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Cong ty TNHH Quãn I' Qu Bâo Vit 

THONG TIN CHUNG 

CONG TY 

Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bào Viet ('Cong ty"), tru'O'c day là Cong ty TNHH mt thành viên Quàn l' 
Qu9 Ou tu' Chi'ng khoán Bâo Viet, ia cong ty con 100% sv h0'u cüa Tap doàn Bào Viet (tru'àc dày 
là Tong Cong ty Baa him Vit Nam), du'Q'c thành Ip thea Quyét dnh sO 911/2005/QD/HQT-BV 
ngäy 22 thang 8 nàm 2005 cia Hi dOng Quân tn TOng Cong ty Bão h14m Viet  Nam và Giy phép 
Thành 1p Va Hoat dOng sO 05/UBCK-GPHQLQ do Uy ban ChU'ng khoán Nhà nu'&c ban hành ngay 
08 thang 11 nàm 2005. Giy chU'ng nhn Dàng k' kinh doanh cüa Cong ty duc di&i chinh 7 ln v&i 
ln thü' 7 du'oc thgrc hin vào ngày 31 tháng 7 nàm 2018. Môt sO thong tin v Cong ty theo Giy 
chU'ng nhn Dàng k' kinh doanh thay dOI Ian thU' 7 ngày 31 tháng 07 nàm 2018 nhu' sau: 

Ma sO doanh nghip 
Ten doanh nghiep 

a chi tru s& chInh 

Ngành ngh kinh doanh 
VOn diu lé 
Thành viên sang lap  

0100111761-129 
Cong ty TNHH Quan l' Qu9 Baa Viêt 
Tng 6, TOa nhà sO 72 Trn Hu'ng ao, phu'O'ng Trn Hu'ng Do, qun 
Hoàn Ki4m, Ha Ni 
Quàn l' qu9 du tu' chü'ng khoán và quàn l' danh muc du tu'. 
100.000.000.000 VND 
Tap doàn Baa Vit 

HQI DONG THANH VIEN 

Thành viên HOi dOng Thành vien trong k' vâ vào ngày lap báo cáo nay nhu' sau: 

Ong Phm NgQc So'n 
Ong Nguyen Xuàn Vit 
Ong Nguyn Dinh An 

Chi tjch 
Thành viên 
Thành viên 

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

KIEM SOAT VIEN 

Các kim soát viên trong nãm và vào ngày 1p baa cáo nay nhu' sau: 

Ong Phan Dang Thành Kim soát viOn chuyên trách BO nhiêm ngày 23 thang 01 nàm 2018 

TONG GIAM oOc 

TOng Giám dOc ca Cong ty trong nàm và vào ngày 1p báo cáo nay nhu' sau: 

Ong NguynOlnh An TOng Giám dOc Tal bO nhiem  ngày 24 tháng 07 nam 2019 

NGU'O'I DI DIN THEO PHAP LUiT 

Ngu'O'i di din theo pháp lut cOa Cong ty trong nàm và vào ngay 1p báo cáo nay là Ong Nguyn 
Dinh An — TOng Giám dOc. 

KIEM TOAN VIEN 

Cong ty Trách nhiem  Hci'u han Ernst & Young Viêt Nam là cong ty kim toän cho Cong ty. 



ODinhAn 
TOng Giám dOc 

Cong ty TNHH Quán I' Qu9 Bo Vit 

BAa CÁO CUA TONG GIAM OC 

Tong Giám dOc Cong ty TNHH Quãn I' Qu9 Bâo Vit ("Cong ty") trInh bay báo cáo nay Va báo cáo tç' 
I an toán tài chInh cüa Cong ty ti ngay 31 tháng 12 nãm 2019. 

TRACH NHIçM CUA TONG GIAM DOC oOi VO!I  BAO CÁO TY LE AN TOAN TAI CHINH 

TOng Giám dOc cam két dã tuân thu nh0'ng yeu cu cüa Thông tu' sO 87/2017/TT-BTC ngáy 15 tháng 
8 näm 2017 cua BO Tái ch[nh quy dnh chi tiêu an toän tài chmnh vá biên pháp xü' I' dOi v&i các tO 
chCrc kinh doanh chu'ng khoán khOng dáp U'ng chT tiêu an toán tài chinh ("Thông Ui 87") Va Thuyét 
minh 2.1 cüa báo cáo tç' lé an toán tái chmnh trong viec  1p và trinh bay báo caotç' I an toán tái chinh 
t?i ngáy 31 thang 12 näm 2019. 

CONG BO CUA TONG GIAM DOC 

Theo ki& cüa TOng Clam dOc Cong ty, báo cáo t lé an toán tái chlnh kern theo du'çc lap Va trinh 
bay phti hp v&i Thông tu' 87 và Thuyét minh 2.1 cua báo cáo t' le an toán tái chinh. 

Ha NQi, Vit Nam 

Ngay 16 thang 03 näm 2020 
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EY 
Building a better 
working world 

Ernst & Young Vietnam Limited 
8th Floor, CornerStone Building 
16 Phan Chu Trinh Street 
Hoan Kiem District 
Hanoi, S.R. of Vietnam 

Tel: +84243831 5100 
Fax: +84243831 5090 
ey.com  

S6 tham chiOu: 61358459/21083903/BVF-ATTC 

BAO CÁO KIEM TOAN DQC L1P 

Kinh gU'i: Hi dng Thành viên cüa Cong ty TNHH Quàn I Qu Bào Vit 

Ching tOi dã thyc hin kim toán baa cáo tç' i an toàn tái chinh kern theo cUa Cong ty TNHH Quân I' 
Qu9 Bâo Viêt ("Cong ty") tai ngày 31 tháng 12 nàm 2019 duvc lap ngày 16 tháng 03 nãm 2020 vá du'o 
trinh bay tü' trang 5 den trang 27. Báo cáo nay dã du'çc Tong Giárn dOc Cong ty lap theo các quy dinh 
cüa Thông tu' sO 87120171TT-BTC ngày 15 thang 8 nàm 2017 ca BO Tài chinh quy dlnh  chTtiêu an toán 
tài chinh và bien  phap xO' I' dôi vO'i các tO chU'c kinh doanh chü'ng khoán khong dap U'ng chi tiêu an toàn 
tài chinh (sau dày gpi là "các quy dnh v lap báo cáo t' le an toàn tài chInh") va Thuyét rninh sO 2.1 cta 
báo cáo t' le an toàn tài chinh. 

Trãch nhim c)a T6ng Giám d'6c Cong ty 

TOng Clam dOc Cong ty chlu trách  nhiem  1p va trinh bay báo cáo t' i an toàn tài chinh phU hp vO càc 
quy dnh ye lap baa cáo t' le an toán tài chinh va Thuyét minh sO 2.1 cUa báo cáo t' Iê an toàn tài chinh. 
TOng Giám dOc cOng chlu  trách  nhiern ye kiem soát ni bO ma TOng Giám dOc xác dlnh  là cn thit d4 
drn bo viêc lap và trinh bay báo cáo t' le an toàn tài chinh khOng cO sal sOt trong yêu do gian ln hoc 
nhern ln. 

Trách nhiêm cüa Kim toán viên 

Trách nhiern  cOa chOng tOl là du'a ra két Iuân v báo cáo t lé an toàn tài chinh du'a trén két qu cUa cuôc 
kiérn toán. ChOng tOi dä tién hành kiérn toán theo Chun rnçi'c Viêt Narn. Các chuén mçi'c nay yêu céu 
chüng tOi tuàn thO các chuén myc và càc quy dnh ye dao dU'c nghê nghip, 1p ké hoach và thu'c hiên 
cuôc kiém toán dé dt du'Q'c su' bâo darn ye hp l' ye viêc lieu baa cáo t' l an toàn tài chinh cOa cong ty 
cô cOn sai sOt trong yéu hay khOng. 

Cong viec  kiém toán bao gOm viec  thçi'c hiên các thu tçjc nhm thu thp các beng chU'ng kiém toán v các 
sO lieu và thuyét minh trên báo cáo t' lê an toán tài chinh. Các thC tyc kiém toán du'cYc Iy'a chon du'a trén 
xét doán cüa kiém toán viên, bao gOrn dánh giá rcii ro cO sai sot trong yeu trong báo cáo t' Iê an toàn tài 
chInh do gian ln hoäc nhàm Ian. Khi thçrc hien  dánh gia các rüi ro nay, kiém toán viên dà xem xét kiém 
scat ni bO cüa cOng ty lien quan den viêc 1p va trinh bay báo cáo t' le an toàn tài chFnh trung thy'c, ho'p 
l' nham thiét ké các thu tçic kiém toán phO hp v&i tlnh hlnh thcl'c té, tuy nhiên khOng nhm mçic dich du'a 
ra ' kién ye hieu qua cua kiérn soát ni b cta cong ty. Cong viec  kiém toán cOng baa gOm dánh gia tinh 
thich hp cüa các chInh sách baa cáo du'c áp dyng cong nhu' dánh giá viec  trinh bay tOng the baa cáo 
t ie an toàn tài chinh. 

ChUng tOi tin tu'&ng rng các bng chO'ng kiérn toán ma chOng tOl thu thap du'o'c là dy di và thIch ho 
dé lam c só cho ' kién kiém toán cua chung tOi. 
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Con.  -  ãch nhièm HU'u han Ernst & Young Viêt Nam 

o f-ia 
Phô Tong Giám dOc 
SO Giey CNOKHN Kiem toán: 2400-2018-004-1 

Nguyen Van Trung 
Kiem toán viên 
SO Giy CNOKHN Kiem toán: 3847-2016-004-1 

EY 
Building a better 
working world 

Y k16n cüa Kim toán vien 

Theo ' kin cta chüng tôi, báo cáo tç' i an toán tãi chinh ti ngày 31 tháng 12 nãm 2019 ca cong ty dã 
du'c lap vâ trinh bay, trén các khia canh trong yêu, phü hçvp v&i các quy dlnh  v lap báo cáo t Ie an toán 
tái chinh và thuyét minh so 2.1 cüa báo cáo II lê an toàn tài chinh. 

