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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bâo Vit 

THÔNG TIN CHUNG 

CONG TY 

COng ty TNHH Quàn l' Qu9 Bào Vit ("Cong ty"), tru'O'c dày là Cong ty TNHH mOtthành  viOn Qun l' Qu 
Ou tu' Chü'ng khoán Bo Viêt, là cOng ty con 100% sâ hO'u cüa Tp doàn Bâo Vit(tru'O'c dày là Tong 
Cong ty Bo hi4m Vit Nam), du'Q'c thành 1p theo Quyt dlnh sO 91 lI2005IQIHDQT-BV ngày 22 thang 
8 nàm 2005 cüa HOi dOng Quàn tn TOng Cong ty Bo h14m Vit Nam và Clay phép Thành 1p và Hot 
dng sO 05/UBCK-GPHOQLQ do Uy ban ChU'ng khoán Nhà nu'&c ban hành ngày 08 tháng 11 nãm 2005. 
Giy chU'ng nhn ãng k kinh doanh cüa Cong ty du'p'c diêu chfnh 7 lan vO'i Ian thU' 7 du'o'c thu'c hiên 
vào ngày 31 thàng 7 nam 2018. MOt so thong tin v Cong ty theo Giäy chO'ng nhn Dãng k kinh doanh 
thay dOi Ian thü' 7 ngày 31 tháng 07 nãm 2018 nhu' sau: 

Ma sO doanh nghiep 
Ten doanh nghiep 
£ja chi tru s chInh 

Ngành ngh kinh doanh 
VOn diu lé 
Thänh viên sang lap  

0100111761-129 
COng ty TNHH Quân l' Qu Bão Viêt 
Tang 6, TOa nhà sO 72 Trän Hu'ng gao, phu'o'ng Trân Hu'ng fao, quan 
Hoàn Kiêm, Ha Nôi 
Quân l' qu9 du tu' chu'ng khoán và quãn l danh muc dãu tu'. 
100.000.000.000 VND 
Tp doàn Bo Vit 

HQI DONG THANH VIEN 

Thành vién HOi dOng Thành viên trong k' và vào ngày Ip báo cáo nay nhu' sau: 

Ong Phm Ngçc So'n ChO tich BO nhim ngày 24 tháng 07 nàm 2018 
Ong Nguyen Xuän Viet Thành viên BO nhlm ngày 19 thang 07 nàm 2018 
Ong Nguyn Einh An Thành viên BO nhim ngày 18 thàng 01 nàm 2017 

KIEM SOAT VIEN 

Các k14m soát viên trong k' và vào ngay lap báo cáo nay nhu' sau: 

Ong Phan £àng Thành Kim soát viên chuyen trách BO nhiêm ngày 23 thang 01 nàm 2018 

TONG GIAM DOC 

TOng Giám dOc cOa Cong ty trong kS'  và vào ngày Ip bào cáo nay nhu' sau: 

Ong Nguyn flnh An TOng Giám dOc Tãi bO nhim ngày 24 tháng 07 näm 2019 

NGLJ'I D3I DIN THEO PHAP LU1T 

Ngu'O'i dal diên theo pháp Iuät cOa Cong ty trong kS'  va vào ngày Ip báo cáo nay là Ong Nguyn mnh An 
— TOng Giám dOc. 
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COng ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Vit BO1 a-CTQ 

BANG CAN DOi KE TOAN GICYA NIEN DO 
ti ngày 31 thang 03 nãm 2020 

Do'n vi: VND 

Ma 
so TAI SAN 

Thuyt 
minh 

Ngày 31 thang 03 
nãm 2020 

Ngày 31 thang 12 
nãm 2019 

100 A. TAI SAN NGAN HAN 108.601.626.842 107.247.791.852 

110 I. Tign va cac khoán turing during tiën 5 1.288.786.009 423.503.327 
111 1. Tin 1.288.786.009 423.503.327 

120 1!. Cackhoãndutu'taichInhngn 
han 6 77.218.378.189 83.618.378.189 

121 1. Dut.vngnhn 77.218.378.189 83.618.378.189 

130 II!. Các khoãn phái thu ngn h?n 29.565.604.492 22.528.643.849 
131 1. Phái thu tO' hot dOng dâu tu' 7 4.014.288.225 4.239.310.683 
134 2. Phi thu tO' hoat dng nghiep vçi 8 28.509.560.692 21.181.539.364 
135 3. Cáckhonphâithukhác 9 395.348.573 461.386.800 
139 4. Di' phong phâi thu ngn han khO 

doi 8 (3.353.592.998) (3.353.592.998) 

140 IV. Hang tOn kho 44.784.520 44.784.520 
141 i. Hang tOn kho 44.784.520 44.784.520 

150 V. Taisànngnhnkhác 484.073.632 632.481.967 
151 1. ChiphItrtru'cnganh?n 10 484.073.632 632.481.967 

200 B. TAI SAN DAI HAN 47.502.116.259 43.200.270.202 

220 I. Tài san c6 dinh 6.245.137.724 7.144.063.958 
221 1. Tàisânc6dinhhO'uhlnh 11 1.585.247.145 1.801.620.780 
222 Nguyen giá 8.171.905.722 8.171.905.722 
223 Giá fri hao mOn lOy k (6.586.658.577,) (6.370.284.942) 
227 2. Tài sn cO dinh vO hInh 12 4.659.890.579 5.342.443.178 
228 Nguyen giá 15.680.642.483 15.680.642.483 
229 Giá trihao mOn IOyk (11.020.751.904) (10.338.199.305) 

250 II. Du tu' tài chInh dài han 6 32.200.000.000 25.700.000.000 
258 1. Du tu' dài han khác 32.200.000.000 25.700.000.000 

260 II!. Tài san dài han khác 9.056.978.535 10.356.206.244 
261 1. Chi phi trâ tru'àc dài han 10 8.889.623.519 10.188.666.228 
262 2. Tàisnthu&thunhâphoãnIai 23.2 167.355.016 167.540.016 

270 TONG CONG TAI SAN 156,103,743.101 150.448.062.054 



Cong ty TNHH Quân I Qu Bo Vit BO1 a-CTQ 

BANG CAN DOI K TOAN GlcJ'A NIEN DQ (tip theo) 
ti ngày 31 tháng 03 nãm 2020 

Don vi: VND 

Ma 
s6 NGUON VON 

Thuyét 
minh 

Ngay 31 thang 03 
näm 2020 

Ngay 31 thang 12 
nãm 2019 

300 A. NY PHAI TRA 8.862.990.842 15.144.623.550 

310 I. Np'ngãn h?n 8.862.990.842 15.144.623.550 
312 1. Phâitrângu'oban 13 635.720.052 609185.480 
314 2. Thu&vàcáckhoánphâinop 

Nhà nu'âc 14 3.758.544.779 2.619.452.016 
315 3. Phi tr ngu'&i lao dOng 3.281.562.545 10.036.546.435 
316 4. Chi phi phi tr 15 836.775.078 836.775.078 
319 5. Các khon phi trá, phi flOp 

ngnhnkhác 16 475.589.711 446.995.864 
323 6. Qu khen thu'ng, phüc lai 17 (125.201.323) 595.668.677 

400 B. VON CHU ScY HU'U 18 147.240.752.259 135.303.438.504 

411 1. Vn du tu' cia chü s& hQ'u 100.000.000.000 100.000.000.000 
418 2. Qu9 di' phOng tài chinh 8.744.307.640 8.144.608.619 
419 3. Qu9khãcthuOcvnchi 

si' hO'u 8.744.307.640 8.144.608.619 
420 4. Lo nhuãn sau thu chu'a 

phân phôi 29752.1 36.979 19.014.221.266 

440 TONG CONG NGUON VON 156.103.743.101 150.448.062.054 
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Phê duyt 

Ba Nguyn Thi Chin Ong Dang Chi Nghia 
K toán K toán tru'âng 

cr1 . 
TRACH NHlEMHU HAN * 
QUAN L QUY - 

•0 
BA I 

0. 
1 

Ong Nguyn Dmnh An 
Tóng Giám d6c 

C.1 

IE 

Ngu'ô'i lap 

Cong ty TNHH Quân I' Qu9 Bâo Vit BO1 a-CTQ 

BANG CAN DOi KE TOAN GIU'A NIN DO (tp theo) 
tai ngày 31 tháng 03 näm 2020 

CAC CHI liEu NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN 

Dan vi: VND 

- 
Ma so CHI TIEU 

Thuyt 
minh 

Ngày 31 tháng 03 
näm 2020 

Ngay 31 thang 12 
näm 2019 

005 1. Ngo?i té (USD) 9,79 9,79 

006 2. Chü'ng khoán Iu'u ky cüa 
Cong ty 18.378.189 18.378.189 

030 3. Tin gü'i cüa nhà du tu' üy 
thác 27.1 14.278.451.399 5.191.703.865 

031 - TingCricQanhadutu'Uy 
thác trong nu'àc 14.139.873.228 4.984.767.182 

032 - TiengCricüanhàdutu'Oy 
thác nu'&c ngoai 138.578.171 206.936.683 

040 4. Danhmucdutu'cCianhà 
c5u tu' üy thác 27.2 78.455.219.127.655 74.708.538.973.380 

041 - Nhàdautu'Oythactrong 
nu'&c 78.243.005.647.222 74.496.181.191.555 

042 - Nhàdutu'Oythácnu'&c 
ngoài 212.213.480.433 212.357.781.825 

050 5. Các khoàn phãi thu cia nhã 
dâu tu' üy thäc 27.3 2.782.844.923.469 2.500.640.762.946 

051 6. Các khoán phâi tr cüa nhà 
du tu' üy thãc 27.4 (17.077.428.821.750) (15.418.144.420.880) 

Ha NOi, Vit Nam 

Ngay 20 thãng 04 näm 2020 
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Phê duyet c .  
C.,. 

