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Cong ty TNHH Qun I Qu9 Bo Vit 

THÔNG TIN CHUNG 

CONG TY 

Cong ty TNHH Quân l' Qu9 Bo Vit(COng ty"), tru'O'c dày là Cong ty TNHH mOt thành vien Quân l 
Qu9 âu tu' ChU'ng khoán Bâo Vit, là Cong ty Con 100% so' hO'u cOa Tp doàn Bào Vit(tru'O'c dày 
là T6ng Cong ty Bo h14m Vit Nam), du'çc thành 1p theo Quyêt djnh sO 911I2005/Q/HQT-BV 
ngay 22 thãng 8 nàm 2005 cüa Hi dông Quãn tr T6ng Cong ty Bào hi4m Vit Nam va Giây phép 
Thành 1p và Hoat dng so 05/IJBCK-GPHSQLQ do Uy ban Chü'ng khoán Nhà nu'c ban hành ngày 
08 tháng 11 nàm 2005. Giây ch&ng nhn àng k' kinh doanh cüa Cong ty dirç'c diêu chinh 7 lan v6 
ln thU' 7 duc thu'c hiên vào ngày 31 tháng 7 nam 2018. Môt so thông tin ye Cong ty theo Giay 
chO'ng nhn Dàng k' kinh doanh thay dói In thU' 7 ngày 31 thang 07 nàm 2018 nhu' sau: 

Ma so doanh nghip 
Ten doanh nghiep 
Dja Chi tru so' Chinh 

Nganh ngh kinh doanh 
VOn diu lé 
Thành vien sang 1p  

0100111761-129 
COng ty TNHH Quán l Qu9 Bão Vit 
Tang 6, TOa nhà so 72 Trn Hu'ng fao, phu'o'ng Trân Hu'ng Dao, quân 
Hoàn Kiêm, Ha Nôi 
Qun l' qu9 du tu' ChO'ng khoán và quân l danh muc dãu tu'. 
100.000.000.000 VND 
Tpdoàn BoViët 

HQI DONG THANH VIEN 

Thành vien HOi  dóng Thành vien trong nãm và vao ngày lap báo cáo nay nhu' sau: 

Ong Pham NgQC So'n 
Ong Nguyn Xuàn Viêt 
Ông Nguyn Dlnh An 

Chü tiCh 
Thành viên 
Thành viên 

BO nhiêm ngày 24 thang 7 nàm 2018 
BO nhim ngày 19 tháng 7 näm 2018 
BO nhiêm ngày 18 tháng 01 näm 2017 

KIEM SOAT VIEN 

Các kim soát vién trong nàm và vào ngày lap báo cáo nay nhu' sau: 

Ong Phan Dàng Thành Kim soát viên chuyen trách Tái bO nhièm ngày 23 tháng 01 nàm 2021 

TONG GIAM DOc 

TOng Giám d6c cOa Cong ty trong nàm và vao ngày lap bão cáo nay nhu' sau: 

Ong Nguyn DInh An TOng Giám d6c Tái bO nhim ngày 24 tháng 07 nàm 2020 

NGU'GI DAI DIEN THEO PHAP LUT 

Ngu'o'i di din theo phap lut cüa Cong ty trong näm và vào ngay 1p báo cáo nay là Ong Nguyn 
Dlnh An — TOng Giám dOc. 

KIEM TOAN VIEN 

Cong ty Trách nhièm HCi'u h?n  Ernst & Young Vit Nam là cong ty kim toán cho Cong ty. 
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ynSlnhAn 
TOng Giám dôc 

Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Vit 

BAO CÁO CUA TONG GIAM SOC 

T6ng Giám d6c Cong ty TNHH Qun I 0u9 Bo Vit ("Cong ty") trinh bay báo cáo nay và báo cáo t' 
I an toàn tái chinh cOa Cong ty ti ngây 31 thang 12 nàm 202ft 

TRACH NHIEM CUA TONG GIAM DOC eOi vai BAO CÁO TY L AN TOAN TAI CHINH 

T6ng Giám d6c cam k4t dá tuân thu nhU'ng yéu cu cüa Thông tu' s6 87/20171TT-BTC ngày 15 thárig 
8 näm 2017 cüa Bô Tài chInh quy djnh chi tiêu an toän tài chmnh vá blén pháp xCr I doi vài các to 
chU'c kinh doanh chU'ng khoán khOng dáp u'ng chi tiêu an toàn tài chinh ("Thông tu' 87") Va Thuyêt 
minh 2.1 cüa báo cáo t lé an toán tái chinh trong viec Ip va trinh bay báo cáo tè lé an toàn tài chinh 
ti ngày 31 tháng 12 näm 2020. 

CONG BO CUA TONG GIAM SOC 

Theo ' kién cua TOng Giám d6c Cong ty, báo cáo t' l an toàn tài chmnh kern theo du'Q'c Ip va trmnh 
bay phü hQ'p vO'i Thông tu' 87 Va Thuyêt minh 2.1 cua bão cáo t' lean toán tãi chInh. 

Ha NQI, Vt Nam 

Ngay 18 thang 03 näm 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, SR. of Vietnam 

Tel: +84283824 5252 
Fax: +84 283824 5250 
ey.com  

S6 tham chi4u: 61358459/21917363/BvFAyr 

BAO CÁO KIEM TOAN DOC L1P 

KInh gU'i: Hi d6ng Thành viên cUa Cong ty TNHH Quãn l Qu Bâo Vit 

ChUng tOi äã thu'c hién kim toán baa cáo t l an toàn tài chinh kern thea ca Cong ty TNHH Qun l 
Qu9 Bo Viêt ("Cong ty") t?i  ngày 31 thang 12 näm 2020 duc lap ngay 18 thãng 3 nàm 2021 và 15u'cc 
trinh bay tU' trang 05 den trang 29. Báo cáo nay da du'Q'c Tong Giám dOc Cong ty 1p thea các quy djnh 
cta Thông tu' so 87/20171TT-BTC ngày 15 thang 08 nám 2017 ca BO Tài chinh quy dinh chi tiêu an toãn 
tài chinh và blén pháp x' l' dÔi vOi các t6 chU'c kinh doanh chü'ng khoán khOng dáp trng chi tiêu an toàn 
tái chInh ("Thông tu' 87") Va Thuyêt rninh so 2.1 cOa báo cáo t I an toàn tài chInh. 

Trách nhiêm cüa T6ng Giám d6c Cong ty 

T6ng Giám dÔc Cong ty chiu trách nhiOm lap và trInh bay baa cáo t' l an toàn tái chinh phi hQ'p vài 
Thông tu' 87 vá Thuy4t minh so 2.1 cia baa cáo t lé an toàn tài chinh. T6ng Giárn dOc cOng chiu trách 
nhi0m v4 ki4m soát ni bô ma T6ng Giám doc xàcdinh là can th14t dé drn bo viêc lap và trInh bay baa 
cáo t' Iê an toàn tài chinh khOng cO sai sOt trQng yêu do gian ln hoäc nhám Ian. 

Trách nhiêm cüa Kim toân vien 

Trách nhiêm cia chOng tOi là clu'a ra k4t luân v4 báo cáot lé an toán tài chinh du'a trén k4t qua cOa cuOc 
k14m toán. ChUng tOi dâ tiên hành kiêrn toán thea Chuàn mu'c Viêt Narn. Các chun mu'c nay yêu câu 
chUng tOi tuân thO các chun rny'c va cac quy dinh ye dao dU'c nghe nghiep, lap kë hoach vá thu'c hiên 
cuOc ki4m toán 154 dt &r'c sy' bâo dm ye hç'p l' ye viOc 1i0u baa cáo t' l an toàn tài chinh cOa cOng ty 
cO con sai sOt trQng y4u hay khOng. 

Cong viOc ki4m toán bao g6m viOc  thij'c hiOn các thO tçic nh4m thu thp các bng chO'ng ki4m toán v4 các 
so lieu và thuyêt rninh trén baa cáo t 0 an toàn tài chinh. Càc thu tyc k14m toán du'o'c ira chon du'a trên 
xét doán cOa k14m toán viên, bao gOm dánh giá rOl ro cô sai sOt trçng yêu trang báo cáo t) I an toàn tài 
chinh do gian ln hoc nhâm Ian. Khi thy'c hiOn  dánh giá càc rii1 ro nay, ki4m toán viên da xem xét ki4m 
soát nôi bQ cüa cOng ty lien quan den viOc Ip va trInh bay baa cáo t 10 an toán tài chinh trung thu'c, ho'p 
I nhm thiêt kê các thO tyc ki4m toán phO hç'p vO'i tinh hInh thu'c té, tuy nhiên khong nhäm myc dich du'a 
ra ' kiên ye hi0u qua cOa ki4rn soát nOi bô cOa Cong ty. Cong viOc ki4rn toán cOng bao gôrn dành giá tinh 
thich hg'p cüa cac chinh sách báo cáo du'c ap dyng cOng nhu' dánh giá viOc  trinh bay t6ng th4 baa cáo 
t' 10 an toán tài chinh. 

ChOng tOi tin tu'&ng r4ng các bng chU'ng ki4m toán ma chOng tOi thu thap du'çrc là dy 150 vã thIch hg'p 
154 lam co' sO' cho ' kien k14m toán cOa chOng tOi. 
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Cong t -.-.him HU'u hn Ernst & Young Vit Nam 

Nguyn Van Trurig 
Kiém toán vien 

HN Kiém toán: 2071-2018-004-1 SO Giy CNEKHN Kim toán: 3847-2021-004-1 

EY 
Building a better 
working world 

Y k16n ca Kim toãn vien 

Theo ' kién cia chüng tOi, báo cáo tè le an toàn tài chInh t?i  ngáy 31 thang 12 nãm 2020 cOa Cong ty dä 
du'c Ip và trmnh bay, trên các khIa c?nh  trQng yu, phü hçp vài Thông tu' 87 Va thuyét niinh so 2.1 ccia 
báo cáo ti Iê an toàn tài chinh. 

