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Cong ty TNHH Quàn I' Qu Baa Vit 

THONG TIN CHUNG 

CONG TV 

Cong ty TNHH Quàn l' Qu9 Bào Vit ('Cong ty"), tru'O'c dày là Cong ty TNHH mOt thành viên Quán l' 
Qu9 u ti.i' Chü'ng khoán Bâo Vit, là cong ty con 100% s& hO'u cOa Tp doàn Bâo Vit (tru'O'c dày 
là Tong Cong ty Bo him Vit Nam), du'c thành 1p theo Quyét dnh sO 91 lI2005IQDIHQT-BV 
ngày 22 tháng 8 näm 2005 ca HOi  dOng Qun tr TOng Cong ty Bo him Vit Nam và Giy phep 
Thành Ip và Ho?t  dng sO 05/UBCK-GPHDQLQ do Uy ban ChCi'ng khoán Nhà nu'O'c ban hành ngày 
08 tháng 11 nàm 2005. Giy chO'ng nhn Oang k' kinh doanh cOa Cong ty duc diêu chTnh 7 ln vO'i 
Ian thi' 7 du'o'c thi'c hiên vào ngày 31 tháng 7 nàm 2018. Mt sO thong tin v Cong ty theo Giy 
chO'ng nhän fàng k' kinh doanh thay dOi ln thü' 7 ngày 31 thang 07 nàm 2018 nhu' sau: 

Ong Pham Ngoc Scm ChO tich 
Ong Nguyen Xuàn Viêt Thành viên 
Ong Nguyn Oinh An Thành viên 

Ma sO doanh nghiêp 
Ten doanh nghiep 
Da chi trçi s chinh 

Ngành ngh kinh doanh 
VOn diu lé 
Thành viên sang Ip  

0100111761-129 
Cong ty TNHH Quân l' Qu9 Bâo Viêt 
Tng 6, TOa nhà sO 72 Trn Hu'ng o, phu'ng Trn Hu'ng Oo, qun 
Hoàn Kim, Ha Nôi 
Quân l' qu9 du tu' chü'ng khoán và quãn l' danh muc du tu'. 
100.000.000.000 VND 
Tap doàn Báo Vit 

HQI DONG THAN H VIEN 

Thành vien HOi dOng Thành vien trong k' và vào ngày lap báo cáo nay nhu' sau: 

BO nhiêm ngày 24 thang 7 nàm 2018 
BO nhiêm ngay 19 tháng 7 nãm 2018 
BO nhiêm ngày 18 tháng 01 nàm 2017 

KIEM SOAT VIEN 

Các k14m soát viên trong kS'  và vao ngày 1p báo cáo nay nhu' sau: 

Ong Phan fàng Thành Kim soàt viên chuyên tràch BO nhiêm ngày 23 thàng 01 nàm 2018 

TONG GIAM DOC 

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

Ong Nguyn Dlnh An TOng Giám dOc Tái bO nhiêm ngay 24 tháng 07 nàm 2019 

NGU'O'I DI DIN THEO PHAP LUAT 

Ngu'O'i di din theo pháp lut cOa Cong ty trong nàm Va vào ngay 1p báo cáo nay là Ong Nguyn 
Dinh An — TOng Giám dOc. 

KIEM TOAN VIEN 

Cong ty Trách nhim HG'u hn Ernst & Young Vit Nam là cong ty kim toán cho Cong ty. 
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Cong ty TNHH Quán I' Qu9 Bào Vit 

BAa CÁO CUA TONG GIAM OOC 

Tong Giám dOc Cong ty TNHH Quàn I' Qu9 Bo Viet  ("Cong ty") trinh bay báo cáo nay và báo cáo t 
I an toán tái chInh cia Cong ty t?i  ngay 30 tháng 06 näm 2020. 

TRACH NHIM CUA TONG GIAM oOc DOt VOl BAO CÁO TV L AN TOAN TAI CHiNH 

TOng Giám dOc cam kOt dã tuán thu nhu'ng yOu cu cüa Thong tu' sO 87/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 
8 näm 2017 cua Bô Tái chInh quy dinh chi tiOu an toân tài chinh vâ blén pháp xcj' I' dOi vO các tO 
chCi'c kinh doanh chti'ng khoán khOng dap ti'ng chi tiêu an toãn tái chinh ("Thông tu' 87") và Thuyét 
minh 2.1 cOa báo cáo t' Ie an toán tái chinh trong viêc lap vâ trinh bay báo cáo tç' l an toán tái chInh 
t?i ngay 30 tháng 06 näm 2020. 

CONG BO CUA TONG GIAM DOG 

Theo ' kién cüa TOng Giám dOc Cong ty, báo cáo t' I an toàn tái chInh kern theo du'ç'c Ip vá trinh 
bay phü hQ'p vài Thông tu' 87 Va Thuyét minh 2.1 cOa báo cáo t' lé an toàn tái chinh. 

L 
I 

A ung '..c -nDlnhAn 
TOng Giám dOc 

Ha Ni, Viêt Nam 

Ngày 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  

So tham chiOu: 61358459/21917363/BVF-A1TC/LR 

BAO CÁO KET QUA CONG TAC SOAT XET BAO CÁO T? L AN TOAN TAI CHiNH 

KInh gO'i: Hi 86ng Thành viên cUa Cong ty TNHH Quán I Qu9 Bão Vit 

Chüng tOi dã thu'c hiên soát xét báo cáo tè  le an toàn tài chinh kern theo cia Cong ty TNHH Quàn l Qu9 
Bào Viêt ("Cong ty") ti ngày 30 tháng 6 nàm 2020 du''c 1p ngày 14 tháng 8 nàm 2020 và du'Q'c trinh bay 
tü' trang 05 den trang 28. Báo cáo nay dà du'çc Tong Giám dôc Cong ty lap thea các quy dinh cOa Thông 
tu' sO 87/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 08 näm 2017 cia BQ Tái chinh quy dinh chi tiêu an toàn tài chinh 
và biên pháp xO' I' dOi vài các tO chü'c kinh doanh chü'ng khoán khOng dáp u'ng chi tiêu an toàn tài chinh 
(Thông tu' 87") và Thuyt minh sO 2.1 cOa baa cáo t' lé an toán tài chmnh. 

Trãch nhim ca Tông Giám d6c Cong ty 

TOng Giám d6c Cong ty chu trách nhim Ip và trinh bay báo cáo t' l an toàn tài chinh phU hQ'p v&i 
Thông tu' 87 Va ThuyOt minh sO 2.1 ccia báo cáo t' lê an toán tài chinh. TOng Giám dOc cOng chju trách 
nhiêm v kiém soát nOi b ma TOng Giám dOc xác dinh là cn thiét dé dm baa viêc lap và trinh bay baa 
cáo t' lé an toàn tái chinh khOng cô sai sot trQng yOu do gian Ian hoäc nhâm Ian. 

Trách nhiêm cUa Kim toán viên 

Trách nhiem  cCia chting tOi là du'a ra kOt Iuán vO baa cáo tç' lê an toán tái chinh du'a trén kOt qua soát xét 
cüa chUng tOi. Chüng tOi dä th'c hiên cong viêc soát xéttheo ChuOn mu'c Viêt Nam v hp dOng dich vu 
soátxétsO 2410- Soát xet thông tin tài chinh giu'a niên dO do kiOrn toán viên dOc 1p cOa do'n v thu'c hiên. 

Cong viêc soát xét thông tin tài chinh giCi'a niên dO baa gàm vic thçi'c hin các cuOc  phOng vOn, ch yOu 
là phOng vOn nhG'ng ngu'&i chju trách nhim ye các vOn dO tái chinh kO toán, và th'c hin thi tçic phân 
tich vá các thU tuc soát xét khác. Mt cuOc saát xét vO co ban có pham vi hep hn môt cuOc  kiOm toán 
duvc thyc hin thea các ChuOn mcj'c kiOm toán ViOt  Nam va do vy khong cho phép chUng tOi dat du'çc 
si' dam baa rang chUng tOi sé nhn biOt du'o'c tOt cà các van dO trQng yêu cO the du'c phát hien  trong 
môt cuOc  kiOrn toán. Thea do, chUng tôi khOng du'a ra ' kiOn kiOm toán. 
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EY 
Building a better 
working world 

Kt Iuãn ctia K16m toán viên 

Can cü' trên k4t qua soát xét cia chüng tOi, chUng tOi khong thy cO Vfl d gi khién chüng tôi cho rng 
báo cáo t' lé an toàn tài chinh kern theo, du'çc Ip va trinh bay, trén các khia c?nh  trQng yu, khong phti 
hçp v09 Thông tu' 87 và Thuyêt minh so 2.1 cta báo cáo t' lé an toán tái chInh. 

ChInh sách lap baa cáo và gb'! han v6 sii' dung báo cáo soát xét 

KhOng ph nhän ' kin nêu trén, chüng tOi xin Iu'u ' ngu'ô'i doc dn Thuyt minh sO 2.1 và Thuy4t minh 
sO 3 mô tà các quy dinh  ap dung, cac din giai vá các chmnh sách Ip báo cáo tç' le an toän tái chInh. óng 
thO nhu' tr]nh bay trong Thuyét minh sO 2.2, báo cáo t le an toán tài chInh du'o'c lap nhm tuán thu các 
quy dlnh  v 1p vá cong bO thông tin v báo cáo tç' le an toán tái chmnh cua Cong ty. Do do, báo cáo nay 
CO th khong phO hQ'p dO sO' dung  cho các muc  dich khác. 

c nhim HU'u hn Ernst & Young Vit Nam 

CONG TV 
C). TNHH •1. 

