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I. Thông tin chung / General information

I. Thông tin khái quát / General information

- Tên giao dịch / Trading name:

- Giấy phép thành lập và hoạt động số / 

License o f establishment and operation No.:

- Von Điều lệ / Charter capital:

- Vốn đầu tư của Chủ sở hữu / Owner’s 
capital:

- Chủ sở hữu / Owner:

- Địa chỉ trụ sở chính / Head office’s address:

- Số điện thoại / Telephone'.

- Số fax / Fax:

- Website:

Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ 
Dai-ichi Life Việt Nam (“Công ty”) / Dai- 
ichi Life Vietnam Fund Management 
Company Limited (“The Company”)

53/GP-UBCK

VND 25.000.000.000

VND 25.000.000.000

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi 
Việt Nam / Dai-ichi Life Insurance Company 
o f Vietnam, Ltd.

Tầng 11, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 
11, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM / Floor 1 I th, 
149-151 Nguyen Van Troi, Ward 11, Phu 
Nhuan district, HCM City 

(028)3810 0888 

(028)3844 9835 

http://www.dfvn.com.vn

Quá trình hình thành và phát triền /Incorporation and development process

-  Quá trình hình thành và phát triển (ngày thành lập, thời điểm niêm yết, thời gian các mốc sự kiện quan 
trọng kể từ khi thành lập đến nay) / Foundation and development process (date o f incorporation, time 
o f listing, and development milestones since the establishment until now).

Ngày 10/02/2014 

On 10lh February 2014

Công ty được cấp giấy phép thành lập bởi ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
(“UBCKNN”) và được phép thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh bao gồm: (i) 
Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; (ii) Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và 
(iii) Tư vấn đầu tư chứng khoán

The Company License is issued by State Securities Commission (“s s c ”) with 
business sectors including: (i) Securities investment fund management; (ii)
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Securities portfolio management and (Hi) Securities investment advisory.

Ngày 30/12/2014 

On 30lh December 2014

Công ty nhận được UBCKNN cấp Thông báo xác lập thành lập Quỹ thành viên, 
tên là Quỹ Đầu tư c ổ  phiếu Dai-ichi Life Việt Nam. Tuy nhiên, Quỹ đã kết thúc 
thời hạn hoạt động ba (03) năm và hoàn tất việc giải thể Quỹ vào ngày 
28/03/2018.

The Company has been issued by s s c  the Notification on the establishment o f 
Equity member fund, namely Dai-ichi Life Vietnam Equity Member Fund. 
However, the Fund terminated the operational term o f three (03) years and 
completed the dissolution on 28lh March 2018.

Ngày 16/10/2018 

On 16th October 2018

Công ty được ƯBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ 
đầu tư chứng khoán (loại hình Quỹ mở) ra công chúng cho Quỹ Đầu tư Tăng 
trường DFVN (“DFVN-CAF”).

The Company has been issued by s s c  the Certificate o f the Initial Public 
Offering o f Open-ended Fund for DFVN Capital Appreciation Fund (“DFVN- 
CAF”).

Ngày 03/01/2019 

On 03rd January 2019

Công ty được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng cho 
Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (“DFVN-CAF”).

The Company has been issued by s s c  the Certificate o f the establishment o f 
Public Fund for DFVN Capital Appreciation Fund (“DFVN-CAF”).

Ngày 20/10/2020 

On 20th October 2020

Công ty được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chúng chỉ quỹ 
đầu tư chúng khoán (loại hình Quỹ mở) ra công chúng cho Quỹ Đầu tư Trái 
phiếu DFVN (“DFVN-FIX”).

The Company has been issued by s s c  the Certificate o f the Initial Public 
Offering o f Open-ended Fund for DFVN Fixed Income Fund ( “DFVN-FIX”).

Ngày 04/02/2021 

On 04lh February 2021

Công ty được UBCKNN cấp Giấy chúng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng cho 
Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN (“DFVN-FIX”).

The Company has been issued by s s c  the Certificate o f the establishment o f 
Public Fund for DFVN Fixed Income Fund ( “DFVN-FIX").

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh/Lines and locations of the business:
-  Ngành nghề kinh doanh / Lines of the business (Ngành nghề kinh doanh chính chiếm trên 10% tổng 

doanh thu trong 02 năm gần nhất / Specify major lines o f business which account for more than 10% 
o f the total revenue in the last 02 years):

• Nghiệp vụ Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán / Business o f securities portfolio management.

-  Địa bàn kinh doanh / Location of business (Nêu các địa bàn hoạt động kinh doanh chính, chiếm trên 
10% tống doanh thu trong 02 năm gần nhất / Specify major locations o f business which account for 
more than 10% o f the total revenue in the last 02 years):

• Công ty đóng trụ sờ chính và giao dịch phần lớn ở thành phố Hồ Chí Minh / The Company has the 
head office and has transactions mainly in Ho Chi Minh city.
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3. Thông tin về mô hình quán trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý / Information about 
governance model, business organization and managerial apparatus

-  Mô hình quản trị / Governance model
(a) Hội đồng Thành viên / Member’s Council;
(b) Kiểm soát viên / Inspector;
(c) Tổng Giám đốc điều hành / Chief Executive Officer.

-  Cơ cấu bộ máy quản lý / Management structure

(a) Hội đồng Thành viên / Member’s Council;
(b) Kiểm soát viên / Inspector;
(c) Tổng Giám đốc điều hành / Chief Executive Officer;

(d) Các phòng ban bao gồm: (i) Đầu tư; (ii) Kiểm soát Nội bộ; (iii) Nghiệp vụ; (iv) Phát triển kinh doanh 
và (v) Kế hoạch Công ty và Quàn trị Rủi ro / The divisions include: (i) Investment; (a) Internal 
Control; (Hi) Operation; (iv) Business Development and (v) Corporate Planning and Risk 
Management.

-  Các công ty con, công ty liên kết / Subsidiaries, associated companies
• Công ty hiện không có công ty con, công ty liên kết /  The Company currently does not have any 

subsidiaries, associated companies.

4. Định hưóng phát triển /Development orientations
-  Các mục tiêu chủ yếu của Công ty / Main objectives of the Company
• Trở thành Công ty Quản lý Quỹ thuộc nhóm dẫn đầu về uy tín và hiệu quả đầu tư mang lại cho khách 

hàng; không ngừng phát triển và hoàn thiện cơ cấu tố chức, môi trường làm việc chuyên nghiệp, chính 
sách quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng cùa 
khách hàng.
To become a Fund Management Company in the leading group which brings customers prestige and 
investment efficiency; continuously develop and improve the organizational structure, professional 
working environment, risk management policy in accordance with international standards in order to 
meet the customer needs which are increasing and diverse.

