
Cong ty TNHH Quàn I Qu9 Báo Viêt 

Báo cáo tái chmnh (tru'àc kim toàn) 

Cho giai c5oan tài chinh ba tháng va nãm tái chInh kt thüc 
ngày 31 tháng 12 näm 2022 



COng ty TNHH Quân I' Qu Bo Viet 

MC LUC 

Thông tin chung 

Trang 

1 

Bang can 561 kê toán 2 4 

Báo cáo két qua hot dng kinh doanh 5 - 6 

Báo cáo Iu'u chuyri tin té 7 - 8 

Báo cáo tinh hinh bin dong v6n chü so' hG'u 9 

Thuyêtminhbáocáotáichinh 10-35 



Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Vit 

THÔNG TIN CHUNG 

CONG TY 

Cong ty TNHH Qun I Qu9 Bo Vit ('Cong ty"), tru'O'c dày là Cong ty TNHH mt thành viên Qun l' 
Qu' Du tu' Chü'ng khoán Báo Viêt, là cong ty con 100% s& hO'u càa Ip  doàn Báo Viêt (tru'&c dày 
là Tong Cong ty Bo him Viet Nam) du'c thành Ip Va hoat dng theo các Quyt dnh, giày phép 
cüa co' quan CO thm quyn sau: 

- Quyét djnh sO 911/2005/QD/HOQT-BV ngây 22 thàng 08 nàm 2005 cüa HOi dOng Qun frj TOng 
Cong ty Bo him Vit Nam. 

- Giy phép Thành lap và Hot dng sO 05/UBCK-GPHDQLQ do Uy ban Chci'ng khoàn Nhà nu'&c 
ban hành ngày 08 théng 11 nàm 2005 và các Giy phép dièu chinh giäy phép thành 1p và hoat dOng 
do Uy ban Chü'ng khoán Nhà Nu'àc cap. 

- GiOy chCvng nhn dang k' doanh nghip thay dOi ln thU' 2, do phOng dàng ki kinh doanh, SY K 
hoch và u tu' Ha Ni cp ngày 10 tháng 11 nàm 2022. 

Môt sO thong tin v Cong ty theo cac Quyt djnh/giay phép néu trên nhu' sau: 

Ma sO doanh nghip 
TOn doanh nghip 
Ota chi tru sô chinh 

Nganh ngh kinh doanh 

VOn d1u lê 
Thành viOn sang 1p  

0100111761-129 
Cong ty TNHH Quân l' Qu9 Bo Viêt 
Tang 5, sO 8 LO Thai TO, phu'&ng Hang Trông, qun Hoàn KiOm, Thành 
phO Ha Ni, Viêt Nam 
- Quân l' qu9 dOu tu' chti'ng khoán, cOng ty du tu' chU'ng khoán 
- Qun l' danh mvc  du tu' chO'ng khoán 
- Tu' vn du tu' chü'ng khoán 
- Các hot dông kinh doanh khác phO ho'p quy djnh phap luât 

100.000.000.000 VND 
Tap doãn Bâo Viët 

HOt DONG THAN H VIEN 

Thành viên HOi dOng Thành viOn trong nàm Va vào ngày 1p báo cáo nay nhu' sau: 

Ong Pham NgQC Scm Chü tich 
Ong Nguyn Xuàn Viêt Thành viOn 
Ong Nguyen Dinh An Thành viOn 

Ong Nguyn ThU'a Nhat Thành viên  

BO nhim ngày 24 thang 07 nàm 2018 
BO nhiêm ngày 19 tháng 07 nám 2018 
BO nhiêm ngày 18 tháng 01 nàm 2017 
Tái bO nhiêm ngày 18 tháng 01 näm 2022 
BO nhiêm ngày 02 tháng 12 nàm 2021 

KIEM SOAT VIEN 

Các kiém soàt viOn trong nàm Va vào ngày lap báo cáo nay nhu' sau: 

Ong Phan Dàng Thành Kim soát viOn chuyeri trách Tái bO nhim ngay 23 tháng 01 nàm 2021 

TONG GIAM eOc 

TOng Giàm dOc cüa Cong ty trong nàm va vao ngày lap báo cáo nay nhu' sau: 

Ong Nguyn Dinh An TOng Giám dOc Tái bO nhim ngày 24 tháng 07 nám 2021 

NGU'&I DI DIEN THEO PHAP LUAT 

Ngu'o'i dai diên theo pháp 14t  cüa COng ty trong nàm Va vào ngày lap báo cáo nay là Ong Nguyn 
Dinh An — TOng Giám dOc. 
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Cong ty TNHH Qun I Qu9 Bo Viêt B01-CTQ 

BANG CAN DOI KE lOAN 
t?i ngày 31 thang 12 nãm 2022 

Dan vi: VND 

Ma 
sO TA1SAN 

Thuyét 
minh 

Ngáy31 tháng 12 
näm 2022 

Ngay31 tháng 12 
näm 2021 

100 A. TAI SAN NGAN HAN 139.939.925.278 114.798.715.998 

110 I. Tin và cáo khoàn tu'o'ng du'o'ng tin 5 2.140.929.275 3.293.630.863 
111 1. Tin 2.140.929.275 3.293.630.863 
112 2. Các khoàn tu'o'ng dang tiên - - 

120 II. Cáckhoándutu'tàichinh 
ngn han 6 113.000.000.000 94.620.000.000 

121 1. Du tu' ngn han 6.1 113.000.000.000 94.620.000.000 

130 III. Các khoãn phái thu ngn h?n 22.735.138.923 13.4 54.584.779 
131 1. Phâi thu tü' hoat dng âu tu' 7 6.209.048.038 3.897.672.821 
132 2. Tr tru'&c cho ngu'oi ban - 35.000.000 
134 3. Phi thu tO' hoat dng nghiep vu 8 19.796.742.155 11.923.610.541 
135 4. Cáckhoànphithukhác 9 82.941.728 951.894.415 
139 5. Du' phOng phài thu ngän han 

khó doi 8 (3.353.592.998) (3.353.592.998) 

140 IV. Hang t6n kho 357.868.280 398.568.280 
141 i. Hang t6n kho 357.868.280 398.568.280 

150 V. Tài san ngãn h?n  khác 1.705.988.800 3.031.932.076 
151 1. Chi phi tr tru'àc ngri han 10 1.705.988.800 1.242.439.464 
153 2. Thuvàcáckhoânphâithu 

Nhànu'O'c 14 - 1.789.492.612 

200 B. TAI SAN DAI HAN 54.087.928.804 72.681.116.869 

210 I. Pháithudàihan 9 418.433.156 - 
218 1. Phâithudàihankhác 9 418.433.156 - 

220 ii. Tài san c6 dnh 2.380.070.754 971.965.147 
221 1. Tài san có dinh hu'u hlnh 11 2.077.296.561 517.190.954 
222 Nguyen giá 8.027.154.778 7.740.274.426 
223 Giá trikhâu hao I0ykê (5.949.858.217) (7.223.083.472) 
227 2. Taisancodinhvohinh 12 302.774.193 454.774.193 
228 Nguyen giá 16.136.642.483 16.136.642.483 
229 Giá tn han mOn lOyké (15.833.868.290) (15.681.868.290) 

250 II. Ethu tu' tài chInh dài han 6 47.700.000.000 71.500.000.000 
258 1. Dãu tu' dài han khàc 6.2 47.700.000.000 71.500.000.000 

260 II!. Tài san dài han khác 3.589.424.894 209.151.722 
261 1. Chi phitratru'Ocdaihan 10 3.589.424.894 209.151.722 

270 TONG CONG TAI SAN 194.027.854.082 187.479.832.867 
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COng ty TNHH Qun I Qu Bo Vit B01-CTQ 

BANG CAN OI KE TOAN (tiép theo) 
tal ngay 31 tháng 12 nàm 2022 

Dan vi: V 

Ma 
so NGUON VON 

Thuyt 
minh 

Ngày31 tháng 12 
näm 2022 

Ngay31 thang 12 
nOm 2021 

300 A. NO' PHAI TRA 23.184.597.452 16.372.941.702 

310 I. N9'ngn hn 23.184.597.452 16.372.941.702 
312 1. Phài tr ngu'o'i ban 13 779.746.437 4.142.803.051 
314 2. Thu và các khon phâi np 

Nhà nu'&c 14 3.550.844.384 468.502.418 
315 3. Phi trâ nguO'i lao dOng 14.346.304.728 9.445.334.903 
319 4. Các khoãn phâi tr, phi np 

ngnhankhac 15 2.077.116.767 428.497.958 
323 5. Qu9 khen thu'ng, phüc lci 16 2.430.585.136 1.887.803.372 

400 B. VON CHU SO' HU'U 17 170.843.256.630 171 .106.891 .165 

411 1. Vn du tiy cüa chü s hO'u 100.000.000.000 100.000.000.000 
418 2. Qu9 du' phOng tãi chmnh 8.927.000.000 10.000.000.000 
419 3. Qu9khacthuOcvonchü 

s& hO'u 10.000.000.000 10.000.000.000 
420 4. Lai nhuân sau thu chu'a 

phan phôi 51.916.256.630 51.106.891.165 

440 TONG CONG NGUON VON 194.027.854.082 187.479.832.867 
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Ngu'&i Ip 

Ba Nguyn Thi Thuât 
Kê toán 

Phé duyt 

Ong Oáng Chi NghTa 
K toán tru'&ng 

\O - 
• 1 

CÔNGTY 

* TRCHNHIMR'JN 
QUAN LY QUY 

\A0 ::; :  guyên Dlnh An 
T6ng Giám doc 

Dan vi: VND 

Ma sO CHI TIEU 
Thuyt 
minh 

Ngy31thang12 
näm 2022 

Ngày31tháng12 
näm 2021 

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

006 2. Chü'ng khoãn Iu'u k' ca 
COngty 15.000.000.000 - 
Trong do: 

008 - ChCing khoán giao d/ch 15.000.000.000 - 

030 3. Tin gü'i cüa nhà du tu' 
Cythác 26.1 4.550.779.375 11.693.754.580 

031 - TiêngCricOanhàdaut&Uy 
thác trong nu&c 4.436.058.069 10.967.624.835 

032 - TiengO'ict'ianhàdâutLfUy 
thdc n&&c ngoài 114.721.306 726. 129.745 

040 4. Danhmucdutu'cUanhâ 
dâu tu' Oy  thác 26.2 130.493.096.398.964 105.372.775.453.888 

041 - Nhàcutu'Uythactrong 
nu'&c 130.280.126.576.766 105.159.926.840.391 

042 - Nhãdutu'UythOcnu&c 
ngoài 212.969.822.198 212.848.613.497 

050 5. Các khon phi thu cüa 
nhà dâu tu' üy thác 26.3 3.343.905.108.552 2.776.313.969.526 

051 6. Càc khon phi trâ cüa 
nhã du tu' üythác 26.4 (25.709.931.942.469) (13.190.427.939.956) 

Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Vit B01-CTQ 

BANG CAN DOI KE TOAN (tip theo) 
tai ngay 31 thárig 12 nãm 2022 

CAC CH TIEU NGOAI BANG CAN oOi KE TOAN 

Ha Nôi, Viêt Nam 

Ngày 17 thang 01 nàm 2023 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Viêt B02-CTQ 

BAO CÁO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH 
cho gial don tài chinh ba thang vâ riäm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nm 2022 

Don vi: VND 

Ma 
so CHITIEU 

Thuyet 
m,nh 

Cho giai doan tài 
chInh ba thang két 

thCic ngày 31 thang 
l2näm 2022 

Cho nãm tái chInh 
kêt thOc ngay 

31 tháng 12 näm 
2022 

Cho giai don tài 
chInh ba thang kt 

thi'c ngày 31 thang 
l2nàm 2021 

Cho näm tài chInh 
két thUc ngày 

31 tháng 12 nàm 
2021 

01 1. Doanh thu tU' hot dông kinh doanh 18 35.297.164.401 123.564.442.519 29.677.885.770 105.947.296.855 

02 2. Các khoàn giám trü' doanh thu - - - - 

10 3. Doanhthuthuanvêhoatdôngkinh 
doanh 35.297.164.401 123.564.442.519 29.677.885.770 105.947.296.855 

11 4. Chi phi hoat dQng kinh doanh 19 (266.197.321) (1 .246.208.942) (867.349.259) (3.481.954.950) 

20 5. Lçi nhuân gp tü' hoat clông kinh 
doanh 35.030.967.080 122.318.233.577 28.810.536.511 102.465.341.905 

21 6. Doanh thu hoat dông tài chinh 20 2.257.372.457 9.107.096.775 2.254.339.550 9.050.500.738 

22 7. Chi phi tài chinh - - - - 

25 8. Chi phi quân I' doanh nghiêp 21 (21 .154.804.385) (67.379.277.877) (25.097.585.994) (61 .799.987.663) 

