(8.169.169.720)  

73.952.258 

3.768.500.781 
23.363.636 

3.865.816.675 

30.195.770 2.987.564.476 

2.619.452.016 9.415.534.379 

15. CHIPHIPHAITRA 

Chi phi báo tn phn mm MS  

Ngay 30 thang 06 Ngày 31 thang 12 
näm 2020 nãm 2019 

VND VND 

- 836.775.078 

836.775.078 

16. CAC KHOAN PHAI TRAY  PHAI NQP NGAN HN KHAC 

NgAy 30 thang 06 Ngay 31 thang 12 
nãm 2020 näm 2019 

Phi cong doàn 
Bào hiém xâ hOi, baa him y té, bao hiém thét nghiep 
Phâi tra khäc 

VND 

178.406.635 
300.173.203 
73.401.988 

 

VND 

25.266.705 
300.173.203 
121.555.956 

   

   

551.981.826 446.995.864 

17. QU? KHEN THU'YNG, PHUC LYI 

So du' ti ngày 01/0112020 
Tang trong kS' 
Trong dO: 
- Trich Ip tCr Io'i nhuân d4 Iai näm tnr&c 
- Nhân them 
Sü' dung trong kS' 

S 6  du' ti ngày 30/06/2020 

VND 

595.668.677 
2.075.702.806 

2.025.702.806 
50.000.000 

(791.370.000) 

1.880.001.483 
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Cong tyTNHH Qun I' Qu9 Bo Viêt B09a-CTQ 

THUYET MlNH BAO CÁO TAt CHiNH GICJ'A NIEN SQ (tip thea) 
t?i ngäy 30 thang 06 näm 2020 vâ cho gial doan tài chinh sáu tháng k thUc cüng ngày 

18. VONCHUS&HU'U 

Tmnh hinh tang giám nguón vOn chO sO' hQ'u: 

V6n chü sO' hCru 
VND 

Lai nhuân sau thu6 
chu'a phân ph6i 

VND 

Qu2 di,i'phOng 
tài chmnh 

VND 

Qu khác thuOc 
v6n ch sO' hCi'u T6ng cOng 

VND VND 

Tai ngày 01/01/2019 100.000.000.000 20.897.942.968 6.118.905.813 6.118.905.813 133.135.754.594 
Trich 1p qu9 khen thu'O'ng phUc lQ'i näm 2018 (1.918.611.821) (1.918.611.821) 

Lo'i nhun tang trong nàm 40.514.056.116 - - 40.514.056.116 
Chuyn lo nhuân ye Tap daân Ba Viêt (36.201.093.718) - - (36.201.093.718) 
ThU lao HOi dông thành viên vâ Kim saát viên (226.666.667) - - (226.666.667) 

Inch lap CáC qu9 du' trO' (4.051.405.612) 2.025.702.806 2.025.702.806 

Tai ngày 31/12/2019 100.000.000.000 19.014.221.266 8.144.608.619 8.144.608.619 135.303.438.504 

Inch lap qu9 khen thu'O'ng phUc 1p'i nàm 2019 (2.025.702.806) - (2.025.702.806) 
Chi thu'O'ng HOI  dông thành viên và Kim soát 
vièn näm 2019 (500.000.000) - (500.000.000) 
Lo'i nhuân tang trong k' 25.307.388.106 - 25.307.388.106 
Chuy4n lo nhuän ye Tp doàn Bo Vit (13.778.237.429) - (13.778.237.429) 
ThU lao HOi dOng thành viên và Kim saãt viên (113.333.334) - (113.333.334) 

TrIch lap các qu9 dci' trO' (2.530.738.810) 1.265.369.405 1.265.369.405 

Tai ngày 30106/2020 100.000.000.000 25.373.596.993 9.409.978.024 9.409.978.024 144.193.553.041 
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Cong ty TNHH Quán I Qu9 Bo Vit B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAt CHINH GICrA NIN 00 (tip theo) 
t?i ngày 30 thang 06 nàm 2020 và cho giai doan tài chinh sáu thang ktthUc cUng ngày 

19. DOANH THU TU' HO1T BONG KINH DOANH 

Cho giai don tài 
ch!nhsauthángkêt 

thUc ngày 30 thang 6 
nãm 2020 

VND 

Cho giai Joan tài 
chinh sáu thang kêt 

thücngáy30tháng 6 
näm 2019 

VND 

Phi quân I to' hçp d8ng Oy thác 50.267.525.415 46.225.888.772 
- Tong Cong ty Bâo Viet Nhân ThQ 

(Nguon truyèn thOng) 26.986.458.838 25. 148.735.039 
- TOng Cong ty Bào Vit Nhân ThQ 

(NguOn UNV) 19.926.429.289 17.717.911.219 
- TOng Cong ty Bào him Báo Viet 2.861.079.464 2.857.892.514 
- Cong ty TNHH Bão him Bâo Vit 

Tokio Marine 201 .592.491 200.518.421 
- TOng Cong ty CO phn Tái bào hi4m 

QuOc gia Vit Nam 291.965.333 300.831.579 
(. 

Phi quân I qu dâu tu' 2.005.503054 6.91 5.290.373 
- Qu9BVIF 539.776.805 5.396.642.762 
- Qu9 BVPF 
- Qu9 BVBF 

703.432.318 
384.928. 120 

738.067.767 
295.494. 804 3 

- Qu9BVFED 377.365.811 485.085.040 

Phi di ly phân ph6i 126.053.957 38.257.445 

52.399.082.426 53.179.436.590 

20.  CHI PHI HOI3T BQNG KINH DOANH 

Cho giai Joan tài Cho giai do?n ti 
chInh sáu thang kêt chmnhsauthángkêt 

thUcngay30tháng 6 thücngày30tháng 6 
näm 2020 nãm 2019 

VND VND 

Chi phi phãn bO bào hi&m trách nhiém 
ngh nghiep 368.947.816 387.290.412 
Chi phi khu hao và bào tn phn mm IMS 483.594.624 1.623.679.590 

Chi phi hoat dOng quãn I' kinh doanh khác 2.719.387 48.398.126 

855.261.827 2.059.368.128 
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Cong ty TNHH Quân I' Qu9 Baa Viêt B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO cÁo TAI CHiNH GICYA NIN Q  (tiép theo) 
ti ngày 30 thang 06 näm 2020 và cho gial doan tài chinh sáu tháng kt thUc cOng ngây 

21. DOANH THU H013T DQNG TAI CHiNH 

Cho giai cloan tài Cho giai doan tài 
ch!nh sáu thang k4t chInh sáu thang két 
thCic ngáy 30 thang thUc ngày 30 thang 

6näm 2020 6näm 2019 
VND VND 

Lãi tin gO'i có k' han 4.187.964.876 

Co tO'c 

 

3.496.245.475 
1.096.800 

  

4.187.964.876 3.497.342.275 

22. CHI PHI QUAN L? DOANH NGHIP 

Cho giai do?n tài Cho giai doan tài 
chInh sáu thang kOt chInh sáu thang k4t 
thCic ngày 30 thang thUc ngày 30 thang 

6näm 2020 6näm 2019 
VND VND 

Chi phi Iu'ng vá các khoân lien quan dn Iu'ang 15.348.374.170 16.228.185.969 
Cong cv, dvng cv, dO dOng van phong 62.439.944 300.483.570 
Khâu hao 477.482.766 451.501.622 
Chi phi dch vy mua ngoãi 3.211.242.457 3.857.961.527 
Chi phi thuê van phOng 2.866.636.047 2.853.066.956 
Chi phi dào tao nhân viên 13.000.000 36.300.000 
Chi phi thué, phi 26.363.636 42.360.001 
Cong taG phI 143.748.280 441 .442.296 

Chi phi khác 1.739.069.272 2.754.319.837 

23.888.356.572 26.965.621.778 

23.  THUE THU NHAP DOANH NGHIP ("TNDN") 

Theo quy dnh thu& hin hânh, Cong ty cO trách nhim np thué thu nhp doanh nghip v&i 
thu suát 20% li nhun chju thu. Các báo cáo thu cOa Cong ty Se chlu sy' kim tra cOa ca 
quan thu. Do viec  áp dyng lut vá các quy dnh ye thue cO the du'c giâi thIch theo nhieu 
cäch khác nhau, sO thue du'o'c trinh bay trên báo cáo tài chinh cO the Se bi thay dOi theo quyet 
dinh cuOi cOng cOa co quan thué. 

