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Cong ty TNHH Quàn I' Qu9 Bo Vit 

THÔNG TIN CHUNG 

CONG TY 

Cong ty TNHH Quàn I' Qu9 Bào Vit ('Cong ty"), tru'&c dày là Cong ty TNHH mQtthành viên Quàn I' 
Qu9 Du tu' Chü'ng khoán Bào Viêt, là cong ty con 100% s& hCi'u cOa Tp doàn Bâo Vit (tru'óc dày 
là Tng Cong ty Bo him Viêt Nam), duc thành Ip theo Quyêt dnh so 91 1/2005/QD/HOQT-BV 
ngày 22 tháng 8 nàm 2005 cOa Hi dông Quàn trl T6ng COng ty Bào him Vit Nam và Giäy phép 
Thành lap và Hoat dQng so 05/UBCK-GPHDQLQ do Uy ban Chü'ng khoán Nhà nu'Oc ban hành ngày 
08 thang 11 nàm 2005. Giãy chCvng nhn Dàng k' kinh doanh cOa Cong ty du'g'c diOu chinh 7 lan v&i 
ln thU' 7 du'qc thy'c hin vào ngày 31 thang 7 nam 2018. Mt so thông tin ye Cong ty theo Giây 
chO'ng nhn Däng k' kinh doanh thay dei Ian thü' 7 ngày 31 tháng 07 nám 2018 nhu' sau: 

Ma s6 doanh nghip 
TOn doanh nghip 
DIa chitru s&chinh 

Nganh ngh kinh doanh 
VOn diu l 
Thành viên sang 1p  

0100111761-129 
Cong ty TNHH Qun l Qu9 Bào Vit 
Tng 6, Tôa nhà sO 72 Trán Hu'ng Dao, phu'ng Tràn Hu'ng Do, qun 
Hoàn KiOm, Ha Nôi 
Quân l' qu9 dàu tu' chU'ng khoán và quàn I' danh mc dàu tu'. 
100.000.000.000 VND 
Tp doàn Bào Vit 

HQI BONG THANH VIEN 

Thành vien Hi dtng Thành viOn trong k' va vào ngay 1p bào cáo nay nhu' sau: 

Ong Phm Ngoc San ChO tch 30 nhim ngáy 24 thàng 7 nàm 2018 
Ong Nguyn Xuân Vit Thành viOn BO nhim ngày 19 tháng 7 nãm 2018 
Ong Nguyn Dmnh An Thành viOn BO nhim ngAy 18 thang 01 nãm 2017 

KIEM SOAT VIEN 

Càc kiOm soát viOn trong k' và vào ngay 1p báo cáo nay nhu' sau: 

Ông Phan Sang Thành Kim soát viOn chuyOn tràch BO nhim ngày 23 thang 01 nàm 2018 

TONG GIAM oOc 

TOng Giám d6c cOa Cong ty trong k' và vào ngày 1p báo cáo nay nhu' sau: 

Ông Nguyn Dlnh An TOng Giám d6c BO nhim ngáy 24 tháng 07 nãm 2018 

NGU'O'I DI DIN THEO PHAP LUJT 

Ngu'ô'i d?i  din theo phàp lut cOa Cong ty trong k' và vào ngày 1p bào cào nay là Ong Nguyn DInh 
An — TOng Giàm dOc. 



COng ty TNHH Quân I' Qu9 Bo Vit BO1 a-CTQ 

BANG CAN DOI KE TOAN GICJ'A NIEN DQ 
ti ngay 30 tháng 06 nàm 2019 

Dan vi: VND 

Ma 
so TAISAN 

Thuyt 
minh 

Ngay 30 tháng 06 
nãm 2019 

Ngay 31 tháng 12 
nám 2018 

100 A. TAI SAN NGAN H.N 122.159.272.303 113.571.045.878 

110 I. Tiênvàcãckhoántu'ongdu'o?igtiên 5 8.898.357.346 11.310.446.189 
111 1. Tiên 398.357.346 2.310.446.189 
112 2. Các khoan tu'o'ng cu'ang tin 8.500.000.000 9.000.000.000 

120 II. Cáckhoãnc1autu'tàichinhngãn 
han 6 91.318.378.189 82.518.378.189 

121 1. Dutu'ngn hn 91.318.378.189 82.518.378.189 

130 IlL Các khoàn phài thu ngn h?n 21.493.340.971 18.899.871.614 
131 1. Phãi thu tü' hoat dOng dâu t 7 4.142.214.790 3.152.043.283 
132 2. U'ng tru'O'c cho ngôi ban 6.600.000 6.600.000 
134 3. Phãi thu tCi' hot dng nghip vu 8 20.486.525.007 18.323.726.546 
135 4. Các khoan phài thu khãc 9 211.594.172 771 .094.783 
139 5. Du'  phong phài thu ngn hn 

khO dôi 8 (3.353.592.998) (3.353.592.998) 

140 IV. Hang t6n kho 63.503.220 65.450.000 
141 1. Hang tOn kho 63.503.220 65.450.000 

150 V. Tài san ngán han khãc 385.692.577 776.899.886 
151 1. Chi phi trâ tru'&c ngãn h?n 10 345.692.577 754.650.631 
158 2. Tài san ngàn hn khác 40.000.000 22.249.255 

200 B. TAI SAN DAI HAN 27.451.948.614 36.111.608.074 

220 I. Tài san c6 dinh 8.643.437.296 10.415.308.620 
221 1. Tái san cô inh hO'u hInh 11 1.935.888.920 2.342.655.046 
222 Nguyen giá - 7.898.489.722 7.898.489.722 
223 Giá tn hao mOn lOy kê (5.962.600.802) (5.555.834.676) 
227 2. Tài san cô djnh vO hlnh 12 6.707.548.376 8.072.653.574 
228 Nguyen giá 15.680.642.483 15.680.642.483 
229 Giá tn hao mOn IUy kO (8.973.094.107) (7.607.988.909) 

250 IL Du tu' tài chInh dài han 6 5.900.000.000 10.000.000.000 
258 1. fâu tu' dài han khác 5.900.000.000 10.000.000.000 

260 III. Ta! san dài han khác 12.908.511.318 15.696.299.454 
261 1. Chi phItràtru'&cdài hn 10 12.908.511.318 15.696.299.454 

270 TONG CONG TAI SAN 149.611.220.917 149.682.653.952 



Cong ty TNHH Qun l' Qu9 Bo Vit BO I a-CTQ 

BANG CAN DOI KE lOAN GIO'A NIEN DQ (tip theo) 
tI ngay 30 tháng 06 nám 2019 

0cm vi: VND 

Ma 
so NGUON VON 

Thuyt 
minh 

Ngay 30 thang 06 
näm 2019 

Ngay 31 tháng 12 
nãm 2018 

300 A. NçY PHAI TRA 12.425.335.327 16.546.899.358 

310 L Nr'ngànhan 12.425.335.327 16.546.899.358 
312 1. Phài tr ngu'ei ban 13 1.140.336.982 1.988.721.943 
314 2. Thug và các khoàn phâi ncp 

Nhà nu'&c 14 2.945.061.489 2.328.934.332 
315 3. Phi tr ngu'O lao dng 6.841.661.580 11.912.071.318 
319 4. Các khoân phài trà. phài np 

ngn h?n  khác 15 558.989.835 374.482.909 
323 5. Qu9 khen thu'óng. phUc kyi 16 939.285.441 (57.311.144) 

400 B. VON CHCJ SO HU'U 17 137.185.885.590 133.135.754.594 

411 1. V6n du tu' cia chü s& hu'u 100.000.000.000 100.000.000.000 
418 2. Qu9 dii' phông tài chinh 7.225.215.459 6.118.905.813 
419 3. Qu9khácthuocvônchO 

s& hG'u 7.225.215.459 6.118.905.813 
420 4. Lo'i nhuân sau thuê chu'a 

phân phôi 22.735.454.672 20.897.942.968 

440 TONG CONG NGUON VON 149.611.220.917 149.682.653.952 

qj HA 
Q W 



Ngu'&i Ip 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Vit BO1 a-CTQ 

BANG CAN DOi KE TOAN GIQ'A NIEN DQ (tip theo) 
ti ngày 30 thang 06 nám 2019 

CAC CHI TIEU NGOAI BANG CAN oOi KE lOAN 

Dan vi: VND 

- 
Mãsô CHIT/EU 

Thuyt 
minh 

Ngày 30 thang 06 
nãm 2019 

Ngay 31 thang 12 
nãm 2018 

005 1. Ngoi t (USD) 9.79 9.79 

006 2. ChU'ng khoán Iu'u k' cüa 
Côngty 18.378.189 18.378.189 

030 3. Tin gü'i cüa nhà du tu' Oy 
thác 26.1 48.015.470.944 87.726.598.262 

031 - TingU'icQanhadutu'Qy 
thác trong nu'&c 47.934.614.373 87.664.905.921 

032 - Tiëngä'icüanhàclâutu'üy 
thác nu'&c ngoài 80.856.571 61.692.341 

040 4. Danhmucdutu'cüanhà 
du tu' y thác 26.2 75.480.075.978.981 70.861.271.141.652 

041 - Nhad'âutu-'üythactrong 
nu'âc 75.259.626.422.912 70.633.534.568.528 

042 - Nhàdutu'üythácnu'&c 
ngoai 220.449.556.069 227.736.573.124 

050 5. Các khoân phâi thu ciia nhà 
dâu tu' üy thác 26.3 2.767.187.058.537 2.377.475.472.391 

051 6. Các khon phài trà ciia nhâ 
dâu tu' iy thác 26.4 (20.930.646.433.553) (20.276.098.804.799) 

- C. 
Phê duyt 

Ba Nguyn Thj Chin Ong Dng ChI Nghia 
Kê toán 

Ha NOI. ViOt Nam 

Ngây 19 thang 07 näm 2019 

",-Phê dtrêt 
,7cÔNGrY \ç 

I TRACH NHIEMHUU HAN 
QUAN LY QUY 

BAO  vIETI: 
--  

Kê toán tru'ng 

4 

* 

yn Dlnh An 
Tang Giám dôc 



Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bâo Viet B02a-CTQ 

BAO CÁO KETQUAHOTDQNG KINH DOANH GIU'ANIENDQ 
và cho giai do?n tài chinh sáu thang kt thOc ngày 30 thang 06 nãm 2018 

Dcin vi: VND 

Mãs6 CHIT/Eu 
Thuyt 
minh 

Cho giai do?n tài 
chInh ba thang kSt 

thUc ngày 30 thang 6 
nãm 2019 

Cho giai do?n tài 
chInh sáu thang kêt 

thQc ngày 30 thang 6 
nãm 2019 

Cho giai do?n tâi 
chinh ba thang kt 

thUc ngày 30 thang 6 
nãm 2018 

Cho giai do?n tài 
chInh sáu tháng kt 

th1c ngày 30 thang 6 
nãm 2018 

01 1. Doanh thu tu' hot dng kinh doanh 18 26.877.544.617 53.179.436.590 28.755.720.176 55.848.294.407 

02 2. Cãc khoãn giãm tn,' doanh thu - - - - 

10 3. Doanhthuthunvhotdngkinh 
cloanh 26.877.544.617 53.179.436.590 28.755.720.176 55.848.294.407 

11 4. Chi phi hot dng kinh doanh 19 (902.393.361) (1 .756.058.240) (987.239.205) (1.894.738.783) 

20 5. Lçi nhun gp tCi' hot dng kinh 
doanh 25.975.151.256 51.423.378.350 27.768.480.971 53.953.555.624 

21 6. Doanh thu hot dng tài chInh 20 1.853.313.832 3.497.342.275 1.648.255.904 3.165.519.760 

22 7. Chi phi tài chmnh - - - - 

25 8. Chi phi quãn Iè  doanh nghip 21 (13.290.029.066) (27.255.900.690) (14.860.952.636) (29.885.324.337) 

30 9. Lç'i nhun thun tiv hoat dông kinh 
doanh 14.538.436.022 27.664.819.935 14.555.784.239 27.233.751.047 

31 10. Thu nhp khác - 5.677.985 21.618.027 21 .618.027 

32 11. Chi phi khác (6.840.238) (13.030.976) (17.898.609) (23.409.409) 

40 12. Lç'i nhun khác (6.840.238) (7.352.991) 3.719.418 (1.791.382) 
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kIL 
en DInh An 

am dôc 

Ngu'tYi Ip 

LU 
Ba Nguyn Thi Chin 
K toán 

• 

*  ( IRACH NHIEMHUU 
QUAN LY QUA7. 