30 9. Lo'i nhuân thuân tu' hoat dông kinh 
doanh 16.133.535.152 64.046.052.475 5.967.290.067 49.715.854.980 

31 10. Thu nhâp khác 240.622.847 701 .759.210 - - 

32 11. Chi phi khác - (44.849.872) - - 

40 12. Lyi nhuân khác 240.622.847 656.909.338 - - 
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Ngu'ô'i 1p Phé duyet 

giJ'uyen Dlnh An 
g Giám dóc 

\O  -R, •t 

CONGTY 

TRACH NHIEMHUU HAN 
QUAN LY QUY 

BAO VI 

Ba Nguyn Thj Thuât Ong Dãng Chi Nghia 
Ké toán Ké toán tru'órng 

Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Vit B02-CTQ 

BAO CÁO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH (tip theo) 
cho giai don tài chinh ba thang Va nàm tài chinh kt thüc ngay 31 thang 12 näm 2022 

Dan vi: VND 

Ma 
s6 CHIT/Eu 

muyét 
minh 

Cho gial tàj 
chInh ba thang kt 

thCic ngay 31 thang 
l2nàm 2022 

Cho näm tai chfnh 
két thUc ngày 

31 thang 12 nãm 
2022 

Cho giai doan tal 
chInh ba fhang kt 

thC,c ngày 31 thang 
12 näm 2021 

Cho nám tài chInh 
két thüc ngày 

31 thang 12 näm 
2021 

50 13. T6ng Içii nhun ké toán tru'&c thuê 16.374.157.999 64.702.961.813 5.967.290.067 49.715.854.980 

51 14. Chi phi thuê thu nhp doanh nghip 
hiên hành 22.1 (3.286.164.933) (13.019.036.807) 1.789.493.286 (6.960.219.697) 

52 15. Chi phi thuê thu nhp doanh 
nghiêp hoän Ii 22.2 - - - - 

60 16. Lçi nhun sau thuê thu nhap doanh 
nghip 13.087.993.066 51.683.925.006 7.756.783.353 42.755.635.283 

Ha Ni, Viêt Nam 

Ngày 17 thang 01 näm 2023 
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Cong ty TNHH Qun Qu7 Bâo Vit B03-CTQ 

BAO CÁO LU'U CHUYEN lIEN TE 
cho nàm tai chInh ktthUc ngay 31 thang 12 nãm 2022 

Dn vi: VND 

Ma 
sO CHI TIEU 

- 
Thuyêt 
minh 

Cho nãm tài chinh 
ketthUcngay3l 

thang 12 näm 2022 

Cho näm tài chmnh 
ketthUcngay3l 

thang 12 nàm 2021 

I. LU'U CHUYEN TIEN TU' HOAT 
DQNG KINH DOANH 

01 Tin thu tO' hoat 50ng nghip vçi, 
cung cap dich vu và doanh thu 
khãc 115.691.310.905 106.371.113.802 

02 Tin chi trã cho hoat dong nghip 
vu và ngu'i cung cap hang hOa Va 
djch vu (37.757.200.550) (21.589.899.564) 

03 Tiên chi tr cho ngu'ôi lao dOng (23.916.883.590) (24.533.876.032) 
05 Tiên chi nôp thu thu nhap doanh 

nghiep (7.943.379.262) (6.624.645.283) 
06 lien thu khãc tO' hoat dong kinh 

doanh 1.989.569.231 15.759.424.052 
07 Tin chi khác cho hoat dOng kinh 

doanh (11.468.554.244) (13.864.403.224) 

20 Lu'u chuyen tiên thuân tü' hot c1ng 
kinh doanh 36.594.862.490 55.517.713.751 

II. LU'U CHUYEN TIEN TI! HOAT 
DQNG DAU TI! 

21 lien chi mua sm, xây dng TSCE 
vâ các tài san dài han khác (2.007.535.636) (456.000.000) 

22 lien thu tO' thanh l', nhuvng ban 
TSCO Va cäc tài san dài han khác 507.250.000 - 

23 Tiên chi mua CC Cong Cci Q' cOa 
do'n vi khac (96.765.800.000) (216.781.679.600) 

24 Tin thu tO' thanh I' các khoàn iâu 
tu' Cong Cu n cüa dn vi khác 101.620.000.000 175.996.291.772 

27 Tiên thu có tO'c Va lo'i nhuân du'o'c 
chia (bao gOm Iãi tiên gO'i) 7.361.521.558 11.751.344.456 

30 Lu'u chuyen tiên thuân tü'I (sti' dung 
vao) hot dOng dâu tu' 10.715.435.922 (29.490.043.372) 
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E 

COng ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Vit 

BAO CÁO LLYIJ CHUYEN TIEN TE (tip theo) 
cho nàm tài chinh kt thUc ngày 31 tháng 12 nàm 2022 

B03-CTQ 

Dan vi: VND 

Ma 
s CHI TIEU 

Thuy& 
minh 

Cho nãm tài chInh 
ktthUcngay31 

tháng 12 nãm 2022 

Cho nãm tài chmnh 
kétthUcngay3l 

thang 12 näm 2021 

III. LU'U CHUYEN TIEN TU' HOAT 
DONG TAI CHIN H 

36 Chuyn Io'i nhun v Tap doàn 
Bâo Viêt (48.463.000.000) (30.435.000.000) 

40 Lu'u chuyn tièn thuân dung vào 
hoat dQng tài chInh (48.463.000.000) (30.435.000.000) 

50 Lu'u chuyên tiên thuän trong näm (1.152.701.588) (4.407.329.621) 

60 Tiên va tu'o'ng du'ong tin clâu näm 5 3.293.630.863 7.700.960.484 

70 Tiên va tu'o'ng du'o'ng tiên cu61 nãm 5 2.140.929.275 3.293.630.863 

Ngu'&i lap Phé duyet 
/'CONGTY \ 

* 1RACHNHIMHIJHN * 
QUAN LY QUY 

BAO VI  f 
Ba Nguyn Thj Thuât 
Kê toán 

Ong Dàng Chi Nghia 
K toàn tru'&ng  

uyn Dinh An 
Tong Giãm 5Oc 

Ha Nôi, Viêt Nam 

Ngày 17 tháng 01 nàm 2023 
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Ngu'ô'i lap Phê duyet 

V 

CONG TV 
TACH NHIEMHU HAN 

QUAN LY 

BAO VI 

1 ! guynD1nhAn 
g Giám dóc 

duyt - C. 7 4,  
'4, 

Ba Nguyn Thj Thut Ong Dng Chi Nghia 
Kétoán Ké toán tru'&ng 

Cong ty TNHH Quán I Qu9 Báo Viêt B05-CTQ 

BAa CÁO TINH H1NH BIEN LIONG VON CHU SY HCYU 
cho nm tài chInh két thüc ngày 31 tháng 12 nâm 2022 

Dan vi: VND 

CHI 77EU 
ThuyOf 
minh 

s6 du' du nãm So fang! (giám) 56 du' cu61 nãm 

T?i ngay 
01/01/2021 

Ti ngày 
01/01/2022 

Cho nám fài chlnh kOt fhCic ngay 
31/1212021 

Cho nám fài chlnh kOf thio ngay 
31/1212022 

T?i ngay 
31/12/2021 

Ti ngay 
31/12/2022 Tang Giàm Tang Giám 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. VOn dàutu'ca 
chi s& hO'u 

2. Qu9 dr phong 
tàichlnh 

3. Qu9 khác thuc 
vOn chü s& hO'u 

4. Lçii nhun sau 
thuO cha phân 
phOl 

17 

17 

17 

17 

100.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

41.130.354.237 

100.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

51.106.891.165 

- 

- 

- 

42.755.635.283 

- 

- 

- 

(32.779.098.355) 

- 

- 

- 

51.916.147.229 

- 

(1.073.000.000) 

- 

(51.106.781.764) 

100.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

51.106.891.165 

100.000.000.000 

8.927.000.000 

10.000.000.000 

51.916.256.630 

TONG CQNG 161.130.354.237 171.106.891.165 42.755.635.283 (32.779.098.355) 51.916.147.229 (52.179.781.764) 171.106.891.165 170.843.256.630 

Ha Ni, Viêt Nam 

Ngày 17 thang 01 näm 2023 

9 



Cong ty TNHH Quân I Qu9 Bo Vit B09-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAl CHNH 
tai ngày 31 thang 12 nàm 2022 và cho gial doan tài chinh ba tháng và nàm tài chinh kêt thOc cOng ngày 

1. THÔNG TIN yE DOANH NGHIEP 

Cong ty TNHH Quán l' Qu9 Bâo Viet ("Cong ty"), trc dày là Cong ty TNHH mt thành vien Quân l' 
Qu9 Du tu' ChU'ng khoàn Bo Vit, là cong ty con 100% s hO'u cOa Tp doàn Báo Vit(tru'&c dày 
là Tong Cong ty Bo hiém Vit Nam) du'o'c thành 1p và hoat dng theo các Quyêt dnh, giây phép 
cOa co' quan cô thm quyén sau: 

Quyt dinh sO 91 1/2005/QD/HDQT-BV ngày 22 thãng 08 nàm 2005 cOa Hi dOng Quãn trj TOng 
Cong ty Bo him Vièt Nam. 

-	 Giy phép Thành lap và Hoat dong sO 05/UBCK-GPHQLQ do Uy ban ChO'ng khoán Nhà nu'O'c 
ban hành ngày 08 thàng 11 nàm 2005 Va CC Giây phep dièu chTnh giay phép thành 1p và ho?t 
dông do Uy ban ChU'ng khoàn Nhà Nu'c cp. 

- Giây chU'ng nhn dàng k' doanh nghip thay di Ian thO' 2 sO 0100111761, do phông dang kI 
kinh doanh, s Kê hoach va fâu tu' Ha NOi cap ngày 10 thang 11 nàm 2022. 

Môt sO thong tin v Cong ty theo các Quy&t djnh/giOy phép neu trên nhu' sau: 

Ma sO doanh nghip 
Ten doanh nghip 
Dia chi try s chinh 

Nganh nghê kinh doanh 

VOn diu lê 
ChO so' hCi'u  

0100111761-129 
Cong ty TNHH Qun l' Qu9 Bâo Vit 
Tang 5, so 8 Lê Thai TO, phu'ng Hang Trong, qun Hoàn Kim, Thành 
phO Ha Nôi, Vit Nam 
- Qun l' qu9 du tu' chCi'ng khoán, Cong ty dâu tu' chO'ng khoán 
- Qun l' danh muc c1u tu' chO'ng khoán 
- Tu' vn dâu tu' chO'ng khoán 
- Các ho?t dong kinh doanh khàc phU hç'p quy dinh phãp luãt 

100.000.000.000 VND 
Tap doàn Bo Viêt 

SO lu'Q'ng nhàn viên cOa Cong ty ti ngày 31 thãng 12 nãm 2022 là 48 ngu'O'i (31 thang 12 nàm 2021: 
47 ngu'O'i). 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Baa Viêt B09-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHENH (tip theo) 
tal ngày 31 tháng 12 näm 2022 Va cho giai doan tài chinh ba thang Va nãm tài chinh két thOc cUng ngày 

2. CO'S&TRiNH BAY 

2.1 Chun my'c và H th6ng k toán áp ding 

Baa cáo tài chinh cüa Cong ty &c th hin bng dóng Vit Nam ("VND") vã du'Q'c Ip phU 
hp vO'i Ché d ké toán doanh nghiep Vit Nam Va các chInh sách kê toán du'c quy dnh tai 
Thong tu' sO 125/2O11ITT-BTC ngay 05 tháng 09 näm 2011 ci:ja BTài chInh ye hu'àng dn 
kê toán ap ding dôi v&i cOng ty quàn ' qu9, chun mu'c k toán Vit Nam so 27 — Baa cáo 
tài chInh giOa niOn d Va cac Chun my'c kê toán Viêt Nam khác do BO Tái chinh ban hánh 
theo: 

Quyét dinh S6 149/2001/QD-BTC ngày 31 tháng 12 näm 2001 v viêc ban hành b6n 
Chun mu'c k toán Viêt Nam (fo't 1); 

Quyt dinh s6 165/2002/QE-BTC ngay 31 tháng 12 nãm 2002 v vic ban hành sáu 
Chun mu'c kê toán Viêt Nam (Dot 2); 

Quyt dinh s6 234/2003/QD-BTC ngáy 30 thang 12 nàm 2003 v viêc ban hành sáu 
Chun mu'c kê toán Vièt Nam (fJo't 3); 

Quyt jnh s6 12/2005/QD-BTC ngay 15 thang 02 nàm 2005 v viêc ban hành sáu Chun 
mu'c kê toán Viet Nam (Dot 4); 

Quyét dinh s6 100/2005/QD-BTC ngáy 28 thang 12 näm 2005 v viêc ban hãnh bOri 
Chun mu'c ké toán Viêt Nam (Do't 5). 

