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au9 oAu TV NANG DQNG VII;:T NAM

BAo cAo eOA BAN DAI CIl;:N QUY

CONG 80 TRAcH NHleM COA CONG TV QUAN LV QUYOOI v6'I cAe BAo cAo
TAl CHiNH

Sarl Gitlm d6c COng ty CO ph.n Quan 1'1'Quy caw III Viol Nam ("COng ty Ouan tY Our) chiu
trach nh~m dOl va; ~c baa cao tai ct1lnh O'~ I;\p va trlnh bay theo cae chuA" rnl,1eKe toarl
Vi~t Nam, Quyet dintl 6312005lOD-BTC do 80 Hi Chlnh ban hann vt d16 dO kA to'n Quy (Jau
tll' chlmg khoiln va Qvyl1l, dinh 45J20071Q£)-BTC do ~ Tai chinn ban hanh ve quy che thanh
I;\p vAquan tY Quy (Jau t\I cnling ktlotln O't cae baa cao tillichinn n<'lyphan anti trung thlle vii
hQ'P Iy tlnh hlnh tai chlnh vi'!ket qua hOll!dOng cho giBi (JOlin1(, nglily2 thing 4 nilim2010
(ngtiy th:llnh I;\p Qu9) den ngily 311har.g 12 narn 2010, Troog qua trlnh I;\p cae baa cao tal
chinn nay. C6rl1il ty Quan 1'1'Quy O'l,IQ'(:yAu cAu phsi:

• Iva chon cae chinh dctl ke lotin phO hoopvil tip dl,mg cac chinh sollchnollymOt cach nhAlI
quolln;

• thllc hi.n e'e ll'anh gi' v, We linh mOtcach hOOpIy va th<'lnIn,mg: va
• l<'Ipcae bao do tal chlnh Ir6n 00 so nguy6n tAleholllll'Ong li6n 11,1CIn;, In.rO'nghQ'p tho rAng

SII ti6p tl,lChOllt ll'OngcUa Ouy Ia khOng ron phu hQ'p,

Ban Giollmll'6c COng ty Ou'n Iy ouy chju trach nhi6m bao ll'am r.ng cae s6 5ach k' loan ll'urog
ll'Anll'All'uvc thi6II<'1pva duy trill" the hi.n tlnh hlnh tai chlnh cUa Ouy vOi ll'Ochlnh de hQ'p Iy
l;1Iimoi ItICrill'iAmva lam 00 so ll'~SO;1lnl<'Ipcac bao eillo tlli chlnh tuAn thu Iheo eM ll'Oke loilln
ll'lIQ'eMU a Thuyet minh 56 2 eua cac bolloello Ui ehlnh, Ban Giam ll'6c COng Iy Ouan ly Ouy
eOng chiu trach nh~m ll'6ivOi vi6e bolov61ai san cUa Ouy va thl,l'Chi6n cac b~n phllp ho'p ty
~ phOng rogerava phlill hitn \lian l<'Invll cac sai ph;1lmqui d'inh khlle,

Ban Giillmll'6c COng ty Ouan IyOuy cam ket rAng COng Iy ll'1Ilulln Ihu cae y6u t<\u n!u Ir6n
Irong vi6e l<'Ipeillebao eao tai chinh wa Ouy cho giai ll'Ollntv ngay 2 !hllng" nAm 2010 (ngay
Ihanh I"'pOuy) ll'en ngay 31 thang 12 nllm 2010.

PH~ DUVeT cAc BAo cAo TAl cHINH

Theo ll'Ay,chung tOiphe chu.lln cae bao dio lili chlnh ll'lnh k6m Ill' Irang 5ll'en \rang 25, Cae
bao cao tai chlnh nily trinh bily Irung !hllc vil hQ'p Iy linh hlnh lilIiehlnh eua Ouy D.u hI Niling
DOng Viti Nam rouY') till n\lilly311hllng 12 nAm 2010 va k~ quill ho;1lIll'Ongeua Ouy cho giai
ll'o;1lntv ngily 2 thang" nAm 2010 (ngily Ihanh lap Ouy) ll'en ngay 31 thillng 12 nAm 2010 phu
hoopvo; cac Chu.lln ml,rCKe toillnVI61Nam, Ouyell1lnh 6312005l0D-BTC vollOuyelll'inh
45120071QO-BTC do so Tai chlnh ban hanh.

