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Cong ty TNHH Quân I' Qu9 Bo Vit 

THÔNG TIN CHUNG 

CONG TY 

Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Vit (Cong ty"), trirO'c dày là Cong ty TNHH mtthành viên Quân l' 
Qu9 Dâu tu' Chü'ng khoán Bo Vit, là Cong ty con 100% so' hO'u cüa Tp doàn Baa ViOt (tru'O'c dày 
là T6ng Cong ty Bao him Vit Nam), dir'c thành Ip theo Quyêt dlnh so 91 1/2005/Q/HDQT-BV 
ngày 22 tháng 8 nãm 2005 cOa Hi dOng Quan tr T6ng Cong ty Bao him Vit Nam và Giây phep 
Thành Ip và Hoat dOng sO 05/UBCK-GPHQLQ do Uy ban ChU'ng khoán Nhà nu'O'c ban hành ngày 
08 tháng 11 näm 2005. Giây chirng nhn Dàng k kinh doanh cOa Cong ty du'cic diêu chinh 7 Ian vo'i 
Ian th 7 du'cyc thu'c hiên vào ngày 31 tháng 7 nàm 2018. Môt sO thông tin ye Cong ty theo Giây 
ch0'ng nhân Däng k' kinh doanh thay dói Ian thU' 7 ngày 31 tháng 07 nàm 2018 nhu' sau: 

Ma s6 doanh nghip 
Ten doanh nghip 
Dia chi try sO' chinh 

Nganh ngh kinh doanh 
V6n diu l 
Thành viên sang 1p  

0100111761-129 
Cong ty TNHH Quan l' Qu9 Bão Vit 
Tang 6, Tôa nhà sO 72 Iran Hu'ng Do, phu'ô'ng Iran Hu'ng D?o,  qun 
Hoàn Kiêm, Ha NQi 
Quan I qu9 du tu' chU'ng khoán va quân l' danh muc du tu'. 
100.000.000.000 VND 
Tp doàn Bâo Viêt 

HQI DONG THANH VIEN 

Thành vien Hi dóng Thành viên trong nàm va vao ngay lap báo cáo nay nhu' sau: 

Ong Pham NgQC So'n ChO tch Bó nhiêm ngày 24 tháng 07 nàm 2018 
Ong Nguyn Xuàn Vit Thành viOn B6 nhiGm ngày 19 tháng 07 nàm 2018 
Ong Nguyn Dinh An Thành viên Bó nhim ngày 18 thang 01 nàm 2017 

KIEM SOAT VIEN 

Các kim soát viên trong nàm va vao ngày 1p bão cáo nay nhu' sau: 

Ong Phan Oàng Thành Kim soát viên chuyèn trách Tái bó nhiêm ngày 23 tháng 01 nàm 2021 

TONG GIAM DOC 

Tóng Giám d6c cOa Cong ty trong nàm và váo ngày 1p baa cáo nay nhu' sau: 

Ong Nguyn Dmnh An Tong Giám d6c Tái bO nhiOm  ngãy 24 thang 07 näm 2020 

NGU'l DI DIN THEO PHAP LUT 

Ngu'ô'i dai  diOn theo pháp lut cUa Cong ty trong nàm và vào ngày Ip bào cáo nay là Ong Nguyn 
Dlnh An — TOng Giám dOc. 

KIEM TOAN VIEN 

Cong ty Trách nhim HO'u hn Ernst & Young Vit Nam là cong ty kim toán cho Cong ty. 
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i dOng thành viên 

CONG I 
TRACH NHIEMHJ 
QUAN L 

BAO 

Ngoc So'n 
u tjch 

Cong ty TNHH Qun Ii Qu9 Bo Vit 

BAO CÁO CUA HOI DONG THANH VIEN 

HOi d6ng Thành viên Cong ty TNHH Quân I' Qu Bão Vlt ("Cong ty") trinh bay báo cáo nay Va phe 
duyt báo cáo tài chInh cia Cong ty cho näm tái chinh kêtthüc ngay 31 thang 12 nãm 2020. 

TRACH NHIEM CUA TONG GIAM DOc DOI VOJ BAO CÁO TAI CHiNH 

T6ng Giám d6c Cong ty chlu  trách nhim dm bo báo cáo tài chInh cho tü'ng näm tài chInh phn 
ánh trung thçi'c và ho'p I tinh hInh tài chInh, két qu ho?t dQng kinh doanh, tinh hlnh Iu'u chuy&n tiên 
t vã tinh hinh bin dng v6n chO sO' hO'u cOa Cong ty trong nàm. Trong qua trinh Ip bão cáo tài 
chinh, Tóng Giám d6c Cong ty cn phãi: 

' Iu'a chon cac chInh sách k toán thich ho'p và áp dung  các chinh sách nay mQt cách nht quán; 

thv'c hin các dãnh giá vá rc tinh mOt  cách hqp I và then  tr9ng; 

neu rO các chun mu'c  k toán áp dung  cho Cong ty CO duvc tuân thO hay khOng va tht c nhO'ng 
sal Ich trQng yeu so vO'i nhO'ng chun mçrc nay dä &j'Q'c trmnh bay Va giái thich trong báo cáo tài 
chInh; và 

Ip báo cáo ti chinh trén co sO' nguyen t& hoat dOng lien tyc trO' tru'Ong hcp khOng th4 cho rang 
Cong ty sé tiêp tuc hoat dông. 

Tong Giám d6c chju trãch nhim dam báo vic câc sO sách ké toán thIch hp du'ç'c lu'u giO' dé phári 
ánh tlnh hlnh tãi chinh cüa Cong ty, vO'i mü'c d chInh xac ho'p  I, ti bat k' th&i dm náo va dam 
bão rang các sO sách ké toán tuán thO v&i chê dQ kê toán dã dU'c áp dung. TOng Giãm d6c cQng 
chju trách nhim ye vic quãn I' các tài san cOa Cong ty Va do do phâi thu'c hin các bin pháp thich 
hç'p dê ngän chn vá phát hiên các hành vi gian In và nhu'ng vi pham khác. 

TOng Giám d6c cam két dã tuãn thO nhu'ng yêu cu nêu trên trong viêc 1p baa cáo tái chInh kern 
theo. 

PHE DUYT BAO CÁO TAt CHINH 

Chüng tOi phé duyêt cáo tâi chinh kern theo. Theo ' kin cOa chUng tOi, báo cáo nay phan ánh trung 
thy'c va hçp I' tInh hinh tái chinh cOa Cong ty vao ngày 31 tháng 12 nãm 2020, kt qua hot dOng 
kinh doanh và tinh hlnh lu'u chuyén tiên t cho näm tài chinh ket thüc cüng ngáy phCi hçp v&i các 
Chuén mçi'c ké toán Vit Nam, Che d ké toän doanh nghip Viet Nam, các hu'O'ng dn ké toán áp 
dung cho cong ty quan l' qu9 du'c quy djnh ti Thông tu' so 125/201 1/TT-BTC ngày 05 tháng 9 näm 
2011 cOa Bô Tài chInh và các quy dinh pháp I? cO lien quan den vic Ip và trmnh bay báo cáo tâi 
chinh. 

Ha Nôi, Viêt Nam 

Ngay 18 thang 03 nàm 2021 
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EY 
Building a better 
working world 

Ernst & Young Vietnam Limited 
20th Floor, Bitexco Financial Tower 
2 Hal Trieu Street, District 1 
Ho Chi Minh City, S.R. of Vietnam 

Tel: +84 28 3824 5252 
Fax: +842838245250 
ey.com  

S6 tham chiu: 61358459/21917363/BVF 

BAO CÁO KIEM lOAN DQC LAP 

Kmnh gU'i: HGi dng Thành vien cüa Cong ty TNHH Quàn I Qu Bào Vit 

ChUng tOi dä ki&m toán bão cáo tài chinti kern theo cOa COng ty TNHH Qun l Qu9 Bo Viet ("Cong ty") 
du'o'c 1p ngày 18 tháng 03 nàm 2021 va du'cic trinh bay tO' trang 5 den trang 49, bao gOm bang can Oi 
ké toán ti ngáy 31 tháng 12 näm 2020, bäo cáo kêt qua hoot dQng kinh doanh, báo cáo ku chuy4n tiên 
té Va báo cáo tinh hinh bi&n dOng vOn chO sO' hO'u cho nàm tài chinh kt thUc cOng ngay và các thuyét 
rninh báo cáo tài chInh kern theo, 

Trách nh/em cüa Töng Giám d'6c Can9 ty TNHH Quãn Ij Qu9 Bào Vit 

T6ng Giám d6c Cong ty chlu trách nhièm v viêc 1p vá trInh bay trung thyc vã hp J báo cáo tài chInh 
cOa Cong ty theo các Chun rnirc k4 toán Viêt Nam, Chê dO kê toán doanh nghiep Viêt Narn, cãc quy dnh vã hi&ng dn ké toán ap 

ding cho cong ty quàn J qu9 va các quy dnh pháp I CO lien quan den vic 1p 
vá trinh bay báo cáo tãi chInh vá chiu trách nhiêrn ye kiêm soát nOi b ma Tong Giámd'Oc xac dlnh là can 
thiêt d dam bao cho vic 1p vã trInh bay báo cáo tài chinh khong cO sai sOt trong yeu do gian ln hoäc nhãm ln. 

Trách nh/em cüa Kim toán viên 

Trách nhiêrn cOa chUng tOi là dira ía ki&n v báo cáo tài chinh dça trên két qua cOa cuOc ki4m toán. 
ChUng tOl dà tiên hânh ki4m toán theo các Chun mu'c kiêm toán Viêt Nam. Cãc chun rnu'c nay yeu cãu 
chOng tOi tuân thO chun mrc Va các quy dinh ye do dO'c nghe nghiep, 1p ké hoach Va thi'c hiên cuOc 
km toán d dat du'c sç, darn bao hp l ye vièc lieu báo cáo tài chinh cOa Cong ty cO con sai sOt trong yeu hay khOng. 

Cong vic k14rn toán bao gOm thu'c hien các thO tçic nhrn thu thp các bng chU'ng k14m toán v các 
sO lieu và thuyet minh trén báo cáo tài chInh. Các thO tVc kiêrn toán du'c lçra chon d'a trén xét doán cOa 

kim toán vien, bao gOm dánh giá rOi ro cO sal sOt trong yêu trong báo cáo tài chInh do gian ln hoãc 
nhâm Ian. Khi thu'c hiên dánh giá rOi ro nay, kim toán viên dã xern xét ki4m soát ni bQ cOa Cong ty lien 
quan den viéc lap va trInh bay báo cáo tài chinh trung thçrc, hp l' nhãm thiêt ké cac thO tLJc k14rn toán 
phO ho'p v&i tinh hmnh thu'c tê, tuy nhiên khOng nhàm myc dich du'a ía ' kiên v hiu qua cOa kim soát 
ni bO cOa Cong ty. Cong viêc kim toán cOng bao gOm dánh giá tinh thich hp cOa các chinh sách ké 
toán dLro'c áp dung va tInh hQ'p l cOa các ivO'c tInh ke toán cOa lông Giám dOc Cong ty cOng nhu' dánh 
giá viêc trmnh bay tOng th4 báo cáo tái chInh. 

C hung tOi tin tu'&ng rng các bng chO'ng kim toán ma chung tOi dã thu thp du'o là dy dO vâ thich ho'p 
d lam c sâ' cho ' ki&n kim toán cOa chUng tOi. 

A member firm of Ernst & Young Global Limited 3 
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EY 
Building a better 
working world 

Y kin cüa Kim toán vien 

Theo ' k14n cüa chOng tOi, báo cáo tài chinh dä phn ánh trung thu'c Va hp I', trén các khia cnh trçng 
yeu, tmnh hlnh tài chinh cOa Cong ty ti rigây 31 tháng 12 näm 2020, kêt qu hot dng kinh doanh, tinh 
hlnh Iu'u chuy4n tiên t, va tlnh hmnh biên dOng vOn ch so' hCi'u cOa COng ty cho nãm tài chinh két thic 
cOng ngây phO ho'p vai các Chuãn mu'c ké toán Vit Nam, Ché dO kê toán doanh nghiep Viët Nam, các 
hu'Ong dan ké toán áp dung dOi VOl Cong ty qun I' qu9 và các quy dnh pháp I CO lien quan den vic Ip 
Va trinh bay báo cáo tài chmnh. 

Ha Nôi, Vièt Nam 

Ngày 18 tháng 03 nãm 2021 

A member firm of Ernst & Young Global Limited
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Cong ty TNHH Qun l Qu9 Bo Viet B01-CTQ 

BANG CAN DOI KETOAN 
tai ngày 31 tháng 12 näm 2020 

Ma 
so TAI SAN 

Thuyt 
rn/nh 

Ngày31tháng12 
nãrn 2020 

Ngày31thang12 
nãrn 2019 

100 A. TAI SAN NGAN HI3N 155.884.445.916 107.247.791.852 

110 L Tin va các khoàn tu'o'ng du'o'ng tin 5 7.700.960.484 423.503.327 
111 1. Tin 2.700.960.484 423.503.327 
112 2. Các khon tu'ng du'o'ng tin 5.000.000.000 - 

120 II. Cáckhoàndutu'tàichInhngan 
han 6 114.318.378.189 83.618.378.189 

121 1. Eu tu' ngn hn 114.318.378.189 83.618.378.189 

130 ilL Các khoán phái thu ngn han 30.905.077.237 22.528.643.849 
131 1. Phâi thu to' hoat dOng dâu tu' 7 6.286.766.022 4.239.310.683 
132 2. Trã tru'&c cho ngu'äi ban 22.000.000 - 
134 3. Phi thu tO' hoat dOng nghiOp vy 8 12.275.603.504 21.181.539.364 
135 4. Các khoàn phi thu khâc 9 15.674.300.709 461 .386.800 
139 5. Dii' phong phi thu ngän hn khO 

dOi 8 (3.353.592.998) (3.353.592.998) 

140 IV. Hang t6nkho 115.615.720 44.784.520 
141 1. Hang ton kho 115.615.720 44.784.520 

150 V. Tài san ngãn han khác 2.844.414.286 632.481.967 
151 1. Chi phi trâ tru'O'c ngàn han 10 719.347.260 632,481.967 
153 2. ThuvàcáckhoánphithuNha 

nu'àc 14 2.125.067.026 - 

200 B. TAt SAN DAI HAN 20.352.639.521 43.200.270.202 

220 I. Ta! san c6 thnh 3.775.867.766 7.144.063.958 
221 1. Tàisancódinhhu'uhlnh 11 1.162.557.266 1.801.620.780 
222 Nguyen giá 7.740.274.426 8.171.905.722 
223 Giá tr/ hao mOn JOy kê (6.577.717.160) (6.3 70.284.942) 
227 2. Tài sn c6 dinh vo hlnh 12 2.613.310.500 5.342.443.178 
228 Nguyen giá 15.680.642.483 15.680.642.483 
229 Giá tn hao mOn IOy kê (13.067.331.983) (10.338.199.305) 

250 IL E4u tu' tài chInh dài han 6 11.400.000.000 25.700.000.000 
258 1. Dãu tu' dâi hn khác 11.400.000.000 25.700.000.000 

260 Iii. Ta! san dài han khác 5.176.771.755 10.356.206.244 
261 1. Chi phi trã tru'O'c dài hn 10 5.176.771.755 10.188.666.228 
262 2. TãisánthuêthunhaphoanIi 23.2 - 167.540.016 

270 TONG CONG TAI SAN 176.237.085.437 150.448.062.054 
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Cong ty TNHH Quân l' Qu Bâo Vit BO1-CTQ 

BANG CAN €OI KE TOAN (ti4p thea) 
tai ngäy 31 thang 12 nãm 2020 

Ma 
so NGUON VON 

Thuyt 
minh 

Ngay3l tháng 12 
näm 2020 

Ngay31 tháng 12 
näm 2019 

300 A. NçY PHAI TRA 15.106.731.200 15.144.623.550 

310 1. Ncvngãnhan 15.106.731.200 15.144.623.550 
312 1, Phài tr ngu'o'i ban 13 3.051.093.669 609.185.480 
314 2. Thuvàcáckhoânphinop 

Nhá nu'àc 14 425.098.388 2.619.452.016 
315 3. Phài tr ngui lao dQng 10.113.980.053 10.036.546.435 
316 4. Chiphiphâitr 15 - 836.775.078 
319 5. Các khoán phâi trâ, phâi riop 

ngn han khác 16 530.288.100 446.995.864 
323 6. Qu9 khen thu'&ng, phüc Ici 17 986.270.990 595.668.677 

400 B. VON CHU SY HU'U 18 161.130.354.237 135.303.438.504 

411 1. V6n u tu' cCia chü s& hQ'u 100.000.000.000 100.000.000.000 
418 2. Qu9 d' phong tài chInh 10.000.000.000 8.144.608.619 
419 3. QukhãcthuôcvOnchO 

s h&u 10.000.000.000 8.144.608.619 
420 4. Lcinhuãnsauthuechu'a 

phan phOi 41.130.354.237 19.014.221.266 

440 TONG CONG NGUON VON 176.237.085.437 150.448.062.054 
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Cong ty TNHH Quân I' Qu9 Báo Vit B01-CTQ 

