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1.

Đặc điểm hoạt động của Quỹ mở

1.1

Giấy chứng nhận chào bán Chứng chỉ Quỹ và Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ mở
Quỹ Đầu tư Trái Phiếu Mở rộng Chubb nhận giấy chứng nhận đăng ký chào bán Chứng chỉ Quỹ (“CCQ”) đầu
tư chứng khoán ra công chúng số 58/GCN-UBCK ngày 24 tháng 10 năm 2018. Thời gian phát hành Chứng chỉ
Quỹ lần đầu ra công chúng từ ngày 22 tháng 11 năm 2018 và kết thúc vào ngày 08 tháng 01 năm 2019.
Quỹ Đầu tư Trái Phiếu Mở rộng Chubb được cấp giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng số 35/GCNUBCK ngày 03 tháng 04 năm 2019.

1.2

Địa chỉ liên hệ của Quỹ
Lô K, Tầng 8, Tòa nhà Sun Wah Tower, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam.

1.3

Những đặc điểm chính về hoạt động Quỹ mở
-

Quy mô vốn Quỹ mở
•

Vốn điều lệ của Quỹ theo Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ là: 60.934.000.000 đồng.

•

Quy mô vốn của Quỹ tại ngày lập báo cáo tài chính là: 100.573.990.900 đồng tính theo mệnh giá.

-

Giá trị tài sản ròng của Quỹ được xác định một tuần một lần vào Ngày Định giá. Nếu Ngày Định giá trùng
vào Ngày Nghỉ lễ thì Ngày Định giá đó sẽ được chuyển sang Ngày Làm Việc tiếp theo gần nhất theo thông
báo của Chubb Life FMC.

-

Tần suất định giá của Quỹ là một lần một tuần vào ngày thứ Tư (“Ngày Giao dịch”).

-

Nhà Đầu tư có thể mua, bán, chuyển đổi Quỹ hoặc chuyển nhượng Chứng chỉ Quỹ vào Ngày thứ Tư hàng
tuần nếu đó là Ngày Làm việc. Nếu thứ Tư không phải là Ngày Làm việc, thì Ngày Giao dịch sẽ là Ngày
Làm việc tiếp theo. Nếu Ngày Làm việc tiếp theo đó là Ngày thứ Ba, thì Ngày Giao dịch sẽ là Ngày thứ Tư
của tuần đó. Việc thay đổi Ngày Giao dịch do nghỉ lễ sẽ được thông báo trước cho các điểm nhận lệnh và
được thông báo trên trang thông tin điện tử của Chubb Life FMC.

-

Mục tiêu đầu tư
Mục tiêu đầu tư của Quỹ là tối đa hóa lợi nhuận đồng thời bảo toàn vốn cho Nhà đầu tư thông qua việc đầu
tư vào các tài sản có thu nhập cố định an toàn và một phần vào các cổ phiếu cơ bản có hoạt động kinh
doanh tốt và được tự do chuyển nhượng với mục đích phân tán rủi ro đầu tư và mang lại cho các Nhà đầu tư
kết quả tốt nhất từ việc quản lý danh mục đầu tư, phù hợp với các quyết định của Đại hội Nhà Đầu tư và
Pháp luật.

-

Hạn chế đầu tư của Quỹ mở
Danh mục đầu tư của Quỹ phải phù hợp với mục tiêu và chính sách đầu tư đã được quy định rõ tại Điều 11
Điều lệ Quỹ.

-

Hoạt động vay, cho vay và giao dịch ký Quỹ
Chubb Life FMC không được sử dụng vốn và tài sản của Quỹ để cho vay hoặc bảo lãnh cho bất kỳ khoản
vay nào, trừ trường hợp đầu tư tiền gửi theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 10 Điều lệ Quỹ.
Chubb Life FMC không được phép vay để đầu tư, trừ trường hợp vay ngắn hạn để trang trải các chi phí cần
thiết cho Quỹ hoặc thực hiện thanh toán các giao dịch Chứng chỉ Quỹ với Nhà Đầu tư. Tổng giá trị các
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khoản vay ngắn hạn của Quỹ, không bao gồm các khoản tạm ứng, các khoản phải trả, không được quá năm
phần trăm (5%) Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại mọi thời điểm và thời hạn vay tối đa là ba mươi (30) ngày.
Chubb Life FMC không được sử dụng tài sản của Quỹ để ký Quỹ thực hiện các giao dịch ký Quỹ (vay mua
chứng khoán) cho Quỹ hoặc cho bất kỳ cá nhân, tổ chức khác. Chubb Life FMC không được sử dụng tài
sản của Quỹ thực hiện các giao dịch bán khống, cho vay chứng khoán.
Quỹ được thực hiện giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ theo quy định của Bộ Tài chính về quản lý
giao dịch trái phiếu Chính phủ.
2.

Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

2.1

Kỳ kế toán
Kỳ kế toán năm của Quỹ là từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12.

2.2

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VNĐ).

3.

Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

3.1

Chế độ kế toán áp dụng
Quỹ áp dụng Chế độ Kế toán Quỹ mở ban hành theo Thông tư số 198/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính và theo các chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam.

3.2

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
Các báo cáo tài chính của Quỹ được lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Quỹ mở quy
định theo thông tư số 198/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2012 về chế độ kế
toán áp dụng đối với Quỹ mở (“Thông tư 198/2012/TT-BTC”), Thông tư 181/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính
ban hành ngày 13 tháng 11 năm 2015 về chế độ kế toán áp dụng đối với Quỹ ETF và Quỹ mở, Thông tư
183/2011/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16 tháng 12 năm 2011 về hướng dẫn thành lập và quản lý
Quỹ mở (“Thông tư 183/2011/TT-BTC”), Thông tư 15/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 20 tháng
01 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 183/2011/TT-BTC (“Thông tư 15/2016/TT-BTC”) và
các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính áp dụng cho các Quỹ mở.

3.3

Hình thức kế toán áp dụng
Quỹ áp dụng hình thức kế toán Nhật ký Chung.

4.

Các chính sách kế toán áp dụng

4.1

Tiền và các khoản tương đương tiền
Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền gửi tại các ngân hàng cho hoạt động của Quỹ, tiền gửi của
nhà đầu tư về mua Chứng chỉ Quỹ, tiền gửi của Quỹ cho mục đích thanh toán cho nhà đầu tư về mua lại Chứng
chỉ Quỹ, tiền gửi phong tỏa tổng hợp về mua Chứng chỉ Quỹ, các khoản đầu tư ngắn hạn không quá ba (03)
tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ
ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

4.2
(i)

Nguyên tắc ghi nhận và phân loại các khoản đầu tư
Nguyên tắc phân loại
Quỹ phân loại các chứng khoán niêm yết và chưa niêm yết được mua với mục đích kinh doanh là chứng khoán
kinh doanh.

(ii) Ghi nhận/chấm dứt ghi nhận
Việc mua và bán các khoản đầu tư được ghi nhận theo ngày thực hiện giao dịch - là tại ngày Quỹ ký kết hợp
đồng mua hoặc bán khoản đầu tư đó. Các khoản đầu tư được chấm dứt ghi nhận khi quyền nhận dòng tiền từ
các khoản đầu tư đã hết hạn hoặc về bản chất Quỹ đã chuyển giao toàn bộ rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở
hữu chứng khoán.
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Giá vốn của chứng khoán kinh doanh được tính theo phương pháp bình quân gia quyền.
(iii) Ghi nhận ban đầu
Các khoản đầu tư được ghi nhận ban đầu theo giá mua và được đánh giá lại tại ngày lập báo cáo tình hình tài
chính theo Thông tư số 198/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành về chế độ kế toán áp dụng đối với Quỹ
mở. Mức giá để đánh giá lại được xác định theo pháp luật chứng khoán hiện hành và Điều lệ Quỹ.
Cổ phiếu thưởng và cổ tức chia bằng cổ phiếu được hạch toán vào các khoản đầu tư với giá trị bằng không (0)
và được đánh giá lại theo giá
trị của các cổ phiếu đó vào ngày lập báo cáo tình hình tài chính.
(iv) Đánh giá lại
Tổng giá trị tài sản của Quỹ được xác định theo giá thị trường hoặc giá trị hợp lý của tài sản (trong trường hợp
không xác định được giá thị trường hoặc giá thị trường có nhiều biến động bất thường theo quy định tại Sổ tay
Định giá và đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận bằng văn bản).
Cụ thể xin xem chi tiết tại Thông tư 183, Thông tư 15, Điều lệ Quỹ và Sổ tay định giá.
(v) Lãi hoặc lỗ do đánh giá lại khoản đầu tư
Các khoản lãi hoặc lỗ do đánh giá lại khoản đầu tư được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động theo Thông tư
số 198/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài Chính về Chế độ kế toán áp dụng đối với Quỹ
mở.
4.3