ERNST&YOIJN'- 
: VIETN,A 

CHI #
1
J 

HANOI 

Trjn-n h 
PhO TOng Giám dOc 
So GlOy CNDKHN KiOrn toán: 2071-2018-004-1 

Ha NOi, Viêt Nam 

Ngày 14 thang 08 nãrn 2020 

A member firm of Ernst & Young Global Limited 
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Ong Phm Lu'o'ng Hoang 
Phu trách Kiém soát Nôi bO vá 
Pháp ché 

tiyÔn Olnh An 
TOng Giám dOc 

Cong ty TNHH Quàn I' Qu9 Bào Vit 
So Cong van:  

V/v: Báo cáo t le an toán tài chinh 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
OOc laD - Tu' do - Hanh phOc  

Ha NOi, ngay 14 thang 08 näm 2020 

BAO CÁO T L AN TOAN TAI CHINH 

Ti thô'i diem: 30 thang 06 nãm 2020 

KInh gU'i: Uy ban ChU'ng khoán Nhà nu&c 

Chüng tOi cam doan rng: 

(1) Báo cáo du'o'c xáy dçi'ng trên co' sO' sO lieu du'c cp nhtti ngãy 1p báo cáo theo dung quy 
dnh tal Thong tu' sO 87/20171TT-BTC ngáy 15 tháng 8 näm 2017 cOa BO Tái chinh quy dlnh 
chT tiêu an toán tái chinh và bin pháp xO' l' dOl vài các tO chU'c kinh doanh chu'ng khoán khOng 
dáp ci'ng chi tiêu an toán tái chinh; 

Oi vO'i nhO'ng yen d CO the nh hu'&ng den Unh hinh täi chinh cOa Cong ty phát sinh sau ngay 
1p báo cáo nay, chung tOi Se cp nht trong kS'  báo cáo tiep theo; 

Chung tOl xin hoàn toán chlu trách nhiêm tru'Oc Pháp lut ye ti chinh xác và trung thu'c cOa 

nçi dung báo cáo. 

Ong Oäng Chi Nghia 
Ké toán tru'&ng 

Ha Nôi, Vit Nam 

Ngay 14 tháng 08 näm 2020 
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Ong Dng ChI Nghia 
K toán trLng 

Ong Phm Lu'ang Hoang 
Phu trãch Kiém soãt NOi bO và 
Pháp ch 

n Dinh An 
am dOc 

Cong ty TNHH Qun 19 Qu9 Bâo Vit 

BAO CÁO T'' LE AN TOAN TAI CHIN H (tip theo) 
t?i ngày 30 tháng 06 nàm 2020 

BANG TONG HOP CÁO CHf TIEU RUI RO VA VON KHA DI,JNG 

Dan vi: VND 

STT CAC CHI TIEU 
Thu y4t 
rn/nh 

Cia fr/ rOi rol 
v6n khá dyng 

1 T6ng giã tr rCii 10 th trLng 5.1 3.276.840 

2 Tóng già tr rüi 10 thanh toán 5.2 12.670.634.549 

3 T3ng g trl rüi 10 hot dng 5.3 15.047.573.653 

4 T6ng giá trl rtii ro (4=1+2+3) 27.721.485.042 

5 Von khã dyng 4 130.01 0.979.028 

6 Ty I an toàn Von khâ dyng (6=5/4) (%) 468,99% 

- 

Ha NOi, Vit Nam 

Ngày 14 thang 08 näm 2020 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Vit 

THUYET MINH BAO cÁo -I-c' LE AN TOAN TAI CHiNH 
tal ngay 30 thang 06 nàm 2020 

CONG TV 

Cong ty TNHH Qun 19 Qu9 Bo Vit ("Cong ty"), tru'O'c dày là Cong ty TNHH mt thành viên 
Quàn 19 Qu9 u tu' Chü'ng khoán Bào Vit, là cong ty con 100% s& hü'u ca Tp doàn Bo 
Vit (tru'O'c dày là Tong Cong ty Baa hiém Vit Nam), du'Q'c thành 1p theo Quy4t djnh sO 
91 1/2005/QD/HOQT-BV ngày 22 tháng 8 nàm 2005 cOa Hôi dOng Quan trl TOng Cong ty Baa 
him Viet Nam và Giy phép Thành lap và Hoat dng sO 05/UBCK-GPHDQLQ do Uy ban 
Chü'ng khoán Nhà nu'c ban hành ngày 08 tháng 11 nàm 2005 và các Giy phép dièu chTnh 
Giy phép Thành 1p và Hoat dng cong ty quàn 19 Qu9 nhu' sau: 

 

Giy phep diu chinh 
giy phep Thânh Ip và 
Hoat dông cong 4' quán 
ly Quys6 

 

Diu chTnh tang vOn dièu lé cüa Cong ty tLi' 
25 tç' len 50 t9 dOng Vit Nam; 061 ten cong 
ty thành Cong ty TNHH Quán 9 Qu9 Bào 
Vit; Thành viên sang 1p cOa Cong ty là 
Tap doàn Baa Vit. 
0iu chnh, bO sung ngành nghè kinh 
doanh: Them mOl nganh ngh "Tu' vn du 
tu' chU'ng khoán". 
Thay dOi ngu'O dai diên theo phap luãt: 
Ong 0âu Minh Lâm-ChO tich HOi dOng 
Thành viên kiêm TOng Giám dOc 
Diu chinh tang vOn dièu lê cüa Cong ty tü' 
50 tç' len 100 t9 dOng Viêt Nam 
0iu chinh ngu'ô'i dal diên theo pháp luât 
thành Ong 0âu Minh Lam — ChO tjch Hôi 
dOng thành viên 
Diu chinh try s& chinh Cong ty ye Tng 6, 
Tôa nhà sO 72 Trn Hu'ng 0a0, phu'O'ng 
Tren Hu'ng 0a0, Quân Hoàn Kiém, Thánh 
phO Ha NQi 
01èu chinh v ngu'Oi dal diên theo pháp luât: 
Ong Nguyen DInh An — TOng Giám d6c 

10/UBCK-GPDCQLQ 14 tháng 12 näm 2007 

38/GPDC-UBCK 18 tháng 6 näm 2012 

08/GPDC-UBCK 22 thang 4 näm 2015 

27/GPDC-UBCK 22 tháng 9 nàm 2015 

01/G PDC-UBCK 24 tháng 02 nàm 2017 

04/GPDC-UBCK 01 thang 6 näm 2017 

53/GPDC-U BC K 31 tháng 7 nàm 2018 

Hot dQng chinh cüa Cong ty là quan 9 qu9 deu tu' chü'ng khoán và quân 9 danh myc deu 

tu'. 

Cong ty cO try s& chinh t Tng 6, TOa nhà sO 72 Tren Hu'ng 0o, Hoàn Kiém, Ha NOI. 

2. CcYScYTRINH BAY 

2.1 Van bàn pháp quy ap dyng 

Báo cáo t9 l an toàn tài chinh ca Cong ty du'Q'c 1p và trinh bay phO hp vO'i quy djnh trong 
Thong tu' sO 87/20171TT-BTC ngay 15 thang 8 näm 2017 ca B Tài chmnh ("Thong tu' 87") 
quy dnh chi tiêu an toàn tài chinh và bin pháp xO' 9 dOi vO'i các tO chU'c kinh doanh chii'ng 
khoán khOng dáp u'ng chi tiêu an toàn tài chinh. Thong tu' 87 có hiu ly'c thi hánh tü' ngày 10 
thang 10 nàm 2017 và thay the Thong tu' sO 226/2010/TT-BTC ngay 31 tháng 12 nàm 2010 
cOa Bô tru'ó'ng Bô Tài chmnh quy dinh chi tiêu an taàn tài chinh và bien phap xO' 9 dOl v01 các 
tO chci'c kinh doanh chO'ng khoán khOng dáp O'ng chi tieu an toàn tài chinh Va Thông tu' sO 
165/20121TT-BTC ngày 09 thang 10 nàm 2012 cOa BO Tài chinh sO'a dOi, bO sung môt sO 

dieu cOa Thông tu' sO 226/2O1OITT-BTC. 
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Cong ty TNHH Qun I Qu9 Bo Vit 

THUYET MINH BAO CÁO T? LE AN TOAN TAI CHINH (tip theo) 
t?i ngáy 30 thang 06 näm 2020 

2. CO SO' TR1NH BAY (tip theo) 

2.1 Van ban pháp quy ap dyng (tip theo) 

Báo cáo t' le an toán tài chinh nay dL1'Q'C 1p trên co' s& so Iiu tái chinh cia Cong ty t?i  ngày 

1p báo cáo. 

Các cách thU'c din giâi thrc Cong ty áp dyng trong mt s6 tru'&ng hç'p khong Co hu'O'ng dn 
cu th4 trong Thông tu' 87. 

Trong qua trinh lap vá trinh bay bao cáo nay, do môt sO nOi dung Thông tu' 87 chu'a hu'ong 
dn cci th& Cong ty dä ap dung  din gii du'O'i day cho mOt sO khon muc  dci'a trên hiu biét 

và dánh giá ca Cong ty. Cy th nhu' sau: 

   

 

Cach thu'c din gial cua Cong ty 

 

STT Khoàn myc 
C 

 

  

Chi tiêu "Các khoán 
giàm tn.i' khói tông chi 
phi" (Khon 2, Oièu 8 — 
Gia trl rüi ro hoat dOng, 
Thông tu' 87120171TT-
BTC) 

Chi tiêu "RC,i ro tang 
them" (Khoân 5, Oiu 9 — 
Giá tn rüi ro th tru'&ng, 
Thông tu' 87120171TT-
BTC) 

Chi tiêu "RUi ro tang 
them" (Khoàn 8, iu 10 
—Giátr! rOi rothanhtoán, 
Thông tu' 87120171TT-
BTC) 

D xac dinh chinh xac chi tiêu chi phi duy tn hoat dong 
cOa tO chCi'c kinh doanh chU'ng khoán trong vOng mu'äi 
hal (12) thang lin ké tinh tO'i thô'i dim tinh toán chitiêu 
an toàn tài chInh, các chi phi phi tin te phát sinh trong 
kS' cn du'o'c tn'.i' di khói tOng chi phi. Thea do, các khon 
giàm trcj' khói tOng chi phi baa gOm các chi phi sau: 

Chi phi khu hao; 
Chi phi hoäc hoán nhäp dv' phông suy giám giá tr 
các tái san täi chinh ngan han,  tál sn tài chinh dâi 
han vá tài san th chp; 
Chi phi hoc hoàn nhâp dci' phông suy giàm giá ti 
các khoan phài thu; 
Chi phi hoäc hoán nhäp du' phang suy giâm gia tn 
các tái san ngn han khac; 

Giá trl rOi ro thi tru'O'ng diu chinh tang them du'ac tinh 
bang: Giá trl rOi ro thi tru'ng cOa tài san tièm n rüi ro 
th tru'O'ng (chu'a baa gOm phn rOl no tang them) x He 
sO rCii ro tang them. 

