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• QU DAU TU PHAT TRIEN HANG THÔNG Báo cáo tii chinh gi&a niên d 

• T&ng 5, tôa nhà Crescent Residence 3, 109 Ton Dt lien, 
phr&ng Tan Phc, Qun 7, TP. Ho ChI Minh 

Cho 6 thang du nãm 2021, két thác ngày 
30/06/2021 
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BAO CÁO CUA BAN DAI DIN QU'' DAU TU' 

• BAO CÁO SOAT XET THÔNG TIN TA! CHLNH GIUA NIEN DO 

• 

• BAO CÁO TA! CHiNH GIUA MEN oQ DA DIfçC SOAT XET 

- Bang can di k toán gitta niên d 
• 

• - Báo cáo kt qua hoat dng giUa niên d 

- Báo cáo Tài san gi0a niên d 
• 

• - Báo cáo thay d6i giá trj tài sari rOng giQa niên d 
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• QU' DAU TU PHAT TRIEN HANG THÔNG Báo cáo tài chinh gi&a niên d 

• T&ng 5, tôa nhà Crescent Residence 3, 109 Ton Dat Tiên, Cho 6 tháng du näm 2021, kt thác ngày 

• 
phixäng Tan PhU, Qun 7, TP. Ho ChI Minh 30/06/2021 

• p p 
BAO CAO CUA BAN IMI DIIN 

Ban Dai  din Qu' DAu tu Phãt Trin Hang Thông (sau day gi tAt là "Qu9 DAu ttr ") trInh bay Báo cáo cia mInh và Báo 

• cáo tài chInh giUa niên d cüa Cong ty cho 6 tháng du nam 2021, kt thüc ngày 30/06/2021. 

• 

• 
L QU DAU TU PHAT TRIEN HANG THÔNG 

1. Khái quát v Qu5 

O
Qu9 Du us Phát Triên HAng Thông thrçic thành 1p và hoat dng theo hInh thtrc qu di chüng dOng và d duçic CJy Ban 

Chirng khoán nhà nuâc ch&p thun trong thông báo s 189/TB-UBCK ngày 06 tháng 7 nam 2017 cQa Uy Ban Chirng 

• khoán Nhà nuOc v vic Cong ty C6 phAn Quàn 1' Qu Pht Hung thành 1p qu DAu Tu Phát Triên HAng Thông. 

Tri sâ chInh cCta Qu5' DAu tu ti TAng 5, tôa nhà Crescent Residence 3, 109 Ton Dt Tiên, phu&ng Tan Phü, Qun 7, TP. 

• H ChI 

• 2. Linh vic kinh doanh, du 

Hoat dng chinh cCia Qu5' là dAu tu trong linh vrc djch vii tài chInh và duy tn danh mc dAu tu can d6i và da dng, cO khà 

nang dem lai  lçii nhun hoac  lAi trên vn cao nhung dng thai vAn giàm thiu rCii ro; Các hInh thfrc dAn tu cüa Qu9 bao 

gm dAn tis vào c phiu niêm yt va c6 phiu së niêm yt trên thj truang chirng khoán, trái phiéu chInh phü, trái phiêu 
doanh nghip... Ngoài ra, mi,ic tiêu cüa Qu9 nhAm dn là trong qua trInh dâu tu là lam gia tang các khoàn dâu ti.r thông qua 

giUp cho các dcm vi tái ca cAn v mat  tài chInh và quàn trj doanh nghip nang cao nãng lirc canh  tranh dem li li ich cho 

các nhà dAn tu và lçii ich cho Qu. 

Cong ty quãn l Qu là Cong ty CP Quãn l' Qu Phü Hung; Ngàn hang luu k là Ngân hang Thuong mi CP Tiên Phongrj  VAN 
KETOAN 

II. KET QUA HOAT DQNG
' rOAN 

NAM 

• 

• 
rn. CAC Sly K4N SAU NGAY IuiOA SO KE TOAN LAP BAO CÁO TA! CHINH GIIYA NIEN DO 

• Ban Dai  din Qu Dâu tu khang djnh không cO sir kin tr9ng yêu nào phát sinh sau ngày 30/06/202 1 cho dn thai diem 

1p báo cáo nay ma chi.ra duçc xem xét diu chinh s 1iu hoac  cong b trong Báo cáo tài chInh giQa niên d. 

• 
IV. BAN DAI DIN, KE TOAN TRUTNG 

• Ban Di din qu 

• Ba Tsai, Hsiu - Li ChU tjch 

• Ba Lan, Wan - Chen Uy Viên 

Ong Ho, Feng Tao Uy Viên 

• Ban TôngGiánidc 

• Ong Lu, Hui - Hung Tng Giám d& 

• Kê toán trtr&ng 

Ba Nguyn Hãi Linh 

Theo danh sách trên, khOng ai trong Ban Di din Qu5' sCr ding quyên lirc ma hç dugc giao trong vic quãn l', diu hành 

Qu5 d cO thrgc bAt kS'  mt lçxi Ich nào khác ngoài nhQng lqi ich thông thuang ttr vic nAm gui c phiAn nhu các c6 dOng 

khác. 

3 

2: 

c,6 

4" 

. 

S 

. 
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• 3. Cong ty quan ly và Ngân hang liru k' 

S 

• 

• 
Kêt qua hot dng kinh doanh cüa Qu5 và tInh hInh tài chInh tai  ngày 30/06/2021 ducic the hin trong Báo cáo tài chI 

giQa niên d duçic dInh kern. 





CONG TV TNHH DICH VV TII VAN TAI CHINH KE TOAN VA KIEM lOAN PHhA NAM 
SOUTHERN AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTING SERVICES COMPANY LIMITED (AASCS) 

S 4 -1BCSX/TC/202 1/AASCS 

BAO CÁO KIEM TOAN DOC LAP 
Kinh gui:  Các thành viên gop v6n, Ban Di din 

cüa QU' DAU TU' PHAT TRIEN HANG THÔNG 

Chông tôi da kiérn toán báo cáo tài chInh gifta niên d kern theo cCia Qu9 DAu tu Phát Trin Hang Thong, duc 1p 

ngày JJo8/202 1, tr trang 06 dn trang 19, bao gcm Bang can di k toán tai ngày 30/06/2021, Báo cáo kt qua hoat 
dng, Báo cáo tài san, Báo cáo thay di giá tn tài san rông, Báo cáo danh miic dAu ttr cho 6 tháng du nãm 2021 kt 

thuic cüng ngày và Bàn thuyt rninh báo cáo tãi chinh giU'a niên do. 