Các khoản phải thu
Các khoản phải thu bao gồm những khoản phải thu từ hoạt động bán chứng khoán, phải thu cổ tức, lãi trái
phiếu, lãi tiền gửi ngân hàng, lãi chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng và các khoản phải thu khác. Các
khoản phải thu được phản ánh theo nguyên giá trừ đi dự phòng phải thu khó đòi.
Các khoản phải thu được xem xét trích lập dự phòng rủi ro theo tuổi nợ quá hạn của khoản nợ hoặc theo dự kiến
tổn thất có thể xảy ra trong trường hợp khoản nợ chưa đến hạn thanh toán nhưng tổ chức kinh tế lâm vào tình
trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể; người nợ mất tích, bỏ trốn, đang bị các cơ quan pháp luật truy tố,
xét xử hoặc đang thi hành án hoặc đã chết.
Dự phòng phát sinh trong năm liên quan đến phải thu bán chứng khoán được hạch toán vào chi phí trong báo
cáo thu nhập.
Dự phòng phát sinh trong năm liên quan đến cổ tức, lãi trái phiếu, lãi tiền gửi ngân hàng và các khoản phải thu
khác được hạch toán giảm thu nhập trong báo cáo thu nhập.
Đối với các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán được trích lập thì mức trích lập dự phòng theo hướng dẫn của
Thông tư số 48/2019/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 08 tháng 08 năm 2019:
Thời gian quá hạn

Mức trích lập dự phòng

Từ trên sáu (06) tháng đến dưới một (01) năm
Từ một (01) năm đến dưới hai (02) năm
Từ hai (02) năm đến dưới ba (03) năm
Từ ba (03) năm
4.4

30%
50%
70%
100%

Các khoản phải trả
Các khoản phải trả được trình bày trên Báo cáo tài chính theo nguyên giá của các khoản phải trả cho hoạt động
mua lại Chứng chỉ Quỹ, phải trả cho hoạt động kinh doanh chứng khoán, phải trả thù lao Ban đại diện Quỹ, phải
trả cho Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát và các khoản phải trả khác.

4.5

Vốn góp của nhà đầu tư
Các Chứng chỉ Quỹ với quyền hưởng cổ tức được phân loại là vốn chủ sở hữu. Mỗi Chứng chỉ Quỹ có mệnh giá
là 10.000 đồng Việt Nam.
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Số lượng Chứng chỉ Quỹ sau khi phân phối là số lẻ ở dạng thập phân, làm tròn xuống tới số hạng thứ hai sau
dấu phẩy.
4.5.1 Vốn góp phát hành
Vốn góp phát hành phản ánh nguồn vốn đầu tư của Quỹ do các nhà đầu tư góp vốn vào Quỹ theo phương thức
mua Chứng chỉ Quỹ trong lần phát hành lần đầu ra công chúng và các lần giao dịch Chứng chỉ Quỹ sau ngày
chuyển đổi hoặc theo phương thức chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ của các Quỹ mở khác thuộc sự quản lý của Công
ty quản lý Quỹ với chứng chỉ của Quỹ. Vốn góp phát hành được phản ánh theo mệnh giá.
4.5.2 Vốn góp mua lại
Vốn góp mua lại phản ánh tình hình mua lại Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư tại các kỳ giao dịch Chứng chỉ
Quỹ sau ngày thành lập hoặc theo phương thức chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ của các Quỹ mở khác thuộc sự quản
lý của Công ty quản lý Quỹ với chứng chỉ của Quỹ. Vốn góp mua lại được phản ánh theo mệnh giá.
4.5.3 Thặng dư vốn góp của nhà đầu tư
Thặng dư vốn góp phản ánh chênh lệch giữa giá trị tài sản ròng trên một Chứng chỉ Quỹ và mệnh giá trên một
Chứng chỉ Quỹ được phát hành/mua lại.
4.5.4 Lợi nhuận/(lỗ) chưa phân phối
Lợi nhuận (lỗ) chưa phân phối phản ánh lãi/(lỗ) chưa phân phối lũy kế tại thời điểm báo cáo, bao gồm lợi
nhuận/(lỗ) đã thực hiện lũy kế và lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện lũy kế.
Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện trong năm là số chênh lệch giữa tổng thu nhập, doanh thu sau khi loại trừ phần
chênh lệch tăng/(giảm) do đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện với tổng các khoản chi phí của Quỹ phát
sinh trong năm.
Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện trong năm là chênh lệch tăng/(giảm) do đánh giá lại các khoản đầu tư thuộc danh
mục đầu tư của Quỹ phát sinh trong năm.
Cuối năm tài chính, Quỹ xác định lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện và lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện trong năm và ghi
nhận vào “Lợi nhuận/(lỗ) chưa phân phối”.
4.5.5 Lợi nhuận/Tài sản phân phối cho nhà đầu tư
Khoản mục này phản ánh số lợi nhuận/tài sản đã phân phối trong năm cho nhà đầu tư và việc kết chuyển số lợi
nhuận đã phân phối sang tài khoản lợi nhuận chưa phân phối vào cuối năm.
Quỹ ghi nhận lợi nhuận/tài sản phân phối cho nhà đầu tư dựa trên Nghị quyết của Đại hội Nhà đầu tư, phù hợp
với Điều lệ của Quỹ và quy định của pháp luật chứng khoán hiện hành.
4.6