ThliliTiIInDung
Chu lieh
NlIlly 15 thlilng 2 nAm 2011
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MẪU SỐ B 04 - QĐT 

THUYẾT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
CHO GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 2 THÁNG 4 NĂM 2010  
(NGÀY THÀNH LẬP QUỸ) ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2010 

1.  ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG VIỆT NAM 

Quỹ Đầu Tư Năng động Việt Nam (“Quỹ”) được thành lập tại Việt Nam dưới hình thức 
quỹ đại chúng dạng đóng theo Giấy phép số 05/UBCK-GCN ngày 28 tháng 12 năm 
2009 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”) cấp. Theo quy định của Giấy 
phép, Quỹ được phép phát hành 24.043.760 đơn vị quỹ ra công chúng với mệnh giá là 
10.000 đồng Việt Nam/đơn vị quỹ. Quỹ được cấp phép hoạt động trong thời gian 5 năm 
theo Quyết định số 14/UBCK-GCN ngày 2 tháng 4 năm 2010 của UBCKNN. 

Quỹ được niêm yết tại Trung Tâm Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh 
theo Giấy phép số 142/QĐ-SGDHCM ngày 9 tháng 7 năm 2010 của UBCKNN. 

Quỹ không có cán bộ công nhân viên.  Quỹ do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư 
Việt Nam (“Công ty Quản lý Quỹ”) quản lý và do Ngân hàng Far East National Bank – 
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (“FENB”) giám sát. 

Hoạt động chính của Quỹ là nắm bắt được xu hướng tăng trung hạn và dài hạn của thị 
trường chứng khoán Việt Nam dựa trên mô hình đầu tư theo xu hướng ứng dụng 
phương pháp định lượng như sử dụng các mô hình thống kê một khối lượng lớn dữ liệu 
trên hệ thống máy vi tính nhằm mang lại lợi nhuận ròng cho Quỹ song song với mục 
tiêu bảo toàn vốn khi thị trường diễn biến không thuận lợi.  

2. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU 

2.1 Cơ sở của việc soạn lập các báo cáo tài chính 

 Các báo cáo tài chính đã được soạn lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Quyết 
định 63/2005/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành về chế độ kế toán Quỹ đầu tư chứng 
khoán và Quyết định 45/2007/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành về quy chế thành lập 
và quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán.  

Các báo cáo tài chính kèm theo không nhằm vào việc trình bày tình hình tài chính và 
kết quả kinh doanh theo các nguyên tắc và thực hành kế toán thường được chấp nhận 
ở các nước và các thể chế khác ngoài nước CHXHCN Việt Nam.  Các nguyên tắc và 
thực hành kế toán sử dụng tại nước CHXHCN Việt Nam có thể khác với các nguyên tắc 
và thông lệ kế toán tại các nước và các thể chế khác. 

Theo Quyết định số 63/2005/QĐ-BTC ngày 14 tháng 9 năm 2005 của Bộ Tài chính ban 
hành, các báo cáo tài chính của Quỹ bao gồm: 

1. Bảng cân đối kế toán 
2. Báo cáo kết quả hoạt động 
3. Báo cáo tài sản  
4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng 
5. Báo cáo danh mục đầu tư 
6. Thuyết minh các báo cáo tài chính



QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG VIỆT NAM

15

MẪU SỐ B 04 - QĐT 

THUYẾT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
CHO GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 2 THÁNG 4 NĂM 2010  
(NGÀY THÀNH LẬP QUỸ) ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2010 

2. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo) 

2.2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 

Đơn vị sử dụng trong kế toán là tiền đồng Việt Nam và được trình bày trên các báo cáo 
tài chính theo đơn vị đồng Việt Nam (“VNĐ”).  

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá áp dụng vào ngày phát 
sinh nghiệp vụ.  Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được ghi nhận là thu 
nhập hoặc chi phí trong báo cáo kết quả hoạt động. 