-  Chiến lược phát triển trung và dài hạn / Development strategies in medium and long term
• Duy trì kết quả đầu tư vượt trội / Maintain outstanding investment results

Công ty đang được ủy thác quản lý tài sản từ Công ty TNHH Bào hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam, 
bao gồm các Quỹ liên kết đơn vị thuộc Sàn phẩm Bảo hiểm Liên kết đầu tư. Hiện tại, Công ty đang 
quản lý Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (“DFVN-CAF”), là loại hình Quỹ mở nhằm mang đến cho 
nhà đầu tư, đặc biệt là các khách hàng cá nhân trong nước cơ hội đầu tư sinh lời trên Thị hường Chứng 
khoán (TTCK) Việt Nam và Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN (“DFVN-FIX”) là Quỹ mở thứ hai, đáp 
ứng nhu cầu đầu tư của khách hàng ngại rủi ro, mong muốn sự ổn định và hài lòng với mức lợi nhuận 
kỳ vọng. Giá trị mà các Quỹ mở mang lại cho nhà đầu tư có được là nhờ duy trì kỷ luật trong chiến 
lược đầu tư, nhưng linh hoạt và hiệu quả khi giải ngân đầu tư, kịp thời nắm bắt cơ hội thị trường. 
Trong năm 2021 danh mục đầu tư của khách hàng tổ chức, các quỹ đầu tư do Công ty quản lý đều cho 
kết quả rất đáng khích lệ, mang lại niềm tin cho khách hàng, đặc biệt là các nhà đầu tư cá nhân với
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những hạn chế về thời gian, thông tin và kinh nghiệm, tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán 
thông qua quỹ. Kế hoạch năm 2022, Công ty sẽ nỗ lực hon nữa, tìm kiếm cơ hội để tiếp tục duy trì và 
nâng cao hiệu quả đầu tư của tài sàn ủy thác và (các) quỹ đầu tư hiện có; chú trọng và nâng cao trải 
nghiệm của khách hàng nhằm đáp ứng tốt yêu cầu và kì vọng của khách hàng và nhà đầu tư.

The Company manages the capital entrusted by Dai-ichi Life Insurance Company of Vietnam Limited, 
including Unit-link Fund o f investment-linked investment product. Currently, the Company is 
managing DFVN Capital Appreciation Fund ( “DFVN-CAF”), in the form o f Open-ended Fund in 
order to bring investors, especially local investors, opportunities for profitable investment on Vietnam 
securities market and DFVN Fixed Income Fund (“DFVN-FIX"), is the second Open-ended fund to 
meet the investment need of the customers who are risk-adverse and wish to have the stability and 
satisfaction with the expected return. The value o f Open-ended Funds brings the investors due to 
maintained discipline in investment strategy but being flexible, efficient when disbursing investment, 
timely grasping the market opportunities. In 2021, the portfolio o f institutional customer and funds, 
which are managed by the Company, give the encouraging results and bring the trust for the 
customers, especially for individual investors investing in the securities market with limited time, 
information and experience. As the plan for year 2022, the Company will make the more effort, look 
for investment opportunities in order to continuously maintain and enhance the investment efficiency 
of the asset under management, fund assets; improve customer experience to adopt customer needs 
and expectation better and better.

• Chú trọng phát triển sản phẩm đầu tư phục vụ khách hàng cá nhân trong nước / Focus on developing 
investment products affordable for individual customers

TTCK Việt Nam trong vài năm trở lại đây cho thấy sự phát triển mạnh và bền vững hơn, trở thành 
một trong những kênh đầu tư mang lại hiệu quả sinh lời tốt nhất. Tuy nhiên, thống kê cho thấy, tỷ 
trọng người dân Việt Nam tham gia và hưởng lợi từ những cơ hội đầu tư trên TTCK để tích lũy tài 
sản làm giàu cho tương lai là không nhiều. Nguyên nhân là do (1) Phần lớn trong số họ bị hạn chế về 
thời gian, kiến thức, kinh nghiệm và thông tin thị trường; (2) Một số khác lại có xu hướng tự đầu tư 
và sẵn sàng chấp nhận rủi ro trên mức hợp lý với hy vọng làm giàu nhanh chóng. Công ty sẽ nỗ lực 
không ngừng nhàm đưa ra thị trường các sản phẩm và dịch vụ (Quỹ mở, Quỹ Hưu trí tự nguyện...) 
chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đầu tư, tích lũy tài sản cho cuộc sống tương lai của rất nhiều người 
dân Việt Nam.
The Vietnam securities market in recent years has shown a stronger, sustainable development and 
becomes one o f the best investment channels with the high profitablity. However, the statistic has 
shown that the proportion o f Vietnamese people participating in and benefiting from the securities 
market to accumulate the capital for future enrichment is not a large number. The reason is that (1) 
most o f them are limited to time, knowledge, experience and market information; (2) Others tend to 
invest on their own and are willing to take risks on the reasonable basis to get rich quick as their 
wish. The Company will endeavor to provide the high-quality products and services (Open-ended 
fund, Voluntary pension fund...) to meet the demand for investment and asset accumulation for the 
future life o f many Vietnamese people.
Sau khi cho ra đời loại hình Quỹ mở, Công ty cũng tiếp tục nghiên cứu về khuôn khổ pháp lý, điều 
kiện thị trường, mô hình kinh doanh và các bước chuẩn bị cho sự ra đời của Quỹ Hưu trí Bổ sung Tự 
nguyện phù họp nhất với điều kiện Việt Nam.
After the Open-ended fund has been established, the Company continues to conduct the steps for
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researching legal framework, market condition, business concept and the preparation for Additional 
voluntary pension fund which will be suitable for the conditions in Vietnam.

-  Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trưòng, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên 
quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty / Corporate objectives with regard to Corporate 
environment, society and community sustainability

• Công ty luôn chú trọng tinh thần trách nhiệm cộng đồng trong việc định hướng phát triển hoạt động 
kinh doanh nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho khách hàng, nhà đầu tư và các bên liên quan.
The Company always focuses on community responsibilities in the orientation o f business 
development in order to ensure the best benefits for customer, investor and other related parties.

5. Các rủi ro / Risks:
• Nhóm rủi ro chiến lưọc/Strategic risk group

Đây là nhóm rủi ro cao mà Công ty có thể phải gánh chịu dẫn đến hậu quả Công ty có sự quyết định 
chiến lược không phù hợp hoặc Công ty không thể hoàn thành chiến lược đã đề ra. Ví dụ:

This is the high-level risk group that the Company makes inappropriate strategic choices or is unable 
to successfully implement selected strategies. For example:

o Rủi ro môi trường kinh tế: là rủi ro do sự suy thoái đột ngột của nền kinh tế.
Economic environment risk: the risk for the loss due to a sudden downturn o f the economy.

• Nhóm rủi ro tài chính / Financial risk group
Đây là nhóm rủi ro gây ra thiệt hại đe dọa đến tình hình tài chính của Công ty. Ví dụ:
This is the risk group for the loss which shall make a threat to current financial status. For example: 

o Rủi ro thanh khoản / tín dụng: là rủi ro bị lỗ tiền vốn gốc hoặc khoản tiền lời do đối tác không 
thanh toán tiền hoặc không tuân theo nghĩa vụ theo hợp đồng.
Default /  Credit risk: the risk for the loss ofprincipal or financial reward stemming from a 
debtor’s failure to repay money or otherwise meet a contractual obligation. 

o Rủi ro thị trường: là rủi ro gây ra thiệt hại do sự biến động giá thị trường của tài sàn hoặc công 
cụ tài chính.
Market risk: the risk for the loss due to movements o f market price o f assets or financial 
tools.

o Rủi ro thanh khoản: là rủi ro trong đó Công ty không thể bán tài sàn hoặc chuyển đổi tài sản 
thành tiền mặt với giá trị hợp lý do thiếu tính thanh khoản.
Liquidity risk: the risk in which the Company is unable to sell assets or convert them into 
cash with reasonable value due to liquidity shortage. 

o Rủi ro chi tiêu: rủi ro trong kế hoạch kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng bởi các chi phí 
bất ngờ phát sinh vượt quá số tiền ngân sách.
Expenditure risk: the risk in which the Company business plan is affected by unexpected 
costs incurred in excess o f budgeted amount.