ChInh sách !p bão cáo va gio'i h?n  v6 sü' dung báo cáo kim toán 

Khong phO nhân kin neu trên, chUng tôi xin Iu'u ngu'O doc den Thuyet minh sO 2.1 vá Thuyét minh 
sO 3 mO tà CáC quy dnh ap dyng, các dien giài Va các chinh sách 1p baa cáo t l an toán tài chinh. DOng 
th&i nhu' trinh bay trong Thuyêt minh so 2.2, báo cáo t' I an toán tâi chmnh du'Q'c Ip nhàm tuán thu các 
quy d]nh ye Ip và cOng bO thông tin ye báo cáo t l an toãn tái chinh cua Cong ty. Do do, báo cáo nay 
Co th khOng phii ho'p de sO' dyng cho các myc dich khác. 

Ha Ni, Viêt Nam 

Ngãy 16 thang 03 näm 2020 
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Cong ty TNHH Qun l' Qu9 Bâo Viet CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIET NAM 
So Cong van:  DOclâp-Tu'do- Hanh phüc 

V/v: Báo cáo t le an toán tài chInh Ha NOi, ngáy 16 tháng 03 näm 2020 

BAO CÁO T'c' L AN TOAN TAI CHiNH 

Tai th&i dim: 31 thang 12 näm 2019 

Kinh gü'i: Uy ban ChU'ng khoán Nhà nu'O'c 

Ching tOi cam doan rng: 

(1) Báo cáo du'o'c xáy dci'ng trên c so' sO lieu dQ'c cp nht tai  ngãy Ip báo cáo theo dUng quy 
dinh ti Thong tu' sO 87/2017/TT-BTC ngáy 15 tháng 8 näm 2017 cUa BO Tái chinh quy dnh chi 
tiêu an toán täi chmnh vá bien  phap xU' I' dOi vO'i các tO chU'c kinh doanh chU'ng khoán khong dap 
U'ng chi tiêu an toân tái chinh; 

(2) Oi vO'i nhG'ng vn d cO thO nh hu'o'ng dn tinh hlnh tài chinh cUa Cong ty phát sinh sau ngáy 
1p báo cáo nay, chCing tOl Se cap nht trong kS'  báo cáo tip theo; 

(3) ChUng tOi xin hoàn toán chiu trách nhiem  tru'&c Pháp luât v tmnh chin.. rung thi,i'c cUa nOi 
dung báo cáo. 

      

CONG 1V 
1RAC NHIE. 
QUA  dY  QUY 
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Ong Pham Lu'oig Hoang Ong Nguyen nh An 
Chuyên viên Kim soát NOI bO TOng Giám dOc 

Ong Dang ChI Nghia 
K toán tru'&ng 

Ha NQi, Viêt Nam 

Ngáy 16 thang 03 näm 2020 
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Ong Dng Chi Nghia 
KO taãn trLng 

Ong Phm Lu'ng Haang 
Chuyên viên KiOm saát Ni b TOng am dOc 

inh An 

Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Vit 

BAO CÁO T'' LE AN TOAN TAI CHENH (tiép thea) 
ti ngãy 31 tháng 12 nm 2019 

BANG TONG HP CÁO CHI TIEU RUI RO VA VON KHA DIJNG 

Dcyn vi: VND 

STT CAC CHI TIEU 
Thuyét 
rn/nh 

Giá tn rüi ro/ 
v6n khã dvng 

1 Tng giã trj rCii ro thj tru'ng 5.1 4.105.920 

2 Tong giá trj rüi ra thanh taãn 5.2 12.975.442.157 

3 TOng gia tr rüirahotdOng 5.3 16.124.411.816 

4 TOng giá tr rUl ro (4=1+2+3) 29.103.959.893 

5 Von khâ diing 4 117.754.205.663 

6 T' I an toàn Von khâ dyng (6=5/4) (%) 404,60% 

Ha NOi, Viêt Nam 

Ngay 16 thang 03 näm 2020 
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Cong ty TNHH Quân I' Qu9 Baa Vit 

THUYET MINH BAa CÁO ii' LEAN TOAN TAI CHINH 
ti ngay 31 thang 12 nàm 2019 

1. CONGTY 

Cong ty TNHH Quàn l Qu9 Bâo Viet  (Cong ty"), trc dày là Cong ty TNHH mt thành viên 
Quân l Qu9 Dãu tu' ChO'ng khoàn Bo Vit, là cong ty con 100% s hU'u cüa Tap doàn Bo 
Viêt (tru'O'c dày là Tong Cong ty Bâo him Vit Nam), du'o'c thành lap thea Quyt djnh sO 
91 1/2005/Q/HQT-BV ngày 22 thàng 8 nàm 2005 ca HOi  dOng Quàn tr TOng COngty Bo 
him ViOt Nam và Giy phep Thành lap và Hoat dng sO 05/UBCK-GPHDQLQ do Uy ban 
Chi'ng khoàn Nhà nu'&c ban hành ngày 08 thang 11 nàm 2005 Va cäc Giy phep di&i chTnh 
Giây phep Thành lap và Ho?t dong  cong ty quàn l' Qu9 nhu' sau: 

Gthy phep c1iu chinh Ngay ban hành Nôi dung 
iy phép Thành lap và 
o?t cfng cong 4' quàn 

ly Qu s6 

Dièu chinh tang vOn diu lê cia Cong ty 
tr 25 t' len 50 t' dóng Vit Nam; DOi ten 
cong ty thành Cong ty TNHH Quán l' Qu9 
Baa Vit; Thành viên sang lap  cüa Cong 
ty là Tap  daàn Baa Vit. 
Diu chinh, bO sung ngành nghè kinh 
daanh: Them m&i nganh nghè 'Tu' vn 
du tu' chU'ng khoãn". 
Thay dOi ngu'ô di diên thea pháp luat: 
Ong Dau  Minh Lam-Chci tjch Hi dóng 
Thành viên kiêm TOng Giàm dOc 
Diu chinh tang vOn diu l cüa Cong ty 
t' 50 tç'  len 100 t' dOng Vit Nam 
Dièu chinh ngu'o'i di diên thea pháp luat 
thành Ong Dâu Minh Lam — ChO tich  Hôi 
dng thành viên 
Oièu chinh try sà' chinh Cong ty ye Teng 
6, Tôa nhà sO 72 Tren Hu'ng D?o, 
phu'Ong Tren Hu'ng Da, Quan  Haàn 
Kiém, Thành phO Ha Ni 
Dièu chinh ye ngu'Oi d?i  diên thea pháp 
luat: Ong Nguyen Dinh An — TOng Giám 
dOc 

Hoat dng chinh cüa Cong ty là quàn l qu9 deu tu' chCi'ng khoàn và quãn l' danh myc deu 
tu'. 

Cong ty cO try so' chinh tal  Teng 6, Tôa nhà sO 72 Tren Hu'ng a, Hoàn Kim, Ha NOI. 

2. CcYSOTRiNH BAY 

2.1 Van bàn pháp quy áp dyng 

Baa cáo t l an toàn tài chinh cta Cong ty du'c lap và trinh bay ph hp vO'i quy dinh  trang 
Thông tu' sO 87/2017/TT-BTC ngày 15 thang 8 nàm 2017 cüa Bc Tài chinh (Thông tu' 87") 
quy dinh chi tiêu an taàn tài chinh và bin phap xCi' l' dOl vO'i các tO chU'c kinh daanh chO'ng 
khoãn khOng dàp 0'ng chi tiêu an taàn tài chInh. Thong tu' 87 CO hiu ly'c thi hành tü' ngày 10 
thang 10 nàm 2017 và thay the Thong tu' sO 226/2010/TT-BTC ngày 31 thang 12 nàm 2010 
cUa B tru'O'ng BO Tài chInh quy dinh chi tiêu an toân tài chlnh và biên phap xci' l' dói vO càc 
tO chci'c kinh daanh chU'ng khaàn khong dap Ci'ng chi tiêu an toàn tài chinh Va Thông tu' sO 
165/2012/TT-BTC ngày 09 thang 10 nàm 2012 ccia BO Tài chInh sci'a dOi, bO sung mOt sO 

dieu ccia Thông tu' sO 226/2010/TT-BTC. 

10/UBCK-GPDCQLQ 14 tháng 12 nàm 2007 

38/GPDC-UBCK 18 tháng 6 nàm 2012 

08/GPDC-UBCK 22 thang 4 nàm 2015 

27/GPDC-UBCK 22 tháng 9 näm 2015 

01/GPDC-UBCK 24 tháng 02 näm 2017 

04/GPDC-UBCK 01 tháng 6 nàm 2017 

53/GPDC-UBCK 31 thàng 7 nàm 2018 
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Cong ty TNHH Quán I' Qu9 Baa Vit 

THUYET MINH BAO CÁO T' L AN TOAN TAI CHINH (tip theo) 
tal ngây 31 tháng 12 näm 2019 

2. CO SO' TRiNH BAY (tip theo) 

2.1 Van ban pháp quy áp dung ( tiép theo) 

Báo cáo t' lê an toàn tái chinh nay du'çc Ip trên c s& so lieu tái chinh ca Cong ty tai  ngáy 
1p báo cáo. 

Céc cách thU'c diJn giái d.rc COng ty áp di,ing trong mt s6 tru&ng hQ'p khOng CO hu'&ng dn 
cu the trong Thông tu' 87. 