Tài sản và nợ phải trả bằng tiền gốc ngoại tệ tại ngày của bảng cân đối kế toán được 
đánh giá lại theo tỷ giá áp dụng vào ngày của bảng cân đối kế toán.  Chênh lệch tỷ giá 
phát sinh từ việc đánh giá lại này được ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí trong báo cáo 
kết quả hoạt động. 

2.3 Niên độ kế toán 

Niên độ kế toán đầu tiên của Quỹ bắt đầu từ ngày 2 tháng 4 năm 2010 và kết thúc ngày 
31 tháng 12 năm 2010. Niên độ kế toán tiếp theo bắt đầu ngày 1 tháng 1 và kết thúc 
ngày 31 tháng 12 hàng năm.  

2.4 Hình thức sổ kế toán áp dụng  

Hình thức sổ kế toán áp dụng được đăng ký của Quỹ là Nhật ký chung. 

2.5 Đầu tư chứng khoán 

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. 

Ghi nhận/chấm dứt ghi nhận 

Việc mua và bán các khoản đầu tư được ghi nhận theo ngày thực hiện giao dịch - là 
ngày mà Quỹ cam kết 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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2. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo)  

2.5 Đầu tư chứng khoán (tiếp theo) 

Ghi nhận ban đầu và đánh giá lại 

Các khoản đầu tư được ghi nhận ban đầu theo giá mua và được đánh giá lại tại ngày 
lập bảng cân đối kế toán theo Quyết định số 45/2007/QĐ-BTC ngày 5 tháng 6 năm 
2007 do Bộ Tài chính ban hành về quy chế thành lập và quản lý Quỹ Đầu tư chứng 
khoán. Việc đánh giá lại các chứng khoán niêm yết được tính căn cứ vào giá giao dịch 
cuối cùng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán 
Hà Nội (“các Sở Giao dịch Chứng khoán”) vào ngày định giá có liên quan.  

Các khoản lãi hoặc lỗ do đánh giá lại khoản đầu tư được ghi nhận vào báo cáo kết quả 
hoạt động kinh doanh theo quy định Quyết định số 63/2005/QĐ-BTC ngày 14 tháng 9 
năm 2005 do Bộ Tài chính ban hành về chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ Đầu tư chứng 
khoán.

Giá vốn của chứng khoán kinh doanh được tính theo phương pháp bình quân gia 
quyền. 

2.6 Vốn 

Các chứng chỉ quỹ với quyền hưởng cổ tức được phân loại thành vốn. Mỗi đơn vị quỹ 
có mệnh giá là 10.000 đồng Việt Nam. 

2.7 Giá trị đơn vị quỹ 

Giá trị đơn vị quỹ được tính bằng cách chia tổng giá trị tài sản ròng của Quỹ cho số lượng 
chứng chỉ quỹ tại ngày lập bảng cân đối kế toán. 

2.8 Tiền 

Tiền bao gồm tiền gửi ngân hàng. 

2.9 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 và các khoản phải thu khác. Các 
khoản phải thu được phản ánh theo nguyên giá trừ đi dự phòng phải thu khó đòi. 

2.10 Các khoản phải trả 

Các khoản phải trả và phải trả khác được phản ánh theo nguyên giá. 
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2. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo)  

2.11 Các khoản dự phòng 

Các khoản dự phòng được ghi nhận khi: Quỹ có một nghĩa vụ – pháp lý hoặc liên đới – 
hiện tại phát sinh từ các sự kiện đã qua; có thể đưa đến sự giảm sút những lợi ích kinh 
tế cần thiết để thanh toán nghĩa vụ nợ; giá trị của nghĩa vụ nợ đó được ước tính một 
cách đáng tin. Dự phòng không được ghi nhận cho các khoản lỗ hoạt động trong tương 
lai.

Dự phòng được tính theo các khoản chi phí dự tính phải thanh toán nghĩa vụ nợ.  Nếu 
yếu tố thời giá của tiền tệ là quan trọng thì dự phòng được tính ở giá trị hiện tại với suất 
chiết khấu trước thuế và phản ánh những đánh giá theo thị trường hiện tại về thời giá 
của tiền tệ và rủi ro cụ thể của khoản nợ đó.  Khoản tăng lên trong dự phòng do thời 
gian trôi qua được ghi nhận là chi phí tiền lãi. 