• Nhóm rủi ro hoạt động / Operational risk group
Đây là nhóm rủi ro gây ra thiệt hại do lỗi quá trình tác nghiệp nội bộ, con người, hệ thống hoặc các 
yếu tố bên ngoài. Ví dụ:
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This is the risk group for the loss from inadequate or failed internal processes, people and systems or 
from external factors. For example:

o Rủi ro con người: là rủi ro gây ra thiệt hại do thiếu hụt nhân viên có trình độ.
Human resource risk: the risk for the loss due to shortage o f qualified employees. 

o Rủi ro lỗi hệ thống: là rủi ro gây ra thiệt hại bởi lỗi vận hành trong quá trình quản lý danh 
mục đầu tư hoặc quàn lý quỹ đầu tư.
Operational error risk: the risk for the loss due to operational errors in the process of 
portfolio or fund management.

o Nhóm rủi ro công nghệ: là nhóm rủi ro gây ra thiệt hại liên quan đến IT.
IT risk group: the risk group for the loss related to IT issues.

• Nhóm rủi ro tuân thu / Compliance risk group
Đây là nhóm rủi ro do Công ty hoặc nhân viên Công ty không tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ 
quỹ, bản cáo bạch, quy định nội bộ.
This is the risk group in which the Company or employees does not comply with the legal regulations, 
fund charter, prospectus, internal rules.

II. Tình hình hoạt động trong năm 2021/ Business operations of year 2021

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh/Situation of production and business operations
-  Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm / Results of business operations in the year:
• Đối với hoạt động quản lý danh mục đầu tư: Trong năm 2021, doanh thu từ hoạt động kinh doanh đạt 

78,90 tỷ đồng (trong đó doanh thu quản lý danh mục đầu tư là 76,41 tỷ đồng chiếm 96,8% tổng doanh 
thu, doanh thu quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là 2,48 tỷ chiếm 3,2% tổng doanh thu), tăng 33,77% 
so với năm 2020. Công ty phát triển doanh thu theo định hướng bền vững, doanh thu tăng trong khi 
vẫn đảm bào an toàn và luôn kiểm soát được rủi ro. Trong năm 2021, Công ty tiếp tục hoàn thành việc 
tăng trưởng doanh thu trong hoạt động quản lý danh mục đầu tư, kết quả là đã có sự tăng trưởng đáng 
kể so với năm 2020.

For the operation o f portfolio management: In 2021, the total revenue reached VND78.90 billion 
(from portfolio management operation and fund management operation reached VND76.41 billion 
accounted 96.8% o f total revenue; and VND2.48 billion accounted 3.2% o f total revenue 
respectively), increased 33.77% comparing to year 2020. The revenue is developed by the Company 
based on the sustainability orientation, this thing means that the revenue increases while securing the 
capital and controlling risks. In 2021, the Company continues to complete the mission o f revenue 
development in portfolio management operation, and the result is that there is a considerable increase 
in revenue compared to year 2020.

2. To chức và nhân sự / Organization and Human resource
-  Danh sách Ban điều hành / List of the Board of Management
• Ông Trần Châu Danh -  Tổng Giám đốc điều hành / Mr. Tran Chau Danh -  Chief Executive Officer;
• Ông Masafumi Takeshita -  Phó Giám đốc, Trưởng Bộ phận Kế hoạch Công ty và Quản trị Rủi ro / 

Mr. Masafumi Takeshita -  Assistant Director, Head o f Corporate Planning and Risk Management 
Division;

• Ông Đặng Vi Thanh -  Phó Giám đốc, Trưởng Bộ phận Kể hoạch Kinh doanh / Mr. Dang Vi Thanh -
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Assistant Director, Head o f Business Development Division;

-  Những thay đổi trong Ban điều hành / Changes in the Board of Management
• Trong năm 2021, Trưởng Bộ phận Kiểm soát Nội bộ đã thôi không còn làm việc tại Công ty.

In the year 2021, Head o f Internal Control Division did not work at the Company.

Số lưọ-ng nhân viên trong Công ty tính đến cuối năm 2021 là 17 người. Công ty luôn cô găng xây 
dựng, phát triển chính sách nhân sự đảm bào quyền lợi tốt hơn cho người lao động.
The number o f the Company employees as o f the end year 2021 is 17 people. The Company always 
tries to establish, develop HR policies to ensure the better benefits for employees.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án / Investment activities, project implementation
-  Năm 2021, Công ty đầu tư tài chính ngắn hạn (nhở hơn 12 tháng) tại các Ngân hàng TMCP trong 

nước bằng VNĐ. Tổng số tiền đầu tư là 136 tỷ đồng. Hoạt động đầu tư của Công ty mang tính an toàn, 
mang lại nguồn thu nhập ổn định cho Công ty.
In 2021, the Company has the short-term (less than 12 months) financial investments at local Joint 
Stock Commercial Banks. The invested amount is VND136 billion. The investment activities o f the 
Company have the nature o f safety and bring the stable income to the Company.

4. Tình hình tài chính / Financial situation
a) Tình hình tài chính / Financial situation

(Đơn vị tính / Unit: VND)
Chi tiêu/ Financial Figure N ăm /Year 2020 Năm/Tcar 2021 %  tăng giảm / % 

change
Tổng giá trị tài sản/ Total asset 122,923.148,960 167,354,855,068 36.15%
Nợ phải trả/ Total Liability 8,175,137,304 9,465,985,444 15.79%
Doanh thu/ Revenue 58,982,217,338 78,900,178,430 33.77%
Thuế và các khoản phải nộp/ Taxes and payables (4.966,027,972) (11,236,278,345) 126.26%
Lợi nhuận trước thuế/ Before tax profit 34,487,334,439 54,377,136,313 57.67%
Lợi nhuận sau thuế/ After tax profit 29,521,306,467 43,140,857,968 46.13%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu / Major financial benchmarks

Chi' tiêu/ Financial Figure N ăm /Year 2020 Năm /Year 2021 Ghi
chú/Note

1. C hỉ tiêu về khà năng thanh toán/ Solvency 
ratio
Hệ số thanh toán ngắn hạn (Current ratio) 
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn (Short term 
Asset/Short term debt)

15.6Íỉ 18.80

2. C hỉ tiêu về cơ cấu vốn/ Capital structure 
Ratio

—

Hệ số Nợ/Tổng tài sản (Debt/Total assets ratio) 6.65°/Ố 5.66%

Hệ số N ợ/vốn  chủ sở hữu (Debt/Owners' 
Equity ratio)

7.12°/0 6.00%
-----  - - - . .