* 

u uuy 
CONG VY 

TPACHNHIMM HN 
QU4N LJQU 
BAE 

/EM - 

Ngu'O'i lap 

Cong ty TNHH Qun Ii Qu Bâo Vit B02a-CTQ 

BAO CÁO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH GIcJ'A NIEN DO 
cho giai don tài chInh ba thang kt thUc ngày 31 thang 03 näm 2020 

Dan vi: VND 

Ma 
s6 CHI TIEU 

Thuyêt 
minh 

Cho giai doan tài 
chJnh ba thang 

ketthücngay3l 
thang 03 nãm 2020 

Cho gial c1on tài 
chInh ba tháng 

ketthUcngay3l 
thang 03 nãm 2019 

01 1. Doanh thu tü' hot dng kinh 
doanh 19 26.022.012.901 26.301.891.973 

02 2. Cãc khoãn giâm trU' doanh thu - - 

3. Doanh thu thuân hi' hoat dông 
10 kinh doanh 26.022.012.901 26.301.891.973 

11 4. Chi phi hoat dông kinh doanh 20 (845.557.529) (1 .156.974.767) 

20 5. Lo'inhuângoptU'hoatdông 
kinh doanh 25.176.455.372 25.144.917.206 

21 6. Doanh thu hoat dông tài chInh 21 2.057.081.560 1.644.028.443 

22 7. Chi phi tài chInh - 

25 8. Chi phi quãn ly doanh nghiêp 22 (12.241.061.405) (13.668.752.474) 

30 9. LQinhuânthuantu'hoatdong 
kinh doanh 14.992.475.527 13.120.193.175 

31 10. Thu nhâp khác - 5.677.985 

32 11. Chi phi khác - - 

40 12. Lãi khác - 5.677.985 

50 13. T6 ng Io'i nhuãn kê toãn tru'ó'c 
thuê 14.992.475.527 13.125.871.160 

51 14. Chi phi thuê thu nhâp doanh 
nghiêp hin hành 23.1 (2.998.310.105) (2.625.174.232) 

52 15. Chi phi thuê thu nhâp doanh 
nghiep hoãn Iai 23.2 (185.000) - 

60 16. Lç'i nhuân sau thuê thu nhâp 
doanh nghiêp 11.993.980.422 10.500.696.928 

Ong Sng ChI Nghia S . .uyen Dlnh An 
Tong Giám 6c 

Ba Nguyn Thj Chin 
Ké toãn Ké ton tru'o'ng 

Ha Nôi, Viêt Nam 

Ngay 20 thang 04 näm 2020 
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Cong ty TNHH Qun I Qu9 Bo Viêt B03a-CTQ 

BAO CÁO LLYU CHUYEN TIEN TE GIU'A NIEN DO 
cho giai doan tài chinh ba thang kt thOc ngày 31 thang 03 nàm 2020 

Dcn vi: VND 

Ma 
sO CHI TIEU 

Thuyt 
minh 

Cho giai do?n tài 
chmnh ba thang 

kétthUcngay3l 
thang 03 nãm 2020 

Cho giai doan tài 
chmnh ba thang 

ketthücngay3l 
tháng 03 näm 2019 

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

01 Tin thu tO' hoat dng nghip vi, 
cung cp dch vy vã doanh thu 
khác 18.693.991.573 26.389.973.997 

02 Tin chi tr cho hoat dOng nghip 
vi và ngu'Oi cung cap hang hOa vã 
dich vu (2.689.147.439) (1 .292.056.896) 

03 Tin chi tr cho ngu'ô lao dng (10.784.354.803) (14.815.055.361) 
05 Tin chi nop thu thu nhp doanh 

nghiep (2.175.335.017) (2.079.746.940) 
06 Tiêri thu khác tO' hoat drng kinh 

doanh 97.206.830 98.920.465 
07 Tin chi khác cho hoat dng kinh 

doanh (4.459.182.480) (5.695.307.895) 

20 Lu'u chuyên tiên thuân (sU' dung 
vào)ItO' hoat dong kinh doanh (1 .316.821 .336) 2.606.727.370 

II. LU'U CHUYEN TIEN TU' HOAT 
fQNG DAU TI? 

23 Tin chi mua các cong Cu nc cOa 
dn vi khác (29.600.000.000) (19.500.000.000) 

24 Tin thu tO' thanh l' các khon dâu 
tu' Cong CU n cua doi vi khãc 29.500.000.000 16.000.000.000 

27 Tiri thu c6 tU'c và Io nhuân du'cyc 
chia (bao gm lãi tin gCi'i) 2.282.104.018 1.262.212.003 

30 Lu'u chuyèn tin thuân tü'I(sU' dung 
vao) hoat dng dâu tu' 2.182.104.018 (2.237.787.997) 

RAC 



Phé duyt 

Ba Nguyn Thj Chin Ong fJng Chi Nghia 
K toán Ké toán tru'ng 

Ong Nguyen mnh An 
Tng Giãm d6c 

Ngu'O'i Ip 

Cong ty TNHH Qun ' Qu9 Baa Viet B03a-CTQ 

BAO CÁO LLVU CHUYEN TIEN TE GICrA NIN fXD (tp theo) 
cho giai don tài chinh ba thang kt thUc ngày 31 tháng 03 nàm 2020 

Dcn v: VND 

Ma 
s6 CHI TIEU 

Thuyt 
minh 

Cho giai cjoan tài 
chinh ba thang 

ktthücngày31 
tháng 03 nãm 2020 

Cho giai don tài 
chfnh ba thang 

ketthcicngay3l 
thang 03 näm 2019 

III. LU'U CHUYEN TIEN TU' HOAT 
DQNG TAI CHINH 

36 Chuyn Io nhun v Tp doàn 
BoViêt - (10600.000.000) 

40 Lu'u chuyen tiên thuân sCi' dung vào 
hoat dông tài chinh (10.600.000.000) 

50 Lu'u chuyen tiên thuân trong k 865.282.682 (10.231.060.627) 

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

70 Tiên và tu'o'ng du'o'ng tiên cuôi ky 5 1.288.786.009 1.079.385.562 

Ha NOi, Viët Nam 

Ngay 20 tháng 04 nãm 2020 
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Phê duyt 

Ong Dng Chi NghTa 
K toán tru'&ng 

CONG TV 

TRACHNHIç IJUHN 
QUANA./ QUc' 

B1g1L.T. 

n Dlnh An 
am dóc 

Ngu'i lap 

Ba Nguyn Thj Chin 
Ktoán 

Cong ty TNHH Qun I Qu Bo Vit B05a-CTQ 

BAD cÁo TINH HINH BIEN DONG  VON CHU SO' HU'U GIU'A NIN DQ 
cho giai oan tài chInh ba thang két thUc ngây 31 tháng 03 näm 2020 

Dan vi: VND 

CHIT/EU 
Thuyet 
minh 

S6 dii d.0 kj' S6 tang! (giàm) S6 dii cu61 k$' 

Tel ngày 
01/01/2019 

Tel ngay 
01/01/2020 

Cho giai dben tái chinh ba thang k4t 
thicngày31/03I2019 

Cho gial don tài chinh ba thang kt 
thücngày3l/0312020 

Te,  ngày 
31/03/2019 

Tel ngay 
31/03/2020 Tang Giám Tang Gim 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. V6ndutu'cüa 
chs&hCru 

2. Qu9 dv phong 
tàichinh 

3. Qu9 khác thuQc 
von chü s& hO'u 

4. Li nhun sau 
thuO chu'a phân 
phOi 

18 

18 

18 

18 

100.000.000.000 

6.118.905.813 

6.118.905.813 

20.897.942.968 

100.000.000.000 

8.144.608.619 

8.144.608.619 

19.014.221.266 

- 

525.034.846 

525.034.846 

10.500.696.928 

- 

- 

- 

(11.706.736.359) 

- 

599.699.021 

599.699.021 

11.993.980.422 

- 

- 

- 

(1.256.064.709) 

100.000.000.000 

6.643.940.659 

6.643.940.659 

19.691.903.537 

100.000.000.000 

8.744.307.640 

8.744.307.640 

29.752.136.979 

TONG CONG 133.135.754.594 135.303.438.504 11.550.766.620 (11.706.736.359) 13.193.378.464 (1.256.064.709) 132.979.784.855 147.240.752.259 

Ha NOi,  Viêt Nam 

Ngay 20 thang 04 näm 2020 
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iy phép diu chinh Ngày ban hành 
giyphép Thành lap và 
Hoat dOng cOng ty 
quàn Ij Qus6 

Nôi dung 

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

THUYT MINH BAO CÁO TAI CHINH GIU'A NIEN 00 
tal ngày 31 tháng 03 nàm 2020 và cho giai doan tà chmnh ba thàng kt thUc cüng ngày 

1. THÔNG TIN VE DOANH NGHIEP 

Cong ty TNHH Quàn I' Qu9 Bo Vit ("Cong ty"), tru'O'c dày là Cong ty TNHH mOt thành viên 
Qun l Qu9 0âu tu' ChU'ng khoàn Bâo Vit, là cong ty con 100% so' hu'u cüa Tp doàn Bo 
Vit (tru'O'c dày là Tong Cong ty Bo him Vit Nam), du'Q'cthành 1p theo Quyêt dnh sO 
91 1/2005/QD/HDQT-BV ngày 22 thang 8 nàm 2005 cia HOi  dông Quân tn TOng Cong ty Bo 
hi4m Vit Nam vã Giày phép Thành lap và Ho?t dOng so 05/UBCK-GPHDQLQ do Uy ban 
ChU'ng khoán Nhà nu'âc ban hành ngày 08 théng 11 ném 2005 và céc Giy phép diu chinh 
Giây phép Thành lap và Hoat dOng cong ty qun l' Qu9 nhu' sau: 

10/U BCK-GPOCQLQ 

38/GPOC-UBCK 

08/GPOC-UBCK 

27IGPOC-UBCK 

01/GPOC-UBCK 

04/GPOC-UBCK 

53/GPOC-UBCK 

14 thang 12 nàm 2007 0iu chinh tang vOn diu l cüa Cong 
ty tU' 25 tç' len 50 tç' dOng Vt Nam; 06i 
ten cOng ty thành Cong ty TNHH Quân 
l Qu9 Bào Vit; Thành viên sang 1p 
cüa Cong ty là Tap doàn Bào Viet. 

18 thang 6 näm 2012 0iu chinh, bO sung ngành nghê kinh 
doanh: Them mO'i ngânh nghê "Tu' van 
du tu' chu'ng khoàn". 

22 tháng 4 nam 2015 Thay dOi ngu'O'i d?i  diên thea phap lut: 
Ong 0u Minh Làm-Chü tich HOi  dong 
Thành viên kiëm TOng Giãm dôc 

22 thang 9 nam 2015 01êu chfnh tang von diêu l cüa Cong 
ty tii 50 t) len 100 t dOng Vit Nam 

24 thang 02 nàm 2017 0iu chinh ngu'O di diên theo pháp 
luât thành Ong 0âu Minh Lam — Chü 
tch Hi dong thành viên 

01 tháng 6 nàm 2017 0iu chinh try so' chinh Cong ty ye 
Thng 6, Tôa nhà sO 72 Trân Hu'ng D?o, 
phu'ng Trn Hu'ng 0ao, Qun Hoàn 
Kiêm, Thành phô Ha Nôi 

31 théng 7 nam 2018 0iêu chinh ye ngu'O'i d?i  diên theo phap 
luât: Ong Nguyn 01nh An — TOng 
Giám dOc 

Ho?t dOng chInh cüa Cong ty là quàn I qu9 du tu' chU'ng khoãn va qun l danh myc du 
tu'. 

Cong ty cô try so' chinh tai  Thng 6, TOa nhà sO 72 Trn Hu'ng D?o,  Hoàn Kim, Ha NOi. 