ChInh sách lap baa cáo và gio'i han v st' dung báo cáo kim toán 

KhOrig ph nhän ' kin nêu trên, chüng tOi xin Iu'u ' ngu'ô dQc dn Thuyt mirih sO 2.1 vá Thuy4t rninh 
sO 3 mO t các quy dinh áp dung, các din giài và các chInh sách lap báo cáo le an toàn tái chFnh. £Ong 
thô nhu' trinh bay trong Thuyót minh so 2.2, baa cáo t' l an toãn tài chinh du'ç'c 1p nhm tuán thCi các 
quy nh v 1p Va cong bO thông tin v baa cáo tç' i an toàn tài chinh cüa Cong ty. Do do, báo cáo nay 
cO th4 khOng phü hQ'p d str dung  cho các muc  dich khác. 

Ha Nôi, Viét Nam 

Ngày 18 tháng 3 nàm 2021 

A member tirm ci Ernst & Young Global Limited 

4 



(4) ChCing tôi xin hoàn toàn chiu trách nhim tru'O'c Pháp lu 
ni dung báo cáo. 

ac Va trung thçi'c cOa 

COng ty TNHH Qun l' Qu9 Bo Vit 
So Cong van:  

V/v: Báo cáo t le an toàn tài chmnh 

CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIET NAM 
€Oc lap - Tu' do - Hanh phüc  

Ha NOi, ngãy 18 tháng 03 nàm 2021 

BAO CÁO 1? L AN TOAN TAI CHINH 

T?i thO'i dim: 31 tharig 12 nãm 2020 

KInh gü'i: Uy ban Chü'ng khoán Nhà nu'&c 

Chüng tOi cam doan rng: 

(1) Báo cáo du'o'c xây dy'ng trên co' sO' s6 lieu du'o'c cp nhãttai ngày lap bão cáo theo dung quy 
djnh ti Thông tu' sO 87/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 nãm 2017 cOa BQ Tài chInh quy djnh 
chitiêu an toàn tâi chinh vä bin pháp xO' l dOi vO'i các tó chü'c kinh doanh chü'ng khoãn khOng 
dáp ii'ng chi tiêu an toàn tái chinh; 

(2) D61 vO'i nhü'ng vn d cO th4 ânh hu'O'ng dn tinh hlnh tái chinh cOa Cong ty phát sinh sau ngày 
lap báo cáo nay, chtng tôi se cp nht trong k báo cáo tiêp theo; 

Ong Liang Chi Nghia Ong Phm Lu'o'ng Hoang Ong Nguyn £nh An 
Ké toán tru'&ng Chuyên vien Ki4m soát NOi bô Tong Giám dôc 

Ha NOI, Vit Nam 

Ngáy 18 tháng 3 nãm 2021 
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Ong Dng Chi Nghia 
Kê toán tru'&ng 

Ong Ph?m Lu'Yng Hoâng -n £lmnh An 
Chuyên vien Ki4m soát Nôi bô TOng Giãm dOe 

Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Vit 

BAO CÁO T"c LC AN TOAN TAI CHINH (tip theo) 
ti ngày 31 thang 12 nãm 2020 

BANG TONG HcYP CAC CHITIEU RUI RO VA VON KHADVNG 

STT CAC CHI TIEU 
Thuyét 
rn/nh 

Giá tn rOi rol 
v6n k/ia dvng 

1 Tong giá trj rüi ro thi tru'Ong 5.1 5.221.000 

2 T6nggiátrrüirothanhtoan 5.2 14.144.023.734 

3 TOng giá tr rüi ro hoatdOng 5.3 15,151,044.950 

4 TOng giá tr rüi ro (4=1+2+3) 29.300.289.684 

5 VOn khâ dung 4 149.644812.222 

6 Ty I an toàn Von khã dung (6=5/4) (%) 51 0,73% 

Ha NOi,  Vit Nam 

Ngày 18 thang 03 nàm 2021 
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Cong ty TNHH Quân Qu9 Bo Viêt 

THUYET MINH BAO CÁO 1? LE AN lOAN TAI CHFNH 
t?i ngày 31 thãng 12 nàm 2020 

1. CONGTY 

Cong ty TNHH Quân l Qu9 Bâo Vit ("Cong ty"), tru'c dày là Cong ty TNHH mt thành vien 
Quàn l Qu9 Dâu tLr ChU'ng khoãn Bào Vit, là cong ty con 100% s& hO'u cOa 1p doàn Baa 
Vit (truo'c dày là Tong Cong ty Bâo him Vit Nam), du'çc thành 1p thea Quyet djnh sO 
91 1/2005/QD/HDQT-BV ngày 22 tháng 8 nàm 2005 ca HQi dông Quan trj TOng Cong ty Bâo 
h14m Viêt Nam và Giay phép Thành lap và Hoat dOng so 05/U BCK-GPHDQLQ do Uy ban 
Chü'ng khoán Nhà nu'O'c ban hành ngày 08 tháng 11 näm 2005 vá cac Giày phep diêu chinh 
Giày phép Thành 1p và Hoat dOng cOng ty quan 19 Qu9 nhu' sau: 

Giy phOp diu chinh giay Ngay ban hành NOi dung 
phep Thành 1p  và Hoat 
cfOng Cong ty quân Ij Qu 
so 

10/UBCK-GPDCQLQ 

04/GPDC-UBCK 

53/GPDC-UBCK 

14 tháng 12 nàm 2007 iu chinh tang von diu l cia COng ty t' 
25 t9 len 50 t9 dng Vit Nam; & ten cong 
ty thành Cong ty TNHH Quàn 9 0u9 Bào 
Viêt; Thânh viên sang 1p cOa Cong ty là 
Tap doàn Bào Viet. 

18 thang 6 näm 2012 Dièu chinh, bO sung ngành ngh kinh 
doanh: Them m&i nganh ngh UflJ,  vn du 
tu' chCi'ng khoán". 

22 thàng 4 näm 2015 Thay dO ngu'i di diên theo pháp lut: 
Ong Du Minh Lam - ChO tich H0i  dOng 
Thành viên kiOm TOng Giám dOc 

22 tháng 9 nàm 2015 Diu chinh tang vOn diu l cOa Cong ty tr 
50 t9 len 100 t9 dOng Vièt Nam 

24 thang 02 nám 2017 Diu chinh ngu'Oi dai din theo pháp luât 
thành Ong Eâu Minh Lam — Chü tjch HOi 
dng thành viên 

01 tháng 6 nam 2017 Diu chinh try so' chInh Cong ty ye Teng 6, 
TOa nhà so 72 Iran Hu'ng Dao,  phu'à'ng 
Tren Hu'ng So, Qun Hoàn Kim, Thành 
phO Ha N0i 

31 tháng 7 nàm 2018 fieu chinh ye ngu'&i d?i  din theo phap lut: 
Ong Nguyen DInh An — TOng Giám d6c 

38/GPDC-UBCK 

08/GP€C-UBCK 

27/GPDC-UBCK 

01/GPDC-UBCK 

Hot dng chmnh cOa Cong ty là quân 9 qu9 du ti chO'ng khoán Va quan 9 danh myc deu 
tie. 

Cong ty cô try sO' chinh ti Teng 6, Tôa nhà sO 72 Trn Hu'ng o, Hoàn Kim, Ha NOI. 

2. C S& TRINH BAY 

2.1 Van bàn pháp quy áp dung 

Báo cáo t9 l an toàn tài chinh cüa Cong ty du'Q'c 1p và trinh bay phü hp vO'i quy dnh trong 
Thông tu' sO 87/20171TT-BTC ngày 15 thang 8 nàm 2017 cUa 60 Tài chinh (Thong tu' 87") 
quy dnh chi tiêu an toàn tài chinh và bin pháp xir 9 dOl vO'i các tO chU'c kinh doanh ch&ng 
khoán khOng dáp O'ng chi tiêu an toàn tài chinh. 

Bão cáo t9 l an than tài chnh nay du'o'c 1p trén c sO' sO lieu tài chInh cia Cong ty ti ngây 
1p baa cáo. 
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I 

2 

Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Viet 

THUYET MINH BAO CÁO ii' LE AN TOAN TAI CHINH (tiép theo) 
tai ngày 31 tháng 12 nàm 2020 

2. ca SY TRiNH BAY (tip theo) 

2.1 Van bàn pháp quy ãp dyng (t14p theo) 

Các cách thcrc diJn giäi drQ'c Cong ty ap dyng trong mt s6 tru'&ng hQ'p khOng CO hu'àng dn 
cu the trong Thông tu' 87. 

Trong qua trinh lap Va trinh bay baa cáo nay, do môt so nOi dung Thông tu' 87 chu'a hu'O'ng 
dan ci,i the, Cong ty dâ áp dung dien giâi du'O'i dày cho mOt  sO khoân muc d'a trên hieu biêt 
va dánh giá cOa Cong ty. Ct,i the nhu' sau: 

hoan-mucf ách thü'c:dièngiai cüa cong 
Chi tiêu "Các khoàn 
giàm tn,' khài t6ng chi 
phi" (Khon 2, fiêu 8 — 
Giá tr rOi ro boat dông, 
Thông tu' 87/2017/TT-
BTC) 

Chi tiêu "Rá! ro tang 
thêm"(Khon 8, £ieu 10 
— Giá tn rüi ro thanh toán, 
Thông tu' 87/2017/TI-
BTC) 

€4 xác dnh chinh xác chi tiêu chi phi duy trl host dong 
cOa tO chU'c kinh doanh chU'ng khoán trong vông mu'O'i 
hai (12) tháng lien kê tinh tO'i tha'i diem tInh toán chitiêu 
an toàn tài chinh, các chi phi phi tiên té phát sinh trong 
nãm can du'cYc tth' di khOi tOng chi phi. Thea do, 
khon gim trU' khOi tOng chi phi bao gôm cac chi phi 
sau: 

Chi phi kheu hao; 
Chi phi hoäc hoán nhp dii' phong suy giâm giá trj 
cac tái san tài chinh ngàn hn, tài san tãi chinh dài 
hn vá tãi san the chap; 
Chi phi hoãc hoàn nhp d' phong suy giam giá tr 
các khoan phâi thu; 
Chi phi hoc hoàn nhãp dçr phông suy giam giá tr 
cáctaisan ngn hn khác; 

Giá trj rOi ro th tru'ông dieu chirih tang them du'cc tInh 
bng: Giá tr rüi ro thi tru'&ng cüa tài san tiem en rüi no 
th tru'ng (chu'a bao gôm phan rOi ro tang them) x H 
sO rüi ro tang them. 