Thea dO, baa cáo tài chinh dii'o'c trinh bay kern theo va vic sO' dyng các baa cáo nay khOng 
dành cho các dOl tu'o'ng khOng du'c cung c6p các thong tin ye các thO tuc, nguyen täc vá 
thông Ie kê toán tai Viêt Nam Va hon nG'a các baa cáo nay khong du'ç'c chO dlnh  trinh bay 
tinh hlnh tài chInh, kêt qua hoat dng kinh doanh, Iu'u chuyn tiên t vá flnh hinh biên dng 
vOn chU sô hO'u theo các nguyen tc và thông l kê toán du'Q'c chap nhn rng räi ó' các nu'àc 
và Iänh thó khác ngaài Vit Nam. 

2.2 HInh thU'c s6 k toân áp dyng 

HInh thü'c só k toán áp dyng ti Cong ty là Nht k' Chung. 

2.3 K$' k toãn näm 

k' k toãn nàm cOa Cong ty bt du tü' ngáy 01 thang 01 và këtthüc vao ngày 31 thang 12. 

2.4 06ng tin k toán 

Báo cáo tài chinh du'o'c lap bng don v tin tê trong k toán Ia d6ng Vièt Nam ("VND"). 

3. TUYEN BO yE VIEC TUANTHU CHUAN MU'C KETOAN vAcHEeQ KETOAN VIETNAM 

Cong ty cam k&t dã 1p báo cáo tài chinh tuãn thO theo các Chun my'c k toán Vit Nam, 
Che d kê toán doanh nghip Viêt Nam, các chInh sách kê toán áp dung  cho cong ty quan l 
qu9 du'çYc quy dnh tal Thông tu' s6 125/20 1 1/TT-BTC ngãy 05 tháng 09 nàm 2011 cOa Bô Tái 
chinh Va các quy dnh pháp l' cO lien quan dOn viêc 1p Va trinh bay baa cáo tái chinh. 
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Câng ty TNHH Quán I? Qu Bâo Viêt B09-CTQ 

THIJYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH (tip thea) 
tai ngáy 31 thông 12 nám 2022 vá cho gial on tái chinh ba thang vá nàm tái chinh kêtthUc cOng ngáy 

4. TOMTATCACCHINHSACH KETOAN CHUYEU 

4.1 Các thay d61 trong các chInh sâch k toán và thuyt minh 

Các chinh sách k toán cOa Cong ty sO' dçing d lap báo cáo tái chinh cho nãm tài chinh k&t 
thOc ngày 31 thông 12 nám 2022 du'c áp dung nhât quan v&i các chinh sách da du'cyc sO' 
dung d 1p báo cáo tài chinh cho nâm tài chinh ktthOc ngôy 31 thông 12 näm 2021 ngoai 
trO' các thay dói sau: 

Thông hi' s6 I 14/20211rT-BTC bãi bO Thong ti.i s6 146/2014/TT-BTC ngày 6 tháng 10 näm 
2014 cOa B tru'O'ng B Tài chInh h&&ng dn ch d tài chInh dOi v&i cong ty chCrng khoán, 
cOng ty quãn l' qu ("Thông hi' 114'), thea do 

Bai bO toân boThong tu' s6 146/2014/TT-BTC ngáy 06/10/2014 cOa B tn.rô'ng B Tài 
chinh hu'&ng dOn chê d tài chinh doi vài Cong ty chO'ng khoôn, Cong ty quân I qu9. 

Hu'O'ng dn xO' l s6 du' qu9 dv'  trO' bó sung v6n du I, qu9 dv'  phong tài chinh vá rOi ro 
nghip vçi nhu' trinh bOy ti Thuyt minh sO 4.15. 

Thông tu' 114 CO hiOu Iu'c thi hành ké tO' ngáy 1 thông 2 nOm 2022 Va áp dvng  tO' nOm tài 
chInh 2022. 

Thông tti s6 24/2022,'TT-BTC sCra d6 b6 sung môt s6 cfiu cOa Thông tu' s6 4 8/201 9/TT-BTC 
ngày 8 tháng 8 nãm 2019 cOa BO tru'&ng B9 Tài chInh hu'&ng dn viêc trIch lap và xU' l' các 
khoân di,r phOng giám giá hang t6n kho, tOn that cac khoán du tu', nq' phãi thu khO dOi và 
baa hành san phãm, hang hOa, dich vu, cong trInh xay di,rng ti doanh nghip ("Thông hi' 
24'), theo dO 

Thông tu' s6 24 sO'a d6i di tu'ng Ip dv'  phông khOng baa góm träi phiu Chinh phO, trái 
phiêu du'a'c Chmnh phO bo IOnh, trái phiêu chInh quyên da phu'Yng. 

Thông tu' 24 Co hiêu lu'c thi hánh k4 tO' ngOy 25 thông 5 nOm 2022. 

4.2 Tin và cac khoàn ttro'ng dmng tin 

Tin Va CáC khon tu'ng du'ng tin baa g6m tin mtti qu', tin gO'i ngOn hông, các khoán 
du tu' ngn hn có thô'i hn góc không qua ba thông, CO tinh thanh khoãn cao, cO kha nOng 
chuy&n dói dë dông thành cac Iu'çng tin xôc dinh Va khOng cO nhiêu rOi ro trong chuyén dói 
thành tiên. 

4.3 Cáckhoàndutu' 

Các khon du tu' du'o'c ghi nhän ban du thea giá góc. Trong các k' kê toôn tiep thea, các 
khon dOu tu' du'c ghi nhãn thea giá tr ghi so trO' di dir phOng gim giá. 

Giá vOn cOa cac khoân chO'ng khoán ban ía du'çc tinh theo phu'cng pháp bInh quOn gia 
quyên. 

ChO'ng khoôn tu' doanh bao gOm CôC chU'ng khoán niêm yt Va chu'a niêm yt trên thl tru'O'ng 
chO'ng khoôn. ChO'ng khoôn tu' doanh du'crc ghi nhàn ban du theo giã gOc. 

Côc khoân du tu' khôc du'cc ghi nhãn ban du theo giá gOc Va du'o'c phOn loai thành du tu' 
ngOn han và dOu tu' dài han. Du tu' ngan hn baa gOm các khoân tin gO'i cO kS'  hn cOn lai 
bang haaG  du'O'i 12 thang, ngoi trO' phn tin gO'i CO k' hn bng haac  du'O bathang dã baa 
gOrn trang khoân muc "Tiên và các khaán tu'o'ng du'o'ng tin", vO các khoân dOu tu' vôa trôi 
phiêu chinh phO du'crc näm giu' vOi myc dich d ban trong vông trén 3 thông dn 12 thông. 
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Cong ty TNHH Quân I' Qu Bo Vit B09-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tip theo) 
tai ngáy 31 tháng 12 nàm 2022 Va cho gial don tài chinh ba thãng Va näm tài chInh kêtthüc cOng ngày 

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

4.3 Các khoán du ttr (tiep theo) 

Dâu tu' dài han bao g6m trái phiu chinh phO, tin gO'i và các khon du tu' dài han  khàc Co 
k' han  con  lai  trén 12 tháng. 

Cãc chO'ng khoán ty' doanh va các khoân du tu' khác du'oc tip tçic phân ánh theo giá g 
trong các k' ké toán tip theo vá du'çc lap dv' phOng giâm giá nu giá góc cao ho'n giá thi 
tru'O'ng cO th xác dinh du'c. 

Dy" phOng giám giá fri các khoán cYu t& 

Di' phong cho viêc giâm giá trj cOa các khon du tu' dic lap khi CO bng chO'ng ch& chn 
cho thy CO su' suy giâm giá tr cOa các khoàn du tu' nay vào ngày kt thUc k' k toán nãm. 

Tang hoàc giãm s6 dv' dci' phOng du'pc hach  toán vào chi phi tâi chinh trong báo cáo két qu 
hoat 5Ong kinh doanh. 

4.4 Các khoàn phãi thu 

Các khon phâi thu du'o'c trinh bay trên báo cáo tài chinh theo giá trl ghi s6 các khoân phâi 
thu tO' khách hang và phâi thu khác sau khi cn trO' các khon dy' phOng du'c 1p cho các 
khoân phi thu khO dôi. 

Dy' phong n' phâi thu khO doi the hien  phn giá tr cüa các khoân phi thu ma COng ty dy' 
kiên khOng cO khá näng thu hOi tal  ngày kêt thUc k' kê toán nám. Tang hoc giàm so dii' tài 
khoàn d' phong du'o'c hach  toán vao chi phi qun l' doanh nghiep trên báo cáo kêt qu hoat 
cOng kinh doanh. 
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Cong ty TNHH Qun I? Qu9 Bo Viêt B09-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHENH (tiép theo) 
ti ngày 31 thang 12 nàm 2022 và cho gial don tài chinh ba thang va nàm tài chinh kêt thUc cLing ngày 

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

4.4 Các khoán phài thu (ti&p theo) 

6i v&i cãc khoán nc phi thu qua hn tharih toán thl mU'c trich lap dv' phong theo hu'&ng 
dn cUa Thông tu' s6 48/2019/TT-BTC do B Tài chinh ban hành ngày 08 tháng 08 nàm 2019 
('Thông tu' 48") nhu' sau: 

Th&i gian qua han MC°c trIch di.r phOng 

TU' sáu (6) thang den du'O'i mt (1) näm 30% 
TLi' môt (1) näm den du'O'i hal (2) nàm 50% 
TU' hai (2) nàm den du'O ba (3) nãm 70% 
Trên ba (3) nàm 100% 

4.5 Tài san c6 dinh hü'u hInh 

Tài san c6 dinh hü'u hlnh du'o'c the hin theo nguyen giá trLi' di giá tn khu hao lCiy ke. A 

Nguyen già tài san c6 dinh hQ'u hlnh bao g6m giá mua và nhu'ng chi phi có lien quan trçi'c tiép 3 
dn viêc du'a tài san vào hoat dông  nhu' dci' kien. 

Các chi phi mua sem, nâng cp và d6i mâi tài san c6 dirih hLi'u hlnh du'ç'cghi tang nguyen 
già cüa täi san và chi phi báo trl, sü'a chLi'a du'o'c hach toán vào báo cáo két qua hoat dOng 
kinh doanh khi phat sinh. 

Khi tài san c6 djnh hü'u hlnh du'c bàn hay thanh lv', và các khoàn lãi 16 phát sinh do thanh l 
tài san (là phn chênh Ich giu'a tiên thu thuân tü' vic bàn tài san vO'i giá trj con lai cüa tài 
san) du'c hach toán vào báo cáo ket qua hoat dOng kinh doanh. 

4.6 Tài san c6 thnh vo hInh 

Tài san c6 dnh vô hinh du'c ghi nhn theo nguyen già trU' di giá tr hao mon IQy ke. 

Nguyen giá tài san c6 dlnh vO hInh bao góm già mua và nhu'ng chi phi cO lien quan tri,i'c tiêp 
den viéc du'a tài san vào sO' dung nhu' dci' kiên. 

Các chi phi nàng cp va d6i mó'i tài san c6 dlrih  vO hinh du'qc ghi tang nguyen giá cOa tài san 
va các chi phi khác du'c hch toàn vao báo cáo két qua ho?t dOng kinh doanh khi phát sinh. 

Khi tài san c dinh vo hlnh du'o'c bàn hay thanh l, các khoân lãi hoàc 6 phát sinh do thanh 
l' tài san (là phn chênh loch  giu'a tien thu thuen tO' vic bàn tài san vO'i giá ti con li cCia tài 
san) du'oc hach toán vào báo cáo kêt qua hoat dOng kinh doanh. 

4.7 Khu hao Va hao mOn 

Kheu hao tài san c6 dinh hQ'u hlnh va hao mon tài san c6 dinh vo hinh dv'çc trich theo phu'ng 
phap khu hao dv'ang theng trong tho'i gian hLi'u dcing u'O'c tinh cOa càc tài san nhu' sau: 

Phu'Yng tin van tâi, truyen dn 6 nàm 
Thiêt b! van phong 3 - 4 nàm 
Phn mm may tinh 3 - 5 nàm 
Càc tài san cO dinh hCi'u hinh khác 3-4nàm 



Câng ty TNHH Quán I' Qu9 Bo Vit B09-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH (tip thea) 
ti ngày 31 than9 12 näm 2022 Va cho gial don tài chinh ba tháng vá nam tài chinh ktthOc cOng ngày 

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

4.8 Chi phi trà tru'&c ngan h?n  và dài h?n 

Chi phi trâ tru'âc bao g6m cac chi phi trà tru'ó'c ngn han hoäc chi phi tr tru'&c dãi h?n  trén 
bang can dól ké toán näm và du'o'c phan b trong khoáng thO gian trá tru'&c hoàc tho gian 
các Ip'i ich kinh t tu'o'ng U'ng u'çYc tao ra tO' cac chi phi nay. 

