
QL1BBs Báo cáo tài ch(nh gifra niên J cid dwtc sodt xéi 
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. 
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QUS DAU TIf TRIEN VIfQ'NG VIT NAM 

• Báo cáo tài chInh gi&a niên d 

• Cho 6 tháng dAu näm 2021, kt thüc ngày 30/06/2021 

• 
dä duçrc soát xét 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
Dwc soát xét bài 

• CONG TY TNHH DICH VJ TIX VAN TA! CHfNH IcE TOAN vA KIEM TOAN PHiA NAM (AASCS) 

• Dja chi: 29 Vö Thj Sáu, Ph.rän Da Kao, Qun 1, TP. H 

• 

• 
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• QU' DAU TU TRIEN VUVNG VIT NAM Bão cáo tãi chInh gi&a niên d 

• 

• 

Tkng 5, tôa nhà Crescent Residence 3, 109 Ton Dt Tiên, phi.ring Tan Phi, 
Quân 7, TP. Ho chI Minh 

Cho 6 thang dâu nãrn 2021, kêtthüc ngày 
30/06/2021 

• 

• 

• 

• MVCLIJC 
• 

• 

• Ni dung 

• 
BAO CÁO CUA BAN BA! DIN QU'' DAU TIf 

• BAO CÁO SOAT XET THÔNG TIN TA! CHINH GIIYA NIEN DQ 

• 
BAO CÁO TA! CH1NH GIUA MEN DQ oA DUQC SOAT XET 

• - Bang can di k toán giC1a niêp d 

• 

• 
- Báo cáo két qua hoat dng gifla niên d 

• - Báo cáo Tãi san gia niên d 

• 

• 
- Báo cáo thay dôi giá trj tài san rông gia niên d 

- Báo cáo danh mvc  dAu Pr gi0a niên d 

• - Thuyêt minh báo cáo tài chInh giQa niên d 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

2 
• 



• 2. Linh virc kinh doanh, dAn 

. 

• 

• 

• 

• 

• 3. Cong ty quãn I và Ngân hang hru k 

• Congtyquãn1'Qu1àCôngtyC 

II. KET QUA HOAT DONG Au 

Kt qua hoat dng kinh doanh cüa Qu Va tmnh hInh tài chInh tai  ngày 30/06/2021 dirgc th hin trong Báo cáo tài chmn1i4 

• giOa niên d ducic dinh kern. 

Hoat dong chInh cCia Qu5 là dAu tir trong linh virc djch vi tài chInh và duy tn danh miic dAu ti.r can d6i và da dng, có khà 

nang dern 1aj  li nhun hoac lãi trên vn cao nhi.rng dng thii vn giàm thiêu rüi ro; Các hmnh thCrc dAu ti.r cCia Qu5' bao 

gsm dAu Ui vào c phiu niêrn yt và c phiu sê niêm yt trén thj tnräng chüng khoán, trái phiu chinh phQ, trái phiAu 
doanh nghip... Ngoài ra, mic tiêu cQa Qu9 nh&m dn là trong qua trinh dAu tu' là làni gia tang các khoán dAu tu thông qua 
giüp cho các dan vj tái ca cAu v mt tài chInh và quàn trj doanh nghip nang cao nang Irc canh  tranh dern lai lçi Ich cho 

các nhà dâu tu và lcii Ich cho Qu. 

• QUc' DAU TI! TRIEN VUqNG V!T NAM Báo cáo tài chinh gitra niên d 

• TAng 5, tôa nhà Crescent Residence 3, 109 TOn Dt Tiên, Cho 6 tháng dâu näm 2021, kt thüc ngày 
phwxng Tan Phü, Qun 7, IF. H chI Minh 30/06/2021 

• BAO CÁO CUA BAN BA! DIIN 

I. QU DAU TI! TRIEN VI!(ING VI1T NAM 

1. Khái quát v Qu5 

Qu5 Du nr Trin Vucrng Vit Nam thrgc thành 1p và hoat dng theo hmnh thc qu5 di chüng dóng và dã thrcic Uy Ban 
Chrng khoán nhà nuOc chip thun trong thông báo s 60/TB-UBCK ngày 11 tháng 4 nam 2016 cUa Uy Ban ChCrng 

• khoán Nhà niiàc v vic Cong ty C phAn Quán 1' Qu5 Phü Hi.rng thành 1p qu Du ti.r Trin Vrcing Vit Nam. 

Trii sâ chInh cüa Qu Du tx tai TAng 5, tôa nhà Crescent Residence 3, 109 TOn Dat Tiên, phräng Tan Phü, Quân 7, TP. 

• H chI Minh. 

• 

• Ban Dai  din Qu5 DAu ti.r Trin Vucing Vit Nam (sau day gpi tAt là "Qu Du tis ") trInh bay Báo cáo cUa mInh và Báo 

• cáo tài chinh gicra niên c1 cüa Cong ty cho 6 tháng du näm 2021, kêt thOc ngày 30/06/2021. 
23 

HI. CAC SI! K1N SAU NGAY IuwA SO KE TOAN LAP BAO CÁO TA! CHINH GIcrA NIEN IX) 

• Ban Dai  din Qu DAu ti.r kh&ng djnh không có si,r kin trQng yu nào phát sinh sau ngày 30/06/2021 cho dn thyi dim lap 

• báo cáo nay ma chtra duqc xem xét diêu chinh s6 1iu hoc cong b trong Báo cáo tái chInh gi0a niên d. 

• IV. BAN PAl DIN, KE TOAN TRUC1NG 

• 

.
Ban Dai diçn quy 

Ba Lan, Wan - Chen Chii tjch 

• Ong Chang, Kuo - Chiun Uy Viên 

• 
Ong Ho, Feng Tao Uy 

• 
Ban TôngGiámdc 

Ong Lu, Hui - Hung Tong Giám dc 

• K toán tr.rO'ng 
Ba Nguyn Hài Linh 

• Theo danh sách trên, không ai trong Ban Dai  din Qu sCr dung quyn lirc ma hç dirgc giao trong vic quãn l', diAu hành 

• Qu9 d cO &rqc bAt kS'  mt lcii Ich nào khác ngoài nhQng lcii Ich thông thung tr vic nArn giti c phiu nhis các cô dOng 

• 
khác. 