SO Iu'o'ng nhàn viën cüa Cong ty ti ngày 31 thàng 03 nãm 2020 là 48 ngu'O'i (31 thang 12 
nàm 2019: 49 ngu'ài). 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Vit B09a-CTQ 

THUYET M!NH BAO CÁO TAI CHiNH GIU'A NIEN 00 (tip theo) 
tai ngày 31 tháng 03 nàm 2020 và cho gial doan tài chInh ba thang kêt thUc cUng ngày 

2. CO'SYTRiNH BAY 

2.1 Chun mc và H th6ng k toán ãp dyng 

Báo cáo tài chinh giu'a niên d cüa Cong ty du'p'c th4 hin bng d6ng Vit Nam ("VND") Va 
du'o'c lap phO hQ'p vO'i Ch4 dQ ké toán doanh nghip Vit Nam và các chInh sách kê toán 
du'Q'c quy dlnh t?i Thông tu' so 125/201 1ITT-BTC ngày 05 thang 9 nàm 2011 cüa Bô Tài chInh 
v hu'o'ng dn kê toán áp dung dOi V&i Cong ty qun l' qu9, chun mgrc kê toán Vit Nam so 
27 — Báo cáo tài chInh giO'a niên do và các Chun mu'c  kê toán Vit Nam khäc do BO Tài 
chinh ban hành theo: 

Quyt dinh sO 149/2001/QD-BTC ngày 31 thang 12 nàm 2001 v viêc ban hành bOn 
Chun mu'c k toán Viêt Nam (Do't 1); 

Quyét dinh sO 165/2002/QO-BTC ngày 31 tháng 12 nàm 2002 v vic ban hành sáu 
Chun mu'c kê toán Viet Nam (00't 2); 

Quyt dnh sO 234/2003/QD-BTC ngày 30 thang 12 nàm 2003 v viêc ban hành sáu 
Chun mu'c kè toãn Viêt Nam (00't 3); 

Quy4t dinh sO 12/2005/QO-BTC ngày 15 thang 02 näm 2005 v viêc ban hành sáu Chun 
miyc kê toán Viet Nam (0o't 4); 

Quyt djnh sO 100/2005/QO-BTC ngày 28 tháng 12 nàm 2005 v viêc ban hành bOn 
Chun mu'c k toán Viet Nam (Do't 5). 

Theo dO, báo cáo tài chInh giu'a niên dO du'cyc trinh bay kern theo và vic th dung các báo 
cáo nay khong dành cho cac dôi tu'ç'ng khOng du'çc cung cp các thông tin ye các thu tyc, 
nguyen tàc và thông Iê kê toán tai Viêt Nam va ho'n nO'a các báo cáo nay khOng du'qc chü 
dnh trinh bay tlnh hlnh tài chInh giu'a niên dO, k4t qua ho?t dng kinh doanh gici'a niên d, 
lu'u chuyn tiên té giO'a niên do và tlnh hlnh bi4n dong vOn chü sO hu'u giu'a niên dO theo cac 
nguyen tàc và thông I k4 toán du'ç'c chp nhn rng rãi O các nu'O'c va Iãnh thO khác ngoài 
Viét Nam. 

2.2 HInh thu'c sô k toán ãp dung 

Hinh thO'c sO k toán áp dyng tai Cong ty là Nht k Chung. 

2.3 Niên do k toân 

Niên d k toán cta Cong ty bth du tO' ngày 01 tháng 01 Va k4t thOc vào ngay 31 tháng 12. 

2.4 06ng tin k toán 

Báo cáo tài chInh du'Q'c 1p bng dan vi tin te trong k toán là dOng Vit Narn ("VND"). 

3. TUYEN BO yE vic TUAN THU CHUAN MLFC KE TOAN VA CHE DO KE TOAN VIT NAM 

COng ty cam kt äã ip báo cáo tài chinh giO'a niên d tuàn thu theo các Chun rny'c k toán 
Viet Narn, Chê d kê toán doanh nghip Vit Narn, các chinh sách ké toán áp dyng cho cong 
ty quan l' qu du'Q'c quy d!nh t?i Thông tu' sO 125/2011/TT-BTC ngày 05 tháng 9 näm 2011 
cua BO Tài chmnh và các quy djnh phap ly  cO lien quan den vic 1p và trmnh bay báo cáo tài 
chinh gi&a niên dO. 



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

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GICJ'A MEN €Q (tip theo) 
tai ngày 31 thang 03 nàm 2020 Va cho giai doan tài chInh ba tháng kêt thüc cüng ngày 

4. TOMTATCACCHINHSACHKETOANCHUYEU 

4.1 Tin và các khoàn ting tho'ng tin 

Tin và cac khaàn tng dng tin baa góm tin mttai qu9, tin gü'i ngan hang, cãc khaàn 
dâu tu' ngän han Co thô'i han  gOc khong qua ba tháng, CO tinh thanh khon caa, CO kh nang 
chuy4n d61 d dang thành càc Iu'çng tin xàc dinh Va khong CO nhiêu rüi ro trang chuyn dói 
thành tiên. 

4.2 Cáckhoàndutu' 

Càc khan du t du'a'c ghi nhân ban du thea gia góc. Trong cãc ki k toàn tip thea, càc 
khan dâu tu' du'Q'c ghi nhân thea giá trl ghi so trCr di du' phong giàm giá. 

Gia vOn cüa càc khan chU'ng khaán bàn ra du'cc tInh thea phu'ang phàp bInh quân gia 
quyên. 

Ch(rng khaàn tu' doanh baa góm cac chU'ng khoán niêm yt Va chu'a niêm yt trên th tru'ô'ng 
chCi'ng khoán. Chtrng khaàn tu' daanh du'ç'c ghi nhn ban du thea già gOc. 

Các khan du tu' khác du'c ghi nhân ban du thea giá gOc Va du'a'c phân Iaai thành du tu' 
ngàn han Va dàu tir dài han. €âu tu' ngän han  baa gOm cãc khan tiên gt)i CO k' han  con  Iai 
bang hac du'O'i 12 thang, ngaai trü' phan tiên gü'i cO kS' han bang hac du'O'i batháng dä baa 
gôm trang khan muc  "774n và các khoân tu'o'ng thi'ang tin", va cãc khan dâu tir vàa trái 
phiu chinh phü du'çc nm gicr vO'i myc dIch d bàn trang vông trên 3 thang den 12 thãng. 
Eu tu' dài han  baa gOm trài phiu chInh phü, tin gt'i và các khaàn dâu tu' dãi han  khàc CO 
k' han  con  lal  trën 12 tháng. 

Cãc chu'ng khaàn tu' daanh và các khan du tu' khác du'a'c tip tuc phãn ánh thea già gOc 
trang các kS'  ké taàn tiep thea và dU'Q'C Ip dv'  phang giám già nu giá gôc caa ha'n giá thi 
tru'o'ng cO th xac dnh du'a'c. 

Du'phOng giâm giá tr/ các khoán c1u t& 

Dir phong cha vic giâm già tr cüa cãc khaàn du tu' du'Q'c Ip khi CO bng chü'ng ch& chn 
cha thy CO sy' suy gim già trl cüa càc khaàn du tu' nay vâa ngay kêt thüc k' ké taán. 

Tang haàc giâm sO dir dy' phông du'çc hach  taán vàa chi phi tài chinh trong baa cáa kt qua 
haat dOng kinh daanh giu'a niên dO. 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Vit B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH GIU'A NIEN £Q (tip theo) 
tal ngày 31 tháng 03 nàm 2020 Va cho gial doan tài chInh ba thang két thic cüng ngày 

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

4.3 Các khoán phài thu 

Các khoãn phi thu du'Q'c trinh bay trên báo cáo tài chinh giO'a niên d theo giá tr ghi so các 
khoàn phi thu tü' khách hang va phi thu khàc cOng vO'i dv'  phong duc Ip cho các khon 
phi thu khô dôi. 

Du' phong no' phi thu khO doi th hin phn già trl cia các khon phãi thu ma Cong ty d' 
kiên khOng cO khâ nàng thu hOl tal ngày kt thUc kS'  ké toán. Tang hoc giâm sO du' tài khon 
dci' phông du'o'c hach toàn vào chi phi quàn I' doanh nghiep trên báo cáo kt qua ho?t dOng 
kinh doanh giu'a niên dO. 

Oi vO'i các khoàn ni' phài thu qua han thanh toán thl mU'c trich 1p du' phong theo hu'O'ng 
dn cOa Thông tu' sO 48/2019/TT-BTC do BO Tài chinh ban hành ngày 08 thang 08 nàm 2019 
('Thông tu' 48') nhu' sau: 1I 

Tho'i gian qua han MU'c trIch drphóng 1 

To' sáu (6) thang d4n du'O'i mOt (1) nàm 30% 
TO' môt (1) nàm dn du'O'i hal (2) näm 50% 
TO' hal (2) nàm den du'O'i ba (3) näm 70% 
Trên ba (3) nàm 100% 

4 

4.4 Ta! san c6 thnh 

Tài san cO dnh bao gOm tài san c6 d!nh  hO'u hmnh và tài san cO djnh vO hmnh, du'o'c th hin 
theo nguyen giá trO' di giá trj hao mOn lOy k. 

Nguyen giá tài san cO dlnh  bao gOm giá mua va nhO'ng chi phi cO lien quan trçi'c tip den vic 
du'a tài san vào hoat dng nhu' dv'  kin. 

Các chi phi mua thm, nâng cp Va d0i mO'i tài Safl CO dlnh  du'Q'c ghi tang nguyen giá cüa tài 
san va chi phi báo tn, sü'a chO'a du'o'c h?ch  toán vào báo cáo kt qua ho?t dng kinh doanh 
giu'a nien do khi phát sinh. 

Khi tài san CO dinh du'ç'c bàn hay thanh lv', Va các khoàn lâi 10 phát sinh do thanh l tài san 
(là phn chenh Ich giO'a tiên thu thuàn tO' vic ban tài san vO'i giá trj con l?i  cüa tài san) du'cyc 
hach toán vao báo cáo kêt qua ho?t dOng  kinh doanh giu'a niên dO. 

4.5 Khu hao Va hao mon 

Khu hao tài san cO dinh hu'u hlnh va tài san cO dinh vO hinh du'o'c trich theo phu'o'ng phap 
khâu hao du'ông thàng trong thi gian hCi'u dung u'O'c tinh cüa các tài san nhu' sau: 

Phu'o'ng tiên van tái, truyn dn 6 näm 
Thi4t bi van phOng 3-4 nàm 
Phân mêm may tinh 3-5nàm 
Các tài san cO djnh hO'u hlnh khác 3-4 näm 

4.6 Chi phi trà tru'&c ngn h?n  và dài h?n 

Chi phi trà tru'O'c bao gOm các chi phi trâ tru'O'c ngn hn vá dài h?n  trên bang can dOl k4 
toán giu'a niên dQ và du'p'c phan bO trong khoáng thô'i gian trã tru'O'c hoac  thO'i gian các lo'i 
ich kinh te tu'o'ng U'ng du'cyc tao ra tO' các chi phi nay. 
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Cong ty TNHH Quân I' Qu Bo Viêt B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GlCJ'A NIEN fQ (tip theo) 
tal ngay 31 thàng 03 nãm 2020 và cho giai doan tài chinh ba thàng kêt thüc cüng ngày 

4. TOM TAT CAC CHIN H SACH KE TOAN CHU 'iEu (ti4p theo) 

4.7 Các nghip vy bang ngoi t 

Cäc nghiep vu phat sinh bng cac dan vj tin t khác vO'i dan vj tin t k toãn cOa Cong ty 
(VND) diro'c hach toán theo tç' giá giao djch vào ngày phat sinh nghip vu. Tai ngày kêt thUc 
k' kê toán, cac khon myc tin t có gOc ngoi t &rc dành giá li theo t' giá mua vào cOa 
ngân hang thu'ang mal nai Cong ty m& tài khoàn Cong bO. Tat C CàC khoân chênh Ich tç' 
giá thçrc tê phát sinh trong k' va chênh léch do dánh giá lai so du' tiën tê Co g6c ngoi t CUOi 
nàm du'cyc haCh toán vào báo cáo kêt qua hoat dOng kinh doanh giu'a niên dO. 