4.9 Các nghip vy bang ngoi t 

Các nghip vci phát sinh bang cac do'n vi tin t khác vo'i da'n v tin t k toàn cOa Cong ty 
(VND) &i'a'c hach toán thea tç' giá giao dich vào ngày phát sinh nghiêp vti. Tai ngày kêt thOc 
k' k toán nám, các khoan muc  tin t cO g6c ngoi t u'c dánh giá li theo t' giá mua vào 
cOa ngàn hang thLra'ng mi no Cong ty mô' tài khoân cong bó. Tt cà các khoan chênh lch 
tç' giá th'c t phát sinh trong nàm và chênh lêch do dánh giá lai sO du' tiên t Co gOc ngo?i t 
cuOi nãm du''c hach toán vào báo cáo kêt qua hot dng kinh doanh. 

4.10 Phãn ph61 !9'i nhun 

Cong ty Quán I' Qu9 Baa Vitlà cong ty con 100% vOn chU so' hO'u cOa Tp doàn Baa Vit. 
Lq nhuãn thun sau thuê thu nhp doanh nghip u'c chuyén ye Tp doàn Báo Viêt theo 
quy dinh cUa Tap doàn Va cac van ban phap quy hin hành cOa Viêt Nam. 

4.11 LeA Ich nhân viên 

Các khoán tro' cp hu'u trI 

Trc cp hu'u tn cho các can bO,  nhân viên cOa Cong ty sau khi nghi hu'u do Ca' quan Baa him 
Xa hi chi trã. Thea Quyt djnh sO 595/Q-BHXH cO hieu It,i'c ngày 01 tháng 7 nàm 2017, 
hang thang Cong ty da thçrc hien  vic dOng vào qu9 hu'u tn, tO' tuàt cho Ca' quan Báo him 
Xa hi Viet  Nam thea mU'c 14% trên mU'c ka'ng thea cong ytéc hoäc chO'c danh và phy cap 
lu'a'ng (nu cO) cOa can b, nhän viên. Cong ty cung trich 3% mO'c lu'o'ng thea cOng vlec  hoc 
chO'c danh và phci cap lu'a'ng (nêu co) cOa can b, nhân viên d tham gia baa him y tê. To' 
ngày 31 tháng 12 nàm 2015, Cong ty dà trin khai thçj'c hien  mua san phm baa him hu'u tn 
cho can bO, nhân viên vO'i mO'c dOng gop to' Cong ty là 1 trieu dông/ngu'&i/tháng Va C nhàn 
dóng gop tOi thiu tO' 500.000 dOng/ngu'&i tro' len. Thea dO, khi can bô, nhän vien nghi hu'u tn 
Se du''c them quyn lQ'i tO' giá tr Hp dng hu'u trI thea sO nàm tham gia Va mU'c dóng cOa 
Cong ty và phân gop them cOa Ca nhän. Ngoài ra, COng ty khOng CO nghia vy nàa khác lien 
quan den tro' cap hu'u tn. 

Trcy cp thôi viOc và tro' cp mt viec 

Thea Bô Luàt Lao dOng sO 45/2019/QH14 co hiêu ly'c tO' ngãy 01 tháng 01 näm 2021 vã Nghi 
dinh sO 145/2020INf-CP cOa Chinh phO - Quy dinh chi tiêt Va hu'O'ng dan thi hành mt sO 
diëu cOa B lut Lao dng v dêu kien  lao dong va quan he lao dQng, Cong ty cO trách nhiem 
chi tra tr cp thOi viec  bang mt nO'a tháng lu'o'ng cha mOi nàm lam viec  cho ngu'o lao dng 
tr nguyen thOi viec và dáp O'ng dy dO cãc yu tO thea quy dnh cOa phap lut. 

ThO'i gian lam viec  d tinh tr cp thOi viec  là tOng thô'i gian ngiiO lao dng da lam viec  thçi'c 
t cho COng ty trO' di thO'i gian ngu'O'i lao dng dã tham gia baa him that nghip thea quy 
djnh cOa phap lut ye baa him that nghiép và thai gian lam viêc dã du'a'c ngu'O'i sO' dyng lao 
dng chi trá tr' cp thOi viec. MO'c lu'o'ng binh quân tháng &Fqc tinh d thanh toán tra cap 
thOl viec sé can cCi' thea mO'c lu'a'ng binh quan cOa sáu tháng gân nhât tinh den th&i diem 
ngu'O'i lao dng thOi viec. 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Viêt B09-CTQ 

THUYT MINH BAO CÁO TAI CHFNH (tip theo) 
ti ngày 31 tháng 12 nàm 2022 Va cho giai don tài chInh ba tháng và nàm tài chinh këtthOc cOng ngày 

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

4.11 Lç'i Ich nhân viên (tip theo) 

Qu2 báo h16m that nghiOp 

Theo Diu 57 Luat Viêc lam s 38/2013/QH13 CO hiu lu'c to' ngày 01 tháng 01 nàm 2015 và 
Nghj dinh sO 28/2015/ND-CF ngày 12 tháng 03 nàm 2015 cOa ChInh phO quy thnh chi tit thi 
hành mt s6 diêu cOa Luät Viëc lam v báo him tht nghip. Cong ty cO nghia vi,i dong bo 
hiém tht nghip vO'i mO'c bang 1% qu9tin Iu'c'ng, tin cOng dOng bâo him tht nghiep cOa 
nhQ'ng ngu'ô'i tham gia báo him that nghip và trich 1% tiên lu'c'ng, tiên cong hang tháng 
dOng bâo him tht nghip cOa to'ng ngu'o lao dQng dé dong cOng lOc vao 0u9 Bâo hiém tht 
nghip. Theo Quyet dnh sO 28/2021/QD-TTg, to' ngày 01 tháng 10 nàm 2021, Cong ty du''c 
gim mU'cdOng BHTN tO' 1% xuOng bang 0% trong 12 thang. 

Ngoài các khoàn trOn, Cong ty dà dOng vào qu9 Bâo him tai nn lao dng - Benh ngh 
nghip là 1% trên mU'c lu'o'ng theo cOng vic hoàc chU'c danh và phy cap liic'ng (neu cO) cOa 
can bô, nhàn viên den hetthang 05 nàm 2017 Va to' ngay 01 thang 06 nám 2017 mCi'c dOng 
Ia 0,5% trén mO'c lu'o'ng theo cOng vic hoc chO'c danh và phy cap lu'o'ng (nëu co) cOa can 
b, nhàn viên theo quy djnh cOa BHXH. 

4.12 Ghi nhân doanh thu 

Doanh thu du'p'c ghi nhn khi Cong ty CO khâ nàng nhn du''c càc l'i ich kinh t cO th xàc 
dnh du'g'c mt càch chc chn. Doanh thu du'g'c xác dnh theo giá trj hp 19 cOa các khon 
dä thu hoàc sé thu du'g'c sau khi trO' di CáC khoân chiêt khu thu'crng mai, giám giá hang bàn 
và hang bàn bi trà lal. Cãc diu kiên ghi nhân cy the sau day cüng phài du'çyc dap O'ng khi ghi 
nhân doanh thu: 

Doanh thu cung cp dich vtj 

Doanh thu cung cp dich vu bao g6m doanh thu tO' giá djch vu qun 9 qu9, già dich  vu qun 
19 danh muc Oy thác du tu' va phi thu'&ng hoat dng/giâ dich vy qun 19 tO' hiëu qua danh 
myc duc tinh toàn theo cac diêu khoãn cOa hc'p dóng quàn 19 trên cc' sO' don tich. 

Läi tC kinh doanh ch(rng khoán 

Lài tO' kinh doanh chO'ng khoãn duc xác dlnh  bang chênh Iëch giu'a già bàn vã giá góc binh 
quân cOa chO'ng khoàn. 

Ti4n Iãi 

Doanh thu du'cyc ghi nhn khi tien läi phàt sinh trên cc' sO' dn tich (CO tinh dn kyl tO'c ma tài 
san dem lai) trU' khi khâ nàng thu hi tiên lâi là khOng chäc chàn. 

c6 tcrc 

Co tO'c và li nhun du'c chia du'Q'c ghi nhn là doanh thu khiquyen li duvc nhn cO tO'c 
cUa Cong ty vO'i tu' cách là nhà dàu tu' du'ç'c xác dnh. CO tU'c bang cO phiêu và cãc cO phiêu 
thu'O'ng nhn du'Q'c khong du'c ghi nhn là thu nhp cOa Cong ty ma chi' cp nht sO lu'ng cO 
phiôu thee dOi ngoi bang. 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu Bo Viêt B09-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAt CHFNH (tip thea) 
ti ngay 31 tháng 12 nàm 2022 Va cho giai 50an tài chinh ba thang vá nám tài chmnh kêt thUc cUng ngày 

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

4.13 Thud thu nhâp doanh nghip 

Thu4 thu nhap doanh nghip hiOn hânh 

Tài san thu thu nhâp Va thu thu nhãp phai nop cho k' hien  hánh và các k' tru'O'c u'cyc xac 
dinh bng s6 tin dy' kin phãi nop cho (hoc du'cyc thu hi tü') c quan thuè, du'a trén cáo 
mü'c thuë sut và cáo Iuât thu có hiéu Iu'c dn ngày kt thOc ki ké toán nám. 

Thug thu nhâp hin hánh u'cYc ghi nhân vào baa cáo kêt qua hoat dng kinh doanh giO'a nien 
do ngoi trU' tru'o'ng hap thu thu nhp phát sinh lien quan d&n môt khoân muc duc ghi 
thng váo v6n chU s hG'u, trong tru'äng hp nay, thu thu nhp hoãn I?i  cOng du'p'c ghi nhn 
tru'c tiêp vao vOn chO so' hO'u. 

Cong ty chi du'c bU trO' các tái san thu thu nhp hin hánh và thu thu nhp hin hành phãi 
tra khi Cong ty CO quyn hp phap du''c bU trO' giG'a tài san thuê thu nhp hin hành vO'i thuê 
thu nhp hin hánh phâi np và Cong ty dci' dnh thanh toán thuê thu nhp hin hánh phái trá 
Va tài san thu thu nhp hin hành trên CO' so' thuân. 

Thud thu nhap hoãn Iai 

Thu thu nhap hoãn lal du'ac xác Thnh cho cáo khoân chênh léch tam thOi tal ngáy k&t thUc 
k k toán giu'a niên d giu'a co' so' tinh thuê thu nhp cOa cáo tài san Va nç' phal tra Va giá 
tn ghi s6 cOa cac khoan mcic nay trong baa cáo tài chinh. 

Thu thu nhâp hoán lai phai tra du''c ghi nhn cho tht ca các khoân chênh lch tam  thO  chlu 
thuë, ngoai trO': 

Thu thu nhp hoán al phai trà phát sinh tO' ghi nhn ban du cOa mt tài san hay n 
phal tra tO' mt giao dch ma giao dlch  nay khOng cO anh hu'O'ng den li nhun ké toán va 
IQ'i nhun tInh thu thu nhp (hac 6 tinh thu&) tai  thO'i diem phát sinh giao dch; vâ 

Các chênh Ich tam  thô'i chu thue gn Iin vO'i cáo khoân du tu' vàa cáo cOng ty can, 
cong ty lien ket và các khoân v6n gOp lien doanh khi Cong ty cO khà náng kiem soátthô'i 
gian hoãn nhap khoân chênh Iènh t?m  thô'i và chc chn khoân chênh loch tam thô'i sé 
khOng du'ac hoàn nhap trong tu'o'ng Iai cO th& dii' doán. 

Tài san thue thu nhp hoän lai  cn du'c ghi nhàn cho tht ca cáo chênh lëch tam  thOi du'ac 
khu trO', gia tr du'c kh6u trO' chuyen sang các nãm sau cCia cáo khoàn 6 tInh thuê vãcác 
khoàn u'u däi thu chu'a sO' dung,  khi chào chán trong tu'ang al S CO IQ'i  nhun tinh thuê dé 
sO' dung  nhO'ng chénh Ich tm thô'i du''c kh6u tro', các khoan 6 tlnh thuê và cáo u'u däi thuê 
chu'a sO' dung  nay, ngaai tro': 

Tài san thue hoãn lal  phát sinh tO' ghi nhn ban du cOa mt tài san hoc n phái trâ tO' 
mt giao dlch  ma giao dlch  nay khOng cO ânh hu'&ng dn IQ'i  nhun ke toáni hoc IQ'i 
nhuân tinh thuè thu nhäp (hoc 6 tlnh thuê) tai thô'i diem phát sinh giao djoh; 

- 6i vOi các chênh tech tam  thO'i du'o'c khu trO' phát sinh tO' càc khoán du tu' vào các 
cOng ty lien kM Va CáO khoan von gOp lien doanh khi chäc chàn là chênh lênh tam  thO sé 
du'ci'c hoàn nhäp trong tu'ang Iai cO the dii' cloán du'cyc vá CO lcyi nhuân chiu thuê d sO' 
dung du'cyc khoan chênh Ich tam  th&i dO. 