• 

• 

• 3 
• 
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. 4y.r Global 
Alliance 

Le9a & 

29 Vo Thi Sau Street, District 1, Ho Chi Minh City 
Tel: (028) 3820 5944 - (028) 3820 5947 - Fax: (028) 3820 5942 
Email: lnfo@aascs.com.vn Website: www.aascs.com.vn  

A A 
CONG TY TNHH DId VIJ TII VAN TAI CHINH KE TOAN VA KIEM TOAN PHA NAM 
SOUTHERN AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTING SERVICES COMPANY LIMITED (AASCS) 

S :? /BCSX/TC/2021/AASCS 

BAO CÁO KIEM TOAN DOC LAP 

________ Các thành viên gop vn, Ban Di din 

cüa QU'' DAU TIXTRIEN VUQNG VIT NAM 

ChCing tôi dâ kiém toán báo cáo tài chinh gi&a nién d kern theo cüa Qu DAu tr Triên Vtxcmg Vit Nam, ducyc lap 
ngày'LL/08/2021, tr trang 06 dn trang 19, bao gm Bang can di k toán ti ngày 30/06/2021, Báo cáo kt qua 
hoat dng, Báo cáo tài san, Báo cáo thay di giá trj tài san rông, Báo cáo danh mxc dAu tu cho 6 thang dAu nãm 
2021 kt thic cüng ngày và Bàn thuyt minh báo cáo tâi chInh giUa niên d. 

Trách nhiêm cüa Ban Dal din 

Ban Dal din Qu Du t.r Trin Vucmg Vit Nam chju trách nhim v vic lap và trinh bay trung thrc va hqp l' 
báo cáo tài chInh g1t1a niên d cüa Qu DAu tu theo chun rnrc kE toán, ch d k toán doanh nghip Vit Nam va 
các quy djnh pháp l? có lien quan dn vic lap và trInh bay báo cáo tài chInh và chju trách nhim v kim soát ni 
b ma Ban Di din Quy xác djnh là cn thit d dam bâo cho vic lap và trinh bay báo cáo tài chInh giva niCn d 
không có sal sot trQng y&i do.gian ln hoAc nhm lan. 

Trách nhim cüa Kiêm toán viên 

Trách nhiêrn cUa chiing tôi là dira ra kt lun v báo cáo tài chInh g1üa niên do dra trên kt qua soát xét cüa chüng 
tôi. ChCing tôi dã thirc hin cong vic soát xét theo ChuAn muc Viêt Nam v hçrp ding djch v' soát xét s 2410 - 
Soát xét thông tin tài chlnh giUa niên d do kim toán viên dc 1p cüa dxn v thirc hin. 

Cong vic soát xét thông tin tài chInh gia nién d bao gôm vic thrc hin các cuc phong vAn, chti yAu là phông 
vAn nhu'ng ngithi chlu  trách nhim v các vAn d tài chInh kA toán, và thirc hin thu tVc  phân tIch va cac thu tiic soát 
xét khác. Mt cuic soát xét v ca bàn có pham vi hçp hcin mt cuc kim toán &rccc thrc hién theo các chuAn mirc 
kiém toán Vit Nam và do vy không cho phép chCing tôi dat dLrçlc sir dam bâo rng chüng tôi së nhn bit dtrqc tAt 
cá cac vAn d trong yAu có th ducrc phát hin trong rnt cuc kim toán. Theo do, chi:ing tôi khong thra ra klAn 
kiAm toán. 

KAt luân cüa Kiêm toán vien 

Can ctr trên kAt qua soát xét cCia chüng tôi, ching tôi khong thAy có vAn dA gI khiAn chUng tôi cho rAng báo cáo tài 
chInh g1ua niên d cña Qu$ DAu Ui TriAn Vucrng Vit Nam dInh kern theo day không phán ánh trung thrc và hcrp 
l, trên các khIa canh trong yAu, tlnh hlnh tài chInh cüa Qu5 DAu tu TriAn Vtrcrng Vit Nam ti ngày 30/06/202 1, 
cüng nlur kAt qua hoot dng kinh doanh và kru chuyAn tiAn t cho k' kA toán t?i  ngày 30 tháng 06 nãrn 2021 kAt 
th(ic cüng ngày, phi hçrp vâi chuAn muc kA toán, chA d kA toán (doanh nghip) Vit Narn và các quy djnh pháp l' 
có lien quan dAn vic 1p va trinh bay báo cáo tài chlnh g1üa nién dO. 

KInh itri: 

V 

HO 

Dtrong Th Quynh Hoa 
So giây CNDKHN KTV: 0424-2018-142-I 



Lap, ngày L-tháng 08 ndm 2021 

CongtyquãnI 

Cong t..CP  I nan ly Qu Phil Hung 

/, . ám dc 

CONG 
Cd' 

\, rut' ic 

, i7'Hung 

. 
• Qu Du tu Triên Vircrng Vit Nam Báo cáo tài chInh giva niên d 

• T.ng 5, tàa nhà Crescent Residence 3, 109 Ton Dt Tiên, Cho 6 tháng du nãm 2021, kt thác ngày 

• 
phtrmg Tan Phil, Qun 7, TP. H chI Minh 30/06/2021 

• BANG CAN DO! KE TOAN 
: Ti ngày 30 tháng 06 näm 2021 

Don vi tInh: VND 

•   

Ma Thuyt . 
W Chi tieu . So cuoi ky So dau nam 

so minh 

• 

• 

• 

• 

A. TA! SAN 

1. Tin gCri ngân hang 
2. Du tu chCrng 

4. Phãi thu hoat dng dâu tu 
5. Phãi thu khác  

110 
120 
121 
130 
131 

111.1 
111.2 
111.2 

553.988.454 
28.128.580.000 
21.391.420.000 

3.253.425 

476.710.837 
28.128.580.000 
21.391.420.000 

5.205.479 

• TONG CQNG TA! SAN 50.077.241.879 50.001.916.316 

'CONC B. NGUON VON 

• I. N1PHAI 201.988.707 166.454.628  ICH NHIU 
- .,cIIvy .  

• 1.Vayngnhn 310 Al CIIINH 

• 
. 

2. Phãi trã hoat dng dAu tii . 
3. Phãi trã thu nhp cho nba dAu ti.r 

311 
312 

- - VA KIEM 

- JIA1 

4. Phãi trã phv cp cho ban dai  din qu5' 314 

• 5. Phãi trã cho Cong ty quãn 1' Qu, Ngân hang itru k> 315 159.638.707 131 .654.628 

• 6.Pháitrãkhác 318 42.350.000 34.800.000 

• II. NGUON VON CHU SOHIXU 49.875.253.172 49.835.461.688 

• i.v6ngOpcuanhadâuti.r 410 111.3 50.000.000.000 50.000.000.000 

• 1.1. Von gop 
1.2. Thngthrvôn 

411 
412 

50.000.000.000 50.000.000.000 

- 

2. K&t qua boat dng chua phân phM 420 111.4 (124.746.828) (164.538.312) 

• 
TONG CQNG NGUON VON 440 50.077.241.879 50.001.916.316 

S 
. 

S 
• NguOi Lap biu K toán trir&ng 

• 

• Lt- 
S 
• Nguyn Hal Linh Nguyen Hal Linh 

. 