Cho giai do?n tái Cho giai doan tài 
chInh sáu thang kêt chInh sáu thang kêt 
thicngay30thang thUcngáy30tháng 

6näm 2020 6näm 2019 
VND VND 

V 

Chi phi thue TNDN hiên hânh 6.368.500.781 5.531.274.029 

Chi phi thue TNDN hoän I?i 167. 540. 016 

TONG CQNG 6.536.040.797 5.531.274.029 
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Cho giai doan tài 
chInh sáu thang 
két thüc ngAy 30 

thang 6 näm 2020 
VND 

31.843.428.903 

(925.000) 

(925.000) 

31.842.503.903 

20% 

6.368.500.781 

2.175.335.017 

Cho giai doan tài 
chInh sáu thang 
két thUc ngày 30 

thang 6 nãm 2019 
VND 

27.657.466.944 

(1.096.800) 

(1.096.800) 

27.656.370.144 

20% 

5.531.274.029 

2.079.746.940 
(4.775.335.017) (4.704.921.172) 

3.768.500.781 2.906.099.797 

Cong ty TNHH Quán t' Qu9 Bo Vit B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH GICIA NIEN Q  (tip theo) 
tal ngày 30 thang 06 nàm 2020 và cho gial doan tài chinh sáu thang kt thüc cOng ngay 

23. THUE THU NHP DOANH NGHIP ("TNDN") (tip theo) 

23.1 Chi phi thu6 thu nhap doanh nghiep hin hành 

Du'&i 5äy là dôi chiu li nhuân thun tru'àc thu và thu nhap chiu thu: 

Loi nhuân tru'o'c thud 

Các khon diu chinh gim 
- Thu nhap khOng chfu  thuê tU' CO tcrc, Icii nhuân 

d.rcic chia 
- Hoán nhãp chi phi chua thi'cvc khu trCr näm 

tru'&c 

Loi nhuân chiu thuê 

Thud sut thu6 TNDN hiên hành 

Thuè TNDN theo thud sut 20% 

Chi phi thud TNDN hin hành 
Thué TNDN phài trã du k/ 
Thué TNDN dã trà trong kS' 

Thu6 TNDN phãi trâ cu6i ky 

23.2 Chi phi thud thu nhp doanh nghip hoãn I?! 

Cong ty dà ghi nhän môt so khoãn thué thu nhâp doanh nghiep hoàn al phi trà Va tài san 
thu thu nhâp hoàn li chinh cô càc biên dng trong nàm nay và nàm tru'O'c nhu' sau: 

Báo cáo ket qua ho?t dng 
Bang can dOi kO toán giU'a niên dO kinh doanh gicra niOn d  

Tài san thué thu nhap 
hoän al 

Chi phi thud thu nhp 
hoän Ii tinh vào kêt 
qua kinh doanh 

Ngày 30 thang 06 
nãm 2020 

VND 

Ngay 31 thang 
12 näm 2019 

VND 

167.540.016 

Cho giai doan 
tài chInh sáu 

tháng kêt thUc 
ngáy 30 thang 

6näm 2020 
VND 

(167.540.016) 

Cho giai don 
tài chInh sáu 

tháng két thUc 
ngày 30 tháng 

6näm 2019 
VND 

C 

  

(167.540.016) 
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Cong ty TNHH Quán I' Qu Báo Vit B09a-CTQ 

THUYT MINH BAO CÁO TAI CHiNH GICJ'A NIN 00 (tip thea) 
tai ngày 30 tháng 06 nàm 2020 và cho gial doan tâi chinh sáu tháng kM thUc cting ngây 

24. GIAO D!CH VaI CAC BEN LIEN QUAN 

Nhcrng giao dch trçng yu vO'i cäc ben lien quan trong k9 nhu' sau: 

Cho giai don tài 
chinh sáu thang 
k4t thUc ngày 30 

thang 06 nOm 
2020 
VND 

13.778.237.429 
500.000.000 

(851.137.964) 
(12.000.000)  

Cho giai don tài 
chfnh sáu thang 
kt thUc ngOy 30 

thang 06 nãm 
2019 
VND 

16.400.000.000 

(797.569.439) 
(50.000.000) 

Ben liOn quan M6i quan h Ni dung nghip vi 

Tp doàn Bào Viêt Cong ty m Li nhun dä chuy4n v 
Oong gop kinh phi ASXH 
Chi phi CNTT 
Chi phi dào tao 

Qu9Dutu'C6 Qu9 do Cong ty Doanh thu phi qun 9 377.365.811 485.085.040 
phiu Näng Dcng dang quãn 19 
Bào Vit 

Qu9 Du tu' Giá trj 
Bo Vit 

Qu9 fu tu' TrOi 
phiu Bào Vit 

Qu9fDutu'C6 
phi4u Trin vng 
Bo Vit 

Qu9 do COng ty Doanh thu phi quàn 19 
dang qun 19 

Qu9 do Cong ty Doanh thu phi quãn 9 
dang qun 19 

Qu9 do Cong ty Doanh thu phi quàn 9 
dang quàn 9 

539.776.805 

384.928.120 

703.432.318 

5.396.642.762 

295.494.804 

738.067.767 

Cong ty TNHH 
MW Du tiP Bo 
Vit 

T6ng Cong ty 
Báo him Bào Viet 

Tóng Cong ty 
Bão Vit Nhân thç 

Cong ty CP ChCrng 
khoán Bào Viet 

Cong ty TNHH Bào 
him Bào Vit 
Tokio — Marine  

Cong ty con 
cUng Tp doan 

Cong ty con 
cOng Tp doàn 

Cong ty con 
cOng Tp doàn 

Cong ty con 
cOng Tp doàn 

Cong ty lien 
doanh 

Chi phi tin thuê nhà 
Chi phi tin din, tin gO'i 
xe 

Doanh thu phi qun 9 & 
phi quàn 9 tO' hiu qu 
danh myc 
Phi bão him sCi'c khóe 
toàn diên 
Bào h14m than nhân can 
bO 
Bo him trách nhim 
ngh nghip (*) 

Doanh thu phi quân 9 & 
phi thuo'nq 
Phi baa hiem nhàn thQ 
An Phát trQn d&i 
Phi bão him hu'u tn (**) 
Chi phi workplace 

Phi ku k9 

Doanh thu phi quàn 9 
qu9 và phi thu'ô'ng  

(397.061.676) 
(20.689.141) 

2.861.079.464 

(435.340.400) 

(314.370.000) 

(368.947.816) 

(78.000.000) 
(205.000.000) 

(3.566.813) 

(1.719.387) 

201 .592.49 1  

(397.061.676) 
(24.469.302) 

2.857.892.514 

(459.559.100) 

(241.672.000) 

(387.290.412) 

(78.000.000) 
(216.000.000) 

(3.671.395) 

(1.819.144) 

200.518.421 

46.912.888.127 42.866.646.258 

(*) chi phi phOn bô trong nOm cUa Hap dáng Bäo him trOch nhiêm Ngh nghiêp. 