AO  vi/ 

'V 
- 

PhO duyt: 

p 
Ong Dng ChI Nghia 
K toán truing 

Cong ty TNHH Quàn I' Qu9 Bâo Vit B02a-CTQ 

BAO CÁO KET QUA HOT DONG  KINH DOANH GICPA NIEN DO (tip theo) 
va cho gial don tài chmnh sau tháng kt thUc ngày 30 thang 06 nãm 2018 

Dan vi: VND 

Mas6 CHIT/EU 
Thuyt 
minh 

Cho giai do?n tài 
chInh ba thang kêt 

thüc ngày 30 tháng 6 
näm 2019 

Cho giai do?n tài 
chInh sáu thang kêt 

thüc ngày 30 tháng 6 
nãm 2019 

Cho giai do?n tài 
chmnh ba thang kt 

thUc ngáy 30 tháng 6 
nãm 2018 

Cho giai do?n tài 
chInh sáu tháng kt 

thüc ngày 30 thang 6 
nãm 2018 

50 13. Tang Iç'i nhuân k toán tru'&cthu 14.531.595.784 27.657.466.944 14.559.503.657 27.231.959.665 

51 14. Chi phi thu thu nhâp doanh 
nghiép hin hành 24.1 (2.906.099.797) (5.531.274.029) (2.913.957.961) (5.404.035.230) 

52 15. Thu nhãp thu thu nhap doanh 
nghip hoãn Ii 24.2 - - - (44.229.493) 

60 16. Lçi nhuân sau thu thu nhp 
doanh nghip 11.625.495.987 22.126.192.915 11.645.545.696 21.783.694.942 

Ha NQi. Vit Nam 

Ngay 19 thang 07 nàm 2019 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bào Vit B03a-CTQ 

BAO CÁO LU'U CHUYEN TIEN TE GIcrA NIEN DO 
cho giai don tOi chInh sáu thang kt thUc ngày 30 tháng 06 nãm 2019 

Do'n vi: VND 

Ma 
so CHIT/EU 

- 
ThuyOt 
minh 

Cho giai cJon tài 
chInh sáu thang kêt 
thQcngay3Othang 

06 nãm 2019 

Cho giai do?n tài 
chInh sáu tháng kt 
thQcngay30thang 

06 nOm 2018 

I. LLVU CHUYEN TIEN TLY HOAT 
DQNG KINH DOANH 

01 Tin thu ttp hot dng nghip vu. 
cung cp dch vçi và doanh thu 
khãc 51.016.638.129 54.651.773.522 

02 Tin chi tr cho hot dng nghip 
vy vO ngu'ôl cung cp hang hôa và 
dich vu (1.618.466.784) (2.479.353.648) 

03 Tiên chi trà cho ngu'i lao dng (18.299.160.377) (16.875.496.867) 
05 Tiên chi np thuê thu nhp doanh 

nghip (4.704.921.172) (4.532.871.832) 
07 Tiên chi khâc cho hot dng kinh 

doanh (10.213.349.407) (14.113.472.225) 

20 Lu'u chuyn tin thun tCv hot dông 
kinh doanh 16.180.740.389 16.650.578.950 

II. LU'U CHUYEN TIEN TO' HOIST 
DONG DAU TU' 

21 Tin chi d rnua sm. xây dy'ng 
TSCD và các tài sn dài han khâc - (21.589.200) 

23 Tièn chi mua cãc cong cu n cOa 
dn vi khác . (40.700.000.000) (31 .500.000.000) 

24 Tiên thu tO' thanh I' các khoán däu 
tu' cOng cun cUa dn vi khOc 36.000.000.000 13.000.000.000 

27 Tiën thu cô tO'c và Io nhuOn du'cc 
chia (bao gôm lãi tiën gO'i) 2.507.170.768 1.133.582.939 

30 Lu'u chuyn tiên thuân sü' dyng vào 
hot dng dãu tu' (2.192.829.232) (17.388.006.261) 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bâo Vit B03a-CTQ 

BAO CÁO LU'U CHUYEN TIEN T GIU'A NIEN DQ (tip theo) 
cho gial do?n tài chmnh sáu tháng kêtthic ngày 30 tháng 06 näm 2019 

Do'n vi: VND 

Ma 
sO CHIT/EU 

Thuyêt 
minh 

Cho giai db?n tài 
chmnh sáu thang k6t 
thUc ngày 30 thang 

06n0m 2019 

Cho giai do?n tài 
chInh sáu tháng kOt 
thOc ngày 30 thang 

06n0m 2018 

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

36 Chuyn Içii nhun v Tp doàn 
Bo Viêt (16.400.000.000) (13.741.902.194) 

40 Lu'u chuyn tiên thuân sO' dung vào 
hot döng tài chinh (16.400.000.000) (13.741.902.194) 

50 Lu'u chuyn tin thun trong ky (2.412.088.843) (14.479.329.505) 

60 Tin và tu'o'ng du'o'ng tin du ky 5 11.310.446.189 24.985.521.229 

70 Tièn và tu'o'ng du'o'ng tièn cu6i ky 5 8.898.357.346 10.506.191.724 

Ngu'&i 1p PhO duyt 

   

,• cONGTY • 
- 1CHHMUUH 

LY QUY/ 

BAOVI J  

  

     

     

     

     

     

         

Ba Nguyn Thi Chin 
Kê toán 

Ha Nôi. Viêt Nam 

Ngày 19 tháng 07 nãm 2019 

 

Ong Dng ChI Nghia uyn Dlnh An 
K toán tru'&ng 'I g Giám Oôc 

V 
HA 



Ong Dng Chi Nghia 
Kê toán tru'ng 

Ngu'ti Ip Phê duyt 

Ba Nguyn Thi Chin 
Kêtoán 

\0Ph. t 

: CONG TV 
* /RACH NHMHU HAN 

QUAN LY QUY 
. BAOVIq 
0 

ren Dlnh An 
lam dôc 

* 

Cong ty TNHH Quàn I Qu9 Bâo Vit B05a-CTQ 

BAO CÁO T1NH H1NH BIEN DONG  VON CHU SY HU'U GIU'A NIEN DQ 
cho giai don tài chinh sáu tháng ktthCic ngày 30 thang 06 näm 2019 

Dc,n vi: VND 

CHITIEU 
Thuyt 
minh 

s6 du' du kj S6 tAngt (giam) s6 du' cu61 ky 

T?i ngày 
01/01/2018 

T?i ngày 
01/01/2019 

Cho giai do?n (àí chlnh sáu fháng 
kéf thUc ngay 30/06/2018 

Cho giai do?n  tâi chlnh sáu thang k6t 
fhUc ngày 30/06/2019 

T?i ngày 
30/06/2018 

T?i ngày 
30/06/2019 Tang Githm Tang Giám 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. V6ndutu'cüa 
chü sâ hCru 

2. Qu9 dv' phông 
tàichinh 

3. Qu9 khác thuc 
v6n chOs&h0'u 

4. Lç nhun sau 
thuchu'aphan 
ph6i 

17 

17 

17 

17 

100.000.000.000 

4.200.293.992 

4.200.293.992 

16.886.033.641 

100.000.000.000 

6.118.905.813 

6.118.905.813 

20.897.942.968 

- 

1.089.184.747 

1.089.184.747 

21.783.694.942 

- 

- 

- 

(17.593.731.002) 

1.106.309.646 

1.106.309.646 

22.126.192.915 

- 

- 

- 

(20.288.681.211) 

100.000.000.000 

5.289.478.739 

5.289.478.739 

21.075.997.581 

100.000.000.000 

7.225.215.459 

7.225.215.459 

22.735.454.672 

TONG CONG 125.286.621.625 133.135.754.594 23.962.064.436 (17.593.731.002) 24.338.812.207 (20.288.681.211) 131.654.955.059 137.185.885.590 

Ha Ni. Vit Nam 

Ngay 19 thang 07 nãm 2019 
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38/GPDC-UBCK 

08/GPDC-UBCK 

27/GPDC-UBCK 

01/GPDC-UBCK 

04/GPDC-UBCK 

18 tháng 6 nàm 2012 

22 thàng 4 nàm 2015 

22 thang 9 näm 2015 

24 thàng 02 nàm 2017 

01 thang 6 nàm 2017 

Cong ty TNHH Quân ' Qu9 Baa Vit B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GICYA MEN DQ 
ti ngày 30 thàng 06 nàm 2019 và cho gai don tài chInh sáu thang kt thüc cüng ngày 

1. THÔNG TIN VE DOANH NGHIEP 

Cong ty TNHH Quân I' Qu9 Bào Vit ("Cong ty"). tru'&c dày là Cong ty TNHH mtthành viOn 
Quàn l' Qu9 Dàu tu' Chü'ng khoán Báo Vit. là cong ty con 100% s hO'u cOa Tp doàn Bâo 
Vit (tru'&c dày là Tong Cong ty Bào hiOm Vit Nam). du'p'c thành lap theo Quyêt dlnh  sO 
91 1/2005/QD/HDQT-BV ngày 22 thàng 8 nàm 2005 cüa Hi dOng Qun trj TOng COngty Bào 
hiOm Vit Nam và Giày phép Thành lap và Ho?t dng so 05/UBCK-GFHDQLQ do Uy ban 
Chü'ng khoán Nhà nu'&c ban hành ngày 08 thang 11 nãm 2005 và càc Giây phép diêu chinh 
Giày phép Thành lap và Hoat dQng cong ty quân l' Qu9 nhu' sau: 

Ghy phép cfMu chinh 
giyphép Thành lap và 
Ho?f dng cong ty 
quàn I' Qu' s6 

DiOu chinh tang vOn diOu l cOa Cong 
ty tü' 25 tç' len 50 t' dOng Vit Nam; DOi 
ten cong ty thành Cong ty TNHH Quàn 
l Qu9 Bo ViOt; Thành viên sang 1p 
cOa Cong ty là Tp doàn Bào Vit. 
Diu chinh. bO sung ngành nghO kinh 
doanh: ThOm mO ngành nghO 'lu' van 
dàu tu' chü'ng khoàn". 
Thay dOi ngu'&i d?i  din theo phàp luât: 
Ong Du Minh Lâm-ChO tch Hi dong 
Thành viOn kiOm Tng Giàm dOc 
Diu chinh tang vOn diêu l cOa Cong 
ty ti' 50 t IOn 100 t' dOng Vit Nam 
Oiu chTnh ngu'i di diOn theo phàp 
luât thành Ong Du Minh Lam — ChO 
t!ch Hi dOng thành viOn 
DiOu chinh try so' chInh Cong ty ye 
Tng 6. Tôa nhà sO 72 Tràn Hu'ng Do. 
phu'&ng Iran Hu'ng Dao. Qun Hoàn 
KiOm. Thành phO Ha Ni 
Diu chinh ye ngu'ô dai diên theo phàp 
lut: Ong Nguyen Dlnh An — TOng 
Giàm dOc 

10/U BCK-G PDCQLQ 14 thang 12 näm 2007 

53/GPDC-UBCK 31 thàng 7 nàm 2018 

Hot dOng chinh cOa Cong ty là quàn l qu9 du tu' chü'ng khoân và quàn l' danh myc du 
tu'. 

Cong ty cô try sO' chinh t?i  Tng 6. TOa nhà sO 72 Trn Hu'ng D?o.  Hoàn KiOm. Ha Ni. 