• 

S 
S 
• 

• 

• 6 



CONG TV 
CO P1-IAN 

QUANI 

rt c 

\ 
K5' nay näm nay K' nàf näm tnthc 

II 

252.280.191 211.869. 101 

235.547.946 211.338.798 

232.245 530.303 

16.500.000 

212.488.707 

123 .638.707 

30.000.000 

19.250.000 

39.600.000 

39.791.484 17.167.640 

194701.4 

I 24.262.85 

30.000.0Q 
WAN 
AN 

,1.  
39.600.0,Q' 

838.605 

Qu Du ttr Triên Vtrçnig Vit Nam Báo cáo tài chInh giva niên d 

Tang 5, tôa nhà Crescent Residence 3, 109 Ton Dt lien, Cho 6 tháng du nãm 2021, k&t thüc ngày 

phi.ring Tan Phü, Quân 7, IF. Ho chi Minh 30/06/2021 . BAO CÁO KET QUA HOT DQNG 
6 tháng du näm 2021 

.
Do?? vi tInh: VND 

. 

• Chi tiêu 
• 

so 

A. xAc DINH KQHD DA TH1fC HLN 

I. Thu nhãp ttr hot dng dãu tir dã thi.rc hin 10 

1. C ti'rc drçrc nhn 11 

2. LAi trãi phiu &rçlc nhân 12 

3. Lai tiên gCri 13 

4. Thu nhp ban chirng khoán 14 

5. Thu nhp khác 18 

II. Chi phi 30 

1.PhIquánI'qu 31 

2.PhiIuktàisãnqu 32 

3. Chi phi hop, dai  hi 33 

4. Chi phi kim toán 34 

5. Chi phi tu' v.n djnh giá 35 

6. Phi và chi phi khác 38 

111. Kêt qua hot dng rông dã thyc hin dixçc phân 
phol trong ky 

50 

B. XAC D!NH  KET QUA CHU'A TH1)C HIN 

I. Thu nhp 60 

I. Thu nhp dánh giá các khoãn dAu tu chrng khoán 61 
2. Thu nhp chênh Ich t' giá h6i doãi do dánh giá li 62 

II. Chi phi 70 

1. Chênh 1ch 1 dánh giá các khoàn dâu tu 71 

2. Chnh Ich 1 t' giá hi doá do dánh giá 1i cui kS'  72 

III. Kêt qua hot dng chira thrc hin cui k' 80 

Lap, ngày  4.L  thông 08 ndm 2021 

CongtyQuanI 

Côngy  CP  Quãn I Qu5 Phü Hung 

Ktoántrir&ng ,,23-F'!  iámd6c 

Nguyen Hal Linh — b(i  - Hung 

.
7 

Thuyet 
minh 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

. 

. 

. 

• 
. 

• 

• 

• 

• 

S 
S 
• Ngirôi 1p 

. 

• 

. 

• Nguyn Häi Linh 

• 

S 
. 

S 



ONG NGAN HANG LU 

• Qu Dãu tu Trin Vtrçng Vit Nam Báo cáo tài chInh gi&a niên d 

• T&ng 5, tôa nhã Crescent Residence 3, 109 Ton Dt lien, Cho 6 tháng du nam 2021, kt thic 

• ph.rng Tan Phü, Quân 7, TP. H chI  Minh  ngày 30/06/2021 

BAO CÁO TA! SAN 
6 thang dáu näm 2021 

S Chi tiêu 
Thuyt 

minh 
. So cuoi k' k' nay 

. 

1. Tin 553.988.454 

S Tiên giri ngân hang 111.1 553.988.454 

S 
2. Các khoãn Du tu 111.2 49.520.000.000 

S 
. 

2.1. Trái phiêu 5.000.000.000 

2.2. Co phiêu 28.128.580.000 

S 2.2.1. Cophiêu niêmyét 
S 2.2.2. Cophiêu chita niêmyêt 28.128.580.000 

S 2.3. Dâu tugop v6n vâo don vj khác 16.391.420.000 

S 3. Co tfrc duçrc nhn 

• 

4. Lãi duçrc nhn 

5. Tin ban chthig khoán phãi thu 
S 6. Các khoãn phãi thu khác 3.253.425 

7. Các tài san khác 

• Tng Tài 50.077.241.879 

• Các khoãn 

• 8. Tin phái thanh tóan mua chtrng 

• 9. Các khoän phãi trá 201.988.707 

• Tài san rang ciia qu 49.875.253.172 

• 10. Tong so do'n vl qu5 5.000.000 

• 11. Giá trj cüa mt don vj qu5 9.975 

S 
S 
S 
• Ngtthi 1p biêu Ké toán trixö'ng 

S 
S 
S 
S Nguyn Hal Linh Nguyen Hal Linh 

S 
S 
S 
• 

• 

S 
• 

S 

23- C. 
f C,,  - 
f3 CONGTV 
I cop'i 
1*  Q(IAN L  - t2 

gãn hang lu'u k 

Ngãn ' S :'-
CP Tiên Phong 

ØAu V  -  [ON 
£ 

Lap, ngày ..'LLtháng 08 nàm 2021 
Cong ty Quãn 1y 

Cong ty CP Quãn 1 Qu5 Phü Hung 
ng Giám dOc 

i -Hung 

8 

Don vj tInh: VND 

S cuôi kj' ky trwrc
cüng k)' 

nämtru&c 

441.487.178 125,48% 

441.487.178 125,48% 

49.520.000.000 100,00% 

5.000.000.000 100,00% 

28.128.580.000 100,00% 

28.128.580.000 100,00% 

16.39 1.420.000 100,00% 

49.961.487.178 100,23% 

112.436.912 179,65% 

49.849.050.266 100,05% 

5.000.000 100,00% 

9.970 100,05% 



49.831.882.626 

17.167.640 
t1;  

17. 167.640 

I. Giá tr tài san rông dâu k3' 49.835.461.688 

II. Thay dôi giá tr tài san rông trong k' 39.791.484 

Trong €16: 

1. Thay di giá trj tài san rông do các hoat dng dAu tu cUa 39.791.484 
Qu5 trong kS' 

III. Giá trj tài san rông cu61 k' 49.875.253.172 49.849.050.6G 

Qu5 Dâu tu Triên Vrçng Viêt Nam Báo cáo tài chInh gi&a niên d 

TAng 5, tàa nhà Crescent Residence 3, 109 Ton Dt lien, Cho 6 tháng dAu näm 2021, kAt thUc ngãy 

phi.rmg Tan Phi, Qun 7, TP. H chi Minh 30/06/2021 

BAO CÁO THAY DO! GIA TRj TA! SAN RONG 
6 tháng dâu näm 2021 

Do?2 vi tInh: VND 

Chi tiêu Thuyt minh Ky nay nam nay 

2. Thay di giá trj tài san rông do vic phân phi thu nhp 
cCia Qu9 cho các nhà dAu ttx trong kS' 

Ngtrôi Ip biêu 

Nguyn Hal Linh 

Ngânhangkruk 
Ngân hang Thuo'ng mi CP Tiên Phong 

tRWNG PHOGAN HANG LUU K 
KHOIDAUTIJVAKHDN LON 

,t'6 .rfufb'n€7 .1117 

9 

Kynàynämtru&c  7 ( 

Ivuri 
Lap, ngàylc'L'tháng 08 nàm 2021 UINII 

Cong ty Quãn ly 
Quãn I Qu Phü Hung . 