BANG CAN DOt KE TOAN (tip theo) 
tal ngày 31 thâng 12 nàm 2020 

CAC CHI liEu NGOAI BANG CAN eOi KE TOAN 

Dan vi: VND 

Ma sO CHIT/EU 
Thuy4t 
minh 

Ngay 31 thang 12 
nám 2020 

Ngáy 31 thang 12 
näm 2019 

005 1. Ngoaite(USD) 9,79 9,79 

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

030 3. Tin gi'i cüa nhá du tu' üy 
thác 27.1 8.551.475.822 5.191.703.865 

031 - TingLvicUanhacYutL,uy 
thác trong nu'&c 8.006.704.389 4.984. 767.182 

032 - Tiengt'iicOanhac?autu'Qy 
thác nu'&c ngoài 544.771.433 206.936.683 

040 4. Danh mt,ic du tu' cCia nhà 
dau tu' Uy thäc 27.2 88.580.189.904.964 74.708.538.973.380 

041 - Nhacfautu'Oythactrong 
nu'àc 88.367.212.500.168 74.496.181.191.555 

042 - Nhàc7utu'ythácnu'&c 
ngoai 212.977.404.796 212.357.781.825 

050 5. Các khon phâi thu cüa nhà 
du tu' üy thác 27.3 2.627.613.901.518 2.500.640.762.946 

051 6. Cãc khon phãi trã cOa nhà 
dâu tu' üy thác 27.4 (13.694.267.149.539) (15.418.144.420.880) 

Ngu'i Ip Phê duyêt 

iguyn NgQC Duyên Ong Dãng Chi Nghia 
Phô Tru'âng phong Tài chinh — Kê toán tru'&ng 
Kêtoán 

Ha NOi, Viêt Nam 

Ngay 18 tháng 03 riäm 2021 
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CONG TY 

TRACH NHIM HLU 
QUAN  A1   

BAO  4JTT 

ên€lnhAn 
Tong Giâm dOc 

Cong ty TNHH Quân I? Qu9 Bo Vit B02-CTQ 

BAO CÁO KET QUA HOAT EXDNG KINH DOANH 
cho nám tài chinh kt thOc ngày 31 thãng 12 näm 2020 

Ma 
so CHI TIEU 

Thuyt 
minh 

Cho näm tâi chInh 
kétthücngay3l 

thang 12 nOm 2020 

Cho näm tài chInh 
ktthUcngay31 

tháng 12 nãm 2019 

01 1. DoanhthutU'hoatdongkinh 
doanh 19 104.667.485.651 111.019.375.192 

02 2. Cãc khoân giâm triv doanh thu - - 

10 3. Doanhthuthunvehoatdong 
kinh doanh 104.667.485.651 111.019.375.192 

11 4. Chi phi hot dng kinh doanh 20 (1.925.762.152) (4.636.016.392) 

20 5. Lç'i nhun gp tü' hot dng 
kinh doanh 102.741.723.499 106.383.358.800 

21 6. Doanh thu hoat dng tài chInh 21 8.942.963.239 7.661.981.980 

22 7. ChiphitàichInh - - 

25 8. Chi phi quãn I doanh nghiep 22 (62.233.656.079) (63.406.291.533) 

30 9. Lc'inhuânthuântu'hoatdong 
kinh doanh 49.451.030.659 50.639.049.247 

31 10. Thu nhp khác 2.272.727 3.246.697 

32 11. Chi phi khác (4.907.760) - 

40 12. (L6)/Io'i nhuân khác (2.635.033) 3.246.697 

50 13. T6ng Içi nhun ké toán tru'&c 
thuê 49.448.395.626 50.642.295.944 

51 14. Chi phi thud thu nhp doanh 
nghip hin hành 23.1 (6.923.332.974) (10.295.779.844) 

52 15. (Chi phi)/thu nhp thuê thu nhp 
doanh nghip hoän Ii 23.2 (167.540.016) 167.540.016 

60 16. Lçi nhun sau thuê thu nhp 
doanh nghip 42.357.522.636 40.514.056.116 

Ngu'i Ip Pheduyet 

OngNguynNgoc Duyên Ong Eang Ch Nghia 
PhO Tru'ó'ng phOng Tài chInh — Ké toán tru'ng 
Kê toán 

Ha Nôi, Viêt Nam 

Ngay 18 tháng 03 näm 2021 
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Cong ty TNHH Quàn I' Qu9 Bo Vit B03-CTQ 

BAO CÁO LU'U CHUYEN TIEN TE 
cho näm tái chmnh kt thüc ngay 31 thárig 12 näm 2020 

Ma 
so CHIT/Eu 

Thuyêt 
minh 

Cho näm tài chIn/i 
kêtthücngay3l 

thang 12 näm 2020 

Cho nãm tài chInh 
kétthQcngay3l 

thang 12 näm 2019 

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

01 Tin thu tci' hot dng nghiep vtj, 
cung cap dlch  vy và doanh thu 
khác 113.573.399.511 108.161.523.623 

02 Tin chi tr cho ho?t dQng nghiep 
vu và ngu'ô'i cung cap hang hOa vâ 
djch vy (21.560.337.983) (24.033.932.077) 

03 Tin chi trâ cho ngu'O'i lao dng (23.081.124.466) (26.729.658.197) 
05 Tién chi nQp thuê thu rihap doanh 

nghiep (11.223.735.017) (10.200.191.767) 
06 Tiên thu khãc tCi' hoat dng kinh 

doanh 782.430.900 900.516.276 
07 lien chi khác cho ho?t dOng kinh 

doanh (27.738.496.259) (12.285.405.582) 

20 Lu'u chuyen tin thuân tU' hot dng 
kinh doanh 30.752.136.686 35.812.852.276 

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

21 Tin chi d mua sm, xay du'ng 
TSCO va cãc tài san dài han khác (191 .950.000) (273.416.000) 

23 Tin chi mua các Cong cu no' cOa 
do'n vj khâc . (106.200.000.000) (99.300.000.000) 

24 Tiên thu tU' thanh l' CC khoan dâu 
tu' Cong cy no' cüa do'n v! khác 89.800.000.000 82.500.000.000 

27 Tin thu có tü'c vã lo'i nhuãn du'oc 
chia (bao gOm Iäi tiên gO'i) 6.895.507.900 6.574.714.580 

30 Lu'u chuyn tin thuân su'diing vào 
hoat dng dâu tu' (9.696.442.100) (10.498.701.420) 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Báo Viêt B03-CTQ 

BAO CÁO LIYU CHUYEN TIEN T (tiép theo) 
cho nàm tài chinh kêt thUc ngáy 31 thang 12 nàm 2020 

Ma 
so CHI 77EV 

- 
Thuyet 
minh 

Cho näm tài chInh 
ktthOcngay31 

tháng 12 nãm 2020 

Cho nãm tài chInh 
ktthUcngay31 

thang 12 nãm 2019 

III. LU'U CHUYEN TIEN Ti? HOAT 
DQNG TAI CHINH 

36 Chuy4n Ioi nhun v Tap doàn 
Bo Viêt (13.778.237.429) (36.201.093.718) 

40 Lu'u chuyn tiên thuân su' duing vào 
hoat dng tài chmnh (13.778.237.429) (36.201.093.718) 

50 Lu'u chuyen tiên thun trong näm 7.277.457.157 (1 0.886.942.862) 

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

70 Tiên Va tu'o'ng du'ong tiên cuoi nãm 5 7.700.960.484 423.503.327 

Nguii Ip PheduyOt 

-NgryffNcDuyên Ong €ãng ChI NghTa 
Phó Tru'&ng phong Tài chinh — K toãn tru'âng 
Ktoän 

Ha Ni, Vit Nam 

Ngây 18 tháng 03 näm 2021 

p 
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Ngu'ô'i lap 

Ong Nguyn NgQc Duyên 
PhO Tru'Ong phong Tài chInh — Kê toân 

Phé duyt 

Orig Dàng Chi NghTa 
Kê toán trung 

Inh An 
Ton. i-moc 

COng ty TNHH Quân I' Qu9 Bâo Vit B05-CTQ 

BAO cÁo T1NH HINH BIEN DQNG VON CHU SY HU'LJ 
cho näm tài chFnh két thüc ngãy 31 tháng 12 näm 2020 

Cl-il TIEU 
Thuyét 
minh 

S6 dii au nãm s6 tàng/ (giãm) 

VS. VIVh_' 

S6 dii cu61 nám 

T?ingay 
01/01/2019 

Tingay 
01/01/2020 

Cho näm tài chInh kf thOc ngày 
31/12/2019 

Cho näm tài chinh két thOc ngày 
31/1212020 

Tingày 
31/1212019 

T?ingày 
31/12/2020 Tang Giám Tang Gièm 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. V6ndutu'cüa 
chi, s& hCvu 

2. Qu9 di phông 
tàichinh 

3. Qu9 khác thuc 
v6n chü sô hCru 

4. Lç1nhun sau 
thuê chu'a phân 
phoi 

17 

17 

17 

17 

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 

- 

2.025.702.806 

2.025.702.806 

40.514.056.116 

- 

- 

- 

(42.397.777.818) 

- 

1.855.391.381 

1.855.391.381 

42.357.522.636 

- 

- 

- 

(20.241.389.665) 

100.000.000.000 

8.144.608.619 

8.144.608.619 

19.014.221.266 

100.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

41.130.354.237 

TONG CONG 133.135.754.594 135.303.438.504 44.565.461.728 (42.397.777.818) 46.068.305.398 (20.241.389.665) 135.303.438.504 161A30.354.237 

Ha Ni, Vit Nam 

Ngay 18 thang 03 näm 2021 
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Giy phép cTiu chinh 
giy phép Thành Ip và 
Hoat dng cOng ty quán 
1j' QusO 

38/GPDC-UBCK 

08/GPDC-UBCK 

27/GPEC-UBCK 

01/GPDC-UBCK 

04/GPEC-UBCK 

18 tháng 6 nãm 2012 

22 thäng 4 nàm 2015 

22 tháng 9 nàm 2015 

24thãng 02 nàm 2017 

01 thang 6 nàm 2017 

Cong ty TNHH Qun 19 Qu9 Báo Vit B09-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 
tai ngày 31 tháng 12 nàm 2020 và cho nàm tài chinh ktthOc cüng ngày 

1. THÔNG TIN yE DOANH NGHIEP 

Cong ty TNHH Quân ' Qu9 Bâo Vit ("Cong ty"), tru'c dày là Cong ty TNHH mt thành vien 
Quàn l Qu9 u tu' ChU'ng khoán Bâo Vit, là Cong ty con 100% sO' hO'u cOa Tp doan Bào 
Vit (tru'O'c dày là Tóng Cong ty Bào him Viet Nam), du'9'cthành lap theo Quyt dnh sO 
91 1/2005/QD/HDQT-Bv ngày 22 thang 8 nàm 2005 cia HQi dOng Quàn tr Tong Cong ty Bo 
him Viêt Nam va Giy phép Thành 1p và Ho?t dOng so 05/UBCK-GPHDQLQ do CJy ban 
Chu'ng khoán Nhà nu'àc ban hành ngày 08 thang 11 nam 2005 và các Giây phép dieu chnh 
Giãy phép Thành lap và Hot dng cong ty quân l Qu9 nhu' sau: 

IT 

JAI 

Siu chTnh tang vOn diu lé cOa Cong 
ty tü' 25 t) len 50 t' dóng ViGt Nam; DOi 
ten Cong ty thành Cong ty TNHH Qun 
I Qu9 Bào Vit; Thành viên sang Ip 
cOa COng ty là Tap doàn Bo Viet. 

£iu chinh, bO sung ngành ngh kinh 
doanh: Them mâi ngành nghe "Tu' van 
du tu' chü'ng khoán". 

Thay dOl ngu'&i dal diên theo phap lut: 
Ong £au Minh Lâm-ChO tich HOI dOng 
Thành viên kiêm TOng Giâm d6c. 

iu chTnh tang vOn du l cOa Cong 
ty tCi' 50 t len 100 tç' dOng Vit Nam. 

fiu chinh ngu'ô di din theo phap 
lut thành Ong Eãu Minh Lam — ChO 
tjch HOi dOng thành viên. 

iu chinh tru sO' chInh Cong ty v 
Tng 6, TOa nhà sO 72 Trân Hu'ng o, 
phu'àng Trn Hu'ng €o, Quãn Hoàn 
Kim, Thành phO Ha Ni. 

Diu chinh v ngu'O'i dai diên theo phap 
Iuãt: Ong Nguy4n £nh An — TOng 
Giãm dOc. 

10/U BCK-GPDCQLQ l4tháng 12 nàm 2007 

53/GPfC-UBCK 31 thãng 7 nàm 2018 

Hot dQng chmnh cOa Cong ty là quàn l qu9 du tu' chü'ng khoán Va quán l' danh myc 
tie. 

Cong ty cô try sO' chInh t?i  Thng 6, Tôa nhà sO 72 Trn Hu'ng gao, Hoàn Kim, Ha NQI. 

SO lu'p'ng nhãn viên cta Cong ty ti ngày 31 thãng 12 nàm 2020 là 46 ngu'ô'i (31 thang 12 
nãm 2019: 49 ngu'ii). 
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Cong ty TNHH Qun Ii Qu9 Báo Vit B09-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tp theo) 
tai ngây 31 thãng 12 nãm 2020 Va cho näm tài chInh kêtthüc cüng ngãy 

1. THÔNG TIN yE DOANH NGHIeP (tip theo) 

Tai ngày 31 thang 12 näm 2020, cac danh mgjc u' thác du tu' dang hoat dong trong nàm 
du'Q'C Cong ty thy'c hin qun I' nhu' sau: 

Danh myc uj thác 
daLi ftr ChQs&hCi'u 

Giá fri tài san thun 
ti ngAy 31/12/2020 

(VND) 

Giá tr tài san thun 
tai ngày 31/12/2019 

(VND) 

Quàn I' danh mac c1u tii Oy thác: 

Danh muc Bâo h14m T6ng Cong ty Bâo him 
Bâo Viêt Bâo Viêt ("Bâo him Bo 

Vit") 3.469.652.521.473 3.200.418.416.530 
Danh mi.ic Bâo Viêt Tong Cong ty Bo Vit 
NhänTho-Qu9 Nhän Tho ("Bâo Viet 
truyn thông Nhän Tho") 38.702.910.752.284 32.445.333.552.747 
Danh myc Tokio Cong ty TNHH Bâo him 
Marine Viêt Nam Tokio Marine Viêt Nam 220. 147.961.136 220.000.000.000 
Danh muc Bo Viêt TOng Cong ty Bo Vit 
Nhân thç - Qu9 lien Nhân Tho 
kt chung ("UNV") 34.490.613.034.840 25.211.735.686.334 
Danh myc cOa TOng Cong ty CO phn 
VINARE Tái bo him QuOc gia 

ViOt Nam ("VINARE') 35.419.086.085 62.718.393.934 

76.918.743.355.818 61.140.206.049.545 

Quãn 1ç' qu9' du tu' chU'ng khoân: 

QuSi Du tu' CO phiu Nang dong Bo Vit 
("BVFED") 93.979.440.104 85.000.515.694 
Qu9 Du tu' Giä tn Bo Viêt ("BVIF") 1.262.652.730.003 1.156.264.301.813 
Qu9 Du tu' Trãi phiu Bao ViOt ("BVBF") 177.608.845.746 136.679.211.560 
Qu9 Ou tu' CO phiéu Tri4n vQng Bào ViOt 
("BVPF") 124.911.292.783 100.920.451.358 

1.659.152.308.636 1.478.864.480.425 

78.577.895.664.454 62.619.070.529.970 
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Cong ty TNHH Qun 19 Qu Bo Vit B09-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (tiép theo) 
t?i ngày 31 thãng 12 näm 2020 và cho näm tâi chfnh kêtthüc cung ngày 

1. THÔNG TIN yE DOANH NGHIEP (tip theo) 

Cong ty cO 28 nhãn viên dã duc cp chO'ng ch hành ngh qun I' qu9 vã chO'ng chf hãnh 
nghè khác ti ngày 31 thâng 12 nãm 2020, chi tiêt nhu' sau: 

Ho ten S6 giaAy  phép  Ngay carp  V/fr! cong tác  

Ch(i'ng chi han/i ngh quàn /3' quç: 

Nguyn Dmnh An 
Nguyn Phu'o'ng Anh 
Nguyn Ti4n Hâi 
Pham Lu'o'ng Hoang 
DngChi Nghia 
Nguyen Tun Phong 
Nguyen Th! Kim Thciy 
Eoàn Thu Trang 
Tririh Bich Ng9c 
Nguyn Thi Hal Van 
Nguyn Minh Thanh 
Phm Quang Vinh 

Nguyn Ngoc Duyên 
Mai Trung Dung 
Nguyn Ec Lu'o'ng 
Lé Hü'a Thüy Anh 

Phan9angThanh 
Ph?m Ngoc Quang 

Nguyn Th Phu'ong Chi 
Pham Thi Phu'o'ng Thüy 
Trmnh Minh Tn 

Nguyn Thai Dung 
Dinh Hông Du'o'ng 
Nguyen Thi Thuât 
Nguyn Quang Nht  

001627/QLQ 
00022/QLQ 
00423/QLQ 
00030/QLQ 
004 12/QLQ 
000528/QLQ 
00043/QLQ 
000534/QLQ 
001169/QLQ 
001342/QLQ 
001177/QLQ 
001339/QLQ 