Giá tn rOi ro thanh toán diu chinh tang them du'çc tInh 
beng: Giá trj rOi ro thanh toán cOa tài san tim n rüi no 
tharih toán (chu'a baa gôm phan rOi ro tang them) x H 
sO ri ro tang them. 

Chi tiëu "Ru! ro tang 
them" (Khon 5, Eiêu 9 — 
Giá tn rOi ro thi tru'ông, 
Thông tu' 87/2017/TT-
BTC) 

2.2 Muc dich lap báo cáo tj le an toàn tài chInh 

Báo cáo t' lé an toàn tài chinh du'cyc 1p nhem tuän thCi các quy dnh v lap Va cong bO thông tin 
ye báo cáo t' l an toân tài chinh vá khOng phU hç'p de th dung cho các myc dich khác. 

2.3 06ng tin trên báo cáo 

Cong ty thçrc hiên 1p báo cáo bng dOng Vit Nam ("VND"). 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Viêt 

THUYET MINH BAO CÁO T' L AN TOAN TAI CHINH (ti4p theo) 
ti ngày 31 tháng 12 nàm 2020 

3. TOM TAT CAC CHINH SACH LP BAO CÁO TS' L AN TOAN TAI CHINH CHU YEu 

3.1 Các thay cfôi trong chInh sách lap báo cáo va thuy& minh 

Van bàn dä ban hành nhu'ng chu'a CO hiu Iic 

Ngay 13 tháng 11 nàm 2020, Bô Tài chInh dã ban hánh Thông tu' sO 91/2020/TT-BTC v Quy 
dinh ch tiêu An toân tài chinh Va biên pháp xö' I dôi vO'i tO chU'c kinh doanh ch1'ng khoán 
khOng dap t1'ng chi tiêu An toàn tài chinh ("Thông tu' 91") thay th4 cho Thông tu' sO 
87/2017/TT-BTC ban hành ngày 15 tháng 08 nàm 2017. Các thay dOl chü yeu cia Thông tir 
91 baogOm: 

BO sung và sü'a dOl và lam rO mOt  sO chitiêu xâc dnh vOn khâ dung và các giá tn 1Ü 10; 
Sira d61, bO sung mOt  sO nQi dung trên mu bi4u bâo cáo an toàn tài chinh tu'o'ng U'ng 
vO'i cac thay d6I trên. 

Thông tu' 91 cO hiu lu'c tü' ngày 01 tháng 01 nãm 2021. 

3.2 Tj lê v6n khá dung 

T l vOn khà dung  cOa Cong ty du'Q'c xác dnh theo Cong thü'c quy dlnh  trong Thông tu' 87 
nhu'sau: 

VOn khá dung x 100% 

TOng gia tn ri ro 

Trong dO, tOng giá tr rüi ro là tOng các giá tn rüi ro thi tru'ong, giá t rüi ro thanh toán Va giá 
tn rüi ro hot dOng. 

3.3 V6n khá dung 

Theo quy dinh cüa Thông tu' 87, vOn kh dung là vOn chi sO' hO'u cO th chuy4n dOi thành 
tiên trong vOng 90 ngày, Cu th nhu' sau: 

' VOn du tu' cüa chü sO' hCi'u, khOng bao gOm vOn cO phn u'u dãi hoàn li (nu cO); 
Thng dii vOn Co phn khOng baa gOm vOn cO phn u'u däi hoàn li (nu Ca); 

i Qu dt,i' trO' bO sung vOn diu I; 

Qu9 du tu' phãt then (nu cO); 
Qu9 dt,i' phong tài chinh va ri ro nghiep vu; 
Qu9 khác thuC vOn chO sO' hO'u du'yc trich Ip phO ho'p vO'i quy d!nh  cia pháp Iut; 
Lo'i nhun sau thu4 chu'a phan phOl; 
SO dii dci' phOng suy giàm giá tn tài san; 

Nàm mu'oi phn tram (50%) phen giá trj tang them cia tài san cO djnh du'ci'c djnh giá I?i 
theo quy dlnh cüa pháp lut (trong tru'ông hc'p dnh giá tang), hoc trci' di toàn b phan 
giá tr giàm di (trong tru'ong hci'p dnh giá giàm); 
Chênh lêch t gia hOl doái; 

Các khoân giãm trr theo quy dinh tal Dieu 6, Thông tu' 87 (Thuy4t minh 3.3.1); 
Cac khoan tang them theo quy dinh tai £iu 7, Thông tu' 87 (Thuyet minh 3.3.2); và 
VOn khác (neu cO). 

T'lv6nkhádung = 
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Cong ty TNHH Qun I? Qu Bo Vit 

THUYET MINH BAO CÁO T? LE AN TOAN TAI CHiNH (t14p theo) 
tai ngày 31 tháng 12 nàm 2020 

3. TOM TAT CAC CHIN H SACH LAP BAO CÁO T L AN TOAN TAI CHINH CHU YEIJ 
(tiêp theo) 

3.3 V6n khã dung (tip theo) 

V6n khà dung duvc dléu chinh tàng/(giàm) các khoân muc sau day: 

3.3.1 Các khoán giám trU' 

Toàn b phn giá tr gim di côa các khoàn du tu' khOng bao g6m các chü'ng khoán 
du''c phát hành bô'i cac to chü'c CO lien quan vO'i Cong ty và chU'ng khoán cô thô'i gian bi 
h?n chè chuyn nhu'ng con lai  trén 90 ngày k tü' ngay lap báo cáo t lé an toãn tài 
chinh du'ic quy dnh tal  khon 5 £ieu 6 Thông tu' 87, trên co' s& chênh lch giu'a giá tr! 
ghi sO so vai giá trj th! tru'ng xác djnh theo quy dnh tal  Thông tu' 87; 

Các tài san ngn han, khOng bao gOm cac tài san phai xác dinh lÜj 10 thi tru'o'ng theo quy 
dlnh khoan 2 iu9 Thong tu' 87, dt phOng giam giá du tir và di,r phong các khoan phâi 
thu khô dOi bao gôm: chO'ng khoán theo quy dinh tai khoan 5 €iêu 6 Thông tu' 87 tai  ch 
tiêu dâu tu' tài chmnh ngàn han,  các khoan trã tru'âc, các khoân phal thu và tam  ü'ng Co 
thOi han thu hói hoâc thô'i han  hoàn U'ng con li trén 90 ngáy, và cac tài san ngn han 
khac; 

Các tài san dài han, khOng bao gOm các tài san phâi xác djnh rôi ro th tru'o'ng theo quy 
dnh tal  diem a, b khoân 2 €iêu 6, Thông tu' 87, du'  phong giam giá dâu tu' Va dcr phOng 
cac khoàn phãi thu khó doi; và 

Các khoãn ngoai trü', CO ' k14n trái ngu'çc hoc tü' ch6i du'a ía ' kin (nu cO) trén báo 
cáo tài chInh dã du'o'c kiêm toán (neu cô) ma chu'a du'o'c trir ía khOi vOn khâ dung  theo 
quy d!nh  ti diem a, b khoân 2 Diu 6, Thông tu' 87. 

D6i v&i các khoan muc giàm trU' khOi VOn kha dung là tài san dung d4 dam báo cho nghia vu 
cOa cOng ty hoc cho ben thCi' ba, thi khi tinh giâm trU' du'cyc giam di giá tr! nhO nhát cCia các 
giá tr sau: 

Giá tr thi tru'ang cOa tài san do xac dinh theo quy djnh tai  Phu luc II, Thông tu' 87; 

Giá tn sO sách cOa khoan muc giam trCj'; 

Giá tn cOn lai cüa nghTa vu. 

D6i v&i các khoán muc  giam trU' khOi VOn khã dung  là tái san du'p'c dam bao beng tài san cOa 
khách hang, khi tinh giam trü' duc giam di giá tr nhO nhàt cOa các giá tn sau: 

Giá trj tài san báo dam xác d!nh  theo quy djnh tai  khoan 6 ieu 10, Thông tu' 87 nhu' sau: 

Giá trj tài san dam bâo cho khoan muc  giâm trU' du''c xác djnh beng kh61 lu'ç'ng tài san 
dam bao*  Giá tài san * (1 — H so rüi ro thj tru'ng). Giá tài san du'c xác dnh theo 
nguyen tãc quy djnh tai  Phy lyc II Thông tu' 87; 

Giá tn sO sách. 
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Cong ty TNHH Qun I Qu9 Bo Viêt 

THIJYET MINH BAO CÁO ii' LE AN TOAN TAI CHINH (tip theo) 
t?i ngày 31 tháng 12 nàm 2020 

3. TOM TAT CAC CHINH SACH LAP BAO CÁO T L AN TOAN TAI CHINH CHCJ YEu - (tiép theo) 

3.3 V6n khá dung (tip theo) 5 
N 3.3.2 Các khoán tang them 

Toàn b phn giá tr tang them cOa các khon du tu', tài sn tài chInh ghi nhn theo giá 
tr ghi só khong bao gôm cac chO'ng khoán du'gc phat hành bô'i các t6 chO'c CO lien quan 
vO'i Cong ty và cac chU'ng khoán cO thôi gian bj han ché chuyn nhu'Q'ng con lal  trén 90 7_, 
ngày k tO' ngay tEnh toán t) l an toàn tài chinh du'Q'c quy djnh tai khoàn 7 Diêu 5 và 
khon 5 ieu 6, Thông tu' 87, trên co' s& chênh lêch giO'a giã tr ghi so so vi giá tn th 
tru'àng xãc dnh thea quy dnh tai  Phu luc II, Thông tu' 87: 

Các khon nç CO th4 chuy4n dOi thành vOn chO sO' h&u, baa gOm: trái phiu chuyn d61, r 
cO phiu u'u dâi va CC Cong cci n' khác dã du'c dàng k bO sung von khà dung vi Uy 
ban chO'ng khoán Nhä nu'O'c và thOa man tat câ các quy dlnh t?i Khon 2 iêu 7 c0a ) Thông tu' 87; và 

0 Giá tr cãc khoân quy dinh tai d14m a,b khoàn 2 Diu 7 Thông tu' 87 phi tInh gim dn 
theo nguyen tc: f6i vO'i các khon no' cô th chuy4n dOi thành vOn chO sO' hO'u và cac 
khon n' dã dàng k' bO sung vào von kh dung vài Uy ban ChO'ng khoán Nhà nu'O'c, 
COng ty khãu trCr 20% giã trl ban dâu m6i nãm trong th&i gian näm (05) nâm cuOi cOng 
tru'&c khi den han  thanh toan/chuy4n d6I thành cO phieu phO thông và khu trO' 25% giá 
tn con lai mOi qu' trong thô'i han  bOn (04) qu' cuoi cOng tru'àc khi den hn thanh 
toan/chuy4n dOl thành cO phieu phO thông. 