Trong qua trinh 1p vá trinh bay báo cáo nay, do mt sO nOi dung Thông tu' 87 chu'a hu'àng 
dn cy th, Cong ty dã áp dyng diên gii du'O'i day cho mOt  sO khoàn myc dy'a trên hu biét 
vá dánh giá ca Cong ty. Cy th nhu' sau: 

STT Khoân myc 

ChT tiêu "Các khoãn 
giàm tru' khói t6ng chi 
phi" (Khon 2, Oiêu 8 — 
Giá tr rtii ro hoat dng, 
Thông tu' 87/2017/TT-
BTC) 

2 ChT tiêu "Rüi ro tang 
them" (Khoân 5, Oiéu 9 — 
Giá trj rUi ro th tru'Ong, 
Thông tu' 87/2017/TI-
BTC) 

3 ChT tiêu "Rói ro tang 
thêm"(Khoân 8, ièu 10 
— Giá tn rüi ro thanh toán, 
Thông tu' 87/2017/TT-
BTC) 

Cách thü'c din giâi cUa Cong ty 

D xác dinh chinh xác chi tiêu chi phi duy tn hoat dOng 
ccia tO chii'c kinh doanh chU'ng khoán trong vOng mu'Oi 
hal (12) tháng Iin kê tinh tO'i thO dim tinh toán chJtiêu 
an toàn tái chinh, các chi phi phi tin te phát sinh trong 
kS' can du'c trti' di khôi tOng chi phi. Theo do, các 
khon giàm trü' khOi tOng chi phi bao gOm các chi phi 
sau: 

Chi phi khu hao; 
Chi phi hoäc hoàn nhp dv' phOng suy giàm gia tr 
các tai san tái chinh ngan han,  tài san tái chinh dái 
han vá tái san the chep; 
Chi phi hoäc hoàn nhap dci' phOng suy giâm gia tn 
các khoàn phãi thu; 

. Chi phi hoc hoàn nhp dci'  phong suy giãm gia tr 
các tái san ngan han  khác. 

Giá tn rcii ro thi tru'ông diu chTnh tang them dv'Qc tinh 
bng: Giá tr rüi ro th tru'O'ng cüa tái san tim n rüi ro 
th tru'O'ng (chu'a bao g6m phn rii ro tang them) x H 
sO rüi ro tang them. 

Giá trj rUl ro thanh toán dieu chinh tang them du'o'c tinh 
bng: Cia tr rüi ro thanh toán cüa tài san tiem n rüi ro 
thanh toán (chu'a bao gOm phn rüi ro tang them) x He 
sO ri ro tang them. 

2.2 Mjc dich Ip báo cáo t$' Ie an toàn tài chinh 

Báo cáo t l an toán tái chinh du'Q'c 1p nhm tuän thci các quy dnh ye Ip vá cong bO thong tin 
ye báo cáo t' i an toan tái chlnh cOa Cong ty vá khOng phü hQ'p d& sO' dung cho các myc dich 
khác. 

2.3 oOng t16n trên baa cáo 

Cong ty thy'c hien  Ip báo cáo beng dOng Viet Nam ('VND"), 



Cong ty TNHH Quãn I' Qu9 Bo Vit 

THUYET MINH BAO CÁO T'' LE AN TOAN TAI CHENH (tiép theo) 
tai ngay 31 thang 12 nàm 2019 

3. TOM TAT CAC CHENH SACH L,P BAO CÁO TS' L AN TOAN TAI CHINH CHU '(Eu 

3.1 Tj I v6n khá dyng 

T9 l von khâ dyng cüa Cong ty duc xàc dlnh  thea Cong thü'c quy dinh  trang Thông tu' 87 
nhu' sau: 

VOn kh dung x 100% 
TS' lê vOn khà dung = 

 

TOng gia tn rCii ro 

Trong do, tOng gia tn rüi ro là tOng CáC già tr! rüi ro thi tru'Ong, gia tn rOi ro thanh toán và gia 
tn rCi ra hoat dOng. 

3.2 V6n khã dung 

Thea quy dnh ca Thông tu' 87, von khà dung  là vOn Cht so' hG'u CO th chuyn dOi thành 
tin trang vong 90 ngày, cy the nhu' sau: 

VOn deu tu' cOa chü so' hO'u, khOng baa gOm vOn cO phn uu däi haàn lal (néu cO); 

Thang du' vOn cO phn không baa góm vOn CO phen u'u dãi haàn I?i  (neu co); 

Qu9 dci' trO' bO sung von dieu le; 

Qu9 du tu' phát trien (néu CO); 

Qu9 dv' phOng tài chinh và rii ra nghiep vy; 

Qu9 kháC thuOC vOn chi so' hO'u dIJVC trich lap phü hçp v&i quy dlnh  Cüa pháp lut; 

Li nhun sau thué Chu'a phán phOi; 

SO du' dy' phOng suy giâm gia tr tài san; 
Nãm mu'oi phen tram (50%) phen giá trl tang them üa tài san có dnh dU'Q'C dinh giá lal 
thea quy dnh cüa phap lust (trang tru'Orng hçp dinh gia tang), haäc trO' di taàn b phen 
giá tr giàm di (trang tru'ng hp djnh gia giâm); 

ChOnh léCh t' già hOi daái; 
Các khaàn giam trij' thea quy dnh tal eieu 6, Thông tu' 87 (Thuyet minh 3.2.1); 
CáC khaàn tang them thea quy dinh ti DiOu 7, Thông tu' 87 (ThuyOt minh 3.2.2); và 

- VOn kháC (neu cO). 

VOn khâ dung  du'C dieu chinh tang/(giãm) các khoàn mcic sau dày: 

3.2.1 Các khoèn giám trCr 
Toàn bO phen gia trl giàm di cnia các khaân du tu' khOng baa gOm các chU'ng khoán 
du'c phát hänh bO'i CáC tO chcl'C CO lien quan vài Cong ty Va chti'ng khaán cO thO gian bj 
han chO chuyen nhuvng  cOn  l?i  trên 90 ngày ke tO' ngày lap baa cáo t' i an toàn tài 
chlnh du'c quy dinh tai khaàn 5 iu 6 Thông tu' 87, trên so' chênh lech  gi0'a gia tn 
ghi sO so v&i gia trj thj tru'O'ng XáC djnh thea quy djnh tai Thông tu' 87; 
CáC tài san ngn han, không baa gOm CáC tài san phài xác djnh rOl ra th trv'Ong thea quy 
dnh khoàn 2 ieu 9 Thông tu' 87, dv' phOng giâm giá deu tu' và dv' phong cáC khoãn phai 
thu khO dôi baa gOm: Cho'ng khoán thea quy dlnh  tai khoàn 5 iu 6 Thông tu' 87 tai  chT 
tiêu deu tu' tâi Chinh ngn han, CáC khaàn trâ tru'&C, CáC khaàn phâi thu và tam O'ng CO 
thOi han thu hOi haãC thO'i h?n  hoàn U'ng cOn I?i  tnên 90 ngay, và CáC tài san ngen h?n 
khac; 
CaC tài san dài han, khOng baa gOm CáC tài san phãi xáC dlnh  rii ro thi tru'ng thea quy 
dlnh tai diem a, b khoàn 2 oieu 6, Thông tu' 87, dv' phOng giàm giá du tu' và dv' phOng 
CáC khoán phai thu khO dOi; vá 

Các khoân ngoai trU', CO ? kien trái ngu'cc haC tO' chOl du'a ra ' kiOn (neu CO) trên baa 
cáo tài ChInh dã du'Q'c kiém taán (nOu cO) ma chu'a duC trO' ra khOi vOn khà dung thea 
quy dnh tai diem a, b khaàn 2 ieu 6, Thông tu' 87. 
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Cong ty TNHH Quân I' Qu9 Bâo Vit 

THUYET Mf NH BAO CÁO T'' LE AN lOAN TAI CHFNH (tip theo) 
tai ngay 31 thang 12 näm 2019 

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

3.2 V6n khá dung (tip theo) 

3.2.1 Các khothn giám trcr (tip theo) 

061 vO'i cäc khoân myc gim trü' khói V6n khâ dung là tài san dOng d dam bào cho nghTa vu 
cUa Cong ty hoc cho ben thiY ba, thi khi tinh giâm trü' du'Q'C giàm di gia tr nhô nht cüa các 
giá tr sau: 

Gia tr th tru'ng cOa tài san dO xác dinh theo quy dinh tai  Phu luc II, Thông tu' 87; 
p 

'- Gia tr 56 sáCh COa khoãn muc giàm trü'; 

Già tn con al cüa nghTa vu. 

06i vO CáC khoân mçjc giàm trr khôi Von khà dung  I tài san du'C dam baa bng tàl san ca 
khàch hang, khi tinh giàm trcj' du''c giâm di gia tr nhó nht cia CàC giá tn sau: 

Cia tn tài san baa dam xàc dinh theo quy dnh tal khoàn 6 0iu 10, Thông tu' 87 nhu' sau: 

Cia tr tài san dam bào cho khoàn muc  giàm trU' duvc  xàc dinh bng khOi lu'ng tài san 
dam baa * Giã tal san * (1 — He sO nOi ro thi tru'ng). Cia tài san dUVC xáC dinh theo 
nguyen tk quy dnh t?i  Phy luC  II Thông tu' 87; 

Cia trl sO sách. 

3.2.2 Cac khoán tang them 

Toàn bQ phn giá trj tang them cüa CàC khoàn du tu', tài san tài chinh ghi nhn theo gia 
tn ghi sO không bao gOm CäC chU'ng khoán du''c phát hành b&i CáC tO ChtPC CO lien quan 
vO'i Cong ty và các chU'ng khoàn CO thO'i gian bj hn ch chuyén nhuvng cOn  lal  trên 90 
ngày k tU' ngày tinh toán t' l an toàn tai chinh duC quy djnh tai  khoân 7 0iu 5 và 
khoãn 5 oièu 6, Thông tu' 87, trén c s& chênh lech  giCra già tn ghi sO so vO'i già tr thi 
tru'ng xàc dinh theo quy dinh tai Phu luC  II, Thông tu' 87; 

CáC khoàn no CO th chuyn dOi thành vOn chü s hO'u, bao gOm: träi phiu chuyn dOl, 
cO phiéu u'u dãi và các cOng cu n khãc dà du'Q'C dang k' bO sung vOn kha dung  v&i Uy 
ban chU'ng khoãn Nhà nu'àc và thóa man tt ca các quy dnh t?i  Khoan 2 01èu 7 cüa 
Thông tu' 87; và 

Cia tn càc khoan quy d!nh t?i diem a,b khoan 2 Diu 7 Thông tu' 87 phâi tinh giam dn 
thea nguyen tec: 0Oi v&i các khoan flO' cO th& chuy4n dOl thành vOn chü so' hQ'u và cãc 
khoàn n dà dàng k' bO sung vàa vOn khâ dung  vO'i Uy ban ChCi'ng khoán Nhà nu'O'c, 
Cong ty khu trCi' 20% giä trj ban du mOi nàm trong thO'i gian nàm (05) nàm cuOi cong 
tru'&c khi den han thanh toan/chuyen dOi thành cO phieu phO thông và kheu trü' 25% giä 
trl cOn lai  mOl qu' trong thO'i han  bOn (04) qu' cuOl cüng tru'&c khi den han  thanh 
toan/chuyén d61 thành cO phieu phO thông; 

TOng già trj cäc khoan n du''c sO' dung  dé bO sung vOn kha dung tOi da bang 50% phn 
vOn chO so' hG'u. 