001167/QLQ 
00082OIQLQ 
001189/QLQ 
OO1O44IQLQ 

001408/QLQ 
001380/QLQ 

001421/QLQ 
001416/QLQ 
001611/QLQ 

001586/QLQ 
001707/QLQ 
001733/QLQ 
001727/QLQ  

lông Giãm 6c 
Phô Giám 6c Hoat Qng 
Quàn I' Danh muc 
Chuyen viên K14m soát Nôi bô 
Ké toán tru'O'ng 
Giám i0c Giao dich 
Giám dôc Phân tich 
Chuyen vien Dich vu Khách hang 
Tru'ô'ng phOng Quan I ni ro 
Quan I Danh muc 
Quãn I' Danh myc 
Tru'&ng phông Giao dich Co phiéu Va 
cácTàisânkhác 
PhO phong Tài chinh Ké toán 
Giàm 16c Giám sat Tuân th 
Quân I' Danh muc 
PhO phong Phân tIch CO phiéu - Van 
phông ai diGn HO Chi Minh 
KiOm soãt viên chuyen trách 
Tru'&ng phong Nghien cO'u chiên Pu'çc Va 
Pháttriénsàn phãm 
Chuyen viên Phân tIch Lãi sut cO dlnh 
Chuyen viên Dch vu khách hang 
Chuyen viên Phân tich CO phiêu - Van 
phong di diên HO Chi Minh 
Chuyên vien phân tIch CO phiêu 
Chuyen viên Kinh doanh Iãi suât cO diinh 
Ké toãn qu 
Chuyen viên Kinh doanh Iäi sut cO dnh 

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

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

21/04/2016 
04/02/2016 

19/05/2016 
12/05/2016 
16/10/2017 

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

Các chU'ng chi hành ngh khác: 

Mai Thu Hu'o'ng 00135/PTC 12/03/2009 

D6 Thi Kim Hu 003343/MGCK 04/01/2016 

Nguyn ThI Nga 003682/MGCK 23/06/2016 

Chuyen viên Pháp chO - ChU'ng chi hành 
nghé Phân tich Tãi chlnh 
ChuyenvienbanhangVanphongdaj 
din HO Chi Minh - ChCrng chi hành nghé 
MOi giO chcrng khoàn 
Trci I bàn hang - ChO'ng chi hành ngh 
MOi giâi chUng khoán 
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Cong ty TNHH Quân I Qu9 Báo Vit B09-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAP CHINH (tiép thea) 
ti ngay 31 tháng 12 nàm 2020 Va cho nãm tài chInh két thüc cUng ngày 

2. ca SO' TRiNH BAY 

3,.  2.1 Chun mu'c va He th6ng k toãn áp dung 

Báo cáo tài chInh cOa Cong ty do'c th hin bng d6ng Vit Nam ("VND") vá &rcc lap phü 
hç'p vol Chê dO ké toán doanh nghiep Vit Nam và các chinh sách k toán du'ç'c quy dinh tal 
Thông tu' sO 125/2011rTT-BTC ngây 05 tháng 9 näm 2011 cüa B Tài chinh v hi.ró'ng dn 
kê toán ap dung dOi vol cong ty quãn l qu9 vâ các Chun mire ké toán Viet Nam khác do Bô 
Tài chinh ban hành thea: 

Quyt dnh s6 149/2001/Q-BTC ngày 31 tháng 12 nãm 2001 v vic ban hành b6n 
Chun mire kê toán Viêt Nam (Dct 1); 

Quyt dh s6 165/2002/QE-BTC ngày 31 tháng 12 nàm 2002 v& vic ban hành sáu 
Chun mi'c kê toán Viêt Nam (Dç't 2); 

Quy4t dinh s6 234/2003/QD-BTC ngày 30 thang 12 näm 2003 v viêc ban hành sáu 
Chun mire ké toán Viêt Nam (Dct 3); 

Quy4t dnh s6 12/2005/Q9-BTC ngày 15 tháng 02 nãm 2005 v vic ban hành sau Chun 
mu'c kê toán ViOt Nam (Dçyt 4); 

Quyt dnh s6 100/2005/QE-BTC ngay 28 tháng 12 nàm 2005 v vic ban hành b6n 
Chun mu'c kê toán Viêt Nam (Do't 5). 

Theo dO, báo cáo tài chinh du'Q'c trinh bay kern theo va viec  sO'  dung  các baa cáo nay khong 
dàrih cho các d61 tu'Q'ng khong du'Q'c cung cp các thông tin ye các thO tyc, nguyen tàc và 
thông le ké toán tai Vit Nam va hon nO'a các báo cáo nay khong du'çc chO dinh trinh bay 
tinh hinh tài chinh, kt qua hoat dOng kinh doanh, lu'u chuyn tiên tO va tmnh hlnh biên dng 
v6n chO s& hcru theo các nguyen t& va thông l kê toán du'c chp nhn rOng  rài ó' cac nu'O'c 
Va länh thó khác ngoai Vit Nam. 

ii 

2.2 HInh thü'c s6 k toán ap dyng 

Hinh thO'c s6 k toán áp dung tai Cong ty là Nht k Chung. 

2.3 Kj' k toãn nãm 

KS' ké toán nàm cOa Cong ty bt du tO' ngày 01 tháng 01 Va k&t thUc vao ngày 31 tháng 12, 

2.4 oông tin ke2  toán 

Baa cáo tài chInh du'o'c 1p bng do'n vi tin tO trong ké toãn là dOng Vit Nam (VND"). 

3. TUYEN BO yE vic TUAN THU CHUAN MU'C KE TOAN VA CHE DO KE lOAN VlT NAM 

COng ty cam kt dà Ip báo cáo tài chmnh tuân thO theo các Chun m,rc ké toán Vit Nam, 
Ché dQ k toán doanh nghip Vit Nam, các chinh sách kê toán áp dung  cho Cong ty quán IS' 
qu9 du'c quy dinh t?i  Thông tu' s6 125/2011/TT-BTC ngáy 05 tháng 9 nàm 2011 cOa BQ Tài 
chInh và các quy djnh pháp IS'  có lien quan den viOc lOp và trinh bay báo cáo tãi chinh. 



Cong ty TNHH Qun I Qu Bo Vit B09-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tip theo) 
tai ngày 31 thãng 12 nàm 2020 vá cho nãm tài chinh kêtthüc cUng ngày 

4. TOM TAT CAC CHIN H SACH KE TOAN CHU YEu 

Các chinh sãch k4 toán cia Cong ty sCi' dvng d Ip báo cáo tãi chinh du'c ap dyng nht 
quán vOi các chFnh sách da duvc sri' dung d Ip báo cáo tài chinh cho nãm tâi chInh kM 
thUc ngay 31 thang 12 nãm 2019. 

4.1 Tin va cãc khoãn tu'ong cfu'o'ng tin 

Tin và cac khoân tu'o'ng du'o'ng tin bao gm tin mtt?i qu9, tin gi:i'i ngan hang, cac khoàn 
dáu tu' ngn han Co thai han gôc khOng qua ba tháng, CO tInh thanh khoán cao, cO khâ näng 
chuyn dói dê dang thánh cac Iuvng tiên xac dnh và khOng Co nhiêu ri ro trong chuyn d6i 
thânh tin. 

4.2 Câckhoáncfutt, 

Các khoàn du tu' du'cyc ghi nhn ban du theo giá g6c. Trong các kS'  ké toán tip theo, các 
khoàn dáu tu' du'o'c ghi nhn thea giá tr ghi s6 trO' di dii' phOrig giâm giá. 

Giá v6n cüa cac khoàn chü'ng khoán ban ra du'c tinh theo phu'cng pháp bInh quãn gia 
quyên. 

ChO'ng khoán tLF doanh bao göm các chO'ng khoán niêm y&t vã chu'a niOm y&t trén thj tru'a'ng 
chü'ng khoán. ChUng khoán tu' doanh &PçYC ghi nhân ban dâu theo giá gOc. 

Các khon du tu' khãc du'ci'c ghi nhân ban du theo giá góc và du'ci'c phan Ioai thánh du tu' 
ngn han  và du tu' dài han.  Ou ti.i ngn han  baa gôm các khon tin gi'i CO k' han  con Iai 
bng hoc du'O'i 12 tháng, ngoi tri' phân tiên gO'i Co k' han bang hoc du'O'i ba tháng dã bao 
g6m trong khon muc "Tin vá các khoân tu'o'ng du'cng tin", và các khon du tu' vão trái 
phiêu chinh phü du'çc nãm giu' vO'i muc dich d ban trong vOng trên 3 tháng den 12 tháng. 

u tu' dái han  bao gôm trái phiéu chinh phü, tin gO'i vá các khon dâu tu' dài han  khác CO 
k' han  con  Iai  trên 12 thang. 

Các ch(rng khoán tçi' doanh và các khoàn du tu' khác du'ci'c tip tuc phán ánh theo giá g6c 
trong các kS'  k toán näm tiêp theo và duvc Ip dy' phong gim giá nêu giá gôc cao ho'n giá 
thi tru'&ng Co the xac dnh du'cc. 

DrphOng giám giá fri các khoân c1u tu' 

Dy' phOng cho vic giàm giá trj cOa cac khon du tu' du'cyc Ip khi CO bang ch(i'ng ch& chn 
cho thây CO sy' suy gim giá tr cOa các khon dáu tu' nay vào ngày két thüc kS'  ké toán. 

Tang hoàc giâm s6 dir dy' phong dircyc hach  toán vao chi phi tài chinh trong báo cáo kM qu 
hoat dng kinh doanh. 

4.3 Các khoàn phài thu 

Các khon phi thu du''c trinh bay trén báo cáo tãi chinh theo giá trj ghi so các khoàn phài 
thu tü' khách hang và phi thu khác sau khi can trü' cac khon dy' phong du'Q'c Ip cho các 
khoán phài thu kho dOi. 

Di, phong nç' phi thu khO dOi th4 hiên phn giá tr cüa các khon phâi thu ma COng ty dy' 
kiên khong Co kh nãng thu hOi tai  ngày két thUc kS'  kê toán. Tang hoc giãm sO dir tài khon 
di' phOng du'ç'c hach  toán vao chi phi qun I' doarih nghiep trén báo cáo kêt qua ho?t dQng 
kinh doanh. 
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Cong ty TNHH Quân J Qu9 Bo Vit B09-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHFNH (tip theo) 
tai ngày 31 tháng 12 nàm 2020 và cho nàm tài chinh k4tthüc cLing ngay 

4. TOM TAT CAC CHNH SACH KE TOAN CHU YEU (ti&p theo) 

4.3 Các khoàn phài thu (tip theo) 

D6i vai các khoàn nçy phâi thu qua han thanh toán thi mU'c trich Ip dci' phong theo hu'àng 
dn cüa Thông tu' so 48/20191TT-BTC do BQ îàì chinh ban hành ngày 08 thang 08 nàm 2019 
('Thông tu' 48') nhu' sau: 

Th&i gian qua han MO'c trIch dii' phOng 

TCJ' sáu (6) tháng dn du'&i mt (1) nãm 30% 
TU' môt (1) nãm den du'O'i hal (2) nãm 50% 
Ttr hai (2) nãm den du'&i ba (3) nàm 70% 
Trén ba (3) nàm 100% 

4.4 Tài san c6 thnh hQ'u hinh 

Tài san c6 dnh hO'u hinh du'cyc the hiên theo nguyen giá trü' di giá tr hao mon lOy ké. 

Nguyen giá tài san c6 dnh hu'u hmnh bao góm giá mua và nhcrng chi phi cO lien quan tru'c tiep 
den vic du'a tài san vào hot dng nhu' dy' kiên. 

Các chi phi mua sm, nàng cep và dói mO'i tài san c6 djnh hO'u hInh duc ghi tang nguyen 
giá cüa tài san Va chi phi bào trl, sü'a chO'a du'g'c h?ch toãn vao báo cáo kêt qua hot dng 
kinh doanh khi phat sinh. 

Khi tài san c6 dinh hO'u hlnh du'c bàn hay thanh I, và các khoãn lãi 16 phàt sinh do thanh l' 
tài san (là phn chênh loch  giO'a tien thu thuen tü' viOc bàn tái san vó'i giá tn con li cOa tài 
san) du'o'c hach toán vao báo cáo kêt qua ho?t dng kinh doanh. 

4.5 Tài san c6 d'inh vô hInh 

Tài san c6 djnh vO hinh du'Q'c ghi nhn theo nguyen giá trü' di giá trj hao mon lüy ké. 

Nguyen giá tài san cÔ dnh vO hinh bao g6m giá mua và nhu'ng chi phi có lien quan trci'c tiép 
den viOc du'a tài san vào sü' dt,ing nhu' dci' kiên. 

Các chi phi nâng cep và d61 mO'i tài san c6 dnh vo hinh du'g'c ghi tang nguyen giá cüa tài san 
va các chi phi khác du'p'c hch toán vào báo cáo kêt qua hot dOng kinh doanh khi phát sinh. 

Khi tài san c6 dnh vO hlnh du'oc bàn hay thanh lv', các khoân al hoàc 16 phát sinh do thanh 
l' tài san (là phân chênh lch giCi'a tiên thu thuàn tü' vic bàn tài san vO'i giã tr cOn lai ca tài 
san) du'yc hch toán vao báo cáo kêt qua hot dOng kinh doanh. 

4.6 Khu hao va hao mon 

Kheu hao tái san c6 clinh hu'u hlnh va tài san c6 dinh vO hlnh du'g'c trich theo phu'cYng phap 
khâu hao du'O'ng theng trong thOi gian hO'u dung  u'&c tlnh cia các tài san nhu' sau: 

Phu'o'ng tiên van tai, truyn den 
Thit bi van phOng 
Phân mêm may tinh 
Các tài san có dinh hu'u hlnh khác 

6 nàm 
3-4 nãm 
3 - 5 nãm 
3-4 nàm 
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Cong ty TNHH Qun I Qu Bo Viêt B09-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO iAi CHINH (tiép theo) 
tai ngày 31 tháng 12 näm 2020 và cho nàm tãi chinh ktthUc cüng ngày 

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

4.7 Chi ph! trã tru'oc ngän han và dài han 

Chi phi trà tru'a'c bao g6m các chi phi trâ tru'&c ngn han hoäc chi phi tr tru'ac dái han trén 
bng can dOl kê toán vã du'o'c phan bô trong khong tho'i gian trã tru'O'c hoãc thô'i gian cac 
tcyi ich kinh tê tu'o'ng 1rng du'cc tao ía tü' các chi phi nay. 

4.8 Các nghip vy bang ngoi t 

Các nghiOp v,i phát sinh bng cac db'n vi tin t khác vâi o'n vj tièn to ké toán cüa Cong ty 
(VND) du''c hach toán theo t' giá giao dich vào ngày phát sinh nghiOp vçi. Ti ngày két thüc 
k' ké toán, cac khoàn muc tiên tê cO g6c ngoi t di.rç'c dánh giá li theo t9 giá mua vào ca 
ngàn hang thng mi no'i Cong ty mó' tài khon cong bO. Tat c cac khon chênh lOch  t' 
giá thy'c tê phát sinh trong k' va chênh lOch  do ánh giá l só du' tiên t co goc ngoi tê cu61 
näm du'Q'c hch toán vào báo cáo kêt qu hoat dng kinh doanh. 

4.9 Phân ph61 Ip'i nhun 

Cong ty Qun l' Qu9 Bào ViOt là cong ty con 100% v6n chO so' hü'u cia Tp doàn Bâo ViOt. 
Lo nhuän thuãn sau thu thu nhp doanh nghiOp du'ç'c chuyn ye Tp doàn Bao ViOt  theo 
quy dnh ccia Tap doàn và các van ban pháp quy hiOn  hành cüa ViOt Nam. 

4.10 Lo'i !ch nhân vien 

Các khoãn trQ' cp hu'u trI 

TrQ' cp hu'u tn cho các can b, nhàn viên ca Cong ty sau khi nghi hu'u do co' quan Bao him 
Xá hi chi tra. Theo Quyêt dnh so 595/QD-BHXH cO hiOu lçi'c ngày 01 tháng 7 näm 2017, 
hang tháng Cong ty dã thçi'c hiOn viOc dOng váo qu9 hu'u tn, tO' tuât cho Co' quan Bao him 
Xà hOi Viêt Nam theo mO'c 14% trên mu'c lu'o'ng theo cOng viOc  hoc chO'c danh và phi cap 
lu'o'ng (nu cO) cOa can b, nhân viên. Cong ty cOng trich 3% mU'c lu'o'ng theo Cong viOc hoOc 
chO'c danh va phu cap kro'ng (nêu cO) cOa can bQ, nhãn vien d tham gia bao him y t. ICr 
ngay 31 tháng 12 nàm 2015, COng ty dã trin khai thy'c hiOn mu san phàm bâo hi4m hu'u tn 
cho can bO,  nhân viên vá'i mCrc dóng gOp tO' Cong ty là 1 triOu  dOng/ngu'O'i/tháng và Ca nhän 
dóng gOp t6i thi4u tO' 500.000 dOng/ngu'O'i trO' len. Theo dO, khi can bQ, nhãn viên nghi hu'u tn 
sé dç'c them quyên li tO' giá t Hp dOng hu'u tn theo sO nàm tham gia và mO'c dOng cOa 
Cong ty và phân gop them cOa cá nhàn. Ngoai ía, Cong ty khOng cO nghTa vv nao khác lien 
quan den trQ' cap hu'u tn. 