TOng giã tr các khon nç du'çyc sO' dung d4 b6 sung vOn khâ dung t6i da bng 50% phn 
vOn chO sO' h&u. 

3.4 G!á tn rüi ro thj tru'cing 

Cia tr rOl ro thi tru'O'ng là giä trj tu'o'ng 0'ng vO'i mO'c dQ tOn thM Co th xây ra khi giá th tru'ô'ng 
cOa tài san dang sO' hü'u biên dQng theo chiêu hu'O'ng bat IQ'I  va du''c Cong ty xác djnh khi 
kt thOc ngày giao djch theo Cong thO'c sau: 

Cia trj 101 ro thj tru'o'ng = V th lông X Cia tài san x HO sO rOl ro thj tniro'ng 

Trong dO, vj th rOng cUa chU'ng khoàn là sO lu'p'ng chO'ng khoán dang nm giQ' cOa Cong ty 
tal th&i dim tlnh toán, sau khi dã diêu chinh giâm bO't sO chO'ng khoãn cho vay va tang them 
so chO'ng khoän di vay phO ho'p vOi quy djnh cOa phap luOt. 

Các tài san khOng du'cc Xãc dnh giá tr rOi 10 thi tru'O'ng bao gOm: 

CO phiu qu9; 

o ChO'ng khoán quy dlnh tal khoan 5 iu 6 Thông tu' 87 baa gOm: 

ChO'ng khoàn phát hành bO'i cac tO chO'c CO lien quan v&i Cong ty trong các tru'ô'ng 
hç'p du'O'i dày: 

• Là Cong ty m, cOng ty C0fl, Cong ty lien doanh, cong ty lien kt cOa Cong ty: 

• Là cong ty con, cong ty lien doanh, Cong ty lien kt cOa cOng ty m cOa Cong ty. 

• Chu'ng khoãn cO thai gian bi han ch chuy4n nhu'cng con li trên chin mu'o'i (90) 
ngày k4 tO' ngay tinh toan; 

Trãi phiu, các Cong cy nç, glOy to' cO gia trén thl tru'o'ng tin t dã dáo han: 

0 ChO'ng khoán dã du'o'c phong ngO'a rOi ro b&i chO'ng quyn bàn hoc ho'p dOng tu'o'ng 
lai; chO'ng quyn bàn Va ho'p dOng quyên bàn du'ç'c dOng d4 phông ngO'a r01 10 cho chU'ng 
khoân Ca' sO'. 



Cong ty TNHH Quân i' Qu Bo Viet 

THUYET MINH BAO CÁO T' L AN TOAN TAI CHINH (tiép theo) 
ti ngày 31 tháng 12 nãm 2020 

3. TOM TAT CAC CHiNH SACH LP BAO CÁO T'' L AN TOAN TAI CHINH CHU YEu 
(tiep theo) 

3.4 Giá tn to! ro thj tru'o'ng (tip theo) 

3.4.1 H s6 rOi ro thj tru&ng 

He s6 rii 10 th tru'o'ng du''c xäc djnh cho tlrng khoãn muc tài san theo quy dinh t?i  Phy lyc I 
Thông tu' 87. 

3.4.2 Giátàisân 

a. TMn và các khoân tu'o'ng dng tin, Cong CJ thj tru'&ng tin tê 

Giá tn cüa tin bng VND là s6 du' tài khoan tin mt tai ngày tinh toán. 

Gia tnt ctia tin bng ngoi t là giá tn quy ói ra VND theo t? giá ti các to chU'c tin dçing 
(TCTD') du'c phép kinh doanh ngoi h6i ti ngày tInh toán. 

Giá trl cüa tin gü'i kS'  hn va càc Cong cci th tru'ô'ng tin tê bng giã ti tin gü'i/gia mua cong 
lâi luy k chu'a du'ç'c thanh toàn tOi ngày tinh toán. 

b. Tráiphiéu 

Giá tn cüa trài phi4u niêm y4t là giá yt blnh quân trên h thOng giao dlch  ti SO' Giao djch 
Chü'ng khoän ti ngày gân nhât cong läi lOy ké. Trong trLng hg'p trái phiu khOng CO giao 
djch trong vông nhiêu ho'n hai (2) tuàn tirih den ngày tInh toàn, là giá tr lo'n nhât trong càc 
giá tr sau: Giã mua cong lãi luy ke; Mnh giã cong  lãi luy ke; Gá xãc djnh theo phu'o'ng phàp 
fbi b, bao gôm ca lài luy kê 

Giá trj cüa trái phiu chu'a niém y&t là giá trj lO'n nht trong các giá tr sau: Giá y4t trên các h 
thông báo già do Cong ty lgra chgn (neu Ca) cong lãi lUy ké; Giá mua cong  läi y ke; Mênh 
giá cQng lãi lüy kê; Giá xàc dnh theo phu'ng phap nOl  b, bao gOm ca lãi lOy kê. 

C. C6phiu 

Giá trj cüa cO phi4u niêm yt là giá dOng cO'a ti ngày giao djch gn nht ngây tInh toàn d6i 
vâi cO phiêu niêm yet trén SO' Giao djch ChU'ng khoàn HO Chi Minh vâ SO' Giao dch Ch&ng 
khoân Ha NOi. 

Giá frl  cüa CO ph14u cüa Cong ty di chUng dang k giao djch trén UpCom là già dOng cti'a 
cia ngày giao dch gn nhàt ngày tinh toãn. 

Tru'O'ng ho'p cO phiu niëm yt hoãc CO phu dang k' giao dlch  trén san UpCom khOng CO 
giao dch trong vông nhiêu hcn hai (02) tuän tinh den ngày tinh toân, giâ trl cOa cO phiéu là 
giá tn ban nhãt trong các già trl sau: Giâ trl sO sách; Giá mua; Già theo phu'o'ng pháp ni bO 
cüa Cong ty. 

Tru'Ong h9'p cO phiu bi dmnh ch giao dlch,  hüy niêm yt hoàc hüy dàng k' giao dich, gia trj 
cia CO phiêu là giá frj Ian nhât trong các già tr sau: Giá frj sO sãch; Mnh giã; Giá theo 
phu'o'ng phap ni b caa Cong ty. 

Giá tr cüa cO phi&u dã dàng kg', lu'u k' nhu'ng chu'a niêm yt, chu'a dàng k giao djch là giá 
tr trung bInh dy'a trén báo giã cüa tôi thi4u ba (03) cong ty chU'ng khoàn khong phai là ngu'o'i 
cO lien quan t?i  ngày giao dlch  gàn nht tru'O'c thô'i dm tInh toãn. Tnu'O'ng hg'p cO phiêu 
khong cô dCi báo giá tü' tôi thiu ba (03) cOng ty chi.i'ng khoàn, giá trj cOa cO phieu là già trj 
Ian nht tnong cac giá trj sau: Giá tCi' các báo giá; Giã ca kS'  báo cáo gn nhàt; Giá tr sO 
sach; Giá mua; Giá theo quy dnh nbi b cOa Cong ty. 
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Cong ty TNHH Qun I Qu9 Bo Viêt 

THUYET MINH BAO CÁO ii' LE AN lOAN TAI CHINH (ti&p ttieo) 
tai ngày 31 tháng 12 nàm 2020 

3. TOM TAT CAC CHNH SACH LAP BAO CÁO I? L AN TOAN TAI CHINH CHU vEu 
(tiép thea) 

3.4 Giá tn rüi no thj tru'o'ng (tip thea) 

3.4.2 Giá tàisàn (tip thea)
V 

Giá tr có ph14u cOa t6 chCi'c trong tlnh tr?ng giài th4, pha sn bng 80% giä tn thanh 19 ciia 
có phiêu do t?i  ngày 1p bng can dOi k4 toán gn nhât, hoc giá thea quy djnh ni b cOa 
COngty. 

Giá trl có phn, phn v6n gop khác là giá tr lO'n nht trong các gá tr sau: giá tr só sách; giá 
mua/gia trl von gop; giá thea quy dlnh  ni b cOa Cong ty. 

d. QuWC6 phiéu cOa Cong ty du ti.i chO'ng khoán 

Giá tn qu9 dOng dal chüng/Qu9 ETF là già dOng cü'a cüa ngàygiao dch gn nht ngày tmnh 
toán. Tru'Ong hç'p qu9 dong dai chUng khOng cO giao dch nhiêu ho'n hal (02) tuàn tinh den 
ngày tinh toán, gia trj qu9 du'qc tInh bang (Giá trj tài san rong ("NAV")/l chO'ng ch qu9) t?l  k9 
baa cáo gn nht tru'àc ngày tmnh toán. 

Giá trj Qu9 thành viên/Qu9 m&ICó phiéu cUa Cong ty du tu' chü'ng khoán phat hành riêng lé 
bang NAV trén mOt do'n v phan v6n gôp/do'n vi chü'ng chi qu9/cO phiêu ti k9 báo cáo gân 
nht tru'àc ngày tFnh toAn. 

Giá tr cüa cac qu9/có phiu khàc là giá trj theo quy djnh nOl bQ cüa Cong ty. 

3.4.3 Giá tn rQi no thj tru'&ng tang them 

Giá tr íüî ro th tru'O'ng cüa các tài san se du'c diu chinh tang them trong tru'o'ng h'p Cong 
ty dâu tu' qua nhiêu vao tài san dO, ngoi trü' chü'ng khoán dang trongthO'i gian bâo lãnh phát 
hành thea hlnh thü'c cam két chäc chãn, trái phieu Chinh phü, trái phiêu du'çc Chinh phO bao 
lãnh. Giá trj rOi ro thj tru'O'ng du'c diêu chTnh tang theo nguyen täc sau: 

Tang them 10% trong tru'o'ng hp giá tr cta khoân du tu' nay chim tO' 10% tài 15% 
VOn chO sO' hu'u cüa Cong ty; 

Tang them 20% trong trirô'ng hç'p gia trl cüa khoãn du tLr nay chim tO' 15% tO'i 25% 
Von chü sO' hG'u cOa Cong ty; 

Tang them 30% trong tru'ng ho'p giá tr cüa khoan du tu' nay chi4m tO' 25% trO' len VOn 
chü sO' hO'u cOa Cong ty. 

