
 

Số: CFMCACEN200062V 
        (V/v: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so 

với cùng kỳ năm trước) 

 
 

Tp.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2020 

 

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

Vụ Quản lý các công ty Quản lý quỹ & Đầu tư chứng khoán 

 

Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ CHUBB LIFE 

Mã số thuế: 0312547486 

Địa chỉ trụ sở: Lô K, tầng 8, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM 

Căn cứ vào Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 16/10/2015 của Bộ Tài chính về việc 

hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

Căn cứ vào số liệu báo cáo quý 1 năm 2020, chúng tôi xin được giải trình các biến 

động trên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh so với cùng kỳ năm 2019 

như sau: 

 
STT  

 Nội dung   Quý 1-2020   Quý 1-2019  
 Chênh lệch  

 Giá trị   %  

      

1  
 Tổng doanh thu  

      

4.310.469.426  

  

3.286.356.561  
  1.024.112.865  

      

31.16  

      

2  
 Tổng chi phí  

      

1.690.108.460  

  

1.842.936.496  
   (152.828.036) 

      

(8.29) 

      
3  

 Lợi nhuận trước 
thuế  

      
2.620.360.966  

  
1.443.420.065  

  1.176.940.901  
      

81.54  

      

4  
 Lợi nhuận sau thuế  

      

2.096.288.772  

  

1.154.736.052  
    941.552.720  

      

81.54  

 

❖ Tổng doanh thu quý 1 năm 2020 tăng 1.024.112.865đ tương ứng tăng 31.16% so với 

cùng kỳ năm trước chủ yếu là do giá trị hợp đồng quản lý danh mục đầu tư tăng và  

thu được phí quản lý từ Quỹ đầu tư trái phiếu mở rộng Chubb. 

❖ Tổng chi phí quý 1 năm 2020 giảm 152.828.036đ tương ứng giảm 8.29% so với cùng 

kỳ năm trước chủ yếu là do chi phí nhân viên giảm do có sự thay đổi nhân sự trong 

ban điều hành. 

❖ Lợi nhuận trước thuế quý 1 năm 2020 tăng 1.176.940.901đ tương ứng tăng 81.54% 

và lợi nhuận sau thuế tăng 941.552.720đ tương ứng tăng 81.54% so với cùng kỳ năm 

trước là do doanh thu tăng 31.16% nhưng chi phí giảm.  

Trên đây là bản giải trình những chỉ tiêu biến động trên báo cáo tài chính quý 1 năm 

2020 của Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Chubb Life để Ủy ban Chứng khoán 

Nhà nước được biết. 

Trân trọng kính chào, 

 



 

 

 

 

 

Tp.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2020 
PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG TY 

 
 

 

 
 

Bùi Thanh Hiệp 

 