Tm' c4p thOi viOc  và trc, cp mt viec 

Trc' cp thOi viêc: Cong ty CO tràch nhiOm  chi trà trç cp thOi viêc cho ngu'&i lao dOng  dà 
lam viOc  thu'a'ng xuyên tO' dO 12 tháng trO' len, mi nàm lam viOc  du'Q'c trQ' cap mOt nO'a 
thang tiên lu'o'ng theo cOng viOc  hoc chO'c danh và phy cap lu'o'ng (nêu cO). ThO'i gian 
lam viOc  d tinh tr' cap thOi viOc là tong thO'i gian ngu'a'i lao dong  dä lam viOc  thy'c tê cho 
Cong ty trO' di thô'i gian ngu'O'i lao dOng  dã tham gia bao him that nghiOp (tO' ngáy 01 
thang 01 nàm 2009) theo quy dlnh  cOa Lut Bào him xä hi. Tin lu'o'ng dung d4 tinh 
du'o'c cp nhãt mOi kS'  báo cáo dy'a trên tiên lu'o'ng binh quan sáu tháng gãn nhât cho 
den ngày báo cáo. 

Tn' cp mt vic lam: theo quy dnh ti Oiu 49 B Lut Lao dOng hiOn  hành, Cong ty CO 
nghia vy chi trâ trç' cp mt viOc lam cho các nhân viên mat viOc do thay dOi co' cãu, cong 
ngh hoc sap nhp, hp nhât, chia tách doanh nghip. Trong tru'ô'ng hp nay, Cong ty 
Se cO nghTa vL,i tn trQ' cp mt viOc  vO'i tOng sO tin tu'o'ng du'o'ng mOt  thang lu'o'ng cho 
mOi näm lam viOc nhu'ng khOng du'ç'c thp hcin hai tháng tiên lu'o'ng. 
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THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tiép theo) 
tai ngày 31 thang 12 nãm 2020 và cho nàm tài chinh ktthüc cOng ngay 

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

4.10 Lo'i lch nhân viên (tiep theo) 

Qu bão him that nghiep 

Can cO' Lut Bo hi4m Xa hOi và Luät viec lam hin hành tO' ngày 01 thàng 01 nàm 2009, 
ngu'a'i lao dQng dông bang 1% tiên Iu'ang, tiên cong thãng dOng bo him tht nghip, ngu'o'i 
th dçing lao dng dông bang 1% qu9 tiên lu'o'ng, tiên cong dOng bao him that nghip cOa 
nhu'ng ngu'O lao dng tham gia bâo him that nghip va Nhà nu'ac h6 tr to' ngân sàch bng 
1% qu9 tin lu'ng, tiên cOng dOng bo hiém that nghiep cOa nhO'ng ngu'Oi lao dng tharn gia 
bo hiém tht nghip vao Qu9 bâo hirn tht nghip. Bo h14m Xa hOi Vit Nam th'c hien 
viêc thu, chi và qun 19 Qu9 bào him that nghiep. 

Ngoai các khori trèn, Cong ty dã dOng vao qu9 Bo him tai nan  lao dng - Bnh ngh 
nghip là 1% trén mO'c Iu'o'ng theo cOng vic hoc chU'c danh và phy cap lu'o'ng (neu co) cOa 
can bO, nhân viên den hêttháng 05 nãm 2017 và to' ngày 01 thang 06 nãm 2017 mU'c dOng 
là 0,5% trên mU'c lu'ng theo Cong vic hoc chU'c danh và phy cp lu'o'ng (riêu cô) cOa can 
bt, nhàn viên theo quy djnh cOa BHXH. 

4.11 Ghi nhân doanh thu 

Doanh thu du'q'c ghi nhn khi Cong ty cO kh nàng nhn duc cac lQ'i ich kinh t4 Co th xàc 
dinh du'c môt càch chãc chàn. Doanh thu dlPQ'C xác dnh theo già trj h'p 19 cOa càc khon 
dà thu hoãc sé thu du'o'c sau khi trO' di CáC khon chiêt khâu thu'o'ng mai,  giâm giá hang bàn 
và hang bàn b trâ lal.  Các diêu kn ghi nhn cv th4 sau dày cOng phài du'c dáp O'ng khi ghi 
nhn doanh thu: 

Doanh thu curig cp d/ch vu 

Doanh thu cung cp dlch  vy bao góm doanh thu tO' phi quâri 19 qu9, giá dch vu qun 19 danh 
muc Cy thác dâu tu' và phI thu'O'ng hoat dOng/giá dich vy quân 9 tO' hu qua danh myc du'o'c 
tInh toán theo càc diu khoàn cOa hp dOng quan 9 trêri co' s& don tIch. 

Lãi tCF k/nh doanh ch(i'ng khoán 

Lãi tO' kinh doanh chO'ng khoàn du'çc xàc dnh bang chênh lech giu'a giá bàn và giâ góc blnh 
quan cüa chO'ng khoàn. 

Tin ìâí 

Doanh thu du'ç'c ghi nhân khi tin lài phat sinh trên cc so' d6n tEch (CO tinh dn lci tCrc ma tài 
san dem Iai)  trO' khi kha nàng thu h61 tiên lãi là khOng chäc chn. 

c6 tCi'c 

C6 tO'c và lQ'i nhun du'c chia du'c ghi nhn là doanh thu khi quyn 1p'i du'ç'c nhn có tu'c 
cOa Cong ty v&i tu' càch là nhà du tu' du'c xác djnh. c6 tO'c bang Co phiu và các cO phiêu 
thu'O'ng nhn du'p'c khOng du'c ghi nhn là thu nhp cOa Cong ty ma chi cp nht so lu'ng cO 
phiêu theo dOi ngoai bang. 
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4. TOM TAT CAC CHINH SACH KE lOAN CHU YEU (tip theo) 

4.12 Thue thu nhap doanh nghiep 

Thu6 thu nhp doanh nghip hin hãnh 

îàì san thu thu nhp va thu thu nhp phal np cho nàm hiên hánh và cac nãm tru'àc duc 
xac dinh bang so tien du' kin phai flop cho (hoäc du'o'c thu hôi tu') co' quan thue du'a tren 
cac mCi'c thuê suât vâ cac Iut thuê CO hiu h,i'c den ngày két thUc kS'  kê toán nàm. 

Thug thu nhp hin hành du''c ghi nhn váo báo cáo kt qua hot dOng  kinh doanh ngoi trO' 
tru'ang hcp thu4 thu nhp phát sinh lien quan den mt khoân myc du'Q'c ghi thang vào vOn 
chü sO' hO'u, trong tru'äng h'p nay, thu& thu nhp hoán li cOng du'ç'c ghi nhn tn,rc tiep vào 
von chO sO' hO'u. 

COng ty chi du'c bO trO' cac tal San thus thu nhp hin hánh và thus thu nhp hin hành phai 
trà khi Cong ty cO quyên h9'p pháp du'ç'c bO trO' giO'a tài san thu thu nhp hiên hãnh vO'i thus 
thu nhp hin hành phài np và Cong ty dy' dlnh  thanh toán thu thu nhp hin hành phâi tra 
và tài san thuê thu nhp hien  hành trén co' sO' thuân. 

Thud thu nhap hoar, Ii 

Thu& thu nhap hoän lal du'q'c xác dinh cho các khoàn chênh lch tam thôi tai ngày kt thOc 
k' ke toán nàm giO'a co' sO' tInh thuê thu nhap cüa các tài san va nçy phài tra và giá trl ghi só 
ca các khoãn myc nay trong báo cáo tài chinh. 

Thug thu nhp hoãn li phài trâ duc ghi nhn cho tt câ các khoan chênh léch tm thO'i chu 
thuê, ngoai tro': 

Thus thu nhâp hoãn al phal trà phát sinh to' ghi nhn ban du cüa mQt tài san hay np' 
phai trâ to' mQt giao dich  ma giao djch nay khOng cO anh hu'O'ng den l'i nhun ké toán và 
IQ'i nhun tInh thuê thu nhp (hoc 6 tInh thuê) t?i  thô'i diem phát sinh giao dich;  Va 

Các chênh Ich tm thô'i chu thu gn Iin va'i các khoân du tu' vâo các cong ty con, 
Cong ty lien k& và cäc khoan vOn gOp lien doanh khi Cong ty cO kha nàng k14m soát thai 
gian hoàn nhâp khoàn chênh Inh tm thO'i và chäc chãn khoan chênh Ich tm thO'i sé 
khOng du'Q'c hoán nhäp trong tu'o'ng al CO th du' doán. 

Tài san thu thu nhp hoãn li cn du'Q'c ghi nhn cho tt câ cac chênh loch tm thô'i du'ç'c 
khu trU', giá tr du'o'c khäu tro' chuyn sang các nàm sau cOa các khoan 16 tinh thu và cac 
khoân u'u dãi thu chu'a sO' dyng, khi chàc chàn trong tu'o'ng al sé CO IQ'i nhun tInh thuê d 
sO' dung nhu'ng chênh Ich tm thai du'c khàu trU', các khoan 16 tinh thu và các u'u dãi thu4 
chu'a dyng nay, ngoai trCr: 

. Tài san thu4 hoãn li phát sinh to' ghi nhn ban du cUa mttài san hoc n' phâi tra to' 
mQt giao dch ma giao dich  nay khong cô anh hu'O'ng den Icyl nhuãn k toán hoàc Ioi 
nhun tInh thu thu nhp (hoc 6 tinh thuê) t?i  thô'i d14m phát sinh giao djch; 

D61 vO'i các chênh lch tm thO'i du'çc khu trO' phát sinh tO' các khoan du tu' vâo CâC 
Cong ty lien ket vá CáC khoan vOn gop lien doanh khi chàc chàn là chênh lnh t?m  tho'i Se 
du''c hoàn nhp trong tu'o'ng lal CO th4 dy' doán du'Q'c Va cO Ip'i nhun chu thue d sO' 
dung du'ç'c khoãn chênh léch tam thai do. 

Giá tr ghi só cOa tài san thu thu nhp doanh nghiep hoãn li phai du'c xem xét Ii vào ngay 
kt thOc k' kê toãn nàm và phâi giam giá trj ghi s6 cOa tài san thu thu nhp hoãn li den 
mO'c bao dm chàc chàn CO dO lç'i nhun tInh thuê cho phép lç'i Ich cOa mt phàn hoc toàn 
b tài san thuê thu nhäp hoän lal du'o'c sO' dung. Các tài san thuê thu nhp doanh nghip 
hoãn li chu'a ghi nhn tru'O'c dày du'c xem xét IE vào ngáy kêtthUc k' kê toán nàm và du'Q'c 
ghi nhn khi chãc chàn cO dO Io'i nhuän tInh thuê d cô th sO' dung các tài san thuê thu nhp 
hoän ll chu'a ghi nhân nay. 
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4.12 Thud thu nhãp doanh nghiep (ti4p theo) 

TIw4 thu nhâp hoãn I?i  (tp theo) 

Tài sn thu thu nhp hoän I?i  va thué thu nhp hoàn ti phài trâ du'c xác dnh theo thu 
suât dt,i' tInh sé áp dung cho nãm ma tài sn du'yc thu hói hay nç phâi tr du'yc thanh toán, 
dv'a trên cac mO'c thuê suàt và luãt thus cO hiu crc vào ngày két thOc k' kê toán nàm. 

Thu thu nhp hoän li du'pc ghi nhn vao báo cáo kt qua hoat dQng kinh doanh ngoi trü' 
tru'o'ng hcp thuê thu nhp phát sinh lien quan den mt khoàn muc  du'ç'c ghi thàng vo vOn 
chO so' hU'u, trong tnu'o'ng hQ'p nay, thuê thu nhâp hoân li cOng duc ghi nhri trçi'c tiêp vào 
v6n chü so' hCi'u. 

Cong ty chi du'çc bO trcj' các tài san thu thu nhp hoän li và thu thu nhâp hoãn Iai phãi trã 
khi COng ty cO quyên hçp phap du'cyc bO trCv giCi'a tài san thu thu nhap hiên hành vO'i thu4 
thu nhäp hién hánh phãi nOp và cac tài san thug thu nhp hoãn Ii Va thu thu nhp hoãn I?i 
phai trâ nay lien quan tO'i thuê thu nhp doanh nghip du'c quan l b&i cOng mOt  co' quan 
thuê dOi vâi cOng môt do'n vi chju thuè hoc Cong ty di dlnh  thanh toán thu thu nhp hin 
hành phai tra và tài sn thuê thu nhp hiên hành trên co' sO' thuân hoc thu hOl tâi sn dông 
thO'i vOl viêc thanh toán n phai trâ trong tcvng k' tu'o'ng lai khi các khoàn trpng yeu cUa thu& 
thu nhp hoàn li phai tra hoäc tài san thuê thu nhap hoãn lai du'çrc thanh toán hoc thu hOi. 

4.13 s6 du' bang khöng 

Các khoân myc hay s6 dv' du'çrc quy dinh trong Thông tu' s6 125/2011/TT-BTC ngày 05 thang 
9 nam 2011 cOa Bô Tài chinh ye viêc ban hãnh ch& do ké toãn áp dung cho cong ty quân l' 
Qu9 du tu' ch&ng khoán không du''c th hin trong báo cáo tái chInh nay ta các khoan mdc 
cO s6 dii' bang khong. 

4.14 Các qu' 

Theo Thông tu' s6 146/2014/TT-BTC do BO Tài Chinh ban hành ngày 06 tháng 10 näm 2014, 
Cong ty sO' dung  Icri nhun sau thuê hang näm d trich 1p các qu9 nhu' sau: 

Mü'c trIch lap tO' lo'i 
nhuân sau thus MO'c trIch Ip t& da  

Qu9 dii' trO' bó sung v6n diu le (*) 5% 10% v6n diu I 
Qu9 dv' phOng tài chinh va rOi ro nghièp vu 5% 10% von diu lé 

Các qu9 khác du'crc trich lap thea Nghi quy4t cOa HOi dông thành viên. 

(*) Cho nàm tài chInh k&t thUc ngày 31 tháng 12 näm 2020, s6 lieu cOa qu9 nay duc trinh 
bay trong myc "Qu. khác thuc vOn chU sO' hQ'u" trên Bang can d61 ké toàn tuãn thu vOl 
các yêu câu ye trinh bay cOa Thông tu' sO 1251201111T-BTC. 

4.15 Các ben lien quan 

Các ben du'o'c col là ben lien quan cOa Cong ty n4u môt ben cO khâ näng, try'c tip hoc gián 
tiêp, kim soát ben kia hoc gay anh hu'ó'ng dáng kê tO'i ben kia trong vic ra các quyet djnh 
tài chInh và ho?t dOng,  hoc khi Cong ty và ben kia cOng chju sy' kim soát chung hoc anh 
htthng dáng k chung. Các ben lien quan có th4 là các cong ty hoac  các Ca nhàn, baa gOm 
các thành viên gia dlnh than cn cOa các Ca nhän du'p'c cal là lien quan. 
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THUYET MINH BAO CÁO TAI CHFNH (tiép theo) 
t?i ngay 31 thäng 12 näm 2020 và cho nàm tài chInh kêtthUc cung ngày 

5. TIEN VA CAC KHOAN TU'YNG DLYGNG TIEN 

Ngay3l tháng 12 
nãm 2020 

VND 

Ngày3l tháng 12 
näm 2019 

VND 

Tin mat 33.436.327 58.491.077 
Tièn gO'i ngân hang 2.627.557.357 321 .801 .618 
Tièn gü'i tai Cong ty C6 phn Chii'ng khoán 
Bo Viêt 39.966800 43.210.632 
Các khon tu'o'ng du'o'ng tin (*) 5.000.000.000 

7.700.960.484 423.503.327 

(*) Các khon tu'ong du'ong tin là ho'p dóng tin gü'i có kS'  han góc khOng qua ba (03) thâng 
và du'cyc hu'cng al suãt 3,6%/nàm 

6.  CAC KHOAN DAU TU' TAI CHINH 

Thuyt Ngay3l thang 12 Ngày3l tháng 12 
minh näm 2020 näm 2019 

VND VND 
Dau tu' ngän hn 
Tiên gO'i ngän han 6.1 114.300.000.000 83.600.000.000 
06 phi&u niêm y4t 6.2 18.378.189 18.378.189 

114.318.378.189 83.618.378.189 
Dâutu'dài han 
Tin gi'i dài h?n 6.1 11.400.000.000 25.700.000.000 

11.400.000.000 25.700.000.000 

Du' phOng gim giá du tu' 

Giá tn thuân cUa các khoân dâu tu' 125.718.378.189 109.318.378.189 

6.1 Du t& tin g&i có kj' h?n 

Chi tit danh myc tin gO'i CO k' han tai ngay 31 thang 12 näm 2020 nhu' sau: 

Danh myc tiên gU'i (*) 

Ngay3l thang 12 
nãm 2020 

VND 

Ngày3l tháng 12 
näm 2019 

VND 

Tiên gUi ngän hn 114.300.000.000 83.600.000.000 
Ngan hang TMCP Sal GOn Ha Ni 36.900.000.000 11.000.000.000 
Ngan hang TMCP Bâo Vit 32.100.000.000 
Ngàn hang TMCP A Chäu 11.000.000.000 5.000.000.000 
Ngan hang TMCP Phát trin Thành phO HO 
Chi Minh 17.700.000.000 40.900.000.000 
Ngan hang TMCP Vit Nam Thinh vu'o'ng 9.200.000.000 26.700.000.000 
Ngan hang TMCP Hang Hi Vit Nam 7.400.000.000 

Tiên gui dài hn 11.400.000.000 25.700.000.000 
Ngän hang TMCP Tiên Phong 6000.000.000 25.700.000.000 
Ngân hang TMCP Sal Gôn Ha NQi 5.400.000.000 

125.700.000.000 109.300.000.000 

(*) Càc hcp dóng tin gO'i cO ki han  g6c tc' mu'O'i ba (13) dn hal mu'o'i tu' (24) thãng và 
du'c hu'ó'ng lài sut tCr 5,5%Inâm dn 7,5%/nam. 
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Giá mua vAo 
s6 kcing VND 

c6 phiéu niêm yt 

MBB 2.270 18.378.189 52.210.000 

Du'phOng 
Giá thi'c tê giàm giá 

VND VND 

Cong ty TNHH Qun I Qu9 Bo Vit B09-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAt CHINH (ti&p theo) 
tal ngay 31 tháng 12 nàm 2020 và cho näm tài chinh kêtthUc cOng ngày 

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

6.2 C6 phiu niêm yt 

ChO'ng khoán nm giCF tai th&i T14m 
31 thang 12 näm 2020 D phong 

Hoàn nhp giám gia 
du' phOng trich Ip 

näm tru'&c näm nay 
VND VND 

7. PHAI THU TU' HO13TDQNGDAU TU' 

Phi thu tO' hoat dOng du tu' bao góm khon Iäi dU'  thu  tal  thi dim 31 thâng 12 nãm 2019 
và 31 tháng 12 nãm 2020 cho các hcp dông tin gO'i Co k' han tai cac To chO'c tin dvng  cOa 
Cong ty. 