SO lu'ng nhân viOn cOa Cong ty ti ngày 30 thang 06 nãm 2019 là 49 ngu'O (31 thàng 12 
nãm 2018: 52 ngu'O'i). 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu Bo Vit B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GlCrA NIEN DQ (tip theo) 
ti ngày 30 tháng 06 nám 2019 và cho giai don tài chinh sáu tháng ktthüc cCing ngày 

2. CO!SYTRjNH BAY 

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

Báo cáo tài chinh giu'a nien dQ cOa Cong ty duc th hin bang dóng Vit Nam ("VND") và 
duc 1p phü hp vài Chê d kO toán doanh nghip Vit Nam và các chInh sách kê toán 
du'c quy dlnh  ti Thông tu' so 125/2011/TT-BTC ngày 05 tháng 9 nàm 2011 cOa B Tài chInh 
ye hu'&ng dn k toán áp dung dôi vOi Cong ty quàn I' qu9. Chun mii'c kê toán Viet  Nam so 
27 — Báo cáo tài chinh giu'a niên dQ va cac Chun my'c k toán Vit Nam khác do B Tài 
chInh ban hành theo: 

Quyt d!nh  s6 149120011Q0-BTC ngày 31 tháng 12 nãm 2001 v vic ban hành b6n 
Chun my'c kO toán Viêt Nam (Dot 1); 

Quyt dnh s6 165/20021QD-BTC ngày 31 tháng 12 nãm 2002 v vic ban hành sáu 
Chun mu'c kê toán Viêt Nam (Dot 2); 

Quyt dlnh  s6 234/200310D-BTC ngày 30 tháng 12 nàm 2003 v vic ban hành sàu 
Chun mu'c k toán Viêt Nam (Dot 3); 

Quyt dlnh so 12/2005/QD-BTC ngày 15 tháng 02 nãm 2005 v vic ban hành sáu Chun 
mu'c ke toán Viêt Nam (Dcyt 4); 

QuyOt dlnh  sO 100/2005/QD-BTC ngáy 28 thang 12 nám 2005 v vic ban hành bOn 
ChuOn mirc k toán ViOt Nam (Dot 5). 

Theo do. báo cáo tài chinh giu'a niên dQ du'c trinh bay kern theo và vic sO' dung các báo 
cáo nay khong dành cho các dôi tuvng khOng duc cung cap các thông tin ye các thO tUc. 
nguyen tãc và thông lé ke toán ti Vit Nam và hon nO'a các báo cáo nay không du'9'c chO 
djnh trmnh bay tInh hinh tàichInh giO'a niên do. kêt qua ho?t dng kinh doanh giG'a niên dO. 
lu'u chuyn tiên t giQ'a niên dO và tInh hlnh biên dQng vOn chO s& hG'u giO'a niên dQ theo các 
nguyen tc và thông Iê kê toán duc chap nhn rQng rãi O các nu'O'c và lãnh thO khác ngoai 
Viêt Nam. 

2.2 HInh thó'c sO keA  toãn áp dung 

Hinh thU'c sO k toán ap dyng t?i  COng ty là Nht k' Chung. 

2.3 Niên d k6 toán 

Niên dO k toán cOa COng ty bt du tO' ngày 01 tháng 01 và kOtthUc vào ngày 31 thang 12. 

2.4 BOng tin keA  toán 

Báo cáo tài chInh duc 1p bng don vj tin t trong k toán Ia dOng Vit Narn ("VND"). 

3. TUYEN BO VEVIECTUANTHU CHUAN MU'C KETOAN VACHEDQ KETOAN VIET NAM 

Cong ty cam kt dã Ip báo cáo tài chmnh giO'a niên dO tuãn thO theo các Chun mu'c kO toán 
Vit Narn. Che dO kê toán doanh nghip Vit Narn. các chmnh sách ke toán áp dung cho cong 
ty quân l' qu9 du'Q'c quy dlnh t?i Thông tu' sO 125/2011/TT-BTC ngày 05 thang 9 nàm 2011 
cOa BQ Tài chInh va các quy djnh pháp I' cô lien quan den vic 1p và frmnh bay bào cáo tài 
chInh giG'a nièn dO. 

NI 
N 

11 



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

THUYET MlNH BAO CÁO TAI CHINH GlO'A NIN DQ (tip theo) 
t?i ngày 30 thang 06 nãm 2019 và cho giai don tài chInh sáu tháng k4t thüc cüng ngay 

4. TOMTATCACCHINH SACH KETOAN CHUYEU 

4.1 Tin và các khoãn tu'oig du'og tin 

Tin va các khoán tu'o'ng du'ng tin bao gOm tin mtt?i qu9. tin gü'i ngân hang. các khoán 
dâu tu' ngàn h?n  cO thô'i h?n  gôc khOng qua ba tháng. cO tinh thanh khoàn cao. cO kha nàng 
chuyn dOi d dang thành các luvng tin xac djnh và khong cô nhiëu rüi ro trong chuyn dôi 
thành tiên. 

4.2 Cáckhoàndutu' 

Các khoan du tu' &JVc ghi nhn ban du theo gia gOc. Trong các kS'  k toán tip theo. các 
khoân dâu tu' du'o'c ghi nhän theo già tn ghi sO trü' di dy' phong giàm giá. Dy' phông du'cyc lap 
cho vic giàm già trj cüa các khoàri dâu tu' Co the chuyn nhu'cng du'cc trên th tru'ô'ng vào 
ngày kêt thüc k' kO than tu'o'ng ü'ng vOl chOnh lch giu'a giá gOc cüa CO phiêu vOl giá trj thj 
tru'&ng t?i  ngày do theo hu'âng dn côa Thông tu' so 228/2009/TT-BTC do BQ Tài chinh ban 
hành ngày 07 tháng 12 nàm 2009 và Thông tu' so 146/20141T1-BTC cOa BQ Tài chInh ngày 
06 tháng 10 nãm 2014. Tang hoc giâm sO du' tài khoàn dy' phong du'Q'c hch toán vào "Chi 
phi tài chinh" trong kl. 

Cia vOn cOa cac khoan chü'ng khoàn bàn ra du'cyc tinh theo phu'Yng pháp bInh quân gia 
quyên. 

Chü'ng khoàn ty' doanh bao gOm càc chü'ng khoán niêm ytvà chu'a niOrn yttrOn thj tru'o'ng 
chü'ng khoàn. Chi'ng khoán ty' doanh duc ghi nhn ban dâu theo giá gôc. 

Các khoàn du tu' khác du'qc ghi nhn ban du theo già gOc Va du'çYc phan loi thành du tu' 
ngàn h?n  và dâu tu' dài hn. Dãu tu' ngàn hn bao gom các khoàn tiên gOl cO kS'  hn con li 
bang hoc dirO'i 12 thang. ngo trü' phàn tiên gOl cô k' h?n  bang hoc du'Ol ba thang dã bao 
gOm trong khoân myc "Tiên và các khoân tu'o'ng du'ang tiên" và các khoân dâu tu' vào trái 
phieu chInh phO duc nàm giG' vOl myc dich de bàn trong vong trên 3 thang den 12 tháng. 
Dàu tu' dài hn bao gOm trái phiêu chInh phO. tiOn gô'i và càc khoàn dâu tu' dài h?n  khàc Co 
kS' hn con l?i  trên 12 thang. 

Càc chü'ng khoán ty' doanh và các khoân du tu' khàc du'qc tip tc phan ành theo già gOc 
trong các nãm kê toán tiep theo và du'qc 1p dy' phông giam giá nèu giá gôc cao hn già thi 
tru'&ng cO th xác djnh du'cyc. 

4.3 Dir phông giãm giá chü'ng khoán 

Dy' phong giâm già chO'ng khoán du'cc 1p cho tU'ng lo?i chO'ng khoán du'cc mua bàn trên thi 
tru'&ng và cô giá tn thi tru'&ng thâp hcn giá tn ghi sO. Dy' phong dL1VC Ip cho vic giàm già 
tr cUa các khoan dâu tu' cô th4 chuy4n nhu'qng du'çc trên thi tru'&ng vào ngày kOt thüc nãm 
k toán tu'o?ng (i'ng vOl chênh loch giG'a giá gôc cOa CO phieu vOl giá tn thj tru'&ng t?i  ngây do 
theo hu'ng dn cüa Thông tu' so 228/20091TT-BTC do BQ Tài chinh ban hành ngày 07 tháng 
12 nàm 2009 và Thông tu' sO 146/2014/TT-BTC cOa B Tài chInh ngày 06 thàng 10 nãm 2014 
hu'O'ng dn ch dQ tài chinh dOi vOl cong ty chCvng khoán. cong ty quân l' qu9. Tang hoc 
giàm sO du' tài khoan dy' phOng du'p'c hch toàn vào "Chi ph! ho?t dng kinh doanh" trong ks'. 

Cia tn thi tru'o'ng cOa chCrng khoãn niêm yOt trên SO' Giao djch ChU'ng khoán Ha Ni Va SO' 
Giao djch Chü'ng khoán Thành phô Ho ChI Minh là giá dong cCra t?i  ngày gân nhãt CO giao 
dch tinh dn ngay trIch 1p dy' phOng. 

E)Oi vOl các chvng khoán cOa càc cOng ty chu'a niêm yt trOn thj tru'O'ng chO'ng khoán nhu'ng 
dã dang k' giao dlch  trên thl tru'O'ng giao dlch  cüa CáC Cong ty d?i  chUng chu'a niêm yet 
(UPCom) thi già tn thi tru'O'ng du'c'c xàc dlnh  là gia trung bInh ti ngày gàn nhât CO giao dch 
tInh dn ngay trich Ip dy' phông. 

vj 
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COng ty TNHH Qun I' Qu Bo Vit B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIU'A MEN OQ (t16p theo) 
tI ngày 30 tháng 06 nàm 2019 và cho giai don tài chInh sáu tháng kêtthüc cüng ngày 

4. TOM TAT CAC CHINI-i SACH KE TOAN CHU YEu (tip theo) 

4.3 Dy'phèng giám giá ch&ng khoán (tip theo) 

061 vOl chü'ng khoàn cha niêm yt và chu'a dàng k' giao dich  thi già chCvng khoán thii'c t 
trOn th tru'ng lam ca so' d6 trIch Ip dy' phong là già trung blnh cOa cac mi'c giá giao dch 
thy'c té theo báo giá cOa ba (3) cong ty chü'ng khoàn cO giao djch t?I  thô diOm gân nhãt vô'i 
thO'i dim trIch Ip dy' phOng nhu'ng khong qua mt tháng tlnh d6n ngay trich 1p dy' phông. 

Các chU'ng khoán khOng Co giá tham khao tU' các nguOn trén sé du'9'c dành giá kha nang va 
mU'c dQ giàm giá dy'a trén vic xem xét tmnh hInh tài chinh và già tn s6 sách cOa tO chü'c phát 
hành ti ngày 31 thang 12 nàm 2018. 

06i vOl chü'ng khoán niêm yt b hOy hoc bj dInh chi giao djch. bj ngü'ng giao djch k tü' ngày Q 
giao dich  thU' sáu trO' di. giá chO'ng khoán thy'c to là giá tn s6 sàch t?i  ngày 1p bang can dôi 
ketoángán nhät. 

9. 
4.4 Cackhoanphaithu 

Các khoàn phài thu du'qc trmnh bay trên bào cáo tài chinh giQ'a niOn d theo giá tn ghi s càc 
khoân phài thu tü' khách hang và phai thu khác cUng vOl dy' phOng duVc 1p cho các khoân 
phai thu khó dôi. 

Các khoàn phâi thu duc xem xét trIch lap dy' phong n'ii ro theo tu61 n' qua h?n  cOa khoàn 
n hoäc theo tón that dy' kiOn có th xày ra trong tru'Orng hcp khoàn nç chu'a dOn han thanh 
toán nhu'ng th chO'c kinh t6 lam vào tInh trng phà san hoc dang lam thO tyc giâi th; ngu'Yi 
nd mat tich. bO trOn. dang bj cac co' quan pháp Iut truy tó. giam giu'. xét xO'. dang thi hành 
an hoc dã chOt. 

Chi phi div phOng phát sinh du'cvc h?ch  toán vao "ChiphIquánIjdoanh nghip"trên báo cáo 
kêt qua hoat dOng kinh doanh giO'a niên d. 0Oi vâi các khoàn nq phài thu qua h?n  thanh 
toán thI mO'c trich 1p  dy' phOng rOi ro theo hu'àng dan cOa Thông tu' sO 228/2009/TT-BTC do 
BQ Tài chlnh ban hành ngày 07 thang 12 nàm 2009. Theo dO. mü'c trich 1p dy' phong cho 
các khoàn phài thu qua h?n  thanh toán nhu' sau: 

Thor gian qua han Mü'c trIch du'phông 

TU' trên sáu (6) tháng dn du'O'i mOt  (1) näm 30% 
TO' mQt (1) nàm dOn du'âi hal (2) nàm 50% 
TO' hal (2) nàm dn du'Oi ba (3) nàm 70% 
TrOn ba (3) nãm 100% 

4.5 Tài san có dinh 

Tài san c6 djnh bao gm tài san c6 djnh hO'u hmnh va tài san c6 djnh vO hlnh. duc th hin 
theo nguyen giá trO' dl già trj hao mon lOy kO. 