Giám lôc K toán trLrö'ng 

Nguyn Hal Linh 



. 
• Qu5 Dâu tir Triên Vrqng Vit 

• TAng 5, tOa nhA Crescent Residence 3, 109 Ton Dt Tin, 

• 
phi.thng TAn Phü, Qun 7, TP. Ho chi Minh 

BAo cáo tAi chInh giva niên d 

Cho 6 thAng du näm 2021, kt thUc 
ngAy 30/06/2021 

 

Don vj tInh: VND 

2 

STT Chi tiêu S hrqng 
Giá th tru'ông 

ti ngAy 
30/06/2021 

Tong giA trj 

T' 1(%)/ 
trén tOng giá 

tr tài sAn 
hin ti cAa 

qu5 

I C phiu niêm yt - - 

II Co phiu không niêm yt 2.812.858 10.000 28.128.580.000 56,17% 

Cong ty CP Bão him Phü Hung 2.812.858 10.000 28.128.580.000 56,17% 

III Trái phiêu 5 1.000.000.000 5.000.000.000 9,98% 

TrAi phiu Cong ty TNHH Th 5 1.000.000.000 5.000.000.000 9,98% 
Vuçing 1. 

IV Các tài sAn khác 3.253.425 3.253.425 0,01%  ., 

PhAi thu khAc 3.253.425 3.253.425 0,01% 

V Du ttr khAc 16.391.420.000 16.391.420.000 32,73% 

Du tu gOp vn vAo Cong t' TNHH 16.391.420.000 16.391.420.000 32,73%' 
Tu vAn Dâu tu Vu ThAi 

VI 553.988.454 553.988.454 1,11% 

Tiên guri ngân hang 553.988.454 553.988.454 1,11% 

VII lông giá trj danh mc 50.077.241.879 100,00% 

• Lap, ngày [c..-tháng 08 nãm 2021 

Cong ty QuAn I • 
Côngty CP QuAn ly Qu Phil Htrng 

COP1AN 

( ÔGTy  

• * 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 10 

• BAO CÁO DANH MUC DAU TU 
• 6thángdunãm2021 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• NgtrOi lap biêu K toAn trtr&ng - Cps  GiAm d6c 

• I 

• 

• 
Nguyn HAi Linh Nguyn Hal Linh - Hung 



• Qu5 Du tu Trién Vtrçrng Vit Nam Bão cáo thi chInh gifra niên d 

• 
TAng 5, tOa nhà Crescent Residence 3, 109 Ton Dt Cho 6 thang dAu nãm 2021, kt thic ngày 

Tiên, phiirng Tan Phá, Qu.n 7, TP. H chI Minh 30/06/202 1 

• BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH GIIYA NIEN nQ 
• 6 tháng dAu näm 2021 

. 

• I. DAC DIEM 1103T BONG CUA QU'' DAU TU 

• 1. Khái quát v Qu5 dãu tir Triên Vixçrng Vit 

• Qu5 DAu tir TriAn Vircmg Vit Nam duçic thành 1p và hoat dng theo hinh thrc qu di chüng dOng và dã ducic Uy 

• Ban Chrng khoán nhà nrc chAp thun trong thông báo s6 60/TB-UBCK ngày 11 tháng 4 näm 2016 cüa Uy Ban 

• 
Chtrng khoán Nhà nuóc v vic Cong ty C phAn Quàn l' Qu Phü H.rng thành 1p qu' DAu flu Trin Vrçing Vit 

Nam. 
. 

Trii sO chInh cUa Qu DAu tix ti TAng 5, tOa nhà Crescent Residence 3, 109 Ton Dt lien, phiing Tan Phü, Qun 7, 

.
TP.HôchIMinh. 

2 Linh vlrc kinh doanh, dãu Pr 

Hoat dng chInh cüa Qu5' là dAn P1 trong 1mb vrc djch v,i tài chInh và duy trI danh miic dAu tu can dM và da dng, có 

• khá nang dem lai lçii nhun hoc lài trên vn cao nhtrng dng thôi vn giãm thiAn rüi ro; Các hInh thirc dAn ti.r cüa Qu 

• bao g6m d&u tu vào c phiu niêm yt và c phiu sê niêm yt trên thj tru&1g chOng khoán, trái phiêu chInh phU, trái 

• 
phi&i doanh nghip... Ngoai ra, mic tiêu cUa Qu nhAm dn là trong qua trInh dAu ur là lam gia tang các khoàn dAu tr 
thông qua gióp cho các don v tái co cAn v mt tài chinh và quan trj doanh nghip nang cao nang lirc cnh tranh dem 

• lai lcii Ich cho các nhà dAn tu và lcri Ich cho Qu. 

3. Qu do Cong ty C phAn Quân L' Qu Phi H.rng Quàn 1' và Ngân hang Thuong Mai  C phAn Tiên Phong liru k' tài 

• sãnQtiy. 

. 

. 11. CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU 

.
1. Che dQ ke toan 

Qu5 áp dung Chê d ké toán duçc ban hành theo Quyt djnh s 63/2005/QD-BTC ngày 14/9/2005 cQa Bô Tài chInh 

• v ch d k toán di vOi Qu9 dAu ttr chirng khoán vã các Quy djnh pháp l có lien quan. 

• Theo Quy&t dnh nay Báo cáo tài chinh giQ'a niên d cüa qu bao gm: 

• - Bang can dôi ké toán giQa niên d 

• - Báo cáo kM qua hot dng giQa niên d 

• 
- Báo cáo Tài san gifla niên d 

- Báo cáo thay dôi giá trj tài san rông gia niên d 

.
- Báo cáo danh miic dAu tu giUa niên d 

- Thuyêt minh báo cáo tài chinh giQa niên d 

2. Tuyén bô v vic tuân thu Chuãn mrc k toán và Ch d k toán 

. 

. Qu dà áp dung các Chuán mirc kê toán Vit Nam và các vAn bàn huOng dan Chuân mrc do Nhà nuOc d ban hành. 
Các báo cáo tài chinh ducic 1p và trinh bay theo dng quy djnh cüa chuAn mrc, thông fix huOng dAn thi,rc hin chuAn 

• mrc và Chê d ké toán hin hành dang áp diing. 

• 3. Ky kê toán 

• Niên d kE toán näm dAn tiên cüa Qu9 bAt dAn tu ngày 01/04/2016. 