Trách nhim cüa Ban Dai din 

Ban Dai  din Qu Dâu tu Phát Triên Hang Thông chju trãch nhirn ye vic 1p và trInh bay trung thirc và hp I báo cáo 
tài chInh cüa Qu5 DAu tii theo chun rnrc kê toán, ch d k toán doanh nghip Vit Narn và các quy djnh pháp ly' có lien 
quan dn vic Ip Va trInh bay báo cáo tài chInh gi&a niên d vâ chju trách nhim v kirn soát ni b ma Ban Di din 
Qu5' xác djnh là cAn thit d dam bão cho vic 1p và trInh bay báo cáo tài chlnh g10a niên d không có sal sot trong yu do 

gian In hoc nhAm lan. 

Trách nhim cüa Kiêm toán viên 

Trách nhim cüa chông tôi làthra ra kt luân v báo cáo tài chInh giUa niên do dra trén kt qua soát xét cüa chôn 
tôi. Ching tôi dã thuc hin cong vic soát xét theo ChuAn mi,rc Vit Nam v hqp dng djch vi,i soát xét s 2410 - Soá 

xét thông tin tài chInh gi0a niên d do kim toán vién dc 1p côa dan vj thi,rc hin. 

Cong viéc soát xét thông tin tài chInh gia niên d bao grn viêc thuc hin các cuc phong vAn, chC yu là phOng 
vAn nhüng ngithi chju trách nhim vA các vAn d tài chInh k toán, va tic hin thO tiic phân tich và các thCi c soát 
xét khác. Mt cuc soát xdt vA ca bàn có phtn vi hçp han rnt cuc kirn toán duqc thirc hin theo các chuAn muc 

kiêrn toán Vit Nam và do vy không cho phép chông tôi dt dtrçic str dam báo rAng chuing tôi së nMn  bitt chrçic tAt 

cá cac vAn dA trong yu có th duqc phát hin trong mt cuc kim toán. Theo do, chông tôi không dtia ra ' kin 

kirn toán. 

Kt lun cüa Kiêm toán viên 

Can cm trén kt qua soát xdt cüa chOng tôi, chüng tôi không thAy có vAn dA gI khin chüng tôi cho rAng báo cáo tài 

chInh gi0a nién d cOa Qu DAu Ur Phát trin Hang Thông dInh kern theo day không phán ánh trung thrc va hçp l', 

trén các khla canh  trong yu, tinh hInh tài chInh cCia Qu DAu tu Phát trin Hang Thông t?i  ngày 30 tháng 06 nãrn 

2021, cüng nhu kAt qua hot dng kinh doanh và Itru chuyén tiAn t cho kS'  k toán tai ngày 30 thang 06 nãm 2021 

kAt thôc cming ngày, phü hçip vài chuAn mi,rc kA toán, ch d k toán (doanh nghip) Vit Nam va các quy djnh pháp 

l có lien quan dAn vic lap và trinh bay báo cáo tài chInh giüa niên d. 

TP. HCM nayf.cLthángO8nam2O21 

Co ' c  P .  h viii TuvAn Tài chInh 
toán Phia Nam 

lam thc 
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Tel: (028) 3820 5944- (028) 3820 5947 - Fax: (028) 3820 5942 
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Qu5 Dãu tu Phát Triên Hang Thông Báo cáo tài chInh gi&a niên d 

TAng 5, tOa nhà Crescent Residence 3, 109 Ton Dt lien, phi.ring Tan Phá, Cho 6 tháng dAu näm 2021, kAt thic ngày 

Quân 7, TP. Ho ChI Minh 30/06/2021  

BANG CAN DO! K TOAN 

. 
S 

. 

S 
S 
. 

• 

• 

• 

• 

• 

Ti ngày 30 tháng 06 näm 2021 

Chi tiêu - Maso 
Thuyet 

minh 
S6 cui k5' 

A. TA! SAN 

1. hAn gi ngân hang 
2. Dâutrchngkhoán 
3. Dâu tu khác 
4.PhãithuhotdngdâutlI 
5.Pháithukhác  

110 
120 
121 
130 
131 

111.1 
111.2 
111.2 

388.982.481 
21.105.920.000 
28.800.000.000 

3.253.425 

S TONG CQNG TA! SAN 50.298.155.906 

S 
• B. NGUON VON 

• I. NçPHAI 322.071.665 

• 
. 

1.VayngAnhn 
2. Phãi trã hoat dng dâu tr 

310 
311 

3. Phãi trà thu nhp cho nhà dAu tir 312 

• 4. Phãi trã phi cap cho ban dai  din qu 314 

• 5. Phãi trã cho Cong ty quãn 1' Qu5, Ngân hang km k' 

6. Phài trã khác 

315 
318 

285.771.665 
36.300.000 

• 
II. NGUON VON CHU sO HUt 49.976.084.241 

• 
. 

1.Vongópcüanhàdâuttr 
1.1. Vóngóp 

410 
411 

111.3 50.000.000.000 
50.000.000.000 

1.2. Thangditvôn 412 

• 2. KAt qua hoat dng chra phân ph6i 420 111.4 (23.915.759) 

TONG CQNG NGUON VON 440 50.298.155.906 

0071 vj tInh. VND 

So dAu näm 

307.623.984 
21.105.920.000 
28.800.000.000 

5.205.479 

50.218.749.463 

ONG 
' NIUEM I 

284.877.9174  VU I 
-  IdN K 
• .,  KIEM 

- 

256.377.917 
28.500.000 

49.933.871.546 

50.000.000.000 
50.000.000.000 

(66.128.454) 

50.218.749.463 

NguOi 1p biêu Kê toán trtroilg 

Nguyen Hal Linh Nguyn Hal Linh 

. . . . . . . 

Lap, ngàyJiLtháng 08 nám 2021 

Cong ty quãn ly 
Cong ty CP Quän I Qu5 Phü thing 

dc 

CONGTV 
COPH 

QUA 
rh: jj( 

ui - Hung 



Don vj tInh: VND 

K' nay nám 
trtro'c 

211.478.744 

211.338.798 

139.946 

194.873.34 

124.489.6t 
30.000.000 

39.600.000 

783.725 

16.605.403 

Lap, ngay4PL thOng 08 nãm 2021 

Cong ty Quãn ly 

Quãn I Qu5 Phil Hung 

Giám dAc 

S 
Qu5 Du tir Phát Triên Hng Thông Báo cáo tãi chinh gifra niên di 

• TAng 5, tôa rihá Crescent Residence 3, 109 Ton Dt lien, Cho 6 tháng dAu nAm 2021, két thi:ic ngày 

• ph.r&ig Tan Phi, Qun 7, TP. HA Chi Minh 30/06/2021 

. I £ 9 - 

BAO CAO KET QUA HOAT DQNG 
. 

6 tháng dAu näm 2021 
. 