(**) khOng baa g6m s6 tin nhOn viên tu' clOng. 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Baa Viêt B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIU'A NIN Q  (ti4p thea) 
tai ngày 30 tháng 06 näm 2020 vä cho giai doan tài chinh säu tháng kM thüc cüng ngày 

24. GIAO D!CH  vai CAC BEN LIEN QUAN (tip theo) 

So du' cãc khon phâi thu vä phãi trà trong yu vài các ben lien quan t?i  ngày két thtic k' ké 
toán giO'a niên d: 

Ngay 30 thang 06 
nãm 2020 

VND 

Ngay 31 thang 12 
nãm 2019 

VND 

715.867.441 1.857.847.201 

11.093.138.468 15.544.391.998 
(1.896.745) (1.222.632) 

(863.137.964) (513.506.699) 

346.012.316 

179.546.223 96.366.601 

62.807.595 72.061.081 
243.644 221.700 

67.830.325 57.484.069 
6.065.086 14.474.164 

119.626.169 128.733.288 
6.380.686 2.310.348 

(6.735.790) (8.097.566) 
60.160.860 60.160.860 

Ben lien quan Phâi thu/(phài tré) 

Bào hiém Bão Viêt Phâi thu phi quàn I' tü' hiêu 
qua danh muc däu tu' iy thác 

Baa Viêt Nhãn thç Phái thu phi quân I' cia danh 
muc du tu' cOa Baa Viêt 
Nhãn thQ (NguOn Truyn 
thOng vã Nguon UNV) 
Phai trâ chi phi workplace 

Tp daàn Baa Viêt Phâi tra phi cong nghe thông 
tin và cãc khoan khác cha 
Tap ioân Baa Viêt 
Phài thu v dông gop kinh phi 
ASXH 

Qu9 Ou tu' Cia tn Phài thu phi quàn l' 
Baa Viêt 

Qu9Déutu'CO Phai thu phi quân l' 
phiéu Näng DOng Phài thu phi d?i  l' 
Baa Viêt 

Qu9 Du tu' Trãi Phai thu phi quan I' 
phiéu Baa Vit Phai thu phi dai l' 

Qu9Déutu'CO Phài thu phi quàn l' 
phiéu Trién vçng Phâi thu phi dai l' 
Baa Viêt 

Cong tyTNHH Phài trà tin dién, tién gO'i xe 
MTV Déu tu' Dat ccc thuê van phOng 
Baa Viet 

Các giao djch vo'i cac ben lien quan khác 

Thu nhap cOa Hôi dOng Thánh Viên, Kiém saát viên chuyên trãch Va TOng Giãm dOc trang kS' 
nhu' sau: 

Cho giai cfoan tài Cho giai do?n tãi 
chInh sáu thang kt ch!nh sáu thang kêt 
thUcngày30tháng thUcngay30thang 

06 nãm 2020 06 näm 2019 
VND VND 

Thu nhap (lu'ng, thu'à'ng hiêu qua lam viêc, 
thti lao) dâ chi trà trang ks'  cho cãc thành viên 
cOa HOI  clOng Thành viên, Kiém soãt viên 
chuyên trãch và TOng Giám dOc Cong ty 

TONG CONG 

 

2.185.028.780 2.156.706.445 

    

 

2.185.028.780 2.156.706.445 
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Cong ty TNHH Quân I' Qu9 Baa Vit B09a-CTQ 

THUYT MINH BAO CÁO TAI CHiNH GICrA NIEN DQ (tiép thea) 
t ngây 30 tháng 06 nàm 2020 vã cho giai doan tâi chInh säu thang két thUc cOng ngày 

25. TAI SAN THUE NGOAI 

Cam k& thuê hoØ dng 

Cong ty hien  dang thuê van phong theo hp dàng thuê hot dng. Väo ngáy két thUc kS'  ké 
toãn, các khoàn tién thuê phài trà trong tu'ng al theo ho dóng thuê hoat dOng dt.Pc trinh 
bay nhu' sau: 

- Diài 1 näm 

Ngày 30 thang 06 
näm 2020 

VND 

112.503.005 

 

Ngày31 thang 12 
näm 2019 

VND 

509.564.679 

TONG CONG 112.503.005 

 

509.564.679 

   

   

26. THUYET MINH MQT sO T1NH H1NH VA KET QUA HOT DQNG KINH DOANH 

26.1 Hoat dOng quán I quj 

K' nay  Kj' tru'&c 

Tong sO Qu9 dang thu'c hiên quãn I' 
Giá tr tâi san rOng ccia Qu9 dang thçc hin 
quan I' (VND) 
SO Iuvng Qu9 lap trong kS' 
SO lu'o'ng Qu9 dong trong k' 
Phi quan l' phát sinh trong kS'  (VND) 
Trong dO: 

PhIquanIç'Qu(VND) 

26.2 Hoat cfOng quân Ij' danh muc du tu'Uy thác 

4 4 

1.420.903.684.074 1.394.482.567.299 

2.005.503.054 6.915.290.373 

2.005.503.054 6.915.290.3 73 

Kj' nay  K$' tru'&c 

TOng sO hp dOng dã k' cOn hiêu lci'c tai 
cuOi kS' 
SO hcp dOng k trong kS' 
TOng sO vOn ty thác déu tu' t?l  cuOl kS' 
(Tinh thea NAV - VND) 
Phi quàn l' phät sinh trang k' (VND) 
Trong dO: 
- Ph! quán Ij (VND)  

5 5 
5 5 

66.198.471.881.521 56.790.848.315.004 
50.267.525.415 46.225.888.772 

50.267.525.4 15 46.225.888.772 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Vit B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIU'A NIEN DO (tip thea) 
tai ngäy 30 thang 06 näm 2020 và cho giai doan tài chinh sáu thang kt thüc cOng ngãy 

26. THUYET MINH MÔT SO TINH HiNH VA KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH (tiép thea) 

26.3 Môt s6 chi tiêu ánh giã khái quat tInh hjnh ho?t  dng cüa Cong ty 

K' nay! K' tru'&c/ 
SOcuOikj' SOcTauk$' 

1. B6trico'câutàisãn 
Tài san dài han/Tong tài san 22,72% 28,71% 
TàI san Iu'u dOng/TOng tài san 77,28% 71,29% 

2. Ty suãt sinh Iç'i 
T' sut Ii nhuãn sau thu/Doanh thu 44,72% 39,04% 
T sut 01 nhuãn sau thuNOn dièu le 
dãgóp 25,31% 22,13% 

3. TInh hInh tài chInh 
T' lé nç phài tra/TOng täi san 
Tin và du tu' tài chinh ngän han/TOng no' 
nn han 
Tong giá tr! cOn lal cOa tài san cO 
dnh/T6ng vOn chO so' hO'u 

8,88% 10,07% 

737,41% 554,93% 

3,71% 5,28% 

t 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Vit B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH GIU'A NIEN 00 (tip theo) 
tal ngày 30 thang 06 nàm 2020 và cho giai doan tài chinh sáu tháng kêt thOc cüng ngày 

27. GIAI THICH VA THUYET MINH DANH MUC oAu TI? UY THAC TAI CONG TY 

Danh muG nhà du tu' üy thäc ti Cong ty t?i  ngày 30 tháng 06 näm 2020 bao g6m Tong Cong ty Baa h14m Bâo Vit ("Baa him Baa Vit"), TOng Cong ty Baa 
Viêt Nhãn Tho ("Baa Viêt Nhän ThQ"), Cong ty CO phn Nhit din Phà Li, Cong ty TNHH Baa him Baa Vit Tokio Marine, TOng Cong ty CO phän Tái baa 
him QuOc gia Viêt Nam (VI NARE"). 