•
Niên d k toán hang näm tip theo ccia Qu bAt dAu tr ngày 01/01 vá kM thüc vào ngày 3 1/12 hang näm. 

• 4. Don vi tiên t 

• Don vj tin t sO dung trong ghi chép k toán là dng Vit Nam (VND). 

• 

• 11 
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Qu) Dâu tu Triên Virçrng Vit Nam 
Tang 5, tôa nhà Crescent Residence 3, 109 Ton Dt 
lien, phng Tan Phü, Qun 7, TP. H chI Minh 

Báo cáo tài chInh gi&a niên d 
Cho 6 thang dAu näm 2021, kt thc ngày 

30/06/2021 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHNH GI[JA NIEN DQ 
6 thang dau näm 2021 

5. Tiên 

Các khoãn tin là toàn b so tiên hin cO cüa 
không k hn và tin dang chuyn. 

Các khoàn tuong throng tiên là các khoãn dAu 
klià nang chuyên dôi d dàng thành mt krçmg 
mua khoàn du tu do tai  thai dim 1p Báo cáo 

Qu9 tai  theii dim báo cáo, gm: tin mt tai  qu9, tin gui ngân hang 

tu có thri gian thu h6i cOn li khOng qua 3 tháng k tir ngày dAu tu có 
tin xác djnh Va khOng có rUi ro trong chuyn di thành tin k tir ngày 

tài chInh. 

C 

•1 

• II 
Các nghip vp kinh th phát sixth bang ngoai t phãi theo dOi chi tit theo nguyen t và phãi di.rcic quy d6 i ra dông Vit 

Nam; 

Tai th?yi dim 1p  Báo cáo tài chinh theo quy djnh Qu' dánh giá li s dir ngoi t theo t giá thrc t ti thai diem 1p 

báo cáo. 

6. Du tir chthig khoán 

Là khoãn d&u tu mua chirng khoán và cong ciii tài chinh khác vi mvc  dIch kinh doanh (nam giü vói mvc  dIch chä 

giá dê ban ra kiêm iOn). ChCrng khoán kinh doanh bao gôm: r 
- Ci phiu, trái phi&i niêm yt trén thj tnrOnng ching khoán; 
- Co phiu, trái phiêu chua niêm yet ...

!CII vyit 
I  CIItN# k. 

ChCrng khoán kinh doanh diicic ghi so theo giá gôc. ThOni diem ghi nhn các khoân chüng khoán kinh doanh là thiitzj j, 

diem nhà dâu tu có quyên sOn hUu. . 
TrrOnng hccp hoán di c phiêu phãi xác djnh giá trj c phiu theo giá trj hcrp l' ti ngày trao dôi. 
Khi thanh 1, nlurqng ban chüng khoán kinh doanh, giá v6n thrcxc xác djnh theo phi.rcng pháp bInh quan gia quyên di 

dng cho tmg loai chüng khoán. 
Dephbng giám giá cháizg khodn kinh doanh: phAn giá tr tn that cO th xày ra khi có bang chirng chAc chãn cho 

thy giá trj thi tnrOnng cüa các loai chOnng khoán do Qu9 dang n.m gi0 vi mic dich kinh doanh bj giàm so vOni giá trj 
ghi s. Vic trich 1p hoc hoàn nhp khoàn du phOng nay dirge thrc hin On thOni diem 1.p Báo cáo tài chInh và dirge 

ghi nhan vào chi phi trong ks'. 

7. Dãu ttr näm gi& den ngãy dáo hn 

Khoãn dAu tu nay không phân ánh các loai trái phiu và cong cu ng nm giQ vi mvc  dIch mua ban d kim lOi. Các 

khoàn dan tu nAm giU dn ngày dáo h?n  bao gm các khoãn tin gui ngân hang cO k' hn (thOni gian thu hi cOn lai  t: 

3 tháng trOn len), tin phiu, k' phian, trái phiu, c phiu uu dAi ben phát hành b&t buc phai mua lai tai mOt thOni dim 
nhAt dinh trong tuong lai và eác khoân cho vay nm gi dn ngày dáo hn vOni myc dIch thu lài hang kS' và các khoàn 

dâu tu nãm giQ den ngày dáo han khác. 

Dyphbng giãm gid cdc khoãn ithu itt rnim gifr din ngày dáo hçin: các khoàn dan tu nm gi0 dn ngày dáo h?n  nêu 

chira dirge 1p di,r phOng theo quy djnh cCia pháp 1ut, Qu dâu tu phãi dành giá khà nang thu hi. TruOnng hcrp cô b&ng 
chCmg ch&c ch&n cho thAy mt phn hay toàn b khoàn du tir có th không th thu hi dirge, so tn that phài ghi nhn 
vào chi phi dAu tu trong kS'. Vic dánh giá và trIch 1p dr phOng thrgc thirc hin vào thOni diem Ip báo cáo tài chInh. 

8. Các khoãn du tLr vào cong ty con, cong ty lien doanh, lien kt và du trr khác 

Khoàn dan tir vào các cong ty eon, cong ty lien doanh, lien kt dirge k toán theo phirong pháp giá gc. Lgi nhun 

thuân dirge chia tir t& các cong ty nay phát sinh sau ngày dan ttr dugc ghi nhn vào thu nhp tir hoat dng dAu tir trong 
kS'. Cáe khoán dirge chia khác (ngoài Igi nhun thu&n) dirge coi là phAn thu hi các khoàn dan tu và dirge ghi nhn là 

khoàn giàm trOn giá gc dan tu. 

Dan tu khác là các khoãn dan tu vào cong cii vn cüa don vj khác nhirng thông có quyn kim soát hoc dng kim 

soát, không cO h huOnng dáng k di vOni ben dirge dan tu. 

12 



S 
• Qu5 Dãu ttr Triên VLrcrng Vit Nam Báo cáo tài chinh g1üa niên d 

• Tang 5, tôa nhà Crescent Residence 3, 109 Ton Dt Cho 6 tháng dAu näm 2021, kt thCic ngày 

Tiên, phixäng Tan Phd, Qun 7 TP. H chI Minh 30/06/202 1 

5 9 9 9 9 - A 

S
BAN THUYET MINH BAO CAO TA! CHINH GHXA NIEN DQ 

6 tháng dâu näm 2021 
S 
• Dyphàng 16n that du tw vào don vj khác: khoán tn that do các cong ty lien doanh, lien kt bj l d.n dn nhà dâu 

• 
ti.r có khá nang mat von hoc khoãn di,r phOng do suy giam giá trj các khoãn du tu này.Vic trIch Ip hoc hoàn nhp 

khoán dr phOng nay dtrçyc thi,rc hin a thai diem 1p Báo cáo tài chInh cho trng khoán dAu tu và &rcic ghi nh.n vao 

• chi phi dâu tir trong ks'. 