Giá trj rüi no thanh toán diu chinh tang them du'c tinh 
bang: Cia trj rii ro thanh toán cOa tái san tim n rüi ro 
thanh toán (chu'a bao gôm phn rOl ro tang them) x He 
sO rüi ro tang them. 

2.2 Muc dich lap bão cáo tj' l an toàn tài chInh 

Báo cáo tç' lé an toán tài chmnh du'o'c 1p nhm tuán thO các quy dinh v lap vâ cOng bO thông tin 
v bao cáo t' lé an toán tái chinh vá khOng phi hQ'p d siv dung  cho các muc dich khác. 

2.3 fiOng tin trên báo cáo 

Cong ty thci'c hiên lap baa cáo bng dOng Viet Nam ("VND"). 
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Cong ty TNHH Quàn I Qu9 Bo Vit 

TI-iUYET MINH BAa CÁO ii' LE AN TOAN TAI CHiNH (tip theo) 
tai ngày 30 thang 06 nàm 2020 

3. TOM TAT CAC CHiNH SACH LP BAO CÁO T'c' L AN TOAN TAI CHINH CHU '(Eu 

3.1 Tj'I v6n khà ding 

T' l von kh dyng ca Cong ty du'c xác dlnh  theo Cong thU'c quy djnh trong Thông tu' 87 

nhu' sau: 
VOn khà dyng x 100% 

T' le vOn kh dung =
TOng giá tn rcji ro 

Trong do, tOng giá tr! rüi ro là tOng các gia trj 101 ro thi tnu'ng, gia tr rOl ro thanh toán Va giá 
trj rOl 10 hot dOng. 

3.2 V6n kha dung 

Theo quy dlnh  cUa Thông tu' 87, vOn khà dung là vOn ChO sO' hCi'u CO th chuyn dOl thành 

tin trong vOng 90 ngày, Cu th nhu' sau: 

VOn du tu' COa ChO sO' hO'u, không baa gOm vOn CO phn u'u dâi hoàn l?i  (nu CO); 

Thng du' vOn CO phn khOng baa gOm vOn CO phn u'u däi hoàn l?i  (nu Cô); 

Qu9 dF trO' bO sung vOn diu l; 

Qu9 du tu' phát trin (nu CO); 

. Qu9 du' phông tài Chinh và rOi ro nghiep vy; 
Qu9 khác thuOC vOn Chci sO' hCi'u duvc trich lap phO hçp vài quy djnh C0a phap luat; 

Lci nhuãn sau thué chu'a phan phOl; 

SO du' du' phông suy giâm giá tn tài san; 
Nàm mu'o phn tram (50%) phn già trj tang them üa tài san CO dinh du'c?C dinh giá al 
thea quy dnh COa pháp lut (trong tru'o'ng ho'p dlnh giá tang), hoäc trU' di toàn b phn 
giá trl giám di (trong tru'&ng hop djnh giá giâm); 

Chênh léCh t' giä hOi doái; 
Càt khoàn giàm trü' thea quy dinh t?i  iu 6, Thông tu' 87 (Thuyt minh 3.2.1); 

CáC khaán tang them thea quy djnh ti Diu 7, Thông tu' 87 (ThuyM minh 3.2.2); và 

VOn khàc (néu CO). 

VOn khâ dung du'O'C diu Chinh tang/(giam) cáC khoân myc sau dày: 

3.2.1 Các khoán giâm trU' 
. Toàn bO phn giá tn giam di cOa CáC khaàn du tu' khOng baa gOm CáC chO'ng khoàn 

dLFC phat hành b&i CáC tO ChtFC CO lien quan v&i Cong ty và chu'ng khoán CO thO'i gian bj 
han ch chuyén nhu'cYng Con al trén 90 ngày k tU' ngày lap bào Cáo lé an toän tái 

Chinh du'QC quy dinh tai khoàn 5 Eièu 6 Thông tu' 87, trên C sO' Chêflh lCh giu'a giá tr 

ghi sO so vO'i giá tr th tru'Ong xác dinh thea quy dtnh tal Thông tu' 87; 
CáC tâl san ngn han, khOng baa gOm CáC tài san phâi XáC dnh 101 ra thi tru'ô'ng thea quy 
dinh khoân 2 Dièu 9 Thông tu' 87, du' phOng giam giá du tu' và dy' phOng cäc khoãn phài 
thu khO dOi bao gOm: ChtFng khaán thea quy dnh ti khaàn 5 iêu 6 Thông tu' 87 tai Chi 
tiêu du tu' tài chinh ngn han, càc khoan trã tru'O'c, các khaân phai thu Va tam O'ng có 
thOi han thu hôi hoàC thO'i han hoàn U'ng cOn ti trên 90 ngay, và Các tài san ngan h?n 
kháC; 
Cac tài san dài h?n, khOng baa gOm Cäc tài san phâi xác dnh rCii no thi tru'O'ng thea quy 
dinh t?i  dim a,b khon 2 £iu 6, Thông tu' 87, du' phOng gim giá du tu' Va du' phOng 

các khoân phâi thu khO dOl; và 

Các khoân ngo?i trO', cO ' kin trái ngu'C hac tO' chOi du'a ra ' kién (nu cO) trén báo 
cáo tài chinh dã du'o'c kim toán (nu CO) ma Chu'a dLFQ'C trO' na khOi vOn kha dung theo 
quy dnh tai dim a,b khoàn 2 iu 6, Thông tu' 87. 

/ 

Li 
r 
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Cong ty TNHH Quàn I Qu Bâo Vit 

THUYET MINH BAO CÁO iS' LE AN TOAN TAI CHINH (tiép theo) 
tai ngày 30 thàng 06 nàm 2020 

3. TOM TAT CAC CHINH SACH LISP BAO CÁO T'c' L AN TOAN TAI CHINH CHU '(Eu 
(tiép theo) 

3.2 V6n khà dung (tip theo) 

3.2.1 Các khoán giâm trU' (tip theo) 

Dói vài các khon myc gim trü' khôi Von khã dung là tài san dung d dam bão cho nghTa vy 
cOa cOng ty hoc cho ben thü' ba, thl khi tinh giàm trü' dc giàm d già trj nhô nht cua càc 
gia trl sau: 

Giá tn thi tru'&ng cüa tài san dO xác dinh theo quy d!nh  tal Phy lyc II, Thông tu' 87; 

Giã tr so sách cOa khoân myc giâm tri:i'; 

Giä tr cOn al cOa nghia vu. 

Oi vOl CäC khoàn myc giam trü' khôi VOn kha dung là tàl san du'o'c  dam bào bng tài san cOa 
khách hang, khi tlnh giãm trO' du'c giãm di giá trj nhô nht cOa càc già tr sau: 

Gia tn tài san bâo dam xác dinh theo quy dnh tal khoán 6 Oiu 10, Thông tu' 87 nhu' sau: 

Giá tr tàl san dam báo cho khoan myc giãm trC' du'o'c xäc d!nh bng khOi Iu'cng tal san 
dam bao * Giá tal san * (1 — He sO rOl ro thi tru'ng). Giä tàl san du'o'c xác dinh theo 
nguyen tãc quy dinh tai Phu luc II Thông tu' 87; 

Già tn sO sãch. 

3.2.2 Các khoàn tang them 
Toàn bO phn già trl tang them cua càc khoan du tu', tài san tài chinh ghi nhn theo già 
tr ghi sO không bao gOm các chü'ng khoán du''c phát hành bO'i càc tO chci'c CO lien quan 
vOl Cong ty Va các ch0'ng khoàn cO tha gian bi han ch chuyn nhu'o'ng con  lai  trên 90 
ngày k tu' ngay tinh toán t' I an toàn tài chInh du'o'c quy dlnh t?i khoãn 7 Dièu 5 và 
khoan 5 fièu 6, Thông tu' 87, trên ca s& chênh lêch giCi'a già tn ghi sO so vOl già trj thi 

tru'O'ng xàc djnh theo quy dlnh tai Phu lyc II, Thông tu' 87; 

Các khoan no' cO th chuyn dOl thành vOn chO so' hG'u, bao gOm: trái phiu chuyn dOl, 

cO phiu u'u dai va càc cong cy n' khàc dä du'o'c dàng k bO sung vOn kha dung vOl Uy 
ban chO'ng khoán Nhà nu'&c và thOa man tht ca các quy djnh tal Khoan 2 Ou 7 cOa 
Thông tu' 87; và 
Giá tr càc khoan quy dinh tal dim a,b khoán 2 iu 7 Thông tu' 87 phai tinh giam dn 
theo nguyen tc: Oi vOl càc khoan n cO the chuyen dOl thành vOn chO so' hO'u và càc 

khoan n' dã dàng k' bO sung vào vOn khã dyng vO'i Uy ban Chü'ng khoán Nhà nu'Oc, 
Cong ty kheu trü' 20% già trl ban deu mOl nàm trong thO gian näm (05) nàm cuOI cUng 
tru'&c khi den han thanh toan/chuyen dOi thành cO phieu phO thông và kheu trU' 25% già 

t con  lal  m61 qu' trong thO'i han bOn (04) qu' cuOi cüng tru'àc khi den han  thanh 

toan/chuyén dOi thành cO phieu phO thong. 