4.8 Phãn ph61 I9'i nhun 

Cong ty Quàn I Qu9 Bâo Vit là Cong ty Con 100% v6n chO s& hü'u cOa Tp doàn Bâo Vit. 
Lo'i nhuân thuân sau thuê thu nhp doanh nghip du'Q'c chuyn ye Tp doàn Bao Vit theo 
quy dinh cOa Tap doàn và cäc van ban phap quy hin hành cOa Vit Nam. 

4.9 Lo'i Ich nhãn viên 

Cáckhoân trQ'cp hu'u ti-I 

Tr cap hu'u tn cho các can bQ, nhân vên cOa Cong ty sau khi nghT hu'u do ca quan Bào him 
Xä hQi chi tra. Theo Quyet djnh sO 595/QD-BHXH cO hiu ly'c ngày 01 tháng 7 nãm 2017, 
hang tháng COng ty dã thy'c hin vic dOng vao qu9 hu'u tn, tO' tuât cho Ca quan Bâo h14m 
Xä hOi Vit Nam theo mü'c 14% tren mCi'c lu'o'ng theo cong vic hoc chcrc danh và phy cap 
lu'o'ng (n&u cO) cOa can b, nhän viên. COng ty cüng trIch 3% mU'c lu'o'ng theo cong vic hoc 
chCrc danh và phy Cp lu'o'ng (nu Ca) cOa can bO,  nhân viên d4 tham gia bao him y té. Tü' 
ngày 31 tháng 12 nàm 2015, Cong ty dã trin khai thy'c hin mua san phm bao him hu'u trI 
tu' nguyen cho can bO, nhân vien. Theo dO, khi can bO, nhãn vien nghi hu'u tn sê du'ç'c them 
quyn lqi tu' giá trl Hp d6ng hu'u tn theo s6 nãm tham gia và mCrc dông cOa Ca nhân. Ngoài 
ía, Cong ty khOng cO nghia vy nào khác lien quan den trç' cap hu'u tn. 

Ti-c, cp thOi viêc và trci cp mt viec 

Try Cp thOi vic: Cong ty CO trách nhiêm chi trà trQ' Cp thOi vic cho ngu'ô'i lao dng dä 
lam viêc thu'àng xuyen t1r dO 12 tháng trô' len, m6i nãm lam viêc du'c trQ' cap mOt nO'a 
thang tiên lu'o'ng theo Cong VIC hoc chO'c danh va phy cap lu'o'ng (nu cO). Thai gian 
lam viec d tinh tro' cap thOi vic là t6ng thô'i gian ngu'oi lao dQng dã lam vic thy'c tê cho 
Cong ty trü' di thai gian ngu'o'ilao dOng  dã tham gia bào him tht nghip (tu' ngày 01 
thang 01 nãm 2009) theo quy dnh cOa Lut Bào him xã hi. Tiên lu'o'ng dung d tFnh 
du'oc cp nhât m61 k' báo cáo du'a trên tiên lu'o'ng blnh quân sáu tháng gân nhât cho 
den ngãy báo cáo 

Tn' cp mt vic lam: theo quy dlnh  ti iu 49 B Lut Lao dOng  hin hành, COng ty CO 
nghia vu chi trà trç' cap mat viêc lam cho cac nhân viOn mat vic do thay d61 co' câu, COng 
ngh hoc sap nhp, hQ'p nht, chia tách doanh nghip. Trong tru'ng h9'p nay, Cong ty 
S CO nghia vy trâ trQ' cp mt vic vO'i t6ng s6 tin tu'o'ng du'ang mOt tháng lu'o'ng cho 
mi nàm lam vic nhu'ng khOng du'Q'c thp han hai thang tin lu'ang. 

Qu.Vbáo himthtnghip 

Can cU' Lut Bao him Xã hOi và Luât vic lam hin hành tü' ngày 01 tháng 01 näm 2009, 
ngu'o'i lao dOng  dong bang 1% tien lu'o'ng, tiên cong thang dong bao him that nghiep,  ngu'o'i 
sO' dung lao dOng  dong bng 1% qu tin lu'o'ng, tin cOng dOng báo him that nghip cOa 
nhO'ng ngu'O'i lao dng tham gia bao him tht nghip va Nhà nu'O'c h6 tnQ' tü' ngân sách bang 
1% qu9tien lu'o'ng, tiên cOng dOng bâo h14m tht nghiep cOa nhu'ng ngu'O'i lao dng tham gia 
bâo him that nghip vao Qu9 bào him tht nghiep. Bâo him Xa hOi Viêt Nam thy'c hiên 
viêc thu, chi và quan l' Qu9 bâo hi4m tht nghiep. 

Q 
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Cong ty TNHH Quân I' Qu Bo Viêt B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH GIU'A MEN OQ (tip thea) 
tai ngày 31 thang 03 nàm 2020 và cho giai doan tài chinh ba tháng kêt thUc cUng ngày 

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

4.9 L'i Ich nhãn vien (tip theo) 

Ngoài các khoàn trên, Cong ty dã dOng vào qu9 Baa him tai n?n  lao dng - Bnh ngh 
nghip là 1% trén mU'c lu'o'ng theo cOng vic hoc chc danh vâ phy cap lu'ng (nêu GO) cüa 
can bô, nhän viên den hêt thang 05 nàm 2017 và tü' ngày 01 thang 06 nàm 2017 mU'c dOng 
là 0,5% trén mü'c lu'a'ng theo cOng viec hoc chc danh và phy cap lu'o'ng (nèu GO) cOa can 
b, nhân viên thea quy dnh cOa BHXH. 

4.10 Ghi nhãn doanh thu 

Daanh thu duc ghi nhn khi Cong ty cO khâ nàng nhn dU'Q'C các IQ'i ich kinh t có th xác 
d!nh du'Q'c mOt cách chàc chàn. Doanh thu dL1VC xác djnh thea giá trj ho'p l ca các khoàn 
dä thu hoc sè thu du'çc sau khi trCi' di cac khoân chit khu thu'ong mi, giam già hang bàn 
và hang bàn bj tra lai. Các diêu kiên ghi nhn cy th sau day cOng phai du'c dáp O'ng khi ghi 
nhän doanh thu: 

Doanh thu cung cp dich vy 

Doanh thu cung cp dich vu baa góm doanh thu tO' phi quan l' qu9, phi quàn I danh muc Oy 
thác dâu tu' và phi thtthng hoat dOng/phi  quán I tO' hiu qua danh myc du'Oc tinh toán thea 
CäC diêu khoán cOa ho'p dông quan l' trên co' s& don tIch. 

Là! tcr kinh doanh chU'ng khoán 

Lãi tO' kinh doanh chO'ng khoàn dircic xác d!nh  bang chênh Iêch giO'a giá bàn và giá g6c binh 
quân cOa chCrng khoán. 

Tin Iäi 

Doanh thu du'ç'c ghi nhân khi tin Iài phát sinh trên co' so' d6n tich (CO tinh dn lç'i tU'c ma tài 
san dem lai) trO' khi khà nàng thu hOi tièn lãi là khong chàc chàn. 

CO tUv 

C t&c va IQ'i nhun du'c chia du'Q'c ghi nhn là daanh thu khi quyn IQ'i du'o'c nhn Co tCrc 
cOa Cong ty vài tti cách là nhà dàu tu' du'ç'c xäc dnh. CO tO'c bang cO phiêu và các CO phièu 
thu'O'ng nhn du'c khOng dirc ghi nhn là thu nhp cOa Cong ty ma chi cp nht so lu'o'ng cO 
phiêu theo dOi ngai bang. 
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Cong ty TNHH Quân I Qu9 Bo Viêt B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GCYA NIEN EQ (tip theo) 
tal ngày 31 thang 03 nãm 2020 vã cho gial doan tái ch[nh ba thang kêt thUc cUng ngày 

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

4.11 Thud thu nhap doanh nghiep 

Thud thu nhãp doanh nghiêp hiên hành 

Tài sn thu thu nhp va thu thu nhap phi ncp cho näm hn hành va cac nàm tru'O'c du'o'c 
xác dinh bang sO tiên dci' kiên phi nOp cho (hoäc du'ci'c thu hi tO') co' quan thuê, du'a trên 
cácmO'cthuêsuâtvàcácIuätthucO hiêu Iu'cdén ngayk4tthuckik4toan giu'a niên dO. 

Thu thu nhâp hiên hành du'o'c ghi nhân váo báo cáo kt qu hot dOng kinh doanh giü'a nien 
dQ ngoa trO' trt.ra'ng ho'p thuê thu nhap phát sinh lien quan den mOt  khon mdc du'c ghi 
thng vào v6n chO s& hO'u, trong tru'ông hQ'p nay, thu4 thu nhp hoân Iai  cOng du'Q'c ghi nhn 
try'c tiêp vào vOn chO so' hO'u. 

Cong ty chi du'c bO trO' cac tài san thu4 thu nhp hn hãnh Va thu thu nhp hin hành phài 
trà khi Cong ty cO quyên ho'p pháp dii'c bO trO' giQ'a tãi san thuê thu nhp hin hánh v&i thuè 
thu nhp hin hánh phâi np và Cong ty dr dnh thanh toán thu thu nhp hin hành phal trá 
và tái san thuê thu nhp hin hành trên co' sO' thuân. 

Thu4 thu nhap hoãn I?i 

Thug thu nhap hoãn Ii du'o'c xác dinh cho các khoan chênh tech t?m  th&i tai ngày kt thUc 
kS' kO toán giO'a co' so' tinh thu thu nhap cOa các tài san và no' phai tra và gá tn ghi sO cOa 
các khoân myc nay trong báo cáo tài chinh giO'a niên dO. 

Thu4 thu nhp hoán I?i  phâi trâ duvc ghi nhn cho tt cà các khoàn chênh Ich tam th&i chiu 
thuê, ngo?i trU': 

Thu thu nhp hoãn i phi trà phát sinh tO' ghi nhn ban du cOa mOt tài san hay n' 
phal tra to' mOt  giao  dlch  ma giao dch nay khOng cO ânh hu'O'ng dn lQ'i nhun k toán Va 
Iç'i nhun tinh thu thu nhp (hoc 10 tmnh thuê) tal  thO'i dim phát sinh giao djch; 

Các chênh tech tm thO'i chju thu gn lin vO'i các khoàn dâu tu' vào các cong ty con, 
cong ty lien kt và các khoan vOn gOp lien doanh khi Cong ty cO khá nàng ki4m soát thai 
gian hoàn nhäp khoan chênh lnh tam thO'i và chàc chän khoán chênh tech tam  thai Se 
khOng du''c hoàn nhâp trong tu'o'ng lai CO th dy' doán. 