8. PHAI THU TIY HOIST DQNG NGHIEP vJ 

Phài thu hoot dng quán ly  qu dãu tu' 

Ngay31 thang 12 
nãm 2020 

VND 

Ngay31 tháng 12 
nãm 2019 

VND 

chU'ng khoán 409.355.147 354.645.039 
Phi qun I cOa Qu au tu' Giá tr! Bo Viêt 105.233.338 96.366.601 
Phi qun I cOa Qu9 fâu tu' CO phiêu Nàng 
dng BàoVit 77.534.207 72.061.081 
Phi qun I' cOa Qu9 Eu tu' Trái phi&u Bào Viêt 74.232.827 57.484.069 
Phi qun l' ciiia Qu £'âu tu' CO phiêu Trin 
vong Bào Vit 152.354.775 128.733.288 

Phâi thu hot dng quân ly danh myc üy 
thác dâu tu' 11.793.989.989 20.809.888.113 
Phi quân I' Ho'p dOng Oy thác cCia Baa hi4m 
Baa Viêt 1.596.239.737 1.857.847.201 
Phi quan I' Hop Ong Oy thác cOa Baa Vit 
Nhãn Th9 (NguOn truyen thông và nguôn UNV) 6.779.969.505 15.544.391.998 
Phi quân I cOa Cong ty TNHH Baa hiém Tokio 
Marine ViOt  Nam 33.660.642 
Phi quàn I cOa TOng Cong ty cO phân Tái bão 
him QuOc gia Vit Nam 30.527.107 54.055.916 
Phài thu khãc 3.353.592.998 3.353.592.998 

Phâi thu tu' hot dng nghip vy khác 72.258.368 17.006.212 
Phi dai I cOa Nhà du tu' 72.258.368 17.006.212 

12.275.603.504 21.181.539.364 

Dci' phong phai thu ngn han  khô dôi (3.353.592.998) (3.353.592.998) 

8.922.010.506 17.827.946.366 

23 



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

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tiép theo) 
tai ngy 31 thang 12 näm 2020 v cho nãm täi chinh kt th(ic cUng ngày 

9. CAC KHOAN PHAI THU KHAC 

Phài thu Báo h14m Bo Viêt 
Phi thu Cong ty TNHH MQt thành viên âu tu' 
Bo Viêt 
Phi thu Tp doan Bo Viêt 
Phâi thu khác 

10. CHIPHITRATRU'cYC 

Ngay31 thang 12 
näm 2020 

VND 

14.725.170.235 

46.030.356 

903.100.118 

Ngay31 tháng 12 
näm 2019 

VND 

60.160.860 
346. 012.316 
55.213.624 

15.674.300.709 461.386.800 

Ngày31 tháng 12 Ngay31 thang 12 
näm 2020 näm 2019 

VND VND 

Chi phi trá tru'rjc ngân han 
Trà tru'&c bo hiém trách nhiêm ngh nghip 719.347.260 632.481.967 

719.347.260 632.481.967 

Chi phi trã tru'ó'c dài han 
Chi phi câi to try sã' 73.205.396 138.901.919 
Trâ tru'c tEen thuê nhà (*) 5.006.994.196 9.973.281.115 
Cong cy dung cy 96.572.163 76.483.194 

5.176.771.755 10.188.666.228 

5.896.119.015 10.821.148.195 

(*) Tin thuê van phOng trà tru'O'c cho Cong ty TNHH Thu dO II theo Hp d6ng thuê van 
phong k giO'a BVF vã cOng ty nay trong tho'i gian näm (05) nàm k tü' ngay 05 tháng 01 
näm 2017. 
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Cong ty TNHH Quàn I' Qu9 Bâo Vit B09-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tip theo) 
tal ngày 31 thärig 12 nãm 2020 vâ cho nãm tâi chinh kêt thOc cOng ngay 

11. TAt SAN CO DiNH H&U HiNH 

Phucng tiên 
vn tá thiët bj 

truyên d&n 
VND 

Thi4t bj 
van pfiOng 

VND 
Khác 
VND 

T6ng 
VND 

Nguyen giã: 

Ti ngây 01/0 1/2020 4.046.780.000 3.722.205.722 402.920.000 8. 171.905.722 
Tang trong nàm 68.200.000 123.750.000 191.950.000 
Thanh I' trong nãm (623.581.296) (623.581.296) 

Tai ngày 31/12/2020 3.491.398.704 3.845.955.722 402.920.000 7.740.274.426 

Khâu hao IUy k: 

Tal ngáy 01/01/2020 2.692.139.413 3.411.046.969 267.098.560 6.370.284.942 
Khäu hao trong nãm 628.652.688 117.330.842 85.029.984 831.013.514 
Thanh I' trong näm (623.581.296) (623.581.296) 

Tal ngay 31/12/2020 2.69721 0.805 3.528.377.811 352.128.544 6.577.717. 160 

Giã tr con lai: 

Ti ngày 01/01/2020 1.354.640.587 311.158.753 135.821.440 1.801.620.780 

Tal ngây 31/12/2020 794.187.899 317.577.911 50.791.456 1.162.557.266 

12.  TAI SAN CO DNH VO HiNH 

Phn mm Phn mOm 
nghiep vu may tInh khác Tdng cOng 

VND VND VND 

Nguyen giá: 

Tai ngay 01/01/2020 14.435.109.000 1.245.533.483 15.680.642.483 

Tal ngây 31/12/2020 14.435.109.000 1.245.533.483 15.680.642.483 

Khu hao Iuy kê: 

Tai ngày 01/01/2020 9.189.804.721 1.148.394.584 10.338.199.305 
Khu hao trong nâm 2.640.739.404 88.393.274 2.729.132.678 

Ti ngày 31/12/2020 11.830.544.125 1.236.787.858 13.067.331.983 

Giá tn cOn Iai: 

Ti ngày 01/01/2020 5.245.304.279 97.138.899 5.342.443.178 

Tal ngày 31/12/2020 2.604.564.875 8.745.625 2.613.310.500 
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Cong ty TNHH Qun I Qu9 Bo Viêt B09-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAt CHiNH (tip theo) 
tai ngây 31 thãng 12 näm 2020 vã cho näm tài chmnh kêtth0c cOng ngày 

13. PHAI TRA NGU'&I BAN 

Phãi trà cac ben lien quan 

Ngay31 thang 12 
nãm 2020 

VND 

Ngày31 thang 12 
näm 2019 

VND 

Phâi tr Tap doan Bâo Viêt 2.523.186.611 513.506.699 
Phi tr Cong ty TNHH MTV £âu tu' Bâo Viêt 6.828.677 8.097.566 
Phi tr Tong Cong ty Bâo Vit Nhän thç 1.748.052 1.222.632 
Phi trâ TOng Cong ty Báo Him Bào ViOt 280.160.023 

2.811.923.363 522.826.897 

Phài trã ngu'cvi ban khác 
Cong ly TNHH Du Ljch €kro'ng Sat Ratraco 192.830.000 
Các khoan phâi tra khác 46.340.306 86.358.583 

239.170.306 86.358.583 

3.051.093.669 609.185.480 
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Cong ty TNHH Quàn I' Qu9 Báo Vit B09-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tiép theo) 
tai ngay 31 thäng 12 nàm 2020 vá cho nàm tãi chInh két thUc cOng ngày 

14. THUE VA CAC KHOAN PHAI NQP/(PHAI THU) NHA NU'&C 

Ngày 31 tháng 12 näm 2019 
s6 phái np trong 

Ngay 31 thang 12 nãm 2020 
S6canp 

Pháithu Phàinp näm trong näm Pháithu Phthinp 
VND VND VND VND VND VND 

Thu4 thu nhp cá nhãn 30.195.770 3.729.397.802 (3.692.366.277) 67.227.295 
Thu4 thu nhp doanh nghip 2.175.335.017 6.923.332.974 (11.223.735.017) (2.125.067.026) 
Thu GTGT - 413.921.229 492.495.258 (548.545.394) 357.871.093 
Thu khác 64.532.894 (64.532.894) 

Tang cng 2.619.452.016 11.209.758.928 (15.529.179.582) (2.125.067.026) 425.098.388 
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Cong ty TNHH Qun 19 Qu? Bo Vit B09-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAt CHFNH (tip theo) 
tal ngày 31 thang 12 näm 2020 vâ cho nãm tat chinh kêtthUc cing ngày 

15. CHIPHIPHAITRA 

Chi phi bo trl phn mm IMS  

Ngay3l tháng 12 Ngay3l thang 12 
näm 2020 nãm 2019 

VND VND 

- 836.775.078 

836.775.078 

16. CAC KHOAN PHAI TRA, PHAI NQP NGAN H1N KHAC 

Ngay31 thOng 12 Ngay3l thOng 12 
nOm 2020 nOm 2019 

VND VND 

Phi cOng doàn 
Bâo him xa hQi, baa hi4m y t4, baa him tht nghiep 
Phãi trâ khác 

17. QU? KHEN THU'&NG, PHUC LYI 

So du' ti ngày 01101/2020 
Tang trong nâm 
Trong dO: 
- TrIch I$p  tU' Io'i nhuãn cY Iai näm tru'&c 
- Nhn thOrn 
Sü' dvng  trong näm 

So dii' ti ngày 3111212020 

25.234.205 25.266.705 
302.173.203 300.173.203 
202.880.692 121.555.956 

530.288.100 446.995.864 

VND 

595.668.677 
2.075.702.806 

2.025.702.806 
50.000.000 

(1.685.100.493)  

986.270.990 
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Cong ty TNHH Quân I' Qu9 Bo Vit B09-CTQ 

THUYET MINH BAa CÁO TAI CHIN H (tiép theo) 
t?i ngãy 31 thang 12 nàm 2020 vâ cho nâm tãi chInh k4tth0c cCing ngày 

18. VON CHU S&HCJ'U 

Tinh hinh tang giãm riguón v6n chü s& hG'u: 

V6n chü s& hQ'u 
VND 

Lç"i nhuãn sau thus 
chu'a phan ph61 

VND 

Qu2 dy'phOng 
tài chInh 

VND 

Qu$ khác thuOc 
von chQ s& hCi"u 

VND 
Tdng cOng 

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 
Lçi nhun tang trong nàm 40.514.056.116 40.514.056.116 
Chuyn I9'i nhun ye Tap doàn Bo Vit (36.201.093.718) (36.201 .093.718) 
ThO lao HQi Ong thành vien và Kim soãt vien (226.666.667) (226.666.667) 
lrIch lap qu9 khen thu'&ng phUc lçi nàm 2018 (1.918.611. 82 1) (1.918.611.821) 
lrIch lap các qu dci' trCi' (4.051.405.612) 2.025.702.806 2.025.702.806 

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

Ti ngày O1I01/2020 100.000.000.000 19.014.221.266 8.144.608.619 8.144.608.619 135.303.438.504 
Lçi nhuàn tang trorig nãm 42.357.522.636 42.357.522.636 
Chuy4n Ii nhuán v Tp doàn Bâo Viêt (13.778.237.429) (13.778.237.429) 
Thu lao Hi dong thành vien vã Ki&m soãt vien (226.666.668) (226.666.668) 
Chi thu'&ng HOi ông thành viên vã Kiém soát 
vien (500.000.000) (500.000.000) 
Trich Ip qu9 khen thu'ông phUc Ic nãm 2019 (2.025.702.806) (2.025.702.806) 
Trich 1p các qu9 dci' trO' (3.710.782.762) 1.855.391.381 1.855.391.381 

Ti ngày 31/1212020 100.000.000.000 41.130.354.237 10.000.000.000 10.000.000.000 161.130.354.237 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bâo Vit B09-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (ti4p theo) 
ti ngày 31 thang 12 nàm 2020 Va cho näm tài chinh këtthOc cOng ngày 

19. DOANH THU TCJ' HOATDONG KINH DOANH 

Cho näm tãi chInh 
kOt thUc ngAy 31 

tháng 12 nãm 2020 
VND 

Cho nãm tài chIn/i 
kêt thUc ngày 31 

tháng 12 nãm 2019 
VND 

Phiigia d!ch  vy quãn I' tU' hç'p dông üy 
thác 91.220.881.473 91.793.023.176 

Tóng Cong ty Bo Vit Nhãn Th9 
(NguOn truyên thóng) 50.729.167.416 49.263.300.241 

- Tong Cong ty Bão Vit Nhân Thç 
(Nguon UNV) 33.665.536.041 35.844.408.769 

- Tong Cong ty Bâo him Bâo Vit 5.949.411.744 5.648.754.188 
- Cong ty TNHH Bo hi4m Tokio Marine 

VietNam 410.270.277 411.786.177 
TOng Cong ty cO phân Tái báo him 
Quôc gia Vit Nam 466.495.995 624.773.801 

Phi thu'o'ng 8.996.624.244 8.531.853.448 
- TOng Cong ty Bao ViOt Nhân thQ 

(Nguon truyen thông) 8.104.212.482 7.632.593.127 
- Tong Cong ty Bào hiêm Bo Vit 892.411.762 847.313. 128 
- Cong ty TNHH Bâo h14m Tokio Marine 

Viêt Nam 51.947.193 

Phi quân ly qu9 4.221.041.167 10.625.256.198 
- Qu9BVIF 1. 126.251.885 7.577.507.796 
- QuBVPF 1.503.078.491 1.498.112.497 
- Qu9BVBF 801 .261.173 616. 145.752 
- Qu9 BVFED 790.449.618 933.490.153 

Phi dal l phân ph 61 228.938.767 69.242.370 

104.667.485.651 111.019.375.192 

20. CHI PHI HOATDQNG KINH DOANH 

Cho nãm tài chInh Cho nàm tài chInh 
kt thUc ngày 31 kt thUc ngày 31 

tháng 12 nãm 2020 tháng 12 näm 2019 
VND VND 

Chi phi phân bO bo him trách nhim 
ngh& nghip 757.384.707 774.922.828 
Chi phi khâu hao va bào trI phân mêm IMS 1.143.779.475 3.780.824.366 
Chi phi ho?t dcng quân I' kinh doanh khác 24. 597. 970 80.269.198 

1.925.762.152 4.636.016.392 
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Cong ty TNHH Qun I Qu9 Bo Vit 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (ti&p theo) 
tai ngáy 31 tháng 12 nãm 2020 và cho nám tài chinh kêt thüc cOng ngáy 

21. DOANH THU HOATDQNc3 TAI CHINH 

Cho näm tái chInh 
kêt thUc ngáy 31 

thang 12 nám 2020 
VND 

B09-CTQ 

Cho näm tài chInh 
kêt thUc ngày 31 

tháng 12 nãm 2019 
VND 

Läi tin gi'i CO k hn 
C6 tcrc 

8.942.963.239 

 

7.660.885.180 
1.096.800 

    

    

8.942.963.239 7.661.981.980 

22. CHI PHI QUAN L'' DOANH NGHJP 

Cho nãm tài chInh 
k4t thUc ngày 31 

thang 12 nãm 2020 
VND 

Cho nãm tài chmnh 
kêt thOc ngáy 31 

thang 12 näm 2019 
VND 

Chi phi Iu'o'ng và các khoân lien quan den lu'o'ng 
Cong cy, dyng cy, do dUng van phOng 
Kheu hao 
Chi phi dich vy mua ngoâi 
Chi phi thuê van phong 
Chi phi dáo to nhân viên 
Chi phi thu, phi 
Cong tác phi 
Chi phi khác 

29.717.763.074 30.748.663.093 
247.201.839 603.484.403 

1.579.591.639 903.921.262 
12.728.370.666 11.006.960.496 
5.667.148.947 5.746.841.182 

993.784.989 1.639.066.514 
495.267.985 477.781.230 
635.424.886 1.434.537.843 

10.169.102.054 10.845.035.510 

62.233.656.079 63.406.291.533 

23. THUE THU NHiP DOANH NGHIEP ("TNDN") 

Theo quy dinh thus hiên hành, Cong ty cO trách nhiêm nOp  thu& thu nhâp doanh nghiep vài 
thuê suât 20% lcri nhun chlu thuê. Theo Nghi quyét sO 116/2020/QH4 do QuOc hOi ban hánh 
ngày l9tháng 06 nàm 2020, COng ty du'o'c gim 30% sO thué TNDN cUa näm 2020. Các bão 
cáo thuê cOa Cong ty Se chu su' kiem tra cUa co quan thuê. Do vic ap dung lut và các quy 
dnh ye thuê cO the du'ç'c giãi thich theo nhiêu each khác nhau, sO thuè &ro'c trinh bay trén 
báo cáo tài chinh có the Se bi thay dói theo quyêt dinh cu6i cOng ci:ia co' quan thu. 