Các khoân cO t0'c, trái tU'c, giá tr quyn u'u däi cüa chU'ng khoán (n&i cO) hoãc Iãi cho vay 
cüa tiên gü'i, các khoan tu'o'ng du'o'ng tiën, cong cy chuyn nhu'p'ng, giay to' cO giá du'Q'c diêu 
chinh tang them vào giá tr tài san khi xác djnh giá trj rOi ro thj tru'o'ng. 



Cong ty TNHH Quân Qu9 Bo Vit 

THUYET MINH BAO CÁO ii' LE AN TOAN TAI CHINH (tip thee) 
tal ngày 31 tháng 12 nàm 2020 

3. TOM TAT CAC CHINH SACH LAP BAO CÁO 1? L AN lOAN TA! CHiNH CHU YEU 
(tiép thea) 

3.5 Giá tr rüi ro thanh toán 

Giá tn rüi ro thanh taán là giá trj tu'ong U'ng vO'i mU'c ô t6n tht Co th4 xây ra khi d61 tác khong 
th thanh taán dUng han hoc chuyn giao tài sn dUng han nhu' cam kt. Giá tr rUl ro thanh 
toán du'yc xãc thnh khi kêt thUc ngày giao djch cUa các hçp dOng, giao d!ch nhu' sau: 

€ói vO'i ho'p dng tin gri cO k' han tal câc t6 chU'c tin dung; các khon cho vay d6i vOi 
cãc to chU'c, cã nhan khác; ha'p dOng vay, mu'o'n chU'ng khoãn phU hçp vài quy d!nh cUa 
pháp luat; hcip dOng ban cO cam kOt mua lal chU'ng khoãn phU hcp vO'i quy djnh cUa phàp 
Iuät; hp dOng mua CO cam két bàn lai  chtvng khoán phCi hp vO'i quy djnh cUa pháp lut; 
các khaân phi thu trong hn cUa Cong ty, các khoân phâi thu khàch hang trong hoat 
dng môi giài ban chU'ng khoán; hp dng cho vay mua k' qu9 chU'ng khoàn phU h9'p 
vài quy dnh cUa pháp lut; giã trl rUi ro thanh toán tru'O'c thO'i han nhn chuy4ni giao 
chU'ng khoán, tiên Va thanh ! hp dOng, du''c xác nh thea cong thU'c: 

Giá tn i-ui ro thanh toán = He s6 nfl ro thanh toán theo d& tác x Giá tn tim n rU/ro 

- 6i vài cac khoân phai thu qua han, chU'ng khoán chu'a nhn chuyn giao dUng han thea 
quy djnh tai dim h, I khoan 1 iu 10 Thông tu' 87, k4 ca chU'ng khoán, tin chu'a nhân 
dLrcYc tO' cãc giao djch, hop dOng dáo han quy dinh tal di4m a, b, c, d, d, g khoan 1 Eiêu 
10 Thông tu' 87, gia tr rOl ro thanh toán duc xac dlnh thea nguyen tàc sau: 

Giá tn nfl ro thanh toán = He s6 nfl ro than/-i toán thea th&i gian x Giá tnt tài san tim n 
nfl ro thanh toán. 

3.5.1 He s6 nfl ro thanh toán 

He sO rUi ro thanh toán du'cyc xác dnh theo d61 tãc và he sO rUi ro thea thai gian qua han thea 
quy djnh trong Thông tu' 87. 

3.5.2 Giá tn tài san tim n rOi no thanh toán 

6I vO các giao djch mua, bàn chU'ng khoãn, cho khãch hang hoc cho ban than Cong ty là 
giá tr thi tru'o'ng cUa hop dOng tInh thea nguyen tàc quy djnh tal  ph lyc II, phy lyc IV Thông 
tu' 87; 

D6i vOi các giao dich cha vay mua chU'ng khoân k qu9, giao dch bàn có cam kt mua lal, 
giao dch mua cô cam kt bàn li, vay, cha vay chU'ng khaán: già tr tãi san tiêm n rUi no 
thanh toän xãc dinh thea nguyen tàc quy dinh tai phy luc IV Thông tu' 87; 

£6i vO'i cac khoàn phâi thu, trãi phiéu äã dão han, cãc cong cy nç dâ dãa han: là gia tnj khaân 
phâi thu tinh thea mnh giã, cong them càc khaân Iãi chu'a du'o'c thanh toán, chi phi cô lien 
quan và trO' di khaân thanh taán dà thy'c nhän tru'O'c dO (neu cO); 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Vit 

THUYET MINH BAO CÁO ii' LE AN TOAN TAI CHINH (tip theo) 
ti ngày 31 thang 12 näm 2020 

3. TOM TAT CAC CHINH SACH LP BAO CÁO TS' L AN TOAN TAI CHINH CHU YEu 
(tiêp theo) 

3.5 Giá tn rüi no thanh toán (tiép theo) 

3.5.2 Giá tn tài san tim n rüi ro thanh toán (tip theo) 

Theo dO, giá trj tài san tim n rüi ro thanh toãn du'c xác dnh cci th4 nhu' sau: 

Giá tr tài san tim n rOl ro thanh toán trong hoat dOrig vay, cho vay chO'ng khoán, giao 
dich k' qu9, giao dch mua bàn lal du'o'c xác djnh theo nguyen tao sau: 

STT Loai hmnh giao djch Giá tn tài san tim n rLi ro thanh toán 

1.  Tin gO'i CO k' han, khoan tin cho 
vay khong cO tài san bao dam 

Toàn b già tr khoãn cho vay 

2.  Cho vay chU'ng khoán Max{(Giá trl thi tru'ng cüa ho'p dng — Giá 
tn tài san dam bao (neu có)),0} 

3.  Vay chCi'ng khoán Max{(Giá tn tài san dam bâo — Giá tn thi 
tru'&ng cOa hap dOng),0} 

4.  Hcp dóng mua cht:vng khoàn CO 
cam kêt bàn lai 

Max{(Giá tn ho'p d6ng tinh theo giá mua - 
Giá tr! th truO'ng cOa Ho'p dórig x (1- He sO 
rOl ro th truO'ng)),0} 

5.  H'p dóng bàn chCi'ng khoán cO 
cam két mua li 

Max{(Giá trj th tru'ng cOa hc'p dOng x (1 - 
H sO rüi ro thi tru'o'ng)-Giá trj hp dOng 
tInh theo giá bàn),0} 

6.  Hcp dOng cho vay mua k' qu9 
(cho khãch hang vay mua chü'ng 
khoãn)/Các thóa thuân kinh tê cO 
cOng ban chat 

Max{(SO du' n - Giã trj tài san dam bao),0} 

SO du' no' là giá trl khoân vay, al vay và các loal phi. 

Già tn tài san dam bão du'Q'c xác dlnh  theo Thuyt rninh sO 3.5.3. Trong tru'ng hap tài san 
bâo dam cOa khách hang khOng Co gia tham khâo theo thj tru'ng, thl du'q'c xac dnh theo quy 
dnh nQi bô cOa Cong ty. 

Giá tn ca câc tài san du'o'c xác dinh theo Muc 3.4.2. 



Cong ty TNHH Qun Qu9 Báo Viêt 

THUVET MINH BAO CÁO 1? LE AN TOAN TAI CHiNH (tp theo) 
tai ngay 31 thãng 12 näm 2020 

3. TOM TAT CAC CHINH SACH LP BAO CÁO T? L AN TOAN TAI CHINH CHU vEu 
(tiép theo) 

3.5 Giá tn rUi ro thanh toán (t14p theo) 

3.5.2 Giá tn tài san t14m n rOi ro thanh toán (tiep theo) 

- Giá trl tài san tim n rOl ro thanh toán trong hoat dong giao djch chii'ng khoân du'o'c xac 
djnh theo nguyen tàc sau: 

STT Th&i giarl Giâ trj tài san tim n rüi ro 

A ói vo'i các giao dich  bàn chu'ng khoàn (ben bàn là Cong ty hoc khách hang cOa 
Cong ty trong hot dQng mOi giO'i) 

1.  Tru'o'c tho'i han nhn thanh toán 0 

2.  Sau tho'i han nhân thanh toân 

Cia trj thi tru'o'ng cüa ho'p drig (trong tru'o'ng 
hcip Giá thi tru'o'ng thàp hon Cia giao dich) 

0 (trong tru'&ng hç'p Giã thj trirô'ng cao hn 
Giá giao dich) 

B — D6I v&i cac giao dich mua chCrng khoan (ben mua ta Cong ty hoc khách hang cOa 
Cong ty) 

1 • 
Tru'&c thô'i han nhn chuyn 
giao chü'ng khoári 

0 

2 • 
Sau tho'i han nhân chuyn giao 
chü'ng khoán 

Giá tn th tru'o'ng cOa hç'p d6ng (trong tru'o'ng 
hQp Giá th tru'&ng thap horn GIá giao djch) 

0 (trong tru'o'ng ho'p Cia thi tru'o'ng cao horn 
Già giao dlch) 

ThO hn thanh toán/nhn chuyén giao chCrng khoán là T+2 (d6i v&i có phiu niêm yt), T+1 
(dôi vO'i trái phiêu niêm yet; hoc T+n (dôi vO'i cãc giao djch thOa thun ngoài h thông giao 
dch trong n ngày theo thóa thun cOa hal ben). 

3.5.3 Giàm ti-Cr giá tn tài san t14m n rüi ro thanh toán 

Cong ty diu chinh giâm trU' phn gia tr tài san bâo dm cCia d61 tác, khách hang khi xâc djnh 
giá tr tài san tiêm n rOl ro thanh toãn quy dnh tl khoán 1, Diu 10 thông tu' 87 trong tru'O'ng 
hp càc hç'p dOng, giao dch nay dap U'ng dày dO cãc diu kiin  sau: 

. 6i tác, khách hang cô tài san bao dam thij'c hin nghTa vy cOa mlnh và tài san bao dam 
là tiên, cac khoân tu'o'ng du'o'ng tiên, giày tO' CO già, Cong C chuyn nhu'ng trên th 
tru'&ng tiên t, chO'ng khoán niêm yet, dàng k' giao djch trên So' Giao dch ChO'ng khoán, 
trâi phiu Chinh phO, trái phi&u du'çc Bô Tài chInh bâo länh phãt hành; 

- Cong ty CO quyn dinh doat, quan l', sO' dung, chuyn nhu'cYng tài san bâo dam trong 
tru'O'ng hQ'p dól tác khOng thy'c hin nghia vy thanh toãn dy dO và dOng thO'i han  dã thoã 
thun tai  càc hçp dông. 