Chi tiêu M
Thuyt 

minh 
Ky nay näm 

nay 

A. XAC B!NH KQHD BA THIJ'C HIN 

1. Thu nhp tu hot dng du ttr dã thrc hiên 10 252.196.059 

1.C6tCrcdirçcnhn 11 - 

2.Laitráiphiêu&rccnhan 12 235.547.946 

3.Laitiengi:ri 13 148.113 

4.ThunhpbánchóngkhOán 14 - 

5.Thunhpkhác 18 16.500.000 

II. Chi phi 30 209.983.364 

1. Phi quàn I' qu9 31 123.883.364 

2. PhI Iisu k' tài san qu 32 30.000.000 

3. Chi phi hop, di hi 33 

4. Chi phi kim toán 34 16.500.000 

5. Chi phi Ui van djnh giá 35 39.600.000 

6. Phi và chi phi khác 38 

Ill. Két qua hot dng rông dä thiyc hin dixçc phán 50  
phôi trong k' 

42.212.695 

B. xAc BjNH KET QUA CHUA THI)C HIN 

1. Thu nhp 60 

1. Thu nhp dánh giá cãc khoãn dãu ti.r chmg khoán 61 

2. Thu nhp chênh 1ch t giá hAl doái do dánh giá Iai cuAi 62 

IL Chi phi 70 

I. Chênh Ich l dánh giá các khoãn dAu tir 71 

2. Chnh Ich IA t' giá hôi doãi do dánh giá li cuôi k$' 72 

HI. Kt qua hot dng chtra thrc hin cuAi k' 80 

S 
S 

S 
5 
• 

S 
S 

. 

S 
S 

. 

. 

• 

S 
5 

. 

S 
S 
• Ngtrôi 1p biêu K toán trir&ng 

. 

• LJ 
. 

Nguyn Hal Linh Nguyn Hal Linh ' p C, Hui - Hung 

. 

S 
S 
S 
S
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Báo cáo tài chinh gi&a nién d 
Cho 6 tháng dAu närn 2021, kêtthUc ngày 

30/06/2021 

Qu5 Dâu tir Philt Triên Hang Thông 
TAng 5, tôa nhà Crescent Residence 3, 109 Ton Dt Tiên, 
phi.räng Tan Phil, Qu.n 7, TP. Ho ChI Minh 

Ké toán trir&ng 

Li. ft.. 

Nguyn Hal Linh 

Ngtrôi 1p  biêu 

Nguyen Hal Linh 

o 

k 
cüng 

am 

BAO CÁO TA! SAN 
6 tháng dAu nãm 2021 

DanvjtInh: VND 

Chi tiêu 
Thuyt 

minh 
S6cuôikykS' 

nay 

.( . Socuoikykj' 
trtrrc 

1. Tiên 

Tin gCri ngân hang 111.1 

388.982.481 

388.982.481 

205.364.783 

205.364.783 

2. Các khoãn DAu ttr 111.2 49.905.920.000 49.905.920.000 

2.1. Trái phiu 5.000.000.000 5.000.000.000 

2.2. Co phiêu 21. 105.920.000 21. 105 .920.000 

2.2.1. Cphiêu niêm ylt 

2.2.2. Cd phku chu-a niêm yel 21.105.920.000 21.105.920.000 

2.3. Dâu tu gOp von vào don vj• khác 23.800.000.000 23.800.000.000 

3. c6 tirc dtrçrc nhn 

4. Lãi dirçrc nhn 

5. Tin ban chirng khoán phãi thu 

6. Các khoãn phãi thu khác 3.253.425 

7. Các tài san kliác 

Tong Tài san 50.298.155.906 50.111.284.783 

Các khoãn no 

8. Tin phãi thanh tOan mua chung khoán 

9. Các khoãn phãi trã khác 322.071.665 171.489.616 

Tài san rOng cila qu5 49.976.084.241 49.939.795.167 

10. Tong so don vj qu)' 5.000.000 5.000.000 

11. Giá tr cüa mt dcrn v qu5 9.995 9.988 

8 

Ngá 
hang Iuu k 

i CP Tiên Phong 

Lap, ngày  M.  (hang 08 nám 2021 
Cong ty Quãn I 

an 1 Qu' Phil HLrng 
am dc 

4'i'.NG NGAN HANG LUIJ K 
'1'AUTUVAKHD 
,...' 

tr 

F:9,41% \ 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00o/ 

100,37% 

187,81% 

100,07% 

100,00% 

100,07% 

1R 

oI( 
TAt 

V 



Qu5 Dan tir Phát Triên Hang Thông Báo cáo täi chinh gifra niên d 

Tang 5, tôa nhà Crescent Residence 3, 109 Ton Dt Tiên, Cho 6 thang du närn 2021, kt thUc ngày 

phlxng Tan Phü, Qun 7, TP. Ho ChI Minh 30/06/2021  

S 
S 
S 
S 
S 
S 

BAO CÁO THAY DO! GIA TR! TA! SAN RONG 
6 tháng du nàm 2021 

Chi tiêu Thuyt minh K)' nay nám nay 

Do71 vi tInh: VND 

ci. 
Ky nay näm trLnic 

C.o 

S I. Giá tr tài san rông du k' 

• II. Thay dÔi giá trl tài san rbng trong k 

• Trong dO: 

• 1. Thay di giá trj tài san rông do các hoat dng du tir 

• 
Qu5 trong k5' 

• 2. Thay di giá trl tài san rông do vic phán phi thu nhp 

• cüa Qu' cho các nhà du ti.r trong kS' 

• III. Giá tr tài san rông cui k 

S  
S 
• 

Ngtrôi Ip  biu 

. 

• Lr& 
S 
• Nguyn Hãi Linh 

S 
S 
S 
S 

S 
. 

S 

S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
• 

S 
S 

Nguyen Hal Linh 

K toán trithng 

9 

49.933.871.546 49.923.189.764 

42.212.695 16.605.403 

QUA' 

Pit I 

42.212.695 16.605.403 

.NHILM ItIJI 
49.976.084.241 49.939.795.U7j  UI. 

ulNu  KE 
I  i sJEMTO 

Lap, ngày 1-r tháng 08 nOm 2021 I1A NM 

Con C Quãn 1 Qu Phñ Htrn 0  
23-  a'  Giám d6c 

0 
I ' CONGTY . 
I  cói  V/ 

(* QUAN 1IIVP1 

\o Ptll1llfM , 
\ . (-  Hung 

Ngân hang liru k 
Ngãn hang Thuoiig mi CP Tiên Phon 

G NGAN HANG WU K' 
KHOI DAU TU VA KHDN LON 

(42W • 



NgirOi lap biêu Ké tom trLrthlg 

Lt 

Nguyn Hal Linh Nguyn Hãi Linh 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Lap, ngày  'LL  tháng 08 nám 2021 

Con g  ty Quãn l 

Cong ty CP Quan l Qu5 Phü Hung 

Giám dc 

• Qu5 Dãu tu Phát Triên Hang Thông 

• TAng 5, tOa nhà Crescent Residence 3, 109 Ton Dt Tiên, 

• phumg Tan Quãn 7, TP. Ho ChI Minh 

Báo cáo tài chmnh gi&a niên d 

Cho 6 tháng dAu nAm 2021, kt thüc 
ngày 30/06/202 

 

• 

• 

• 

  

BAO CÁO DANH MUC DAU TU' 
6 thang dau näm 2021 

 

Doii vi iInh: VND 

     

     

• 

• STT 
• 

. 