2.12 Thuế  

Theo các quy định hiện hành tại Việt Nam, Quỹ không thuộc đối tượng chịu thuế thu 
nhập doanh nghiệp. 

2.13 Các khoản chi phí 

Các khoản chi phí được hạch toán theo phương pháp dự thu dự chi. Các khoản chi phí 
được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động ngoại trừ các chi phí phát sinh từ hoạt 
động mua chứng khoán mà đã được hạch toán vào giá mua của các khoản đầu tư đó. 

2.14 Doanh thu

Doanh thu được ghi nhận khi Quỹ có khả năng nhận được các lợi ích kinh tế có thể xác 
định được 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 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 kết 
quả hoạt động khi nhận được thông báo giao dịch từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán 
Việt Nam.
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2. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo)  

2.15 Cổ phiếu thưởng và cổ tức chia bằng cổ phiếu 

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 bảng cân đối kế toán. 

2.16 Các bên liên quan

Được coi là các bên liên quan là 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.  Các bên liên kết, các cá nhân nào trực 
tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền biểu quyết của Quỹ mà có ảnh hưởng đáng kể đối với 
Quỹ, những chức trách quản lý chủ chốt như giám đốc, viên chức của Quỹ, những 
thành viên thân cận trong gia đình của các cá nhân hoặc các bên liên kết này hoặc 
những công ty liên kết với các cá nhân này cũng được coi là bên liên quan. 

Trong việc xem xét mối quan hệ của từng bên liên quan, bản chất của mối quan hệ 
được chú ý chứ không phải chỉ là hình thức pháp lý.

2.17 Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán  

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán theo định nghĩa trong Quyết định 63/2005/QĐ-
BTC ngày 14 tháng 9 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán cho 
quỹ đầu tư chứng khoán được trình bày trong thuyết minh tương ứng của các báo cáo 
tài chính này.

2.18 Số dư bằng không 

Các khoản mục hay số dư được quy định trong Quyết định 63/2005/QĐ-BTC ngày 14 
tháng 9 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán cho các quỹ đầu 
tư chứng khoán không được thể hiện trong các báo cáo tài chính này thì được hiểu là 
có số dư bằng không. 
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THUYẾT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
CHO GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 2 THÁNG 4 NĂM 2010  
(NGÀY THÀNH LẬP QUỸ) ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2010 

3. THÔNG TIN BỔ SUNG 

3.1 Tiền gửi ngân hàng 

Tiền gửi ngân hàng thể hiện tiền gửi ngân hàng bằng đồng Việt Nam vào thời điểm cuối 
năm tại các ngân hàng sau đây: 

2010

VNĐ

1. Tiền gửi không kỳ hạn tại Ngân hàng Far East National Bank 3.902.428.673

2. Tiền gửi có kỳ hạn: 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam 8.000.000.000

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam  10.000.000.000

Ngân hàng Far East National Bank 2.000.000.000

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Định 4.000.000.000

────────────

27.902.428.673

════════════

3.2 Đầu tư chứng khoán 

Tất cả các công ty được đầu tư như trên báo cáo Danh mục đầu tư đều được thành lập 
tại Việt Nam. 

Quỹ không tham gia hàng ngày vào các quyết định chính sách tài chính và hoạt động 
của các công ty được Quỹ đầu tư vào.  Theo đó, Quỹ không có ý định kiểm soát hay có 
ảnh hưởng đáng kể đến các công ty này và do đó các khoản đầu tư của Quỹ được ghi 
nhận trên cơ sở được trình bày ở Thuyết minh 2.5, thay vì được ghi nhận theo phương 
pháp vốn chủ sở hữu hay hợp nhất. 