Doanh thu
Doanh thu được ghi nhận khi Quỹ nhận được các lợi ích kinh tế một cách chắc chắn. Các điều kiện ghi nhận cụ
thể sau đây cũng phải được đáp ứng trước khi ghi nhận doanh thu:
Tiền lãi
Thu nhập lãi từ các khoản tiền gửi tại ngân hàng, chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu được ghi nhận vào báo cáo
hoạt động trên cơ sở dự thu trừ khi khả năng thu lãi không chắc chắn.
Cổ tức
Thu nhập cổ tức được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động khi quyền nhận cổ tức của Quỹ được thiết lập.
Thu nhập từ hoạt động kinh doanh chứng khoán
Thu nhập từ các hoạt động kinh doanh chứng khoán được ghi nhận trong báo cáo thu nhập khi nhận được thông
báo giao dịch từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã được kiểm tra bởi Ngân hàng Giám sát (đối với
chứng khoán đã niêm yết) và khi hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng tài sản (đối với chứng khoán chưa niêm
yết).

4.7

Chi phí
Chi phí được ghi nhận trên cơ sở dồn tích và theo nguyên tắc thận trọng.
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4.8

Thuế
Theo các quy định thuế hiện hành tại Việt Nam, Quỹ không thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
Tuy nhiên, Công ty Quản lý Quỹ có trách nhiệm khấu trừ thuế của các cá nhân và tổ chức đầu tư trong các giao
dịch sau:
Giao dịch trả cổ tức cho Nhà đầu tư
Khi Quỹ trả cổ tức cho nhà đầu tư, Quỹ phải tuân thủ quy định khấu trừ và nộp thuế theo Thông tư 78/2014/TTBTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 (“Thông tư 78”) được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22
tháng 6 năm 2015, Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 (“Thông tư 111”) được sửa đổi bổ
sung theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2015 (“Thông tư 92”) do Bộ Tài chính ban hành và
Công văn số 10945/BTC-TCT ngày 19 tháng 8 năm 2010 của Tổng Cục Thuế về chính sách thuế đối với việc
chia cổ tức cho tổ chức đầu tư. Theo đó, khi trả cổ tức cho các tổ chức đầu tư, không phân biệt tổ chức đầu tư
trong nước hoặc nước ngoài, Công ty Quản lý Quỹ cần giữ lại 20% lợi nhuận được phân phối (ngoại trừ phần
lợi nhuận được phân phối đã chịu thuế thu nhập doanh nghiệp ở khâu trước và lãi trái phiếu thu được từ trái
phiếu thuộc diện miễn thuế theo quy định của pháp luật hiện hành). Khi trả cổ tức cho nhà đầu tư cá nhân, Công
ty Quản lý Quỹ có trách nhiệm khấu trừ số thuế thu nhập cá nhân bằng 5% lợi nhuận được phân phối.
Giao dịch mua lại Chứng chỉ Quỹ
Công ty Quản lý Quỹ có nghĩa vụ khấu trừ, kê khai thuế đối với giao dịch mua lại Chứng chỉ Quỹ từ cá nhân
(trong nước và nước ngoài) và những tổ chức được phân loại là tổ chức nước ngoài theo Thông tư 111 được sửa
đổi bổ sung bởi Thông tư 92 và Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 (“Thông tư 25”), Thông tư
103/2014/TT-BTC ngày 6 tháng 8 năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành. Mức thuế áp dụng là 0,1% giá trị
chuyển nhượng. Công ty Quản lý Quỹ sẽ không khấu trừ thuế đối với các giao dịch mua lại chứng chỉ quỹ từ
nhà đầu tư là tổ chức trong nước. Các nhà đầu tư này phải chịu trách nhiệm tự kê khai và nộp thuế cho Nhà
nước theo Thông tư 78.