Nguyen già tài san có dlnh  bao g6m giá mua và nhO'ng chi phi có lien quan try'c tip dn vic 
du'a tài san váo ho?t dQng nhu' dy' kiên. 

Các chi phi mua sam. náng cp va dól mO'i tài san c6 dnh du'cyc ghi tang nguyen già cOa tài 
san và chi phi bào tn. sO'a chO'a du'ç'c h?ch  toán vào báo cáo k6t qua ho?t dQng kinh doanh 
giO'a niOn d khi phát sinh. 

Khi tài san c6 djnh du'cic bàn hay thanh lv'. và càc khoàn lãi l phát sinh do thanh l' tài sari 
(là phan chOnh loch  giO'a tiên thu thuán tO' vic bàn tài san vOl giá tn con l?i  cOa tài san) du'ç'c 
h?ch toán vào báo cáo kêt qua hot dQng kinh doanh giO'a niOn dO. 
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Cong ty TNHH Quân I' Qu9 Bo Vit B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH GICJ'A NIEN £Q (tip theo) 
ti ngày 30 tháng 06 nãm 2019 và cho gial don tài chinh sáu thang kOt thOc cOng ngày 

4. TOM TAT CAC CHINI-I SACH KE TOAN CHU YEU (tip theo) 

4.6 Khu hao và hao mon 

Khu hao tài san c6 dlnh  hU'u hlnh vä tái san cO dinh vO hmnh du'cc trIch theo phu'cYng pháp 
khâu hao du'&ng thng trong thai gian hO'u dyng u'âc tinh cOa cac tài san nhu' sau: 

Phiiong tin vn tài. truyn dn 6 nãm 
Thit bi van phông 3 nàm 
Phân mém may tinh 3 - 5 nàm 
Cãc tài san CO dinh hO'u hInh khác 4 näm 

4.7 Chi phi trá tru'ó'c ngän han và dài han 

Chi phi trà tru'o'c bao gm càc chi phi trà tru'o'c ngn hn và dài h?n  trOn bang can dôi kO 
toán giu'a niOn do và thyg'c phan bó trong khoàng thO gian trà tru'O'c hoc thO'i gian các 191 
ich kinh té tu'ang U'ng du'9'c t?o  ra tO' các chi phi nay. 

4.8 Các nghiêp vu bang ngoai t 

Các nghip vçi phát sinh bng các don vj tn t khác vO'i dYn vi tin tê k toán cOa Cong ty 
(VND) du'çc hach toán theo t' giá giao dlch  vào ngày phat sinh nghip vu. Ti ngày kêt thOc 
k kè toán. cac khoàn myc tin t cO gOc ngoi t du'cc dành giá l?i  theo t' giá mua vào cOa 
ngân han9 thu'ang mi no'i Cong ty m& tài khoân cOng b6. Tt cà các khoân chênh loch  t' 
giá thy'c tê phát sinh trong kS'  và chênh Ich do dánh giá l?i  so du' tiên t cO gOc ngoi t cuOi 
k' du'cYc hch toán vào báo cáo kêt qua hot dQng kinh doanh giu'a niên dQ. 

4.9 Phân ph61 19'! nhun 

COng ty Quàn l' Qu9 Bão Vit là cong ty con 100% vOn chO s& hci'u cOa Tp doàn Bâo Viet. 
Lo'i nhuän thuân sau thuê thu nhäp doanh nghip duc chuyn ye Tp doàn Bào Vit theo 
quy djnh cOa Tp doàn và các van bàn pháp quy hin hành cOa Vit Nam. 

4.10 Lo'iIch nhân viên 

Các khoán tro' cp hu'u trI 

Try cp hu'u tn cho các can bO.  nhàn vien cOa Cong ty sau khi nghi hu'u do co' quan Bào him 
Xa hQi chi trà. Theo QuyOt dlnh  sO 595/QD-BHXH cO hiu Iu'c ngày 01 thang 7 näm 2017. 
hang tháng Cong ty dã thy'c hin vic dóng vào qu9 hu'u tn. tO' tuât cho Co' quan Bào him 
Xã hi Vit Nam theo mO'c 14% trên mO'c lu'o'ng theo cOng vic hoc chO'c danh và phy cap 
lu'ang (nu co) cOa can bQ. nhànviên. COng ty cOng trich 3% mO'c lu'o'ng theo cOng vic hoc 
chU'c danh và phy cap lu'o'ng (nOu Ca) cOa can bQ. nhân viên d tham gia bào him y tO. TO' 
ngày 31 thàng 12 nàm 2015. COng ty dã triOn khai thy'c hin mua san phm bào him hu'u tn 
vO'ng nghip cho can bQ. nhân viOn. Theo do. khi can b. nhân viOn nghi hu'u tn Se du'cic thOrn 
quyên 191 to' giá tn Hcp dOng hu'u tn theo sO nãm tham gia và mO'c dOng cOa cá nhãn. Ngoai 
ra. COng ty khOng CO nghia vy nào khác liOn quan den trg cap hu'u tn. 

Tro' cp thOi viOc và tro' cp mt viêc 

Tr9' cp thOi vic: Cong ty Co trách nhim chi trà trçY cp thOi vic cho ngu'&i lao dng dã 
lam vic thu'O'ng xuyen tO' dO 12 tháng tr& len. mOi nàm lam vic du'c trQ' cap mt nO'a 
tháng tiOn lu'o'ng theo cong vic hoc chO'c danh va phy cap kio'ng (nOu cO). ThO'i gian 
lam vic dO tinh tr9' cap thOi vic là tOng thOl gian ngu'ol lao dQng dä lam viOc thy'c tê cho 
Cong ty trO' di thOl gian ngu'Ol lao dQng dâ tham gia bào hiOm that nghip (tO' ngày 01 
thang 01 nàm 2009) theo quy djnh cOa Lut Bào hiOm xã hôi. Tiên lu'o'ng dOng dO tinh 
duc cp nht mOi kS'  báo cáo dy'a trOn tiên lu'cYng binh quân sáu tháng gan nhOt cho 
den ngáy báo cáo 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Vit B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH GICJ'A NIEN €Q (tip theo) 
t?i ngày 30 tháng 06 nàm 2019 và cho giai don tài chmnh sáu tháng kêtthUc cüng ngày 

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

4.10 Lo'i Ich nhân viên (tip theo) 

Tm' cp thOi vic và ti- ' cp mt vic (tip theo) 

Tr' cp mtvic lam: theo quy djnh t?i  iu 49 B Lut Lao dng hin hành. Cong ty cô 
nghia vy chi trà tr cap mat vic lam cho các nhân viên mat viec do thay dói c Câu. Cong 
ngh hoC sap nhp. hp nhät. chia tách doanh nghip. Trong trng h9'p nay. Cong ty 
sé CO nghia vy tr trçi cap mat vIC va'i thng sO tiên tu'cYng du'o'ng mt thang Iu'o'ng cho 
mOl näm lam viëC nhu'ng khOng dUVC thp ho'n hai thang tiên lu'Yng. 

Quj? bão him tht nghip 

Can CO' Lut Báo him Xã hOi  và Lut ViC lam hien hành tü' ngày 01 thàng 01 nàm 2009. 
ngu'Oi lao dng dOng bng 1% tiên lu'cng. tiOn cong thang dong bào him that nghip. ngu'&i 
sO' dung lao dQng dóng bng 1% qu tiOn ltio'ng. tiên cong dóng bào him that nghip cOa 
nhQ'ng ngui lao dong tham gia bào him that nghip và Nhà nu'O'c h tr tO' ngân sách bang 
1% qu9 tin lu'o'ng. tin Cong dông bâo him that nghip cOa nhu'ng ngu'O'i lao dng tham gia 
bào him tht nghip vào Qu9 bâo hi4m that nghip. Bào him Xã hQi Vit Nam thy'c hin 
ViC thu. chi và quàn l' Qu9 bào him that nghip. 

Ngoai cáC khoàn trên. Cong ty dã dOng vào qu Bào him tai n?n  lao dQng - Bnh ngh 
nghip là 1% trén mO'c lu'o'ng theo Cong VC hoc chO'C danh và phy cap lu'o'ng (nêu Ca) cOa 
can b. nhàn viên den htthàng 05 nàm 2017 và tO' ngay 01 thàng 06 nam 2017 mO'c dOng 
là 0.5% trên mO'c lu'o'ng theo cOng vic hoc chO'c danh va phy cap lu'o'ng (nOu Ca) cOa can 
bQ. nhàn viên theo quy dlnh  cOa BHXH. 

4.11 Ghinhân doanh thu 

Doanh thu dUVC ghi nhn khi Cong ty CO khà nang nhn du'Q'c các 19'i ich kinh t cO th xàc 
dinh du'o môt càch chàc chàn. Doanh thu duvc xàc diinh  theo già tr hp l' cOa càc khoàn 
dã thu hoc së thu du'c sau khi trO' di càc khoàn chiOt khàu thu'o'ng mi. giâm già hang bàn 
và hang bàn bj trà li. Càc diêu kin ghi nhn cy th sau dày cOng phài du''C dáp O'ng khi ghi 
nhn doanh thu: 

Doanh thu cung cp d/ch vJ 

Doanh thu cung cp dlch  vy bao gm doanh thu tO' phi quàn l' qu9. phi quàn l' danh myc Oy 
thàc du tu' và phi thu'&ng ho?t dng duc tinh toàn theo càc diêu khoân cOa hcp dong quán 
l' trên c s& dOn tich. 

Lãi tO' kinh doanh chCi'ng khoán 

Läi tO' kinh doanh chO'ng khoàn duc xàc d!nh  bng chOnh loch  giQ'a già bàn và già g6c bmnh 
quân cOa chO'ng khoàn. 

Tin ìàí 

Doanh thu du'o'c ghi nhn khi tin lãi phàtsinh trOn c s dn tich (cOtinh dn lci tO'c màtài 
san dem li) trO' khi khà nãng thu hOi tiên lãi là khOng chàc chàn. 

c6 tU'c 

Co tU'c vâ li nhun du'ç'c chia du'c ghi nhân là doanh thu khi quyn li duc nhn cO tO'c 
cUa Cong ty vO'i tu' càch là nhà dâu tu' duvc xàc djnh. CO tO'c bang cô phieu và các cO phiêu 
thu'o'ng nhn du'c khOng du'c ghi nhn là thu nhp cOa Cong ty ma chi cp nht sO luvng CO 
phiu theo dOi ngoi bang. 

15 



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

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH GICI'A NIEN €O (tip theo) 
t?i ngày 30 tháng 06 nàm 2019 và cho giai don tài chinh sáu tháng kêtthüc cüng ngày 

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

4.12 Thud thu nhp doanh nghiêp 

Thud thu nhp doanh nghip hin hành 

Tài sn thu4 thu nhp và thus thu nhp phài np cho nàm hin hành và các nãm tru'âc du'o'c 
xac dnh bang so tiên d' k14n pMi np cho (hoc du'cyc thu hÔi tti') co' quan thuê. di,i'a trên 
các mU'c thuê suât vâ các Iut thuê Co hiu Iy'c dOn ngay kOt thUc k' kO toán giu'a niOn dQ. 

Thus thu nhp hin hành duc ghi nhn váo báo cáo kt qua hot dQng kinh doanh ngoi trü' 
tru'o'ng hcp thuO thu nhap phát sinh lien quan dOn mQt khoàn myc du'qc ghi thang vào vOn 
chO so' hu'u. trong tru'Orng hçp nay. thuO thu nhp hoan I cong du'cYc ghi nhn try'c tiOp vào 
vOn chO so' hO'u. 

Cong ty chi du'c bU trü' cáctái san thus thu nhp hin hành va thus thu nhp hien  hành phài 
trá khi Cong ty cO quyOn hp pháp du'c bü trU' giG'a tài san thuêthu nhp hin hành v&i thuO 
thu nhp hin hành phai np và Cong ty di,i' djnh thanh toán thuO thu nhp hin hành phái trà 
và tài san thuO thu nhp hin hành trOn co' sO' thuãn. 