27.1 Tin gü'i cüa nhà du tu'üy thác 

s6 dv' tai ngày 
01/01/2019 Tang tmng näm 

VND VND 
Giám trong nãm 

VND 

S6 dv' tai ngày 
31/1212019 

VND 
Tang trong k 

VND 
Giám trong kj' 

VND 

S6 dv' t?i  ngày 
30/06/2020 

VND 

Nhàdutu'üythác 
trong nu&c 87.664.905.921 74.342.909.786.933 (74.425.589.925.672) 4.984.767.182 35.595.348.582.207 (35.548.931.742.685) 51.401.606.704 
Bo Viêt Nhân tho 85.857.076.523 69.209.440.865.448 (69.291.499.107.019) 3.798.834.952 32.737.331.395.187 (32.736.419.505.733) 4.710.724.406 
Bo Him Baa Viêt 250.365.349 4.991.068.458.360 (4.991.229.695.745) 89.127.964 2.767.150.091.544 (2.749.401.223.523) 17.837.995.985 
Nhiêt diên Phã Lal 4.660.658 9.080 (264.000) 4.405.738 4.196 (132.000) 4.277.934 
VINARE 1.552.803.391 142.400.454.045 (142.860.858.908) 1.092.398.528 90.867.091.280 (63.110.881.429) 28.848.608.379 

Nhà dâu tu üy thác 
nu'ó'c ngoài 61.692.341 154.389.854.622 (154.244.61 0.280) 206.936.683 8.701.349.334 (8.844.040.650) 64.245.367 
BáaViêtTokio Marine 61.692.341 154.389.854.622 (154.244.610.280) 206.936.683 8.701.349.334 (8.844.040.650) 64.245.367 

87.726.598.262 74.497.299.641.555 (74.579.834.535.952) 5.191.703.865 35.604.049.931.541 (35.557.775.783.335) 51.465.852.071 
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Ngay31 thang 12 
nm 2019 

VND 

2.500.640.762.946 

Ngày31 thang 12 
nãm 2019 

VND 

15.418.144.420.880 

I 

Cong ty TNHH Quân I' Qu9 Baa Vit B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH GICJ'A NIN 00 (tip thea) 
tai ngáy 30 tháng 06 näm 2020 và cho giai doan täi chmnh sáu thang kt thüc cUng ngay 

27. GIAI THICH VA THUYET MINH DANH MVC  OAU TU' UY THAC TI CONG TY (tip thea) 

27.2 Danh muc du tu' cüa nhà du tu' Uy thác 

Ngày 30 thang 06 
näm 2020 

VND 

Ngày31 thang 12 
näm 2019 

VND 

Nhà dau tu' üy thác trong flu'YC 80.310.695.703.965 74.496.181.191.555 

Träi phi&u 29.877.091.415.819 31.345.120.491.341 
Trong dO: Trdi phieu b/ giám giá 429.982.016.502 429.982.016.502 

Co phiu 1.374.298.260.946 1.335.654.673.014 
Trong dO: C6 phiéu bf giám gia 682.238.806.419 578.119.956.121 

Tin gCri có kS'  hn 49.057.200.000.000 41.813.300.000.000 
Trong dO: Tin gCri bj giám gia 95.800.000.000 95.800.000.000 

0u tu' khác 2.106.027.200 2.106.027.200 
Trong dO: Các khoán bj githm giá 2.106.027.200 2.106.027.200 

Nhà dau tu' Uy thác nu&c ngoài 220.769.179.040 212.357.781.825 
Trãi phiéu 102.269.179.040 102.557.781.825 
Tin gi'i cO k' han 118.500.000.000 109.800.000.000 

80.531.464.883.005 74.708.538.973.380 

Giá tn tài san bi giám gia/rQi ro & trên là thea gia tn ghi s6 tai th&i dim 30/06/2020 và 
31/12/2019. Trong dO Giá tn CO phiu bj giàm giá & trên là thea giá vOn, tu'ang (mg vOl giá tn 
th/ tru'&ngcUa các c6 phiu bj giàm gia tai th&i d14m 30/06/2020 là 537.834.482.633 VND và 
tai th&i diem 31/12/2019 là: 446.399.197.401 VND. 

27.3 Các khoàn phái thu cüa nhà du tu'Ly thác 

Ngay 30 thang 06 
näm 2020 

VND 

Các khaãn phai thu 2.728.942.451.649 

27.4 Cáckhoãnpháitràcüa nhà c!utu'üythác 

Ngày 30 thang 06 
näm 2020 

VND 

Các khaàn phai trâ 16.454.057.464.905 
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Cong ty TNHH Quàn I' Qu9 Bo Vit B09a-CTQ 

THUYT MINH BAO CÁO TAt CHiNH GICYA NIEN Q  (tip thea) 
ti ngày 30 thang 06 nàm 2020 và cho giai doan tài chinh sáu thang két thtc cüng ngày 

28. CHINH SACH QUAN LY RUI RO TAI CHINH 

Mtic tiêu cüa hoat dng Quàn I' riii ra tal  Tp doàn Bào Vit và cãc Cong ty can nhm phOng 
ngü'a nhO'ng rii ra tim n cO the xày ra de gOp phn duy trl hat dng kinh doanh cia Tp 
doàn Bào Viet  và cäc Cong ty con thea phu'o'ng chãm on dlnh,  an toàn, hieu  qua; gOp phen 
tao ra mOi tru'ng quàn l' minh bach;  baa v tài san va uy tin cüa Tp doàn Baa Viet và các 
Cong ty con. 

Hoat dng quân l' rOi ro du'c tien hành thOng nhettii' Ban Lânh do den t1rng bO phn chU'c 
nang, can b t?i  Tp doàn Bào Vit Va các Cong ty con thea môt nguyen tec chung nhm ch 
dQng phát hin, dánh giá và kiem soát tác dng cüa các loi rOl ro d6i vO'i haat dOng kinh 
doanh ciJa doanh nghip. 

Ban Giám dOc Cong ty xem xét và thOng nhet àp dung các chinh sách quàn l' cho nhG'ng rüi 
ra nOi trên nhu' sau: 

Ru! ro tin dung 

RUI ro tin dung  là rüi ro ma dOi tác Se khOng thgi'c hin cc nghia vu cOa mlnh thea quy djnh 
ciJa mOt cOng cv tài chinh hoc hQ'p dOng khách hang, dan dn tOn thet ye tai chinh. Cong ty 
phài dOi mt vO'i nhO'ng ri ro thanh toán khi tham gia k ket vàa nhG'ng khoan du tu' tien giJ'i 
cO kS' han, trái phiéu doanh nghip, và các khoàn phai thu khách hang. 

Ti4n gcri ngãn hang 

ROi ro tin dung dOi vO'i các khoãn tien giJ'i du''c hieu là nguy c khong thu hOl du'c cã gOc và 
lài thea thO'i han  dã en dlnh  trang hp dOng xây ra do tO chiJ'c tin dung  phá san, bl tvt hang tin 
dung hoc met khâ nàng thanh khaân. 