TaI san thu thu nhap hoãn l cn du'c ghi nhân cho tt Ca CC chênh lch tam thO'i du'o'c 
khu trO', giá trj du'o'c khu trO' chuyn sang các näm sau cOa các khoân 16 tinh thu va các 
khoân u'u dâi thuê chu'a sCi' dyng, khi chàc chàn trong tu'o'ng lal sé cO IcYl nhuân tmnh thuê d4 
si:i' dung nhQ'ng chênh tech tam thO'i du'o'c kháu trO', các khoàn tO tinh thuê và cac u'u dãi thuê 
chu'a sO' dung nay, ngo?I trO': 

Tài san thu hoãn Iai  phát sinh tO' ghi nhn ban du cOa mOt  tài san hoc n' phài trà tO' 
mOt giao djch ma giao djch nay khOng cO ành hu'O'ng dn lQ'i nhun kê toán hoc lcyi 
nhun tinh thu4 thu nhp (hoc 16 tInh thu) ti th dim phát sinh giao dich; 

6I vO'i các chênh lch tam  thO'i dtr'c khu tro' phát sinh tO' các khoàn du tu' váo các 
cong ty lien kt và các khoán vOn gop lien doanh khi chàc chàn là chenh lnh t?m  thai sé 
dii'ci'c hoán nhâp trong tu'o'ng lai cO th4 dy' doán dii''c và cO lQ'i nhun chlu  thuê d4 sO' 
dung du'i'c khoàn chênh lech  tm thO'i do. 

Giá tr ghi sO cOa tài san thu4 thu nhp doanh nghip hoàn I phâi du''c xem xét l?i  vào ngày 
k4tth0c k' kê toán va phâi giâm giá trl ghi sO cOa tài san thuê thu nhp hoãn li den mO'c bâo 
dam chàc chn cO dO Ii nhun tInh thue cho phép li ich cOa mQt phân hoc toán bO tài san 
thué thu nhãp hoãn Iai du'cic sO' dyng. Các tài san thu thu nhp doanh nghiep hoán Ii chu'a 
ghi nhãn tru'O'c dày du'o'c xem xét Iai váo ngày ktthUc kS'  ké toán Va du'o'c ghi nhân khi ch& 
chn cO dO lç'i nhun tInh thus d4 CO th4 sO' dyng các tài san thuë thu nhp hoän Iai  chu'a ghi 
nhn nay. 
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Cong ty TNHH Quán I' Qu Bo Vit B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GICJ'A MEN £Q (tip theo) 
tal ngày 31 tháng 03 nãm 2020 và cho gial 5oan tài chinh ba thang kêt thUc cOng ngày 

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

4.11 Thue thu nhap doanh nghiep (tip theo) 

Thud thu nhap hoãn Iai (tip theo) 

Tài san thu thu nhap hoãn Iai va thug thu nhâp hoán Iai phâi trá du'c xác dinh theo thu 
sut dy' tInh sé áp dung cho näm ma tài san du'c'c thu h6i hay nç phà; tra du'ç'c thanh toán, 
du'a trên các mU'c thu sut và luät thu cO hiêu Iu'c vào ngày kM thUc k' k toán. 

Thu4 thu nhap hoän lai du'c'c ghi nhân vao báo cáo kM qua hoat dOng kinh doanh gici'a niên 
do ngoi trCi' tru'o'ng hc'p thuê thu nhp phát sinh lien quan den môt khoàn muc du'cc ghi 
thng vào vOn chO sâ hO'u, trong tru'Ong hçp nay, thu thu nhap hoãn i cung du'c'c ghi nhân 
trcrc tiêp vào von chO s& hO'u. 

Cong ty chi du'O'c bU trO' cac tài san thu thu nhp hoãn Ii vã thu thu nhp hoãn l?i  phài tra 
khi Cong ty Co quyen hp pháp du'çc bO trU' giO'a tài san thu thu nhp hin hành vO'i thu 
thu nhp hiên hánh phâi nOp và các tài san thuê thu nhp hcän l?i  va thu4 thu nhp hoân li 
phâi tra nay lien quan tO'i thuè thu nhp doanh nghip du'ç'c quán l' bO'i cOng mt cc' quan 
thuê dOi vO'i cOng mOt  do'n vj chju thuê hoc Cong ty dy' djnh thanh toán thu thu nhp hin 
hành phài tra va tài san thu thu nhp hin hành trên cc' so' thun hoc thu h61 tài san dng 
thai vol vic thanh toán n' phài trâ trong tO'ng kS'  tu'o'ng lai khi các khoân trQng yêu cOa thuë 
thu nhap hoãn lai phái trà hoàc tài san thuê thu nhp hoãn lai du'cc thanh toán hoäc thu hi. 

4.12 S6 du' bang khong 

Các khoán myc hay s6 du' du'Q'c quy dinh trong Thong tu' s6 125/2011/TT-BTC ngày 05 thang 
9 näm 2011 cOa Bô Tài chinh ye viêc ban hành ché do kê tcán ap dung cho cong ty quân l' 
Qu9 dâu tu' chO'ng khoán khOng du'ç'c th hin trong báo cáo tài chInh giu'a niên dO nay là 
các khoàn myc CO só du' bng khOng. 

4.13 Cãcqu9 

Thee Thong tu' s6 146/2014/TT-BTC do B Tài ChInh ban hành ngay 06 tháng 10 nàm 2014, 
Cong ty sO' dung Iç'i nhun sau thu hang nàm d trich 1p các qu9 nhu' sau: 

MU'c trIch lap tü lo'i 
nhun sau thu6 MUt trIch lap t6i da 

Qu dir trO' bó sung v6n diu lé (*) 5% 10% v6n diu l 
Qu9 dir phông tài chInh va rOi ro nghip vy 5% 10% vOn diêu lé 

Các qu9 khác du'crc trIch 1p thee Nghi quyM cOa Hôi dóng thành viên. 

(*) Cho giai doan tài chinh ba tháng kM thOc ngày 31 thang 03 nàm 2020, s6 lieu cOa qu9 
nay du'ç'c trinh bay trong myc "Qu2 khác thuc v6n chá so' hCru" trên Bang can dOi ké 
toán giu'a niên d tuân thO vO'i các yêu càu ye trinh bay cOa Thong tu' so 125/2011/U-
BTC. 

4.14 Các ben lien quan 

Các ben du''c coi là ben lien quan cOa Cong ty n4u mt ben có kha nàng, trçrc tip hoc gián 
tiêp, ki&m scat ben kia hoc gay anh hu'O'ng dáng ké tO'i ben kia trong vic ra các quyt dlnh 
tài chInh và ho?t dng, hoc khi Cong ty va ben kia cOng chju sy' kim scat chung hoc ánh 
hu'o'ng dáng ké chung. Các ben lien quan cO the là cäc cong ty hoc các cá nhán, bao gm 
các thành viên gia dlnh than cn cOa các cá nhân du'Q'c coi là lien quan. 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Viêt B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIU'A NIN DQ (tip theo) 
tal ngày 31 thãng 03 nãm 2020 vá cho gial oan tài chInh ba thang kêt thUc cüng ngày 

5.  TiEri VA CAC KHOAN TIY(YNG D1PONG 

Tin mat 
Tiên gi'i ngän hang 
Tin g tal Cong ty C6 phn Chü'ng khoán 
Bo Viêt 

TIEN 

Ngay 31 thang 03 
nãm 2020 

VND 

4.251.277 
1.242.168.621 

42.366.111 

Ngày31 thang 12 
nãm 2019 

VND 

58.491.077 
321 .801 .618 

43.210.632 

1.288.786.009 423.503.327 

6.  CAC KHOAN fAU TU' TAI CHINH 

Thuyét Ngày 31 thang 03 Ngay31 thang 12 
minh nãm 2020 nãm 2019 

VND VND 

Dãu tu' ngän hn 
Tiên gü'i ngän han 6.1 77.200.000.000 83.600.000.000 
C6 phiu niêm yt 6.2 18.378.189 18.378.189 

futu'dài han 
77.218.378.189 83.618.378.189 

Tin gCi'i dâi h?n 6.1 32.200.000.000 25.700.000.000 

32.200.000.000 25.700.000.000 

Du' phông gim giá du tu' 

Giá tn thuân cUa các khoãn dãu tu' 109.418.378.189 109.318.378.189 

6.1 Du tu' tin gui có k$' h?n 

Chi tit danh muc tin gü'i CO ki han tal ngày 31 tháng 03 näm 2020 nhu' sau: 

Danh muc tiên gUi (*) 

Ttn gUI ngAn han 

Ngay 31 tháng 03 
nãm 2020 

VND 

Ngày31 thang 12 
näm 2019 

VND 

Ngân hang TMCP Sài Gôn Ha Ni 34.100.000.000 11.000.000.000 
Ngan hang TMCP A Châu 5.000.000.000 5.000.000.000 
Ngân hang TMCP Du tu' vã Phát trin Vit Nam 21.400.000.000 40.900.000.000 
Ngân hang TMCP Viêt Nam Thnh vu'ng 16.700.000.000 26.700.000.000 

77.200.000.000 83.600.000.000 

Tiên gUI dài han 
Ngân hang TMCP A Châu 11.000.000.000 
Ngan hang TMCP Hang Hai Vit Nam 7.400.000.000 
Ngãn hang TMCP Sai Gôn Ha Ni 13.800.000.000 25.700.000.000 

32.200.000.000 25.700.000.000 

109.400.000.000 109.300.000.000 

(*) Cãc hcp dng tin gui CO ki han góc tr nãm (5) dn mu'a'i tam (18) thang Va du'o'c hu'O'ng 
Iäi suttU' 7,1%/nam dn 8,0%/nãm. 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu Bo Vit B09a-CTQ 

THUYT MINH BAO CÁO TAI CHiNH GIU'A NIEN £0 (tip thea) 
tai ngày 31 tháng 03 näm 2020 và cho giai doan tài chinh ba thãng két thOc cOng ngày 

6. CAC KHOAN oAu TU' TAI CHIN H (ti4p thea) 

6.2 c6 phiu niêm y& 

ChU'ng khoOn nm gifr tai th&i dim 
31 tháng 03 nàm 2020 

Dv' phOng 
Giá mua vào Giá thu'c t giám giá 

SO luo'ng VND VND VND 

C6 phiu niOm y6t 

Du'phOng 
Hoàn nhãp giãm gia 

dii' phOng trIch lap 
nãm tnu'&c näm nay 

VND VND 

8. 

MBB 1.974 18.378.189 26.747.700 - 

7. PHAI THU TO' HOa3T DQNG DAu TU' 

Phái thu tO' hat dng du tu' baa gOm khan Iãi dv'  thu tai thô'i di4m 31 thang 12 nàm 2019 
và 31 thang 03 nâm 2020 cho các hcp dOng tiên gO'i CO k' h?n t?i các TO chU'c tin dyng cOa 
Cong ty. 