Chi tiêu 

Giá thj tru*ng 
S ltrçrng ti ngày 

30/06/2021 
Tong giá trl 

T5 I(%)/ trên 
tong giá trj tài 
san hin ti 

cüa qu5' 

      

i Co phiêu niêm yt 

II Co phiu không niêm yt 2.110.592 10.000 21.105.920.000 41,96% 

Cong ty CP Bão him Phü Hung 2.110.592 10.000 2 1.105.920.000 

III Trái phiêu 5 1.000.000.000 5.000.000.000 9,94% 

Trái phiAu Cong ty TNHH Th 5 1.000.000.000 5.000.000.000 9 94% 
Vuçing 

' 
LV Các tài san khác 3.253.425 3.253.425 0,01°/a / 

Phái thu khác 3.253.425 3.253.425 0,01% 

V Dâu tir khác 23.800.000.000 23.800.000.000 47,32% 

Dâu tu gop vn vào Cong ty TNT-il-I 
lu van Dâu tu Vu Thai 

20.664.000.000 20.664.000.000 41,08% 

Dâu tu gop von vào Cong ty TNHH 3.136.000.000 3.136.000.000 6,23% 
Phát Triên Hixng Tuyên 

VI Tiên 388.982.481 388.982.481 0,77% 

TiAn gCri ngãn hang 388.982.481 388.982.481 0,77% 

VII Tang giá trj danh mic 50.298.155.906 100,00% 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

. 

• 

. 

• 
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• 
Qu Du tir Phát Trin Hang Thông Báo cáo tài chInh gi&a niên d 

Tg 5, tOa nhà Crescent Residence 3, 109 Ton Dt Tiên, Cho 6 tháng du nAni 2021, két thiic ngày 

• phir&ng Tan Phi, Qun 7, TP. H ChI Minh 30/06/2021  

• 

• BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH GIU'A NIEN DQ 
• 6 tháng dãu näm 2021 

. 
1. oc DIEM HOT BONG CUA Quc' DAU TI! 

1. Khái quát ye Qu5 Du 'Fix Phát Trin Hang Thông
. 

• 
Qu5 Dâu tu Phát Triên Hang Thông &rcic thành 1p và hot dng theo hInh thüc qu9 di chCing dOng và dä thrcic Uy 

.	 Ban Chthig khoán nhà ntràc chAp thun trong thông báo s6 189/TB-UBCK ngày 06 tháng 7 nam 2017 cüa 1Jy Ban 
Chrng khoán Nhà nuàc v vic Cong ty C phAn Quán 1' Qu Phü Htrng thành l.p qu5 D.0 Tu Phát Trin H&ng 

• Thông. 

• Tr sâ chInh cüa Qu5' D&u tu tai  Tng 5, tOa nhà Crescent Residence 3, 109 Ton Dt Tiên, phumg Tan PhO, Quãn 

• 7, TP. H ChI Minh. 

• 2 Linh virc kinh doanh, dâu 

• Hot dng chInh cüa Qu9 là dAu ti.r trong linh vrc djch vi tài chInh và duy tn danh muc  dAu ti.r can di và da dng, 

• 
có khá nang dem li lcii nhun hoc lãi trên v6n cao nhi.rng dng th&i vn giàm thiu rüi ro; Các hInh thác du ti.r 

.	 Qu5 bao gm dAu tu vào c phiu niêm yt và c phiu së niém yt trên thj tn.rrng chrng khoán, trái phiu chInh 
phCi, trái phiu doanh nghip... Ngoài ra, mic tiêu cüa Qu5' nhm dn là trong qua tninh dâu tu là lam gia tang các 

• khoãn du tu thông qua giüp cho các &m vj tai co cAu v m.t tài chInh và quân tn doanh nghip nang cao nang li,rc 

• 
cnh tranh dem lai lci Ich cho các nhà dAu tu và lçii ich cho Qu. 

• 3. Qu5' do Cong ty Ci phan Quãn L' Qu5 Phü Hung Quán ly và Ngân hang Thixcmg Mai  C6 phn Tiên Phong urn k' 

• tài san QQy. 

• ii. cAc CHINH SACH KE TOAN CHU YEU 

• 1. Chê d ké 

• Qu ap dung Ch d k toán ducic ban hành theo Quyt djnh s6 63/2005/QD-BTC ngày 14/9/2005 cüa Bô Tài 

• 
chinh v ch d k toán dôi vâi Qu5 dAu ti.r chüng khoán và các Quy djnh pháp 1 co lien quan. 

• 
Theo Quyt djnh nay Báo cáo tài chInh giQa niên d cüa qu5 bao gôm: 

• 
- Bang can dôi ké toán giQa niên d 

.
- Báo cáo kêt qua hoat dng gia niên d 

- Báo cáo Tài san gitra niCn d 

• - Báo cáo thay di giá trj tài san rOng giQa niên d 

• - Báo cáo danh mvc  dâu U' gia niên d 

• - Thuyêt minh báo cáo tài chInh giQa niên d 

• 2. Tuyên b6 v vic tuãn thu Chuân myc kê toán và Ch d k 

• Qu$ cia áp diring các Chun mrc k toán Vit Nam và các van bàn huàng dn ChuAn mrc do Nhà nuâc ciA ban hành. 

• 
Các báo cáo tài chInh duvc 1p và trInh bay theo dung quy djnh cüa chuAn mrc, thông tu humg dn thirc hin chuAn 

• 
mtrc và Chê d kê toán hin hành dang áp diing. 

3. K'kêtoán 
Nién d k toán nAm dAu tiên cCia Qu9 bt dAu tu ngày 01/07/2017. 

Niên d k toán hang nAm tip theo cUa Qu9 bat dAu tfr ngày 01/0 1 và kt thik vào ngày 3 1/12 hang nAm. 

4. Don vi tin tê 

0cm vj ti&n t sr di,ing trong ghi chép k toán là dông Vit Nam (VND). 