• 

• 
9. Nguyen täc ghi nhãn các khoãn phãi thu 

• 
Các khoán phâi thu &rçlc theo dOi chi tit theo k hn phãi thu, di ttrcmg phài thu, loai nguyen t phài thu và các yu

' " 

t khác theo nhu cAu quàn l' cüa Qu DAu tu. 

Vic phân loi các khoãn phãi thu dugc thrc hin theo nguyen tic: 

• - Phãi thu khách hang: các khoãn phài thu mang tinh chit thuong mi phát sinh tr giao djch có tInh chAt mua-bán giia 

• Cong ty và ngu&i mua nh.r ban hang, cung cAp djch vv,  thanh 19/nhucing ban tai san, tin ban hang xuAt khAu cQa ben 

• 
giao üy thác thông qua ben nhn üy thác; 

S
- Phãi thu ni b: các khoãn phài thu giUa don vj cAp trên và don vi cap duài trrc thuc không có tu cách pháp nhân 

hch toan phv thuQc; 

• 
- Phãi thu khác: các khoãn phãi thu không có tmnh chAt thuxrng mai, không lien quan dn giao djch mua-bán. 

• 
Phân loai các khoãn phai thu khi 1p  Báo cáo tài chinh theo nguyen tc nhtr sau: 

- Các khoàn phài thu có kS' hn thu hi cOn li không qua 12 tháng hoc trong 1 chu kS'  san xu.At kinh doanh duçyc: 1 

phân loai là ngan han. 

• - Các khoãn phài thu có k hn thu hi cOn li tr 12 tháng trô len hoc trên 1 chu k san xuAt kinh doanh thrçic phân / 

• Tai thai diem 1p Báo cáo tài chInh theo quy djnh cüa pháp lust,  Cong ty dánh giá li so du ccia các khoàn nçi phài thu 

• 
có gc ngoai t (trr các khoân trã tnrOc cho ngui ban; nu tai thii dim 1.p báo cáo có bang chrng chAc chan v vic 

S
nghläi bàn không th cung cAp hang hóa, djch vii và Cong ty së phài nhn lai  các khoàn trã truac bang ngoi t thI các 

khoân nay &rcYc coi là các khoãn miic tin t có g6c ngoai t) theo t' giá mua ngoai t cUa ngân hang thuong mi fbi 

S Cong ty thi.räng xuyên cô giao djch tai  thOi dim 1p  Báo cáo tài chjnh. 

S Drphbng nçtphãi thu khó ctöi: các khoãn nçc phài thu khó dOi di.rqc trIch 1p dir phong phài thu khó dOi khi 1p  Báo 

5 cáo tài chInh. Vic trIch 1p hoc hoàn nhp khoãn dr phOng nay ducic thirc hin a thai dim 1p Báo cáo tài chInh và 

duqc ghi nhn vào chi phi trong kS'. 

5 10. Nguyen täc ghi nhn các khoãn phãi trã 

• 
Các khoàn phài trã thrcic theo dOi chi tit theo thtri hn thanh toán cOn li ccia các khoán phài trã, di tucmg phãi trà, 

• 
loi nguyen t phái trà và các yu t6 khác theo nhu can quan l ca Qu d&u tu. 

S
Vic phán loai các khoãn phài trà ducic thrc hin theo nguyen täc: 
- Phài trã nguii ban: các khoàn phãi trâ mang tInh chAt thuong mai  phát sinh tir giao djch mua hang hóa, djch vi, tài 

5 san và khoàn phãi trá khi nhp khAu thông qua ngi.r?i nhn üy thác; 

• 
- Phai trà nôi b: các khoãn phài trã giva don vj cAp tren và don vj cAp duâi trlrc thuc khong cO tu cách pháp nhân 

S
hch toán phu thuc; 
- Phãi trã khác: các klioân phài trà không có tInh chAt thuong mai,  khOng lien quan den giao djch mua,bán, cung cAp 

5 hang hóa, djch vu. 

S Phân loi các khoán phài trã khi 1p Báo cáo tài chInh theo nguyen tac nhu sau: 

5 - Các khoán phài trã có thai gian thanh toán cOn lai  không qua 12 tháng hoc trong I chu kS'  san xuAt kinh doanh dugc 

phân loi là ngan han. 

S
- Các khoãn phãi trã có thôi gian thanh toán cOn lai  tr 12 tháng trO len hoc tren I chu kS'  san xuAt kinh doanh duqc 

phan loi là dài han. 

S 
S 
S 
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Qu5 Dâu tu Triên Ving Vit Nam 
Tang 5, tôa nhà Crescent Residence 3, 109 Ton Dt 
Tiên, ph.r&ng Tan Phü, Qun 7, TP. H chI Mirth 

Báo cáo tài chInh gi&a niên di 
Cho 6 tháng dAu nãm 2021, kt thiic ngày 

30/06/2021 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH GffJA NIEN DQ 
6 tháng du näm 2021 

11. Nguyen täc ghi nhn v611 chü s& h&u 

V6n dAu tl.r ca chü so hthi thrcic ghi nhn theo s6 vn thrc gop cüa chü sO hUu và thrçc theo dOi  chtkt  cho trng t 

chrc, t1rng cá nhân tham gia gOp vn. 

Di vOi vn gop c ph.n cüa các c dông &rcic ghi theo giá thirc t phát hành c6 phiu, nhung duçic ánh tai hai 

chi tiêu riêng: 
- V6n gop cüa chi sO hUu thrçxc ghi nhn theo mnh giá cüa c phiu; 
- Thng di.r v6n c phân &rqc ghi nhn theo so chênh lch IOn hon hoc nhO han giUa gia thi,rc tê phát hành cô phiêu 

/ 

và mnh giá. 
hoc nhO han giüa giá thirc t phát Ngoài ra, thng du v6n c phn cüng thrçic ghi nhn theo s6 chênh 1ch IOn han 

hành Va mnh giá c phiu khi tái phát hành ci phiu qu5'. 

12. Nguyen tc ghi nhn doauh thu cung cp dch vii 

Doanh thu cung cp djch Vi? thrçic ghi nhn khi dng th0i thôa man các diêu kin sau: 

- Doanh thu ducic xác djnh tuang di chic chân; 
- CO khà nang thu duçcc Iqi Ich kinh t tr giao djch cung cAp djch vii do; 
- Xác djnh di.rcic phân cong vic dã hoàn thãnh vao ngày 1p Báo cáo; 
- Xác djnh dircic chi phi phát sinh cho giao dlch  và chi phi d hoàn thành giao djch cung cAp dlch vi do. 