Tong già trj càc khoan no'  du'o'c sO' dung de bO sung vOn kha dung tOi da bng 50% phen 

von chO sO' hO'u. 
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Cong ty TNHH Quàn I' Qu Bo Vit 

THUYET MINH BAa CÁO T' LE AN TOAN TAI CHINH (tip theo) 
t?i ngäy 30 thang 06 nàm 2020 

3. TOM TAT CAC CHiNH SACH LiSP BAO CÁO ii' L AN TOAN TAI CHINH CHU YEU 
(tip thea) 

3.3 Giã tn rüi ro thj tru'o'ng 

Già trj rOl ro thi tru'O'ng là giá tn tu'ng U'ng vài mU'c d ton tht cO th xày ra khi già thl tru'O'ng 
cOa tài san dang sO' hO'u blén dong thea chiu hu'&ng bt li va duc Cong ty xàc dlnh  khi 
két thOc ngày giaa djch thea cong thO'c sau: 

Già tn rOi ro thl tru'O'ng = VI the lông x Giá tài san x H sO rcii ro thj tru'O'ng 

Trong dO, vl the rang cüa chU'ng khaàn là sO lu'ng chU'ng khaàn dang nm gi cOa Cong ty 
t?i thO diem tinh taán, sau khi dà diéu chTnh giàm bat sO chO'ng khaàn cha vay và tang them 
sO chu'ng khaàn di vay phCi hp vO'i quy dinh cOa phàp Iuât. 

Các tài san khOng du'c xàc dlnh  giá trl rOi ra thl tru'ang baa gOm: ,. 

CO phiéu qu9; 

Cho'ng khaän quy dlnh t?i khaân 5 iéu 6 ThOng tu' 87 baa gOm: ) 

• Cho'ng khaàn phát hành b&i các tO cho'c CO lien quan v&i Cong ty trang càc tru'ng 
hp du'ài dày: 

• Là cong ty m, cong ty can, cong ty lien daanh, cong ty lien két cOa Cong ty; 

• Là cOng ty can, cong ty lien daanh, cOng ty lien két cOa cong ty m cOa Cong ty. 

• Cho'ng khaàn cO thai gian bi h?n ché chuyén nhu'Q'ng cOn lal trên chin mu'a'i (90) 
ngäy k tO' ngày tinh taän; 

Trai phi&u, các cong cy n, giy t CO giá trên thl tru'o'ng tién te dã dào han; 

ChO'ng khaàn dä du'c phông ngO'a rOl na bO'i chO'ng quyèn bàn hac hp dOng tu'ng 
al; chCi'ng quyèn bàn và hçp dOng quyen bàn du'a'c dung dé phOng ngu'a rOi ra cha chu'ng 
khaàn ca' sO'. 

3.3.1 H s6 rQi ro th/ tru'O'ng 

H sO rOl ra thi tru'ng du'Q'c xàc dlnh  cha tu'ng khaan myc tài san thea quy dlnh t?i Phçi lyc I 
Thông tu' 87. 

3.3.2 Giátàisán 

a. Tin và các khoân tu'ang thio'ng tin, cong cy th/ tru'&ng tin te 

Già trl cOa tièn bng VND là sO du' tài khaàn tién mat t?i  ngày tinh taàn. 

Giá tn cOa tièn bng ngaai te là giá trj quy dOi ra VND thea tç' giá t?i  càc tO chO'c tin dung 

('TCTD") du'cic phép kinh daanh ngaai hOi tai ngày tmnh taàn. 

Già trl cOa tién gO'i kS'  han và càc cong cy thj tru'ô'ng tièn te bng già trl tién gO'i/già mua cong 
lãi luy ké chu'a du'çc thanh taàn t&i ngày tinh taàn. 

b. Tráiphi4u 

Giá trl cOa trái phiu niêm yet là già yet binh quàn trên he thOng giao dich ti SO' Giao dlch 
ChO'ng khaàn tai ngày gn nhét cong läi IQy ké. Trang tru'ô'ng hp tnài phiéu khOng cO giaa 
dlch trang vông nhiéu ha'n hal (2) tun tinh den ngày tinh taán, là giá trl Ian nhét trang càc 
già tn sau: Cia mua cong lãi Iuy ké; Menh gia  cong  läi lOy ké; Giä xác djnh thea phu'a'ng phap 

nôi bO,  baa gOm câ lãi lOy ké. 
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Cong ty TNHH Quàn I' Qu9 Bo Vit 

THUYET MINH BAO CÁO 1? LE AN TOAN TAI CHINH (tip theo) 
t?i ngãy 30 tháng 06 näm 2020 

3. TOM TAT CAC CHINH SACH LAP BAO CÁO TV LE AN TOAN TAI CHINH CHU YEU 
(tip thea) 

3.3 Giá tn nfl ro thj tru'ô'ng (tiép theo) 

3.3.2 Giá tàisán (tiép thea) 

b. Tráiphiéu (tip theo) 

Giá trj ci:ia trái phiu chu'a niêm yt là giá tn lO'n nht trong các giá tn sau: Giá yt trén các he 
thong bào giá do Cong ty lgi'a chQn (néu có) cong  lãi luy k; Cia mua cong lãi lOy ké; Mnh 

giá cong  lãi lOy kê; Cia XáC dnh theo phu'ng pháp ni bO,  bao góm Ca läi tOy ké. 

C. C6phiu 

Giá tr cüa cO phiéu niêm yet là giá dOng cü'a t?l  ngày giao dich gen nhet ngày tInh toán dOl 

vOi cO phieu niêm yet trên S& Giao dich Chü'ng khoán Ho ChI Minh và So' Giao d!ch  Chü'ng 

khoán Ha NOI. 

Giá trl cüa CO phieu cOa Cong ty di chUng dàng k giaa dch trên UpCom là giá dOng cO'a 
cta ngày giaa dich gn nhet ngày tinh toán. 

Tru'ng hçp cO phi4u niêm yet hoãc CO phieu dang k' giao djch trên san UpCom khOng cO 
giaa dich trang vông nhieu hoi hal (02) tun tinh den ngay tinh toán, gia tr cüa cO phieu là 

giã trj Ian nhet trong các giá tn sau: Cia tr sO sách; Giá mua; Giá thea phu'o'ng pháp ni b 

cüa Cong ty. 

Trng ho'p cO phieu bj dinh chi giaa dtch,  hüy niêm yet hoc hy dàng k' giao dch, giá tn 

cia cO phiêu là giá trl l&n nhet trong CáC giá trl sau: Giá trj sO sach; Mnh gla; Cia thea 

phu'ng phap ni b cüa Cong ty. 

Giá trl cta cO phieu dã dang ks', lu'u k' nhu'ng chu'a niêm yet, chu'a dang k' giaa dch là giá 
trl trung binh dçva trên baa gia cüa tOi thieu ba (03) cong ty chtrng khoán khOng phãi là ngu'o'i 
Co lien quan tal  ngày giao dlch gàn nhet tru'O'c th&i diem tInh toán. Tru'ang ho'p cO phieu 

khOng Co dCi baa gia tO' tOi thieu ba (03) cOng ty chO'ng khoán, gia trl cOa cO phieu là gia trl 

Ian nhet trong các gia trl sau: Giá tO' các baa gia; Giá cOa kS'  báo cáo gn nhet; Giá trj sO 

sach; Cia mua; Cia thea quy dlnh ni bO cOa Cong ty. 

Giä tn cO phiéu cüa tO chO'c trong tlnh trng giâi the, phá san bng 80% gia tn thanh l' cüa 

cO phieu dO tai  ngày 1p bang can dOi ké toán gn nhet, hoc gia thea quy dnh nOi bO cüa 

Cong ty. 

Giá trj cO phen, phen vOn gOp khác là giä tn Ian nhet trang các giá trl sau: gia trj sO sach; giá 

mua/gia td vOn gop; giá thea quy dnh nOi  b cOa Cong ty. 

d. QuWC6  phi4u cUa COng ty du tu' chcrng khoán 

Giá tn qu9 dOng di chCing/Qu9 ETF là gia dOng cü'a cOa ngày giaa dch gen nhet ngày tinh 
toan. Tnu'ng hp qu9 dOng d?i  chOng khong CO giaa dich nhieu horn hal (02) tun tinh den 
ngày tlnh toán, gia tn qu9 du'c tinh bang (Cia trj tài san nOng (NAV")/l chu'ng chi qu9) ti kS' 
baa cáo gn nhàt tnu'àc ngay tinh taán. 

Giê trl Qu9 thành viên/Qu9 mó'ICO phieu cOa Cong ty du tu' chU'ng khoán phát hành nieng lé 
bng NAV tnên mOt darn vi phàn von gOp/darn vi chU'ng chi qu9/cO phiéu t?i kS' baa cáo gn 
nhet tru'àc ngày tinh toán. 

Cia tr cOa các qu9/cO phieu khác là gia tnl thea quy d!nh nOi bQ cOa COng ty. 

4 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Vit 

THUYET MINH BAO cÁo T? L AN TOAN TAI CHiNH (tip thea) 
tai ngay 30 thang 06 näm 2020 

3. TOM TAT CAC CHINH SACH LAP  BAO CÁO T'i' L AN TOAN TAI CHINH CHU '(Eu 
(tiép thea) 

3.3 Giá tn rüi ro thj tru'o'ng (tip thea) 

3.3.3 Giá tn rUi ro th/ tru'O'ng tang them 

Gia tn ri ía th tru'O'ng cOa càc tài san se du'c diu chTnh tang them trong tru'ng hp Cong 
ty dàu tu' qua nhieu vàa tài san do, ngai trO' chO'ng khaán dang trang thO gian baa Iãnh phat 
hành thea hinh thü'c cam két chãc chän, trái phiéu Chinh phü, trãi phiéu du'c Chinh phü baa 
Iänh. Giä tn rüi ro thi tru'ô'ng du'cc diu chTnh tang thea nguyen thc sau: 

Tang them 10% trong tru'&ng hcp giá tn cüa khaân du tu' nay chiém tO' 10% tO'i 15% 
Von chO s& hCi'u cia Cong ty; 

Tang them 20% trang tru'ng hp gia trj cOa khaàn du tu' nay chim tO' 15% tO'l 25% 
VOn chü so' hCi'u cOa Cong ty; 

Tang them 30% trang tru'O'ng hp gia tr cOa khoan du tu' nay chim tO' 25% trO' len VOn 
chü sO' hCi'u cOa Cong ty. 