PHAI THU TO' HO3T OQNG NGHIEP vy 

Phâi thu hoat dông quãn ly qu9 dãu tu' 

Ngay 31 thang 03 
näm 2020 

VND 

Ngay 31 tháng 12 
nãm 2019 

VND 

chU'ng khoán 562.735.817 354.645.039 
Phi quân I' cOa Qu fâu tu' Giá tn Baa Viet 180.033.914 96.366.601 
Phi quán I' cOa Qu9 Du tu' CO phiêu Nang 
dOng Baa Vit 30.493.201 72.061.081 
PhI quân I' cOa Qu9 u tu' Trái phièu Baa Viët 123.937.687 57.484.069 
Phi quàn I cOa Qu9 u tu' CO phiêu Trin 
vong Baa Vit 228.271.015 128.733.288 

Phãi thu hoat dông quân ly  danh muc Uy 
thácdâutu' 27.887.067.436 20.809.888.113 
Phi quán I' và phi quân i' tO' hiu qua danh 
muc du tu' cOa Baa him Baa Viêt 1.408.625.032 1.857.847.201 
Phi quàn I và phi thu'&ng cOa Bo Viêt Nhân 
ThQ (NguÔn truyen thong và nguôn UNV) 23.048.753.144 15.544.391.998 
Phi quan I' cOa Cong ty TNHH Baa him Baa 
Viet Tokia Marine 34.236.270 
Phi quân I cOa TOng Cong ty cO phân Tái baa 
hiOm QuOc gia Vit Nam 41.859.992 54.055.916 
Phi thu'ô'ng hu qua cOa Cong ty CO phân 
Nhiêt diên Pha Lai 3.353.592.998 3.353.592.998 

Phâi thu tU' hoat dông nghiep vu khác 59.757.439 17.006.212 
PhidaiIcOaNhàdutu' 59.757.439 17.006.212 

28.509.560.692 21.181.539.364 

Dir phOng phãi thu ngn h?n  khO dôi (*) (3.353.592.998) (3.353.592.998) 

25.155.967.694 17.827.946.366 

(*,) Dir phOng nç phãi thu khO dO! d61 v&i ph! thu'O'ng hiêu qua hoat dOng Oy thác du tu' 
Cong ty C6 phn Nhitdin Phth L?i. 
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Cong ty TNHH Qun I Qu Bâo Vit B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH GIU'A NIN DO (tip theo) 
tai ngày 31 thang 03 näm 2020 và cho gial doan tâi chinh ba thãng kêt thOc cOng ngày 

9.  cAc KHOAN PHAI THU KHAC 

Phi thu Tp doán Bo Vit 
Phâi thu Cong ty TNHH Mt thành vien Du tu' 
Bo Viêt 
Tam O'ng 
Phâi thu khác 

Ngay 31 thang 03 
nãm 2020 

VND 

221.012.316 

60.160.860 
47.500.000 
66.675.397 

Ngay31 thang 12 
näm 2019 

VND 

346.012.316 

60.160.860 
7.000.000 

48.213.624 

395.348.573 461.386.800 
CON 

10.  CHIPHiTRATRU'cYC 
N I 

Ngay 31 thang 03 Ngay 31 thang 12 
nãm 2020 nãm 2019 

VND VND 
'EM 

Chi phi trá tnW.J'c ngàn h?n 
Trã tru'O'c bào h14m trách nhiêm nghe nghiep 448.008.059 632.481.967 
Dich vu cung cp thông tin thj tru'ô'ng trái phiu 36.065.573 

484.073.632 632.481.967 
Chi phi trã trtm'c dài han 
Chiphicitaotrys& 105.108.747 138.901.919 
Trã tru'O'c tiên thuê nhà (*) 8.738.493.930 9.973.281.115 
Cong cu dung cv 46.020.842 76.483.194 

8.889.623.519 10.188.666.228 

9.373.697.151 10.821.148.195 

(*,) Tin thuê van phOng trâ tru'&c cho Cong ty TNHH ThO dO II theo HQ'p d6ng thuO van 
phOng kj' giU'a BVF V Cong ty nay trong thai gian näm (5 nãm kê tO' ngày 05 thang 01 
näm 2017. 

11. TAI SAN CO 9!NH  HU HiNH 

Phu'ang tin 
van tâi 

VND 

Nguyen giá: 

Thit b/ 
van phOng 

VND 
Khác 
VND 

T6ng 
VND 

Tai ngày 01/01/2020 4.046.780.000 3.722.205.722 402.920.000 8.171.905.722 

Tai ngáy 31/03/2020 4.046.780.000 3.722.205.722 402.920.000 8.171.905.722 

Khãu hao Iüy ké: 

Tal ngày 01/01/2020 2.692.139.413 3.411.046.969 267.098.560 6.370.284.942 
Khu hao trong kS' 168.615.834 26.500.305 21.257.496 216.373.635 

Tai ngày 31/03/2020 2.860.755.247 3.437.547.274 288.356.056 6.586.658.577 

Cia tr! con Iai: 

T?i ngay 01/01/2020 1.354.640.587 311.158.753 135.821.440 1.801.620.780 

Ti ngäy 31/03/2020  1.186.024.753   284.658.448 114.563.944 1.585.247.145 
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TV 

Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Baa Viêt B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GICJ'A NIN 00 (ti4p theo) 
t ngày 31 thang 03 näm 2020 và cho giai doan tài chInh ba tháng kêt thüc cüng ngày 

12.  TAI SAN CO D!NH  VO HiNH 

Phn mm 
nghiep vu 

VND 

Nguyen giá: 

Tal ngày 01/01/2020 14.435.109.000 

Phn mm 
may tInh khác 

VND 

1.245.533.483 

T6ng cong 
VND 

15.680.642.483 

Tal ngày 31/03/2020 14.435.109.000 1.245.533.483 15.680.642.483 

Khâu hao Iuy kê: 

Tal ngày 01/01/2020 9.189.804.721 1.148.394.584 10.338.199.305 
Khu hao trong k 660.184.851 22.367.748 682.552.599 

Tai ngày 31/03/2020 9.849.989.572 1.170.762.332 11.020.751.904 
I  I 

Giá tn con lal: 

Tal ngày 01/01/2020 5.245.304.279 97.138.899 5.342.443.178 

Tal ngày 31/03/2020 4.585.119.428 74.771.151 4.659.890.579 

13.  PHAI TRA NGU'CYI BAN 

Ngay 31 tháng 03 Ngay31 tháng 12 
nãm 2020 näm 2019 

VND VND 
Phâi trâ cãc ben lien quan 
Phi trà Tap doàn Bào Viêt 388.718.488 513.506.699 
Phài tr Cong ty TNHH Môt thành vên 0âu tu' 
Bo Viêt 7.054.120 8.097.566 
Phái trà Tng Cong ty Bào Viêt Nhãn thç 1.222.632 

395.772.608 522.826.897 

Phâi trã ngu'o'i ban khác 
Các khoan phài trà khác 239.947.444 86.358.583 

239.947.444 86.358.583 

635.720.052 609.185.480 
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(2.001.695.069) 760.234.674 

(2.175.335.017) 2.998.310.105 
(413.921.229) 
(14.229.167) 

(4.605.180.482) 3.758.544.779 
1 

Cong ty TNHH Quân I Qu9 Bo Vit B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIU'A NIEN Q  (tip theo) 
tai ngày 31 thang 03 nãm 2020 Va cho giai doan tài chInh ba thang kêt thUc cUng ngày 

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

Ngay 01 thang 01 Tang NOp ngãn sách Ngay 31 thang 03 
nãm 2020 trong k$' trong k$' nãm 2020 

VND VND VND VND 

Thu& thu nhp 
cá nhãn 
Thuêthu nhp 
doanh nghip 
Thu GTGT 
Thu khác 

30.195.770 2.731.733.973 

2.175.335.017 2.998.310.105 
413.921.229 - 

- 14.229.167 

2.619.452.016 5.744.273.245 

15. CHIPHPHAITRA 

Chi phi bào tn phn mm IMS 

Ngay 31 thang 03 
näm 2020 

VND 

836.775.078  

836.775.078 

Ngay31 thang 12 
näm 2019 

VND 

836.775.078  

836.775.078 

16. CAC KHOAN PHAI TRA, PHAI NQP NGAN HN KHAC 

Ngay 31 thang 03 Ngay 31 thang 12 
näm 2020 näm 2019 

VND VND 

Phi Cong doàn 102.014.520 25.266.705 
Bào him xä hQi, bào him y t, bào him tht nghip 300.173.203 300.173.203 
Phài trá khác 73.401.988 121 .555.956 

475.589.711 446.995.864 

17.  QU? KHEN THU'O?NG, PHUC WI 

VND 

S6  du' tai ngày 01/01/2020 595.668.677 
Tang trong k' 50.000.000 
Trong dO: 
- N/ian them 50.000.000 
Sü' dung  trong kS' (770.870.000) 

So du' tai ngày 3 1/03/2020 (*) (125.201.323)  

(*) 56 du' Qu9 khen thu'ó'ng, phUc Iç'i t?i  ngây 31 thang 03 nàm 2020 am do Cong ty chu'a 
thu'c hiên trich qu9 khen thu'ó'ng, phOc Iç'i cho nàm 2019. Cong ty sé thci'c hin tn1chqu9 
khen thu'ó'ng, phUc Iq'i sau khi Tap doàn Bào Viêt cO van bàn thông báo ye phan phOi Io'i 
nhuän sau thuê nàm 2019. 
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COng ty TNHH Qun I' Qu9 Bâo Viêt B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO cÁo TAi CHINH GIU'A NIEN £Q (tip theo) 
tal ngày 31 tháng 03 nàm 2020 Va cho giai on tài chinh ba tháng két thüc cüng ngây 

18. VONCHUSO'HU'U 

Tinh hlnh tang giâm ngun vón chü s& hO'u: 

VónchQs&hCru 
VND 

Li nhun sau thu6 
chu'aphânphói 

VND 

Quç' dçi'phOng 
tàichInh 

VND 

Qu2 khác thuc 
vc3nchCis&hCru 

VND 
TôngcOng 

VND 

Ti ngày 01/01/2019 100.000.000.000 20.897.942.968 6.118.905.813 6.118.905.813 133.135.754.594 
Lp nhuän tang trong k' - 10.500.696.928 - 10.500.696.928 
Chuyén lo nhuân v Tp doàn Bâo Vit - (10.600.000.000) - - (10.600.000 000) 
Thti lao Hi dàng thành ven Va Kim soát viên - (56.666.667) (56.666.667) 
Trich Ip các qu9 dci' trO' - (1.050.069.692) 525.034.846 525.034.846 

Tai ngày 31/03/2019 100.000.000.000 19.691.903.537 6.643.940.659 6.643.940.659 132.979.784.855 

Ti ngày 01/01/2020 100.000.000.000 19.014.221.266 8.144.608.619 8.144.608.619 135.303.438.504 
Li nhun tang trong k' 11.993.980.422 - 11.993.980.422 
ThO lao Hi d6ng thành viên và Kiém soát viên (56.666.667) - (56.666.667) 
TrIch 1p cäc qu9 di' trO' (1. 199. 398. 042) 599.699.021 599.699.021 