13. Nguyen tAc ghi nhn chi phi thud TNDN hin hành 

Theo quy djnh hin hành QuS'  không thuc dôi ti.rçrng chju thuA TNDN; Tuy nhiên theo Cong van s6 109451BTC-TCT 
ngày 19 tháng 8 näm 2010 do Bô Tài chinh ban hành khi Qu5 trà c tCrc cho các nhà d&u ttr, khOng phân bit t chtrc 
dAu us trong hoc ngoài nuOc, Qu cAn phai giU li 25% lçii nhun phân phôi (ngoai trr lçi nhun dircyc phân ph6i ma 
dã chju thuA TNDN 0 khâu tnrOc và Iãi trái phiu thu thrçic tir trái phiAu thuc din min thus theo quy djnh cüa pháp 

lut), ké khai và np thu thay cho nhà d&u tu. 

14. Ben lien quan 

Các ben ducc coi là lien qüan nAu mt ben có khã nang kim soát hoc có ãnh huOng dáng k d6i vOi ben kia trong 
vic ra quyAt djnh các chinh sách tài chInh và hoat dng. Các ben cUng dirccc xem là ben lien quan nu cüng chju sr 

kiêm soát chung hay chu h huOng dáng kA chung. 

Trong vic xem xét mi quan h cüa các ben lien quan, bàn chAt cQa mM quan h dr.rçrc chó trçng nhiu han trong 

hInh thirc pháp Ii'. 

15. Giá trj tài san rOng trên mt dan vj qu 

Giá trj tài san rong trén mt don vj qu' dixqc tinh bang cách chia tng giá tn tài san rông cüa qu cho s Ii.rçrng thOng 

chi qu9 tai  ngày 1p bang cá.n dOi k toán. 

16. S6 du bang không 

Các khoàn mvc  hay s6 dir ducrc quy dlnh trong Ch d kA toán dM vOi Qu dAu tu chOng khoán ban hành theo Quyêt 
djnh s6 63/2005/QD-BTC ngày 14/09/2005 cüa Bô Tài chInh không thrçrc th hin trong báo cáo tâi chInh nay thI 

thrçic hiu là cO s dir bAng thông. 

14 



• Qu Dãu tr Triên Vwng Vit Bäo cáo tài chInh gifra niên d 

• 

•   

Tang 5, tôa nba Crescent Residence 3, 109 Ton Dt Tiên, 
phiimg Tan Phi, Qun 7, TP. Ho chI 

Cho 6 tháng dAu näm 2021, k& thüc ngày 
30/06/2021 

S 

6 tháng dãu näm 2021 

• III. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC luloAN MUC TRiNH BAY TREN BANG CAN DO! KE TOAN 
Don vjtInh: VND 

• 
1. TIEN vA CAC KHOAN TUNG D1fONG TIEN

S6cuik' S6dunäm 

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHNH GIITJ'A NIEN DQ 

- Tiên mt 
- Tin gCri ngán hang 553.988.454 

• + lien gCri (VND) 553.988.454 

• Ngán hang Thu-ong mai Cphn Tiên Phong 553.988.454 

• + Ti&n gCri (USD) 
- Tin dang chuyn 
- Các khoán t.rcmg &rang tin 

• + Tin gCri có kS' h?.n 

• + Các khoàn du tir khác nm giCt dn ngày dáo hn 

476.710.837 
476.710.837 
476.710.837 

• Cong 

• 

• 

. 

S 
S 

• 

• 

S 
. 

S 
S 
• 

S 
S 
. 

S 
S 
S 
S 
• 

• 

S 
S 
S '5 
S 

553.988.454 476.71O.8' 
NIIIIM Huh Ht 
VU 1t1vAI 

'IINU KE Io;ti 
KiLM RiAN 

••UA NAM/ 



Qu5 Du tLr Trin Vu'qng Vit Nam Báo cáo tãi chInh gi&a niên di 

Tng 5, tOa nhà Crescent Residence 3, 109 Ton Dt Tiên, phithng Tan PhU, Qun 7, TP. HO chI Minh Cho 6 tháng du näm 2021, ktthUc ngãy 30/06/2021 

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHNH GItJ'A NIEN DO 
6 tháng dãu näm 2021 

2. CAC KHOAN DAU TIS TA! CHINH 

2.1. Chfrng khoán kinh doanh
St,cuMk' Stdunm 

Giã trj gc 
(L)/Läi do dánh 

giá li 

Giá thj trtrO'ng 
ti ngãy 

30/06/2021 
Giá trj gc 

(Lô)/Lãi do 
dánh giá li 

Giá thi trtrOng 
ti ngãy 

01/01/2021 

- C phiu niém yt 

- Co phiOu chi.ra niêm yet 28.128.580.000 - 28.128.580.000 28.128.580.000 28.128.580.000 

- Tong giá trj trái phiêu 

Cong 28.128.580.000 - 28.128.580.000 28.128.580.000 - 28.128.580.000 

Ghi chu:  

- Giá tn g6c cUa các khoán du ftc vào c6 phiu chra niêm yt so vói Giá thj tri.räng ti ngày lap BCTC khong thay di. 

2.2. Du tir gop vn vào don vl khác 

Giá trl g6c Dir phOng Giá tr! hqp ly Giá tr gc Di.r phOng Giá tr hçrp l  

a. Dâu lit vào cong ty con 

b. Du lii vào cong ty lien doanli, lien kl 

c. Dâu hr vào các doiz v khdc 

DAu Un gop v6n vão Cong ty TNHH Tu vn Diu 

ftc VU Thai (*) 

Trái phiu Cong ty TNHH Th Vung 

16.391.420.000 

5.000.000.000 

16.391.420.000 16.391.420.000 16.391.420.000 

5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 

Cong 21.391.420.000 - 21.391.420.000 21.391.420.000 - 21.391.420.000 

Ghi chU:  

(*) Khoân dâu tu vào Cong ty ThHH Ti.r vn DAu tu VU Thai chua thrqc dánh giá do Qu china nhn duvc báo cáo tài chinh 6 tháng du nãm 2021. 
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• Qu Du tu Triên Vucrng Vit Nam Báo cáo tài chInh gi&a niên d 

• TAng 5, tOa nhà Crescent Residence 3, 109 Ton Dt Tin, Cho 6 tháng dAu nãrn 2021, kt thüc ngày 

• 
phixng Tan Phi, Qun 7, TP. H chi Minh 30/06/2021 

• BÀN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH GIU'A NIEN DQ 
• 6 tháng dAu näm 2021 

3 VONCHUSHUU 

3.1. Chi tit v6n dãu ttrcüa chü s& h&u 
só cui i s6 dAu näm 

V6n gOp cüa nhà dAu tir 
• Cong ty TNI-IH Th Vrcing 25.500.000.000 25.500.000.000 

• Cong ty TNHH Phát triAn The Vu 24.500.000.000 24.500.000.000 

• Cong 50.000.000.000 50.000.000.000 

3.2. Các giao dlch  v vn vOi các chü so' huu và phân phM ci tüc, chia Içri nhun 

• Kynàynämnay KynàynämtrwYc 

• - Vn dAu tix cüa chü s 

• + V6n gop d&u k' 50.000.000.000 50.000.000.000 

• 
+ Von gOp tang trong kS' - - 

O 
kS' + V6n gop giãm trong 

+ Von gOp cui k' 
- 

50.000.000.000 50.000.000.000 

• - C tCrc lcri nhun dâ chia 

3.3. Co phieu 
• S6cuMk' SódAunäm 

• - s6 krçing chrng chi qu5 5.000.000 5.000.000 

• - St li.rçrng chrng chi qu5 dà 5.000.000 5.000.000 
ban ra cong chung 
- So Ricing chtmg chi qu5' dã 
mua lai 

• - So Ricing chirng chi qu dang km hãnh 5.000.000 5.000.000 

• * Mnh giá có philu dang hru hành: 10.000 dâng/ Co phiu 

• 3.4. Co tu'c 
•

- C t(rc dã cong b sau ngày kt thOc k' kA toán ban niên. 