3. Chỉ tiêu về khá năng sinh lòi/ Target on 
Profitability
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Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 
(.Profit after tax/Net revenue Ratio)

50.05% 54.68%

--------------- -
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu 
(.Profit after tax/total capital Ratio)

25.73% 27.32%

...... ...... ..................................... ....—
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (Profit 
after tax/ Total assets Ratio)

24.02% 25.78%

4. Quy mô von/ Capital scale
Vốn điều lệ/ Charter Capital 25,000,000,000 25,000,000,000

Tong tài sản có/ Total assets 122,923.148,960 167,354,855,068

5. Khả năng thanh khoản/ Solvency
Khả năng thanh toán ngay /Short term solvency 4.15 5.12

Khả năng thanh toán chung/ General solvency 3.78 4.65

5. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội ciía công ty / Report related impact of 
the Company on the environment and society

5.1. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường / Compliance with the law on environmental 
protection:

-  Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường / Number 
of times the Company is fined for failing to comply with laws and regulations on environment:
Công ty chưa từng bị xử phạt do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường / The
Company has not been fined for failing to comply with laws and regulations on environment.

5.2. Chính sách liên quan đến người lao động / Policies related to employees

a) Số lượng cán bộ, nhân viên trong công ty đến cuối năm 2021 / The number of Company 
employee as of the ending ofyear 2021: 17 người /17 people.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khòe, an toàn và phúc lọi của người lao động 
/ Labor policies to ensure health, safety and welfare of workers

-  Công ty có chính sách về quyền lợi cho người lao động đảm bảo về môi trường làm việc an toàn, sức 
khỏe, phúc lợi và chính sách chăm sóc sức khỏe, bảo hiếm tai nạn giúp người lao động luôn được bảo 
vệ trước những rủi ro trong công việc và cuộc sống.
The Company has the policies about the employee’s benefits to ensure the safety environment working, 
health, compensation and the policy o f health care, accident insurance which helps the employees 
protected by unexpected risks in work and life.

c) Hoạt động đào tạo ngưòi lao động / Training employees
-  Số giò- đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên / The average 

number of training hours per year, according to the staff and classified staff.
• Công ty luôn khuyến khích người lao động học tập, phát triển bản thân và không giới hạn số lượng 

giờ đào tạo cho mỗi học viên. Công ty có chính sách hỗ trợ đế người lao động có cơ hội được học 
tập nâng cao năng lực chuyên môn và phát triển bán thân.
The Company always encourages employees in learning; developing; the training hours are not 
limited to each trainee. The Company has the policy to support employees in learning 
opportunities to improve their professional capacity and develop.

-  Các chưong trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trọ' người lao động đảm bảo có
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việc làm và phát triển sự nghiệp / The skills development and continuous learning program to 
support workers employment and career development.
• Công ty tạo điều kiện cho người lao động tham gia các khóa đào tạo trong lĩnh vực chuyên ngành 

liên quan đến chứng khoán và quản lý quỹ. Ngoài ra, nhân viên trong Công ty luôn có cơ hội tham 
gia đào tạo nội bộ về năng lực và kỹ năng mềm.
The Company provides suitable conditions to attend training courses in the major o f securities 
and fund management. In addition, the employees have the opportunity to attend training courses 
o f soft skill and capacity.

5.3. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương/ Report on
responsibility for local community: Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển 
cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng / The community 
investments and other community development activities, including financial assistance to 
community service.

-  Công ty mẹ - Dai-ichi Life Việt Nam luôn dành sự quan tâm cho các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Dai- 
ichi Life Việt Nam tự hào tiên phong khởi xướng nhiều dự án cộng đồng ý nghĩa với tổng số tiền đóng 
góp lên đến trên 55 tỷ đồng, xuyên suốt các lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe, y tế, môi trường và từ thiện 
xã hội.
The parent company -  Daì-ichi Life Vietnam always pays attention to community support activities. 
Dai-ichi Life Vietnam is proud to pioneer many meaningful community projects with the contribution 
o f over VND 55 billion, across the fields ofeducation, health, healthcare, environment, and education, 
social charity.

III. Báo cáo và đánh giá cua Ban Giám đốc / Report and assessment of the Board of Management 
(Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của Công ty / The Board of 
Management reports and assesses on the situation in all aspects o f the Company)

1. Đánh giá kết quả hoạt động sán xuất kinh doanh ỉ Assessment of operating results

-  Phân tích tống quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch/dự tính và các kết quá hoạt động 
sản xuất kinh doanh trước đây / General analysis of company’s operations against the targets and 
previous operating results
• Tổng doanh thu công ty năm 2021 đạt 78,90 tỷ đồng, tăng 33,77% so với doanh thu năm 2020. 

Trong đó, doanh thu trong cả 02 hoạt động quản lý danh mục đầu tư và quản lý quỹ đều tăng.
The Company revenue o f year 2021 reaches VND78.90 billion, increased 33.77% comparing to 
year 2020. Whereas, the revenue o f the both operation o f portfolio and fund management 
increase.

-  Những tiến bộ công ty đã đạt được /  The Company’s achievements
• Kiểm soát hiệu quả chi phí hoạt động / Effective control o f operation expenses;
• Tăng trưởng doanh thu / Growth in revenue;
• Định hướng phát triển bền vững / Orientation for sustainable development.

2. Tình hình tài chính / Financial Situation



a) Tình hình tài sản/ Assets
-  Tổng tài sản: Tính đến ngày 31/12/2021 là 167,35 tỷ đồng, tăng 36,15% so với năm 2020 / The total 

asset: VND167.35 billion VND as o f 3Ư' December 2021, increases 36.15% comparing to year 2020.

-  Tỷ số lợi nhuận trên tài sân (ROA) là 25,78% / The Return on Asset (ROA) is 25.78%.

-  Vốn chủ sở hữu: 157,88 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2021), tăng 37,60% so với năm 2020 / The 
shareholder capital is VND157.88 billion (as o f 31st December 2021), increased 37.60% comparing 
to year 2020.

-  Lợi nhuận sau thuế: 43,14 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2021), tăng 46,13% so với năm 2020 / The profit 
after tax is VND43.14 billion (as o f 31st December 2021), increased 46.13% comparing to year 2020.

b) Tình hình nợ phải trả / Liabilities

-  Tổng nợ phải trà của công ty tính đến 31/12/2021 là 9,46 tỷ đồng.
Total liability o f the Company as o f 31st December 2021 is VND9.46 billion.

-  Hệ số Nợ/Tổng tài sản là 5,66% và hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu là 6,0%. Nợ phải trả chiếm một tỉ trọng 
không đáng kể so với Tổng tài sàn và vốn chủ sở hữu.
Debt/Total assets ratio is 5.66% and Debt/Total shareholder capital is 6.0%. The liability accounted 
a trival proportion comparing to Total asset and Shareholder capital.

-  Công ty không có các khoản nợ phải trả xấu, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ giá hối đoái đến kết quả 
hoạt động sàn xuất kinh doanh của Công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay.
The Company does not have any outstanding debts which impact the exchange rate changes on 
operating result o f the Company, and the cost o f borrowing to the Company’s results.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý / Improvements in organizational
structure, policies, management

-  Công ty thường xuyên rà soát lại các quy định, chính sách nội bộ và thực hiện sửa đổi quy định nếu 
cần thiết để đảm bảo phù hợp hoạt động của Công ty.
The Company often reviews the internal policies, rules and amends rules in case that it is necessary 
to ensure be suitable for the Company operation.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai / Development plans ỉn the future

-  Công ty hoạt động kinh doanh với định hướng an toàn, hiệu quả tạo nên sự phát triển bền vững, lâu 
dài.
The Company operates in a safe and effective manner, creates a sustainable and long-term 
development.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối vói ý kiến kiếm toán (nếu có) - (Trường hợp ý kiến kiểm toán 
không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần) / Explanation of the Board of Directors for auditor’s 
opinions (if any) - (In case the auditor’s opinions are not absolutely approved)
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Không có / None

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty / Assessment 
Report related to environmental and social responsibility of the Company

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lưọng, phát thải...) / Review 
concerning the environmental indicators (water consumption, energy, emissions...).