Giá tn tài san giam trU' dU'OC xãc dlnh  nhu' sau: 

Giã trl tài san dam bào = Kh61 Iu'o'ng tài san x Giã tãi san x (1 — H s rOi ro thi tru'O'ng) 

He s6 rOi ro th tru'O'ng du'qc xàc dinh tai  Phu IVC I Thông tu' 87. Giã tn tài san du'c xãc dnh 
theo nguyen tàc quy djnh tai Phy lyc II vã Phy lyc IV ban hành kern theo thông tu' 87. 
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Cong ty TNHH Quán I' Qu9 Bo Vit 

THUYET MINH BAO CÁO 11' LE AN TOAN TAt CHiNH (tip theo) 
tai ngày 31 thang 12 nãm 2020 

3. TOM TAT CAC CHNH SACH LP BAO CÁO T' L AN TOAN TAI CHiNH CHU YEU 
(tiép theo) 

3.5 Giá tn rüi ro thanh toán (tip theo) 

3.5.4 Giá fr/ rUi ro thanh toán tang them 

Giá tn rüi ro thanh toán phâi duvc diu chinh tang them trong các trng h9'p sau: 

Tang them 10% trong tru'o'ng hç'p tóng giâ tr! cáo hcp dóng tiri gü'i, khoân cho vay, 
khon phãi thu trong han, hcp dàng mua CO cam két bàn l?i  chU'ng khoàn, hcp dông bàn 
cO cam kèt mua Iai chU'ng khoán, tóng già trj cáo khon vay dôi vi m0tt6 chO'c, cà nhàn 
va nhOm to chO'c, cà nhán lien quan (neu co), chim tü' 10% tài 15% VOn chO sO hQ'u; 

Tang them 20% trong tru'O'ng hqp tOng giá tr các hp'p dOng tin gOi, khoân cho vay, 
khoãn phái thu trong h?n,  ho'p d6ng mua cO cam kêt bàn Ii chu'ng khoán, hp dOng bàn 
cO cam kêt mua li chU'ng khoán, tOng giá trl càc khoán vay dOi vâi môt tO chO'c, cà nhân 
va nhOm tO chO'c, cá nhàn lien quan (nèu cô), chiêm tO' 15% tO'i 25% Von chü so' hu'u; 

Tang them 30% trong trung hcp tOng già tr các hp dOng tin gü'i, khoân cho vay, 
khon phi thu trong h?n,  ho'p dOng mua cô cam kt bàn li chO'ng khoán, hQ'p dóng bàn 
cô cam ket mua lal chO'ng khoán, tOng giá trj các khoân vay d6i vO'i mOt  tO chU'c, cà nhãn 
va nhOm tO chO'c, cá nhàn lien quan (neu cô), hoc môt cá nhàn và các ben lien quan tO'i 
cà nhán dO (neu cO), chi&m tO' 25% VOn chO sO' hO'u trO' len. 

3.5.5 BU trCj' rOng song phu'ang giá fri tài san tim n rüi ro thanh toán 

Già trl tài san tim n rOi ro thanh toán du'Q'c bU trCr rOng song phu'ng khi: 

Rüi ro thanh toãn lien quan tO'i cOng môt d61 tàc; 

ROI no thanh toán phát sinh dOi vO'i cOng mt loal hlnh giao djch; 

Viec bU trO' rông song phu'ng dã du'o'c càc ben thOng nht tru'&c bng van ban. 

3.5.6 Tru'àng hcip d61 tác da hoàn toàn mt k/ia näng than/i foán 

Toàn bO khoân thit hi tinh theo già tr! Hcip dOng phãi dUVC giam tro' khOi vOn kha dvng. 

3.6 Giá tn rti ro hoat dOng 

Giá trj rOi ro ho?t dOng là giá tn twYng U'ng vO'i mO'c d tOn tht cO th xay ra do 101 k9 thuât, 
lOi hO thông và quy trInh nghiOp vy, lôi con ngu'eii trong qua trinh tác nghiep, hoäc do thiêu 
von kinh doanh phát sinh tO' các khoan chi phi, 10 tO' hot dQng dâu tu', hoc do các nguyen 
nhân khàch quan khác. 

Giá tr rOi no hot dOng cOa COng ty duc xác dnh là giá tr lO'n nht cOa các gia trl sau: 25% 
chi phi duy tni hoat dng cOa Cong ty trong vong mu'O hai (12) thàng lin ké tinh tO'i thOi dim 
tinh toán, hoc 20% VOn phàp dlnh  theo quy dnh cOa phap lut, tuS' thuOc vào giá tr nào Ian 
ho'n. 

Chi phI duy trl hoat dng cOa Cong ty du'p'c xác dnh bng tOng chi phi phàt sinh trong nám, 
trO' di: chi phi khu hao; chi phi hoc hoãn nhap dci' phong giâm già dãu tu' ngn han; chi phi 
hoãc hoàn nhap dv' phOng giám già dãu tu' dài han; chi phi hoc hoàn nhap dy' phOng phái 
thu khó dOi. 



Cong ty TNHH Qun I? Qu9 Bão Vit 

THUYET MINH BAO CÁO ii' LE AN TOAN TAI CHiNH (tip theo) 
tai ngày 31 thang 12 nãm 2020 

4. BANG TINH VON KHA DVNG 

SiT NQ/ DUNG 
VOn khá dyng 

VND 

V6n khá dung 

Khoàn tang them 
VND 

Ktioàn giàm fi 
VND 

A Nguon v 6 n (1) (2) (3) 

I Von u tu' cüa chü sô hO'u 
khong bao gOm cO phn u'u 

ai hoàn Iai (n4u có) 100.000.000.000 

2 Thngdu'vOncOphn 
không bao gOm CO phân u'u 
dãi hoàn Iai (nu co) - 

3 CO phiu qu9 - 

4 Qu dci' trCi' bO sung vOn 
diu te (nOu Ca) 10.000.000.000 

5 Qu9 ciu tu' phát trin (nOu 
co) - 

6 Qu9 di,i' phong tài chmnh và 
ri11 ro nghip vgi 10.000.000.000 

7 Qu9 khác thuOc vOn chü so' 
hO'u - 

8 Lçi nhun sau thu4 chu'a 
phân phOi 41.130.354.237 

9 SO dii' di,i' phong suy giám 
giá tn tâi san 3.353.592.998 

10 Chênh lOch dánh giá lal tài 
san cô djnh - 

11 Chênh tech tè giá hOi doãi - 

12 Các khoan no' có thO 
chuyén ci6I 

13 Toàn bO phri giam cii hoàc 
tang them ciia các ChU'ng 
khoán ti chi tiêu du tu' tãi 
chinh(ThuyOtminh4.1) - 33.831.811 

14 VOn khác (nu co) - 

IA Tng 164.517.779O46 
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khoán Khoán 

Cong ty TNHH Quán I' Qu9 Bo Vit 

THUYET MINH BAO CÁO T? LE AN TOAN TAI CHINH (tp theo) 
tai ngãy 31 thãng 12 nàm 2020 

4. BANG TINH VON KHA DVNG  (ti4p theo) 

SIT NC)! DUNG VND VND VND 

B Tài san ngän han 

I Tin va cac khoán tu'o'ng dc'o'ng tin 

II Các khoàn du tu' tài chInh ngän h?n - 

1.  Dutungnhn 

Ch(i'ng khoán tim n rii ro thj trLro'ng 
theo quy dnh tal  khoan 2 Diu 9 
(Thuyt rn/nh 5.1) 

ChU'ng khoán bj giàm trii' khói v6n 
khà dung theo quy nh 

_____________ 
- 

2.  Dy' phong giãm gia du tu' ngn hn 

III Các khoàn phài thu ngàn han, k Ce 
phái thu tCi' hoat dong üy thác 5.085.364.323 

1.  Phài thu cüa khách hang 4.129.333.967 

Phai thu cüa khách hang có thO'i han 
thanh toán con Ii tO' 90 ngay tró' xuóng 

Phal thu ci'ia khách hang cO thO'i han 
thanh toán con lal trén 90 ngày 4.129.333.967 

2.  Trá tru'àc cho ngu'&i ban 22.000.000 

3.  Phài thu hoat dong nghip vy - 

Phâi thu hoat dOng nghip vu cô thô'i 
hn thanh toán cOn al tO' 90 ngày tró' 
xuóng 

Phài thu hoat dng nghiêp vy cO thO'i 
han thanh toán cOn Ii trên 90 ngay - 

4.  Phâi thu nôi b ngn han - 

Phai thu nôi bO Co thO'i han  thanh toãn 
con Iai  tO' 90 ngay tr& xuórig 

Phài thu nôi bô cO thO'i han  thanh toán 
con Ii trên 90 ngay - 

5.  Phal thu hoat dong giao dlch  chO'ng 
khoán - 

Phai thu ho?t dng giao dlch  chu'ng 
khoán cO thOi han tharih toán con lal tO' 
90 ngáy trO' xuOng 

Phal thu hoat Qng giao dich chO'ng 
khoán cO thai h?n  thanh toän con al 
trên 90 ngay - 

6.  Câc khoàn phài thu khãc 934.030.356 

Phái thu khác CO thO'i hn thanh toán 
cOn al tO' 90 ngay tr& xuóng 

Phãi thu khác CO thO'i hn thanh toán 
con al trên 90 ngay 934.030.356 
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STT NQ!DUNG 

A Von khã 
dung 
VND 

khoân Khoàn 
giâm trU' tang them 

VND VND 

Cong ty TNHH Quán 19 Qu9 Bo Vit 

THUYET MINH BAO CÁO 1? LE AN TOAN TAI CHINH (tiép theo) 
ti ngãy 31 thang 12 nãm 2020 