Cong ty chü yeu duy tn sO du' tièn giJ'i tai  các ngãn hang cO uy tin Vit Nam. Rüi ra tin dung 
dOi vài sO du' tien giJ'i ti các ngân hang du'c quàn l' thea chinh sách cüa Cong ty. ROI ro 
tin dung tOl da cOa Cong ty dOi vOl các khoân myc trang bang can dOi ke toán tai  môi nàm 
1p baa cáa chinh là giá trj ghi sO nhu' tninh bay trong Thuyet minh sO 5 và Thuyét minh sO 6. 
Cong ty nhn they mO'c dO tp trung rOi ra tin dung  dOi vol tien gOl ngân hang là thep. 

Phthi thu khách hang 

Cong ty quàn l rOi ro tin dung  khách hang thông qua các chinh sách, thu tUc  và quy trinh 
kiem saát cOa Cong ty cO lien quan den vic quan l' rüi ro tin dung khách hang. 

Cong ty thu'&ng xuyen thea dOl các khaàn phãi thu khách hang chu'a thu du'Q'c. 061 vOl các 
khách hang lO'n, Cong ty thy'c hin xem xét sçi' suy giãm trang chet lu''ng tin dung  cOa tü'ng 
khach hang t?i  ngay 1p baa cáo. Cong ty tim cách duy tn kiem saát chat  ché dOi vO'i các 
khaàn phâi thu tOn dQng Va giâm thieu niJi ra tin dung. 

Dy phOng duc trich lap thea quy dnh cOa Thông tu' sO 48/2019/TT-BTC ca BO Tài chinh 
ngay 08 thang 08 nàm 2019. 

Trong dO: 

Chu'a qua han và khOng giâm giá til:  các tài san tài chinh hoc các khaàn cho vay vOl 
läi suet và n gOc chu'a tOl ngay dáa han  và khOng cO bng chiJ'ng cOa vic suy giam giá 
trj. 

Qua han nhu-'ng khang giãm giá tn n!êng biêt tài san tài chinh vO'i lãi suet Va n gOc 
dà qua h?n  nhu'ng cong ty tin reng các khaan nay khong b giam gia tn vi chCing du'c 
dam baa bô'i các tài san the chep và tin tu'&ng vàa miJ'c dO tin cy tin dung và các bin 
phap dam baa tin dung  khác cüa khách hang. 

Bi giám giá tn niêng bit: các cong cv n và các khoan cha vay khách hang ma cong ty 
cha neng khong the thu h6i lãi và n gOc thea các dieu khaan cOa ho'p dOng. 
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Cong ty TNHH Quân I' Qu9 Bo Viêt B09a-CTQ 

THUYET MINH BAa CÁO TAI CHINH GICJ'A NIEN Q  (tip theo) 
ti ngày 30 thang 06 nàm 2020 và cho gial doan täi chinh säu tháng kM thüc cüng ngày 

28. CHINH SACH QUAN L'i' RUI RO TAI CHiNH (tip theo) 

Ri ro tin dung (tiép thea) 

Phâi thu khách hang (tiép thea) 

Ngoai trü' các tâi sn tài chinh 5ã du'c trich lap dci' phong, chi tiM ye phân loi chM lu''ng 
tin dung toàn bô tài san tái chinh CO lien quan dn rüi ro tin dyng t?i  ngày 30 thang 06 näm 
2020 và ngay 31 thang 12 näm 2019 nhu' sau: 

Qua han 
Chu'a qua h?n  nhu'ng khOng 8/ giàm 
và khOng giám giám gia tn giá tn 

giá tn niOng biOt nieng bit Tong cOng 
VND VND VND VND 

Ngay 30 tháng 06 nàm 2020 

Tien Va các khoàn tu'ong 
du'a'ng tien 

7.794.800.816 - 7.794.800.816 

Các khoàn du tu' tâi chinh 124.009.712.340 - 124.009.712.340 
- Hop d6ng tin gO'! cO k' hn 

(baa góm Ia! du'thu 
124.009.712.340 - 124.009.712.340 

Các tài san khác 12.567.996.764 - 12.567.996.764 
- Phái thu tO' hoat clOng quàn 

I? danh muc du to' Va quãn 
I qu$ (*) 12.373.387.469 - 12.373.387.469 

- Pháithukhác 194.609.295 - 194.609.295 

TONG CQNG 144.372.509.920 - 144.372.509.920 

Ngay 31 tháng 12 nãm 2019 

Tien và các khaàn tu'ng du'ng 
tien 423.503.327 - 423.503.327 
Các khoàn du tu' tài chInh 113.539.310.683 - 113.539.310.683 
- Hc"p dóng tién gCri cO kj' h?n 

(baogômlaidu'thu) 113.539.310.683 - - 113.539.310.683 
Các tài san khác 18.282.333.166 - 18.282.333.166 
- Phâi thu tO' hoat Jng quàn 

Ij'danhmycciuto'và quân 
/,2 qu (*) 17.827.946.366 - 17.82 7.946.366 

- Pháithukhác 454.386.800 - 454.386.800 

TONG CONG 132.245.147.176 - - 132.245.147.176 

(*) d'ã bao gdm di phOng phâi thu khO dOi 

RLii ro thanh khoàn 

R ro thanh khoân là rOi ro Cong ty gp khO khàn khi thv'c hin các nghia vy tài chinh do 
thiêu von. ROi ro thanh khoàn cOa Cong ty chO yeu phát sinh tü' vic các tài san tài chinh và 
n phài trà tài chInh có cäc thO'i diem dáa h?n  lch nhau. 

Cong ty giám sat rOi ro thanh khoân thông qua viêc duy fri mOt  lu''ng tièn mt và cãc khoàn 
tu'ng &i'ng tin và các khoan vay ngân hang & mO'c ma Ban Giám dOc cho là dO d dap 
O'ng cho càc ha?t dOng  cOa Cong ty và de giàm thiéu ành hu'a'ng cUa nhQ'ng bin dQng ye 
luông tien. 
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Cong ty TNHH Quân I' Qu9 Bo Vit B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH GIU'A NIN 00 (tip thea) 
tai ngày 30 tháng 06 nàm 2020 và cho gial doan tài chInh sáu tháng kêt thUc cUng ngày 

28. CHiNH SACH QUAN LY RUI RO TAI CHiNH (tip theo) 

Ru! ro thanh khoân (tiép theo) 

Bang sau dày torn tth thO'i gian dao han theo hcp dng cOa các tài san tài chinh và no' phâi tra tài chInh trên co' so' chu'a chit khu vào ngày 30 
tháng 06 nàm 2020: 

Qua h?n 
VND 

TAI SAN TAI CHIN H 

KhOng k$' hn 
VND 

D4n 01 nãm 
VND 

Ti)' 01 — 03 Ti)' 03— 05 
nãm nãm 
VND VND 

Trên 05 
nãm Tong cong 
VND VND 

Tin Va các khoàn tu'o'ng du'o'ng tin - - 7.794.800.816 - - - 7.794.800.816 
Cãc khoan du tu' tài chinh - 18.378.189 104.632.571.781 25.539.800.000 - - 130.190.749.970 
- Hap d6ng tiên gCi'i cO kj han - - 104.632.571.781 25.539.800.000 - - 130.172.371.781 
- C6phiu - 18.378.189 - - - - 18.378.189 
Các tài san khác - - 12.567.996.764 - - - 12.567.996.764 
- Phái thu ti)' hoat dOng quán J' 

danh mqc dâu tu' và quãn I qu 
(*) - 12.373.387.469 - - - 12.373.387.469 

- Phãithukhác - 194.609.295 - - - 194.609.295 

TONG CONG 18.378.189 124.995.369.361 25.539.800.000 - 150.553.547.550 

NcY TAI CHiNH 
Câc nghia vçi no' tài chinh khäc - 1.353.119.931 - - 1.353.119.931 
- Phái trã nhà cung cap - 1.279.717.943 - - - 1.279.717.943 