COng ty TNHH Quàn I Qu9 Bo Vit 

THUYET MINH BAa CÁO T' LE AN TOAN TAI CHINH (tiép theo) 
tai ngay 31 tháng 12 nàm 2019 

3. TOM TAT CAC CHINH SACH LP BAO CÁO TV L AN TOAN TAI CHINH CHU YEU 
(tip thea) 

3.3 Giá tn rüi ro thi tru'&ng 

Giá tr ri ro thj tru'ng là già tr tu'ong rng vài mU'c do t6n thM CO th xày ra khi giá th tru'ng 
côa tài san dang s& hG'u bin dng theo chiu hu'&ng bt la'i Va du'c Cong ty xác dinh  khi 
kt thUc ngày giaa dich thea cong thii'c sau: 

Giá tr rOl ro th tru'ô'ng = V th rOng x Cia tài san x H so rüi ro thl tru'O'ng 

Trang do, vi th rOng ca chU'ng khoàn là sO lng chO'ng khoàn dang nm gic ca Cong ty 
t?i thO'i dim tinh taän, sau khi dã diu chinh giam bO't sO chCi'ng khaán cho vay và tang them 
sO ch1i'ng khoän di vay phO ha'p vài quy dlnh  cüa phap luát. 

Càc tái san khOng du'Qc xàc dlnh giá tr rüi ro th tru'ông baa gOm: 

CO phi&u qu9; 

Chng khoän quy dinh  ti khoan 5 iu 6 Thông tu' 87 baa gOm: 

• Chü'ng khaán phàt hành bô'i càc tO chU'c cO lien quan vO'i Cong ty trang càc tru'O'ng 
hp du'O'i dày: 

• Là cong ty m, cong ty can, cOng ty lien daanh, cong ty lien két ca Cong ty; 

• Là cong ty can, cOng ty lien daanh, cOng ty lien kM ca cong ty m cOa Cong ty. 

• Chtng khaán cO thOi gian bi han ch chuy4n nhu'çng cOn lai  trên chin mu'ai (90) 
ngày k ti' ngay tInh taan; 

Tral phiu, các cOng cti nç, giy t cO gia trén thi tru'Orng tin t dã dàa h?n; 

ChU'ng khoàn dà du'a phOng ngra rOl ra b&i chi:i'ng quyn bàn haäc hQ'p dóng tu'ang 
lai; chO'ng quyèn bàn Va hcp dOng quyn bàn du'c ding d4 phOng ngi'a rOl ra cha chü'ng 
khaàn Ca' s&. 

3.3. 1 HO s6 nfl ro thi tru'&ng 

H sO rCii ro thj tru'&ng du''c xàc djnh cho tCi'ng khaàn mcic tài san thea quy dlnh tal Phgj lçic I 
Thông tu' 87. 

3.3.2 Giátàisán 

a. Tin va các khoán tu'ang du'ang t14n, cong ci thj tru'&ng tin t 

Cia trl cOa tin bng VND là sO du' tài khaàn tin mat ti ngày tInh taàn. 

Già tn cOa tièn bng ngoai tê là gia tn quy dOi ra VND thea t gia tai  càc tO chLI'c tin dvng 
('TCTD") du'a'c phép kinh daanh ngaai hOi tai  ngay tInh taàn. 

Giá fr cia tin gO'i kS'  hn và càc cong cv thj tru'ng tin te bng gia tn tin gO'i/gia mua cOng 
lãi lOy k chu'a du'c thanh taán tO'i ngày tInh toàn. 

b. Tráiphi4u 

Giá tn cia trài phiu niêm yM là già yM binh quan trên he thOng giaa dich ti S Giao dich 
Chi.i'ng khaàn tai  ngày gn nhát cOng lãi lOy ké. Trang tru'Ong hp trài phiéu khOng cO giaa 
dich trang yang nhièu han hai (2) tuén tInh den ngày tinh taán, là già tr lO'n nhM trong càc 
giá trj sau: Cia mua cong  lãi lOy ké; Mnh giá cong  läi lOy ké; Cia xàc dlnh  thea phu'ang phap 
nQi bO,  baa gOm câ lãi lOy ké. 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bâo Vit 

THUYT MINH BAa CÁO T'' LE AN TOAN TAI CHINH (tp theo) 
tal ngãy 31 thang 12 näm 2019 

3. TOM TAT CAC CHiNH SACH LAP BAO CÁO T' LE AN TOAN TAI CHINH CHU YEU 
(tip thea) 

3.3 Giá tn rái ro thj tru'ô'ng (tip thea) 

3.3.2 Giá tàisán (tiép theo) 

b. Trái phiéu (tip theo) 

Cia ttl cüa träi phiu chu'a niOm yt là già tr Ian nht trong càc giä trl sau: Giá yet trên các h 
thông baa gia do Cong ty ly'a chQn (neu cO) cong  Iãi IQy ke; Cia mua cong Iãi lOy ke; Mnh 
gia cong al toy ke; Già xäc djnh thea phu'o'ng phap ni bO,  bao góm Ca Iai lOy ké 

c. CÔphiu 

Cia tr cia có phieu niêm yet là giá dOng cira ti ngày giaa dich gn nhet ngày tinh toán dói 
vat có phiéu niêm yet trén S& Giao dich ChO'ng khoán Ho Chi Minh và Sâ Giao d!ch  Ch0'ng 
khoän Ha NOI. 

Cia trj cüa CO phieu cüa Cong ty dai chOng dang k' giaa d!ch  trén UpCom là già dong ccj'a 
cüa ngày giaa dch gn nhet ngày tinh toän. 

Trung hop CO phiOu niêm yet hoc CO phieu dàng k9 giao djch trOn san UpCom khOng cO 
giaa dich trang yang nhiêu hai hai (02) tun tinh dn ngày tInh toän, gia tn cOa cO phiéu là 
giä tnt I&n nhet trong cäc gia trj sau: Giã trl sO sach; Cia mua; Cia thea phu'ng phap nôi bO 
cOa Cong ty. 

Tru'ng hp cO phieu b dlnh chi giaa dich,  hOy niêm yet hoäc hCiy däng k' giaa dch, gia tnt 
cia cO phieu là gia tn Ian nhet trong càc gia tr sau: Giä tn sO sach; Mênh gia; Giá thea 
phu'a'ng phap nOi  bQ cOa Cong ty. 

Già tn cOa cO phieu dã dang ks', Iu'u k' nhu'ng chu'a niêm yet, chu'a dang k' giaa dich  là gia 
trj trung blnh dcra trên baa gia cOa tOt thieu ba (03) cOng ty chü'ng khaàn khOng phài là ngu'01 
CO lien quan ti ngày giaa dch gen nhet tru'&c thô diem tinh toán. Tru'O'ng hQ'p cO phiêu 
không cO dO baa gia tO' tOi thieu ba (03) cong ty chO'ng khoán, gia trj cOa cO phieu là gia trl 
l&n nhet trang các giä tn sau: Cia tO' các baa giá; Cia cUa k' baa cäo gàn nhet; Gia trt sO 
sãch; Cia mua; Gia thea quy dtnh nOi b cOa Cong ty. 

Cia tn cO phiéu cOa tO chO'c trang tinh trang giài the, pha san bng 80% gia trt thanh l' cOa 
cO phieu dO ti ngày Ip bang can dOi ke taàn gn nhet, hac gia thea quy dlnh  ni bO cUa 
Cong ty. 

Giä trl cO phen, phn vOn gOp khàc là gia tnt Ian nhet trong cäc giá tn sau: giá trt sO sach; gia 
mua/giä tnl vOn gop; giä thea quy dtnh nOi bO cOa Cong ty. 

d. Qu.WC6 phiéu cUa COng ty du tu chCrng khoán 

Cia tn qu9 dOng dat  chOng/Qu9 ETF là giá dOng cO'a cOa ngày giaa djch gn nhet ngày tinh 
taan. Tru'ang hp qu9 dOng dat chOng khOng cO giaa dich  nhieu hn hal (02) tun tinh den 
ngày tinh toán, gia trt qu9 du'Q'c tinh bng (Cia tnt tài san rong ("NAV")/l chU'ng chi qu9) tal kS' 
baa cão gen nhât tru'O'c ngày tmnh toan. 

CIa tn Qu9 thành vien/Qu9 mO'/CO phieu cOa Cong ty du tu' chO'ng khoan phat hành niêng lé 
bang NAV trên mt do'n vt phn vOn gOp/doi vt chO'ng chT qu9/cO phiéu t?i  k' baa cäo gn 
nht tru'O'c ngày tinh toan. 

Cia tnt cOa cac qu9/cO phieu khac là gia tnt thea quy dtnh nOi b cOa Cong ty. 

/ 

N 
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Cong ty TNHH Quàn I' Qu9 Bo Vit 

THUYET MINH BAO CÁO 1? L AN TOAN TAI CHENH (tip theo) 
t ngay 31 thang 12 näm 2019 

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

3.3 Giá tn nfl ro thj tru'O'ng (tip theo) 

3.3.3 Gia tn rOi ro th/ tr&&ng tang them 

Giá tr rti1 ro thi tru'o'ng cüa các tài san Se du'c diu chTnh tang them trong tru'o'ng hp COng 
ty dãu tu' qua nhiu vào tài san do, ngoi tr11' chU'ng khoän dang trong thO gian baa Iänh phat 
hãnh theo hlnh thti'c cam két chàc chàn, träi phiéu Chinh ph, trái phiêu duvc  Chinh ph bào 
Iãnh. GIã tn rCi ro th tru'o'ng du'c diéu chinh tang theo nguyen tea sau: 

Tang them 10% trong tru'Orng ho'p giä tn cOa khoãn déu tu' nay chiém tO' 10% tO'i 15% 
Von chü so' hO'u ca Cong ty; 

Tang them 20% trong tru'o'ng hQ'p gia tr ca khoan deu tu' nay chiém tO' 15% tài 25% 
VOn chO so' hQ'u cOa Cong ty; 

A .. • £ 31 
Tang them 30% trong tru'O'ng hp gia tr cua khoan dau tu' nay chiem tu' 25% trc len Von 
chO so' hO'u cOa Cong ty. 