Thu4 thu nhp hoãn I?i 

Thus thu nhp hoân Ii du'çYc xác djnh cho các khoân chOnh Ich t?m  thOi ti ngày k4t thUc 
k' k6 toán giO'a co' so' tinh thuO thu nhp cOa các tài san và n9' phài trà và giá trj ghi só cia 
các khoan myc nay trong báo cáo tài chInh. 

Thus thu nhp hoãn l?i  phi trà du'çYc ghi nhn cho tht ca cac khoán chOnh lch tm th&i chu 
thuO. ngoai trU': 

Thus thu nhp hoãn l?i  phai tra phát sinh th' ghi nhn ban du cOa mQt tài san hay nc 
phâi tra tü' mQt giao djch ma giao dich  nay khong cO ành hu'O'ng dOn lçYi nhun kO toán Va 
Icyl nhun tmnh thu thu nhp (hoc 16 tinh thu6) t?i  thO'i dim phát sinh giao dich; 

Các chOnh Iêch t?m  th&i chju thus gn lin vOi cac khoàn dâu tu' vào các cOng ty con. 
cOng ty liOn kt và các khoân vOn gOp liOn doanh khi Cong ty có khà nãng kiêm scat th&i 
gian hoàn nhp khoan chOnh lnh t?m  thO'i và chàc chàn khoan chOnh loch t?m  th&i SO 
khong du'cc hoán nhp trong tu'o'ng lal CO th dy' doán. 

Tài san thus thu nhp hoãn li cn dUVC ghi nhn cho tt cà các chOnh léch tm th&i duc 
kMu trCv. giá trj duc khu trü' chuyn sang các nàm sau cOa các khoan 16 tinh thuO vàcác 
khoan u'u dãi thus chu'a sO' dyng. khi chc chn trong tu'o'ng lai sO cO lçyi nhuän tinh thuO d 
sO' dung nhO'ng chOnh Ich tm thO'i duc khu trU'. các khoán 16 tinh thuê và các u'u dãi thuO 
chu'a sO' dung nay. ngoi trir: 

Tài san thus hoãn li phát sinh t' ghi nhn ban du cOa mt tài san hoc n phâi trà tO' 
mQt giao djch ma giao djch nay khOng CO anh hu'&ng den 1p nhun kO than hoc lç'i 
nhun tinh thus thu nhp (hoc 16 tinh thuê) t?i  thO'i dim phát sinh giao djch; 

- D61 v&i các chOnh lch tm thO'i du'çc khu trü' phát sinh tO' các khoân du tu' vào các 
cOng ty liOn kt vá các khoán v6n gOp liOn doanh khi chäc chän là chOnh lnh tm thO'i sO 
du'Q'c hoàn nhp trong tu'o'ng lai cO th dy' doán duc va cO Içi nhun chlu  thuO d sO' 
dung du'qc khoan chOnh loch tm th&i do. 

Giá tn ghi 56 cOa tài san thud thu nhp doanh nghip hoãn li phal du'9'c xem xOt l?i  vào ngày 
k6t thUc kS'  k6 toán và phái giãm giá tn ghi s6 cOa tài san thus thu nhp hoan l?i  dOn mci'c bao 
dam chàc chãn cO dO 19'i nhun tInh thuO cho phép IQ'i Ich cOa mOt  phán hoc toàn b tài san 
thus thu nhp hoãn I?i  du'9'c sO' dung. Các tài san thug thu nhp doanh nghip hoän l?i  chu'a 
ghi nhn tru'c dày du'ç'c xern xét I?i  vào ngáy két thOc k' kO toãn và du'c ghi nhn khi chàc 
chn cO dO li nhun tInh thuO d Co th sO' dung các tài san thuê thu nhp hoãn l?i  chu'a ghi 
nhn nay. 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Vit B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH GICJ'A NIEN DQ (tip theo) 
ti ngày 30 tháng 06 nãm 2019 Va cho giai don tài chmnh sáu tháng kêtthüc cüng ngày 

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

4.12 Thue thu nhp doanh ngh!êp (tip theo) 

Thud thu nhp hoan I?i (t14p theo) 

Tài san thu6 thu nhp hoãn Ii và thu4 thu nhp hoàn l?i  phài trã clu'cyc xác dlnh  theo thu4 
suât dy' tInh sé âp dyng cho k' ma tài san duc thu hOi hay nç phài trâ duc thanh toàn. 
du'a trên cac mü'c thué suât và luät thuê CO hiêu lu'c vào ngay kt thUc kS'  kO toán giO'a niên 
dO. 

Thu6 thu nhap hoãn lai duc ghi nhn vao báo cáo kt qua hoot dOng  kinh doanh ngoi trü' 
tru'&ng hçp thuO thu nhp phát sinh lien quan den mQt khoãn myc du'ç'c ghi thng vào vOn 
chO s& hO'u. trong tru'ng hçp nay. thuê thu nhp hoán Ii cüng du'cyc ghi nhn try'c tiêp vào i/  f\ 
vOnchOsô'hO'u. 

Cong ty chi du'c bCi tri' các tài san thu6 thu nhp hoãn Ii va thus thu nhp hoãn li phài tr 
khi Cong ty CO quyOn h9'p pháp duc bti trü' giO'a tài san thuê thu nhp hiOn  hành vO thuê 
thu nhp hin hành phãi np và các tài san thuO thu nhp hoãn l?i và thuê thu nhp hoãn Ii 
phãi trà nay lien quan tOi thuê thu nhp doanh nghip du'ç'c quan l' bái cCing mt co' quan 
thuê dOi vi cüng mt dcn vl chu thuè hoc COng ty dy' dnh thanh toán thuê thu nhp hin 
hành phâi trà và tài san thuê thu nhp hin hánh trên co' sO' thuán hoc thu hOi tài san dOng 
th&i vO'i vic thanh toán ng' phài trà trong tCi'ng k' tu'cYng Iai khi các khoân trong yeu cOa thuê 
thu nhp hoãn li phai tra hoc tài san thuê thu nhp hoãn Ii du'cc thanh toán hoc thu hOi. 

4.13 s6 du'báng không 

Các khoan myc hay so du' du'qc quy djnh trong Thông tu' sO 125/2011/TT-BTC ngày 05 tháng 
9 nàm 2011 cOa BO Tài chInh ye vic ban hành chê d kO toán àp dyng cho cong ty quán l' 
Qu9 du tu' chü'ng khoán khOng duc thO hin trong báo cáo tài chmnh nay là các khoãn myc 
CO sO du' bang khOng. 

4.14 Cácqu 

Theo Thông tu' sO 146/2014/TT-BTC do BQ Tài Chinh ban hành ngày 06 tháng 10 nãm 2014. 
Cong ty sO' dyng Icyi nhun sau thuO hang nãm d trIch 1p các qu9 nhu' sau: 

Mü'c trIch Ip tO' Io'i 
nhun sau thuê MU'c trIch Ip tOi d'a 

Qu9 dy' tru' bO sung vOn diu l () 
Qu9 dy' phông tài chInh và rOl ro nghip vy  

5% 10% von diu lë 
5% 10% vOn diu lê 

Các qu9 khác duc trIch 1p  theo Ngh quyt cOa HQi dOng thành viên. 

(*) Cho giai don tài chmnh sáu tháng k6tth0c ngay 30 tháng 06 nám 2019. sO lieu c0aqu9 
nay du'c trInh bay trong myc "Qu khác thuOc  vOn chU s& hcru" trên Bang can dOi kê 
toán tuân thO vO'i các yêu cáu ye trinh bay cOa Thông tu' sO 125/2011/TT-BTC. 

4.15 Các ben lien quan 

Các ben du'c coi là ben lien quan cOa Cong ty nu mQt ben cô kha nang. try'c tip hoäc gián 
tiep. kim soát ben kia hoc gay ành hu'O'ng dang ké tO'i ben kia trong vic ra các quyet djnh 
tái chInh vá hot dQng. hoc khi Cong ty và ben kia cOng chu sy' kim soát chung hoc ành 
hu'O'ng dáng k chung. Các ben lien quan Co th là các cOng ty hoc các Ca nhán. bao gôm 
cac thành viên gia dlnh than cn cOa các Ca nhân du'g'c coi l lien quan. 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Viet B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIO'A NIEN DO (tip theo) 
tai ngày 30 tháng 06 näm 2019 và cho giai don tái chInh sáu thang kètthüc cüng ngày 

5. TIEN vA CAC KHOAN TU'cYNG D(YNG TIEN 

Ngay 30 thang 06 Ngày 31 tháng 12 
nàm 2019 nãm 2018 

VND VND 

Tin mt 
Tiên gü'i ngân hang 
Tiên gCil tai  Cong ty Co phân Chü'ng khoán 
BàoViêt 
Các khoân tu'cYng du'cyng tiên 

11.310.446.189 

(*) Bao g6m các hcip a6ng tin gi'ii bang cf6ng Vit Nam t?i  cáct6 chU'c tin dyng ("TCTD'2 cO 
th&i hn gOc khOng qua ba (3) thang va du'cic hu'ng îãí suât 5,5%lnãm. 

6. CAC KHOAN DAU TU' TAI CHiNH 

Dautu'ngãnhan 

Thuyt 
minh 

Ngây 30 thang 06 
nâm 2019 

VND 

Ngày 31 thang 12 
nãm 2018 

VND 

Tiên gO'i ngán han 6.1 91.300.000.000 82.500.000.000 
CO phi4u nièm yOt 6.2 18.378.189 18.378.189 

91.318.378.189 82.518.378.189 
Dutu'dài han 
TiOn gv1 dài han 6.1 5.900.000.000 10.000.000.000 

5.900.000.000 10.000.000.000 

D' phong giàm giá du tu' 

Giá tn thuân cüa các khoân dãu tu' 97.218.378.189 92.518.378.189 

6.1 Du tu' tin g&i có ky han 

Chi ti4t danh muc  tiOn gO'i co k' han t?i ngay 30 thang 06 näm 2019 nhu' sau: 

Danh myc tin gui (*) 

Ngay 30 thang 06 
nám 2019 

VND 

Ngay31 thang 12 
nãm 2018 

VND 

Tin gui ngn han 91.300.000.000 82.500.000.000 
Ngân hang TMCP Sài Gôn Ha Ni 12.300.000.000 24.300.000.000 
Ngân hang TMCP Bao Vit 27.400.000.000 27.400.000.000 
Ngan hang TMCP A Châu 5.000.000.000 24.500.000.000 
Tiên gvi tai  Ngan hang TMCP Du tu' và Phât 
triOn Viêt Nam 
lien gvi t?i  Ngän hang TMCP Vit Nam Th!nh 
vu'çYng 

25.800.000.000 

20.800.000.000 

6.300.000.000 

Tin gui dài han 5.900.000.000 10.000.000.000 
Tiên gO'i tal  Ngan hang TMCP Vit Nam Thjnh 
vu'çyng 5.900.000.000 10.000.000.000 

97.200.000.000 92.500.000.000 

(*) Các hp dOng tin gO'i có k' hn gOctcv mu'ô hai (12) dn mu'Oi lam (15)tháng và duc 
hu'&ng Iãi sut tü' 6,8%/näm dn 8,0%/näm. 
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4.677.223 173.517.727 
348.712.721 2.091.353.113 

44.967.402 45.575.349 
8.500.000.000 9.000.000.000 

8.898.357.346 



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

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH GICJ'A NIEN tQ (tip theo) 
t?i ngày 30 thang 06 näm 2019 và cho giai don tài chinh sáu tháng ktthüc cüng ngày 

6. CAC KHOAN DAU TU' TAI CHIN H (tip theo) 

6.2 c6 phiu niêm yt 

ChU'ng khoán nm giO' t?i  th&i thOrn 
30 thOng 06 nOm 2019 Hoàn nhap 

Dy'phOng 
giOm giá 

trIch I$p  kj' 
nay 

VND 

Dy-'phOng dy'phOngkj' 
GiO mua vào Giá thy'c tê giãm giá tru'&c 

SO Iu'cing VND VND VND VND 

c6 phiu niêm y4t 

MBB 1.828 18.378.189 32.123.300 
.1's' 

'0 

8. 