- Phãi trá khác - 73.401.988 - - 73.401.988 

TONG CONG 1.353.119.931 1.353.119.931 

(*) cia baa g6m dii' phOng phái thu khO dOi 

li• ,c•J C) .; 
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Cong ty TNHH Qun I Qu9 Bo Vit B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIO'A NIEN DO (tip theo) 
tai ngày 30 thang 06 näm 2020 vã cho giai doan tài chinh sáu thang kt thüc cüng ngãy 

28. CHiNH SACH QUAN LV RUI RO TAI CHINH (tip theo) 

Rüi ro thanh khoán (tiép theo) 

Bng sau day tOrn tt thO gian dáo h?n  theo hcp dng cCia cac tài san tài chinh va no' phài trà tài chinh trên co' sO' chu'a chiM khu vào ngày 31 
tháng 12 nãm 2019: 

Qua han 
VND 

TAI SAN TAI CHINH 

KhOng k' h?n 
VND 

Den 01 nãm 
VND 

lu,'01-03 Tc'O3-05 
nãm nãm 
VND VND 

TrOn05 
nãm Tong cong 
VND VND 

Tin và các khoan tu'o'ng tho'ng tin - - 423.503.327 - - - 423.503.327 
Các khoan dâu tu' tài chinh - 18.378.189 90.468.129.041 28.605.253.425 - - 119.091.760.655 
- HcipdongtiengCricOk$'han - - 90.468.129.041 28.605.253.425 - - 119.073.382.466 
- C6phiu - 18.378.189 - - - - 18.378.189 
Cáctâi san khác - - 18.282.333.166 - - - 18.282.333.166 
- Phái thu tC hoat dOng quân 1$' 

danh muc dau tu' và quãn Ij2 qu 
(*) - - 17.827.946.366 - - - 17.827.946.366 

- Phâithukhác - - 454.386.800 - - - 454.386.800 

TONG CONG 18.378.189 109.173.965.534 28.605.253.425 - 137.797.597.148 

NOTAICHINH 
Các nghia vu no' täi chinh khác - 1.567.516.514 - - - 1.567.516.514 
- Phài trâ nhà cung cap - 1.445.960.558 - - - 1.445.960.558 

- Phâi trá khác - 121.555.956 - - - 121.555.956 

TONG CONG 1.567.516.514 1.567.516.514 

(*) dã bao gôm du'phOng phái thu khO dOi 

Tàisàn dam bão: Cong ty khong nm giO'tai san dam bao cOa ben khãc vào ngày 30 tháng 06 näm 2020 và ngay 31 tháng 12 nàm 2019. 
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Cong ty TNHH Qun I Qu9 Bo Vit B09a-CTQ 

THUYET MlNH BAO cÁo TAI CHINH GIU'A NIEN DO (tip theo) 
ti ngày 30 tháng 06 nàm 2020 và cho gEal doan tài chinh sáu tháng kt thUc cüng ngày 

28. CHINH SACH QUAN LY RUI RO TAI CHINH (tiép theo) 

Ru! ro thj tru'ông 

Rüi ro th tru'äng là ri ro ma giá tn ho'p l ca môt cOng cu tài chInh thay dói do su' bin dOng 
cüa các nhân to chO yu nhu' lãi sut, t' giá hOi doái và giá cO phiu. 

RQi ro Iãi sut 

Ri ro lãi sut là rüi ro ma giá tn hçp I' hoäc càc luOng tin trong tu'ong lal cüa môt cong cci 
tài chInh Se bin dng thea nhO'ng thay dOi cüa lãi sut th tru'O'ng. Rüi ro th tru'ng do thay 
dOi läi suât cüa Cong ty chi yu lien quan den càc khoàn tien gü'i cO kS' h?n. 

Cong ty quàn I' rUi no Iäi sut bng cách phân tich tinh hinh cnh tranh trén thj tru'O'ng dé CO 
du'c các al suât CO ll cho myc dich cüa Cong ty Va van nãm trong gi&i h?n  quàn l rüi ro 
cOa minh. 

Cong ty khOng thu'c hiên phàn tEch dO nhay dOl vài al sut cho giai doan tài chinh két thüc 
ngày 30 thàng 06 nàm 2020 vi các hQ'p dOng tien gCi'i dèu cO Iài suet cO dnh vài muc dIch 
mua và näm giü' dn khi dáo han. 

.0 
RQi ro ngoai tê 

Rüi ro ngoai té là ruE ro ma giá tn hcp I' hoäc các luOng tien trong tu'ng al ci1a mt cOng cu 
tài chInh bien dOng  do thay dOi t' giá ngoai të hOi doái. Blén dOng  cOa t giá ngoai tê giG'a 
dOng Vit Nam và các ngo?i t khác CO the ành hu'&ng den tinh hlnh tài chinh Va két qua kinh 
doanh cua Cong ty. 

Cong ty khOng CO rcii 10 dáng ké nào ye ngoi t. 

Rcii ro th/ tru'ô'ng (tiép thea) 

RQi ro v4 giá c6 phiu, chO'ng chi qu 
'8 

T?i ngay baa cáo, giá tr hop l' cua chii'ng khoán vOn niêm yet là 32.768.400 VND (ngày 31 
tháng 12 nàm 2019: 41.059.200 VND). Su' tang (hoäc giàm) 10% cua giá ch0'ng khoán niêm 
yet CO the lam tang (hocgiàrn) môt t'Iê tu'ng O'ng trén doanh thu tü' ho?t dng du tu' cOa 
Cong ty, tuy thuçc vào mu'c dç trQng yeu Va kéo dat cua sci' suy giam, và tuy thuoc vào trang 
thai nàm giG' cGa danh mcic dOl v&i nhG'ng cO phiêu cO ành hu'ârng dáng ké t&i chT sO cGa th 
tru'ng. 

Anhhu'&nglen 
Ic,i nhuán tru'&c thuë 

cUadanhmuccOphiêu 
Bi4n dOng niêm yOt (*) 

cQach1s6th/tru'&ng (VND) 

Ngay 30 tháng 06 näm 2020 
Kich bàn I + 10% 
Kich bàn 2 -10% 

Ngày 31 tháng 12 näm 2019 
Kich bàn 1 +10% 
Kich bàn 2 -10% 

(*) Lu'u ': SO lieu du'c tmnh toán áp dyng chmnh sách trich 1p dy' phOng giãm giá chG'ng 
khoán thea quy dnh tai Thông tu' 48 Va Thông tu' 146 do dO ành hu'&ng len Io'i nhun 
tru'c thué cOa viêc bién dông già cO phiéu niêm yet chi tmnh tOi các cO phiéu cO gia thj 
tru'&ng giàm xuOng du'ài gia gOc. 
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Cong ty TNHH Quán I Qu9 Bâo Vit B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIU'A NIEN 00 (tiép theo) 
tai ngáy 30 tháng 06 näm 2020 vâ cho giai oan tái chinh sáu thang kt thüc cOng ngäy 

29. THUYET MINH BO SUNG TAt SAN TAt CHINH VA N9 PHAI TRA TAt CHiNH 

Ngáy 06 tháng 11 näm 2009, BO Tái ch[nh dä ban hành Thông tu' so 210/2009/TT-BTC hu'O'ng 
dn áp dung Chun mu'c Báo cáo Tài chmnh QuOc t4 v trinh bay báo cáo tài chmnh và thuyét 
minh thông tin dOi v&i cong cu tài chinh ('Thông tu' 210") cO hiêu lgi'c cho càc nàm tài chinh 
bt du tO' hoäc sau ngày 01 tháng 01 nàm 2011 Thông tu' 210 dã du'a ra các dnh nghTa v 
cOng cci tài chinh, bao góm tài sn tài chinh và no'  phài trà tài chinh, cOng cu tài chinh phái 
sinh và cOng cv vOn chO s& hu'u cOng nhu' quy dinh  cách thO'c phan Ioai, trinh bay và thuyt 
minh các Ioai cong cv nay. 