Càc khoan cO tU'c, trài tU'c, gia tn quyén u'u dãi cOa chU'ng khoän (néu cO) hoc läi cho vay 
cOa ben gO'i, các khoân tu'o'ng du'ang tiên, cong cv chuyén nhu'ng, giey to' cO giá du'Q'c diu 
chinh tang them vào giá trl tài san khi xàc dlnh  giá tr rOi ro thj tru'ô'ng. 

3.4 Giá tn nfl ro thanh toán 

Gia tr rOl ro thanh toän là giá tn tu'cng O'ng v&i mO'c dQ tOn thét cO the xày ra khi dOl tàc khOng 
the thanh toán dOng han  hoàc chuyén giao tài san dOng hn nhu' cam két. Giá td rüi ro thanh 
toän du'Qc xäc dlnh  khi két thOc ngày giao dch cOa cäc h9'p dOng, giao dich nhu' sau: 

DOi v&i hop dOng tien gO'i cô ki han tal càc tO chU'c tin dçing; các khoân cho vay dOi vO'i 
cáo tO chU'c, cá nhân khác; hcp dOng vay, mu'cn chO'ng khoán phO hp vài quy dinh cOa 
pháp luât; hp dOng bàn cô cam két mua li chO'ng khoán phCi hop vo'i quy dinh cüa pháp 
luät; hQ'p dOng mua cO cam két bàn Iai chU'ng khoán phO hop vO'i quy dnh cOa pháp lut; 
các khoãn phal thu trong han  cOa Cong ty, các khoân phal thu khách hang trong hoat 
dOng mOi gio'i bàn chO'ng khoán; hop dOng cho vay mua k' qu9 chO'ng khoán phCi hop 
vài quy dinh cOa pháp Iut; gia tn rOl no thanh toán tru'o'c thO'i han nhän chuyén giao 
chO'ng khoàn, tién và thanh I' hap dóng, duc xác djnh theo cong thCi'c: 

Giá tn rUi no thanh toán = H s6 rQi no thanh toán theo d6i tác x Giá tn tim n rOi ro 

Oi vo'i các khoan phai thu qua han, chO'ng khoán chu'a nhân chuyén giao dUng han  theo 
quy dlnh  tai diem h, I khoan I Diéu 10 ThOng tu' 87, k ca chU'ng khoán, tién chu'a nhán 
duc tO' cac giao dch, hop dOng dáo han  quy dnh tai  diem a, b, c, d, d, g khoan 1 iéu 
10 Thông tu' 87, gia tn rUi no thanh toàn du'c xäc dlnh  thea nguyen tàc sau: 

Giá tn rQi ro thanh toán = H s6 rQi ro thanh toán theo th&i gian x Giá tn tài san tim n 
rUi ro thanh toán. 

3.4.1 He sO nUi ro thanh toán 

HO sO rUl no thanh toán du'ac xác dinh thea dOl tao và hO sO nUi no thea th&i gian qua han theo 
quy dnh trong Thông tu' 87. 

13 



Cong ty TNHH Quân I Qu Bo Vit 

THUYET MINH BAO cÁo i'c' LE AN TOAN TAI CHENH (tiép theo) 
tal ngay 31 thang 12 näm 2019 

3. TOM TAT CAC CHiNH SACH L,P BAO CÁO T'c' L AN TOAN TAI CHINH CHU YEU 
(t14p theo) 

3.4 Giá tn rüi ro thanh toán (tip theo) 

3.4.2 Giá tn tài san tim 4n rUi ro thanh toán 

061 vO'i càc giao dich mua, bàn chCi'ng khoàn, chokhàch hang hoc cho ban than Cong ty là 
gia trj thl tru'o'ng ca hQ'p dông tinh theo nguyen tàc quy djnh t?i  phy lc II, phy lyc IV Thông 
tu 87; 

D6i vO càc giao dich cho vay mua chU'ng khoàn k' qu9, giao dich bàn CO cam kt mua al, 
giao dich mua CO cam kt bàn lai, vay, cho vay chü'ng khoàn: già tn tài san tim n rüi ro 
thanh toàn xàc dinh theo nguyen täc quy dlnh  tai phy luc IV Thông tu' 87; 

061 v&i càc khoàn phài thu, trài phiu dã dào h?n, CC Cong C n' da dáo h?n:  là giá trj khoàn 
phài thu tinh theo mnh già, cQng them cãc khoàn Iãi chu'a du'Q'c thanh toàn, chi phi cô lien 
quan và trU' di khoàn thanh toàn dà thçi'c nhn tru'O'c dO (néu CO); 

Theo dO, già tn tài san tim n rüi ro thanh toán du'Q'c xàc dinh cy th nhu' sau: 

Gia trj tài san tièm n rUl ro thanh toän trong ho?t  dng vay, cho vay chCi'ng khoän, giao 
dlch k9 qu9, giao djch mua bàn Iai du'o'c xác dnh theo nguyen t& sau: 

STT Lo?i hlnh giao djch Giã tn tài san tim n rüi no thanh toãn 

1.  Tièn gü'i CO kS'  han, khaàn tièn cho 
vay khOng cO tài san bào dam 

Toàn b giá tr khoàn cho vay 

2.  Cho vay chO'ng khoàn Max{(Giá trl th tru'Ong cOa hop d6ng — Cia 
tn tài san dam bào (néu cO)),0} 

3.  Vay cht'ng khoàn Max{(Già tr tài san dam bào — Già trj th 
tru'ô'ng cOa hQ'p dóng),0} 

4.  Hp dóng mua Chü'ng khoàn CO 
cam kt bàn li 

Max{(Già trj hap dóng tinh theo gia mua - 
Già tr thj tru'ng cia Hp dóng x (1- H só 
rüi ro thj tru'ng)),0} 

5.  Hp dàng bàn chO'ng khoàn cO 
cam kt mua lai 

Max{(Già tr th tru'ng cüa hp dóng x (1 - 
He s6 rOl ro thi tru'ng)-Giá tr hçp dóng 
tinh theo già bàn),0} 

6.  Hgp dóng cho vay mua k' qu9 
(cho khàch hang vay mua chu'ng 
khoàn)/Càc thóa thun kinh té CO 
cting bàn chét 

Max{(Só du' n - Cia tr tài san dam bào),0} 

s6 du' n là giã tn khoàn vay, lài vay và cac lo?i  phi. 

Cia trj tài san dam bào du'QC xàc djnh theo Thuyét minh so 3.4.3. Trong tru'O'ng hop tài san 
bào dam ca khàch hang khOng cO già tham khào theo thi tru'O'ng, thl du'ç'c xàc dnh thea quy 
dinh nOl bO cOa Cong ty. 

Giá tn cia CàC tài san du'C xac dinh theo Myc 3.3.2. 
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Cong ty TNHH Quàn I' Qu9 Baa Vit 

THUYET MINH BAa CÁO ii' LE AN TOAN TAt CHINH (tiép theo) 
tai ngay 31 tháng 12 nàm 2019 

3. TOM TAT CAC CHiNH SACH LAP  BAO CÁO T? L AN TOAN TAI CHINH CHU YEU 
(tip theo) 

3.4 Giá tn nfl ro thanh toán (tip theo) 

3.4.2 Giá tn tài san t14m n rQi ro thanh toán (tiép theo) 

Gia tr tài san tim n rüi ro thanh toàn trong hoat ng giao dich chü'ng khoàn duvc  xàc 
dmnh theo nguyen tàc sau: 

STT Thôi gian Giá tn tài san tim a2n rUi ro 

A — ói vO'i các giao dch bàn chCi'ng khoán (ben bàn là Cong ty hoc khàch hang cOa 

Cong ty trong ho?t ng mOl giO'i) 

1.  Tru'&c th&i han nhãn thanh toán 0 

2.  Sau tho'i hen nhân thanh toãn 

Giã tn thi tru'ôrng ccia hp dóng (trong tru'o'ng 
hap Già thj tru'o'ng thp ho Già giao dich) 

0 (trong tru'ôrng h'p Già thi tru'o'ng cao hn 
Già giao dch) 

B — ói v&i cac giao dch mua chU'ng khoán (ben mua là Cong ty hoc khách hang cOa 
Cong ty) 

1 
Tru'o'c thO'i h?n  nhán chuyn 
giao cht'ng khoãn 

0 

2 
Sau tho'i han nhân chuyn giao 
chü'ng khoàn 

Giá trl thi tru'o'ng cOa hp dóng (trong tru'o'ng 
hp Già th tru'o'ng thp hoi Cia giao djch) 

0 (trong tru'o'ng hap Già th tru'o'ng cao ho'n 
CIa giao dich) 

ThO han thanh toán/nhn chuyn giao chü'ng khoàn là T+2 (dói v&i Co phiu niêm yt), T+1 
(doi vo'i trài phiu niêm yt); hoc T+n (Oi vO'i các giao dich thóa thun ngoài he thOng giao 
dich trong n ngày theo thôa thuán cüa hal ben). 