4.9

Giá trị tài sản ròng trên một Chứng chỉ Quỹ
Giá trị tài sản ròng trên một Chứng chỉ Quỹ được tính bằng cách chia tổng giá trị tài sản ròng của Quỹ cho số
lượng Chứng chỉ Quỹ đang lưu hành tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá.
Giá trị tài sản ròng trên một Chứng chỉ Quỹ là số lẻ ở dạng thập phân, được làm tròn lấy đến hai số thập phân
sau dấu phẩy.

4.10

Báo cáo bộ phận
Quỹ hoạt động như một bộ phận.

4.11

Các bên liên quan
Các doanh nghiệp, các cá nhân, trực tiếp hay gián tiếp qua một hoặc nhiều trung gian, có quyền kiểm soát Quỹ
hoặc chịu sự kiểm soát của Quỹ, hoặc cùng chung sự kiểm soát với Quỹ là các bên liên quan. Các bên liên kết,
các cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền biểu quyết của Quỹ mà có ảnh hưởng đáng kể đối với Quỹ,
những cá nhân quản lý chủ chốt, những thành viên mật thiết trong gia đình của các cá nhân này hoặc các bên
liên kết này hoặc những Quỹ liên kết với các cá nhân này cũng được coi là bên liên quan.
Trong việc xem xét từng mối quan hệ của các bên liên quan, Quỹ căn cứ vào bản chất của mối quan hệ chứ
không chỉ hình thức pháp lý của các quan hệ đó.

4.12

Số dư bằng không
Các khoản mục hay số dư được quy định trong Thông tư 198/2012/TT-BTC không được thể hiện trong báo cáo
tài chính này thì được hiểu là có số dư bằng không.
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5.

Thông tin bổ sung cho các báo cáo tài chính

5.1

Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền
Tại ngày
31/03/2020
VNĐ

Tại ngày
31/12/2019
VNĐ

1.245.656.203

2.365.222.439

2.000.000

-

Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ Quỹ

-

-

Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng

-

-

1.247.656.203

2.365.222.439

Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động Quỹ mở tại Ngân hàng
giám sát
Tiền gửi cho hoạt động mua Chứng chỉ Quỹ

5.2

Các khoản đầu tư
Bảng tình hình biến động giá thị trường hoặc giá trị hợp lý các khoản đầu tư:
Khoản đầu tư

Tiền gửi có kỳ hạn
trên 3 tháng
Chứng chỉ tiền gửi

5.3

Giá mua

Giá thị trường

VNĐ
[1]

VNĐ
[2]

Giá trị đánh giá
lại
VNĐ
[5]=[1]+[3]-[4]

90.000.000.000

90.000.000.000

-

-

90.000.000.000

10.000.000.000

10.000.000.000

-

-

10.000.000.000

100.000.000.000

100.000.000.000

-

-

100.000.000.000

Các khoản phải thu

Các khoản phải thu bán các khoản đầu tư
Các khoản phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư

5.4

Chênh lệch đánh giá
Chênh lệch
Chênh lệch
tăng
giảm
VNĐ
VNĐ
[3]=[2]-[1]
[4]=[1]-[2]

Tại ngày
31/03/2020
VNĐ
-

Tại ngày
31/12/2019
VNĐ
-

3.762.769.865

2.319.128.767

3.762.769.865

2.319.128.767

Phải trả các Đại lý phân phối, Công ty Quản lý Quỹ về phí phát hành và mua lại Chứng chỉ Quỹ