Do Thông tu' 210 chi quy dinh vic trinh bay báo cáo tài chInh và thuyét minh thông tin dOi 
v&i các cong cu tài chinh, các khãi niêm v tài san tài chinh và nç phâi trã tái chinh cOng nhu' 
các khái niêm lien quan chi áp dyng dôi vài viec lap thuy4t minh nay. Các khoân myc tài san 
và no'  cOa Cong ty vn du'o'c hi nhn và h?ch  toán theo các quy dlnh  hin hành cOa các 
Chun mu'c IKe toán và He thong Kê toán Viêt Nam, các chinh sách ke toán áp dung cho 
cong ty quàn I' Qu9 0àu tu' chCi'ng khoán theo quy thnh tai Thông tu' 125/2011/TT-BTC ngày 
05 thãng 9 nàm 2011 cOa BO Tài chInh và các quy dinh pháp I' cO lien quan. 

Tài san tài chInh  

Các tài san tài chmnh cOa Cong ty theo ph?m vi cOa Thông tu' 210 bao góm tin và các khoan 
tu'ng du'ang tiên, các khoan tièn gO'i cO ks' h?n, các khoan phài thu khách hang và phài thu 
khác, các cong cv tài chInh du'o'c niêm yet và chu'a du'p'c niêm y4t. 

Theo Thông tu' 210, tài san tài chinh duvc phan loai mt cách phO ho'p, cho muc dich thuyét 
minh trong baa cáo tài chInh thành môt trong các lo?i sau: 
Tài san tài chInh  (tiep theo) 

Ta! san tài chInh d'u'o'c ghi nhãn theo giá tn hop I thông qua Báo cáo kt qua ho?t 
dng kinh doanh 

Là môt tài san tài chinh thóa man mOt trong các dieu kin sau: 

a) Tài san tài chInh du'o'c phãn loi vào nhOm nem giG' de kinh doanh. Tài san tài chinh 
du'o'c phàn loal vào nhOm chCi'ng khoán nàm giG' de kinh doanh, n4u: 

V 0u'c mua hoàc tao ra chO yeu cho myc dich ban I?i/mua l?i trong thO'i gian ngän; 

V CO bng ch0'ng ye viGc kinh doanh cong cv dO nhem mcjc dich thu 'i ngen han; 
hoäc 

V Cong cy tài chinh phái sinh (ngoi trO' các cOng cy tài chinh phái sinh du'o'c xác 
dnh là mt ho'p  dOng baa lành tài chinh hoc mt cOng cv phOng ngCi'a 101 ro hieu 
q uà). 

b) Ti thai diem ghi nhân ban deu, darn vj xp tài san tài chinh vào nhOm phân ánh theo 
giá tr ho'p  l' thông qua Báo cáo két qua hoat dông kinh doanh. 

Các khoán d'u tu' nâm giiv cfn ngày dáo han 

Là các tài san tài chinh phi phái sinh vO'i các khoàn thanh toán CO dnh hoäc CO the xác 
dinh và cO k' dáo han cO dinh ma darn v cO ' djnh Va cO kha nang giG' den ngày dáo han, 
ngoai trU': 

a) Các tài san tài chinh ma t?i  thO'i diem ghi nhn ban deu dã du'o'c xep vào nhOm ghi 
nhan theo giá tn ho'p l' thông qua Báo cáo ket qua hoat dng kinh doanh; 

b) Các tài san tài chinh dä du'o'c xep vào nhOm sen sang dé bàn; 

c) Các tài san tài chinh thóa man dlnh  nghTa v các khoan cho vay và phai thu. 

42 



Cong ty TNHH Quân I' Qu9 Báo Vit B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO cÁo TAI CH(NH GICJ'A NN DO (tip theo) 
tai ngay 30 thang 06 nàm 2020 và cho giai oan tài chinh sàu thàng két thUc cüng ngày 

29. THUYET MINH BO SUNG TAI SAN TAI CHINH VA NQ PHAI TRA TAI CHiNH (tiép theo) 

- Các khoàn cho vay va phái thu 

Là các tài san tài chinh phi phài sinh vO càc khoàn thanh toàn có djnh hoc cO the xãc 
dnh và không 5u'c niêm yet trén th tru'ông, ngoai trü': 

a) Cäc khoàn ma dcn v cO ' dinh bàn ngay hoäc sé bàn trong tu'ong lal gen du'o'c phan 
loai là tài san nm giG' v muc  dich kinh doanh, và cOng nhu' càc loai ma tal thOi diem 
ghi nhn ban du duvc dan v xép váo nhôm ghi nhân theo gia tr! hçp l' thông qua 
Báo cáo két qua hot dông kinh doanh; 

b) Càc khoan du'o'c do'n vi xép vao nhOm sen sang d bàn tal thO'i diem ghi nhn ban 
du; hoc 

C) Càc khoàn ma ngu'ô nm giG' Co the không thu hói du'c phen I&n già trl du tu' ban 
déu, không phai do suy giàm chét lu'ang tin dung, vâ duc phân lo?i vào nhOm san 
sang d4 bàn. 

Tài san dn sang d ban 

Là càc tài san tài chinh phi phài sinh du'ac xác d!nh  là sen sang dé bàn hoäc không du'o'c 
phân loai là: 

a) Càc khoan cho vay vã các khoán phai thu; 

b) Càc khoan déu tu' giG' den ngày dào han; 

c) Các tài san tài chinh ghi nhan theo già tn hop l' thông qua Bào cáo két qua hoat dông 
kinh doanh. 

No' phãi trâ tài chInh  

Na phãi tra tài chinh cia Cong ty theo pham vi ccia Thông tu' 210 bao góm càc khoàn phài 
tra ngu'o bàn và càc khoan phài tra khác. 

Theo Thông tu' 210, no phài tra tài chinh, cho muc dIch thuyét minh trong bào cào tài chinh, 
du'ac phàn loal môt càch phO hop thành: 

Các np'phài trã tài chInh th'çc ghi nhân thông qua bâo cáo kt qua ho?t dng kinh 
doanh 

Là mQt khoàn na phai tra tài chinh thOa man môt trong càc diéu kiên sau: 

a) Na phãi trã tài chinh du'yc phan Io?i vào nhOm nm giG' dé kinh doanh. N phal trà 
tài chinh du'c phan loal vào nhOm chü'ng khoàn nem giG' d kinh doanh, néu: 

/ Ou'c mua hoäc tao ra chG yéu cho muc dich bàn lai/ mua l?i  trong thOi gian 
ngan; 

/ Co bng chG'ng ye viêc kinh doanh COng cv dO nhem mçic dich thu Iç'i ngn h?n; 
hoäc 

'/' Cong cci tài chInh phài sinh (ngoai trG' càc cong cci tài chinh phài sinh du'ac xàc 
dinh là mt hop dóng bao lãnh tài chinh hoc mOt  cong cv phong ngG'a rOi ro hieu 
qua). 

b) Tai thO'i diem ghi nhn ban deu, dan v xép n phâi tra tài chinh vào nhOm phan ành 
theo già tn hop l' thông qua Bào cáo két qua hoat dOng kinh doanh. 