Càc khaan cO t0'c, trãi tO'c, già tn quyn u'u dài cOa chO'ng khaàn (néu cO) haäc al cha vay 
cOa tin gO'i, càc khaàn tu'a'ng du'ang tin, cong cy chuyn nhu'ng, giy tà cO giá du'ç'c diu 
chinh tang them vàa già frj tàl san khi xàc dlnh già trj rOl ía th tru'O'ng. 

3.4 Giá tr rüi ro thanh toán 

Gia tn rOl ra thanh taán là gia tn tu'ng O'ng vài mO'c dO tOn tht cO the xãy ra khi dOl tàc khOng 
the thanh taán dOng han hac chuyOn giaa tài san dOng h?n  nhu' cam két. Gia trl rOl ra thanh 
taän du'cyc xác dinh khi kM thOc ngày giaa dich cOa các hp dOng, giaa djch nhu' sau: 

DOi vO'i hçp dOng tièn gi cO kS' h?n tal các tO chU'c tin dung; các khaàn cha vay dOl vO'i 
các tO chO'c, cà nhàn khäc; ha'p dOng vay, mu'Qn chU'ng khoàn phO hp vO'i quy dinh cOa 
phap luât; hp dOng bàn cO cam kM mua al chO'ng khaàn phU hQ'p vO'i quy dlnh cOa phap 
lut; h9'p dOng mua cO cam kM bàn li chU'ng khaàn phO hç'p vO quy djnh cOa phap lut; 
càc khaàn phai thu trang han cOa Cong ty, càc khaan phal thu khàch hang trang haat 
dOng mOl giO'i bàn chO'ng khaàn; hqp dOng cha vay mua k' qu9 chO'ng khoàn phO hop 
vO'i quy dinh cOa phap luat; giã tr! rOl ra thanh taàn tru'O'c thô'i han nhn chuyén giaa 
chO'ng khaán, tién và thanh I' ho'p dOng, du'c xäc d!nh thea cOng thO'c: 

Giá tn rUi no thanh toán = HO s6 nüi ro thanh toán thea d'61 tác x Giá tn tim n rüi no 

DOi vO'i càc khoàn phài thu qua han, ch0'ng khaàn chu'a nhân chuyén giaa dOng han thea 
quy dinh ti diém h, I khaân 1 iéu 10 Thông tu' 87, ké ca ch0'ng khaàn, tiên chu'a nhán 
du'c tO' các giaa dich, hop dOng dãa han quy dinh tal diem a, b, c, d, d, g khaãn 1 iu 
10 Thông tu' 87, giã tr rüi ra thanh taän du'cc xàc dinh thea nguyen tc sau: 

Giá tn nUi ro thanh toán = HO s6 nUi no thanh toán thea th&i gian x Giá tn tài san tim n 

nQi no thanh toán. 

3.4. 1 HO s6 nQi no thanh toán 

He sO rOl no thanh toän du'Q'c xác dnh thea dOl tàc Va h sO rOl ro thea thO'i gian qua h?n thea 

quy dinh trang Thông tu' 87. 
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Cong ty TNHH Quán I Qu9 Báo Vit 

THUYET MINH BAa CÁO T? L AN TOAN TAI CHINH (tiép thea) 
t?i ngày 30 thang 06 näm 2020 

3. TOM TAT CAC CHINH SACH LAP BAO CÁO TS' LE AN TOAN TAI CHiNH CHCJ vEu 
(tip thea) 

3.4 Giá tn rtii ro thanh toán (tip thea) 

3.4.2 Gia tn tái san ti4m n rQi ro thanh toán 

D6i vO'i càc giao dch mua, bàn chu'ng khoàn, cho khàch hang hoäc cho bn than Cong ty là 
già tn thj tru'O'ng cüa ho'p dóng tInh thea nguyen thc quy dlnh tal phu lyc II, phy lyc IV Thông 
tu' 87; 

061 v&i càc giao dlch  cho vay mua chO'ng khoàn k' qu9, giao dch bàn cO cam kt mua Ii, 
giao dich  mua cO cam kt bàn li, vay, cho vay chü'ng khaàn: già trj tal san tim n rüi ro 
thanh toàn xàc d]nh theo nguyen tàc quy dinh tal phu luc IV Thông tu' 87; 

061 vO'i càc khoàn phâi thu, trài phiu dä dào han, các cong cv no' dã dào han:  là già trl khoàn 
phâi thu tInh thea mnh già, cong them các khoàn lâi chu'a du'o'c thanh toàn, chi phi Co lien 

quan và trC' di khoan thanh toàn dã thu'c nhân tru'àc dO (nu cO); 

Thea do, gia tn tài san tim n rOl ro thanh toàn du'c?c xàc dnh cv th nhu' sau: 

Già tn tài san tièm n rOl ro thanh taàn trong hoat dOng vay, cho vay chU'ng khoán, giao 
dch k' qu9, giao djch mua bàn Iai  du'o'c xàc dinh thea nguyen tàc sau: 

STT Loi hInh giao djch Giá tn tài san t16m n rüi ro thanh toãn 

1.  Tin gü'i cO kS' hen, khoân tièn cho 
vay khOng CO tài san baa dam 

Toàn bO già trj khoãn cho vay 

2.  Cha vay chU'ng khaàn Max{(Già tn thi tru'ng cia ho'p c5óng — Già 
tn tài san dam baa (néu cO)),0} 

3.  Vay chU'ng khaàn Max{(Giá tn tài san dam baa — Già trj thi 
tru'ng cOa hp dóng),0} 

4.  Hp dóng mua chü'ng khaàn cO 
cam kt bàn lai 

Max{(Già tr ho'p dóng tInh thea già mua - 
Già tr th tru'Ong cOa Hcp dóng x (1- He só 
rOi ra thi tru'ng)),0} 

5.  Ho'p dóng bàn chü'ng khaàn cO 
cam kt mua lai 

Max{(Già tr! thi tru'Ong cOa ho'p dóng x (1 - 
He só rOi ra thi tru'ng)-Già tr! ho'p dóng 
tinh thea già bàn),0} 

6.  Ha'p d6ng cha vay mua k' qu9 
(cha khàch hang vay mua chU'ng 
khaàn)/Càc thOa thuân kinh t cô 
cCing ban cht 

Max{(S6 du' no' - Cia tn tài san dam bàa),0} 

S6 du' no' là già tr khaàn vay, läi vay và càc loal phi. 

Cia tn tài san dam baa du''c xàc dnh thea Thuyét minh só 3.4.3. Trang tru'O'ng ho'p tài san 
baa dam ca khàch hang khOng cO già tham khaa thea thi tru'ng, th du''c xàc dnh thea quy 
djnh ni bO cOa Cong ty. 

Giá tn côa càc tài san du'o'c xác dlnh thea Muc 3.3.2. 
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Cong ty TNHH Quàn I' Qu9 Báo Vit 

THUYET MINH BAa CÁO T'c' LE AN TOAN TAI CHINH (tip theo) 

t?i ngày 30 thãng 06 nàm 2020 

3. TOM TAT CAC CHiNH SACH LAP BAO CÁO ii' L AN TOAN TAI CHINH CHU 'iEu 
(tip theo) 

3.4 Giá tn rüi ro thanh toán (tip theo) 

3.4.2 Gia frI tài san t14m n nfl ro thanh toán (tiép theo) 

Gia tn tài san tim n rüi ro thanh toàn trong hoat dQng giao dich chü'ng khoán du'oc xác 

dlnh theo nguyen tc sau: 

STT Thô'i gian Giã tn tài san tim n rUl 

A - Dói vO'i các giao djch bàn ch(i'ng khoán (ben bàn ia Cong ty hoàc khách hang cOa 
Cong ty trong hoat dng mOl giai) 

1.  Tru'acthohannhanthanhtOáfl 0 

2.  Sau th&i hn nhân thanh toàn 

Giá tn th tru'O'ng cüa ho dóng (trong tru'Ong 
ho Già thi tru'Ong thp hon Giá giao dch) 

0 (trong tru'Ong hcp Già thj tru'ng cao hoi 
Giá giao dich) 

B - ói vO'i càc giao dlch  mua chng khoan (ben mua là Cong ty hoc khách hang cOa 

Cong ty) 

1 
Tru'O'c thO'i han  nhn chuyn 
giao chU'ng khoàn 

0 

2 
Sau thO han nhân chuyn giao 
chCi'ng khoän 

Giá trj thi tru'ng cüa ho'p iông (trong tru'Ong 
hcp Giá th tru'ng thâp hoi Già giao dch) 

0 (trong tru'ng ho Già th tru'&ng cao hon 
Cia giao dlch) 

ThO han thanh toán/nhn chuyén giao chü'ng khoán là T+2 (dói v&i có phiu niêm yt), T+1 
(dói vO'i trài phiéu niêm yt; hoäc T~n (döi vOi càc giao dich thóa thuân ngoài he thong giao 
dch trong n ngày theo thóa thuãn cOa hal ben). 

3.4.3 Giâm trcr gia fri tài san tim n rQi ro thanh toán 

Cong ty diu chinh giàm trü' phn già trl tài san bào dm ca dOi tàc, khàch hang khi xäc dlnh 
già tr tài san tim n rüi ro thanh toàn quy dnh tal  khoán 1, Dièu 10 thông tu' 87 trong tru'&ng 

hap càc ho'p óng, giao dich nay dãp ü'ng dy dü càc dièu kiên sau: 

DOi tàc, khách hang CO tài san bào dam thy'c hin nghia vv cüa minh và tài san bâo dam 
là tin, càc khoân tu'ang du'o'ng tin, giy t cO già, Cong cy chuyn nhung trên thi 

tru'O'ng tin t, chU'ng khoän niêm yt, dàng k giao dch trên Sá' Giao dch ChU'ng khoän, 
trái phiéu Chlnh phü, trài phiu duc BO Tài chlnh bâo lânh phat hành; 

Cong ty cO quyn djnh dot, quàn l, sO' dung, chuy4n nhu'ng tài san bào dm trong 
tru'ng hp dOi tàc khOng thy'c hien nghia vy thanh toàn dy dO và dung thô'i han  dà thoâ 

thuän tai càc hQ'p dOng. 

y 
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Cong ty TNHH Qun Ii Qu9 Bo Vit 

THUYET MINH BAa GAO T? LE AN TOAN TAI CHINH (t14p theo) 
tai ngay 30 thang 06 näm 2020 

3. TOM TAT CAC CHINH SACH LP BAO CÁO TV L AN TOAN TAI CHiNH CHU YEU 
(tiép thea) 

3.4 Giá tr rüi ro thanh toán (tip thea) 

3.4.3 Giám frU' gia fri tAi san tim n rUl ro thanh toán (tiép theo) 

Già tn tài san giâm trU' dua'c xác djnh nhu' sau: 

Già tr tàl san dam bao = Khói Iu'a'ng tài san x Cia tàl san x (1 — He so rüi no th tru'orng) 

He sO rüi ro th tru'ong du'cyc xác dinh tai  Phy luc I Thông tu' 87. Già tn tài san dU'O'C xác dinh 
thea nguyen tàc quy d!nh tal Phu luc U và Phy lyc IV ban hành kern thea thông tu' 87. 