-  Tuy là một Công ty Quản lý quỹ, hoạt động kinh doanh hầu như không có ảnh hưởng đến môi trường 
nhưng Công ty luôn xây dựng văn hóa bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên.
Although the Company is a type o f fund management company and the operation business do not have 
any impact on the environment, but the Company always establishes the culture o f environmental 
protection.

-  Công ty luôn tuân thù những quy định về môi trường.
The Company always complies with the regulations o f environment.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động / Review concerning the problems of workers

-  Công ty luôn cố gắng tạo một môi trường làm việc tốt cho người lao động như đã đề cập ở Mục II, 
Điều 5.2 ở trên.
The Company always makes effort to create a good working environment for employees as mentioned 
in Section II, Article 5.2 above.

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối vói cộng đồng địa phương / Review 
concerning corporate responsibility towards the local community

-  Công ty đã có những đóng góp cho cộng đồng như đã đề cập Mục II, Điều 5.3 ở trên.
The Company had the contributions for the community as mentioned in Section II, Article 5.3 above.

IV. Báo cáo tài chính / Financial statements

1. Ý kiến kiếm toán I Auditor’s opinions: Phụ lục /  /Appendix 1

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán / Audited financial statements: Phụ lục 2 /Appendix 2

XÁC NHẶN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
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KPMG Limited Branch
10th Floor, Sun Wah Tower
115 Nguyen Hue street, Ben Nghe Ward
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 (28) 3821 9266 I kpmg.com.vn

BÁO CÁO KIẾM TOÁN ĐỘC LẬP 
Kính gửi Chủ sở hữu
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi 
Life Việt Nam

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính đính kèm của Công ty Trách nhiệm 
Hữu hạn Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“Công ty”), bao gôm 
bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, báo cáo kệt quả hoạt động 
kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo tình hình biên động võn chủ 
sở hữu cho năm kết thúc cùng ngày và các thuyết minh kèm theo được Tổng 
Giám đốc Cõng ty phê duyệt phát hành ngày 25 tháng 3 năm 2022, được trình 
bày từ trang 5 đến trang 38.

Trách nhiệm của Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý 
báo cáo tài chính này theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán 
Doanh nghiệp Việt Nam, Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 5 tháng 9 năm 
2011 do Bộ Tài chính ban hành về hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty 
quản lý quỹ và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo 
cáo tài chính, và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Tổng Giám đốc xác 
định là cần thiết để đảm bảo việc lập báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu 
do gian lận hay nhầm lẫn.

Trách nhiệm của kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính này dựa trên kết 
quả kiểm toán của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo 
các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân 
thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp và lập kế hoạch và thực 
hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài 
chính có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm việc thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng 
chứng kiểm toán về các số liệu và các thuyết minh trong báo cáo tài chính. Các 
thủ tục được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá 
rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi 
thực hiện các đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm soát nội bộ của 
Công ty liên quan tới việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực và hợp lý 
nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên 
không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công 
ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá tính thích hợp của các chính 
sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kê toán của Tổng 
Giám đốc Công ty, cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi thu được là đầy đủ 
và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

3
KPMG Limited Branch, a branch of KPMG Limited, a Vietnamese one 
member limited liability company and a member firm of the KPMG global 
organization of independent member firms affiliated with KPMG International 
Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.
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Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các 
khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành 
viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, kêt quả hoạt 
động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm kêt thúc cùng ngày, phù 
hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam, 
Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 5 tháng 9 năm 2011 do Bộ Tài chính ban hành về 
hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty quản lý quỹ và các quy định pháp lý có liên 
quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề
Trương Vĩnh Phúc
Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề 
Kiểm toán số 1901-2018-007-1Kiểm tọán sô 0304-2018-007-1 

Phó Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2022
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Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành 
viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam

Báo cáo tài chính cho năm kết thúc 
ngày 31 tháng 12 năm 2021



Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
Thông tin về Công ty

Giấy phép Thành lập và
Hoạt động số 53/GP-ƯBCK

15/GPĐC-UBCK
47/GPĐC-UBCK

ngày 10 tháng 2 năm 2014 
ngày 14 tháng 7 năm 2015 
ngày 11 tháng 7 năm 2018

Giấy phép Thành lập và Hoạt động đầu tiên và các giấy phép 
điều chỉnh do ủ y  Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam cấp.

Hội đồng Thành viên Ông Trần Đình Quân 
Ông Takashi Fujii 
Ông Seigo Fujimaru 
Ông Trần Châu Danh 
Ông Norimitsu Kawahara

Ông Tomohiko Asano

Chủ tịch 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên
(từ ngày 22 tháng 10 năm 2021) 
Thành viên
(đến ngày 30 tháng 3 năm 2021)

Tổng Giám đốc Ông Trần Châu Danh

Người đại diện theo pháp luật Ông Trần Châu Danh

Trụ sở đăng ký Tầng 11, 149-151, Nguyễn Văn Trỗi
Phường 11, Quận Phú Nhuận 
Thành phổ Hồ Chí Minh 
Việt Nam

Công ty kiếm toán Công ty TNHH KPMG 
Việt Nam



Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
Báo cáo của Tống Giám đốc

Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam 
(“Công ty”) trình bày báo cáo này và báo cáo tài chính đính kèm của Công ty cho năm kêt thúc ngày 
31 tháng 12 năm 2021.

Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và họp lý báo cáo tài chính theo 
các Chuân mực Ke toán Việt Nam, Chê độ Kê toán Doanh nghiệp Việt Nam, Thông tư sô 
125/2011/TT-BTC ngày 5 tháng 9 năm 2011 do Bộ Tài chính ban hành về hướng dẫn kế toán áp 
dụng đối với công ty quản lý quỹ và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo 
cáo tài chính. Theo ý kiến của Tổng Giám đốc Công ty:

(a) báo cáo tài chính được trình bày từ trang 5 đến trang 3 8 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình 
hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, kết quả hoạt động kinh doanh và 
lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm kết thúc cùng ngày, phù họp với các Chuẩn mực Ke 
toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam, Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 
5 tháng 9 năm 2011 do Bộ Tài chính ban hành về hưóng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty 
quản lý quỹ và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính; 
và

(b) tại ngày lập báo cáo này, không có lý do gì để Tổng Giám đốc Công ty cho rằng Công ty sẽ 
không thể thanh toán các khoản nợ phải trả khi đến hạn. Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở 
hoạt động liên tục.