Giá tn ghi s6 cOa tài san thue thu nhp doanh nghip hoän Iai  phâi du''c xem xét al vào ngay 
két thOc k' ke toán gici'a niên d va phal giam gia trj ghi s6 cOa tài san thue thu nhp hoãn Ii 
den mO'c bao dam chác chán cO dO 1p'i nhun tinh thuê cho phép 1p'i ich cOa mOt phân hoc 
toàn b tài san thu6 thu nhp hoãn Iai  du'c sO' dung. Cáo tài san thuê thu nhp doanh nghip 
hoàn Iai  chu'a ghi nhn tru'O'c dày du'ç'o xem xét lai  vào ngày Ret thUc kS'  k6 toán nam và du''o 
ghi nhân khi chec ohn cO dO Ii nhun tlnh thue de oO th6 sO' dung  cáo tái san thuê thu nhp 
hoán lai  chu'a ghi nhân nay. 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Viët B09-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHFNH (tip theo) 
ti ngày 31 tháng 12 nàm 2022 vá cho giai don tài chinh ba thang và nàm tài chinh két thüc cüng ngáy 

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

4.13 Thud thu nhp doanh nghiep (tiêp theo) 

Thud thu nhäp hoãn Ii (tip theo) 

Tài sn thu thu nhp hoãn lai va thu thu nhap hoän al phái trà duVc xác djnh theo thu 
sut dci' tinh se áp dung cho nàm ma tài san du'oc thu hi hay n' phâi tra du''c thanh toán, 
dcFa trên các mU'c thuê sut Va luât thuê có hiêu Iu'c vào ngày két thUc kS'  k toán nãm. 

Thu thu nhäp hoan Iai du'o'c ghi nhân vao báo cáo kt qua hoat dOng kinh doanh ngoai trü' 
tru'O'ng hp thuê thu nhâp phát sinh lien quan den mOt  khoan muc du'o'c ghi thàng vào vOn 
chü so' hCi'u, trong tru'O'ng hç'p nay, thu thu nhp hoãn lal cOng du'o'c ghi nhãn tru'c tiep vao 
vn chO sO' hO'u. 

Cong ty chi duc bO trCr cac tài san thu thu nhp hoän ll va thu thu nhp hoän Il phi tra 
khi Cong ty cO quyèn hç'p pháp duc bU trU' giCJ'a tãi san thuê thu nhp hin hành vài thuê 
thu nhâp hièn hành phal nOp vá các tái san thuê thu nhp hoàn li và thuê thu nhp hoán Ii 
phâi trâ nay lien quan tO'i thuê thu nhp doanh nghip duvc quân I' b&i cOng mOt  co' quan 
thuê di vO cOng mt do'n vj chiu thu hoc COng ty dt,r dinh thanh toán thuêthu nhap hiën 
hành phal tra va tài san thu thu nhp hin hành trén co' so' thuân hoäc thu hOi tài san dOng 
thO'i vO'i viêc thanh toán ni' phài trà trong tO'ng kS'  tu'o'ng lal khi các khoân trong yêu cOa thuë 
thu nhap hoän Il phi trO hoc tái san thu thu nhâp hoãn al du''c thanh toán hoc thu hOi. 

4.14 s6 du' bang khOng 

Các khoan mic hay s du' du'ç'c quy dinh trong Thông tu' s6 125/2011/TT-BTC ngày 05 tháng 
09 nàm 2011 cOa BO Tài chinh ye viêc ban hành chê dO kê toán áp dung  cho cOng ty quan I' 
Qu' du tu' chO'ng khoán khOng du'p'c the hin trong báo cáo tài chinh nay là các khoàn muc 
cô sO du' bang khOng. 

4.15 Cácquf' 

îü' nàm 2021 trO' ye tru'O'c, Cong ty 5ir dung  li nhun sau thue hang nãm de trich Ip các 
qu9 nhu' sau: 

M(rc trIch lap tCr lai 
nhuãn sau thu6 MCrc frIch 1p tO! cia 

Qu9 dci' trO' bó sung v6n diu lé (*) 5% 10% von dieu Iê 

Qu9 di' phong tài chinh và rCii ro nghip vu 5% 10% v6n diu lê 

(*) Cho näm tài chInh kt thUc ngày 31 tháng 12 näm 2022, s6 lieu cOa qu nay ciu'çi'c trInh 
bay trong muc "Qu2 khác thuOc v6n chü so' hU'u" trên Bang can c161 k toán gicra niên ciO 
tuân thu v&i CáC yeu cu ye trinh bay cüa Thông tu s6 125/20 1 1/TT-BTC. 

Ngáy 17 thang 12 nàm 2021, BO Tâi chinh dä ban hành Thông tu' 114/2021/TT-BTC d& bái 
bO Thông tu' s6 146/2014/TT-BTC cOa B tru'O'ng BQ Tài chInh hu'àng dn chê d tài chinh 
d61 vâi cOng ty chtng khoán, cong ty quan l' qu9. Cong ty dã thçi'c hin baa cáo chO so' hQ'u 
Tap doàn Báo Viêt theo cong van so 14/BVF-HDTV.2022 ngáy 30 thang 12 nàm 2022 ye vic 
xO' l so du' Qu9 du' tru' bó sung vOn diêu l Va Qu9 dir phong tái chlnh Va 10l 10 nghip Vi, 
hiên nay Cong ty dang chO' hu'ng dn cOa Tp doàn Bão Vit de thu'c hin. 
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Cong ty TNHH Quân I' Qu9 Bo Vit B09-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH (tip theo) 
t?i ngày 31 thàng 12 nàm 2022 và cho gial doan tài chinh ba thàng và nOm tài chInh két thüc cUng ngày 

4.16 Các ben hen quan 

Cãc ben duc cola ben lien quan cUa Cong ty nu mt ben cO khã nàng, trçrc tiep hoc gián 
tiep, kim soát ben kia hoäc gay nh hng dáng k tO'i ben kia trong vic ra các quyOt dlnh 
tài chinh va hoat dng, hoc khi Cong ty và ben kia cCing chju sçi' kim soát chung hoàc ánh 
hu'&ng dáng k chung. Các ben liOn quan cO th là CC Cong ty hoc các cà nhàn, bao gm 
các thành viOn gia dinh thOn Cfl cua các cO nhàn dIFC COt là liOn quan. 

5. TIEN VA CAC KHOAN TU'aNG DLYYNG TIEN 

Tin mat 
Tin gO'i ngân hang 
Tin gri tai  Cong ty Co phn Chtvng khoán 
Bào Viêt 

TONG CONG 

Ngày 31 tháng 12 
nãm 2022 

VND 

Ngày 31 tháng 12 
näm 2021 

VND 

48.757.231 
2.084.405.876 

7.766.168 

83.757.231 
3.100.886.445 

108.987.187 

2.140.929.275 3.293.630.863 

6.  CAC KHOAN DAU TU' TAI CHINH 

Thuyf Ngay 31 tháng 12 Ngay 31 tháng 12 
minh näm 2022 nãm 2021 

VND VND 

Däu tu' ngãn han 
Tin gO'i ngn han 6.1 113.000.000.000 94.620.000.000 

113.000.000.000 94.620.000.000 
Dâutu'dài han 
liOn giii dài han 6.2 32.700.000.000 71.500.000.000 
Trái phiu dài han 6.2 15.000.000.000 

47.700.000.000 71.500.000.000 

Du' phong giàm già du tu' 

Giá tn thuãn cüa câc khoân dâu tu' 160.700.000.000 166.120.000.000 
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32.700.000.000 
1.000.000.000 
6.000.000.000 

25.700.000.000 

71.500.000.000 
7.200.000.000 

28.300.000.000 

36.000.000.000 
32.700.000.000 71.500.000.000 

Cong ty TNHH Qun I Qu9 Bo Vit B09-CTQ 

THUYET MINH BAD CÁO TAI CHiNH (ti&p theo) 
tai ngày 31 thang 12 nàm 2022 và cho giai doan tãi chInh ba tháng và nàm tài chlnh kêt thüc cling ngày 

6. CAC KHOAN DAU TU' TAI CHiNH (tiep theo) 

6.1 Dthi tu' tài chInh ngan han 

Du tu' tin gti'i có ky h?n 

Chi tit danh mt.ic tin gO'i Co k' hn ti ngãy 31 tháng 12 näm 2022 nhu sau: 

Ngay31 thang 12 
näm 2022 

VND 

Ngay31 thang 12 
nãm 2021 

VND 

Tièn gu'i ngän han 113.000.000.000 94.620.000.000 
Ngân hang TMCP Bo Viêt 2.500.000.000 14.800.000.000 
Ngan hang TMCP Viêt Nam lhlnh  virQ'ng 29.220.000.000 
Ngan hang TMCP Sal GOn Ha Ni 38.700.000.000 28.600.000.000 
Ngân hang TMCP Tiên Phong 26.900.000.000 10.900.000.000 
Ngän hang TMCP Eâu tu' và phát trién VN 8.900.000.000 3.100.000.000 
Ngan hang TMCP K9 thu'cvng Viet Nam 1.000.000.000 
Ngan hang TMCP Cong thu'cng Viêt Nam 36.000.000.000 7.000.000.000 

TONG CQNG 113.000.000.000 94.620.000.000 

(*) Cac hcp 5ng tin gO'i cO kl han con Iai du'ài 12 thäng và du'oc hu'O'ng lãi sut tü' 
5,2%Inàm ên 6,6%/nãm. 

6.2 Du tu' tài chInh dài han 

Du tu' tin gtri cO k' h?n 

Chi tit danh mc tin g'i Co k' han tl ngay 31 thang 12 nàm 2022 nhu' sau: 

Ngày 30 thang 09 Ngày 31 tháng 12 
nãm 2022 näm 2021 

VND VND 

Tiên gU'i dài hn 
Ngân hang TMCP Tiên Phong 
Ngan hang TMCP Sal Gôn H Ni 
Ngan hang TMCP Tiên Phong 
Ngan hang TMCP Cong thu'o'ng Viet Nam 
Töng cng 

(*) Các ho'p d6ng tiên gO'i cO kl han con al tt1' mu'O'i hal (12) tháng tr len Va &1'Q'c hu'&ng Iãi 
suât 6,4%/näm dn 9,0%/nãm. 

Du tu' Trái phMu 

Ma Trái phiu 
CTG121O31 

Lãi suat Ngay phát 
56 Iu'ng T6ng mnh giá %/nàm hành Ngày dáo han 

150.000 15.000.000.000 6,525% 18/11/2021 18/11/2031 

7. PHAI THU WHOATDQNGDAUTU' 

Ngay31 tháng 12 Ngày31 thang 12 
nãm 2022 näm 2021 

VND VND 

Läi tin gO'i Co ki han 6.057.157.627 3.897.672.821 
Läi trái phiu 151.890.411 

TONG CQNG 6.209.048.038 3.897.672.821 
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Cong ty TNHH Qun 19 Qu9 Bo Vit B09-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (ti&p theo) 
tal ngãy 31 thang 12 nám 2022 và cho giai don tài chInh ba thang Va nãm tài chinh két thUc cOng ngày 

8.  PHAI THU TU' HOAT DONG NGHIEP Vt) 

Phái thu hoat clóng quàn ly  qu dâu tu' 

Ngay31 thang 12 
nOm 2022 

VND 

Ngày31 thang 12 
nãm 2021 

VND 

chu'ng khoãn 432.630.976 552.394.270 
Phi qun l' cUa Qu' Eu tu' Giá tn Bâo Viêt 112.986.002 132.594.947 
Phi quri l' cOa Qu Eu tu' Co phiu Nàrig 
dng BâoVièt 84.648.306 116.825.844 
Phi qun I cOa Qu9 Eu tu' Trãi phiu Bâo Viêt 64.274.456 76.837.852 
Phi quan I' cOa Qu9 fu tu' CO phiêu TriOn 
vong BoViêt 170.722.212 226.135.627 