3.4.4 Giá fri rUi ro thanh toán tang them 

Già tn rüi ra thanh taàn phài duVc  dièu chinh tang them trang càc tru'ng hQ'p sau 

. Tang them 10% trang tru'ô'ng hQ'p tOng già tn càc ho'p dOng tin gü'i, khoãn cha vay, 
khaàn phài thu trang han, ho'p dóng mua cO cam kt bàn lal chU'ng khaàn, hç'p dOng bàn 
cO cam kt mua Il chO'ng khaàn, tOng gia tr càc khaán vay d6i vO'i mt tO chü'c, cà nhân 
và nhOm tO chti'c, cà nhân lien quan (nu co), chiém tU' 10% tO'i 15% VOn chü sô hu'u; 

Tang them 20% trang tru'o'ng hp tOng gia tr càc hp dOng tin gü'i, khaàn cha vay, 
khaàn phài thu trang han, ha dOng mua cO cam két bàn lal chU'ng khaàn, hç'p dOng bàn 
cO cam kM mua al chü'ng khaàn, tOng gia trl các khoàn vay dOi vO'i mt tO chü'c, cà nhän 
và nhOm tO chU'c, cà nhän lien quan (nu cO), chiém tü' 15% t&l 25% VOn chü so' hO'u; 

. Tang them 30% trang tru'ng ha'p tOng già trl càc hçp dOng tién gO'i, khaàn cha vay, 
khaàn phài thu trang han, hap dOng mua cO cam kM bàn lal chO'ng khoàn, hp dOng bàn 
cO cam kM mua lal chU'ng khaàn, tOng già tr càc khaàn vay dOl v&i môt tO chti'c, cà nhän 
và nhOm tO chU'c, cà nhän lien quan (néu cO), haäc mOt cá nhãn và các ben lien quan tO'i 
cà nhãn dO (néu cô), chiém tCF 25% VOn chü sO' hO'u trO' len. 

3.4.5 BU frcr rOng song phu'ang giá fri fài san fim n rüi ro fhanh toán 

Cia tn tài san tièm en rüi ra thanh taàn duc bü trt' rOng sang phu'ang khi: 

Rüi no thanh taàn lien quan tO'i cing mQt dOl tàc; 

Rüi ra thanh taàn phàt sinh dOi vO'i cüng mOt Iaai hinh giaa djch; 

Viec bU trt'i' rong sang phu'cYng dä du'ac càc ben thOng nhet tru'àc bng van bàn. 

3.4.6 Tru'&ng hap d61 fác dä hoàn foàn mf khã näng thanh foán 

Taàn bô khaàn thit hal tinh thea già tr Hap dOng phái du'c giàm trü' khOi vOn khà dung. 

3.5 Giá tn rüi no hoat dOng 

Cia tr nüi ra hoat dOng là gia trl tu'ang ü'ng vO'i mU'c dO tOn thét cO the xày na da 161 k9 thut, 

lOi h thOng và quy tninh nghiep vu, 101 can ngu'ô trang qua trinh tàc nghiep, hac da thiu 
vOn kinh daanh phàt sinh tü' cac khaàn chi phi, 6 tu' ha?t dng du tu', hac do càc nguyen 

nhàn khàch quan khac. 

Cia trj rüi na haat dOng cüa Cong ty du'ç'c xàc djnh ia gia tnj IO'n nht côa càc già ti sau: 25% 
chi phi duy fri hoat dOng cüa Cong ty trang vông mv'O'i hal (12) tháng lien ké tinh tO'i thO'i diem 
tinh taàn, hac 20% VOn phap djnh thea quy dlnh cüa pháp Iut, tuS' thuQc vào già trj nàa ln 
ha'n. 

Chi phi duy tn haat dong cüa Cong ty du'c xàc d!nh beng tOng chi phi phát sinh trong kS', trü' 
di: chi phi kheu haa; chi phi haàc haàn nhãp dv' phOng giàm giá deu tu' ngen han; chi phi 
haäc hoàn nhap dv' phong giàm gia deu tu' dài han; chi phi haäc haàn nhap dy' phOng phâi 
thu khô dai. 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu Bo Vit 

THUYET MINH BAO cÁo 1? LE AN TOAN TAI CHINH (tiép theo) 
t?i ngây 30 thäng 06 näm 2020 

4. BANG TINH VON KHA DyNG 

STT NQI DUNG 

V6n khá dqng. 

Khoán giám tri'r 
VND 

V6n khâ dyrig 
VND 

Khoân tang them 
VND 

A Nguon vn (1) (2) (3) 

1 Von u tu' ca chü s& hu'u 
khong bao góm cO phn u'u 
däi hoàn I?i  (nu cO) 100.000.000.000 

2 Thäng du' vOn cO phn 
khong bao gOm cO phn u'u 
däi hoân Ii (néu cO) - 

3 CO phiéu qu9 - 

4 Qu9du'tru'bOsungvOn 
iu Iê (nu Ca) 9.409.978.024 

5 Qu9 du tu' phát trin (nu 
cO) - 

6 Qu9 du' phong tài chInh vâ 
rüi ro nghip vu 9.409.978.024 

7 Qu9 khác thuc vOn chü sO' 
hG'u - 

8 Lo'i nhuân sau thué chu'a 
phân phOl 25.373.596.993 

9 SO du' du' phOng suy giàm 
giá trj tài san 3.353.592.998 

10 Chênh léch 5ánh giá Iai tài 
san cO thnh - 

11 Chênh Iêch t' giá hOi doái - 

12 Các khoàn no co th 
chuyOn d6i 

13 Toân bô ph&n giâm 1i hoc 
tang them cCia các chi'ng 
khoán tal chi tiêu du tu' tài 
chI nh(ThuyeAt minh4.1) - 14.390.211 

14  VOn khác (nu co) - 

IA TOng 147.561.536.250 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu7 Bào Viêt 

THUYT MINH BAO CÁO ii' LE AN TOAN TÁI CHiNH (tip theo) 
ti ngày 30 thang 06 näm 2020 

4. BANG TiNH VON KHA DyNG (tip theo) 

     

 

Von khá, dyng 

Khoãn 

    

     

   

Khoàn 

 

      

      

STT NQI DUNG 
vUIi rIIc UUI , ! 

VND 
&ILi 

VND VND 

B Tài san ngán h?n 

I Tin Va các khoán tu'o'ng du'c,ng tin 

II Các khoán cTu tu' tài chlnh ngân han - 

1.  Dutu'ngnhan 

Chü'ng khoán tièm n rüi ro thi tru'ôrig 
theo quy djnh ti khoán 2 Diu 9 
(ThuyOt minh 5.1) 

Chü'ng khoán bi giãm trü' khói von 
khádyngtheoquyinh - 

2.  D phong giãm gia u tu' ng&n han 

III Các khoãn phái thu ngan h?n,  ke Ca 

phãi thu (CF ho?t thng üy thác 3.696.906.137 

1.  Phài thu cUa khách hang 3.527.660.277 

Phái thu cQa khäch hang cO thO'i h?n 
thanh toán con Iai tO' 90 ngày trâ' xuOng 

Phài thu cCia khách hang cô thO'i h?n 
thanh toãn cOn !i trên 90 ngày 3.527.660.277 

2.  Trà tru'O'c cho ngu'Oi bàn 41.085.000 

3.  Phái thu hot ng nghip vy - 

Phài thu hoat ong nghiep vu CO thOi 
han thanh toán con Iai tü' 90 ngay tró' 
xuong 

Phâi thu hoat ng nghiep vy cO thOl 
han thanh toán cOn lal trên 90 ngay - 

4.  Phái thu nOi  b ngn han - 

Phai thu ni bô Co thO han thanh toAn 
cOn al tO' 90 ngày trO' xuOng 

Phái thu fbi bb cO thOi han thanh toán 
cOn Iai  trên 90 ngày - 

5.  Phi thu hoat Qng giao dich chU'ng 
khoán - 

Phài thu hoat dng giao dch chO'ng 
khoán cO thO han thanh toán con al tO' 

0 ngày tr xuOng 

Phãi thu hoat Ong giao dich ch0'ng 
khoán Co thO han thanh toán cOn lal 
trên 90 ngáy - 

6.  Các khoàn phài thu khàc 128.160.860 

Phài thu khác CO thOi h?n  thanh toán 
cOn I?i  tO' 90 ngay trO' xuóng 

Phâi thu khác cO thOi han thanh toän 
cOn I trén 90 ngáy 128.160.860 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Viêt 

THUYET MINH BAO CÁO T' LE AN TOAN TÁI CHFNH (tip thea) 
tal ngày 30 tháng 06 nãm 2020 

4. BANG TINH VON KHA DUNG (tip theo) 

STT 

VónkhádQng 

.. 

NQI DUNG 

V6n khá 
dyng 
VND 

Khoán Khoàn 
giãm trcr tang them 

VND VND 

B Tài san ngn hn (tiép theo) 

7. Dy' phong phâi thu ngn han  khó ôi 

Hang t6n kho 186.784.520 IV 

V Taisánngânhankhac 710.671.456 

Chi phi trá tru'àc ngn h?n 710.671.456 1.  