7. PHAI THU TI)' HOTDQNGDAU TI)' 

PhOi thu tü' ho?t dng cu tu' bao gcm khon Iãi dy' thu t?i  th&i dim 31 tháng 12 nãm 2018 
và 30 thOng 06 nOm 2019 cho cac hqp dOng tiOn gô'i Co k' h?n t?i cOc To chü'c tin dyng côa 
Cong ty. 

PHAI THU TO' HOT DQNG NGHIP VJ 

PhOithuhoatdngquãnIyqu9dutu' 

Ngay 30 thang 06 
nãm 2019 

VND 

Ngay 31 thOng 12 
nOm 2018 

VND 

chü'ng khoOn 1.152.367.040 1.173.571.948 
Phi quOn I cüa Qu9 DOu tu' GiO tn BOo Viet 902.408.132 917.102.484 
Phi quOn I' cüa Qu9 DOu tu' CO phiêu Nãng 
dng BOo Vit 77.643.551 86.170.867 
Phi quOn I' cOa Qu9 DOu tu' TrOi phiêu BOo Vit 49.095.614 49.009.652 
Phi quOn I' cOa Qu9 DOu tu' CO phiêu Trièn 
vQng BOo Vit 123.219.743 121.288.945 

PhOi thu hoat dông quOn I danh miic Uy 
thác dâu tu' 19.317.311.557 17.126.807.944 
Phi quOn I' vO phi thu'ng Ho'p dOng ôy thOc 
cOa BOo him BOo Vièt 721.151.773 2.031.817.651 
Phi quOn I' vO phi thu'ng Hçp dOng üy thác 
cüa BOo Vit Nhãn Th9 (Nguon truyOn thông và 
nguOn UNV) 14.966.622.394 11.426.834.413 
Phi quOn I' và phi thu'&ng cüa Cong ty TNHH 
BOo him BOo Viêt Tokio Marine 200.518.421 266.272.003 
Phi quOn I và phi thu'&ng cüa TOng Cong ty cO 
phOn Tái bOo him Quôc gia Vit Nam 75.425.971 48.290.879 
Phi quOn I' cOa Cong ty CO phn Nhit din 
PhO Lai 3.353.592.998 3.353.592.998 

PhOi thu tü' hoat dông nghiép vy khOc 16.846.410 23.346.654 
Phi i I' cOa NhO du tu' 16.846.410 23.346.654 

20.486.525.007 18.323.726.546 

Dv' phOng phOi thu ngn h?n  khO dOi (*) (3.353.592.998) (3.353.592.998) 

17.132.932.009 14.970.133.548 

(*) Dy'phOng phOi thu khO dOi d61 vOl khoOn ph! quOn I.' danh myc Oy  thác du tu' cUa Cong 
ty CO phãn Nhit din Phà L?i. 
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Cong ty TNHH Quân I' Qu9 Bâo Viet B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH GICJ'A NIEN DQ (tip theo) 
ti ngày 30 tháng 06 nàm 2019 và cho giai do?n tài chmnh sáu tháng kt thiic cOng ngáy 

CAC KHOAN PHAI THU KHAC 

Ngay 30 thang 06 
nãm 2019 

VND 

Ngay 31 tháng 12 
nàm 2018 

VND 

Phài thu Ip doàn Bào Viêt 109.332.485 609.332.485 
Phài thu khác 102.261.687 161 .762.298 

211.594.172 771.094.783 

10.  CHI PHI TRA TRU'&C 

Ngay 30 thang 06 Ngay 31 tháng 12 
nâm 2019 nãm 2018 

VND VND 
Chi phi trá tru'óic ngàn han 
Trà tru'c bào him trách nhim nghe nghip 278.164.383 665.454.795 
Trà tru'c bàn quyn phn mm 43.330.932 89.195.836 
Djch vu cung cp thông tin giá trái phiu 24.197.262 

345.692.577 754.650.631 
Chi phi trá tru'o'c dài han 
Chi phi cài t?o  tr s& 218.658.136 344.643.162 
Trà tru'O'c tiOn thuê nhà (*) 12.469.993.665 14.925.998.944 
Cong cy dung cy 219.859.517 425.657.348 

12.908.511.318 15.696.299.454 

13.254.203.895 16.450.950.085 

(* Tin thuê van phOng trà tru'&c cho Cong ty TNHH ThO do II theo Hçip d6ng thuê van 
phOng kj2 giCi'a BVF và cOng ty nay trong th&i gian näm (5,) näm kO tO' ngày 05 thang 01 
nàm 2017. 

11. TAI SAN CO !NH HU'U H1NH 

Phu'o'ng tin 
vn tél 

VND 
Nguyen giã: 

Thit b/ 
van phOng 

VND 
Khác 
VND 

T6ng 
VND 

Ti ngày 1/1/2019 4.046.780.000 3.448.789.722 402.920.000 7.898.489.722 

Ti ngày 30/06/2019 4.046.780.000 3.448.789.722 402.920.000 7.898.489.722 

Khu hao Iüy k6: 

Tal ngày 1/1/2019 2.017.676.077 3.356.090.023 182.068.576 5.555.834.676 

Khu hao trong kS' 337.231.668 27.019.466 42.514.992 406.766.126 

Ti ngày 30/06/2019 2.354.907.745 3.383.109.489 224.583.568 5.962.600.802 

Giá tn con lal: 

T?i ngày 1/1/2019 2.029.103.923 92.699.699 220.851.424 2.342.655.046 

Ti ngOy 30/06/2019  1.691.872.255  65.680.233  178.336.432 1.935.888.920 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Viet B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH GICYA NIEN DQ (tip theo) 
tai ngày 30 tháng 06 nám 2019 và cho giai don tài chInh sáu tháng két thUc cCing ngày 

12.  TAI SAN CO D!NH  VO HiNH 

Phn mm 
nghip vy 

VND 

Nguyen giá: 

Phn m4m 
may tInh khác 

VND 
T6ng ctng 

VND 

Ti ngày 1/1/2019 14.435.109.000 1.245.533.483 15.680.642.483 

T?i ngày 30/06/2019 14.435.109.000 1.245.533.483 15.680.642.483 

Khu hao Iüy k: 

Ti ngay 1/1/2019 6.549.065.317 1.058.923.592 7.607.988.909 

Khu hao trong k' 1.320.369.702 44.735.496 1.365.105.198 

T?i ngày 30/06/2019 7.869.435.019 1.103.659.088 8.973.094.107 

Giá tn. con Iai: 

Ti ngày 1/1/2019 7.886.043.683 186.609.891 8.072.653.574 

T?i ngày 30/06/2019 6.565.673.981 141.874.395 6.707.548.376 

13.  PHAI TRA NGU'CYI BAN 

Ngay 30 tháng 06 Ngay 31 thang 12 
nãm 2019 näm 2018 

VND VND 
Phãi trà các ben lien quan 
Phàitràflpdoàn BoVit 847.569.439 557.912.057 
Phài trà Cong ty TNHH MOt  thành viên Dâu tu' 
Bào Viêt 10.571.143 108.456.590 

858.140.582 666.368.647 

Phãi trã ngu'O'i ban khác 
Cong ty Co phân Djch Vy tin h9c HPT 909.733.896 
Cong ty CO phân Djch vy van hOa va quang cao 
Khãnh Hôa 148.225.000 
Các khoân phài tra khác 282.196.400 264.394.400 

282.196.400 1.322.353.296 

1.140.336.982 1.988.721.943 

QL 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Viet B09a-CTQ 

THUYET MiNH BAO CÁO TAI CHiNH GIO'A MEN Q  (tip theo) 
ti ngày 30 tháng 06 nãm 2019 và cho giai don tài chinh sáu tháng ktthüc cting ngày 

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

Ngay 01 thang 01 Tang Np ngân sách Ngay 30 tháng 06 
näm 2019 trong kS' trong k$' nãm 2019 

VND VND VND VND 

Thuthu nhp 
Ca nhân 37.168.710 1.800.135.583 (1.803.593.511) 33.710.782 
Thuê thu nhp 
doanh nghip 2.079.746.940 5.531.274.029 (4.704.921.172) 2.906.099.797 
Thuë GTGT 212.018.682 39.360.001 (246.127.773) 5.250.910 
Thu khác 10.084.435.006 (10.084.435.006) 

0 

CO1 
!!  Nh 2.328.934.332 17.455.204.619 (16.839.077.462) 2.945.061.489 

0 
15.  CAC KHOAN PHAI TRA. PHAI NOP NGAN HAN KHAC 

Ngày 30 tháng 06 Ngày 31 tháng 12 
nãm 2019 nãm 2018 

VND VND 

PhI Cong dOâfl 185.414.644 26.842.358 
Bào him xa hi. bào him y t& bào him tht nghip 300.173.203 300.167.202 
Phâi trà khác 73.401.988 47.473.349 

558.989.835 374.482.909 

16.  QU? KHEN THU'&NG. PHUC LcYI 

VND 

s6 dii' tai ngày 01/01/2019 (57.311.144) 
Tang trong kS' 1.622.728.585 
Trong dO: 
- TrIch Ip tO' Icii nhun dO I?!  näm tru'&c 1.562.728.585 
- Nhn b6 sung tO' Tp Joan Báo Vit 60.000.000 
Sv dyng trong k' (626.132.000) 

s6 du' tai ngày 30/06/2019 939.285.441  
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Cong ty TNHH Qun I' Qu Bâo Viet B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TÁI CHINH GIU'A NIEN SQ (tp theo) 
t?i ngày 30 tháng 06 nãm 2019 Va cho gial don tài chInh sau thang kt thUc cüng ngày 

17. VONCHUSOHCW 

TInh hlnh tang giàm ngun vn chü s& hO'u: 

VOn chO sO' hCru 
VND 

Lçii nhun sau thud 
chu'a phan phOi 

VND 

Quj7 dy'phOng 
tài chInh 

VND 

Qu$ khác thuc 
vOn chU sO' hCru 

VND 
Tong c*ng 

VND 

Tai ngày 01/01/2018 100.000.000.000 16.886.033.641 4.200.293.992 4.200.293.992 125.286.621.625 
Li nhun tang trong k' 21.783.694.942 21 .783.694.942 
Trich 1p qu9 khen thu'&ng phüc lci näm 2017 (1.581.402.862) (1.581.402.862) 
Chuyn lçi nhun ye Ip  doàn Bâo Vit - (13.741.902.194) (13.741.902.194) 
ThU lao HQi dong thành viên Va Kim soát viên - (92.056.452) (92.056.452) 
TrIch 1p câc qu9 dci' trU' - (2.178.369.494) 1.089.184.747 1.089.184.747 

Ti ngày 30/06/2018 100.000.000.000 21.075.997.581 5.289.478.739 5.289.478.739 131.654.955.059 

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 
Lçi'i nhun tang trong kS' - 22.126.192.915 - 22.126.192.915 
TrIch 1p qu9 khen thu'O'ng phUc Içi nàm 2018 - (1 .562.728.585) (1 .562.728.585) 
Chuyn lçi nhun v Tp doàn Bâo Vit - (16.400.000.000) (16.400.000.000) 
ThU lao Hi dOng thành viên và Kim soát viên - (113.333.334) (113.333.334) 
TrIch 1p các qu9 dcv tru' - (2.212.619.292) 1.106.309.646 1.106.309.646 

Ti ngày 30/0612019 100.000.000.000 22.735.454.672  7.225.215.459 7.225.215.459 137.185.885.590 
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Cong ty TNHH Quân I' Qu9 Bâo Vit B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TÁI CHNH GItJ'A NIEN DQ (tip theo) 
t?i ngày 30 thang 06 nàm 2019 và cho gial don tài chinh sau tháng kêtthUc cting ngày 

18. DOANH THU TI.1 HOAT DQNG KINH DOANH 

Cho giai do?n tài chInh 
ba thang keXt  thUc ngày 

30 thang 6 näm 2019 
VND 

Cho giai do?n tài chinh 
sáu thang kt thüc ngày 

30 thãng 6 nãm 2019 
VND 

Cho giai do?fl tài chmnh 
bathangketthücngay 

30 thang 6 nàm 2018 
VND 

Cho giai cfo?n tài chInh 
sáu thang kt thUc ngãy 

30 fháng 6 nãm 2018 
VND 

PhI quãn ly  tti' hçp clâng üy thác 23.390.090.778 46.225.888.772 23.432.540.768 46.875.064.137 
T6ng COng ty Bo Vit NhOn ThQ 
(NguOn truyên thong) 12.719.412.136 25.148.735.039 12.216.257.604 25.804.193.579 
TOng Cong ty Bâo Vit Nhän ThQ 
(NguOn UNV) 8.965.097.608 17.717.911.219 9.264.852.873 17.360.984.404 
Bào him Bào ViOt 1.451.759.079 2.857.892.514 1.666.780.595 3.131.578.998 
Cong ty TNHH Bào him Bâo Vit 
Tokio Marine 101.683.831 200.518.421 102.781.661 201.616.728 
TOng Cong ty cO phân Täi bâo him 
QuOc gia Vit Nam 152.138.124 300.831.579 181.868.035 376.690.428 