Phãi thu hoat dng quán ly danh muc üy 
thác dâu tu' 19.362.520.639 11.340.221.793 
Giá dch v quan I/Giá djch vu qun I' hiu 
qua Hp dOng Oy thác cOa TOng Cong ty Bâo 
hiOm BáoViêt 1.184.660.608 1.205.384.359 
Giá dlch  vu quân IIPhi thu'&ng Hcp dOng Oy 
thác cOa TOng Cong ty Bão Viêt Nhân tho 14.647.335.019 6.659.265.112 
Phi quan I cOa Cong ty TNHH Bao him Tokio 
Marine Viêt Nam 150.514.934 89.021.038 
Phi quan I cOa TOng Cong ty CO phn Tái bao 
him QuOc gia Viêt Nam . 26.417.080 32.958.286 
Phai thu khác hoat dong quân I' danh muc  dâu 
tu' 3.353.592.998 3.353.592.998 

Phâi thu tu.i' hoat dQng nghiêp vu khác 1.590.540 30.994.478 

Phi dai I' cUa Nhà du tu' 1.590.540 30.994.478 

19.796.742.155 11.923.610.541 

Du' phOng phâi thu ngn han khO dôi (3.353.592.998) (3.353.592.998) 

TONG CONG 16.443.149.157 8.570.017.543 

9.  cAc KHOAN PHAI THU KHAC 

Ngày31 thang 12 Ngay31 tháng 12 
näm 2022 nãm 2021 

VND VND 

Phái thu ngän hn 
Phâi thu khác 82.941.728 951.894.415 

Phãi thu dài han (*) 

Phái thu dt cc Tp doàn Bâo Vit 372.402.800 
Phài thu dt ccc Cong ty TNHH Mt thành viên 
Dâu tLF Bâo Viêt 46.030.356 

TONG cQNG 501.374.884  951.894.415  

(*,) Tai th&i dim ngáy 31 tháng 12 näm 2022 Cong ty dã phän Io?i  I! phél thu tin dt ccc 
thuê van phOng cüa Tp doan Bâo Vit và Cong ty TNHH mt thành viên Du ttr Bão Vit 
thAnh phái thu dài hn khác. 
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COng ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Viêt B09-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH (tip theo) 
ti ngây 31 tháng 12 nàm 2022 vá cho giai don tài chInh ba tháng và näm tài chInh két thUc cOng ngày 

10. CHI PH TRA TRU'aC 

Ngáy31 thang 12 Ngáy31 tháng 12 
näm 2022 nãm 2021 

VND VND 

Chi ph! trã tru'ó'c ngn h?n 

Trã tru'óc bão hiém trãch nhim rig he nghip 
Chi phi thuë may chü 
Chi phi bo hành may chi 
Chi phi qung cáo 
Chi phi phn mm 

966.252.055 
135.462.187 
133.695.205 

80.778.083 
389.801.270 

923.623.285 

169.775.079 
149. 04 1. 100 

   

1.705.988.800 1.242.439.464 

Chi phi trà tru'ô'c dàihan 
Chi phi ci to try so' 
Chi phi truyn thông 
Ira tru'O'c tiên thuë nhà 
Cong cu dung cy 

3.156.311.239 

433.113.655 

34.812.291 

54.276.365 
120.063.066 

  

3.589.424.894  209.151.722 

TONG CQNG 

11. TAI SAN CO DINH HU'U HINH 

Phu'o'ng tiên 
van tá thi6t bj 

truyên dn 
VND 

5.295.413.694 1.451.591.186 

Thi4t bi 
van phOng Khác Tóng 

VND VND VND 

Nguyen giá: 
Ti ngày 01/01/2022 
Mua trong näm 

Thanh i' trong näm 

3.491.398.704 
1.574.425.636 

(1.275.520.000) 

3.845.955.722 
587.055.000 

(599.080.284) 

Ti ngây 31/12/2022 3.790.304.340 3.833.930.438 

Khâu hao Iüy ké: 

Ti ngày 01/01/2022 3.194.127.469 3.636.878.694 
Khu hao trong näm 393.966.614 165.822.252 
Thanh I' trong näm (1.244.776.528) (599.080.284) 

Ti ngày 31/12/2022 2.343.317.555 3.203.620.662 

Giã tn con Iai: 

Tai ngày 01/01/2022 297.271.235 209.077.028 

Tai ngày 31/12/2022  1.446.986.785   630.309.776 

402.920.000 7.740.274.426 
- 2.161.480.636 

- (1.874.600.284)  

402.920.000 8.027.154.778 

392.077.309 7.223.083.472 
10.842.691 570.631.557 

- (1.843.856.812)  

402.920.000 5.949.858.217 

10.842.691 517.190.954 

- 2.077.296.561 
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Gang ty TNHH Quán I' Qu9 Bâo Vit B09-CTQ 

THUYET M!NH BAO CÁO TAI CHINH (tip theo) 
tai ngày 31 tháng 12 nàm 2022 Va cho gial doan tài chinh ba thang và näm tài chInh kêt thUc cUng ngay 

12.  TAI SAN CO D!NH VO HINH 

Phn m4m 
nghiep vu 

VND 

Phn m4m 
may tmnh khác 

VND 
Tong cong 

VND 

Nguyen giã: 

Tal ngày 01/01/2022 14.435.109.000 1.701.533.483 16.136.642.483 

Tal ngày 31/12/2022 14.435.109.000 1.701.533.483 16.136.642.483 

Hao mon Iuy kê: 

Tai ngày 0 1/01/2022 14.435.109.000 1.246.759.290 15.681.868.290 
Hao mon trong nãm 152.000.000 152.000.000 

Tai ngày 31/12/2022 14.435.109.000 1.398.759.290 15.833.868.290 

Giá tn con Iai: 

Tai ngày 01/01/2022 454.774.193 454.774.193 

Tai ngày 31/12/2022 302.774.193 302.774.193 

13.  PHAI TRA NGU'cYI BAN 

Ngày31 thang 12 Ngày31 tháng 12 
nám 2022 näm 2021 

VND VND 

Phài trà các ben lien quan 
Phi tr Tp doàn Bão Viêt (*) 457.974.324 3.570.853.600 
Phi trã Cong ty TNHH MW Ou tu' Bo Vit 15.471.787 98.868.000 
Phâi trâ T6ng Cong ty Bâo Vit Nhân thp 1.691.820 

473.446.111 3.671.413.420 

Phâi trã ngu'ô'i ban khác 

Cong ty Luät TNHH Qu6c t MaxViet 184.680.000 
Các khoân phâi tr khãc 121.620.326 471.389.631 

306.300.326 471 .389.631 

779.746.437 4.142.803.051 

(*) Tai ngày 31 tháng 12 nOm 2022 Kinh phIAn sinh xã hôiphOi nop v Tp doàn Bão Vit 
ducic trinh bay sang phài trá, phái nOp ngan han khác 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu Báo Viêt B09-CTQ 

THUYET MINH BAD CÁO TAI CHiNH (tiép theo) 
tal ngày 31 tháng 12 näm 2022 và cho gial doan tài chinh ba thang Va nàm tài chInh kt thüc cüng ngày 

14. THUE VA CAC KHOAN PHAI NQPI(PHAI THU) NHA NU'O'C 

Ngay 31 fhang 12 nàm 2021 
S6phâinç5p 

Ngay 31 thäng 12 näm 2022 s6 dä np 
(Phâithu) PháinOp trong näm trong nãm (Pháithu) Pháinp 

VND VND VND VND VND VND 

189.301.918 3.471.965.370 (3.533.367.216) - 127.900.072 
(1.789.492.612) 13.019.036.807 (7.943.379.262) - 3.286.164.933 

279.200.500 329.217.665 (471.638.786) - 136.779.379 
62.758.085 (62.758.085) 

(1.789.492.612) 468.502.418 16.882.977.927 (12.011.143.349) - 3.550.844.384 

Thu thu nhp Ca nhän 
Thu thu nhâp doanh nghip 
Thu GTGT 
Thu khác 

T6ng cong 

15.  CAC KHOAN PHAI TRA, PHAI NQP NGAN HAN KHAC 

Ngay31 thang l2nàm 2022 Ngày 31 tháng 12 näm 2021 
VND VND 

Phi cong doàn 72.684.260 47.367.210 
Bo hiém xä hi, baa him y té, bao hiém tht nghiep 296.097.203 302.173.203 
Phi trâ kinh phi An sinh xä hOi — Tp doán Bâo Vit 1.500.000.000 
Phi trâ khác 208.335.304 78.957.545 

2.077.116.767 428.497.958 

16.  QUY KHEN THU'O'NG, PHUC LcYI 

VND 

So du' tai ngày 01/0112022 1.887.803.372 

Trich tp 2.143. 781. 764 
Sü' dung trong nàm (1.601.000.000) 

So du' ti ngày 31/1212022 2.430.585.136 
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COng ty TNHH Quân I' Qu9 Baa Vit B09-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tip theo) 
ti ngãy 31 tháng 12 nàm 2022 và cho giai doan tài chinh ba tháng Va nàm tài chinh két thüc cOng ngày 

17. VONCHUS&HU'U 

TInh hinh tang giâm nguón vón chü s& hCi'u: 

VOn chO s& hcru 
VND 

Lcii nhuân sau thu6 
chua phOn ph61 

VND 

Qu dci phOng 
tàich!nh 

VND 

Qu$' khác thuOc 
vón chO s& hCru 

VND 
Tóng cong 

VND 

Tai ngày 01/01/2021 100.000.000.000 41.130.354.237 10.000.000.000 10.000.000.000 161.130.354.237 
Li nhuän tang trong näm 42.755.635.283 42.755.635.283 
Chuyén lçyi nhuan ye Tp doan Bâo Viêt (30.435.000.000) (30.435.000.000) 
Thu lao Hi dông thành viên Va Kiém soàt viOn (232.222.223) (232.222.223) 
TrIch 1p qu9 khen thu'O'ng phUc lçi nàm 2020 (2.111.876.132) (2.111. 876. 132) 

Tai ngày 31/12/2021 100.000.000.000 51.106.891.165 10.000.000.000 10.000.000.000 171.106.891.165 

Tai ngày 01/01/2022 100.000.000.000 51.106.891.165 10.000.000.000 10.000.000.000 171 .106.891 .165 
Li nhun tang trong nàm 51.683.925.006 51.683.925.006 
Chuyén lo nhuân ye Tap doàn Bào Viét (48.463.000.000) (48.463.000.000) 
Chi thng Hi dóng thành vien Va Kiém soát 
vien - (500.000.000) (500.000. 000) 
Trich 1p qu9 khen thu'cng phUc Io'i nãm 2021 - (2.143.781.764) (2. 143. 781. 764) 
BU dáp ton thét bàn an 162/KDTM-PT - (1 .073.000.000) (1.073.000.000) 
Tang khác (*) - 232.222.223 - 232.222.223 

Ti ngày 31112/2022 100.000.000.000  51.916.256.630  8.927.000.000 10.000.000.000 170.843.256.630 

(*) Can cCr theo Nghj quy4t s6 30/2022/NQ-HDQT ki ngày 06 thang 05 nàm 2022 v. v "Phé duyt phucYng an phan phói Lci nhun sau thu6, chi thU 
lao Hi dOng thành viOn nãm 2021 cUa các Cong ty Con do Tap cToàn Báo Vit s& hCru 100% vOn d?êu 1" và cOng van sO 486/2022frDBV-TC 
ngay 10/05/2022 V/v PhOn ph6i LNST, chi thU lao HDTV nàm 2021, BVF thrc hin diu chTnh l?i  muc chi thU lao Hi dOng Thành viOn và KiOm 
soát viOn sang chi ph!. 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Vit B09-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAP CHINH (tiép theo) 
ti ngày 31 thang 12 näm 2022 và cho giai doan tài chinh ba tháng và nm tài chInh kt thUc cOng ngay 

18. DOANH THU TiJ' HOAT BONG KINH DOANH 

Cho giai don tài chmnh ba Cho näm tài chmnh Cho gial don tài chInh ba Cho nOm tái chInh kt 
thang kt fhüc ngày 31 kt thCic ngày 31 thang fháng k4t thüc ngày 31 thUc ngày 31 thang 12 

thang 12 nàm 2022 12 nãm 2022 fhang 12 nãm 2021 nàm 2021 
VND VND VND VND 

PhI/giá dch vu quán I' tO' hç'p dóng üy thác 26.396.348.373 110.064.940.852 20.214.143.915 91 .874.267.247 
- T6ng Cong ty Bâo Viet  NhOn Th (Qu PAR) 4.564.817.381 19.655.689.947 5.547.141.614 21.888.988.157 
- T6ng Cong ty Bào Vit Nhân Thp (Qu9 NONPAR) 7.287.217.789 30.225.796.151 6.916.684.179 27.232.930.209 
- Tang Cong ty Bo Vit Nhân Tho (Qu9 UNV) 13.108.687.013 54.248.870.018 6.181.827.824 36.705.011.168 
- Thng Cong ty Bào him Bk Vit 1.253.745.842 5.188.328.545 1.368.420.596 5.273.990.604 
- Cong ty TNHH Bk him Tokio Marine Vit Nam 103.541.108 407.445.513 103.626.180 407.848.432 
- T6ng Cong ty có phn Tái bk h14m Qu6c gia Vit 