2.  Thué GTGT rçyc kháu trCr 

Thu4 và các khoan phal thu Nhà 
nu,o,c 

4.  Tái san ngn han khác 

Tam ü'ng - 4.1 

Tam i'ng cô thôi han  hoàn ü'ng con 
ii tr 90 ngày tr& xuóng 

Tam Ci'ng cô thô han hoän U'ng cOn 
Ii trên 90 ngày - 

TaisànngnhankháC - 4.2 

lB T6ng 4.594.362.113 

C Tài san dài han 

I Các khoàn phài thu dài han, k cã 
phaithutci'hoatdOng Uythác 

1.  Phài thu dài han cüa khách hang - 

Phát thu dài han cCia khách hang cô 
th&i han thanh toán cOn Iai tO' 90 
ngày tr& xuóng 

Phâi thu dài han cOa khách hang cO 
th&i han thanh toán con lal trén 90 
ngay 

2.  Vónkinhdoanh&dflVItrV'CthuOC 

Phài thu dâi han nôi bO 3.  

Phài thu dái hn nOi  b có thO'i han 
thanh toán cOn al tO' 90 ngày trO' 
xuóng 

Phai thu dal han nôi b CO thai han 
thanh toän con al trên 90 ngây 

19 



Cong ty TNHH Qun I' Qu Báo Viêt 

THUYT MINH BAO CÁO ii' L AN TOAN TAt CHFNH (tiép theo) 
ti ngày 30 thang 06 näm 2020 

4. BANG TiNH VON KHA DVNG  (tip theo) 

      

       

   

V6n khâ dung 

Khoãn 
giám trCr 

   

    

Khoàn 
tang them 

 

 

Von 
khâ dyng 

   

      

       

       

STT NQI DUNG VND VIVL) VIVL) 

C Tài san dài han (t14p theo) 

I Các khoàn phái thu dài han, k Ca phâi 
thu tu' hot ng üy thác (tiép theo) 

4.  Phâi thu dái han  khác - 

Phái thu dài han khác cO thô'i han  thanh 
toán cOn tat  tü' 90 ngày trO' xuóng 

Phal thu dat han khác CO thO'i han thanh 
toán cOn I?i  trên 90 ngày - 

5 Dy' phOng phài thu dat han  khO Oi 

II Tàisánc6d7nh 5.346.211.490 

III BêtdOngsán4utu' - 

IV Các khoân th4u tiP tài chlnh dài h?n - 

1.  Dutu'vàocôngtyCOfl - 

2.  V6n gop lien doanh - 

3.  Dàu tu' vào cong ty lien két, lien doanh - 

4.  Du tu' chCi'ng khoán dat han - 

ChCrng khoán tièm n rut ro th tru'Ong 
(Thuy6t minh 5.1) 

Chu'ng khoán b giám trU' khOi von khà 
dung - 

5.  Các khoàn àu tu' dat han  ra nu'Oc ngoai - 

6.  Dutu'dàihnkhác - 

7.  Dy' phang giãm giá u tu' tat chinh dài 
han 

V Tài san dâi h?n khác 7.609.983.619 

1.  Chi phi trá tru'Oc dài han 7.609.983.619 

2.  Tài san thué thu nhp hoân tat - 

3.  K9 cu''c, k9 qu9 dat han - 

Các chi tiêu tài san bi col là khoân ngoai 
trü', cô 9  kién trái nguç'c hoc ti' chOi u'a 
ra 9  kién tai  báo cáo tài chInh dà uvc 
kiém toán ma khOng b tinh giám trO' theo 
Thông tu' 87 - 

IC TOng 12.956.195.109 

VON KHA DUNG = IA - lB - IC 130.010.979.028 
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Cong ty TNHH Quân I' Qu9 Bâo Vit 

THUYET MINH BAa CÁO T' L AN TOAN TAt CHiNH (tip thea) 
tal ngay 30 thãng 06 näm 2020 

4. BANG TINH VON KHA DNG (tip thea) 

4.1 Giá tn tang them Va giàm di cta chU'ng khoãn 

Chi tiét giá trl tang them và giám di cia chi'ng khoän t?i  khoàn myc du tu' tài chinh du'çc 

diu chTnh vào von khà dung tai ngày 30 tháng 06 nàm 2020 nhu' sau: 

Giá g6c 
VND 

Giá tn hop Ij' 
VND 

Chênh Iêch 
VND 

Giã tr! tang them 
CO phiOu niêm yet 18.378.189 32.768.400 14.390.211 

18.378.189 32.768.400 14.390.211 

Giã tr! giâm di 

- 

cot 
18.378.189 32.768.400 14.390.211 1NH 

5.  BANG TINH GIA TR! RUI RO 

5.1 Rti ro thj tru'ô'ng 

r 'Hs6 

Các hang myc du tu' 

rui ro 
% 

Quy mo iui to 
VND 

Gia tq rui to 
VND 

(1) (2) (3) = (1) x (2) 

Tièn va các khoãn tu'ong du'ong tiên, cong cy thi 
tru'&ng tiên t 128.276.852.879 - 

1.  Tin mt (VND) 0 7.794.800.816 - 

2.  Các khoán tu'Yng du'o'ng tin, tin güi co 
kS' han 0 120.482.052.063 - 

3.  Giy to' cO giá, cong cy chuyn nhuvng trên 
tht tru'âng tin t 0 - - 

II. Trái phi6u Chinh phO - - 

4.  Trái phiu Chinh phO khOng trà Iãi 0 - - 

5.  Trái phiu Chinh phO trá Iäi sut cuOng phiéu: 
Trái phiu Chinh phO (baa gôm cong trái và trái 
phiu cong trinh da phát hành tru'o'c day), trái 
phiu Chinh phO các nu'c thuôc khOi OECD 
hoc du'Q'c bào Iänh bO'i Chinh phO hoäc Ngân 
hang Trung u'ng cOa các nu'&c thuc khOi nay 
trái phiu du'ctc phát hành b&i các tó chü'c quoc 
t IBRD, ADB, IADB, AFDB, EIB và EBRD 3 - - 
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Cong ty TNHH Quán I' Qu9 Bào Vit 

THUYET MNH BAO CÁO i'c' LE AN TOAN TAI CHINH (tip theo) 
tal ngy 30 tháng 06 näm 2020 

5. BANG TINH GIA TR! RUI RO (tip theo) 

5.1 RUi ro thj tru'ó'ng (tiép theo) 

I H so 
rüim 

% 
QuymOrüiro 

VND 
Giátrjráiro 

VND 

Các hang myc c1u tu' (1) (2) (3) = (1) x (2) 

III. Trái phiu doanh nghip - 

6. Trái phiu niêm yt cô thô gian dáo han con Ii 
du'ài 1 nàm, k Ca trái phiu chuyn d61 8 - 

Trái phiu niêm yM cô thai gian dáo han con al 

Lt I dn du'&i 3 nâm, k catrái phiu chuyn d61 10 - 

Trái phiu niêm yM cô thai gian dào hn con al 
tü' 3 nàm t&i di.vó 5 nàm, k c trái phiu 
chuynd6i 15 - 

Trái phiu niêm yt cô th&i gian dáo han con lal 
tü' 5 nãm tr& len, k cá trái phiu chuy&n dôi 20 - 

7. Trái phiu khong niêm yM cô thO gian dáo han 
con li du'âi 1 nãm, k ca trái phiu chuyôn dôi 25 - 

Trái phiu không niêm yM cO thi gian 5ão han 
con li tti' 1 tO du'âi 3 nàm, k cà trái phiu 
chuy4n dôi 30 - 

Trái phiu khong niêm y4t CO thO gian dáo h?n 
con al tü' 3 tO'l du'âi 5 näm, kô cã trâi phiu 
chuyen doi - 

I Trái phiôu không niêm yet co th&i gian dáo h?n 
con li tU' 5 näm tr& len, ké cà trái phleu chuyén 

ldoi 40 - 

IV. C6 phi6u 32.768.400 3.276.840 

8. Co phieu phO thong, cO phieu u'u ai cOa các tO 
chü'c niêm yet tai So' Giao dich ChU'ng khoán 
HO Chi Minh; chU'ng chi qu9 mo' 10 32.768.400 3.276840 

9. cO phieu phO thong, CO phiu u'u däi cOa các tO 
chCvc niêm yet tal So' Giao djch Chü'ng khoán 
HâNQi 15 

10. CO phieu phO thOng, CO phieu u'u dãi các cong 
ty dal chung chu'a niêm yOt, äng k' giao dich 
qua h thông UpCom 20 

11. CO phieu phO thông, cO phieu u'u dâi cOa 
cong ty dal chOng da dàng k' lu'u ks', nhu'ng 
chu'a niêm yet hoc dang k' giao dich; cO 
phieu sang trong dt phát hành ln du (IPO) 30 

12. CO phiéu cOa các cong ty di chüng khác 50 

V Chu'ng  chi  qu9 dau tu' chu'ng khoan 

13 
Qu9 dal chung, bao gOm cà cong ty du tu' 
chu'ngkhoandaichtlflg 10 

14 
Qu thành viên, cong ty d&u tu' chu'ng khoán 
riêng lé 30 
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Cong ty TNHH Quán I' Qu9 Báo Vit 

THUYET MINH BAO CÁO T'c' LE AN TOAN TAI CH(NH (tip thee) 
ti ngäy 30 thang 06 näm 2020 

5. BANG TNH GIA TR! RUI RO (tiép thee) 

5.1 RUi ra thj tru'&ng (tiép theo) 

  

Hs6L 

rL)i ro Quy mO ri11 ro 
% VND 

  

   

Giá tn rui ro 
VND Cachngmycdutu' 

  

   

    