• 11 
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• Qu5' Du tLr Phát Trin Hang Thông Báo cáo tài chInh gifra niên d 
TAng 5, tôa nhà Crescent Residence 3, 109 Ton Dt Tiên, Cho 6 tháng dAn nAm 2021, kt thüc ngày 

• phi.rông Tan Phü, Quan 7, TP. H ChI Minh 30/06/2021 

• BÀN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIIYA NIEN DQ 
• 6 tháng dAn näm 2021 

• 
5. lien 

. Các khoàn tiên là toàn b sO tiên hin Co cüa Qu ti thai diem bão cáo, gôm: tiên mt tai  qu5, tiên gui ngân hang 

khong kS' han và tin dang chuyên. 

. 
. 6. Du tir chfrng khoán . 

Là khoãn du ti.r mua chrng khoán và cong ci tài chmnh khac vi mvc  dIch kinh doanh (n.m giCr vài mvc  dIch 

tang giã dê ban ra kiêm Ru). Chüng khoán kinh doanh bao gôm: 
- Co phiêu, trái phiêu niêm yet trên thj tnr&ng chirng khoán; I)!Ci$ VU 

- C6 phiu, trái phiu chua niêm yt ...
TM CINt, 

w VAKIEI 

• 
Chüng khoán kinh doanh &rcic ghi s6 theo giá gôc. Thui dim ghi nhn các khoãn chfrng khoán kinh doanh là th?yi7\j'HA 

diem nha dau ts co quyen so huu. 

Tnxmg hçrp hoán di c6 phiu phài xác djnh giá tn c phieu theo giá trj hcrp l' ti ngày trao di. 

• Khi thanh l, nhuçmg ban chrng khoán kinh doanh, giá v6n thrcic xác djnh theo ph.rccng pháp bInh quân gia quyn 

• di dng cho trng loai chung 

• Drphông giám gid c/zá'ng khodn kin/i doanh: phAn giá trj tn thAt có thA xãy ra khi cO bang chirng châc chAn cho 

• 
thAy giá trj thj tn.rOng cña các loai chung khoán do Qu dang nam gi0 vi mi,ic dIch kinh doanh bj giàm so voi giá trj 

. ghi s6. Vic trich 1p hoc hoàn nhp khoàn dir phOng nay thrcrc thirc hin 0' th&i dim 1p Báo cáo tài chInh và duçic 

ghi nhn vào chi phi trong kS'. 

7. DAn tir nãm gifr dn ngày dáo hn 

K.hoàn dAu tix nay không phán h cac loai trái phiAn và cOng cii nçu nAm gi& vi mvc  dich mua ban dê kiêm l0'i. Các 

• khoãn dAu tix nm giü dAn ngay dáo han  bao gm các khoàn tin g0'i ngân hang có kS' han (thai gian thu hôi con Ii 

• tir 3 tháng trâ len), tin phiAu, kS'  phiAu, trái phiAu, c6 phiAu i.ru dãi ben phát hành bAt buc phài mua Iai tai mt th&i 

diAm nhAt djnh trong lirong lai và các khoàn cho vay nAm giC dAn ngãy dáo han  vài  mvc  dIch thu lãi hang k và các 

khoàn dAn tir nAm giU dAn ngày dáo han  khác. 

Dt phbng giám giá các khoãn thu tw nm gifr dIn ngày dáo h(in: các khoàn dAu lix nAm giU dAn ngày dáo han 

• nAn chra duqc lap dix phOng theo quy djnh cüa pháp lut, Qu dAn tx phai dánh giá khà nang thu hi. Tnthng h'p 

• Co bAng chirng chAc ch&n cho thAy mt phAn hay toàn bô khoãn dAu lix cO thA không th thu hi thrçuc, s tAn thAt 

• 
phãi ghi nhn vào chi phi dAu tu trong kS'.  Vic dánh giá và trich 1p di,r phOng du'çic thirc hin vào th&i dim 1p báo 

O
cáo tài chinh. 

.
8. Các khoãn dAu tu vào cong ty con, cong ty lien doanh, lien kêt và dAu tir khác 

Khoán dAu tix vào các cOng ty con, cong ty lien doanh, lien kt di.rcic k toán theo phixong pháp giá gc. Lci nhun 

• thuAn thrcic chia tir tir các cOng ty nay phát sinh sau ngày dAu lix dtiçic ghi nhn vào thu nh.p t'r hoat dng dAu tu' 

• trong kS'.  Các khoàn dixçuc chia khác (ngoài 1i nhun thuAn) du'çrc coi là phAn thu hi các khoàn dAu t.r và duçic ghi 

• 
nh.n là khoãn giãm trir giá gc dAu 

• 
DAu tl.r khác là các khoán dAu tu vào cong cii vAn cüa don vj khác nhu'ng không cO quyAn ki&m soát hoc dAng kim 
soát, khong có ành hi.rOng dáng k d6i vâi ben duc dAu ti.x. 

• 12 

Các khoán ttrcung &rcrng ti&n là các khoán dAn tix CO thOi gian thu hi con 1i không qua 3 tháng k tir ngày dAn tix cO 

• khà nang chuyAn di d dàng thành mt hrcrng tin xác djnh và không CO rüi ro trong chuyAn di thành tin k 

• ngày mua khoàn dAu lix dO tai  th?ui dim 1p Báo cáo tài 

• Các nghip vi kinh t phát sinh bAng ngoi t phái theo dOi chi tit theo nguyen t và phâi duqc quy d6i ra dng 

• Vit 

Ti thui dim 1p Báo cáo tài chInh theo quy djnh Qu5 dánh giá lai  s dix ngoai t theo t giá thrc t ti th&i dim 

lap báo cáo. 



• 
Qu Dáu tir Phát Triên Hang Thông Báo cáo tài chInh gifra niên d 

TAng 5, tOa nhà Crescent Residence 3, 109 Ton Dt Tiën, Cho 6 tháng dAn näm 2021, kt thüc ngày 

• phumg Tan Phü, Quân 7, TP. H ChI Minh 30/06/2021  

• BÀN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH GifrA NIEN DQ 
• 6 tháng dãu näm 2021 

Dtphbng tn that du tw vào don vj khdc: khoán tn thAt do cãc cong ty lien doanh, lien kt bj I dn dn nhà dâu 

• tu cO khã nang mAt vn hoc khoãn di,r phOng do suy giárn giá tn các khoân dAu t,s này.Vic trich 1p hoc 

• nhp khoãn dir phOng nay ducic thrc hiên a th&i dim 1p Báo cáo tài chInh cho tfrng khoãn dAu ttr và di.rçic ghi nhn 

vào chi phi dAu tx trong kS'. 