ám đốc Công ty đã phê duyệt phát hành báo cáo tài chính đính

ong Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2022

'HÁ
Í Y ‘
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Mẩu B01 -  CTQ
(Ban hành theo Thông tư số 125/2011/TT-BTC 

ngày 5/9/2011 của Bộ Tài chính)

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Mã Thuyết 31/12/2021 31/12/2020
số minh VND VND

TÀI SẢN

Tài sản ngắn hạn 100 161.625.783.610 116.790.861.996
(100 = 110 + 120+ 130 + 150)

Tiền và các khoản tương đưong tiền 110 4 3.271.014.440 1.265.723.860
Tiền 111 3.271.014.440 1 265 723.860

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 136.000.000.000 97.200.000.000
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 5 136.000.000.000 97.200.000.000

Các khoản phải thu ngắn hạn 130 22.044.518.900 17.274.363.616
Phải thu hoạt động nghiệp vụ 134 6 16.649.498.435 12.108.853.061
Phải thu ngắn hạn khác 135 7(a) 5.395.020.465 5.165.510.555

Tài sản ngắn hạn khác 150 310.250.270 1.050.774.520
Chi phí trả trước ngắn hạn 151 8(a) 310 250.270 1.050.774.520

Tài sản dài hạn 200 5.729.071.458 6.132.286.964
(200 = 210 + 220 + 240 + 260)

Các khoản phải thu dài hạn 210 443.000.000 5.000.000
Phải thu dài hạn khác 218 7(b) 443.000.000 5.000.000

Tài sản cố định 220 821.750.550 1.577.010.878
Tài sản cố định hữu hình 221 9 694.371.800 894.736.677

Nguyên giá 222 2.415.029.100 2.259.752.000
Giá trị hao mòn lũy kế 223 (1.720.657.300) (1.365.015.323)

Tài sản cố định vô hình 227 10 127.378.750 682.274.201
Nguyên giá 228 4.558.108.148 4.558.108.148
Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.430.729.398) (3.875.833.947)

Tài sản dở dang dài hạn 240 3.801.688.432 3.801.688.432
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 242 11 3.801.688.432 3.801.688.432

Tài sản dài hạn khác 260 662.632.476 748.587.654
Chi phí trả trước dài hạn 261 8(b) 354.129.957 536.407.099
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 12 308.502.519 212.180.555

TÒNG CỘNG TÀI SẢN 270 167.354.855.068 122.923.148.960(270 = 100 + 200)

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành cùa báo cáo tài chính này
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Mẩu B01 -  CTQ
(Ban hành theo Thông tư số 125/2011/TT-BTC 

ngày 5/9/2011 của Bộ Tài chính)

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tiêp theo)

Mã Thuyết 31/12/2021 31/12/2020
số minh VND VND

NGUỒN VÓN

NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300 9.465.985.444 8.175.137.304

Nợ ngắn hạn 310 8.595.985.444 7.450.137.260
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 13 3.486.027.417 1.848.811.744
Phải trả người lao động 315 - 213.449
Chi phí phải trả ngắn hạn 316 14 4.827.082.595 5.106.105.730
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 282.875.432 495.006.337

Nơ dài han 330 870.000.000 725.000.044
Quỹ dự phòng bồi thường thiệt hại
cho nhà đầu tư 359 15 870.000.000 725.000.044

VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410) 400 157.888.869.624 114.748.011.656

Vốn chủ sở hữu 410 157.888.869.624 114.748.011.656
Vốn góp 411 16 25.000.000.000 25.000.000.000
Quỹ dự phòng tài chính 418 2.500.000.000 2.500.000.000
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 419 2.500.000.000 2.500.000.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 127.888.869.624 84.748.011.656

TỎNG CÒNG NGUỒN VỐN - _ - ______ ____• 440 167.354.855.068 122.923.148.960(440 = OƯU + 4UU)

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này
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Mẩu B01 -  CTQ
(Ban hành theo Thông tư sổ 125/2011/TT-BTC 

ngày 5/9/2011 cùa Bộ Tài chính)

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tiêp theo)

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐÓI KỂ TOÁN

Mã Thuyíỉt 31/12/2021 31/12/2020
số minh1 VND VND

Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác 030 18 168.520.323.698 218.798.440.029
- Nhà đầu tư ủy thác trong nước 031 168.520.323.698 218.798.440.029

Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác 040 19 33.415.953.343.947 26.418.464.233.521
- Nhà đầu tư ủy thác trong nước 041 33.415.953.343.947 26.418.464.233.521

Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác 050 20 7.107.404.950 489.315.000
Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác 051 21 36.398.593.273 17.097.149.127

Ngày 25 tháng 3 năm 2022 

Người lập:

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh Bà Nguỵễn Thị Thùy Linh 
Ke toán tổng hợp Kế toán trưởng

kiêm Ke toán trưởng

Ong Trần Châu Danh
Tông Giám đốc

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này
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Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành 
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho

Mã
số

Doanh thu thuần từ hoạt động 10kinh doanh

Doanh thu hoạt động tài chính 21
Chi phí quản lý doanh nghiệp 25

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 
doanh (30= 10 + 2 1 -2 5 ) 30

Chi phí khác 32

LỖ khác (40 = - 32) 40

Lợi nhuận kế toán trước thuế 
(50 = 30 + 40)

50

Chi phí thuế TNDN hiện hành 51

Lợi ích thuế TNDN hoãn lại 52

Lợi nhuận sau thuế TNDN 
(60 = 50 -5 1  52) 60

viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam  
năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Mẩu B02 -  CTQ
(Ban hành theo Thông tư số 125/2011/TT-BTC 

ngày 5/9/2011 cùa Bộ Tài chỉnh)

Thuyết
minh

2021
VND

2020
VND

22 78.900.178.430 58.982.217.338

23
24

6.764.511.491
31.287.553.414

6.056.489.495
30.496.222.504

54.377.136.507 34.542.484.329

194 55.149.890

(194) (55.149.890)

54.377.136.313 34.487.334.439

25 11.332.600.309 4.994.033.362

25 (96.321.964) (28.005.390)

43.140.857.968 29.521.306.467

Ngày 25 tháng 3 năm 2022

Người lập:

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh
Ke toán tổng hợp 

kiêm Ke toán trường

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh
Ke toán trưởng

Õng Trấn Châu Danh
Tổng Giám đốc

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành cùa báo cáo tài chính này
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Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam 
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 
(Phương pháp gián tiếp)

Mẩu B03 -  CTQ
(Ban hành theo Thông tư số 125/2011/TT-BTC 

ngày 5/9/2011 của Bộ Tài chính)

Mã 2021 2020
số VND VND

LƯU CHUYỀN TIÈN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Lọi nhuận trước thuế 01 54.377.136.313 34.487.334.439

1.
1.

2. Điều chỉnh cho các khoản
Khấu hao và phân bổ 
Các khoản dự phòng 
Lãi từ hoạt động đầu tư

3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước 
những thay đổi vốn lưu động

Tăng các khoản phải thu 
(Giảm)/tăng các khoản phải trả 
Giảm chi phí trả trước 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

Lưu chuyên tiền thuần từ hoạt động đầu tư 

Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20 + 30)

Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm 
(70 = 50 + 60) (Thuyết minh 4)

02 910.537.428 1.388.976.254
03 144.999.956 145.000.044
05 (6.764.511.491) (6.056.489.495)

08 48.668.162.206 29.964.821.242

09 (6.033.345.012) (5.607.350.928)
11 (486.752.125) 456.763.437
12 922.801.392 310.279.228
14 (9.700.000.000) (4.542.553.471)

20 33.370.866.461 20.581.959.508

TƯ
21 (155.277.100) -

23 (136.000.000.000) (87.000.000.000)
24 97.200.000.000 61.500.000.000
27 7.589.701.219 4.789.594.560

30 (31.365.575.881) (20.710.405.440)

50 2.005.290.580 (128.445.932)