VI. Chü'ng 

(1) (2) (3) = (1) x (2) 

khoãn bj hn ch giao dch -  - 

15.  Chü'ng khoán b t?m ngU'ng giao dch 40 - - 

16.  Chi'ng khoán bi hu niêm yt, hu giao dlch 50 - - 

VII. Các tãi san khác - - 

17.  C6 phn, phn von gOp và các cal chO'ng 
khoán khác 80 

80 

- - 

18.  Các tài san du tu' khác - -   

VIII. RUi ro tang them (nu co) - - 

Ma chü'ng khoán 
Mu'c 
tang 
them 

Quy mô rüi ro Giá trj rUl ro 

TONG GIA TR! RUI RO THI TR(YcYNG 
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) 128.309.621.279 3.276.840 

5.2 Rcii ro thanh toán 

Rüi ro tru'&c th&i han thanh toän (Thuyt minh 5.2.1) 
Rüi ro qua thO'i han thanh toãn (ThuyOt minh 5.2.2) 

Rüi ro tang them (Thuytminh 5.2.3 

T6ng giá trl rüi ro thanh toãn 

Giá tn rüi ro 
VND 

7.982.205.441 
3.353.592.998 
1.334.836.110 

rN 

'F 

M 

12.670.634.549 
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4.  Hçp d6ng mua chO'ng khoàn có cam kt bàn Iai/ 
Các thóa thun kinh t có cOng bàn chat 

5.  Ho'p dng bàn chO'ng khoán cô cam kt mua Iai/ 
Các thoà thun kinh té có cOng bàn chat 

6.  Ho dóng cho vay mua k' qu9 (cho khách hang vay 
mua chO'ng khoãn)/Các thàa thun kinh t cô cOng 
bàn chat 

Giá tn rüi no (VND) 

0% 0,8% 3,2% 4,8% 6% 8% 
T 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
--.......- .—... -----H Lo?i hInh giao djch 

Tông giá tn rüi ro 
VND 

TONG RUI RO TRU'O'C THGI HiN THANK TOAN 7.982.205.441 

1. Tin gvi k han và các khoàn tiên cho vay khOng cô 
tài san bào dam, các khoàn phài thu tü' ho?t dng 
giao dch và nghiep vu kinh doanh chCvng khoán (*) 37.429.053 7.944.776.388 7.982.205.441 

Cho vay chO'ng khoán /Các thôa thun kinh t cO 
cOng bàn cht 

Vay chtnng khoán /Các thàa thun kinh t cô cOng 
bàn chat 

2.  

3.  

Cong ty TNHH Quân I' Qu Bo Vit 

THUYET MINH BAO CÁO ii' LEAN TOAN TÁI CHiNH (tip theo) 
ti ngay 30 thang 06 nàm 2020 

5. BANG TINH GIA TR! RUI RO (tip theo) 

5.2 Ru! ro thanh toán (tiêp theo) 

5.2.1 RUi ro tru'&c th&i han thanh toán 

Giá tn niji ro thanh toàn cho các khoân muc chu'a dn han thanh toán du'c xác thnh nhu' sau: 
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Cong ty TNHH Qun I Qu9 Baa Vit 

THUYET MINH BAO CÁO ii' L AN TOAN TAI CHINH (tip thea) 
ti ngày 30 thang 06 nãm 2020 

5. BANG TiNH GIA TR! RUI RO (tip theo) 

5.2 Rti ro thanh toán (tip thea) 

5.2.1 RQi ro tru'&c th&i han thanh toán (tip theo) 

He so rüi ro thanh toán thea dOi tác dc Cong ty xác dlnh  nh sau: 

D6i tác thanh toãn cho Cong 
H s6 rüiro 
thanh toan 

(1)  Chinh phü, cãc tO chü'c phat hành dU'O baa Iãnh bó'i Chinh phi 
vä Ngan hang Trung u'ng các nu'O'c thuQc kh6i OECD; Uy ban 
Nhân dan tinh, thânh phO tru'c thuOc Trung u'ong 0,0% 

(2)  Sá Giaa d!ch  ChU'ng khoán, Trung tam Lu'u k' Chü'ng khoán 0,8% 

(3)  TO chü'c tin dçing, tO chü'c tái chinh, tO chU'c kinh daanh chtrng 
khaán thãnh Ip & các n&c thuOc khOi OECD vâ CO h sO tin 
nhiem dap crng cäc diu kien khác thea quy dnh ni bO cüa tO 
chU'c kinh doanh chü'ng khoán 3,2% 

(4)  TO chU'c tin dung, tO chU'c täi chinh, tO chü'c kinh doanh chU'ng 
khoän thành lap ngoai các nu'àc OECD; hoàc thành lap tai các 
nu'O'c thuOc khOi OECD Va khOng dáp ü'ng cäc dièu kiên khác 
thea quy dinh ni bO cia Cong ty 4,8% 

(5)  TO chU'c tin dung, tO chü'c tài chinh, tO chU'c kinh doanh chU'ng 
khoán thánh Ip Va hat dOng t?i Viet Nam 6,0% 

(6)  Các tO chii'c, Ca nhãn khác 8,0% 

CON 
.HNHlE 
ANt 
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Cong ty TNHH Quân I' Qu9 Bâo Vit 

THUYET MINH BAO CÁO T'i LE AN TOAN TAI CHINH (tip theo) 
tal ngày 30 thang 06 nàm 2020 

5. BANG TiNH GIA TR! RUI RO (ti&p theo) 

5.2 Rüi ro thanh toán (tip theo) 

5.2.1 RUi ro tru'&c thO'i han thanh toán (tip theo) 

(*) Chi tiM Tin gü'i kS'  hn và các khoàn tin cho vay khOng CO tài sn bo dam, GaG khoàn phai thu tO' hot dng giao dlch  va nghip vu kinh doanh 

chU'ng khoãn và các khoân muG tiêm n rüi 10 thanh toân khác: 

Giá tn tAi san 
Giá tn tài san khOng cO tài san He s6 rUi ro 

Giá tn s6 sách dam bào dam bào thanh toán Giá tn rQi ro 
VND VND VND % VND 

Cäc khoàn tin gii'i cO k' han ti các to chU'c 
tin dung thành lap và hoat dong tai Vit Nam 120.482.052.063 - 120.482.052.063 6% 7.228.923.124 

Càc khoàn phâi thu các tO chCi'c tài chinh tO' 
hoat dOng giao dich và nghiep vu 11.930.887.741 - 11.930.887.741 6% 715.853.264 

Các khoàn thu tO chU'c, Ca nhân khác 467.863.163 phài - 467.863.163 8% 37.429.053 

132.880.802.967 - 132.880.802.967 7.982.205.441 

5.2.2 RQi ro qua th&i h?n  thanh toán 

Giá tn rüi ro thanh toán cüa CáC khoân muc dâ qua thOi han thanh toán dU'cYC xác djnh nhu' sau: 

Hs6rUiro QuymOrOiro Giátr/rOiro 

STT Th&igianquáhan (%) (VND) (VND) 

1. 0-15 ngày sau th&i han thanh toán, chuyn giao chU'ng khoán 16% - - 

2. 16-30 ngây sau thyi han thanh toán, chuyn giao chU'ng khoán 32% - - 

3. 31-60 ngay sau thi han thanh toân, chuyn giao chO'ng khoãn 48% - - 

4. TO' 60 ngày trO' di 100% 3.353.592.998 3.353.592.998 

TONG RIJI RO QUA HN THANH TOAN 
3.353.592.998 
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Cong ty TNHH Quán I' Qu9 Bo Vit 

THUYET MINH BAO CÁO T' LE AN TOÁN TAI CHINH (tip theo) 
ti ngãy 30 thang 06 nàm 2020 

5. BANG TiNH GIA TR! RU! RO (tip theo) 

5.2 Rüi ro thanh toán (tip theo) 

5.2.3 ROI ro tang them 

Giá trj rii ro thanh toãn tang them dc xác djnh nhu' sau: 

MUv 
SO tiên H s rOi Quy mO rOi ro tang Giá frj rOi ro 

STT Chi tit khoàn tin gCii (VND) ro (%) (VND) them (%) (VND) 

1. Ngan hang TMCP 
Sài Con H Nôi 47.900.000.000 6% 2.874.000.000 30% 862.200.000 

2. Ngan hang TMCP 
Oâu tu' và Phát trin 
Viêt Nam 22.536.342.468 6% 1.352.180.548 20% 270.436.110 

3. Ngan hang TMCP 
Phat trin TP H ChI 
Minh 17.700.000.000 6% 1.062.000.000 10% 106.200.000 

4. Ngan hang TMCP 
A Châu 16.000.000.000 6% 960.000.000 10%  96.000.000 

TONG RU! RO TANG THEM 

5.3 Rüirohotthng 

1.334.836.110 

 

I. 

Chi tiêu Giá tr (VND.) 

63.760.936.418 
T6ng chi phi hoat dng phát sinh trong vông 12 thang 
tinh tó'i thang 06 näm 2020 

IL Các khoán giám tru1' khôi t6ng chi phi 3.570.641.806 

1. Chi phi khu hao 3.570.641.806 

III.  T6ng chi phi sau khi giãm trü' (III = I — II) 60.190.294.612 

IV.  25% Tóng chi phi sau khi giàm trir (IV = 25% III) 15.047.573.653 

V.  

TONG 

20% Von pháp dlnh  cia Cong ty 5.000.000.000 

GIA TRI RU! RO HOIST DQNG (Max {IV, V}) 15.047.573.653 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Vit 

THUYET MINH BAa CÁO T'c' LE AN TOAN TAI CH(NH (tip theo) 
ti ngày 30 tháng 06 näm 2020 

6. CAC sir KIN PHAT SINH SAU NGAY KET THUG K? KE TOAN GICrA NIEN eQ 

KhOng cO sçi' kiên quan trong náo phát sinh sau ngày kt thUc kS'  k4 toán giCi'a niên yeu 
cu phài du'c diu chfnh hay thuyt minh trong báo cáo t Iê an toàn tái chInh tai ngày 30 
tháng 6 näm 2020. 

Ong ãng Chi Nghia 
K toán tru'&ng 

Ha Ni, Viêt Nam 

Ngay 14 tháng 08 näm 2020  

Ong Pham Lu'o'ng Hoàng 4'guyen Dlnh An 
Phu trách Kim soát Ni bô Tong Clam dOc 
vá Phap ché 
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