4. BANG TiNH VON KHA DVNG  (tip theo) 

B Tài san ngan hn (tip theo) 

7. Dii' phong phái thu ngn han khó dôi 

1V Hangt6nkho 115.615.720 

V Ta! san ngãn han khác 719.347.260 

1.  Chi phi trá tru'O'c ngn hn 719.347.260 

2.  Thu GTGT cIYC khu tth' 

- 
Thu và các khoan phái thu Nhà 
nu'ac 

4.  Tài san ngn hn khác 

4.1 Tam ci'ng - 

Tam ü'ng GO thO'i han hoân 0'ng con 
Iai tir 90 ngày trO' xuóng 

Tam ü'ng cO thôi han  hoàn u'ng con 
Iai trên 90 ngày - 

4.2 Tài sn ngn han  khác - 

I B T 6 ng 5.920.327.303 

C Tãi san dài hn 

I Các khoãn phài thu dài han, k cá 
phài thu tü' hoyt dng üy thác 

1.  Phai thu dài han  cüa khách hang - 

Phal thu dài han  cia khách hang có 
thO'i han  thanh toán cOn Iai tü' 90 
ngàytr&xuông 

Phai thu dãi han  cüa khách hang CO 
thô'i han thanh toán con lai  trOn 90 
ngáy - 

2.  Von kinh doanh & on vi tru'c thuôc - 

3.  Phâi thu dài han  nôi b - 

Phai thu dài han  nôi bO cO thO'i han 
thanh toán con lal  tO' 90 ngày trO' 
xuong 

Phái thu dài han  ni b Co thO'i han 
thanh toãn cOn Iai  trén 90 ngày - 
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Cong ty TNHH Quàn I' Qu9 Bo Vit 

THUYET MINH BAO CÁO ii' LE AN TOAN TAt CHINH (tip theo) 
tai ngày 31 tháng 12 nàm 2020 

4. BANG TiNH VON KHA DUNG  (tiép theo) 

STT 

V6n k/ia dyng 

NO/DUNG 

V6n . Khoán 
khá dung giám tnF 

VND VND 

khoán 
tang them 

VND: 

C Tài san dài hn tip theo) 

I Cãc khoãn phài thu dài han, k cá phãi 
thu tü' hoat thng ày thác (tip theo) 

4.  Phi thu dài h?n  khác - 

Phài thu dài han khác cO thôl han thanh 
toán con ti tt' 90 ngày trô' xuóng 

Phái thu dài han khâc cô thO'i han  thanh 
toán con Ii trên 90 ngay - 

5 Dv' phOng phi thu dài han  khO ôi 

ii Ta! san c6 dinh 3.775.867.766 

III Btthngsànc1ktu' - 

1V Cáckhoàndutu'tàichInhdàihan - 

1.  Dutu'vaocôngtycon - 

2.  V6n gop lien doanh - 

3.  Du tu' vào cOng ty lien kt, lien doanh - 

4.  Dâu tu' chü'ng khoán dài han - 

Chü'ng khoán tim n rOi ro th tru'ô'ng 
(Thuyét rn/nh 5.1) 

Chü'ng khoári bi giâm trr khOi von khã 
dyng - 

5.  Các khoàn du tu' dái han ra nu'&c ngoài - 

6.  Du tu' dài han  khác - 

7.  Dt,i' phong giam giá dâu tu' tài chInh dài 
han 

V Tài san dài han khác 5.176.771.755 

1, Chi phi trâ tru'O'c dài han 5.176.771.755 

2.  Tài san thu thu nhâp hoän lai - 

3.  K cu'o'c, k' qu9 dài han - 

Các chi tiêu tài san b col là khoan ngoi 
trü', cô kin trái ngu'çYc hoàc tCi' chOl u'a 
ra ' kiên tal báo cáo tài chInh dã du'ç'c 
kim toán ma khong b tInh giám trti' theo 
Thông tu'87 - 

IC Tong 8.952.639.521 

VON KHA DUNG = IA - lB - IC 149.644.812.222 
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Cong ty TNHH Quân I' Qu9 Bo Viêt 

THUYET MINH BAO CÁO T? LE AN TOAN TÁI CHINH (t14p theo) 
tal ngãy 31 thang 12 nãm 2020 

4. BANG TINH VON KHA DVNG  (tip thea) 

4.1 Giá tr/ tang them và giàm cli cUa chu'ng khoán 

Chi t14t giá trl tang them Va giâm di cüa chUng khoán tai  khon myc du tu' tài chmnh duvc 51 
diêu chinh vao von khà dung  ti ngäy 31 tháng 12 nàm 2020 nhu' sau: 

Giá g6c 
VND 

Giá fri hc.vp Ij' 
VND 

Chênh Iêch 
VND 

Giá tr! tang them 
CO phiu nièm y4t 18.378.189 52.210.000 33.831.811 

18.378.189 52.21 0.000 33.831.811 

Giá trl giàm di 

18.378.189 52.210.000 33.831.811 'N 

0 

5.  BANG TiNH GIA TR! RUI RO "I 

5.1 RUi ro thj tru'o'ng 

Cãchingmycdutu' 

H S6 
ni ro 

% 
Quy mO ri ro 

VND 
Giá frj ri11 ro 

VND 

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

Tiên và càc khoàri tu'o'ng du'o'ng tiên, cong cy th! 
tru'O'ng tiOn tè 135.558.392.539 - 

1.  Tin mat (VND) 0 2.700960.484 - 

2.  Càc khoàn tu'o'ng du'o'ng tin, tin güi co 
k'h?n 0 132.857.432.055 - 

3.  Giy t& có già, cong CU chuyn nhuvng frén 
thi trtrâng tiên té 0 - - 

II. Trái phiêu Chinh phü - - 

4.  Trái phiu Chinh phd khOng trá al 0 - - 

5.  Trái phi6u Chinh phd tra Iài sut cuOng phiu: 
Trái phiu Chinh phd (bao gOm cOng trái và trái 
phieu cOng trmnh dã phát hành tru'âc dày), trái 
phiêu Chinh phd các nuO'c thuOc khOi OECD 
hoc duvc bão Iânh b&i Chinh phd hocNgân 
hang Trung u'ng cda các nu'àcthuôc khOi nay, 
trái phiêu du'g'c phát hành bô'i CáC tO chü'c quOc 
tê IBRD, ADB, IADB, AFDB, EIB và EBRD 3 - - 



Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Vit 

THUYET MINH BAO CÁO T'' LE AN TOAN TAI CHtNH (ti4p theo) 
ti ngay 31 thãng 12 näm 2020 

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

5.1 Rüi ro thj tru'O'ng (tip theo) 

Cachngmycdutt 

Hs6 
rui ro Quy mo rui ro 

% VND 
Gia fri nil m 

VND 

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

III. Trái phiu doanh nghip - - 

6. Trái phiu niêm yt Co thai gian dáo han con Iai 
duOi 1 näm, k cà trái phieu chuy6n cl6i 8 - - 

Trái phi4u niêm y6t cO th&i gian dáo han cOn Iai 
ti:i' 1 d6n du&i 3 näm, k cà trái phiêu chuyen dói 10 - - 

Trái phiu niêm yt cO thai gian dáo han con i 
tO' 3 nàm tó'i du'ôi 5 nãm, k Ca trái phiêu 
chuy6nc6i 15 - - 

Trái phiu niêm yt cO thO'i gian dáo han con  Iai 
tO' 5 nàm trô' len, k ca trái ph16u chuy4n d6i 20 - - 

7. Trái phiu khong niêm yM cô th&i gian cTáo han 
cOn lal du'O 1 nãm, k ca trái phiêu chuyn d61 25 - - 

Trãi phiu khong niOm y6t cô th&i gian clao hn 
con lal tO' 1 tâi du'Oi 3 nãm, k6 Ca trái phiêu 
chuy4n d61 30 - - 

Trái phiu khong niêm yet cO th&i gian dáo han 
con Iai tO' 3 tO'i du'O'i 5 nàm, kê Ca trái phiOu 
chuyn d6i 35 - - 

Trái phiu khong niêm yt có thai gian dão han 
con li tO' 5 nãm trà' len, k6 ca trái phiêu chuyn 
l6i 40 - - 

IV. C phiu 52.210.000 5.221.000 

8. Co phiu ph6 thOng, cO phiu u'u clãi ccia các tO 
chU'c niêm yt tal S& Giao dich ChCi'ng khoán 
HO Chi Minh; chO'ng chqu9 mô' 10 52.210.000 5.221.000 

9. CO ph14u phó thong, cO phiu u'u dãi cOa cac tO 
chO'c niêm yet t?i  So' Giao djch ChO'ng khoán 
HaNOi 15 - - 

10. CO phiu phO thông, cO ph16u u'u dãi cãc cong 
ty cl?i chCing chu'a niêm yt, dang ky giao dich 
qua he thông UpCom 20 - - 

11. CO phiêu phO thông, c6 phiu u'u dãi cOa các 
cOng ty di chOng ã dang k lu'u k, nhu'ng 
chu'a niêm yet hoc ãng k giao dich;  CO 
phiêu sang trong do't phát hành Ian dOu (IPO) 30 - - 

12. COphiOucOacaccOngtyaichUngkhác 50 - - 

V. Chu'ng chi qu du tu' chu'ng khoán - - 

13 '' i chOng, bao gOm ca Cong ty dOu tu' 
chcrngkhoandaichüng 10 - - 

14 Qu9 thành viên, cOng ty du tu' chU'ng khoãn 
rieng 10 30 - - 
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Cong ty TNHH Quán I' Qu9 Bo Vit 

THUYET MINH BAa CÁO T'' L AN TOAN TAI CHINH (tip theo) 
tal ngay 31 thãng 12 näm 2020 

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

5.1 RLfl ro th/ tru'ô'ng (tip theo) 

Cachangmucdãuttr 

Hs6 
n)i ro 

% 
Quy mO rii ro Giá tn rüi ro 

VND VND 

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

VI. Chü'ng khoán bi han ché giao dich - - 

15.  Chü'ng khoán bi tam ngu'ng giao dich 40 - - 

16.  ChU'ng khoári bj hu' niêm yt, hug' giao djch 50 - - 

VII. Các tài san khác - - 

17.  C phn, phn v6n gop va các Ioai chü'ng 
khoán khác 80 - - 

18.  Cactàisandutu'khac 80 - - 

VIII. Rüi ro tang them (nêu co) - - 

Ma chU'ng khoán 
Mü'c 
tang 
them 

Quy mô nfl ro Giá tn nfl no 

TONG GIA TR! RUI RO TH! TRIYeYNG 
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) 135.610.602.539 5.221.000 