3.4.3 Giam trcr gia tn tài san t14m n rUi ro thanh toán 

Cong ty du chfnh giàm tri' phn giã tn tài san bào dam cüa dOi tác, khách hang khi xác djnh 
già trj tài san tim n rüi ro thanh toàn quy dlnh  ti khoàn 1, Diu 10 thông tu' 87 trong tru'o'ng 
hap các hap dOng, giao dch nay dap i'ng dy th cac diu kin sau: 

Oi tác, khàch hang CO tài san bâo dam thy'c hin nghTa vy cüa minh Va tài san bào dam 
là tièn, các khoàn tu'ng du'o'ng tin, giy to' CO gia, cong cu chuyén nhu'Q'ng trên th 
tru'o'ng tiên tê, ch(i'ng khoàn niêm yet, däng k9 giao dich trên S& Giao djch Chü'ng khoàn, 
trái phiéu Chmnh phO, trái phiéu dU'C BO Tài chinh bào lành phãt hanh; 

Cong ty cO quyen dinh doat, quàn 19, sO' dyng, chuyen nhu'Q'ng tâi san bâo dam trong 
tru'o'ng hp dOi tàc khOng thy'c hien  nghTa vy thanh toán dy dO và dCing thO'i h?n  dã thoà 
thuân tai càc hp dOng. 
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Cong ty TNHH Quàn I' Qu9 Bo Vit 

THUYET MINH BAO cÁo T'c' LE AN TOAN TAI CHINH (tiép theo) 
tal ngày 31 tháng 12 nàm 2019 

3. TOM TAT CAC CHINH SACH LAP BAO CÁO T" L AN TOAN TAI CHINH CHU YEU 
(tiép theo) 

3.4 Giã tn nil ro thanh toán (tip theo) 

3.4.3 Githm trCr gia tn tài sen tim n rUi ro thanh toán (tiép theo) 

Cia tr tài sn giàm trU' du'c xàc dlnh  nhu sau: 

Già tr tài san àm bào = Khói Iu'Q'ng tài san x Già tài san x (1 — H so rüi ro thj tru'ng) 

He sO rüi ro th tru'O'ng duc xàc djnh tal Phu dc I Thông tu' 87. Già tr tài san du'cc xác dinh 
theo nguyen tàc quy d]nh t?i  Ph lyc II Va Phy luc IV ban hành kern theo thông tu' 87. 

3.4.4 Giá tn rQi ro thanh toán tang thOrn 

Già t rii ro thanh toãn phài du'o dièu chTnh tang them trong càc tru'Ong hp sau: 

Tang thOrn 10% trong tru'ong ho'p tOng gia trj các ho'p dOng tin gü'i, khoàn cho vay, 
khoàn phâi thu trong han, hcp dOng rnua cO carn kt bàn lal chirng khoan, hQp dOng bàn 
cO carn kt rnua I?i  chi'ng khoán, tOng giá tr càc khoàn vay dOi vOl rnt tO chU'c, Ca nhàn 
và nhOm tO chü'c, cà nhân lien quan (nu cO), chim tü' 10% tO'i 15% VOn chü so' hO'u; 

Tang thOrn 20% trong tru'Ong ho tOng gia fri  càc ho'p dOng tièn gO'i, khoãn cho vay, 
khoàn phài thu trong han, hQ'p dOng mua cO cam kt bàn Ii chCi'ng khoán, hp dOng bàn 
cO cam két rnua al chrng khoàn, tOng giá tr càc khoàn vay dOl vOl mOt  tO chU'c, cà nhàn 
và nhOm tO chü'c, cà nhân liOn quan (néu cO), chiém tCi' 15% tO'i 25% VOn chU sO' hO'u; 

. Tang thOm 30% trong tru'ng ho tOng già tn càc hçp dOng tièn gO'i, khoàn cho vay, 
khoàn phài thu trong han, hçp dOng mua CO cam két bàn lai chCi'ng khoán, hp dOng bàn 
cO cam kM mua I?i  chü'ng khoàn, tOng giá tr càc khoàn vay dOi vO mÔt tO chU'c, cà nhän 
và nhOm tO chü'c, cà nhàn lien quan (néu cO), hoàc mQt cà nhãn Va càc ben liOn quan tOi 
cà nhän dO (néu cO), chiém tU' 25% VOn chC so' hO'u tro' len. 

3.4.5 BCi trCr rOng song phu'o'ng giá tn tài sen tim n rUi ro thanh toán 

Già tr tál san tièm en rüi ro thanh toán du'c b trci' rong song phu'o1g khi: 

ROi ro thanh toàn lien quan tO cOng mOt dOl tàc; 

Riii no thanh toán phat sinh dOl vOl cOng môt loal hlnh giao dich; 

Vic bO trO' rong song phu'ng dä du'oc càc ben thOng nhét tru'Oc beng van bàn. 

3.4.6 Tnr&ng hc"p J6i tác dä hoàn toàn rnt khá näng thanh toán 

Toàn bO khoàn thiet hal tinh theo gia tn HQ'p dOng phâi du'Q'c giàm trO' khOi vOn khà dung. 

3.5 Giá tnj nil no hot dng 

Già tr rUl ro hoat dng là già trj tu'o1g O'ng vOl rnO'c d tOn thét cO the xày ra do 161 k9 thut, 
lôì h thOng và quy trinh nghip vy, 161 con ngu'ô'i trong qua trInh tàc nghip, hoc do thiéu 
vOn kinh doanh phàt sinh tii càc khoàn chi phi, 15 tO' hoat dQng deu b, hoc do càc nguyen 
nhàn khàch quan khác. 

Già tr rüi no hoat dng cta cong ty du'c xác dinh  là già tn IOn nhét cüa càc gia tn sau: 25% 
chi phi duy tn hot dOng cüa Cong ty trong yang mu'Oi hal (12) thàng lien ké tinh tO'i thOl diem 
tinh toàn, hoec  20% VOn phàp djnh theo quy dlnh ca phap luet, tuS' thuQc vào gia trj nào IOn 
hom 

Chi phi duy frI hoat dOng cOa Cong ty du'çc xàc  dinh  bng tOng chi phi phàt sinh trong kS',  trO' 
di: chi phi khâu hao; chi phi hoäc hoàn nhp du' phông giàm già déu tu' ngn hen; chi phi 
hoäc hoàn nhäp dy' phOng giàm gia deu tu' dài han; chi phi hoc hoàn nhp dci' phong phài 
thu khO dôi. 
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STT NQIDUNG 
V6n khá dung 

Von khá dQng Khoãn giàm trcr Khoãn tang them 
VND VND VND 

(2) Nguônvón (1) 

7 Qu9 khác thuôc von chCi s& 
hO'u 

13 Toanbophngiàmihoäc 
tang them cüa các chCi'ng 
khoán tai chi tiêu du tu' tài 
chinh (Thuyét minh 4.1) 

VOn khác (néu cO) 

IA TOng 

r 

(3) 

VOnutu'cüachüs&h0'u 
khongbaogOmcOphànu'u 

àI hoàn Ii (néu cô) 
Thng du' vOn cO phàn 
khong bao gàm có phàn u'u 

âi hoàn I?i  (néu có) 

1 

100.000.000.000 

Co phiéu qu 3 
Qu9du'trO'bOsungvOn 
ièu le (nu co) 

Qu9 du tu' phat trin (néu 
cô) 
Qu9 dy' phong tài chinh và 
ri ro nghip vv 

8.144.608.619 

8.144.608.619 

Loi nhuán sau thué chu'a 
phan phOl 

So du' dy' phong suy giâm 
gia trj tái san 

19.014.221.266 

3.353.592.998 

8 

9 

10 Chênh Tech  dánh giá Ii tài 
san cO Inh 

Chênh loch tè gia hOi oái 

Các khoán n có the 
chuyn dOi 

14 

22.681.011 

5 

11 
12 

138.679.712.513 

Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Viêt 

THUYET MINH BAO CÁO T? L AN TOAN TAT CHFNH (tip thea) 
ti ngày 31 thang 12 nàm 2019 

4. BANG TINH VON KHA DVNG 
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Cong ty TNHH Quân I' Qu' Bâo Vt 

THUYET MINH BAO CÁO T'' LE AN lOAN TAI CHNH (tip theo) 
tal ngày 31 tháng 12 näm 2019 

4. BANG TINH VON KHA DVNG (tip theo) 

V6n khã dung 

Von khá Khoàn1 Khoàn 

 

duna ciám trCr tãnq them 

  

B 

I 

VND VND - VND 

Tài san ngn han 

Tin Va các khoán tu'o'ng du'o'ng tin 

II Các khoán du W' tal chinh ngn hen - 

1.  Dàutu'ngnhn 

Chü'ng khoán tièm n rii ro th tru'ng 
theo quy dlnh tai khoàn 2 Diu 9 (ThuyOt 
minh 5. 1) 

ChCi'ng khoán b gim trU' khOi von 
khà ding theo quy dinh - 

2.  DkJ' phong giâm giá &u tu' ngn han 

Các khoàn phái thu ngan h?n,  ke cã 
phái thu tU'ho?t thng Uy thác 2.74 7.970.161 

1.  Phái thu cüa khách hang 2.273.796.985 

Phâi thu cüa khách hang cO thôi han 
thanh toán cOn Iai  tir 90 ngày tró' xuóng 

Phâi thu cüa khách hang CO thOl han 
thanh toán cOn Ii trên 90 ngày 2.273.796.985 

2.  Trà tru'àc cho ngu'&i bàn - 

3.  Phái thu ho?t ng nghip vu - 

Phãi thu hoat dng nghip vy Co thO 
hn thanh toán cOn lal tü' 90 ngày tr 
xuông 

Phâi thu hoat ng nghip vy cO thOl 
h?n thanh toán cOn i trên 90 ngay - 

4.  Phái thu ni bO ngn han  -   

Phai thu nOi bô CO thO han  thanh toãn 
cOn al ti' 90 ngày trô' xuOng 

Phâi thu fbi bô CO thôi han thanh toán 
cOn Iai  trên 90 ngày - 

5.  Phài thu hoat cng giao djch chU'ng 
khoän - 

Phài thu hoat ng giao dch ch0'ng 
khoán có thO han  thanh toán cOn ti tü' 
90ngaytro'xuOng 

Phài thu hoat ong giao dich chCrng 
khoàn CO thO'i han  thanh toán cOn al 
trên 90 ngay - 

6.  Các khoân phâi thu khác 474.173.176 

Phài thu khác CO thO han thanh toán 
cOn Ii tC' 90 ngäy tr& xuóng 

Phài thu khác cô thOi han  thanh toàn 
cOn li trên 90 ngày 474.173.176 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bâo Vit 