Nam 78.339.240 338.810.678 96.443.522 365.498.677 

PhI thLthng/Giá dlch  vui hiu qua quàn I danh miic 7.610.818.317 7.610.818.317 7.776.480.817 7.776.480.817 
- Tng Cong ty Bào Vit NhOn ThO - Qu9 PAR 2.684.758.571 2.684.758.571 3.050.808.103 3.050.808.103 
- T6ng Cong ty Bào Vit Nhân ThQ - Qu9 NON PAR 4.030.958.709 4.030.958.709 3.879.233,234 3.879.233.234 
- Tng COng ty Bk him Bk Vit 778.249.282 778.249.282 791 .098.591 791 .098.591 

COng ty TNHH Bào him Tokio Marine Viêt Nam 116.851.755 116.851.755 55.340.889 55.340.889 
Tng COng ty có phn Tái bào him Quóc gia Vit 
Nam 

Phi quàn I qu9 1.288.407.171 5.850.941.135 1.656.266.560 5.965.801.786 
- Qu9 BVIF 349.926.465 1 .490.333.231 407.957.680 1.453.767.266 

Qu9 BVPF 500.054.305 2.333.386.238 671.324.638 2.385.375.472 
- Qu9BVBF 196.231.262 818.856.496 231.677.570 914.260.349 
- Qu5 BVFED 242.195.139 1.208.365.170 345,306.672 1.212.398.699 

Phi di I phân phi 1.590.540 37.742.215 30.994.478 330.747.005 

TONG CONG 35.297.164.401 123.564.442.519 29.677.885.770 105.947.296.855 
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Cong ty TNHH Quán I' Qu9 Báo Vit B09-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tiép theo) 
ti ngay 31 tháng 12 nâm 2022 và cho giai loan tái chinh ba thang vâ näm tài chInh két thüc cüng ngày 

19. CHI PHI HOIST DQNG KINH DOANH 

Cho giai cloan ti chInh 
ba théng kêt thUc ngày 
31 tháng 12 näm 2022 

VND  

Cho näm tài chinh két 
thUc ngày 31 thang 12 

näm 2022 

VND 

Cho giaf cioan tài chinh 
ba thang kêt thUc ngy 
31 tháng 12 nãm 2021 

VND  

Cho nãm tài chInh kt 
th(ic ngãy 31 thang 12 

näm 2021 

VND 

Chi phi phan b6 bo him trách nhiêm 
ngh nghip 
Chi phi khu hao và bo tn phn mm MS 
Chi phi hoat dng quãn ' kinh doanh khc 

TONG CQNG 

258.614.521 

7.582.800 

 

1.034.458.082 

211.750.860 

 

235.451.233 
624.010.322 

7,887.704 

 

866.903.975 
2.604.564.875 

10.486.100 

       

266.197.321 

 

1.246.208.942 

 

867.349.259 

 

3.481.954.950 

       

       

20. DOANH THU HOT DQNG TAI CHIN H 

Cho giai cioan tài ch!nh Cho nãm tAi chinh két Cho giai doan tài chInh Cho näm tài chInh kt 
ba thang kOt thUc ngày thUc ngáy 31 tháng 12 ba thang két thüc ngày thUcngáy3l thang 12 
31 tháng 12 nãm 2022 nãm 2022 31 tháng 12 näm 2021 näm 2021 

VND VND VND VND 

Lãi tièn gü'i Co k' han và khong kl han 1.976.769.716 8.542.256.364 1.801.967.778 8.346.331.255 
LãI coupon trái phiéu doanh nghip 280.602.741 564.840.411 452.371.772 650.532.172 
Läi tü' kinh doanh chO'ng khoãn 53.637.311 

TONG CQNG 2.257.372.457 9.107.096.775 2.254.339.550 9.050.500.738 
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COng ty TNHH Quán l' Qu9 Bâo Viêt B09-CTQ 

THUYET MINH BAO cÁo TAI CHINH (tip theo) 
tai ngày 31 thang 12 nàm 2022 và cho giai oan tài chinh ba tháng và näm tài chinh kt thOc cOng ngày 

21. CHI PHI QUAN L'? DOANH NGHIP 

Cho giai cioan tâi chInh Cho nám tài chInh kt Cho giai dban tài chfnh Cho näm tài chIn/i kt 
ba thang két thCic ngay thUc ngày 31 thang 12 ba thang kêt thUc ngày thUcngày3l thang 12 
31 thang l2nãrn 2022 näm 2022 31 thang 12 näm 2021 nãm 2021 

VND VND VND VND 

Chi phi lu'&ng và cãc khoãn lien quan dn 
I un g 8.872.552.543 35.442.809.960 7.951.675.595 30.225.557.614 
Cong cv, dvng cv, ó dOng van phOng 105.453.116 307.180.033 55.987.910 185.539.737 
Khu hao và hao mon 160.472.823 722.631.557 155.942.845 655.337.744 
Chi phi dich vy mua ngoài 5.990.970.132 13.641 .849. 137 8.319.756.719 14.631.973.093 
Chi phi thuê van phông 1.610.203.175 6.495.089.063 1.386.934.057 5.546.996.138 
Chi phi do tao nhân vien 567.955.613 707.043.613 746.358.592 746.358.592 
Chi phi thué, phi 135.229.609 285.670.392 343.036.864 421. 769. 551 
Cong tác phi 231.519.923 729.523.304 47.912.345 327.330.551 
Chi phi khäc 3.480.447.451 9.047.480.818 6.089.981.067 9.059.124.643 

TONG CQNG 21.154.804.385 67.379.277.877 25.097.585.994 61.799.987.663 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Viet B09-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tp theo) 
tal ngày 31 tháng 12 nàm 2022 Va cho gial do?rl tài chinh ba than9 va nàm tài chInh kêt thUc cOng ngày 

22. THUE THU NHAP DOANH NGHIEP ("TNDN") 

Theo quy dinh thu hiên hành, COng ty có trách nhiêm nop thu thu nhp doanh nghip v&i 
thué sut 20% lo nhuän chiu thuê. Các báo cáo thu cOa Cong ty sè chju sr kiém tra cOa c 
quan thu&. Do viëc áp dging Iut va các quy dnh v thuê Co th duvc giài thich theo nhiêu 
cách khác nhau, SO thuê du'c trinh bay trén bào cáo tài chinh giO'a nién do có the sé bi thay 
dOi theo quyet dinh cuOi cOng cia co' quan thuê. 

Cho näm tài chInh Cho nãm tài ch!nh 
kêt thüc ngày 31 kët thUc ngày 31 

thang 12 näm 2022 théng 12 nãm 2021 
VND VND 

Chi phi thue TNDN hin hành 

Chi phi thue TNDN hoän Ii 

TONG cQNG 

13.019.036.807 6.960.219.697 

13.019.036.807 6.960.219.697 

    

22.1 Chi phi thud thu nhâp doanh nghip hin hành 

Du'&i dày là dOi chiu kyi nhuãn thuen tru'&c thue và thu nhâp chiu thu&: 

Cho näm tài chInh Cho nãm tái chInh 
két thüc ngày 31 kêt thOc ngày 31 

thang 12 näm 2022 tháng 12 nám 2021 
VND VND 

Loi nhuân tru'o'c thuê 64.702.961.813 49.715.854.980 

Các khoân du chinh giâm 
- Hoàn nhap chi ph! chu'a ckrac khâu trU' 

näm tru'&c 
Các khoân dieu chinh tang 392.222.222 
- Chi ph! khOng dt.rcc tn)' khi tInh thuO 392.222.222 

Lo'i nhuân chiu thuê 65.095.184.035 49.715.854.980 

Thuè suât thuê TNDN hiên hành 20% 20% 

Thuê TNDN theo thuè suât 20% 13.019.036.807 9.943.170.996 

Eiu chinh giâm thu TNDN 30% theo Nghi 
quyet 406/NQ-UBTVQH15 do QuOc hOi ban 
hành ngay 19 tháng 10 nàm 2021 - (2.982.951.299) 

Chi phi thuè TNDN hiên hành 13.019.036.807 6.960.219.697 
Thu& TNDN (phâi thu)/phâi trà du nàm (1.789.492.612) (2.125.067.026) 
Thuê TNDN dã trà trong nàm (7.943.379.262) (6.624.645.283) 

Thuê TNDN phâi trá cuôi näm 3.286.164.933 (1 .789.492.612) 
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Cong ty TNHH Quân I' Qu9 Báo Viêt B09-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAt CHiNH (tip theo) 
tai ngày 31 tháng 12 näm 2022 và cho giai doan tâi chinh ba thang Va nám tài chinh kêt thOc cOng ngày 

23. GIAO D!CH  vi CAC BEN LIEN QUAN 

NhG'ng giao dlch  trQng yu vO'i cãc ben lien quan trong nàm nhu' sau: 

Ben lien quan 

Tap oàn Bo Vit 

Qu900utu'Có 
phiêu Nang Dng 
Bo Vit 

Qu9 Du tu Giá tn 
Bão Vit 

Qu9 u tu Trái 
phieu Bào Vit 

Qu9 Du tu' Co 
phiêu TriOn vng 
Bo Vit 

M& quan h Ni dung nghip vq  

Cong ty m Lq nhun dä chuyOn vO 
Phi dóng gop ASXH 
Chi phi CNTT 
Chi phi dào tao 
Chi phi thuë vOn phOng 
sO 8 LO Thai TO 

Qu9 do Cong Doanh thu phi qun I' 
ty dang quàn i 

Qu9 do Cong Doanh thu phi qun l' 
ty dang quãn l' 

Qu do Cong Doanh thu phi quàn l 
ty dang quàn I' 

Qu9 do Cong Doanh thu phi quàn l' 
ty dang quàn l' 

Cho nãm tat 
chInh két thUc 
ngày 31 thOng 
12 nOm 2022 

VND 

48.463.000.000 
(1.500.000.000) 
(1.691.031.371) 

(21 .000.000) 
(4.468.833.600) 

1.208.365.170 

1.490.333.231 

818.856.496 

2.333.386.238  

Cho näm tOt 
chInh kêt thUc 
ngOy3l (hang 
12 näm 2021 

VND 

30.435.000.000 
(4.000.000.000) 
(1.817.762.480) 

1.212.398.699 

1.453.767.266 

914.260.349 

2.385.375.472 

TOng Cong ty 
Bo him Bo Vit 

TOng Cong ty 
Bo Viet Nhàn thQ 

Cong ty CP ChO'ng 
khoán Bào Viët  

Cong ty con 
cOng TOp doOn 

Cong ty con 
cOng Tap doOn 

COng ty con 
cOng Tap doOn  

Chi phi tin thuê nhà 
Chi phi tièn dien, tiên gO'i 
xe 
Chi phi quàn l' tOa nhO 

Doanh thu già dich vi,j 
qun l' 
Phi bo hiOm sO'c khàe 
toàn diOn 
Phi bo hiOm K-care 
Bo him than nhOn cOn 
bO (*) 

Baohim trOch nhiêm 
nghe nghip (*) 
Bo hiOm xe o to 
BOo him TNDS 

Doanh thu giá dich vy 
quOn l, phi thu'&ng 
Phi bOo hiêm nhOn thç 
An PhOt tron dO 
Phi bOo hiOm hu'u tn (**) 
Chi phi workplace 

Phi kvu k', phi giao dtch 
và phi lu'u kho chO'ng 
khoOn 

(607.600.700) 
(147.024.362) 

(1.364.378.400) 

5.966.577.827 

(411.787.200) 

(147.863.600) 
(315.000.000 

(1 .034.458.082) 

(54.876.161) 
(873.400) 

110.846.073.396 

(822.000.000) 

(395.000.000) 
(6.883.819) 

(3.250.860)  

(594.278.307) 
(23.129.745) 

(98.868.000) 

6.065.089.195 

(424.096.200) 

(142.845.300) 
(310.443.750) 

(866.903.975) 

(48.071.561) 

92.756.970.871 

(828.000.000) 

(402.000.000) 
(6.683.249) 

(7.386.100) 

Cong tyTNHH COng ty con 
MW DOu tu' Bo cOng TOp doOn 
Viet 

(*) trich tO' qu9 phOc li 
(**) chi phi phan bO trong kS'  cOa Hp dông BOo hiOm trOch nhiëm Nghe nghip. 
(***) khOng bao gOm sO tin nhOn viên tu' dóng. 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Vit B09-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiN H (tip theo) 
tai ngày 31 thang 12 nàm 2022 Va cho giai doan tài chirih ba tháng và nãm tài chinh kêtthUc cOng ngày 