Cho nãm tâi chmnh Cho nám tài chInh 
kt thUc ngày 31 kêt thác ngày 31 

tháng 12 näm 2020 thang 12 nãm 2019 
VND VND 

Chi phi thue TNDN hiOn hành 6.923.332.974 10.295.779.844 
Chi phi/(thu nhp) thug TNDN hoãn Iai 167.540.016 (167.540.016) 

TONG CQNG 7.090.872.990 10.128.239.828 
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Cong ty TNHH Qun I Qu Bo Vit
B09-CTQ 

THUYT MINH BAO CÁO TAI CHNH (tip theo) 
t?i ngày 31 tháng 12 nãm 2020 Va cho nãm tài chInh kt thOc cOng ngày 

23. THUE THU NHAP DOANH NGHIEP ("TNDN") (tép theo) 

23.1 Chi ph! thud thu nhap doanh nghiep hiên hành 

Du'ài dày là d6i ch14u Icyi nhuán thun tru'O'c thu Va thu nhp chiu thu: 

Lo'i nhuân tru'tyc thuê 

Các khori dIu chinh giàm 
- Thu nhp khong ch/u thu4 tu' c6 tu'c, Icii 

nhu$n dLr/c chia 
Hoán nhp chi phi chu'a ccic khu trC, 
näm tru'&c 

Các khoàn dleu chinh tang 
- Chénh ich tam th&i chi phi da phát sirih 

nhu'ng chu'a nhn hOa dcin 
- Chi phi khOng cTu'çc trCr khi tInh thud 

Lo'i nhuân chiu thu 

Thuê suât thu TNDN hiên hành 

Thuê TNDN theo thuê sut 20% 

Eiu chinh gim thug TNDN 30% theo Nghi 
quyèt 116/2020/QH4 do QuOc hOl  ban hành 
ngày 19 tháng 06 näm 2020 

Chi phi thu TNDN hin hành 
Thu& TNDN phái trâ du nàm 
Thu& TNDN dã trâ trong nâm 

Thuê TNDN (phãi thu)/phài trà cu6i nãm  

Cho näm tthi chInh 
kêtthác ngày 31 

thang 12 näm 2020 
VND 

49.448.395.626 

(925.000) 

(925.000) 
4.907.760 

4.907.760 

49.452.378.386 

20% 

6.923.332.974 
2.175.335.017 

(11.223.735.017)  

(2.125.067.026)  

Cho näm tài chinh 
kêt thUc ngày 31 

thang 12 nám 2019 
VND 

50.642.295.944 

(1.096.800) 

(1.096.800) 

837.700.078 

837.700.078 

51.478.899.222 

20% 

10.295.779.844 

10.295.779.844 
2.079.746.940 

(10.200.191.767)  

2.175.335.017 

9.890.475.677 

(2.967.142.703) 

23.2 Clii phi thu4 thu nhp doanh nghiep hoãn I?' 

Cong ty dà ghi nhân mOt s6 khon thu thu nhap doanh nghip hoãn lal phài trá Va tài sn 
thu thu nhap hoân I?i chinh cO các biên dong trong nàm nay và nàm tru'àc nhu' sau: 

Báo cáo kt qua ho?t c1ng 
Bang can cT6i ké toán kinh doanh 

NgAy31 thang 
l2näm 2020 

VND 

Ngày31 tháng 
12 näm 2019 

VND  

Cho nám tài 
chInh két thUc 
ngay3l tháng 
12 näm 2020 

VND 

Cho nám tài 
chfnh kêt thUc 
ngay3l thang 
12 näm 2019 

VND 
Tài san thug thu nhp 
hoãn Iai 

(Chi phI)lThu nhp 
thuê thu nháp hoãn 
Ii tinh vao két qua 
kinh doanh 

167.540.016 (167.540.016) 167.540.016 

(167.540.016) 167.540.016 
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Qu9DutuCó 
phiêu Nàrig Dng 
Bào Viêt 

Qu9 fiu tu' Giá tn 
Bo Viêt 

Qu9 Du tu' Trái 
phiêu Bâo Vit 

Qu9Sutu'C6 
phiêu Trjên vQng 
Bâo Viet 

COng ty TNHH 
MW Sãu tu' Bao 
Viêt 

T6ng Cong ty 
Bo h14m Bào Viêt 

Qu7doCOngty 
cangquanI9 

Qu9doCOngty 
dang quàn 19 

Qu9doCOngty 
dang quán 19 

Qu9 do Cong ty 
dang quàn 9 

COng ty con 
cOng Tap oân 

COng ty con 
cOng Tap doàn 

Cong ty TNHH Qun 19 Qu9 Bào Vit
B09-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tip theo) 
tal ngày 31 thang 12 nàm 2020 Va cho näm tãi chinh kêtthUc cOng ngày 

24. GIAO D!CH vOi CAC BEN LIEN QUAN 

NhO'ng giao dich tr9ng yéu vOi cac ben lien quan trong näm nhu' sau: 

Ben lien quan M6i quan h 

Tp oàn Bao Viêt COng ly m 

Tng COng ty COng ty con 
Bo Vit Nhân th9 cOng Tap doàn 

Nci dung nghip vq Cho nãm tài Cho nàm tài 
chInh kOt thOc chinh kOt thOc 

ngay3l tháng l2ngày3l tháng 12 
näm 2020 nãm 2019 

VND VND 

L'i nhun dä chuyn v 13.778.237.429 36.201.093.718 
Song gop kinh phi An 
sinh xä hôi 

(2.863.497.450) (653.987.684) 

Chi phi CNTT (1.702237.929) (1.662.037.855) 
Chi phi àotao 12.000.000 (252.000.000) 

Doanh thu phi qun 19 790449.618 933.490.153 

Doanh thu phi qun 19 1.126.251.885 7.577.507.796 

Doanh thu phi quàn 19 80 1.261.173 616.145.752 

Doanh thu phi qun 19 1.503.078.491 1.498.112.497 

Chi phi tin thuO nhà (700.862.026) (794.123.352) 
Chi phi tiOn din, tiOn gOi 
xe 

(41.682.159) (48.139.924) 

Doanh thu phi qun 19 & 
phi qun 9 tO' hiu qu 
danh muc 

6.841.823.506 6.496.067.316 

Phi bào hi4m sO'c khóe 
bàn din 

(435.340.400) (461.746.328) 

Phi baa h14m K-care (151.128.900) (157.349.790) 
Bào hiêm than nhân can 
bO 

(315.750.493) (24t672. 000) 

Bào him a to (51.204.479) (75.596.201) 
Bao h14m trách nhim 
nghO nghiep (*) 

(757.384.707) (774.922.828) 

Doanh thu phi quân 19 & 
phi thtthng 

92.498.915.939 92.740.302.137 

Phi bào him nhân tho (894.000.000) (906.000.000) 
An Phát trQn dO'i 
Phi baa h14m hu'u tn (**) (409.000.000) (425.000.000) 
Chi phi workplace (7.247.940) (7.256. 877) 

Phi Iu'u k9 (3.378.792) (3.667.166) 

Doanh thu phi quân 19' 
qu9 và phi thu'&ng 

410.270.277 463.733.370 

Doanh thu Iai tin gO'i 828.838.356 1.587.534.247 

Cong ty CP ChU'ng 
khoán Bào Viêt 

COng ty TNHH Bo 
him Tokio Marine 
Vit Nam 

Ngân hang TMCP 
Bo Viêt 

COng ty con 
cOng Tap doàn 

COng ty liOn 
doanh 

COng ty liOn kt 
cOa Tap coàn 
Bo Viêt — Cong 
ty me cOa BVF 

(*) chi phi phãn bó trong näm cOa Ho'p dÔng Bao hi4m trách nhim Ngh nghiep. 

(**) khOng baa góm s6 tin nhän viOn tçi' ông. 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bâo Vit
B09-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAt CHiNH (ti4p theo) 
t?i ngãy 31 thang 12 nàm 2020 vã cho nãm tài chirih kêtthüc cOng ngày 

24. GIAO DCH vOi CAC BEN LIEN QUAN (tip theo) 

S6 du' các khon phi thu va phi tr trQng y&u vO'i các ben lien quan t?i ngày kt thOc nàm 
tài chinh: 

Ngay 31 fháng 12 Ngay 31 thang 12 
näm 2020 nãm 2019 Ben lien quan Phài thul(phái trá) VND VND 

Bào him Bo Vt Phái thu phi quàn l' tO' hiu qu 
danhmycdâutu'Cjythác 

1.596.239.737 1.857.847.201 

Phâi thu khãc 14.725.170,235 

Bào Viêt Nhân tho Phài thu phi qun l' danh muc 
dâu tiv cOa Bào Viêt Nhàn th 

6.779.969.505 15.544391.998 

(Nguon Truyn thông và Nguon 
UNV) 
Phài trà chi phi workplace (1.748.052) (1.222.632) 

Tap doàn Bo Viêt Phái tr phi cong nghe thông tin 
va các khon khác cho Tap 
doàn Bào Vit 

(505.701.477) (513.506.699) 

Phãi thu/(Phi tr) ye áng gOp 
kinh phi ASXH 

(2.017.485.134) 346.012.316 

Qu Du tu' Giá tn Phài thu phi quàn I' 
Bo Viêt 

105.233.338 96.366.601 

Qu Eu tu' C phi4u Phi thu phi qun l' 77.534.207 72.061,081 
NSng Dtng Bo Viêt Phi thu phi dai I' 1.379.499 221.700 

Qu9 Däu tu' Trái Phi thu phi quàn l' 
phieu Bão Viêt Phi thu phi di l' 

74.232.827 
29.188.675 

57.484.069 
14.474.164 

Qu9 Du tu' Cc phi4u Phi thu phi qun l' 
Trin vong Bào Vit Phi thu phi di l' 

152.354.775 
41 .690.194 

128.733.288 
2.310.348 

Cong ty TNHH MTV Phài trá tin din, tin güi xe 
au tu' Bo Viêt fàt ccc thuê van phong 

(6.828.677) 
46.030.356 

(8.097.566) 
60.160.860 

Cáo giao d/ch vol cac ben lien quan khác 

Thu nhap (lu'o'ng, thu'ong hiu qu lam vic, thu lao) dã chi trâ trong nám 
cOa HOI dng Thành Viên, Kim soát vien chuyên trãch và Tong Giám dOc 
nhu' sau: 

cho cãc thành viên 
Cong ty trong nãm 

Cho nãm tài chInh Cho nãm tài chInh 
kt thOc ngáy 31 kêt thUc ngày 31 

tháng 12 nãm 2020 thang 12 nãm 2019 
VND VND 

TOng giám dOc kiêm thành viên HDTV 
Kim soãt viên chuyen trách 

2.229.319.537 
684.185.432 

2.262.381.373 
700.198.070 

ChO tch HDT\J (không chuyên trách) 93.333.333 93.333.333 
Thành vién HEW (khOng chuyén trãch) 66.666.666 66.666.666 

TONG CONG 3.073.504.968 3.122.579.442 
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Cong ty TNHH Quân l' Qu9 Bo Vit B09-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tip theo) 
tai ngay 31 thang 12 nãm 2020 Va cho nãm tài chinh ktthUc cUng ngày 

25. TAI SAN THUE NGOAI 

Cam kt thuê ho?t dng 

Cong ty hin sang thuê van phony theo hQ'p óng thuê hot dOng. Vào ngày kt thUc kS' ké 
toán nãm, các khoén tin thuê phéi tré trong tuo'ng Iai theo hç'p dông thuê hot dOng du'c 
trInh bay nhu' sau: 

- Du'ài 1 nàm 
- Tü'ldén5nãm 

Ngày31 thang 12 
ham 2020 

VND 

607.600,699 
2.126.602.447 

Ngày31 thang 12 
nãm 2019 

VND 

509.564.679 

TONG CONG 2.734.203.146 509.564.679 

26. THUYET MINH MQT SO TNH HiNH VA KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH 

26.1 Hoat dOng quãn Iy quj 

Nãm nay Nãm tru'&c 

T6rig s6 Qu9 dang thgj'c hin quén J 
Giá trl tài sen rông cOa Qu9 dang thy'c hiên 
quén ' (VND) 
S6 !u'o'ng Qu9 lap trong nãm 
So lu'çng Qu9 dOng trong nãm 
Phi quén l phát sinh trong näm (VND) 
Trong dO: 

Ph! quàn l' Qu,ç (VND) 

26.2 Hoat clOng quàn ly danh myc c1u tir üy thác 

4 4 

1.659.152.308.636 1.478.864.480.425 

4.221.041.167 10.625.256. 198 

4.221.041.167 10.625.256.198 

Nám nay Nãm tru&c 

T6ng s6 hcip dóng y thãc da k' cOn hiu l'c Va 
dang hoat dQng ti cuoi nãm 
SO ho'pdóng k trong näm 
Tong so vOn Oy thãc dâu tu' tal  cuOi nâm (Tinh 
theo NAV - VND) 
Phi quân I' phát sinh trong nãm (VND) 
Trong dO: 
- Ph! quán Ij' (VND) 
- PhItht!&ng/phfquânj)"t(,hjeu qué danh 

muc (VND) 

4 
4 

4 
4 

76.918.743.355.818 61.140.206.049.545 
100.217.505.717 100.324.876.624 

91.220.881.473 91.793.023. 176 

8.996.624.244 8.531.853,448 
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Cong ty TNHH Quán I' Qu9 Báo Vt
B09-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tip thea) 
tai ngay 31 thang 12 nàm 2020 vâ cho näm tãi chinh k4tth0c cOng ngáy 

26. THUYET MINH MQT SO TINH HINH VA KET QUA HO1T DQNG KINH DOANH (t14p thea) 

26.3 Mtt s6 chi tiêu dánh giá khái quát tInh hInh hoat dtng cza Cong ty 

1. Bôtrjccycâutàisàn 

Nãm nay! 
SO cu6inãm 

Närn tru'Oc/ 
s6 däu nãm 

Tài sn dài h?n/Tóng tãi sn 11,55% 28,71% 
Tài sn Iu'u dOng/Tóng tài san 88,45% 71,29% 

2. Trsutsjnhkyj 
19 suât Ipi nhuän sau thu&/Doanh thu 
T9 sut Icyi nhuän sau thuêNôn dieu Ie 

37,28% 34,14% 

ägOp 42,36% 40,51% 

3. TInh hInh tài chinh 
T9 le nc phãi trarróng tai sn 8,57% 10,07% 
Tiên vâ dâu tu' tài chFnh ngãn h?nrr6ng nç 
ngänhan . 
Tóng giã tr con Ii cOa tài san co 

807,72% 554,93% 

dinh/T6ng vOn chO so' hO'u 2,34% 5,28% 
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Cong ty TNHH Qun I Qu Bo Viêt
B09-CTQ 

THUYET MINH BAa cÁo TAI cHFNH (tiép theo) 
tai ngay 31 tháng 12 nãm 2020 vä cho nãm tâi chinh két thüc cüng ngày 

27. GIAI THICH vA THUYET MINH DANH MyC DAu TI! UY THAC Td CONG TY 

27.1 Tin g&i cta nhà du tuy thãc 

S6 du t?i  ngày 
01/01/2019 

VND  
Tang trong näm 

VND 
Giám trong nàm 

VND 

S6 du' ti ngày 
31/12/2019 

VND 
Tang trong näm 

VND 
Giám trong nàm 

VND 

SO du' ti ngày 
3 1/12/2020 

VND 

Nhà du tu' Uy thác 
trong nu&c 
Bo Vit Nhán th 
Bào Him BaoViet 
Tong Cong ty CO 
phn Tái bào hiOm 

87.664.905.921 
85.857.076.523 

250.365.349 

74.342.909.786.933 
69.209.440.865.448 

4.991.068.458.360 

(74.425.589.925.672) 
(69.291.499.107.019) 
(4.991.229.695.745) 

4.984.767.182 
3.798.834.952 

89.127.964 

105.133.891.187.639 
99.740.830.083.250 

5.208.327.464.959 

(105.130.869.250.432) 
(99.737.004.831.979) 

(5.208.218.516.989) 

8.006.704.389 
7.624.086.223 

198.075.934 

QuOc gia Viet Nam 
Khác 

1.552.803,391 
4.660.658 

142.400.454.045 
9.080 

(142.860.858.908) 
(264.000) 

1.092.398.528 
4.405.738 

184.733.630.862 
8.568 

(185.645.637.464) 
(264.000) 

180.391.926 
4.150.306 

Nhà du tu' t)y thác 
nu'ó'c ngoài 
Tokio Marine Vit 

61.692.341 154.389.854.622 (154.244.610.280) 206.936.683 138.539.745.790 (138.201.911.040) 544.771.433 

Nam 61.692.341  154.389.854.622 (154.244.610.280) 206.936.683 138.539.745.790 (138.201.911.040)  544.771.433 
87.726.598.262  74.497.299.641.555 (74.579.834.535.952) 5.191.703.865 105.272.430.933.429 (105.269.071.161.472) 8.551.475.822 
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Cong ty TNHH Quân I? Qu9 Bâo Vit B09-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tip theo) 
tai ngày 31 thàng 12 näm 2020 và cho nàm tài chinh két thtc cing ngày 

27. GIAI THICH VA THUYET MINH DANH MC DAU TI? UY THAC TAI CONG TY (ti4p theo) 

27.2 Danh muc du ti cüa nhà du tu'áy thác 

Ngay3l tháng 12 
näm 2020 

VND 

Ngay 31 thang 12 
nãm 2019 

VND 

Nhà clãu tu' Uy thác trong nu'ó'c 88.367.212.500.168 74.496.181.191.555 
Trái phi&u 34.131.192.883.268 31.345.120.491.341 

Trong do trái phiOu doanh nghip bj giãm gia: 779.982.016.502 429.982.016.502 
C6 phiu 990.413.589.700 1.335.654.673.014 
Trong dO: 

- c6 phi4u niêm yt b! gim giá san HNX 
So Iu'csng ma cO ph/eu 2 2 
Giá tn ghi sO 58.351.902.390 59.362.365.815 

- Co phiéu nièm yt bj giám già san HOSE 
SO hro'ng ma cO phieu 3 8 
Giá tr/ghis6 35.572.174.422 396.348.809.266 

- CO ph14u chu'a niêm yt bj gim giá 
SO Iu'crng ma cO phieu 2 3 
Giá tn ghi sO 241.020.381.040 122.408.781.040 

Tin gCri cô kS'  tin 53.243.500.000.000 41.813.300.000.000 
Trong do tiên gL',i b/ giám giá 78.800.000.000 95.800.000.000 

Ou tu' khác 2.106.027.200 2.106.027.200 
Trong dO cac khoân b/ giàm giá 2.106.027.200 2.106.027.200 

Nhà clau tu' üy thác nu'ó'c ngoài 212.977.404.796 212.357.781.825 
Träi phiu 111.000.000.000 102.557.781.825 
Tin gi cO kS'  hn 101.977.404.796 109.800.000.000 

88.580.189.904.964 74.708.538.973.380 

Giã trj tài sn b gim giã/rüi ro 6' trén Ia theo giá trl gh sO tai thô'i dim 31/12/2020 và 
31/12/2019. Trong dO Giá tn c6 phiêu bj giâm gia & trén là theo giã vOn, tu'o'ng 0'ng v&i giá tn 
thj tru'&ng cüa càc cO phiêu bi gim giá tai  th&i dim 31/12/2020 là 249.967.389.381 VND va 
tai thai dm 31/12/2019 là: 273.048.680.062 VND. 