THUYET MINH BAO CÁO T'' L AN TOAN TÁI CHIN H (tiép theo) 
tai ngãy 31 thang 12 näm 2019 

4. BANG TiNH VON KHA DVNG  (tiép theo) 

STT 

B 

I 

NO/DUNG VOn khá 
dyng 
VND 

Von k/ia dyng 

Khoãn Khoàn 
giãm trü tang them 

VND VND 

Tài san ngn h?n  (tip theo) 

7. Dii' phOng phài thu ng&n han khO dôi 

IV Hang tOn kho 44.784.520 

V Taisthnngãnhnkhác 632.481.967 

1.  Chi phi trâ tru'&c ngn hn 632.481.967 

2.  Thué GTGT &PQ'C khu trO' 

Thus Va các khoan phâi thu Nhà 
flLJ'&C 

4.  Tài san ngn han  khác 

4.1 Tmü'ng - 

Tam 11'ng CO thô'i han  hoàn ü'ng con 
al ti:i' 90 ngày tró' xuóng 

Tam Ci'ng CO thO'i han hoân U'ng cOn 
Ii trën 90 ngáy - 

4.2 Tài san ngn han  khác - 

lB T6ng 3.425.236.648 

C Tài san dài han 

I Cãc khoán phãi thu dài h?n,  k cá 
phái thu tU'ho?t cftng üythác 

1.  Phài thu dái han  cia khách hang - 

Phai thu dài han  cia khách hang cO 
thO han thanh toán cOn Iai ti' 90 
ngày tr& xuông 

Phãi thu dâi han  ca khách hang cO 
thO han  thanh toán con al trên 90 
ngày - 

2.  Von kinh doanh 0' n v trçi'c thuc - 

3.  Phài thu dâi hn nOi bO - 

Phâi thu dài han nOi bO cO thO'i han 
thanh toán con al tO' 90 ngay tr0' 
xuông 

Phài thu dài han fbi b CO thai han 
thanh toán cOn lal  trên 90 ngày - 

10 
cot 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu Baa Vit 

THUYET MINH BAD CAD T'' L AN TOAN TAI CHFNH (tip theo) 
ti ngày 31 thang 12 näm 2019 

4. BANG TINH VON KHA DVNG  (tp theo) 

STT 

r 

NO/DUNG 

V6n khã 

V6n 
k/ia dQng 

VND 

Khoàn 
giàm trCi' 

VND 

Khoán 
tang them 

VND 

C 

I 

Tài san dài hn (tiép theo) 

Các khoán phài thu dài h?n,  ke cã phãi 
thu ti.i' hot thng üy thác (tip theo) 

4.  Phài thu dài hn khác - 

Phài thu dài han khác CO thO han thanh 
toán con Iai  tr 90 ngày trô' xuóng 

Phâi thu dài han khác cO thô han thanh 
toán con Ii trén 90 ngày - 

5 Di phong phài thu dài han khO ôi 

II Tái san c6 jnh — 
7.i44.063.958 

III Bt dng san cfu tu' - 

IV Các khoán du tu' tài chlnh dài h?n - 

I. utu'vaocOngtycon - 

2.  V6n gop lien doanh 

3.  Dàu tu' vão cong ty lien két, lien doanh - 

4.  Du tu' chi'ng khoán dài han - 

ChU'ng khoän tièm n rOi ro thj tru'ng 
(Thuy4t mm/i 5.1) 

ChO'ng khoán bi giâm trO' khOi von khâ 
dtng - 

5.  Các khoân àu tu' dài hn ra nu'àc ngoái - 

6.  Dàutu'daihankhac - 

7.  Du' phong giàm già du tu' tài chinh dài 
han 

V 
- 

Tàisãndàih?nkhác 10.356.206.244 

1.  Chi phi trá tru'O'c dài han 10.188.666.228 

2.  Tãi san thué thu nhäp  hoãn Iai 167.540.016 

3.  K' cu'çc,  k' qu9 dài han - 

IC 

VON 

Các chi tiêu tài san bi cci là khoãn ngoi 
trC', CO ' kién trãi ngu'c hoc tü' chOi du'a 
ra ' kin tal baa cáo tài chinh dã u'o 
kiêm toán ma không bj tinh giâm trO' theo 
Thông tu'87 - 

TOng 17.500.270.202 

KHA DVNG = IA-I B-IC 117.754.205.663 
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Cong ty TNHH Quàn I' Qu9 Baa Vit 

THUYET MINH BAO CÁO T' LE AN TOAN TAI CHENH (tip theo) 
tai ngày 31 thang 12 näm 2019 

4. BANG TiNH VON KHA DVNG  (tiép theo) 

4.1 Giá tn tang them và giàm dl cUa chü'ng khoán 

Chi tiét giä trj tang them vâ giâm dl cüa chCi'ng khoän tai khoâri myc du tu' täi chinh du'c 
diéu chTnh vào von khà dung tal ngày 31 thang 12 näm 2019 nhu' sau: 

Gia g6c 
VND 

Giá tn hap I2 
VND 

ChOnh Iëch 
VND 

Giá trj tang them 
Co phiéu niêm yet 18.378.189 41.059.200 22.681.011 

18.378.189 41 .059.200 22.681.011 

Giã tr! giàm di 

18.378.189 41.059.200 22.681.011 

5.  BANG TINH GIA TR! RUI RO 

5.1 Rüi ro thj tru'Ong 

Các hang myc dau tu' 

IH?sO 
rüi ro 

% 

(1) 

Quy mO rái no 
VND 

Giá t4 rti ro 
VND 

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

Tin và các khoán tu'o'ng du'ong tiÔn, cOng cy thi 
tru'&ng tiên t 113.962.814.010 -  

1.  Tin mt (VND) 0 423.503.327 - 

2.  Các khoàn tt.ng du'cyng tin, tin gO'i CO 
k ,h?n 0 113.539.310.683 - 

3.  Giy t CO giá, Cong C chuyn nhu'Q'ng trên 
th trung tiên t 0 - - 

II. Trãi phi6u ChInh phO - - 

4.  Trái phiu ChInh phO khong trà Iãi 0 - - 

5.  Trái phiu Chinh phO trà al sut cuOng phiu: 
Trái phiu Chinh phO (bao gm Cong trái và trái 
phiu Cong trinh a phát hành tru'àc 5ây), trái 
phiu Chinh phO CáC nu'àc thuc khOi OECD 
hoC du'c baa Iãnh b&i Chinh phO hoc Ngan 
hang Trung u'o'ng cOa các nu'O'c thuQC kh61 nay, 
trái phiu dUVC phát hành b&i CáC t6 chü'c quoc 
t IBRD, ADB, IADB, AFDB, EIB va EBRD 3 - - 
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Cong ty TNHH Quán I' Qu9 Bo Vit 

THUYET MINH BAO CÁO T? L AN TOAN TAI CHINH (tip theo) 
t?i ngay 31 tháng 12 näm 2019 

5. BANG TiNH GIA TR! RUI RO (ti&p thea) 

5.1 Rüi ro thj tru'ô'ng (tip thea) 

Cachangmycdutu' 

H? S6 
rüi ro 

% 
Quy mO rci m 

VND 
Giá trj rti m 

VND 

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

III. Trái phi6u doanh nghip - - 

6. Trái phiu niêm yM co thai gian dáo hn con Ii 
du'i I nàm, k Ca trái ph16u chuyn d6i 8 - - 

Trái phiu niêm yt CO thO gian cláo hn cOn li 
tCi' 1 den du'&i 3 nàm, k Ca trái phiu chuyn dói 10 - - 

Trái phiu niêm yt cO thO gian dáo hn con Ii 
tO' 3 nâm t&i du'O 5 näm, ké Ca trái phiu 
chuy6nd6i 15 - - 

Trái phiu niêm yM cO thO gian dáo hn cOn lal 
tO' 5 näm tr& ten, k c trái phiu chuy6n d61 20 - - 

7. Trãi phiu khOng niêm yt CO th&i gian dáo han 
cOn Il du'&i I näm, k ca trái phiêu chuyn dôi 25 - - 

Trái phiu khong niêm yt cO thO'i gian dáo han 
cOn al tO' 1 tO du'O'i 3 nâm, ké cã trái phiu 
chuyn d6i 30 - - 

Trái phiu khong niêm yt CO th&i gian dáo han 
cOn Iai tO' 3 tO'i du'O 5 nãm, k cá trái phiu 
chuyn d61 35 - - 

Trái phiu khong niêm yt cO thO'i gian dáo han 
con lal tO' 5 nãm tró' en, k cà trái ph14u chuyn 
d6i 40 - - 

IV c6 phieu 41 059 200 4 105 920 

8.  

9.  

06 phiu ph6 thOng, c6 phiu u'u dãi cOa các t6 
chO'c niêm yet tal  S Giao dch ChU'ng khoán 
HóChiMinh;chO'rigchiqu9m& 10 41.059.200 4.105.920 

- 

06 phiéu ph6 thOng, c6 phiu u'u dãi cOa câc tó 
chO'c niêm yt ti S& Giao dch ChO'ng khoán 
HàNi 15 - 

10.  06 ph14u ph6 thông, c6 phiu u'u dãi CáC Cong 
ty dal chOng chu'a niêm yt, clang k' giao dch 
qua h thông UpCom 20 - - 

11.  

12.  