ø Các khoãn no' phài trà tà! chInh du'o'c xác djnh theo giá tn phân b6 

Càc khoàn n phái tra tài chinh không du'Q'c phân lo?i vào nhOm du'c ghi nhn thông 
qua báo cáo két qua ho?t dng kinh doanh Se du''c phan lo?i vào nhOm các khoan n 
phài tra tài chinh du'c xàc djnh theo gia trj phân b6. 

Ik
s

/ 
\\
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Cong ty TNHH Qun I Qu Bo Vit B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO cÁo iAi CHINH GIU'A NIEN DQ (tip theo) 
tai ngày 30 thàng 06 näm 2020 và cho giai doan tài chInh sáu thàng kt thtic cCing ngày 

29. THUYET MINH BO SUNG TAI SAN TAt CHINH VA NQ!  PHAI TRA TAI CHINH (tiép theo) 

BU trU' cac tài san và no' phâi trã tài chInh  

Càc tài san tài chmnh và nç phài trà tài chmnh du'c bü trü' và già trl thun Se uvc trinh bay 
trên bang can dói k4 toán neu, Va chi nOu, Cong ty cO quyn hap phàp thu'c hin vic bü trU' 
càc già trj dã du'o'c ghi nhân nay và CO ' thnh bO trti' trén ca s& thun, hoàc thu du'c các tài 
san và thanh toàn n phài trá dóng thO. 

Xãc dinh qiá tn ho'p t cUa cônq Cu tài chInh  

Cong ty sO' dçing phu'o'ng phàp va giâ djnh sau dày &FQ'c sO' dçng d trO'c tinh giá tr hp I': 

Gia tn ho'p I' cOa tin mat và tién gO'i ngn h?n,  cac khoan phal thu khàch hang, cac 
khoàn phâi tra ngu'O'i bàn Va n' phâi tra ngan h?n  khàc tu'o'ng du'o'ng v&i già trl ghi só 
cOa cOa càc khoàn myc nay do nhO'ng cong cy nay cO k9 hn ngn. 

Gia tr ho'p l' cOa Càc tài san tài chinh sn sang d bàn chu'a niêm yet du'p'c XáC dlnh  dy'a 
trên già cong bó, neu cO, trén càc th tru'O'ng cO giao dICh  hoc du'c u'O'c tinh bng CàC 
phu'ang pháp dinh gia phU hop. 

N 

4 
A 
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Cong ty TNHH Quàn I' Qu9 Bâo Viêt B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH GICJ'A NIEN DO (tip theo) 
tai ngày 30 thang 06 nãm 2020 Va cho giai do?n tài chinh sáu tháng kêt thüc cCing ngày 

29. THUYET MINH BO SUNG TAI SAN TAI CHiNH VA NQ?  PHAI TRA TAI CHiNH (tip theo) 

Giá trl ghi só va giá tn hçp I' cüa tài sn và n phi trà tãi chinh tai ngày 30 tháng 06 nãm 2020: 

Giá tn ghi s6 DLF phOng giám giá tn 
VND VND 

TAI SAN TAI CHINH 

Tóng 
VND 

Giá frj hQp Ij' 
VND 

fu tu' kS' han c6 dlnh 124.009.712.340 124.009.712.340 124.502.240.808 
- Cho vay va phâi thu - Ho'p dOng tiên gU'i 124.009.712.340 124.009.712.340 124.502.240.808 
Du tu' von 18.378.189 18.378.189 32.768.400 
- San sang dê bàn 18.378.189 18.378.189 32.768.400 
Phi thu khãc 15.921.589.762 (3.353.592.998) 12.567.996.764 12.567.996.764 
- PhaithutrhotdOngquánIj'danh muc 

dâu ttr và quãn I' quj 
15.726.980.467 (3.353.592.998) 12.3 73.387.469 12.373.387.469 

- Phâithukhác 194.609.295 194.609.295 194.609.295 

Tin Va cãc khoàn tu'o'ng du'o'ng tin 7.794.800.816 7.794.800.816 7.794.800.816 

TONG cQNG 147.744.481.107 (3.353.592.998) 144.390.888.109 144.897.806.788 

NçY PHAI TRA TAI CHINH 
Các nghia vu no' tái chmnh khác 1.353.119.931 1.353.119.931 1.353.119.931 
- Phâi trá nhà cung cp 1.279.717.943 1.279.717.943 1.279.717.943 

- Phâi trã, phài nOp khác 73.401.988 73.401.988 73.401.988 

TONG CQNG 1.353.119.931 1.353.119.931 1.353.119.931 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu Bo Vit B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GICYA NIEN 00 (tip theo) 
tal ngày 30 thang 06 näm 2020 và cho giai doan tài chinh sáu tháng két thUc cOng ngây 

29. THUYET MINH BO SUNG TAI SAN TAI CHINH VA N PHAI TRA TAI CHINH (ti&p theo) 

Giá trl ghi so va giá trl ho'p t cOa tài sn và np' phái trà tài chInh ti ngày 31 thang 12 näm 2019: 

Giá fri ghi s6 Dtr phOng giám giã tn 
VND VND 

TAI SAN TAI CHINH 

T6ng 
VND 

Giá fri hQ'p I 
VND 

0u tu' k' han cO dinh 113.539.310.683 113.539.310.683 114.220.727.399 
- Cho vay va phãi thu - Hap dOng tiên gü'i 113.539.310.683 113.539.310.683 114.220.727.399 

0u tu' von 18.378.189 18.378.189 41 .059.200 
- Sn sang c1 ban 18.378.189 18.378.189 4 1.059.200 

Phi thu khác 21.635.926.164 (3.353.592.998) 18.282.333.166 18.282.333.166 
- Pháithu tCrhoatdOng quán I$'danh muc 

dâutu'và quânIj'qu 21.181.539.364 (3.353.592.998) 17.827.946.366 17.827.946.366 

- Phàithukhác 454.386.800 454.386.800 454.386.800 

Tin vâ càc khon tu'ong du'o'ng tin 423.503.327 423.503.327 423.503.327 

TONG CQNG 135.617.118.363 (3.353.592.998) 132.263.525.365 132.967.623.092 

NO' PHAI TRA TAI CHIN H 
Các nghia vu nç tài chinh khâc 1.567.516.514 1.567.516.514 1.567.516.514 
- Phái trã nhà cung cp 1.445.960.558 1.445.960.558 1.445.960.558 

- Phãi trá, phãi flOp khác 121.555.956 121.555.956 12 1.555.956 

TONG CQNG 1.567.516.514 1.567.516.514 1.567.516.514 

Cia tn ho'p I cOa các tài sn tâi chinh và n phi trã tài chinh du'Q'c tinh thea giá trj ma cOng cv tài chinh Co th dUVC chuyn dOl trong mt giao dich 
hn ti giO'a các ben tham gia, ngo?i trO' tru'ng ho'p ban hoc thanh I bt buOc. 
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Ngtv&i p Phé duyt 

Ba Nguyn Th Chin Ong Dng Chi Nghia 
K toán K toán tru'&ng 

en lnh An 
Tong Giám dOc 

Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Vit B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHFNH GIU'A NIEN Q  (tip theo) 
ti ngày 30 thang 06 nám 2020 vá cho giai don tài chinh sau tháng kêt thOc cOng ngày 

30. CAC SI? KIEN PHAT SINH SAU NGAY KET THUC KY KE TOAN GIU'A NIEN DQ 

KhOng Co sy' kin nao phat sinh sau ngày kt thUc k' k& toán giO'a niên d yeu cu phâi u'c 
dlêu chTnh hay thuyet minh trong báo cáo tài chInh giO'a niên d cOa Cong ty. 

Ha Nôi, Viêt Nam 

Ngay 14 thang 08 näm 2020 
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