27.3 Các khoán phãi thu ca nhà du tu'üy thác 

Ngay31 tháng 12 
nãm 2020 

VND 

Các khoân phâi thu 2.627.613.901.518 

Ngay3l thang 12 
nám 2019 

VND 

2.500.640.762.946 
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Cong ty TNHH Qun 19 Qu9 Bo Vit B09-CTQ 

THUYET MINH BAa CÁO TAI CH[NH (ti4p theo) 
tal ngày 31 tháng 12 nãm 2020 Va cho näm tài chinh kêt thUc cOng ngay 

27. GIAI THICH vA THUYET MINH DANH MVC oAu flY UY THAC TI CONG TY (tip theo) 

274 Cáckhoãnphãitrá cóa nhàdutu'tythac 

Ngay31 tháng 12 
näm 2020 

VND 

Các khoàn phâi trà 13,694,267,149.539 

27.5. Thông tin khác 

Ngay31 fháng 12 
nãm 2019 

VND 

15.418.144.420.880 

Lien quan dn Hop dóng u9' thãc v&i COng ty Co phn Nhiêt d1n Phà Lai, Cong ty a thi,ic 
hiOn nghTa vu hoàn trâ theo phan quyet tai Bàn an sO 162/2020/KDTM ngày 11 thang 09 nàm 
2020 cOa Toà an nhän dan Thành phO Ha NOI. 

28. CHINH SACH QUAN LY RUI RO TAI CHNH 

Muc tiêu cOa hoat cng Quàn 9' rOi ro tal  Tp doàn Bào Vit và các Cong ty con nhm phong 
ngCi'a nhO'ng rOi ro tiêm n cO th4 xày ra d4 gOp phàn duy tn hoat dQng kinh doanh cOa Ip 
doàn Bào Vit Va cac Cong ty con theo phu'o'ng chàm On dlnh, an toàn, hièu qua; gOp phn 
t?o ra mOi tru'o'ng quàn 19' minh bach;  bào v tai san và uy tin cOa Tp dban Bão Vit và cac 
Cong ty COn. 

Hoat dng quàn 9' 101 no uc tin hành thOng nht tO' Ban Lãnh dao  dn tU'ng bQ phn chO'c 
nàng, can bO tai Ip  doàn Bào Vit Va CaC Cong ty con theo mOt nguyen tàc chung nhm chO 
dOng phát hiOn,  dánh giá Va kiém soát tác dcng cOa cac Io rOl ro dOi vài hoat dng kinh 
doanh cOa doanh nghip. 

Ban Giám dOC Cong ty xem xét và thOng nht ap dung  các chinh sách quàn 19' cho nhU'ng rOl 
ro nOi trén nhu' sau: 

Rüi ro tIn dyng 

ROi ro tin dung là rOi no ma 6i tác sé khOng thu'c hin các nghia vu cOa rninh theo quy djnh 
cOa mOt  Cong Cu tài chinh hoc hop dOng khách hang, dan dn tOn that ye tài chinh. Cong ty 
phâi dOi mt vO'i nhO'ng rOi ro thanh toãn khi tham gia k9' kêt vao nhO'ng khoàn dâu tu' tiên gO'i 
CO k9' han,  trái phiêu doanh nghip, Va các khoân phâi thu khách hang. 

Tin gQ'ingan hang 

ROi ro tin dung  dOi vO'i CáC khoân tin gO'i du'c hi4u là nguy co' khOng thu h61 du'Q'c cà gOc và 
Iãi theo thO'i han dã an dnh trong hop dOng xày ra do to chO'c tin dung  phá san, b tut hang tin 
dung hoc mt khâ nàng thanh khoân. 

Cong ty chO yu duy tn sO du' tiên gO'i ti cac ngân hang cO uy tin 6' Vit Nam. ROI ro tin dung 
dOi vO'i sO du' tiên gO'i tal  cac ngan hang du'ç'c quàn 9' theo chinh sách cOa Cong ty. ROi ro 
tin dung  tOl da cOa COng ty d61 vO'i các khoàn muc  trong bang can dOi kê toán tal  m6i näm 
Ip báo cáo chinh là giá tr ghi sO nhu' trinh bay trong Thuyêt minh sO 5 Va Thuyêt rninh sO 6. 
Cong ty nhn thây mO'c dO tp trung rOl ro tin dung  dOi vO'i tiên gO'i ngan hang là thâp. 

Phái thu khách hang 

Cong ty quàn 19' rOi no tin dung  khách hang thong qua các chInh sách, thO tuc Va quy trinh 
kim soát cOa Cong ty cO lien quan den vic quàn 19' rOi ro tin dung khách hang. 

Cong ty thLr&ng xuyên theo dOi các khoàn phài thu khãch hang chu'a thu dLrc. 6i vO'i cac 
khách hang Ian, Cong ty thçrc hin xem xét su'  suy giãm trong cht lu'ng tin dung cOa tO'ng 
khách hang tal  ngày 1p báo cáo. COng ty tim cách duy tn kiêm soát cht ché dOl vO'i cäc 
khoàn phài thu tOn dng và giãm thiu rOi ro tin dung. 
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Cong ty TNHH Quán I' Qu9 Bo Vit B09-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tiép thea) 
tai ngày 31 thang 12 näm 2020 Va cho näm tài chinh két thOc cOng ngày 

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

Rái ro tin dung (tip thea) 

Phái thu khách hang (tip thea) 

Du' phong du'o'c trich 1p thea quy dlnh  ca Thông tu' s 48/2019/TT-BTC ctia BO Tài chinh 
ngày 08 tháng 08 nãm 2019. 

Trong do: 

Chu'a qua h?n  và khOng giàm giá t,j: các tài san tâi chInh hoc GaG khoân cho vay vO'i 
al suât Va n góc chu'a tO'i ngày dão han  và khong có bang chO'ng ccia vic suy giam giá 
trj. 

Qua h?n  nhu'ng không giãm giá tr/ riêng biêt tài san tài chInh vO'i lài suát và nç goc 
dà qua han  nhu'ng cOng ty tin rang các khoân nay khOng b giàm gia trl vi chUng du''c 
dam baa bO'i cãc tai san the chap Va tin tu'O'ng vao mU'c dO tin cy tin dyng và càc bin 
phap dm baa tin dyng khác cüa khãch hang. 

B/giãm g!á trj riêng bit: các cong cy n' và cac khoan cho vay khách hang ma cong ty 
cho rang khOng th thu hOi läi va n' gOc thea các diêu khoan cüa hQ'p dOng. 

Ngoi trU' cãc tài san tai chInh dã du'çc trich 1p dy' phong, chi tit v phân loai cht Iu'cYng 
tin dung toãn bQ tài san tài chinh CO lien quan den rüi ro tin dyng ti ngay 31 tháng 12 nàm 
2020 vã ngày 31 tháng 12 näm 2019 nhu' sau: 

Chu'a qua h?n và 
khOng giàm giá tn 

VND 

Qua han 
nhimg khOng 

giãm giá trj 
niêng bit 

VND 

B giàm 
giO t4 

nêngbiet Tc3ngcong 
VND VND 

Ngày 31 thang 12 nãm 2020 
Tin va các khoàn tu'cvng du'crng 
tiên 7.700.960.484 - - 7.700.960.484 
Các khoàn dãu tu' tài ctiinh 131.986.766.022 - 131.986766.022 
- Hop dOng tiên gOi có kj han 

(bao gOmlãidLrthu) 131.986.766.022 - - 131.986.766.022 
Các tài san khác 24.618.311.215 - 24.618.311.215 
- Pháithu tCi' hoat c7ng quànI? 

danh myc dâu tu' và quán I 
qu (*) 

8.922.010.506 8.922.010.506 
- Pháithukhác 15.696.300.709 15.696.300.709 

TONG CONG 164.306.037.721 164.306.037.721 

Ngày 31 tháng 12 nàm 2019 
Tiên và các khoàn tucYng dircYng 
tiên 423.503.327 - 423.503.327 
Các khoán câu tu' tài chInh 113.539.310.683 - 113.539.310.683 
- Hc.'p dOng tiOn g'iicok.c'hn 

(bao gôml5i dy'thu) 113.539.310.683 - 113.539.310.683 
Các tài san khác 18.282.333.166 - 18.282.333.166 

Phái thu tO' ho?t dOng quán 1j2 
danh myc du tu' và quàn Ij' 
qu (*) 17.827.946.366 - 17.827.946.366 

- Phàithukhác 454.386.800 454.386.800 

TONG CONG 132.245.147.176 - 132.245.147.176 

(*) là già tn thun sau khi trO' du' phong phai thu khO dOi 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Viêt B09-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (ti4p theo) 
tal ngay 31 thâng 12 nàm 2020 Va cho nàm tài chinh két thüc cüng ngày 

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

Rói ro thanh khoàn (tip theo) 

Rüi ro thanh khoãn là rOi ro COng ty gap khO khàn khi thi,j'c hin cac nghia vu tài chinh do thiu v6n. ROi ro thanh khoàn cOa COng ty chü yéu phát sinh 
tir vic các tai san tài chinh và nç phâi tra tài chinh CO các thO'i dim dáo han  lch nhau. 

Cong ty giám sat rCii ro thanh khoân thông qua vic duy tn mOt  lu'ng tin mt Va CáC khoân tu'ong du'ong tin và các khoan vay ngan hang 6' mU'c ma 
Ban Giám dóc cho là dü d4 dãp U'ng cho cac hot dOng cüa Cong ty vã d giân1 thiu anh hu'ô'ng cOa nhu'ng bin dOng  v Iung tin. 

Bang sau day tOrn ttthO'i gian däo hn theo hp dông cüa các tài san tài chmnh Va n' phai trã tal chInh trén c sO' chu'a chi&t khu vào ngay 31 thang 
12 nàm 2020: 

Qua han 
VND 

TAI SAN TAI CHINH 

Tin và các khoân tu'o'ng du'ong tin 
Các khoan dãu tu' tài chinh 
- Hap d6ng tin gfri CO k$' h?n 
- COphiéu 
Cactaisan khác 
- Phái thu tCi' hoot dOng quân I danh 

KhOngkj'han 
VND 

18.378.189 

18.378.189 

TCi'03-05 
Dên0lnAm TCi'01-03nãm riäm 

VND VND VND 

7.700.960.484 
120.538.894.242 11.447.871.780 
120.538.894.242 11.447.871.780 

24.618.311.215 

TrOn 05 
näm T6ng cong 
VND VND 

7.700.960.484 
132.005.144.211 
131.986.766.022 

18.378.189 
24.618.311.215 

mycdutvA quanI7 qu5(*) 8.922.010.506 - 8.922.010.506 
- Pháithukhác - 15.696.300.709 15.696.300.709  

TONG CONG 18.378.189 152.858.165.941 11.447.871.780 164.324.415.910 

NçY TAI CHINH 
Các nghTa vu nç' tài chinh khác 
- Phái trè nhA cung cap 

3.253.974.361 
3.051.093.669 

- 3.253.974.361 
- 3.051.093.669 

- Phái trá khác 202.880.692 - 202.880.692 

TONG CONG  3.253.974.361 3.253.974.361 

(*) là giã trj thun sau khi da trCi' dci' phong phài thu khO dOi 
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Cong ty TNHH Quán I Qu9 Bo Vit
B09-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO iAi CHINH (t14p theo) 
ti ngãy 31 tháng 12 näm 2020 và cho näm tãi chInh két thUc cOng ngày 

28. CHINH SACH QUAN LY RCJI RO TAI CHiNH (tiép thea) 

Rüi ro thanh khoàn (tiép thea) 

Bang sau ãy tOrn tt thO'i gian däo hn theo hçp d6ng cOa các tài san tài chinh và nç phai trâ tà chinh trén co sO' chu'a chiét khéu väo ngay 31 tháng 
12 näm 2019: 

Quáh?n KhOngkj'hn 
VND VND 

18. 378. 189 

18.378.189 

TAI SAN TAI CHINH 
Tin Va các khoan tu'ong du'ong tin 
Các khoân dutu' tãi chinh 
- Hcip cTOng tiên gOi cO k' hn 
- COphiëu 
Các tài san khác 
- Phâi thu tO' hoot dng quán I' danh 

muc dau tu' và quán I' qu5 (*) 
- Phãithukhác  

TO' 03— 05 
D4nolnäm TCi'01-03nãm näm 

VND VND VND 

423.503.327 
90.468.129.041 28.605.253.425 
90.468.129.041 28.605.253.425 

18.282.333.166 

17.827.946.366 
454.386.800  

Trén 05 
näm T6ng cong 
VND VND 

- 423.503.327 
- 119,091,760.655 
- 119.073.382.466 
- 18.378.189 
- 18.282.333.166 

- 17.827.946.366 
- 454.386.800 

TONG CQNG 

NçY TAi CHINH 
Cãc nghia vu nc tãi chFnh khác 
- Phâi trà nhà cung cap 
- Phàitrakhac 

 

18.378.189 109.173.965.534 28.605.253.425 

  

137.797.597.148 

       

         

  

1.567.516.5 14 
1.445.960.558 

- 121.555.956 

    

1.567.516.5 14 
1.445.960.558 

121.555.956 

         

TONG CQNG 

 

1.567.516.514 

  

1.567.516.514 

    

     

      

(*) là giá trj thun sau khi dã trCi' dy' phong phal thu khO dôi 

Tàisãn dam bào: COng ty khong nm giG' tài san dm baa cOa ben khác vào ngày 31 tháng 12 nàm 2020 và ngày 31 thang 12 nàm 2019. 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu Bo Viêt B09-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (t14p theo) 
t?i ngày 31 than9 12 nãm 2020 Va cho nàm tài chinh két thüc cOng ngày 

28. CHNH SACH QUAN LY RUI RO TAI CHINH (ti4p theo) 

RU! ro thj tru'&ng 

ROi ro th tru'Ong là rOi ro ma giá tr h'p l cOa mQt cong cij tài chInh thay dói do sy' bin dQng 
cOa các nhän tO chO yéu nhu' läi suât, t' gia hói doái va giá có phiêu. 

RUi ro íäî sut 

ROi ro lãi sut là rOi ro ma giã t hcp I hoàc cac luóng tin trong tu'ong lal ca mt cong cu 
tài chInh sé blén dng theo nhu'ng thay dói cOa Iãi suât th tru'o'ng. Ri ro thi tru'ng do thay 
d61 lãi suàt cOa Cong ty chO yeu lien quan dn các khoàn tiên gO'i Co k' hen. 

Cong ty quàn l rOi ro lãi sut bng cãch phan tEch tlnh hthh canh tranh trén th tru'o'ng d cO 
dro'c các Iäi sut CO I9'i cho mvc  dich cOa Cong ty và vn nàm trong giài hn quân l' rOl ro 
cOa mlnh. 

Cong ty khong th,i'c hiên phân tEch dQ nhay di vâi al sut cho nàm tài chinh kt thOc ngay 
31 thãng 12 nãm 2020 v cãc hp dOng tién gO'i du CO Iãi suât Co dnh vO'i mçjc dEch mua va 
näm giu' den khi dáo h?n 

ROi ro ngoi tO 

ROi ro ngoai t là rOl ro ma giã trj ho'p l' hoc CáC luóng tiên trong tu'o'ng lai cOa môt cong cv 
tài chinh biên dng do thay d61 t' giá ngoai t hOi doãi. Blén dQng cOa t' giá ngoai te giQ'a 
dOng ViOt Nam va cac ngoai t khác Co th4 ành hu'ô'ng den tinh hlnh tài chEnh va kêt qua kinh 
doanh cOa Cong ty. 