Phải trả cho các Đại lý phân phối
Phải trả Công ty Quản lý Quỹ

6

Tại ngày
31/03/2020
VNĐ

Tại ngày
31/12/2019
VNĐ

-

-

1.019.762

146.112

1.019.762

146.112

5.5

Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở

5.5.1 Giá dịch vụ Quản lý Quỹ
Giá dịch vụ quản lý Quỹ là 0,9% NAV/năm. Giá dịch vụ này được tính và cộng dồn hàng ngày và được thanh
toán hàng tháng cho Công ty Quản lý Quỹ Chubb Life. Giá dịch vụ Quản lý Quỹ không được vượt quá mức tối
đa theo quy định của Pháp luật.
5.5.2 Giá dịch vụ Giám sát và Lưu ký tài sản
Giá dịch vụ giám sát là không phẩy không ba phần trăm (0,03%) (ba điểm cơ bản) một năm trên NAV với mức
tối thiểu là 16.000.000 VNĐ (mười sáu triệu đồng) một tháng, chưa bao gồm Thuế GTGT. Giá dịch vụ giám sát
được tính toán và cộng dồn hàng ngày và được thanh toán hàng tháng cho Ngân hàng Giám sát.
Giá dịch vụ lưu ký tài sản là không phẩy không năm phần trăm (0,05%) (năm điểm cơ bản) một năm trên NAV
với mức tối thiểu 11.500.000 VNĐ (mười một triệu năm trăm ngàn đồng) một tháng, không bao gồm Thuế
GTGT. Giá dịch vụ Lưu ký tài sản chưa bao gồm phí giao dịch, được tính toán và cộng dồn hàng ngày, và được
thanh toán hàng tháng cho Ngân hàng Giám sát.
5.5.3 Giá dịch vụ Quản trị Quỹ
Giá dịch vụ Quản trị Quỹ là không phẩy không bốn phần trăm (0,04%) (bốn điểm cơ bản) một năm trên NAV
với mức tối thiểu là 26.500.000 VNĐ (hai mươi sáu triệu năm trăm ngàn đồng) một tháng, chưa bao gồm Thuế
GTGT. Giá dịch vụ Quản trị Quỹ được tính toán và cộng dồn hàng ngày và được thanh toán hàng tháng cho Tổ
chức Cung cấp Dịch vụ Quản trị Quỹ.
5.6

Tình hình biến động vốn chủ sở hữu
Đơn vị

Tại ngày
31/12/2019

Phát sinh trong kỳ

Tại ngày
31/03/2020

Vốn góp phát hành
Số lượng CCQ

CCQ

10.071.754,92

10.844,17

10.082.599,09

Giá trị ghi theo mệnh giá

VNĐ

100.717.549.200

108.441.700

100.825.990.900

Thặng dư vốn góp phát hành

VNĐ

207.590.800

4.058.300

211.649.100

Tổng giá trị phát hành CCQ

VNĐ

100.925.140.000

112.500.000

101.037.640.000

Số lượng CCQ

CCQ

(5.900,00)

(19.300,00)

(25.200,00)

Giá trị ghi theo mệnh giá

VNĐ

(59.000.000)

(193.000.000)

(252.000.000)

Thặng dư vốn góp mua lại

VNĐ

(542.518)

(6.951.159)

(7.493.677)

Tổng giá trị mua lại CCQ

VNĐ

(59.542.518)

(199.951.159)

(259.493.677)

Số lượng CCQ hiện hành

CCQ

10.065.854,92

(8.455,83)

10.057.399,09

Giá trị vốn góp theo mệnh giá

VNĐ

100.658.549.200

(84.558.300)

100.573.990.900

Lợi nhuận để lại

VNĐ

2.555.900.941

1.322.074.558

3.877.975.499

NAV hiện hành

VNĐ

103.421.498.423

104.656.121.822

10.274,49

10.405,88

Vốn góp mua lại

NAV hiện hành/ 1 CCQ

VNĐ/CCQ
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5.7

Lợi nhuận chưa phân phối
Tại ngày 31/12/2019

Lãi /(Lỗ) đã thực hiện

VNĐ

VNĐ

VNĐ

2.555.900.941

1.322.074.558

3.877.975.499

-

-

-

2.555.900.941

1.322.074.558

3.877.975.499

Lãi/(Lỗ) chưa thực hiện
Tổng lợi nhuận chưa phân phối
6.

Tại ngày 31/03/2020

Phát sinh trong kỳ

Sự kiện phát sinh sau ngày báo cáo tài chính:
Không có sự kiện phát sinh sau ngày lập báo cáo tài chính cần điều chỉnh hoặc trình bày trên báo cáo tài chính.
Người lập:
(Đã ký)

Người duyệt:
(Đã ký)

Bà Đỗ Thị Thu Nguyệt
Kế Toán Trưởng

Ông Bùi Thanh Hiệp
Phó Chủ tịch Công ty
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