Ti ngày 31/03/2020 100.000.000.000  29.752.136.979 8.744.307.640 8.744.307.640 147.240.752.259 
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Cong ty TNHH Qun I Qu9 Bo Viêt B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIU'A MEN Q  (tip theo) 
t?i ngày 31 thãng 03 näm 2020 Va cho giai do?n tài chInh ba thang két thüc cUng ngày 

19. DOANH THU TIJ' HOAT 9QNG KINH DOANH 

Cho giai cloan tài Cho giai cYon tài 
chInh ba thang kt chInh ba thang kt 

thUc ngày 31 thang 03 thOc ngày 31 thang 03 
näm 2020 nãm 2019 

VND VND 

PhI quãn ly  hi' hçi'p dông Uy thác 24.950.536.505 22.835.797.994 
- Tong Cong ty Bo Vit Nhän Thç 

(Nguon truyen thOng) 13.577.999.832 12.429.322.903 
- TOng Cong ty Bo Vit Nhân Thç 

(NguOn UNV) 9.752.288.346 8.752.813.611 
- TOng Cong ty Báo hi4m Bâo Viêt 1.376.424.105 1.406.133.435 
- Cong ty TNHH Bào him Bào Vit 

Tokio Marine 99.914.804 98.834.590 
- TOng Cong ty cO phn Tái báo hi4m 

QuOc gia Viêt Nam 143.909.418 148.693.455 

Phi quân ly qu9 dâu tu' 1.011.718.957 3.444.682.944 
- Qu9BVIF 275.278.787 2.689.840.261 
- Qu9BVPF 356.778.419 363.251.262 
- Qu9BVBF 184.226.271 146.306.807 
- Qu9BVFED 195.435.480 245.284.614 

Phi di ly phân phoi 59.757.439 21.411.035 

26.022.012.901 26.301.891.973 

20.  CHI PHI HOT DQNG KINH DOANH 

Cho giai do?n tài Cho giai doan tái 
chmnh ba thang kêt chInh ba thang kêt 

thUc ngày 31 thang 03 thUc ngày 31 thang 03 
nãm 2020 näm 2019 

VND VND 

Chi phi phân bO bâo him trách nhim 
ngh nghip 184.473.908 192.575.343 
Chi phi khu hao va bào tn phn mêm IMS 660.184.851 963.494.739 
Chi phi hoat dng quán I kinh doanh khác 898.770 904.685 

845.557.529 1.156.974.767 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu Bo Vit B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIU'A NIEN 00 (tip theo) 
ti ngày 31 thang 03 nãm 2020 Va cho gial doan tài chinh ba tháng kêt thUc cUng ngày 

21. DOANH THU HOIST DONG TAI CHiNH 

Cho giai doan tài 
chInh ba thang kOt 

thucngay3l thang 
03 nãm 2020 

VND 

Cho giai doan tài 
chmnh ba thang kêt 

thOc ngày 31 thang 
03 näm 2019 

VND 

Lãi tin gCri cO kS' h?n 2.057.081.560 1.644.028.443 

  

2.057.081.560 1.644.028.443 

22. CHI PHI QUAN L' DOANH NGHIP 

Cho gial doan tài 
chInh ba thang k4t 
thUcngay3l thang 

03 näm 2020 
VND 

Cho giai doan tài 
chInh ba thang kêt 
thUcngay3l thang 

03 nãm 2019 
VND 

C. 

; r 
.u1tJ 

Chi phi Iu'o'ng và các khon lien quan d4n lu'ang 7.669.653.762 8.414.601.157 
Cong cv,  dyng cy, dO dcing van phOng 47.730.402 145.278.057 
Khu hao 238.741.383 229.483.289 
Chi phi dich vu mua ngoai 2.007.974.127 2.070.442.412 
Chi phi thuê van phong 1.433.318.023 1.419.748.933 
Chi phi dào tao nhân vien - 36.300.000 
Chi phi thuê, phi 3.000.000 37.109.091 
Cong tác phi 90.707.000 97.503.007 
Chi phi khác 749.936.708 1.218.286.528 

12.241.061.405 13.668.752.474 

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

Theo quy dinh thu hiën hành, Cong ty cO trách nhim np thu thu nhp doanh nghip vO'i 
thu sut 20% l'i nhun chu thu. Các báo cáo thu cüa Cong ty sê chu scv ki4m tra cüa co' 
quan thuê. Do vic äp dung  luät và cac quy dlnh  ye thuê CO th du'ç'c giái thich theo nhiêu 
cách khãc nhau, s6 thu du''c trinh bay trên báo cáo tái chinh cO th sé bj thay d61 theo quyet 
dinh cuOi cOng cüa co' quan thu. 

Cho giai doan tài 
chInh ba thang két 
thUcngay3l thang 

03 näm 2020 
VND 

Cho giai do?n tài 
chInli ba thang kt 

thUc ngày 31 thang 
03 näm 2019 

VND 

Chi phi thu TNDN hiên hành 
Chi phi thu TNDN hoän l?i 

TONG CQNG 

2.998.310.105 
185.000 

 

2.625.174.232 

2.998.495.105 

 

2.625.174.232 

   

24 



Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Viêt BO9a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIU'A NIEN Q  (tip theo) 
t?i ngày 31 thãng 03 nãm 2020 và cho gial doan tài chinh ba thàng kêt thUc cOng ngày 

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

23.1 Chi phi thud thu nhãp doanh nghiep hiën hành 

Du'O'i dày là d6i chu lç'i nhuãn thun tru'àc thu và thu nhap chju thu: 

Cho giai dban tài 
chInh ba thang 

kt thUc ngày 31 
thang 03 näm 

2020 
VND 

Cho giai cloan tài 
chInh ba tháng 

két thUc ngày 31 
tháng 03 näm 

2019 
VND 

Lo'i nhuãn tru'&c thu 14.992.475.527 13.125.871.160 

Các khoán diu chinh giàm (925.000) 
- Hoàn nhp chi phi chu'a du'ctckhâutr(,näm 

tru'&c (925.000) 

Lo'i nhuãn chiu thuê 14.991.550.527 13.125.871.160 

Thuê suât thuê TNDN hiên hành 20% 20% 

Thuê TNDN theo thuê suât 20% 2.998.310.105 2.625.174.232 

Chi phi thud TNDN hiên hành 2.998.310.105 2.625.174.232 
Thu TNDN phi tr du k 2.175.335.017 2.079.746.940 
Thuê TNDN dä trâ trong kS' (2.175.335.017) (2.079.746.940) 

Thuê TNDN phãi trã cuôi ky 2.998.310.105 2.625.174.232 

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

Cong ty dã ghi nhân môt s6 khoàn thu thu nhp doanh nghip hoän l?i  phâi trâ và tà san 
thué thu nhp hoãn lal chinh CO cac bin dOng  trong kS'  nay và k' tru'O'c nhu' sau: 

Báo cáo kt qua ho?t dOng 
Bang can d6i k6 toán giu'a niOn dO kinh doanh giO'a niên dO 

Tàisánthu4thunhp 
hoãn Iai 

Chi phi thuê thu nhâp 
hoän Ii tinh vào kêt 
qua kinh doanh 

Ngày 31 thang 03 Ngáy 31 thang 
nãm 2020 12 nãm 2019 K$'náy 

VND VND VND 

167.355.016 167.540.016 (185.000) 

Kj' tnràc 
VND 

 

(185.000) 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu Bo Viêt B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH GIUA NIEN 00 (tip theo) 
tai ngãy 31 thang 03 näm 2020 Va cho giai doan tài chinh ba thang két thüc cüng ngày 

24. GIAO D!CH  v&i cAc BEN LIEN QUAN 

NhQ'ng giao dich trong yu vài cac ben lien quan trong kS'  nhu' 

Ben liOn quan M6i quan he NOi dung nghiep vq Cho giai doan tài 
chmnh ba tháng 

két thüc ngày 31 
tháng 03 nOm 

2020 
VND 

Cho giai doan tài 
chInh ha thãng 

kOt thOc ngày 31 
thang 03 nOm 

2019 
VND 

Tap doan Bâo Vit Cong ty me 

Qu9 Du tu' C6 Qu9 do Cong ty 
phiOu Nàng DOng dang qun ly 
Bào Vit 

Qu9 Du tu' Giá trj Qu9 do Cong ty 
Bào Viêt dang quàn 19 

Qu9 Du tu' Trái Qu9 do Cong ty 
phiOu Bào Vut dang quân 19 

Qu9futu'C6 Qu9 do COng ty 
phiêu Trin vQng dang quàn 19 
Bào Viet 

Cong tyTNHH Cong ty con 
MW Dau tu' Bào cung Tp doàn 
Viêt 

T6ng Cong ty Cong ty con 
Bào him Bào Viêt cCing Tp doàn 

T6ng Cong ty Cong ty con 
Báo Viet Nhân thç cüng Tp doan 

Cong ty CP ChU'ng Cong ty con 
khoán Bào Vit cOng Tp doàn 

Cong ty TNHH Bao Cong ty liOn 
him Bào Viet doanh 
Tokio — Marine 

Lçi nhuân dã chuyn ye 10.600.000.000 
Chi phi An sinh xã hôi (125.000.000) (250.000.000) 
Chi phi CNTT (388.718.488) (396.390.716) 
Chi phi dao t?o (25.000.000) 

Doanh thu phi quãn 19 195.435.480 245.284.614 

Doanh thu phi quàn 19 275.278.787 2.689.840.261 

Doanh thu phi quàn 19 184.226.271 146.306.807 

Doanh thu phi quán 19 356.778.419 363.251.262 

Chi phi tin thuO nhà (198.530.838) (198.530.838) 

Chi phi tin din (5.463.568) (4.633.112) 
Chi phi gO'i xe (5.370.750) (7.276.500) 

Doanh thu phi qun I' & 
phi quàn 19 tO' hiu qua 
danh myc 1.376.424.105 1.406.133.435 
Phi bao him sO'c khóe 
toàn din (435.340.400) (459.559.100) 
Bao him than nhân can 
b (314.370.000) (241.672.000) 
Báohim trách nhiêm 
nghe nghip (*) (184.473.908) (192.575.343) 

Doanh thu phi quan 19 & 
phi thu'ô'ng 23.330.288.178 21.182.136.514 
Phi bào hi4m nhân thQ 
An Pháttron dâi (72.000.000) (72.000.000) 
Phi bào him hu'u tn () (103.000.000) (108.000.000) 

Phi Iu'u k9 (898.770) (904.685) 

Doanh thu phi quàn 19 
qu9 và phi thu'à'ng 

99.914.804 98.834.590 

(*) chi phi phOn b6 trong k$' cOa Hcvp d6ng Bâo him trách nhiOm Ngh nghiep. 