Chi tiết đầu tư chứng khoán được trình bày như sau: 

Giá mua

Lãi/(lỗ) do 

đánh giá lại

Giá  thị trường tại 

ngày 31.12.2010

VNĐ VNĐ VNĐ

Cổ phiếu niêm yết 201.921.265.856 (14.300.408.356) 187.620.857.500

Trái phiếu chuyển đổi 503.000.000 - 503.000.000

Quyền mua cổ phiếu niêm yết - 262.944.200 262.944.200

─────────────

202.424.265.856

═════════════

────────────

(14.037.464.156)

════════════

─────────────

188.386.801.700

═════════════
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THUYẾT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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3. THÔNG TIN BỔ SUNG (tiếp theo) 

3.3 Phải thu hoạt động đầu tư

Các khoản phải thu hoạt động đầu tư thể hiện số tiền phải thu từ việc bán các khoản 
đầu tư được thanh toán sau 3 (ba) ngày làm việc kể từ ngày giao dịch (T+3) theo thông 
lệ kinh doanh chứng khoán hiện hành tại Việt Nam.  

3.4 Phải thu khác

2010

VNĐ

Phải thu lãi trái phiếu 16.757.479

Phải thu lãi tiền gửi ngân hàng 94.527.778

Phải thu cổ tức 919.671.000

Phải thu khác (*) 525.000.000

───────────

1.555.956.257

═══════════

(*) Phải thu khác thể hiện khoản đặt cọc 10% đấu giá mua 500.000 cổ phiếu Công ty 
Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2.

3.5 Phải trả hoạt động đầu tư

2010

VNĐ

Phải trả mua chứng khoán (*) 3.801.340.000

Phí môi giới phải trả 166.982.617

───────────

3.968.322.617

═══════════

(*)  Các khoản phải trả mua chứng khoán thể hiện số tiền phải trả cho việc mua các 
khoản đầu tư được thanh toán sau 3 (ba) ngày làm việc kể từ ngày giao dịch (T+3) 
theo thông lệ kinh doanh chứng khoán hiện hành tại Việt Nam.  
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3. THÔNG TIN BỔ SUNG (tiếp theo)  

3.6 Phải trả Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng Giám sát  

2010

VNĐ

Phí quản lý Quỹ 369.673.605

Phí lưu ký, giám sát Quỹ 7.393.472

──────────

377.067.077

══════════

3.7 Phải trả khác  

Số dư này thể hiện số phí kiểm toán và các khoản phải trả khác tại ngày 31 tháng 12 
năm 2010. 

3.8 Vốn góp của nhà đầu tư  

 Các giao dịch về vốn: 

2010

VNĐ 

Vốn góp đầu kỳ  - 

Vốn tăng trong kỳ  240.437.600.000 

Vốn giảm trong kỳ  - 

Vốn góp cuối kỳ 

 ─────────────

240.437.600.000

═════════════

Quỹ được phép phát hành 24.043.760 đơn vị quỹ với mệnh giá là 10.000 VNĐ/đơn vị.  
Tất cả đơn vị quỹ đều có cùng các quyền, bao gồm các quyền về quyền biểu quyết, 
quyền hưởng cổ tức, quyền được hoàn vốn, và các quyền khác ngang nhau.  Mỗi đơn 
vị quỹ đã phát hành và góp vốn đủ tương ứng với một quyền biểu quyết tại các cuộc 
họp thường niên của Quỹ và có quyền hưởng cổ tức mà Quỹ công bố vào từng thời 
điểm. 
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3. THÔNG TIN BỔ SUNG (tiếp theo)  

3.9 Kết quả hoạt động chưa phân phối 

Giai đoạn từ  

ngày 2.4.2010 đến 

ngày 31.12.2010

VNĐ 

Số dư đầu kỳ  - 

Lỗ trong kỳ  (19.010.504.231) 

Số dư cuối kỳ 

 ────────────

(19.010.504.231)

════════════

3.10 Phí và chi phí khác

Giai đoạn từ  

ngày 2.4.2010 đến 

ngày 31.12.2010

VNĐ 

Phí đăng ký thành lập Quỹ  35.000.000

Công tác phí của Ban Đại diện Quỹ 244.706.252

Phí môi giới bán chứng khoán 396.554.208

Phụ cấp cho Ban Đại diện Quỹ (Thuyết minh 3.11(iii)) 156.541.667

Chi phí khác 114.965.764

──────────

947.767.891

══════════
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3. THÔNG TIN BỔ SUNG (tiếp theo)  

3.11 Nghiệp vụ với các bên liên quan 

Trong kỳ, các nghiệp vụ sau đây đã được thực hiện với các bên liên quan. 

i) Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam, công ty Quản lý của Quỹ 