Phi thu'ô'ng 1.647.502.264 1.647.502.264 
- TOng Cong ty cO phn Tái bâo him 

QuOc gia Vit Nam 1.647.502.264 1.647.502.264 

PhIquãnIyqu 3.470.607.429 6.915.290.373 3.547.672.039 7.039.143.334 

- Qu9BVlF 2.706.802.501 5.396.642.762 2.725.740.180 5.400.249.885 
- Qu9BVPF 374.816.505 738.067.767 399.236.213 816.370.072 
- Qu9BVBF 149.187.997 295.494.804 134.656.400 261.049.472 
- Qu9 BVFED 239.800.426 485.085.040 288.039.246 561.473.905 

PhI di ly  phân phOi 16.846.410 38.257.445 128.005.105 286.584.672 

26.877.544.617 53.179.436.590 28.755.720.176 55.848.294.407 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bâo Vit B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH GIU'A NIEN Q  (tip theo) 
t ngày 30 tháng 06 nãm 2019 và cho giai do?n tài chInh sáu tháng kt thüc cüng ngày 

19. CHI PHI HOAT DQNG KINH DOANH 
Cho giai do?n tài chInh ba 

thang kOt thüc ngày 30 
thang 6 nàm 2019 

VND 

Cho giai don tài chInh 
sáu thang kêt thüc ngay 

30 tháng 6 nám 2019 
VND 

Cho giai don tài chInh 
ba thang kt thUc ngãy 

30 tháng 6 nâm 2018 
VND 

Cho giai d'o?n tài chInh 
sáu thang két thUc ngày 

30 thang 6 nãm 2018 
VND 

Chi phi phân b bào him trách nhim 
nghê nghip 
Chi phi khâu hao phân mêm IMS 
Chi phi hoot dng quàn l kinh doanh 
khác 

20. DOANH THU HOAT DQNG TAI CHiNH 

Lãi tin gü'i CO k' h?n 
Co tt'c 

194.715.069 
660.184.851 

47.493.441 

902.393.361 

Cho giai cYo?n tài chInh 
ba thang kOt thüc ngày 30 

tháng 6 näm 2019 
VND 

1.852.217.032 
1.096.800 

1.853.313.832  

387.290.412 
1.320.369.702 

48.398.126 

1.756.058.240 

Cho giai do?n tài chmnh 
sáu thang két thüc ngày 

30 thang 6 nãm 2019 
VND 

3.496.245.475 
1.096.800 

3.497.342.275  

214.971.166 
660.184.851 

112.083.188 

987.239.205 

Cho giai clo?n tài chinh 
ba thang kt thüc ngày 

30 thang 6 näm 2018 
VND 

1.648.255.904 

1.648.255.904  

427.580.012 
1.320.369.702 

146.789.069 

1.894.738.783 

Cho giai don tái chfnh 
sáu thang kÔt thUc ngày 

30 thang 6 nãm 2018 
VND 

3.164.597.560 
922.200 

3.165.519.760 
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Cong ty TNHH Quân I Qu Bâo Vit B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIU'A MEN DQ (tip theo) 
t?i ngày 30 tháng 06 näm 2019 Va cho giai don tài chinh sáu tháng kt thüc cüng ngây 

21. CHI PHI QUAN L DOANH NGHIP 

Chi phi Iu'o'ng và các khon lien quan dn 

Cho giai cYo?n tài ch!nh Cho giai do?n tâi chInh 
ba thang két thüc ngày sáu thang két thiic ngày 

30 tháng 6 nàm 2019 30 thang 6 näm 2019 
VND VND 

Cho giai do?n tài chInh Cho giai c1on tài chInh 
ba tháng két thUc ngày sáu tháng kOt thüc ngày 

30tháng6nãm2018 30thang6nam2018 
VND VND 

kng 7.813.584.812 16.228.185.969 8.879.267.637 17.674.202.261 
Cong cy, dung  cy, dO dUng van phong 155.205.513 300.483.570 252.454.499 406.844.223 
Khu hao 222.018.333 451.501.622 345.166.488 690.332.976 
Chi phi djch vy mua ngoài 1.787.519.115 4.161.271.415 1.851.972.206 4.074.626.523 
Chi phi thuê van phOng 1.433.318.023 2.853.066.956 1.332.354.005 2.758.686.438 
Chi phi dào to nhân viOn 36.300.000 20.000.000 20.000.000 
Chi phi thuO. phi 5.250.910 42.360.001 3.000.000 
Cong tác phi 343.939.289 441.442.296 440.126.390 701.257.365 
Chi phi khâc 1.529.193.071 2.741.288.861 1.739.611.411 3.556.374.551 

13.290.029.066 27.255.900.690 14.860.952.636 29.885.324.337 
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Cong t TNHH Qun I Qu9 Bo Viet B09a-CT 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIU'A NIEN DO (tip theo) 
ti ngày 30 thang 06 nàm 2019 và cho giai do?n tài chinh sáu thâng kOtthOc cOng ngày 

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

Theo quy djnh thu hin hành. Cong ty CO trách nhim nQp thus thu nhp doanh nghip vâi 
thuê suât 20% li nhun chu thus. Các báo cáo thuê cOa Cong ty së chlu su' kim tra cOa co' 
quan thu4. Do vic áp dung Iut vá các quy dinh v thuê cO th du'ç'c giái thich theo nhiêu 
cách khác nhau. so  thuO duc trInh bay trên báo cáo tài chinh có th sé b thay dói theo quyet 
djnh cuoi cOng cOa co' quan thu. 

Cho giai do?n tài 
chInh sáu thang két 
thüc ngày 30 thang 

06nàm 2019 
VND 

Cho giai cloan tài 
chmnh sáu thang kOt 
thüc ngày 30 tháng 

06 nãm 2018 
VND 

Chi phi thu4 TNDN hin hành 
Chi phi thus TNDN hoãn I?i 

TONG CONG 

5.531.274.029 

 

5.404.035.230 
44.229.493 N 

0 

  

   

5.531.274.029 

 

5.448.264.723 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bâo Vit B09a-CT 

THUYET MlNH BAO CÁO TAI CHNH GID'A NIEN DQ (tip theo) 
tl ngày 30 tháng 06 näm 2019 và cho gial don tài chInh sáu tháng kêt thüc cUng ngày 

22. THUE THU NHJIP DOANH NGHIEP ("TNDN") (tip theo) 

22.1 Chi phi thueA  thu nhãp doanh nghiep hiên hành 

Du'&i dày là d6i chiu IQ'i nhun thun tru'O'c thu và thu nhp chju thus: 

Cho giai cJo?n tài 
chInh sáu thang 
kOt thUc ngày 30 

tháng 06 nâm 
2019 
VND 

Cho giai ão?n tài 
chInh sáu thang 
kêt thUc ngày 30 

thang 06 nám 
2018 
VND 

C. 

• I 
Loi nhuãn tru'o'c thu 27.657.466.944 27.231.959.665 A 
Các khoàn diu chinh giâm (1.096.800) (222.069.665) 
- Thu nhp khOng c/i/u thud tC, c6 tU'c. Iqi nhun 

du'o'c c/ia (1.096.800) (922. 200) 
- Hoàn nhp chi ph! chu'a du'Q'c khâu trCr näm 

tru'&c (221.147.465) 
Các khoân diêu chinh tang 10.286.151 
Chi phi khong du'cic trC." khi t!nh thuO 10.286.151 

Lo'i nhuân chuu thu 27.656.370.144 27.020.176.151 

Thu sut thu TNDN hiên hành 20% 20% 

Thuê TNDN theo thu suât 20% 5.531.274.029 5.404.035.230 
Thuê TNDN phài trã du k' 2.079.746.940 2.019.911.024 
ThuO TNDN dã trà trong kS' (4.704.921.172) (4.532.871.832) 

Thug TNDN phâi trã cu6i ky 2.906.099.797 2.891.074.422 

22.2 Chiphi thud thu nhp doanh nghip hoãn I?! 

Cong ty dã ghi nhn mt s6 khoàn thu4 thu nhp doanh nghip hoãn li phài trà va tài san 
thuO thu nhp hoãn I?i  chInh cO CC biên dng trong kS'  nay và kl trtiO'c nhu' sau: 

Báo cáo két qua ho?t dcng 
Béng can d61 k toán giO'a niên d kinh doanh gici'a niên dO 

Ngay 30 thang 06 Ngay 31 tháng 
näm 2019 l2nám 2018 

VND VND 
Tai san thus thu nhâp 
hoãn al 

Chi phi thu thu nhp 
hoãn Iai tInh vào kt 
qua kinh doanh giü'a 
niën do 

Cho giai don 
tài chin/i sáu 

tháng kOt thUc 
ngày 30 tháng 
06näm 2019 

VND  

Cho giai do?n 
tài chinh sáu 

(hang kOt thüc 
ngày 30 (hang 
06 nàm 2018 

VND 

(44.229.493) 

- (44.229.493) 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu Bâo Vit B09a-CT 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIU'A NIEN DQ (tip theo) 
ti ngay 30 thang 06 nãm 2019 và cho giai don tâi chinh sáu tháng kêt thüc cüng ngay 

23. GIAO D!CH  v&I CAC BEN LIEN QUAN 

NhO'ng giao dlch  tr9ng y4u vó'i các ben lien quan trong k' nhu' sau: 

Ni dung nghip vy 

Lçi nhuân dã chuyn v 
Chi phi An sinh xã hQi 
Chi phi CNTT 
Chi phi dào t?o 

Doanh thu phi quOn l' 

Cho giai do?n tài 
chInh sáu (hang 
kêt thüc ngày 30 

(hang 06nám 
2019 
VND 

16.400.000.000 
(500.000.000) 
(797.569.439) 
(50.000.000) 

485.085.040 

Cho giai dbn tài 
chinh sau (hang 
kt (htc ngay 30 

(hang 06n0m 
2018 
VND 

13.741.902.194 
(1.000.000.000) 

(794.291.682) 
(125.000.000) 

561.473.905 

AN 
J V 
r 

Doanh thu phi quOri l' 5.396.642.762 5.400.249.885 

Doanh thu phi quOn I' 295.494.804 261.049.472 

Doanh thu phi quOn l' 738.067.767 816.370.072 

Chi phi tin thuê nhà, 
phi quOn l' tôa nhà 

(397.061.676) (302.681.157) 

Chi phi tin din (10.262.802) (9.022.942) 
Chi phi gi:ri xe (14.206.500) (10.221.750 

Doanh thu phi quOn l' & 
phi thu'&nq 2.857.892.514 3.131.578.998 
Phi bOo hiem sU'c khOe 
toàn dièn (459.559.100) (780.682.671) 
BOo hiêm trOch nhiêm 
ngh nghiep (*) (387.290.412) (427.580.012) 
BOo hiOm than nhOn cOn 
bQ (241.672.000) 

Doanh thu phi quOn l' & 
phi thu'ang 42.866.646.258 43.165.177.979 
Phi bOo hiem nhOn thç 
An PhOt trgn di (78.000.000) (84.000.000) 
Phi bOo him hu'u tn (**) (216.000.000) (223.000.000) 
Chi phi Workplace (3.671.395) 

Phi liru k' (1.819. 144) (1.819.272) 

Doanh thu phi quOn l' 
qu9 vO phi thu'&ng hiu 
quO 

200.518.421 201.616.728 

Ben lien quan M6i quan h 

Tap doan Bâo Vit Cong ty m 

Qu9Duti C6 Qu9 do Cong ty 
phiOu Nãng Dng dang quOn l' 
Bào Vit 

Qu9 Du tu' Giá i Qu9 do Cong ty 
Bo Viêt dang quOn l' 

Qu9 Du tu' Trái Qu9 do Cong ty 
phiêu Bào Vit dang quOn l' 

Qu9Dutu'Có Qu9 do COng ty 
phiOu Tnen vgng dang quOn l' 
BOo Vit 

COng ty TNHH môt COng ty con 
thành viOn Dâu tu' cüng Tp doàn 
BOo Vit 

Thng Cong ty Cong ty con 
BOo hiOm BOo Vit cung Tp doàn 

Tng Cong ty Cong ty con 
BOo Vit NhOn thQ cüng Tp doan 

COngtyCphn Cong tycon 
Chü'ng khoOn BOo cOng Tp doàn 
Viêt 
Cong ty TNHH BOo Cong ty lien 
him BOo Vit doanh cCia Tap 
Tokio — Marine doàn BOo Vit 

(*) chi phI phân b6 trong k.1'  cUa Hç.'p cl6ng Báo him trách nhim Ngh6 nghip. 