23. GIAO D!CH  VOl CAC BEN LIEN QUAN (tip theo) 

S dii' các khoân phi thu vã phâi trâ trQng yu vài các ben lien quan tai  ngày 30 thang 09 
nãm 2022: 

BOn liOn quan Phài thu/(phài trà) 

Ngày 31 thãng 12 
nOm 2022 

VND 

Ngay 31 thang 12 
nãm 2021 

VND 

Bào him Bo Viet Phài thu phi quàn 9 danh myc 
dOu tu' üy thOc 

1.184.660.608 1.205.384.359 

Bo Vit NhOn thç Phài thu phi quân 9 danh myc 
dâu tu' cOa Bo Vit Nhân tho 

14.647.335.019 6.659.265.112 

(Nguôn Truyen thông và Ngun 
UNV) 
Phài trà chi phi workplace (1.691.820) 

Tap doàn Bo Vit Phi trO phi cong nghe thông tin 
vâ các khon khác cho Tp 
cloàn Bâo Vit 

(457.974.324) (570.853.600) 

Phài trà ye dóng gop kinh phi (1.500.000.000) (3.000.000.000) 
ASXH 
PhOi thu tiën dat CQC thuO van 
phang 

372.402.800 

Qu9 Du tu' Giá tn Phài thu phi qun I' 112.986.002 132.594.947 
Bo Viêt 

Qu9 Du tu' C6 phiu Phai thu phi qun 19 84.648.306 116.825.844 
Näng DOng  Bo Vit Phài thu phi di 9 336.714 5.122.221 

Qu9 Du tii' Trái Phi thu phi qun 9 64.274.456 76.837.852 
phiOu Bào ViOt Phài thu phi dai  9 1.017.199 5.674.971 

Qu9 Du tu' có phiéu Phài thu phi qun l' 170.722.212 226.135.627 
Trin vcng 8ào Vit Phâi thu phi di 9 236.627 20.197.286 

Cong ty TNHH MTV Phài tr tin din, tin gO'i xe (15.471.787) - 
Dâu tu' Bo Vit Phài trà phi QLTN 

Dt ccc thuO van phông 46.030.356 46.030.356 

Các giao d/ch v&i céc ben lien quan khác 

Thu nhap (lu'oTlg, thu'&ng hièu qua lam viêc, thO lao) da chi trâ cho các thành viOn cOa Hôi dông 
Thành Viên, Kim soát viên chuyen trách va Tng Giãm doc Cong ty trong nâm nhu' sau: 

Cho nãm tài chInh Cho näm tAi chInh 
kt thüc ngày 31 kt thác ngày 31 

fhang 12 nOm 2022 tháng 12 näm 2021 

VND VND 

Thu nhp (lu'cng, thu'&ng hiu qua lam vic, thO lao) 
dâ chi trO trong k9 cho câc thành viOn cOa Hi dông 
Thành viOn, Kiém soát viOn chuyOn trách vO T6ng 
GiOm dôc Cong ty 2.272.155.944 2.594.144.810 

   

TONG CONG 2.272.155.944 2.594.144.810 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Viêt B09-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAt CHiNH (tip thea) 
ti ngày 31 tháng 12 nàm 2022 và cho giai don tài chinh ba thang vO nám tài chinh két thOc cOng ngày 

24. TAI SAN THUE NGOAI 

Cam kt thuë ho?t  ong 

COng ty hiên dang thuê van phong thea hçp dng thuê hot dng. Vào ngây két thOc kS'  ké 
toán giO'a niên dO, các khoân tin thuê phài trà trong tng lai theo hp dng thuê hot dng 
du''c trInh bay nhu' sau: 

Ngay31 thang 12 
näm 2022 

VND 

Ngay31 thang 12 
näm 2021 

VND 

- Du'&i 1 nãm 5.076.434.299 607.600.699 
- Ti:r1dn5nam 14. 317.90 1. 849 1.519.001.748 

TONG cQNG 19.394.336.148 2.126.602.447 

25.  TAt SAN TIEM TANG 

Trang nàm 2022 T6ng Cong ty Bào him Bào Viet  dã chuyn tin Baa him b6i thu'o'ng lien 
quan den t6n that tài chInh cOa Cong ty trang vt,i tranh chap vO'i Cong ty Co phân Nhit din 
Phà Lai sO tiên: 14.725.170.235, dOng. ông thô'i Cong ty cOng dã cO van bàn chuyn giao 
quyn và thông báo chuyOn giao quyn yeu cau g01 TOng Cong ty Bào him Bào Vit vá Cong 
ty cha thuê tài chinh Ngân hang nOng nghip Va phat trin nOng thOn (ben thO' ba), thea do 
Cong ty chuyOn giaa hoàn toãn quyên thu dOi ben thU' ba phài bOi hoàn Iai  cho TOng congty 
Bâo him Bào Vit so flén 13.301.965.073 dOng tu'ng U'ng vO'i t' l -78,25% tOng so von 
gôc ma Ben thu' ba dã khOng hoàn trà cho Cong ty. Trong tru'ng ho'p thu dôi thành Cong bat 
k khoàn tièn nâo tcr ben thU' ba, TOng cOng ty Baa him Baa Vit và Cong ty sé thông nhât 
v cách thCi'c phân bO khoãn tiên thu hOi du'c thea t l da nêu ti van bàn chuyn giao 
quyên. 

26. THUYET MINH MOT sO TINH HiNH VA KET QUA HOT DQNG CUA CONG TY 

Nàm nay! Nãm tr&&c! 
S6 cu61 näm S6 du näm 

1. B6trIcocäutàisàn 
Tài san dãi han/TOng tài san 27,88% 38,77% 
Tài san lu'u dOngrrOng tài san 72,12% 61,23% 

2.  Ty suât sinh Io'i 
T sut loi nhuân sau thu/Doanh thu 

suât loi nhuän sau thuê/V6n diêu lê 
38,96% 37,18% 

dO gOp 51,68% 42,76% 

3.  TInh hinh tài chInh 
T I n phài trarlOng tài san 11,95% 873% 
Tin va du tu' tai chInh ngOn han/TOng n 
ngn han . 496,63% 598,02% 
TOng giá tn con lai cCia tOi san cO dn h/TOng 
von chO sO' hO'u 1,39% 0,57% 



Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bâo Vit B09-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tiép theo) 
ti ngày 31 thãng 12 näm 2022 và cho gial don tài chinh ba thang Va nàm tài chinh k&t thüc cüng ngày 

27. GIAI THCH VA THUYET MINH DANH MVC  DAU TU' UY THAC TAI CONG TY 

27.1 Tin gci'i cüa nhà du tu'üy thác 

Nhà dâu tu' iiy 
thác trong niróc 

S6 du' t.i ngày 
01/01/2021 

VND 
Tang trongnam 

VND 
Giàm trong nàm 

VND 

S6 du't?ingay 
31/12/2021 

VND 
Tang trong nàm 

VND 
Giám trong nãm 

VND 

s6 du't?ingày 
31/12/2022 

VND 

8.006.704.389 132.970.379.135.119 (132.967.418.214.673) 10.967.624.835 192.973.120.940.870 (192.979.652.507.636) 4.436.058.069 
Bo Vit Nhân thQ 
Bo Him Bo 

7.624.086.223 127.750.921.529.232 (127.747.722.122.576) 10.823.492.879 186.958.275.251.251 (186.964.829.542.196) 4.269.201.934 

Vit 
T6ng Cong ty Co 
phOn Tái bo hiOm 
QuOc gia Viet 

198.075.934 5.056.913.869.174 (5.057.071.062.552) 40.882.556 5.978.994.994.751 (5.978.934.191,911) 101.685.396 

Nam 180.391.926 162.543.728.655 (162.624.765.545) 99.355.036 35.850.683.690 (35.888.377.529) 61 .661.197 
Khác (ch xC Ii) 

Nhà dau tu' Oy 
thác nu'&c ngoai 
Tokio Marine Vit 

4.150.306 

544.771.433 

8.058 

126.211.865.928 

(264.000) 

(126.030.507.616) 

3.894.364 

726.1 29.745 

11.178 

126.248.706.791 

(396.000) 

(126.860.115.230) 

3.509.542 

114.721.306 

Nam 544.771.433 126.211.865.928 (126.030.507.616) 726.129.745 126.248.706.791 (126.860.115.230) 114.721.306 

TONG CONG 8.551.475.822 133.096.591.001.047 (133.093.448.722.289) 11.693.754.580 193.099.369.647.661 (193.106.512.622.866) 4.550.779.375 
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Cong ty TNHH Qun I Qu9 Bo Viêt B09-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tip theo) 
tai ngày 31 thàng 12 nàm 2022 và cho giai on tài chIrih ba tháng và nàm tài chinh kêt thüc cüng ngày 

27. GIAI THICH VA THUYET MINH DANH Myc DAU TU' UY THAC TI CONG TV (tip theo) 

27.2 Danh muc du ttr cUa nhà du tu'óy thác 

Ngay 31 thang 12 
nàm 2022 

VND 

NgAy 31 thang 12 
näm 2021 

VND 

Nhà dãu tu' üy thác trong nu'&c 130.280.126.576.766 105.159.926.840.391 

Trái phiéu 62.570.118.764.773 52.097.247.789.036 
Trong dO trái phi4u doanh nghiep b/ giám gia: 779.982.016.502 779.982.016.502 

C6 phiu 1.517.301.784.793 1.084.973.024.155 
Trong do: 

- C6 phiu niêm y&t b gim già san HNX 
S6 Iu'cng ma c6 phiu 1 
Giá tnghisO 199.188.217.382 

- Co phiu niêm yet bi gim giá san HOSE 
SOIu'cvngmacOphi6u 3 3 
Giá tn ghi sO 402.658.295.171 14.650.013. 140 

- CO phiéu chu'a niêm yt, cO phiOu 
UPCOM bi gimgia 
SOIu'o'ngmacOphieu 2 1 
Giá to ghi sO 141.572.319.135 196.000.000.000 

Tin gü'i Co k' hn 66.190.600.000.000 51 .975.600.000.000 
Trong dO tiOn gCri bj giám gia 78.800.000.000 78.800.000.000 

Eu tu' khác 2.106.027.200 2.106.027.200 
Trong dO céc khoàn bigiám gia 2.106.027.200 2.106.027.200 

Nhà dâu tu' Uy thác nu'&c ngoài 212.969.822.198 212.848.613.497 
Trái phiu 100.8 19.822.198 111.450.000.000 
Tin gO'i cO kS'  hn 112.150.000.000 101.398.613.497 

TONG CQNG 130.493.096.398.964 105.372.775.453.888 

Giá tn tài san bi giâm giá/rOi 10 0' trên là theo già tr ghi sO cOa tài san giam giá ti tho'i diOm 
31/12/2022 va 31/12/2021. Trong dO Già tn cO phiêu b giâm gia 0'trên là theo giá von, tu'o'ng 
U'ng vài già tn thi tru'o'ng cOa cac cO phiu bi giám già tai thO diem 31/12/2022 là 
658.131.784.100 VND và tai thai diOm 31/12/2021 là: 145.039.849.519 VND. 

27.3 Các khoàn phài thu cüa nhà cfu tu' üy thác 

NgOy31 tháng 12 Ngày31 thOng 12 
nãm 2022 nàm 2021 

VND VND 

COc khoân phai thu 3.343.905.108.552 2.776.313.969.526 
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Ngu'O'i lap 

Cãng ty TNHH Qun I' Qu Bâo Vit B09-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tip thea) 
tai ngay 31 thãng 12 näm 2022 Va cho giai don tài chinh ba tháng vã näm tài chmnh kêtthUc cüng ngày 

27. GIAI THICH VA THUYET MINH DANH MUC DAU Iii' UY THAC TI CONG TY (tip thea) 

27.4 Các khoân phãi tré cUa nhà cTu tu'iy thác 

Ngay31 thang 12 Ngay31 thang 12 
näm 2022 nàm 2021 

VND VND 

Các khon ph trá 25.709.931.942.469 13.190.427.939.956 

28. CAC SL)' KIEN PHAT SINH SAU NGAY KET THUC KY KE TOAN NAM 

KhOng Co SU' kiên nào phat sinh sau ngây 31 tháng 12 näm 2022 yeu cu phi du'c du 
chTnh hay thuyet minh trang baa cáa tài chInh cOa COng ty. 

. 
/(' 

:7 
ii, 

CÔNTY 
1iACU NHIM 

QUAN L'?' QU 
- IF I$AO V 

14 
Ba Nguyen Th Thut 
Kê toãn 

Ha NOi, Viêt Nam 

Ngây 17 tháng 01 nãm 2023  

Ong Däng Chi NghTa lng Nguyn Dlnh An 
Ké toãn tru'&ng T3ng Giãm dOc 
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