• 9. Nguyen tc ghi nhn các khoãn phãi thu 

• Các khoàn phãi thu thrçyc theo dOi chi tiAt theo kS'  hn phái thu, d6i ftrcmg phãi thu, 1oi nguyen t phái thu và các 

• yu t khác theo thu cAu quãn 12 cüa Qu DAu 

• 
Vic phân loai các khoãn phài thu duqc thirc hin theo nguyen tAc: 

O
- Phãi thu khách hang: các khoãn phãi thu mang tInh chAt thucrng mai  phát sinh tir giao djch có tInh chAt mua-bán 

giUa Cong ty và ngrai mua nhu ban hang, cung cAp djch vx, thanh 1/nhtxcing ban tài san, tiri ban hang xuAt khAu 

• cCia ben giao Ciy thác thông qua ben nhn y thác; 

• 
- Phãi thu ni b: các khoãn phài thu giUa dan vj cAp trên và dan vi cAp diiài tn,rc thuc không có tkr cách pháp nhãñ 

. hach toán phi thuOc; 
- Phãi thu khác: các khoãn phai thu không có tInh chAt th.rang mai,  không lien quan dAn giao dlch  mua-bán. 

.
. 

Phân loai các khoãn phài thu khi 1p Báo cáo tài chinh theo nguyen tãc nhix sau: lOAN) 

• - Các khoãn phãi thu có kS'  hn thu hi cOn lai  không qua 12 tháng hoc trong I chu kS'  san xuAt kinh doanh duçi1"4 / 

• 
phan loai là ngAn han. 

- Các khoãn phãi thu cO kS' han thu hi cOn lal  tr 12 tháng tra len hoc trén I chu kS'  san xuAt kinh doanh duqc ph 

Tai thai dim 1p  Báo cáo tài chInh theo quy djnh ccia phap lut, Cong ty dánh giá 1a  s6 dis cüa các khoàn n phài 

• thu cO gc ngoai té (trir cac khoàn trã tnróc cho ngi bàn; nAn tai  thai dim 1p báo cáo có bang chimg chAc chân 

• v vic nguai ban không th cung cAp hang hóa, djch vil và Cong ty së phài nhn lai  các khoán trã truOc bAng ngoai 

• 
t thI các khoán nay duc coi là các khoán m',ic tiAn t có g6c ngoai t) theo t)' giá mua ngoai t cUa ngân hang 

thuang mai fbi Cong ty thxang xuyên có giao djch tai  thai dim 1p Báo cáo tài chInh. 

• chInh và duqc ghi nhn vào chi phi trong kS'. 

• 10. Nguyen tAc ghi nhn các khoãn phãi trã 

Các khoàn phãi tráduc theo dOi chi tit theo thai han  thanh toán cOn lai  cUa các khoán phãi trá, di tuvng phãi trã, 

• loai nguyen t phãi trã và các yu t6 khác theo nhu cAn quãn l' cUa Qu dAu V.1. 

• Vic phân loai các khoãn phài trã dxqc thirc hin theo nguyen tAc: 
- Phái trã ngixai ban: các khoãn phãi trã mang tInh chAt thiicing mai  phát sinh tr giao djch mua hang hóa, djch vii, tài 

san va khoàn phãi ti-a khi nhp khâu thông qua ngtrii nhn üy thác; 

• - Phài trà ni b: các khoán phài ti-a gi0a dan vi cAp trên và don vj cAp duOi trirc thuc khOng CO tis cách pháp nhân 

• hach toán phii thuc; 
- Phãi trá khác: các khoãn phãi ti-a không có tInh chAt thuang mai,  khOng lien quan dAn giao djch mua,bán, cung cAp 

hang hOa, djch vi,i. 

Phán loai các khoán phãi trã khi 1p Báo cáo tài chinh theo nguyen tAc nhu sau: 

- Các khoán phai trà có thai gian thanh toán cOn lal  không qua 12 tháng hoc trong I chu kS'  san xuAt kinh doanh 

• d,scic phân loi là ngan han. 

• - Các khoân phãi trã CO thai gian thanh toán cOn lai  tir 12 tháng trâ len hoc trén I chu k' san xuAt kinh doanh &rqc 

• 
phân loai là dài han. 

• 
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• 
• Du phông nçt phái thu khO dài: các khoân nc phãi thu khO dOi duçic trIch 1p dir phOng phài thu khó dOi khi 1p 

Báo cáo tài chInh. Vic trIch 1p hoc hoàn nhp khoán dr phOng nay ducyc thrc hiên a thai diAm 1p Báo cáo tài 



I 

I
Qu Du ttr Phát Triên Hang Thông Báo cáo tAi chinh giUa niên d 

Tng 5, tOa nhà Crescent Residence 3, 109 Ton Dt Tiên, Cho 6 tháng dAu nAm 2021, kt thic ngày 

I phrmg Tan PhL:I, Qu.n 7, TP. H ChI Minh 30/06/202  

I 
• BÀN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH GIU'A NIEN DO 
• 

6 tháng du näm 2021 

11. Nguyen tAc ghi nhn von chü s& hUu 

Vn dAu ttr cfia chü s hUu duçc ghi nhn theo s6 v6n thi,rc gop cüa chü sâ hQu và dxçic theo dOi chi ti& c trng t 

• chüc, tirng cá nhân tham gia gOp v6n. 

• Di vOi v6n gOp c phn cüa các c dông thrçic ghi theo giá thirc t phát hành c6 phiu, nhi.rng dugc phàn áSh t?i  hai 

• chi tiêu riêng: 

• 
- Vn gOp cüa chU sâ hUu ducrc ghi nhn theo mnh giã cCia c phiu; 

.
- Thng thr vn c6 ph.n ducic ghi nhn theo s6 chênh 1ch IOu hon hoc nhO hon giQa giá thtrc t phát hành c6 phiu 

và mnh giá. 

• Ngoai ra, thng dis vn c phn ciing thrqc ghi nh.n theo s chênh lch Ian hcm hoc nhO hcm giüa giá thi,rc t phát 

• hành và mnh giá c6 phiu khi tái phát hành c phiu qu5. 

12. Nguyen tAc ghi nhn doanh thu cung cap dch vti 

Doanh thu cung cp djch vi thrçcc ghi nhn khi ding thi thOa man các diu kin sau: 

• - Doanh thu ducxc xác djnh ttrong d6i chic ch.n; 

• - Co khà nang thu thrcic Icci ich kinh t tir giao djch cung cAp djch vi do; 

• 
- Xác djnh &rçlc phAn cong vic dã hoàn thành vào ngày Ip Báo cáo; 
- Xác djnh thrqc chi phi phát sinh cho giao dch và chi phi d hoân thành giao djch cung cAp dch vii dO. 