(**) khOng bao gôm s6 tin nhOn viOn ts dOng. 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Báo Vit B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GICJ'A NIEN fQ (tip thea) 
tai ngày 31 tháng 03 nãm 2020 và cho gial coan tài chinh ba thang kêt thüc cüng ngày 

24. GIAO D!CH  Vl CAC BEN LIEN QUAN (tiép theo) 

SO di cãc khoân phâi thu vä phài tr trQng yu vO'i CáC ben lien quan ti ngày kt thUc giai 
doan tài chinh: 

Ngay 31 thang 03 Ngay 31 thang 12 
näm 2020 näm 2019 

Ben lien quan Phâi thu/(phthi trà) VND VND 

Bào hi4m Bo Viêt Phâi thu phi quan l' và phi 
quan l' tü' hiu qua danh 
muc dâu tu' üy thác 1.408.625.032 1.857.847.201 

Bo Viêt Nhãn tho Phâi thu phi quan l' vâ phi 
thu'ó'ng cüa danh muc du 
tu' ccia Bào Viêt Nhän tho 
(NguOn Truyên thOng va 
NguOn UNV) 23.048.753.144 15.544.391.998 
Phâi trâ chi phi workplace (1.222.632) 

Tap doàn Bo Viêt Phai tra phi cong nghe thông 
tin vâ cäc khoán khác cho 
flp doân Báo Viêt (388.718.488) (513.506.699) 
Phái thu tin nOp thU'a phi an 
sinh xä hôi 221.012.316 346.012.316 

Qu9 u tu' Giá tn Phái thu phi quàn l' 180.033.914 96.366.601 
Baa Viêt 

Qu9 u tu' CO Phâithuphiquânl' 30.493.201 72.061.081 
phiêu Nang ng Phài thu phi d?i  l' 311.989 221.700 
Bào Viêt 

Qu9 u tu' Trãi PhãithuphiquânI 123.937.687 57.484.069 
phieu Baa Viêt Phài thu phi dai I 57.135.102 14.474.164 

Qu9Dutu' CO Phài thu phi quan l' 228.271.015 128.733.288 
phiêu Trin vQng Phâi thu phi dai I' 2.310.348 2.310.348 
Bâo Viêt 

Cong tyTNHH Phal tra tin diên (1.683.370) (1.860.566) 
MW äu tu' Bao 
Vit 

Phái trà tin gü'i xe (5.370.750) (6.237.000) 
€àt coc thuê van phong 60.160.860 60.160.860 

Các giao djch vo'I cac ben lien quan khãc 

Thu nhp cüa HQi dOng Thành Viên, Ki4m soát viên chuyên trách và TOng Giãm dOc trong k 
nhu' sau: 

C/ic giai d0?n tài 
chInh ba thang k4t 

thUc ngày 31 tháng 
03 nãm 2020 

VND 

C/ic giai dean tài 
chmnh ba tháng kêt 

thUc ngày 31 thang 
03 näm 2019 

VND 
Thu nhap (Iu'ng, thu'&ng hiêu qu lam viêc, 
thU lao) dä chi trà trong kS'  cho cãc thành viên 
cüa HOi dOng Thành viên, Ki4m soát viên 
chuyên trãch va TOng Giãm dôc Cong ty 

TONG CONG 

1.822.362.113 

 

1.737.373.112 

1.822.362.113 

 

1.737.373.112 
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Cong ty TNHH Qun I Qu Baa Viêt B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAt CHINH GICJ'A NIEN €Q (tip thea) 
ti ngày 31 thang 03 nOm 2020 và cho giai doan tài chinh ba tháng kêt thüc cCing ngày 

25. TAI SAN THUE NGOAI 

Cam kt thuê ho?t  dng 

Cong ty hin dang thuê van phOng thea hQ'p d6ng thuê ho?t dOng. Vâo ngay kt thüc kS'  k 
toán, các khoàn tiên thuê phâi tr trong tu'a'ng lal theo ho'p dOng thuê hoat dong duvc trinh 
bay nhu' sau: 

Ngày 31 thang 03 Ngay 31 thang 12 
näm 2020 nãm 2019 

VND VND 

- Du'O'i 1 nàm 198.530.841 397.061.681 
- TCr1dn5nâm - -  

TONG CQNG 198.530.841 397.061.681  

BA 

26. MQT SO CHI TIEU ANH GIA KHAI QUAT TiNH H1NH HOI3T DONG CUA CONG TV 

1.  BôtrIco'câutàisàn 

Kj;' nay/ 
SO cuOi kj' 

Kj?' tru'&c/ 
SO dáu kj?' 

Tài san dài han/Tong tài san 30,43% 28,71% 
Tâi san Iu'u dng/TOng tài san 69,57% 7129% 

2.  T suât sinh Ioi 
T sut Icyi nhuãn sau thuê/Doanh thu 42,71% 37,58% 
T sut Ici nhuân sau thuêNôn diêu Iê 
dãgOp 11,99% 10,50% 

3.  TInh hlnh tài chInh 
T' I no' phài tra/TOng tài san 5,68% 10,07% 
Tin va du tu' tài chInh ngn han/TOng no' 
ngän han 885,79% 554,93% 
TOng giá tn con lal cOa tâi san có 
djnh/TOng vOn chO sâ hu'u 4,24% 5,28% 
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Cong ty TNHH Quân I' Qu9 Bo Vit B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH GIU'A NIEN DQ (tiép theo) 
t?i ngày 31 thang 03 nàm 2020 Va cho giai do?n tâi chInh ba tháng kt thic cUng ngay 

27. GIAI THICH VA THUYET MINH DANH MC DAU TIE UY THAC TI CONG TY 

Danh muc  nhà du tu' üy thác ti cong ty ti ngày 31 thang 03 nàm 2020 bao g6m TOng Cong ty Bâo him Bo Vit ("Bo hiém Bo Viet"),  TOng Cong ty Bâo 
Viêt Nhän Tho ("Bo Viêt Nhán Thç"), Cong ty CO phn Nhit dien  Phâ Li, Cong ty TNHH Bâo hiém Bâo Viet  Tokio Marine, TOng Cong ty CO phn Tái bo 
hi&m QuOc gia Vit Nam ("VINARE"). 

27.1 Tin gü4 cta nhà c1u tu'Ly thác 

S6 du' ti ngày 
01/01/2019 

VND 
Tang trong k 

VND 
Giám trong k$' 

VND 

S6 du' ti ngày 
31/12/2019 

VND 
Tang trong k' 

VND 
Githm trong kj' 

VND 

S6 du' ti ngày 
3 1/03/2020 

VND 

Nhà dâu tiv üy thác 
trong nu'&c 87.664.905.921 74.342.909.786.933 (74.425.589.925.672) 4.984.767.182 13.844.888.085.728 (13.835.732.979.682) 14.139.873.228 
Bao Viêt Nhân tho 85.857.076.523 69,209,440,865.448 (69.291.499.107.019) 3.798.834.952 12.393.353.815 180 (12.384.762.990.028) 12. 389.660. 104 
Bao Hiém Báo Viêt 250. 365.349 4.991.068.458.360 (4.991.229.695.745) 89.127.964 1.413.788.147.402 (1.412.462.908.211) 1.414. 367. 155 
Nhiêt dn Pha Lai 4.660.658 9.080 (264.000) 4.405.738 2.018 (66.000) 4.341.756 
VINARE 1.552.803.391 142.400.454.045 (142.860.858.908) 1.092.398.528 37.746.121.128 (38.507.015.443) 331. 504.2 13 

Nhà du tu' üy thác 
nu'O'c ngoai 61.692.341 154.389.854.622 (154.244.610.280) 206.936.683 1.247.188 (69.605.700) 138.578.171 
Baa Viêt Tokio Marine 61.692.341 154.389.854.622 (154.244.610.280) 206.936.683 1.247.188 (69.605.700) 138. 578. 171 

87.726.598.262 74.497.299.641.555 (74.579.834.535.952) 5.191.703.865 13.844.889.332.916 (13.835.802.585.382) 14.278.451.399 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu Bo Viêt B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIO'A NIEN £Q (tip theo) 
tai ngày 31 tháng 03 nãm 2020 Va cho giai doan tài chinh ba thang kêt thüc cOng ngày 

27. GIAI THICH VA THUYET MINH DANH MVC  DAU y UY THAC TI CONG TY (tip theo) 

27.2 Danh myc du ttr cüa nhà du t üy thác 

Ngay 31 thang 03 Ngay3l tháng 12 
näm 2020 nãm 2019 

VND VND 

Nhà dâu tu' Uy thác trong nu'o'c 

Trãi phiu 
Trong dO: Trái phiOu bj giám gia 

C phiu 
Trong dO: CO phiêu b/ giàm giá 

Tin gCi'i cO k/ han 
Trong dO: Tiên gO'! b/ giâm giá 

u tu' khác 
Trong dO: Các khoàn b/ giàm giá 

Nhà dâu tu' Uy thác nu'o'c ngoài 
Trái phiu 
Tin gO'i CO k' han  

78.243.005.647.222 74.496.181.191.555 

31.330.891.244.435 31.345.120.491.341 
429.982.016.502 429.982.016.502 

1.387.608.375.587 1.335.654.673.014 
675.077.451.619 578.119.956.121 

45.522.400.000.000 41.813.300.000.000 
95.800.000.000 95.800.000.000 

2.106.027.200 
2.106.027.200 

212.213.480.433 
102.413.480.433 
109.800.000.000 

2.106.027.200 
2.106.027.200 

212.357.781.825 
102.557.781.825 
109.800.000.000 

78.455.219.127.655 74.708.538.973.380 

Giá fri tài san bj giâm gialrUi ro 0' trOn là theo giá tn ghi s6 t?i th&i dim 3 1/03/2020 và 
31/12/2019. Trong dO GiO frj cO phiOu b/ githm gia 6' trên là theo gia vOn, tu'ang O'ng v&i giá tr/ 
th/ tru'&ng cOa các CO phiu b/ giàm giá tai th&i diem 31/03/2020 là 408.088.672.900 VND va 
tai th&i diem 31/12/2019 là: 446.399.197.401 VND. 

27.3 Các khoãn phài thu cãa nhà du tu' üy thác 

Ngày 31 thang 03 
näm 2020 

VND 

Các khoán phai thu 2.782.844.923.469 

27.4 Các khoãn phãi trá cüa nhà du W' üy thác 

Ngày 31 thang 03 
näm 2020 

VND 

Các khoân phâi tra 17.077.428.821.750  

Ngay3l fhang 12 
nãm 2019 

VND 

2.500.640.762.946 

Ngay31 thang 12 
näm 2019 

VND 

15.418.144.420.880 
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Ngu'ôi * Phé duyet 

Ba Nguyn Th Chi4n Ong ng ChI NghTa _yn lnh An 
Ké toán Kê toán tru'ing Tang Giám d6c 

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

THUYET MINH GAO cAo TAI CHINH GIU'A NN Q  (tip thea) 
tai ngày 31 thang 03 nãm 2020 và cho gial doan tài chInh ba tháng kêt thüc cüng ngay 

28. CAC SLY KIN PHAT SINH SAU NGAY KET THiJC KY KE TOAN GIU'A NIEN DQ 

KhOng Co sçv kin nào phát sinh sau ngày k4t thUc k' k toán giO'a niên dQ yeu cu phi 
du'Q'c diêu chfnh hay thuyet minh trong báo cáo tài chInh giO'a niên d cüa Cong ty. 

Ha Ni, Viêt Nam 

Ngay 20 tháng 04 nàm 2020 
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