06 phiu ph6 thông, c6 ph14u u'u dai cOa các 
cong ty di chOng dä clang k' Iu'u k, nhu'ng 
chu'a niêm yt hoc clang k' giao dich;  c6 
phieu clang trong dt phát hành In du (IPO) 

06 ph16u cOa các cong ty dal chOng khác 

30 - - 

- - 50 

V Chu'ng chi qu dau tu' chu'ng khoan 

13 
Qu9 di chOng, bao góm Ca cong ty du tu' 
chu'ngkhoándaichung 10 - - 

14 Qu9 thânh viên, cong ty du tu' chU'ng khoän 
riêng Ié 30 - - 

13 
M 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bão Vit 

THUYET MINH BAa CÁO TS' LE AN TOAN TAI CHiNH (tiép theo) 
ti ngay 31 tháng 12 näm 2019 

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

5.1 RUi ro thj tru'O'ng (tiép thea) 

Cachngmycc1autu' 

Hs6 
rUi ro 

% 

(1) 

Quy mO rüi m 
VND 

G!itr/ n)i m 
VND 

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

VI. ChCrng khoán bj hn ch giao djch - - 

15.  Chü'ng khoán bi tam  ngi'ng giao dch 40 - - 

16.  ChU'ng khoãn bl hu niêm yt, hu giao djch 50 - - 

VII. Các tài san khác - - 

17.  C6 phn, phn v6n gop và các Ioai chCi'ng 
khoán khác 80 - - 

18.  Các tài san du lii' khác 80 - - 

VIII. RiI ro tang them (nu có) 

Ma chU'ng khoãn 
MU'c 
tang 
them 

Quy mO nfl ro Giã tn rái ro 

TONG GIA TRI RUI RO THI TRLrONG 
(I+lI+III~IV+V+VI~VII+VIII) 114.003.873.210 4.105.920 

5.2 RUi ro thanh toán 

Ri ra tru'Oc tho hn thanh taãn (Thuy4t minh 5.2.1) 
RII ro qua thô han  thanh taän (Thuyêt minh 5.2.2) 

Ri ra tang them (Thuytminh 5.2.3) 

T 2 ng giã tr! rUl ro thanh toán 

Giá trirUiro 
VND 

7.746.167.604 
3.353.592.998 
1.875.681.555 

12.975.442.157 
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Cong ty TNHH Quán 19 Qu Bo Vit 

THUYET MINH BAO CÁO ii' L AN TOAN TAI CHINH (tip theo) 
tai ngày 31 thang 12 nàm 2019 

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

5.2 Rüi ro thanh toán (tiêp theo) 

5.2.1 Rt)i ro tru'&c th&i han thanh toán 

Giá tn rüi no thanh toán cho các khoàn muc chu'a dn han thanh toán du'o'c xác dinh nhu' sau: 

0% 

Loai h,nh giao dich - (1) 

08% 

(2) 

3,2% 

(3) 

Gia tn rui ro 

48% 

(4) 

(VND) 

6% -  
(5) 

8% 
- 

(6) 
Tonggiatriruiro 

VND 

1.  Tin gO'i k' han  và các khoàn tin cho vay khOng cô 
tài san bào dam, các khoàn phãi thu tü' hoat dOng 
giao dich và nghiêp vu kinh doanh chü'ng khoán (*) - - - - 7.745.607.604 560.000 7.746.167.604 

2.  Cho vay chU'ng khoán /Các thôa thun kinh te cô 
cOng bàn chat - - - - - - 

3.  Vay chU'ng khoán /Các thôa thuân kinh t cO cOng 
bàn chat - - - - - - 

4.  Hcp dng mua chO'ng khoàn co cam kt bàn Iai/ 
Càc thôa thuân kinh tê cô cOng bàn cht - - - - - - 

5.  Hcp dng bàn chO'ng khoán cO cam kt mua tail 
Các thoà thun kinh tê cô cOng bàn chat - - - - - - 

6.  HQ'p dng cho vay mua k qu9 (cho khách hang vay 
mua chO'ng khoán)ICác thóa thuân kinh tê cO cOng 
bàn chat - - - - - - 

TONG RUI RO TRU'o'C THO'I HAN THANH TOAN 7.746.167.604 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bâo Vit 

THUYET MINH BAO CÁO ii' L AN TOAN TAI CHiNH (tip thea) 
ti ngây 31 thãng 12 näm 2019 

5. BANG TINH GIA TR! RUI RO (t14p thea) 

5.2 Rüi ro thanh toán (tip thea) 

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

He so rOl ro thanh toán theo dOi tãc du''c Cong ty xác dlnh  nhu' sau: 

Doi tac thanh toan cho Cong ty thanhtoán 

(1)  Chinh phO, cãc tO chCi'c phát hành thic baa Iãnh bâi Chinh phO 
và Ngän hang Trung u'ng các nu'c thuÔc khOi OECD; Uy ban 
Nhän dan tTnh, thành phO trçi'c thuOc  Trung u'ong 0,0% 

(2)  S& Giao djch Chü'ng khoän, Trung tam Lu'u k' ChLI'ng khoán 0,8% 

(3)  TO chii'c tin dung,  tO chü'c tài chinh, tO chtrc kinh doanh ch0'ng 
khoán thành 1p ó' cac nu'O'c thuc khOi OECD và CO h sO tin 
nhm dap Ci'ng các diu kiên khác thea quy dinh nQi bO cOa tO 
chU'c kinh doanh chU'ng khaán 3,2% 

(4)  TO chU'c tin dung,  tO chü'c tài chlnh, tO chü'c kinh doanh chCi'ng 
khoän thành Ip ngoai cac nu'&c OECD; hoc thánh lap ti cäc 
nu'O'c thuOc  khOi OECD vä khong dap ü'ng các diu kiên khác 
thea quy dlnh nOi bO c.ia Cong ty 4,8% 

(5)  TO chti'c tin dung,  tO chü'c tâi chinh, tO chO'c kinh daanh chO'ng 
khoän thành 1p và ho?t COng t?i Vit Nam 6,0% 

(6)  Cäc tO chO'c, cä nhän khäc 8,0% 
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Cong ty TNHH Quân I' Qu9 Bâo Viêt 

THUYET MINH BAO CÁO 1? LE AN TOAN TAI CHINH (tip theo) 
tai ngày 31 tháng 12 nãm 2019 

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

5.2 ROI ro thanh toán (tip theo) 

5.2.1 ROi ro trii&c th&i han thanh toán (tip thea) 

(*) Chi tiM Tin g'i cO k' han, các khon phi thu tU' hoat dOng giao djch Va nghiep vu kinh doanh chü'ng khoán va các khon muc tiêm n rüi 10 

thanh toán khác: 

Giá fri tài san 
Giá tn tài san khOng CO tài san HO s6 rUi ro 

Giá tn s6 sach dam btho dam báo thanh toán Giá tnirOiro 
VND VND VND % VND 

Các khoân tin gü'i cO kS'  han 111.265.513.698 - 111.265.513.698 6% 6.675.930.822 
Các khoân phâi thu tU' hoot dOng giao d!ch Va 
nghiep vu 17.827.946.366 - 17.827.946.366 6% 1.069.676.782 
Các khoân muc tiOm n rüi 10 thanh toán khãc 7.000.000 - 7.000.000 8% 560.000 

129.100.460.064 - 129.100.460.064 7.746.167.604 

5.2.2 ROi ro qua th&i han thanh toán 

Giá tn ri 10 thanh toán cüa cãc khoan myc dã qua tho han thanh toán du'c xác thnh nhu' sau: 

HO s6 rOi ro Quy mO rOi no Giá trj rüi no 
STT Th&igianquáhan (%) (VND) (VND) 

1. 0-15 ngày sau thOi han thanh toãn, chuyn giao chCrng khoán 16% 

2. 16-30 ngày sau thO'i han thanh toän, chuyn giao chU'ng khoán 32% 

3. 31-60 ngäy sau thô'i han thanh toãn, chuyn giao chU'ng khoãn 48% 

4. TCr 60 ngày trô' di 100% 3.353.592.998 3.353.592.998 

TONG RUI RO QUA HN THANH TOAN 3.353.592.998 



6. CAC SU' KIN PHAT SINH SAU NGAY KET THUC KY KE TOAN NAM 

KhOng cO su' kiên náo khác phát sinh sau ngày kOt thüc kS'  k to 
diéu chTnh hay thuyét minh trong báo cáo t' I an toán tái chin 

,..y.
g:yT 

/c  CONGiY'\. 

i: 1pcNHH.  :\ * 
QUAN L 

U 

U céu phi duvc 

Cong ty TNHH Quân I Qu Baa Vit 

THUYT MINH BAO CÁO T' LE AN TOAN TAI CHJNH (tip theo) 
ti ngày 31 tháng 12 näm 2019 

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

5.2 Rüi ro thanh toán (tip theo) 

5.2.3 RQi ro tang them 

Gia tr ri ro thanh toän tang them du'çc  xác dinh nhu' sau: 

MUc 
Chitiétkhoãntin S6 tin H s6 ni Quy mO rQi to tang Giá tn rüi ro 

STT gCri (VND) ro (%) (VND) them (%) (VND) 

1. TngCOngtyBào 
Vit Nhân ThQ 15.544.391.998 6% 932.663.520 10% 93.266.352 

2. Ngân hang TMCP 
Sal Gôn Ha Ni 37.374.080.822 6% 2.242.444.849 30% 672.733.455 

3. Ngân hang TMCP 
Vit Nam Thnh 
Vu'ng 28.412.663.014 6% 1.704.759.781 20% 340.951.956 

4. Nán hang TMCP 
Dau tu' và Phát trien 
Vit Nam 42.707.210.683 6% 2.562.432.641 30% 768.729.792 

TONG RUI RO TANG THEM 1.875.681.555 

5.3 Ru! ro hoat dOng 

Chi tieu Gia tn (VND) 

I.  T6ng chi phi hot dng phãt sinh trong vông 12 thang tInh 
tO'i tháng 12 nàm 2019 68.042.307.925 

II.  Các khoãn giãm trü' khôi tông chi phi 3.544.660.662 

1. Chi phi khu hao 3.544.660.662 

III.  Tong chi phi sau khi giám trU' (III = I — II) 64.497.647.263 

IV.  25% Tong chi phi sau khi giâm trii (IV = 25% III) 16.124.411.816 

V.  20% VOn pháp dinh cüa Cong ty 5.000.000.000 

T6NG GIATR!RCHROHOTDQNG 16. 4: t816 

Ong ang Chi NghTa 
Ké toán tru'àng 

Ha N, Viêt Nam 

 

Ong Phm Lu'og Hoâng •' jDTnh An 
Chuyen viên Kiém soát NOI bO Tong Giám Oc 

Ngáy 16 thang 03 nám 2020 
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