5.2 Rifi ro thanh toân 

Rüi ro tru'àc tho'i han thanh toán (Thuyt minh 5.2.1) 
RÜi ro qua thô'i h?n  thanh toán (Thu yet minh 5.2.2) 

Rüi ro tang them (Thuyétminh 5.2.3,) 

T6 ng giá tr! rüi ro thanh toán 

Giá tn rQi ro 
VND 

9.401.117.047 
3.353.592.998 
1.389.313.689 

14.144.023.734 
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Cong ty TNHH Quán I' Qu9 Bo Vit 

THUYET MINH BAa CÁO T'' LE AN TOAN TAI CHNH (tiép theo) 
tal ngày 31 tháng 12 nãm 2020 

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

5.2 Ri ro thanh toãn (t14p theo) 

5.2.1 Ru! ro tru'O'c fh&i hn tharih toán 

Giá tn rüi ro thanh toán cho các khoàn mçlc chu'a den han thanh toãn du'cic xác dinh nhu' sau: 

Giá trj rOi ro (VND) 

Loai h,nh 

1.  

giao djch 

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

(5) 

8% 
---- 

(6) 

39.737.091 

Tonggiatrjruiro 

—
VND 

- 
(1) 

- 

(2) 

- 

(3) (4) 

Tin gi'i k' hn vâ các khoán tiên cho vay không có 
tài san bào dam, các khoàn phài thu tü' hoot dQng 
giao dich  và nghip vu kinh doanh chCvng khoãn (*) - - 9.361.379.956 9.401.117.047 

2.  Cho vay chCrng khoãn ICác thóa thun kinh t cô 
cüng bàn cht - - - - - - - 

3.  Vay chU'ng khoán ICác thàa thun kinh t có cüng 
bàn chat - - - - - - - 

4.  Hçp dng mua chCi'ng khoán cô cam kM ban Ii/ 
Các thàa thun kinh tê cô cüng bàn chat - - - - - - - 

5.  Hç'p dng bàn chü'ng khoán cô cam ket mua Ii/ 
Các thoá thun kinh t cô cCing bàn cht - - - - - - - 

6.  Hcp dóng cho vay mua ky qu9 (cho khách hang vay 
mua chü'ng khoán)/Các thóa thun kinh tê cO cUng 
bàn chM - - - - - - - 

TONG RUI RO TRU'&C THI HAN THANH TOAN 9.401.117.047 
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Câng ty TNHH Qun I' Qu9 Bão Viêt 

THUYET MtNH BAO CÁO T? LE AN TOAN TAI CHINH (tiép theo) 
ta ngäy 31 tháng 12 näm 2020 

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

5.2 Ru! ro thanh toán (tiep theo) 

5.2.1 RQi ro tru'&c th&i h?n thanh toán (tip theo) 

He s6 ri:ii ro thanh toân theo 6i tác &i'Q'c Cong ty xac djnh nhu' sau: 

Doi tac thanh toan cho Cong 
Hês6rüiro 
thanh toán 

(1)  Chinh phU, các tó chi)'c phât hãnh du'cYc báo Iãnh bOi ChInh phü 
vã Ngân hang Trung u'o'ng cac nu'O'c thuOc khOi OECD; Uy ban 
Nhãn dan tTnh, thành phO tru'c thuOc Trung u'o'ng 0,0% 

(2)  S& Giao dich Chó'ng khoán, Trung tam Lu'u k9 Chü'ng khoán 0,8% 

(3)  To chU'c tin dung, tO chU'c tài chinh, tO chü'c kinh doanh chU'ng 
khoãn thành Ip 6' cac nu'ó'c thuOc khOi OECD vä cO he so tin 
nhiOm dáp ü'ng các diu kin khác theo quy dlnh nQi b cüa tO 
chU'c kinh doanh chU'ng khoân 3,2% 

(4)  TO chU'c tin dung, tO chü'c tài chinh, tO chü'c kinh doanh chU'ng 
khoãn thành Ip ngoai các nu'O'c OECD; hoäc thänh Ip tai  câc 
nu'O'c thuOc khOi OECD và khong áp (i'ng các diêu kiên khác 
theo quy djnh ni b cüa Cong ty 4,8% 

(5)  TO chU'c tin dung, tO chU'c tài chinh, tO chU'c kinh doanh chU'ng 
khoán thành Ip vâ hoat dng tal Vit Nam 6,0% 

(6)  Các tO chü'c, cã nhän khác 8,0% 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Vit 

THUYET MINH BAO CÁO ii' LE AN TOAN TAI CHINH (tip theo) 
tai ngay 31 thang 12 nàm 2020 

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

5.2 Rüi ro thanh toãn (tip theo) 

5.2.1 Rüi ro tru'&c th&i han fhanh toán (tip theo) 

(*) Chi tt Tin gü'i kS' h?n Va cãc khoân tin cho vay khong cá tái san báo dm, các khoan phái thu tO' hoat dQng giao dich  và nghip vy kinh doanh 

chU'ng khoán va các khoân myc tim n rüi ro thanh toán khác: 

Giá tn s6 sách 
VND 

Giá tr/ tài san 
cTãm báo 

VND 

Giá tn tài san 
không cO tài san 

dém bào 
VND 

He s6 nfl ro 
thanh toán 

% 
Giá tr nfl ro 

VND 

Các khoan tin gCri cO kS'  han tai các to chU'c 
tin dyng thành lap và hoat dng tai  Vit Nam 132.857.432.055 132.857.432.055 6% 7.971.445.923 

Cãc khoan phãi thu các tO ch0'c tâi chinh tO' 
hoat dOrig giao dch Va nghip vy 
Phal thu khác các tO chO'c tài chInh 

8.440.396.991 
14.725.170.235 

8.440.396.991 
14.725.170.235 

6% 
6% 

506.423.819 
883.510.214 

Câc khoàn phal thu tO chU'c, Ca nhãn khác 496.713.633 496.713.633 8% 39.737.091 

156.519.712.914 156.519.712.914 9.401.117.047 

5,2.2 RQi no qua th&i hn thanh toán 

Cia trl rüi ro thanh toán cüa cäc khoari muc dâ qua thO'i han thanh toãn du'cvc xác thnh nhu' sau: 

H 

STT Th&igianquáhan 

s6 nfl ro 
(%) 

Quy mO nfl To 
(VND) 

Giá tn nfl ro 
(VND) 

1. 0-15 ngay sau thO hart thanh toán, chuyn giao chO'ng khoán 16% 

2. 16-30 ngáy sau thOi hart thanh toán, chuy4n giao chi'ng khoän 32% 

3. 31-60 ngãy sau thOi han  tharih toán, chuyn giao chO'ng khoán 48% 

4. TO' 60 ngáy tr& di 100% 3.353.592.998 3.353.592.998 

TONG RUI RO QUA HAN THANH TOAN 
3.353.592.998 
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32.100.000.000 

44.443.623.836 

6% 1.062.000.000 

6% 979.284.598 

17.700.000.000 10% 106.200.000 

10% 97.928.460 

1.389.313.689 

16.321.409.972 

TONG RUI RO TANG THEM 

1. Ngãn hang TMCP 
Bo Vit 

2. NgOn hang TMCP Sal 
Gàn Ha Ni 

3. Ngan hang TMCP 
Phát trin TP Ho Chi 
Minh 

4. Tng Cong ty Bao 
him Báo Vit 

6% 1.926.000.000 20% 385.200.000 

6% 2.666.617.430 30% 799.985.229 

Cong ty TNHH Qun I' Qu Bo Vit 

THUYET MINH BAO CÁO T'' L AN TOAN TAI CHINH (tip thea) 
ti ngày 31 tháng 12 näm 2020 

5. BANG TNH GIA TR! RUI RO (tip thea) 

5.2 RU! ro thanh toán (tip thea) 

5.2.3 Rüi ro tang them 

Giá trl rOi ro thanh toän tang them u'c xãc dnh nhu' sau: 

Hs6 
Chi tiêt khoán tiOn S6 tiOn rUi ro 

Sn- gCr/Khoànphàithu (VND) (%) 
Quy mO rüi ro 

(VND) 
MU'c tang Giá fri rüi ro 
them (%) (VND) 

5.3 RU! ro ho?t dng 

Chi tiêu Glé tr (VND) 

I.  TOng chi phi hot dtng phát sinh trong vông 12 tháng 
tinh tO'i thang 12 näm 2020 64.164.325.991 

II.  Cãc khoàn giãm trtr khói tong chi phi 3.560.146.192 

1. Chi phi khu hao 3.560.146.192 

III.  Tong chi phi sau khi giàm trü' (UI = I — H) 60.604.179.799 

IV.  25% Tong chi phi sau khi giâm trO' (IV = 25% III) 15.151.044.950 

V.  20% VOn phap dnh cüa Cong ty 5.000.000.000 

TONG GIA TRI RUI RO HOAT DQNG (Max {IV, V}) 

 

15.151.044.95 
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Cong ty TNHH Qun I Qu9 Bo Viêt 

THUYET MINH BAO CÁO T? L AN TOAN TAI CH[NH (tip theo) 
tal ngay 31 thãng 12 näm 2020 

6. CAC SI? KIEN PHAT SINH SAU NGAY KET THUC KY KE TOAN NAM 

KhOng CO su' kiên quan trQng nào phát sinh sau ngây 31 tháng 12 nãm 2020 yeu cu phâi 
du'ç'c diêu chinh hay thuyêt minh trorig bão cáo t Ie an toàn tái c 'as ai ngáy 31 thang 12 
näm 2020. 

 

\O 

( CÔNGTY, ,t_ 
* JACH NHI fl

* 
o qf 
• BAO 

- - ? 

Ong €áng Chi Nghia 
K toán tru'&ng  

Ong Pham Lu'o'ng Hoang 
Chuyen vien Kiêm soât Nôi 
bO 

On'1 'en tlnh An 
Tong Giám t6c 

Ha NQI, Vièt Nam 

Ngay 18 tháng 3 näm 2021 
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