(**) khOng bao g6m s6 tiÔn nhãn viên ty' dóng. 
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Cong ty TNHH Qun ' Qu9 Bo Vit B09a-CT 

THUYET MINH BAO CÁO TAt CHNH GIU'A NIEN DO (tip theo) 
t?i ngày 30 tháng 06 näm 2019 và cho giai do?n tài chinh sáu thang kOt thUc cUng ngày 

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

S6 dt.v các khoân phâi thu và phài trâ trçng y6u v&i các ben lien quan ti ngày kt thüc giai 
don tài chinh giu'a niên d: 

Ngay 30 tháng 06 Ngày 31 thang 12 
nâm 2019 nàm 2018 

Ben lien quan Phái thu/(ph ái trá) VND VND 

Bo him Bâo Vit Phi thu phi qun l' và phi 
thu'&ng 721.151.773 2.031.817.651 

Bào Vit Nhân thp Phâi thu phi quân I' và phI 
thithng côa danh muc dâu t 
cüa Bo Vit Nhân tho (Nguori 
Truyên thông và Nguôn UNV) 14.966.622.394 11.426.834.413 

Tp doàn Bào Vit Phâi trâ phi cOng ngh thông 
tin và các khoàn khâc cho Tap 
doàn Bo Viêt (847.569.439) (557.912.057) 
Phài thu tiOn nOp thü'a phi 
ASXH 109.332.485 609.332.485 

Qu9 Du tu' Giá tr Phi thu phi quân I' 
Bào Viêt 902.408.132 917.102.484 

Qu9 Du tu' C phiu Phi thu phi quân l' 77.643.551 86.170.867 
Nang Dng Bâo Vit Phài thu phi dal I' 

2.344.523 

Qu9 Du tu' Trái phiéuPhâi thu phi quán I' 49.095.614 49.009.652 
Bo Vit Phái thu phi d?i  I' 9.984.913 

Qu Du tu' Co phiOu Phâi thu phi quàn l' 123.219.743 121.288.945 
Trien vçng Bào Vit Phài thu phi dai I' 

4.516.974 

COng ty TNHH MQt Phi trà chi phi ni tht phong 
thành viên Du tu' hçp 
Baa Vit (108.456.590) 

Phai trâ tin diên (3.641.143) 
Phâi trà tiOn gO'i xe (6.930.000) 
Dt ccc thuê van phong 60.160.860 60.160.860 

Các giao djch vó'i các ben lien quan khác 

Thu nhp cOa HQi dOng Thành Viên. Kim soát viên chuyên trách vâ TOng Giám d6c trong k' 
nhu' sau: 

Cho giai do?n tài 
chInh sáu tháng kêt 
thUc ngày 30 tháng 

06näm 2019 
VND 

Cho giai do?n tâi 
chInh sáu tháng két 
thüc ngày 30 thang 

06 nãm 2018 
VND 

Thu nhp (Iu'yng. thu'Ong hiu qua lam viec. 
thCi lao) dã chi tra trong kS'  cho các thành vien 
cüa Hi dOng Thành viên. KiOrn soát viên 
chuyen trách và TOng Giám dOc Cong ty 

TONG CONG 

2.156.706.445 

 

2.420.171.224 

2.156.706.445 

 

2.420.171.224 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bâo Vit B09a-CT 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIO'A NIEN DO (tip theo) 
t?i ngày 30 tháng 06 nàm 2019 và cho giai do?n tài chInh sáu thang két thUc cCing ngày 

24. TAI SAN THUE NGOAI 

Cam kt thuê ho?t dng 

COng ty hin dang thuè van phông theo hp dng thuO hot dng. Vâo ngày kt thüc kS'  ké 
toán. các khon tiOn thuê phi trà trong tu'o'ng al theo hçp dng thuê hot dng du'çYc trmnh 
bay nhu' sau: 

Ngay 30 thang 06 NgOy 31 thang 12 
nám 2019 näm 2018 

VND VND 

- Du'ài I nàm 794.123.352 
- TU'1dn5nàm 

TONG CONG 794.123.352 1.191.185.033 

    

    

25. THUYET MINH MQT sO TiNH HiNH VA KET QUA HOT DQNG KINH DOANH 

25.1 Mt s6 chi tiêu dánh giá khãi quát tInh hlnh ho?t dông cta Cong ty 

Kj' nay! K$' tru'O'c/ 
SO cuOi k$' SO cuoi k$' 

1. B6 trI co' cu tài san 
Tài san dài hn/Tng tài san 18,35% 24,13% 
Tài san Iu'u dQng/Tóng tài san 81,65% 75,87% 

2. TsuâtsinhIo'i 
T' sutIcyi nhun sau thu/Doanhthu 39,04% 39,01% 
T' suât Icyi nhuãn sau thuNôn diêu Iê 
dagOp 22,13% 21,78% 

3. TInh hinh tài chInh 
T' Ie nç phái tra/TOng tài sn 8,31% 11,05% 
Tiên và dâu tu' tài chlnh ngän hn/T6ng nç 
ngän hn 806,55% 567,05% 
Tang giá tn con Ii cOa tài san Co 
dnh/TOng v6n chO s& hO'u 6,30% 7,82% 

794.123.352 
397.061.681 

0 

06I 
CHN 

• A C 
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Cong ty TNHH Quân I' Qu Bo Vit B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIU'A NIEN SQ (tip theo) 
ti ngày 30 thang 06 näm 2019 và cho gial do?n tài chInh sáu thang ktthUc cOng ngäy 

26. GIAI THICH VA THUYET MINH DANH MVC  DAU TU' UY THAC TI CONG TY 

Danh rnuc nhà du tu' Oythácti cOng ty t ngày 30 tháng 06 nãm 2019 bao g6m Tang COng ty Bào him Bâo Vit ('Bào him Bào Vit"). Tong Cong ty Bâo 
Vit Nhân ThQ ('Bào Vit Nhân Th9"). COng ty CO phn Nhit din Ph Li. Cong ty TNHH Bào hiOm Bào Vit Tokio Marine. TOng Cong ty CO phân Tái bâo 
him QuOc gia Vit Nam ('VI NARE"). 

26.1 Tiên g&i cóa nhà d'au tu'üy thác 

S6 du' tai ngày 
01/01/2018 Tang trong k' 

VND VND 
Giãm trong k$' 

VND 

S6 du' tai ngày 
31/12/2018 

VND 
Tang trong k.' 

VND 
Giãm trong kj' 

VND 

S6 du' tai ngày 
30/06.12019 

VND 

Nhà du tu' tiy thác 
trong nu'O'c 9.521.334.736 97.014.888.531.732 (96.936.744.960.547) 87.664.905.921 27.173.759.597.032 27.213.489.888.580 47.934.614.373 
Bo Vjèt Nhân tho 8.942.741.548 90.282.555.857.963 (90205.641.522.988) 85.857.076.523 24.138.328.209.683 24.177.742.193.759 46.443.092.447 
Bo Him Báo Viêt 547.093.653 6.648.464.731.751 (6.648.761.460.055) 250.365.349 2.977.876.245.562 2.977.307.595.015 819.015.896 
Nhit din Phâ Li 4.914.489 10.169 (264.000) 4.660.658 4.442 132.000 4.533.100 
VINARE 26.585.046 83.867.931.849 (82.341.713.504) 1.552.803.391 57.555.137.345 58.439.967.806 667.972.930 

Nhàdutu'Oythác 
nu'O'c ngoài 47.136.980 144.256.146.383 (144.241.591.022) 61.692.341 26.289.039.616 26.269.875.386 80.856.571 
Bào Vit Tokio Marine 47.136.980 144.256.146.383 (144.241.591.022) 61.692.341 26.289.039.616 26.269.875.386 80.856.571 

9.568.471.716 97.159.144.678.115 (97.080.986.551.569) 87.726.598.262 27.200.048.636.648 27.239.759.763.966 48.015.470.944 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu Bâo Viet B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GICYA NIEN EQ (tip theo) 
t?i ngày 30 thang 06 näm 2019 và cho giai do?n tài chmnh sáu thang kêt thüc cüng ngày 

26. GIAI THICH VA THUYET MINH DANH MVC DAU TU' UY THAC TAI CONG TY (tip theo) 

26.2 Danh muc du tLF cta nhà du tt.áy thác 

Ngay 30 thang 06 
näm 2019 

VND 

Ngay31 thang 12 
nOm 2018 

VND 

Nhà du tu' Uy thác trong nu'o'c 75.259.626.422.912 70.633.534.568.528 

Trái phiu 31.132.694.314.011 31.354.399.706.348 
Trong dO: Trái phiOu b/ giàm giá 429.982.016.502 429.982.016.502 

Co phiu 1.313.226.081.701 1.367.028.834.980 
Trong dO: CO phiêu b/ githm giá 687.304.773.788 692.877.352.463 

Tin gü'i CO k' hn 42.811.600.000.000 37.910.000.000.000 
Trong dO: TiOn g&i b/ giâm giá 95.800.000.000 95.800.000.000 

u tu' khác 2.106.027.200 2.106.027.200 
Trong dO: Các khoãn bj giàm giá 2.106.027.200 2.106.027.200 

Nhà cTu tu' üy thác nu'&c ngoài 220.449.556.069 227.736.573.124 
Trái phiéu 102.849.556.069 103.136.573.124 
Tiên gO'i CO k' hn 117.600.000.000 124.600.000.000 

75.480.075.978.981 70.861.271.141.652 

Giá tr/ tài san b/ giàm giá/rOi ro & trên là theo giá frI ghi sO t?i  thO'i dim 30/06/20 19 Va 
31/12/2018. Trong dO Giá tr/ cO phiêu b/ giàm giá &trên là fheo giá von. tu'o'ng U'ng v&i giá fr/ 
thj tru'&ngcOa các CO phiOu b/ giám già ti th&i diOm 30/06/2019 là 583.314.702.100 VND va 
tai th&i diem 31/12(2018 là: 566.411.468.950 VND. 

26.3 Các khoán phãi thu cOa nhà dau tu'Ly thác 

Ngày 30 thàng 06 
nãm 2019 

VND 

Các khon phâi thu 2.767.187.058.537 

26.4 Các khoãn phãi trá cOa nhà cfu tu'üy thác 

Ngay 30 thàng 06 
nàm 2019 

VND 

Các khoân phài trà 20.930.646.433.553 

Ngay31 thang 12 
nâm 2018 

VND 

2.377.475.472.391 

Ngay 31 tháng 12 
nàm 2018 

VND 

20.276.098.804.799 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Viet B09a-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIU'A NIEN fQ (tip theo) 
t?i ngày 30 thang 06 näm 2019 và cho gial do?n tài chmnh sáu thang kètthtic cüng ngày 

27. CAC SU' KIEN PHAT SINH SAU NGAY KET THUC KY KE TOAN GI&A NIEN DO 

Ngoai nhu'ng su' kin da thuyt minh trong báo cáo tài chmnh giO'a niên i1Q. khong có su'  kin 
nao khác phát sinh sau ngày két thüc k' kê toán giu'a niên dc yêu câu phi duc diêu chinh 
hay thuyêt minh trong báo cáo tái chlnh giu'a niên dQ cáa Cong ty. 

Ngu'&i Ip Phê duyt 

Ba Nguyen Th Chiên Ong Dng ChI Nghia 
K toán KO toán tru'âng 

Ha NÔI. Vit Nam 

Ngay 19 tháng 07 näm 2019 

/4.  e\ 
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