• 
13. Nguyen tc ghi nhn chi phi thuê TNDN hin hành 

• Theo quy djnh hin hànhQu không thuc di tuçing chju thuê TNDN; Tuy nhiên theo Cong van s6 10945/BTC- 

• 
TCT ngày 19 tháng 8 nàm 2010 do B Tài chInh ban hành khi Qu trà c tc cho các nhà dAu tli, không phan bit t6 

chac dAu tu trong hoc ngoài nuàc, Qu5' cAn phài gi lai  25%  lqi  nhun phân phi (ngoi trCr lcii nhun thrcic phân 

• phi ma dà chju thug TNDN è khâu trl.râc và lAi trái phiu thu duqc t'r trái phiu thuc din min thus theo quy djnh 

• ccia pháp lut), ké khai và np thug thay cho nhà dAu 

Các ben dtrcic coi là lien quan nu mt ben có khà nang kim soát hoc cO ánh hi.râng dáng k d6i vâi ben kia trong 

• vic ra quyEt djnh các chinh sách tãi chinh và hot dng. Các ben cüng &rcc xem là ben lien quan nêu cUng chju sr 

• kim soát chung hay chju ánh hix&ng dáng k chung. 

• 
Trong vic xem xét m6i quan h cüa các ben lien quan, bàn chAt cfia mi quan h thrcxc chü trçng nhiu hon trong 

hInh thrc pháp 19. 

• 15. Giá tr tài san rOng trên mt don vl qu 

• 
Giã trj tài san rông trên mt don vj qu' &rcic tInh bAng cách chIa tang giá tn tài san rOng ci:ia qu cho s krçing 

chüng chi qu' tai  ngày  1p  bang can dM k toán. 

• 
16.Sôdtrbängkhông 

Các khoàn mvc  hay s6 du thrqc quy djnh trong Ch d k toán diii vOi Qu5?  dAn ti.r chthug khoán ban hành theo 

Quy&t djnh s6 63/2005/QD-BTC ngày 14/09/2005 cüa B Tài chInh không ducc th hin trong báo cáo tài chinh 

• nay thI di.rcic hi&i là cO s du bAng khong. 

I 

S 

I 

S 

I 
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S 

S 14. Ben lien quan 
S 



• 

• 1. TIEN vA CAC KHOAN TUNG DUNG TIEN 

• 

Don vi tInh: 

Scuik' s6 du näm 

. 
• Qu Du tir Phát Trin Hang Thông 

• Tng 5, tàa nhà Crescent Residence 3, 109 Ton Dt lien, 

• 
phisrng Tan Phd, Quân 7, TP. Ho ChI 

Báo cáo tãi chInh giva niên d 
Cho 6 tháng du nãm 2021, kt thic ngày 

30/06/2021 

 

•
BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHiNH GIA NIEN oo 

•
6 tháng du näm 2021 

• HI. THÔNG TIN BO SUNG CHO cAc KH0AN MUC  TRiNH BAY TREN BANG CAN DO! KE TOAN 

• 

. 

- Tiên 
- Tin gi.'ri ngân hang 

+ Tiên gui (VND) 
388.982.481 
388.982.481 

307.623.984 
307.623.984 

• Ngdn hang Thitoiig mai Cdphdn Tiên Phong 388.982.481 307.623.984 

• + Tin gui (USD) 

• - Tin dang chuyn 
- Các khoán ftrcrng throng tin 
+ lien gui có k5' han O1i72 

• + Các khoãn du tu khác nâm giu dn ngày dáo han :Ow iv 

• Cong 388.982.481  307 623w "V. 

• 

• 

S 
S 
• 

S 
S 
S 
S 
S 
S 
• 

S 
S 
S 
S 
S 
S 
• 

S 
• 

5
15 

• 
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Qu Du ttr Phát Trin Hang Thông Báo cáo tài chInh giUa niên d 

Tang 5, tôa nhà Crescent Residence 3, 109 Ton Dt Tiên, phirông Tan Phü, Quan 7, TP. H Clii Minh Cho 6 tháng dAu nãm 2021, ktthüc ngãy 30/06/2021 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAL CHINH GIA NIEN DQ 
6 thang dau nam 2021 

2. CAC KHOAN DAU TU TA! CHINH 

2.1. Chirng khoán kinh doanh
S6cuiky S6dunäm 

Giá tr gtc 
(L)/Lãi do 
dánh giá li 

Giá th tru?rng 
tingày 

30/06/2021 

Giá trj gc 
Giá th trLr011g 

(L)/Läi do
ti ngày 

dánh giá 1i
01/01/2021 

- C phiu niêrn yt 

- Co phiêu chira niêm yt 21.105.920.000 21.105.920.000 21.105.920.000 21.105.920.000 

- Tng giá tn trái phiu 

Cong 21.105.920.000 21.105.920.000 21.105.920.000 - 21.105.920.000 

Ghi chá:  
- Giá trj g6c cUa các khoán dâu tii vào c6 phiu chua niêrn yt so vOl Giá thi tru1ng tai ngày 1p BCTC khong thay di. 

2.2. Dâu tir gOp von vào don v khác
S cui  kr So du näm 

Giá tr gc Di phong Giá tr hçrp 1 Cia trj g6c Thy phOng Giá tn hçrp ly  

a. Dâu 1w vào cong ty can 

b. Dâu lit vào cOng ly lien doanh, lien kIt 
C. Dâu 1w vOa các doit vj khác 

Dâu tir gop vn vào Cong ty TNHH Tin vn DAu tir 

VU Thai (*) 
20.664.000.000 20.664.000.000 20.664.000.000 - 20.664.000.000 

Dãu tin gOp v6n vào Cong ty TNHI-1 Phát trin 
Hi.rng Tuyn (*) 

3.136.000.000 - 3.136.000.000 3.136.000.000 3.136.000.000 

Trái phiu Cong ty TNHH Th Vucnng 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 

Cng 28.800.000.000 - 28.800.000.000 28.800.000.000 28.800.000.000 

ChichO: 
(*) Khoãn du tir vào Cong ty TNHH Tin vAn DAu tin VU Thai và Cong ty TNI-IH Phát Triên thing Tuyên chua dirçic dánh giá do Qu chua nhn duc báo cáo tài chInh 6 tháng 

dAu nãm 2021. 
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Qu Du tr Phát Triên Hng Thông Báo cáo tài chinh giüa niên d 
Tang 5, tOa nhà Crescent Residence 3, 109 Ton Dt Tiên, Cho 6 thang du nãm 2021, kt thic ngày 
phir?mg Tan Phü, Qun 7, TP. Ho ChI Minh 30/06/2021 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH GIU'A NIEN DQ 
6 tháng du näm 2021 2 

3 VON CHU SOHO1J 
A ., ., - 3.1. Chi tiet von dau tr cua chu so hiru 

Von gop cüa nhã dãu ttr 
Cong ty TNHH Tu vAn dAn tu và Phát triAn PhCi Vinh 
COng ty TNHH Ti.r van dAn ti.r PhO Thjnh 