Giai đoạn từ  

ngày 2.4.2010 đến 

ngày 31.12.2010

VNĐ 

Phí quản lý Quỹ 3.352.066.711 

═══════════

Theo Điều lệ Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ được hưởng phí quản lý Quỹ hàng năm và 
phí thưởng hoạt động. Phí quản lý Quỹ  được tính hàng tháng và bằng một phần 
mười hai của hai phần trăm (2%) giá trị tài sản ròng của Quỹ vào ngày làm việc cuối 
cùng của tháng. Mức thưởng hoạt động được tính vào cuối năm và bằng 20% phần 
vượt trội của tỷ lệ tăng trưởng giá trị tài sản ròng của Quỹ trong năm so với tỷ lệ 
tăng trưởng của thị trường được điều chỉnh theo cơ cấu danh mục đầu tư bình 
quân trong năm. Mức thưởng hoạt động sẽ được điều chỉnh giảm trừ và sẽ không 
được thanh toán nếu hoạt động đầu tư của những năm trước năm báo cáo bị lỗ và 
mức lỗ này chưa được bù đắp. Trong năm không phát sinh phí thưởng hoạt động.  

ii) Ngân hàng Far East National Bank – CN TP. Hồ Chí Minh (“FENB”), ngân hàng 
giám sát

Giai đoạn từ 

ngày 2.4.2010 đến 

ngày 31.12.2010

VNĐ

Phí lưu ký, giám sát Quỹ 67.041.335

═════════

Quỹ đã chỉ định FENB làm ngân hàng giám sát. Quỹ có nghĩa vụ phải trả cho ngân 
hàng giám sát một khoản phí giám sát quỹ và quản lý tài sản hàng tháng bằng một 
phần mười hai của không phẩy không bốn phần trăm (0,04%) giá trị tài sản ròng 
của Quỹ vào ngày làm việc cuối cùng của tháng. Theo công văn số 12354/BTC-
CST ngày 15 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành về luật thuế 
Giá trị gia tăng (GTGT), kể từ tháng 9 năm 2010, phí giám sát thuộc đối tượng chịu 
thuế GTGT là 10%. 
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3.11 Nghiệp vụ với các bên liên quan (tiếp theo) 

iii) Phụ cấp cho Ban Đại diện Quỹ 

Giai đoạn từ 

ngày 2.4.2010 đến 

ngày 31.12.2010

VNĐ

Phụ cấp cho Ban Đại diện Quỹ 156.541.667

══════════

Ngoài tiền phụ cấp, không có bất kỳ hợp đồng nào mà theo đó Quỹ và bất kỳ thành 
viên của Ban Đại diện Quỹ là một bên tham gia ký kết hợp đồng trong trường hợp 
thành viên Ban Đại diện Quỹ có lợi ích quan trọng trong hợp đồng. Phụ cấp cho 
Ban đại diện Quỹ được ghi nhận là chi phí của Quỹ trong báo cáo kết quả hoạt 
động. 

4. MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT 

I. Các chỉ số về tình hình hoạt động đầu tư

2010

%

1. Tỷ lệ các loại chứng khoán/Tổng tài sản  83,26

2. Tỷ lệ các loại cổ phiếu/Tổng tài sản  82,93

3. Tỷ lệ các loại cổ phiếu niêm yết/Tổng tài sản  82,93

4. Tỷ lệ các loại cổ phiếu không niêm yết/Tổng tài sản  0,00

5. Tỷ lệ các loại trái phiếu/Tổng tài sản  0,22

6. Tỷ lệ các loại chứng khoán khác/Tổng tài sản  0,12

7. Tỷ lệ tiền mặt/Tổng tài sản  12,33

8. Tỷ lệ bất động sản/Tổng tài sản  0,00

9. Tỷ lệ thu nhập bình quân/Tổng tài sản  -6,20

10. Tỷ lệ chi phí bình quân/Tổng tài sản  2,20

II. Các chỉ số thị trường

2010

1.  Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành (ccq) 24.043.760 

2. Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của các nhân viên công ty Quản lý Quỹ cuối kỳ 0,12

3. Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ 20,82 

4. Giá trị đơn vị quỹ (VNĐ) 9.209 
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