• 4. KET QUA HO1T DQNG CHIXA PHAN PHOI 

• Sôcuôikj' S6dAunäm 

• Sôdi.rdAukS' (164.538.312) (168.117.374) 

Lai/(Lô)trongk' 39.791.484 3.579.062 

S d.r cuôi kS' (124.746.828) (164.538.312) 

S 
• 

• 

• 

• 

• 
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Qu5 Dãu ttr Triên Vtrqng Vit Nam 
Tang 5, tOa nhà Crescent Residence 3, 109 Ton Dt Tiên, phirrng 
Tan Phu, Quan 7, TP. Ho chi Minh  

Báo cáo tài chInh giva niên d 
Cho 6 thang dAu näm 2021, kêt thUc 

ngày 30/06/202 1 

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIO'A NIEN DO 
6 tháng du nAm 2021 

LV. NHIYNG THÔNG TIN KIIAC 

1 . Nh&ng khoãn nq tim tang, khoãn cam kêt và nhthig thông tin tai chInh khác: khong có 

2 . Nhuiig sir kin phát sinh sau ngày kt thüc k' k toán ban niên: không có 

3 . Thông tin ye cãc ben lien quan 

3.1. Ben có lien quan 
Ben lien quan 
Cong ty CF Quãn 1 Qu5' PhU Hung 
Ngân hang Thuong mi Co phn Tiên Phong 

3.2. Giao dch vói ben cO lien quan 

- Cãc giao dch chCi yu gifla Qu5' vâi các ben 

Ben lien quan 
Cong ty CP Quân I Qu5' Phü Hung 
Ngân hang Thucrng mai  C phAn Tiên Phong 

BOn liOn quan Ni dung nghip vi 

Cong ty CP Quãn l Qu Phti Htmg Phi quán 1' 

Ngãn hang Thung mai  C6 phân Tiên Phong PhI kru k' tài san và phi 
giao djch 

4.1. Chi tiOu ye hot dng dâu tir 
- T' 1 các loai chüng khoán trOn tng giá trj tãi san 
- T' l các loai c phiu niOm yt trOn tong giá tn tài san 0,00% 0,00% 

- T' 1 các loai c phiu chua niOm yet trOn tong giá tn tài san 56,17% 56,17% 

- TS' 1 các loai trái phiOu trOn tng giá trj tài san 9,98% 9,98% 

- T' l các khoán du tu khác trOn ting giá trj tài san 32,73% 32,73% 

- T' lê tin gCri ngân hang trong tang giá tn tài san 1,11% 1,11% 

- T' l bt dng san trong tng giá tn tài san 0,00% 0,00% 

- TS' 1 thu nhp bInh quân trong tng giá tn tài san 0,50% 0,50% 

- T' l chi phi bInh quân trong tng giá trj tài san 0,42% 0,42% 

- Tng s ching chi qu dang h.ru hành cui k' 5.000.000 5.000.000 

4.2. Các chi s th trtrô'ng 
- Ttng s chtng chi qu5 dang liru hành cu6i k' 5.000.000 5.000.000 

- T' lê nm gi chrng chi qu5 cüa các nhân viOn cong ty quan l' qu5 cui k' 

- T l nm giU ching chi qu9 cña 10 nhà dAu tu lan nht cui k' 100,00% 100,00% 

- T' l nAm gi0 chi'rng chi qu9 cüa nhà dAu ti.r nuót ngoài 

- T' lé giá trj giao djch chüng chi qu9 so vOi tng s chirng chi qu trong kS' 

- Giá tr don vj qu9 cui kS' 9.975 9.975 
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M6iquan h  
Cong ty quãn 1 
Ngânhànghruk' 

có liOn quan trong k/ tài chInh nhu sau: 

Ni dung nghip vu Ky nay näm nay 

Phi quãn l' 123.638.707 

PhI luu ky" tài san qu5 30.000.000 

- Tai ngày kt thic 6 tháng dâu nãm 2021, tInh hInh cong nq gifla Cong ty vâi các ben cO liOn quan nhu sau: 
S cui k' 
123 .638.707 

36.000.000 

4 Mit s chi tiêu dánh giá khái quát Ky báo cáo 
- . 

Luy ke tr dau 
näm 

C. 

TV 
AN 

Q 

- 

-  CONG 
'Kti NIIIEM 

'IC,, v 
'i csik, K 

1/4 KlE, r 

S du näm  lilA Nt 
125.654.62 



Nguôi 1p biu Kê toán trtrOng '. dôc 
CO•NGTY 
COPHAN 

QUN LV 
•, r jj 

Nguyen Hãi Linh Nguyen Hal Linh 

Qu5 Dâu tu TriEn Vtrqng Vit Nam 

Tng 5, tôa nhà Crescent Residence 3, 109 Ton Dt Tiên, 

phixmg Tan Ph, Qun 7, TP. H chI Minh 

Báo cáo tài chInh gifra niên do 

Cho 6 tháng du näm 2021, kt thic 
ngày 30/06/2021 

 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH GIU'A MEN DQ 
6 thang dâu nám 2021 

5. Thông tin ye hot dng lien tic 

Không cO bAt kS'  sr kin nào gay ra si,r nghi ng lan v khá nang hot dng lien ti,ic và Qu không có ' ñh'%üng 

nhtr buc phãi ngmg hot dng, hoac thu hçp dáng k quy mô hoat dng cüa mInh. 

6. S lieu so sánh
.c1Jij 

S 1iu so sánh là s lieu trén Báo cáo tài chInh cho nAm tài chInh kt thüc ngày 31/12/2020 dà dugc CônfTNHH 
Djch vii Tr vAn Tài chinh K toán và Kim toán PhIa Nam (AASCS) kim toán. 

Lap, ngày W -tháng 08 nãm 2021 

Cong ty Quan l 

Co ;.' l Qu Phü Hun 
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