Cong ty khOng cO rOl ro dáng k nào v ngoi tO. 

ROi ro v giá c6 phiéu, chU'ng chi qu$ 

Ti ngày báo cao, gia tn hcip l' cOa chU'ng khoãn v6n niêm yt là 52.2 10.000 VND (ngay 31 
thang 12 nàm 2019: 41 .059.200 VND). Sçi' tang (hoc giàm) 10% cüa gia chO'rig khoán niêm 
ytcO th lam tang (hoàc giàm) mQt tç' 10 tu'orng U'ng trén doanh thu tO' hoat dOng du tu' cOa 
Cong ty, tOy thuQc vào mU'c d trQng yeu và kéo dãi cCia sy' suy giàm, va tOy thuOc  vào trng 
thai nm glO' cOa danh muc dOi vOi nhO'ng cO phiêu cO ành hu'O'ng dáng k tO'i chi sO cOa thi 
tru'Ong. 

Anh Iii&ng len 
lvi nhuOn tru'&c thu4 

Ngày 31 tháng 12 näm 2020 

cUa danh mic CO phiêu 
Bin dng niêm yt (*) 

cUa chi s6 thj tru'&ng (VND) 

Kich bàn 1 +10% 
Kich bàn 2 -10% 

Ngày 31 thãng 12 nàm 2019 
Kich bàn 1 +10% 
Kich bàn 2 -10% 

(*) Lu'u : S6 lieu du'o'c tinh toán áp dyng chinh sach tnIch lap dy' phông giàm giá chcrng 
khoán theo quy dlnh  ti Thông tu' 48 và Thông tu' 146 do dO ânh hu'ó'ng len lç'i nhuãn 
tru'O'c thué cOa viOc biên dOng giá có phiêu niêm yet chi tinh tO'i cãc có phiêu cO giá th 
tru'O'ng giàm xuOng du'O'i gia gOc. 
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Cong ty TNHH Quán I' Qu9 Bo Vt B09-CTQ 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (ti4p theo) 
ti ngãy 31 tháng 12 näm 2020 Va cho näm tái chinh két thUc cOng ngây 

29. THUYET MINH BO SUNG TAI SAN TAI CHINH VA N PHAI TRA TAI CHiNH 

Ngây 06 tháng 11 nàm 2009, BO Tài chinh dã ban hành Thông tu' s6 210/2009/U-BTC hu'O'ng 
dan áp dyng Chun mu'c Báo cáo Tài chInh QuOc tê ye trmnh bay báo cáo tài chFnh và thuyt 
minh thông tin dOi vO'i Cong cu tái chInh (Thông tu' 210") CO hiu lu'c cho các näm tái chinh 
bat du tO' hoc sau ngày 01 thang 01 nàm 2011. Thông tu' 210 dã du'a ra các dnh nghia v 
Cong cy tài chInh, bao gôm tái san tài chinh va nç phal tra tài chInh, cong cy tài chinh phái 
sinh Va cOng ci vOn chO sO' hO'u cOng nhu' quy dnh cách thi'c phan Ioi, trinh bay Va thuyt 
minh các loai cong cy nay. 

Do Thông tu' 210 chi quy djnh viec trinh bay báo cáo tài chInh và thuyt minh thông tin d61 
vOi cac cong cu  tài chinh, các khái niêm ye tài san tài chinh va nç' phai tra tâi chinh cOng nhu' 
cac khái niOm  lien quan chi áp dung dOi vài viOc  1p thuyet minh nay. Các khoãn muc tãi san 
và n' cia Cong ty van du'ç'c ghi nhän va hch toán theo các quy dnh hiên hành cCia các 
Chun mu'c Ké toán và HO thông Kê toán ViOt Nam, các chinh sách ké toán áp dung  cho 
cOng ty quân l' Qu9 Du tu' chU'ng khoán theo quy djnh tai  Thông tu' 125/2011/TT-BTC ngay 
05 tháng 9 nam 2011 cOa Bô Tài chinh Va CáC quy dnh pháp l' cO lien quan. 

Tài san tài chInh 

Các tài san tài chinh cOa Cong ty theo phm vi cOa Thông tu' 210 bao gm tin Va các khoan 
tu'o'ng du'o'ng tiên, các khoãn tiên gO'i cOk' han, CãC khoàn phài thu khãch hang và phai thu 
khác, các cong cy tài chinh du'ç'c niêm yet Va chu'a dU'Q'C niêm yet. 

Theo Thông tu' 210, täi san tài chinh du'Q'c phan loi mt cách phO hcp, Cho muc dIch 
thuyêt minh trong báo cáo tài chinh thành mt trong cac Ioai sau: 

Tài san tài chInh du'o'c ghi nhân theo giá tn hop Jj thông qua Báo cáo kt qua hoat 
dOng kinh doanh 

Là môt tài san tài chInh thOa man mQt trong cáC diu kiOn  sau: 

a) Tâi san tài chInh du'c phan loai vão nhOrn nm giO' d kinh doanh. Tài san tài chinh 
du'o'c phan loai vao nhOm ChO'ng khoán nàm giO' d kinh doanh, nêu: 

" fu'çc mua hoc tao ra chO yu cho muc  dich ban lai/mua lai trong tho'i gian ngn; 

v' Co bng chO'ng v viOc kinh doanh cOng cy do nhm myc dich thu lQ'i ngn han; 
hoäc 

v Cong cu tài chinh phái sinh (ngoi trCi' các cOng cu tài chinh phái sinh du'ç'c xác 
djnh là môt hp dOng bao lành tài chinh hoc mt cong cy phong ngO'a rOi ro hiOu 
qua). 

b) Tai thô'i dim ghi nhn ban du, do'n v xp tài san tài chinh vào nhOm phân ánh theo 
giá trl hQ'p l' thông qua Báo cáo kêt qua hoat dQng kinh doanh. 

Các khoán du tu' nm glU' dn ngày dáo h?n 

Là các tài san tài chinh phi phâi sinh vO'i các khoàn thanh toán c6 dlnh hoc cO th xac 
djnh và cO kS'  dáo  han  CO dinh ma do'n vi cO dnh vã CO khâ nàng giG' d&n ngày dáo han, 
ngoi trO': 

a) Các tài san tal chinh ma tai thô'i dim ghi nhän ban du dã du'cyc x4p vao nhOm ghi 
nhn theo giã tr hç'p I thông qua Báo cáo két qua hoat dQng kinh doanh; 

b) Các tài san tài chInh dä du'c x&p vao nhOm sn sang d bàn; 

c) Các tài san tài chInh thOa man dlnh  nghia ye các khoan cho vay và phai thu. 

44 



Cong ty TNHH Qun l' Qu9 Bo Viêt B09-CTQ 

THUYET MZNH BAO CÁO TAI CHINH (t14p theo) 
tai ngày 31 thang 12 näm 2020 Va cho näm tái chInh kêtthUc cüng ngày 

29. THUYET MINH BO SUNG TAI SAN TAI CHiNH VA N PHAI TRA TAI CHNH (ti4p theo) 
'U 

Tài san tài chInh  (ti&p thea) lu 
Cáckhoán cho vay vàphàithu 

Là các tài san tài chinh phi phái sinh vO'i các khoân thanh toán c6 dnh hoc CO th xác 
djnh Va khong duc niêm yet trén th tru'o'ng, ngoai trCp: 

a) Các khoan ma do'n vi Co jnh bàn ngay hoc Se bàn trong tu'ng tai gn du''c phâri 
loal là tài san nàm giG' vi muc dich kinh doanh, và cOng nhu' các loai ma tai thO'i dim 
ghi nhãn ban du du'çc dan vi xp vào nhOm ghi nhn theo gia trj ho'p l' thông qua 
Báo cáo két qua hot dOng kinh doanh; 

b) Càc khoàn du'çyc dan vi x&p vào nhOm sn sang d bàn tai tho'i di4m ghi nhän ban 
dâu; hoäc 

C) Các khoan ma ngu'oi nm giG' cO th4 khOng thu h6i du'o'c phn k5'n giá tr du tu' ban 
du, khong phai do suy giam cht lu'c'ng tin dung, và du'Q'c phán loi vào nhOm san 
sang d bàn. 

Tài san san sang d ban 

Là càc tài san tài chinh phi phai sinh di.rçc xác d!nh  Ia sn sang d bàn hoäc khong &i'o'c 
phàn loai là: 

a) Càc khoãn cho vay và càc khoan phai thu; 

b) Cáckhoândutu'giO'iMn ngàydáohan; 

c) Các tài san tài chInh ghi nhn theo giá trj hçp l' thông qua Baa cáo ktquâ hoat dQng 
kinh doanh. 

No' phãi tra tài chInh 

Nc' phâi tra tài chinh cOa Cong ty theo phm vi cüa Thông tu' 210 baa gm cac khoan phai 
trà ngu'ài bàn và càc khoân phai trà khàc. 

Thea Thông tu' 210, na phâi trá tái chInh, cho mt,ic dich thuyét minh trong báo cáo tài chinh, 
dircrc phân loai mOt  càch phU hap thành: 

Các no' phài trá tài chmnh du'ç'c ghi nhân thông qua báo cáo ket qua hoat dOng kinh 
doanh 

Là mQt khoari nç phái tra tài chinh thôa man mOt trong càc diu kiên sau: 
a) Na phâi trâ tài chInh du'o'c phän loai vào nhOm nrn giG' d kinh doanh. Na phai trâ 

tài chInh du''c phän loai váo nhOm chO'ng khoán nàm giG' d kinh doanh, nêu: 

' Du'ac mua hoc tao  ra chO yu cho muc  dich bàn Jail  mua  lai  trong thO gian 
ngàn; 

' CO bng chG'ng v vic kinh doanh Cong cy dO nhm myc dich thu IQ'i ngn han; 
hoc 

/ Cong cy tài chInh phai sinh (ngoi trO' cac Cong cy tài chinh phài sinh dirc'c xac 
dinh là mOt hc'p dOng bao lãnh tài chinh hoc mOt Cong Cy phông ngO'a rOi ro hiu 
qua). 

b) Tai th&i dim ghi nhn ban du, dan vi xp n phal tra tài chInh váo nhOm phan ành 
thea giã tr! hc'p  ly thông qua Báo cáo két qua hoat dcng kinh doanh. 

Các khoán ng'phái trà tài chInh cTu'o'c xac dfnh thea giá triphãn b6 

Các khoan n' phài trâ tái chInh khOng du'c'c phân loai vao nhOm duc ghi nhn thông 
qua báo cáo két qua hoat drig kinh doanh sé duc phàn loai vào nhóm các khoân nc' 
phâi trâ tài chinh du'c'c xác djnh theo giá trj phãn bó. 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu Bo Vit B09-CTQ 

THUYT MINH BAO CÁO TAI CHiNH (tiép theo) 
tai ngày 31 tháng 12 nãm 2020 Va cho nãm täi chinh két thOc cüng ngày 

29. THUVET MINH BO SUNG TAI SAN TAI CHNH VA NQ' PHAI IRA TAI CHNH (tip theo) 

BU trU' các tài san và no' phài trã tài chmnh  

Các tâi sn tài chnh vâ nç' phâi tr tái chInh du''c bU trU' vá giá tn thun sé du'o'c trinh bay 
trên bang can d6i ké toän neu, và chi neu, Cong ty cô quyên hcp phap thu'c hin viec bü trCr 
cãc giá tn dã du'o'c ghi nhân nay và cO ' dinh bO trü' trên co' so' thun, hoãc thu du'o'c cac tài 
san va thanh toán no' phal tra dóng tho'i. 

Xác dinh qiá tn ho'p I cüa cônq cu tài chInh  

Cong ty sO' dung  phu'o'ng pháp vâ giâ dlnh  sau day di.rç'c sO' dung  dé c tinh giá tr h'p I': 

Gia trl hop I' cüa tin mt va tin gO'i ngn han, câc khoãn phai thu khách hang, cac 
khoan phai trã ngu'O'i ban và n phâi tra ngàn han  khãc tu'o'ng du'o'ng vO'i giá tr ghi so 
cOa cüa các khoân muc  nay do nhO'ng Cong Cu nay cO k9' han  ngn. 

Giá tn hop I cOa các tài san tãi chInh sn sang dé ban chu'a niOm yt &rc xãc dlnh  dy'a 
trên giá Cong bO, neu CÔ, trén CãC th tru'ong cO giao dich hoäc du'o'c u'O'c tInh bang cãc 
phu'o'ng phãp dnh giá phü hcp. 
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Cong ty TNHH Quân I' Qu9 Bo Vit B09-CTQ 

THUYET MINH BAO cÁo TAI CHiNH (tip theo) 
tai ngày 31 thãng 12 nàm 2020 và cho nàm tài chinh k4t thUc ciing ngay 

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

Giã tr ghi so và gia tr hop I' cCia tâi san Va nç' phai trâ tài chinh ti ngày 31 tháng 12 nàm 2020: 

TAI SAN TAI CHINH 

Giá tn ghi s6 
VND 

D.r phOng giâm gia tnt 
VND 

Tóng 
VND 

Giá tn hop I' 
VND 

E)utu'k' hn c6d1nh 131.986.766.022 131.986.766.022 133.076.186.521 
- Cho vay vá phái thu - Hcip dOng tiên gi 131.986.766.022 131.986.766.022 133.076.186.521 
Du tu' vOn 18.378.189 18.378.189 52.2 10.000 
- S&nsangd4ban 18.3 78. 189 18.378.189 52.2 10.000 
Phâi thu khác 27.971.904.213 (3.353.592.998) 24.618.311.215 24.618.311.215 
- Phái thu tC, ho?t dng quân iç' danh myc dáu 

fir Va quân I qu 12.275.603.504 (3.353.592.998) 8.922.010.506 8,922,010.506 
- Pháithukhác 15.696.300.709 15.696.300.709 15.696.300.709 
Tin và các khoàn tu'o'ng &i'crng tin 7.700.960.484 7.700.960.484 7.700.960.484 

TONG CONG 167.678.008.908 (3.353.592.998) 164.324.415.910 165.447.668.220 

Nq PHAI TRA TAI CHiNH 
Các nghTa vu nç tài chinh khác 3.253.974.361 3.253.974.361 3.253.974.361 
- Phthi trâ nhà cung cap 3.05 1.093.669 3.051.093.669 3.051.093.669 
- Pháitrâ, phàinOpkhác 202.880.692 202.880.692 202.880.692 

TONG CONG 3.253.974.361 3.253.974.361 3.253.974.361 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu Bo Vt B09-CTQ 

THU VET MINH SÃO CÁO TAI CHINH (tip theo) 
ti ngây 31 tháng 12 näm 2020 Va cho nãm täi chInh két thüc cOng ngày 

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

Gia tn ghi so vá giá tr hQ'p I' cOa tài san và n' phái tra tài chinh ti ngày 31 tháng 12 riâm 2019: 

Giá tn ghi s6 Dir phOng giám giá tn 
VND VND 

TAI SAN TAI CHiNH 

T6ng 
VND 

Giá tn hQp îç' 
VND 

Dutu'k,hanc6dinh 113.539.310.683 113.539.310.683 114.220.727.399 
- Cho vay va phãi thu - HQp clang tiên gU4 
Du tu' von 

113.539.310.683 
18.378.189 

113.539.310.683 
18.378.189 

114.220.727.399 
41.059.200 

- Sn sang dó ben 18.378.189 18.378.189 4 1.059.200 
Phai thu khác 21.635.926.164 (3.353.592.998) 18.282.333.166 18.282.333. 166 
- Phâi thu tCi' hoat dOng quán Ij danh muc clu 

tu' Va quàn I.' qu 21.181.539.364 (3.353.592.998) 17.827.946.366 17.827.946.366 
- Pháithukhác 454.386.800 454.386.800 454.386.800 
Tin và các khoân tu'o'ng du'ng tin 423.503.327 423.503.327 423.503.327 

TONG CONG 135.617.118.363 (3.353.592.998) 132.263.525.365 132.967.623.092 

NO PHAI TRA TAI CHiNH 
Các nghTa vç nç tài chinh khãc 1.567.516.514 1.567.516.514 1.567.516.514 
- Pháitránhàcungcap 1.445.960.558 1,445,960.558 1.445.960.558 
- Pháitrá, pháinQpkhac 121. 555. 956 121.555.956 12 1.555.956 

TONG CQNG 1.567.516.514 1.567.516.514 1.567.516.514 
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Phêduyet 

CONG TV 

TRACH NHMH1JU 
QUAN  L1 

kJLki. 

Ngu'O'i Ip 

yen £inh An 
ong Giám d6c 

Ong Nguyn NgQc Duyên Ong £áng ChI Nghia 
Phô Tru'&rig phOng Tái chInh Ké toán tru'O'ng 
— K toán 

Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Vit 

THUYET MINH BAO CÁO iAt CHINH (ti&p theo) 
ti ngày 31 thang 12 näm 2020 vä cho nàm tài chIrih kêt thUc cing ngáy 

B09-CTQ 

30. CAC sir KIN PHAT SINH SAU NGAY KET THUC KY KE TOAN NAM 

KhOng CO sy' kin não phát sinh sau ngày 31 thang 12 nàm 2020 yeu thu phi du'c diu 
chinh hay thuyèt minh trong báo cáo tài chinh cOa Cong ty. 

Ha NOI, Viêt Nam 

Ngãy 18 thang 03 nàm 2021 
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