Cong 

3.2. Các giao dch ye v.n vOi các chü s& hfru và phán phi cô ttc, chia Iqi nhun 

K3 nay näm nay Ky nay näm trirtic 

- Von dâu tu cüa chü so hQu 
+ VOn gop dAn kS' 50.000.000.000 50.000.000.000 

+ Von gop tang trong kS' 
+ VOn gOp giãm trong k' 
+ Von gop cui k5' 50.000.000.000 50.000.000.000 

- Co tOc lçri nhun dã chia 

3.3. Co phieu 
s6 cuoi k' 

- S6 krcrng chOng chi qu 

- s6 krcrng chirng chi qu5 dà ban ra cong chOng 

- So hrcrng chOng chi qu5 dã mua lai 
- So lucrng chOng chi qu5 dang hru hành 

* Mênh giá cc philu dang hru hành: 10.000 dng/ c6 philu 

3.4. Co tIrc 

- C6 tCrc dä cOng b sau ngày kAt thOc kS'  kê toán ban niên. 

4. KET QUA HOAT DQNG CHIJA PHAN PHOI 
s6 cuM k' 

s6 ckr dâu kS' 
Lài/(L) trong k' 
SOducuOikS' 
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At 

S6cu6iky Sdãunäm  

25.500.000.000 25.500.000.000 
24.500.000.000 24.500.000.000 

50.000.000.000 50.000.000.000 

5.000.000 

5.000.000 

5.000.000 

(66.128.454) 
42.2 12.695 

(23.915.759) 

S dâu näm 

5.000.000 

5.000.000 

5.000.000 

S dâu näm 

(76.810.236) 
10.681.782 

(66.128.454) 



CONG T 
H NHI[M hull HAN 

•ui vu ruv 
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Qu Du ttr Phät Trin Hang Thông Báo cáo tãi chinh gifra niên d 

Tang 5, tôa nhà Crescent Residence 3, 109 Ton Dt Tiên, phu?.ng Cho 6 tháng du nàrn 2021, kt thüc ngáy 

Tan Phü, Qun 7, TP. Ho Chi Minh 30/06/2021 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHiNH GItJA NIEN oo 

6thángdau nam 2021 

Iv. NHUNG THÔNG TIN KnAC 

1. Nh&ng khoán nç tiêm tang, khoãn cam kt và nhthig thông tin tài chInh khác: không có 

2. Nh&ng sir kin phát sinh sau ngày kt thüc k3' k toán ban niên: không có 

3. Thông tin v các ben lien quan 

3.1. Ben cO lien quan 
Ben lien quan M6i quan h  

Cong ty CP Quan 1' Qu Phü Hi.rng Cong ty quãn l' 

Ngân hang Thiiang mai C phAn Tiên Phong Ngân hang liru k' 

3.2. Giao djch v&i ben có lien quan 

- Các giao dlch  chO yu gia Qu v&i các bOn có lien quan trong kS'  tài chInh nhu sau: 

Ben lien quan Ni dung nghip vu K3' nay näm nay 

4. Mt so chi tiêu dánh giá khái quat 

4.1. Chi tiêu v hoat dng dâu tir 
- T' 1 các 1oi chrng khoán trén thng giá tr: tài san 

- T' 1 các loai c phiu niém yt trên tng giá tn tài san 0,00% 0,00% 

- T' 1 các loai c phiu chua niém yt trên t6ng giá tn tài san 41,96% 41,96% 

- TS' l các loai trái phiu trén tng giá tn tài san 9,94% 9,94% 

- T' l các khoán dâu ti.r khác trén tong giá trj tài san 47,32% 47,32% 

- T' l tin gi'ri ngãn hang trong tng giá trj tài san 0,77% 0,77% 

- T' 1 bAt dng san trong thng giá tn tài san 0,00% 0,00% 

- T lé thu nhap bInh quân trong tng giá trj tài san 0,50% 0,50% 

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

- Tng s churng chi qu dang h.ru hành cui kS' 5.000.000 5.000.000 

4.2. Các chi s thi tru'O'ng 
- Tng s chng chi qu dang kru hành cui kS' 5.000.000 5.000.000 

- TS' lé nm giu chtng chi qu9 cüa các nhân viên cong ty quãn l' qu9 cuôi k' 0,00% 0,00% 

- Ty I nm gilt chrng chi qu cüa 10 nhá dAu Ui lan nhAt cuOi kS' 100,00% 100,00% 

- T 1 nm gill chüng chi qu' cüa nhà dAu tu nuâc ngoài 0,00% 0,00% 

- T 1 giá tn giao djch chirng chi qu so vài Mng s chfrng chi qu5' trong k' 0,00% 0,00% 

- Giá trj dan vj qu cui k' 9.995 9.995 
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Cong ty CP Quãn 1' Qu Ph Hang Phi quán l' 

Ngân hang Thuang mai C ph.n Tiên Phong PhI km k' tài san qu 

123 .883 .364 
30.000.000 

- Tai ngày kt thüc 6 tháng dAu nãm 2021, tinh hmnh cong nq gia COng ty vâi các ben cO lien quan nhx sau: 

Ngan hang Thuang mai C phân TiOn Phong PhI km k' tài san và phi giao djch 

Ben lien quan Ni dung nghip viii 

COng ty CP Quãn I' Qu Phii Hung PhI quãn 1

SO cu6i kj' S du näm  
249.771.665 250.377.917 
36.000.000 6.000.000 

Kybáocáo Luykttrdu 
näm 
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..  Qu Dâu ttr Phát Triên Hang Thông Báo cáo tài chmnh gi&a niên d 

TAng 5, tôa nhà Crescent Residence 3, 109 Ton Dt lien, Cho 6 tháng dAu nãm 2021, kt thic ngày 

phrmg Tan Phti, Qun 7, TP. Ho ChI Minh 30/06/2021  

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIU'A NIEN DQ 
6 thang dau näm 2021 

5. Thông tin v hot dng lien tc 

Không có bAt kS'  si,r kin nao gay ra si,r nghi ngä lan vA khã nàng hoat dng lien tVc  và Qu không cO dir*q1ing nhu 

buc phài ngirng hoat dng, hoäc thu hep dáng k quy mô hoat dng cüa mInh. / . II 

6. S lieu so sánh 

s6 Iiu so sánh là so lieu trên Báo cáo tài chInh cho nãm tài chInh két thUc ngày 3 1/12/2020 dã &rçlc Cong ty TNHH 

Dich vu Tu vAn Tài chInh KA toán và Kiêm toán PhIa Nam (AASCS) kim toán. 

Lap, ngày  U  tháng 08 nãm 202)' 

CôngtyQuãn1 

Cong ty CP Quãn ly Qu Phil Hr 
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