60 1.265.723.860 1.394.169.792

70 3.271.014.440 1.265.723.860

II. LƯU CHUYỀN TIÊN TƯ HOẠT ĐỘNG ĐẦU
Tiền chi mua sắm tài sản cố định 
Tiền chi cho gửi tiền gửi có kỳ hạn 
Tiền thu từ tiền gửi có kỳ hạn 
Tiền thu từ lãi tiền gửi

Ngày 25 tháng 3 năm 2022

Người lập:

a h '

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh 
Ke toán tổng hợp 

kiêm Ke toán trưởng

Bà Nguỵễn Thị Thùy Linh'
Kế toán trưởng

Châu Danh
Giám đốc

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này
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Mẩu B05 -  CTQ
(Ban hành theo Thông tư sổ 125/2011/TT-BTC 

ngày 5/9/2011 cùa Bộ Tài chính)

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Sổ dư đầu năm Số tăng/(giảm) trong năm Số dư cuối năm
1/1/2020 1/1/2021 2020 2021 31/12/2020 31/12/2021

VND VND
Tăng Giăm 
VND VND

Tăng
VND

Giảm
VND VND VND

Vốn góp 25.000.000.000 25.000.000.000 _ _ - 25.000.000.000 25.000.000.000
Quỹ dự phòng tài chính 2.500.000.000 2.500.000.000 - - 2.500.000.000 2.500.000.000
Quỹ dự trữ bổ sung 
vốn điều lệ 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000
Lợi nhuận sau thuế 
chưa phân phối 55.226.705.189 84.748.011.656 29.521.306.467 - 43.140.857.968 - 84.748.011.656 127.888.869.624

85.226.705.189 114.748.011.656 29.521.306.467 - 43.140.857.968 - 114.748.011.656 157.888.869.624

Ngày 25 tháng 3 năm 2022

Người lập:

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh Bà Nguyễn Thị Thùy Linh
Ke toán tông hợp Ke toán trường

kiêm Ke toán trướng

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành cùa báo cáo tài chính này
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Mẩu B09 -  CTQ
(Ban hành theo Thông tư số 125/2011/TT-BTC 

ngày 5/9/2011 cùa Bộ Tài chính)

Các thuyết minh này là bộ phận họp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính đính kèm.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

1. Đơn vị báo cáo

(a) Hình thức sở hữu vốn
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“Công ty”) là 
một công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập tại Việt Nam theo Giấy phép Thành lập và Hoạt 
động số 53/GP-UBCK do ửy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam cấp. Giấy phép thành lập và 
hoạt động đã được điều chỉnh và lần điều chỉnh gần nhất là Giấy phép Thành lập và Hoạt động số 
47/GPĐC-UBCK ngày 11 tháng 7 năm 2018. Thời gian hoạt động của Công ty theo Giấy phép 
Thành lập và Hoạt động là 50 năm.

Tổng vốn đầu tư và vốn điều lệ của Công ty theo Giấy phép Thành lập và Hoạt động là 25.000 triệu 
VND.

(b) Hoạt động chính
Hoạt động chính của Công ty là thành lập và quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý các danh 
mục đầu tư ủy thác và tư vấn đầu tư chứng khoán tại Việt Nam.

(c) Chu kỳ kinh doanh thông thường
Chu kỳ kinh doanh thông thường của Công ty nằm trong phạm vi 12 tháng.

(d) Tổng số nhân viên của Công ty
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Công ty có 17 nhân viên (31/12/2020: 18 nhân viên) trong đó có 15 
nhân viên đã được cấp chứng chỉ hành nghề quàn lý quỹ và tài sản (31/12/2020: 15 nhân viên).
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Mẩu B09 -  CTQ
(Ban hành theo Thông tư sổ 125/2011/TT-BTC 

ngày 5/9/2011 cùa Bộ Tài chính)

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tiêp theo)

2. Cơ sở lập báo cáo tài chính

(a) Tuyên bố về tuân thủ
Báo cáo tài chính này được lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp 
Việt Nam, Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 5 tháng 9 năm 2011 do Bộ Tài chính ban hành về 
hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty quản lý quỹ và các quy định pháp lý có liên quan đến việc 
lập và trình bày báo cáo tài chính. Các chính sách kế toán và các quy định pháp lý có liên quan này 
có thể khác biệt trên một số khía cạnh trọng yếu so với các Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế 
cũng như các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán được thừa nhận rộng rãi ở các quốc gia khác. Do đó, 
báo cáo tài chính đính kèm không nhằm mục đích phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động 
kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được thừa nhận 
rộng rãi ở các nước và các quyền tài phán khác ngoài phạm vi Việt Nam. Hon nữa, việc sử dụng báo 
cáo tài chính này không nhàm dành cho những đối tượng sử dụng không được biết về các nguyên 
tắc, thủ tục và thông lệ kế toán của Việt Nam áp dụng cho các công ty quản lý quỹ.

(b) Cơ sở đo lường
Báo cáo tài chính, ngoại trừ báo cáo lưu chuyển tiền tệ, được lập trên cơ sở dồn tích theo nguyên tắc 
giá gốc. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo phương pháp gián tiếp.

(c) Kỳ kế toán năm
Kỳ kế toán năm của Công ty là từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12.

(d) Đơn vị tiền tệ kế toán và trình bày báo cáo tài chính

Đơn vị tiền tệ kế toán của Công ty là Đồng Việt Nam (“VND”), cũng là đon vị tiền tệ được sử dụng 
cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính.

(e) Hình thức sổ kế toán
Công ty sử dụng phần mềm kế toán để ghi sổ các giao dịch phát sinh và hình thức sổ kế toán là nhật 
ký sổ cái.

»
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Mẩu B09 -  CTQ
(Ban hành theo Thông tư số 125/2011/TT-BTC 

ngày 5/9/2011 cùa Bộ Tài chính)

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tiêp theo)

3. Tóm tắt những chính sách kế toán chủ yếu
Sau đây là những chính sách kế toán chủ yếu được Công ty áp dụng trong việc lập báo cáo tài chính 
này.

(a) Các giao dịch bằng ngoại tệ
Các giao dịch bằng các đon vị tiền khác VND trong năm được quy đổi sang VND theo tỷ giá xấp xỉ 
với tỷ giá thực tế tại ngày giao dịch.

Các khoản mục tài sản và nợ phải trả có gốc bằng đon vị tiền tệ khác VND được lần lưọt quy đối 
sang VND theo tỷ giá mua chuyển khoản và tỷ giá bán chuyển khoản của ngân hàng thương mại nơi 
Công ty thường xuyên có giao dịch tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

(b) Tiền và các khoản tương đương tiền
Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền đang chuyển và tiền gửi ngân 
hàng không kỳ hạn. Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngấn hạn có tính thanh khoản 
cao, có thể dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định, không có nhiều rủi ro về thay đổi giá 
trị và được sử dụng cho mục đích đáp ứng các cam kết chi tiền ngắn hạn hon là cho mục đích đầu tư 
hay là các mục đích khác.

(c) Các khoản đầu tư

Đầu tư  nắm giữ  đến ngày đáo hạn

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là các khoản đầu tư mà Tổng Giám đốc của Công ty dự định và có 
khả năng nắm giữ đến ngày đáo hạn. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bao gồm tiền gửi có kỳ hạn 
tại ngân hàng và được ghi nhận theo giá gốc trừ đi dự phòng phải thu khó đòi.

(d) Các khoản phải thu

Các khoản phải thu khách hàng và các khoản phải thu khác được phản ánh theo giá gốc trừ đi dự 
phòng phải thu khó đòi.

Dự phòng phải thu khó đòi được lập dựa trên tình trạng quá hạn của các khoản nợ hoặc mức 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.
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Dự phòng phải thu khó đòi dựa trên tình trạng quá hạn được trích lập như sau:

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tiêp theo)

Thời gian quá hạn Tỷ lệ trích lập dự phòng

Từ trên sáu (06) tháng đến dưới một (01) năm 30%
Từ một (01) năm đến dưới hai (02) năm 50%
Từ hai (02) năm đến dưới ba (03) năm 70%
Trên ba (03) năm 100%

Tăng/giảm số dư tài khoản dự phòng phải thu khó đòi được hạch toán là chi phí/thu nhập trên báo 
cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm, ngoại trừ trưòng họp dự phòng phải thu khó đòi được 
sử dụng để xóa sổ các khoản nợ đã được trích lập dự phòng và không có khả năng thu hồi. Khoản dự 
phòng chỉ được hoàn nhập đến mức tối đa bằng giá trị ghi sổ của các khoản phải thu này khi giả định 
không có khoản dự phòng nào đã được ghi nhận.

(e) Tài sản cố định hữu hình

(i) Nguyên giá

Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài 
sản cố định hữu hình bao gồm giá mua, thuế nhập khẩu, các loại thuế mua hàng không hoàn lại và 
chi phí liên quan trực tiếp để đưa tài sản đến vị trí và trạng thái hoạt động cho mục đích sử dụng đã 
dự kiến. Các chi phí phát sinh sau khi tài sản cố định hữu hình đã đưa vào hoạt động như chi phí sửa 
chữa, bảo dưỡng và đại tu được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm mà 
chi phí phát sinh. Trong các trường hợp có thể chứng minh một cách rõ ràng rằng các khoản chi phí 
này làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai dự tính thu được từ việc sử dụng tài sản cố định hữu hình 
vượt trên mức hoạt động tiêu chuẩn theo như đánh giá ban đầu, thì các chi phí này được vốn hoá như 
một khoản nguyên giá tăng thêm của tài sản cố định hữu hình.

(ii) Khấu hao

Khấu hao được tính theo phưong pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản 
cố định hữu hình. Thời gian hữu dụng ước tính như sau:

■ chi phí nâng cấp văn phòng 4 năm
■ thiết bị, dụng cụ quản lý 3 - 5  năm

Ạ

7

(f) Tài sản cố định vô hình 

Phần mềm máy vi tính

G iá m ua của phần m ềm  m áy vi tính m ới m à phần m ềm  này không phải là m ột bộ phận gan kết với 
phần cứng có liên quan thì được vốn hóa và hạch toán như tài sản cố định vô hình. Phần mềm máy 
vi tính được tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong thời gian từ 3 đến 5 năm.
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ngày 5/9/2011 của Bộ Tài chỉnh)

(g) Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang phản ánh các khoản chi phí mua sắm hoặc triển khai tài sản cố định 
hữu hình và tài sản cố định vô hình chưa được hoàn thành hoặc chưa iắp đặt xong. Không tính khâu 
hao cho chi phí xây dựng cơ bản dở dang trong quá trình xây dựng và lắp đặt.

(h) Chi phí trả trước dài hạn

(ì) Công cụ và dụng cụ

Công cụ và dụng cụ bao gồm các tài sản Công ty nắm giữ để sử dụng trong quá trình hoạt động kinh 
doanh bình thường, với nguyên giá của mỗi tài sản thấp hơn 30 triệu VND và do đó không đủ điều 
kiện ghi nhận là tài sản cố định theo Điều 3, Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 
2013 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
Giá trị còn lại của các tài sản này được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong thời gian từ 
trên 1 đến 3 năm.

(ii) Chi ph í khác

Chi phí khác bao gồm chi phí nâng cấp thiết bị, chi phí thiết kế website và chi phí khác được ghi 
nhận theo giá gốc và được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong vòng thời gian từ 2 đến 4 
năm.

(i) Các khoản phải trả người bán và các khoản phải trả khác
Các khoản phải trả người bán và các khoản phải trả khác được thể hiện theo giá gốc. ^

X\

(j) Quỹ dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư 'Hs , ' )N
Theo Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính (“Thông tư 212”) J
và Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 6 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính (“Thông tư 146”),
công ty quản lý quỹ phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp hoặc trích lập quỹ dự phòng bồi
thưòng thiệt hại cho nhà đầu tư. Công ty đang thực hiện trích lập quỹ dự phòng bồi thường thiệt hại
cho nhà đầu tư theo chính sách nội bộ tại văn bản phê duyệt số IC/2021/002 ngày 18 tháng 1 năm
2021.

(k) Dự phòng
Một khoản dự phòng được ghi nhận nếu, do kết quả của một sự kiện trong quá khứ, Công ty có nghĩa 
vụ pháp lý hiện tại hoặc liên đới có thể ước tính một cách đáng tin cậy, và chắc chắn sẽ làm giảm sút 
các lợi ích kinh tế trong tương lai để thanh toán các khoản nợ phải trả do nghĩa vụ đó. Khoản dự 
phòng được xác định bằng cách chiết khấu dòng tiền dự kiến phải trả trong tương lai với tỷ lệ chiết 
khấu trước thuế phản ánh đánh giá của thị trường ở thời điểm hiện tại về giá trị thời gian của tiền và 
rủi ro cụ thể của khoản nợ đó.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tiêp theo)
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Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tiêp theo)

Thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên lợi nhuận hoặc lỗ của năm bao gồm thuế thu nhập hiện hành 
và thuế thu nhập hoãn lại. Thuê thu nhập doanh nghiệp được ghi nhận trong báo cáo kêt quả hoạt 
động kinh doanh ngoại trừ trường họp có các khoản thuế thu nhập liên quan đến các khoản mục được 
ghi nhận thăng vào vôn chủ sở hữu, thì khi đó các thuê thu nhập này cũng được ghi nhận thăng vào 
vốn chủ sở hữu.

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế dự kiến phải nộp dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm, sử 
dụng các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, và các khoản điều chỉnh thuế 
phải nộp liên quan đến những năm trước.

Thuế thu nhập hoãn lại được tính theo phương pháp bảng cân đối kế toán cho các chênh lệch tạm 
thời giữa giá trị ghi sổ cho mục đích báo cáo tài chính và giá trị sử dụng cho mục đích tính thuế của 
các khoản mục tài sản và nợ phải trả. Giá trị của thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận dựa trên cách 
thức dự kiến thu hồi hoặc thanh toán giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản và nợ phải trả sử dụng 
các mức thuế suất có hiệu lực hoặc cơ bản có hiệu lực tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận trong phạm vi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế 
trong tương lai để chênh lệch tạm thời này có thể sử dụng được. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được 
ghi giảm trong phạm vi không còn chắc chắn là các lợi ích về thuế liên quan này sẽ sử dụng được.

(m) Vốn góp

Vốn góp được ghi nhận tại ngày góp vốn theo số thực góp trừ đi các chi phí liên quan trực tiếp đến 
việc góp vốn.

(n) Các quỹ dự trữ bắt buộc
Theo Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 6 tháng 10 năm 2014 do Bộ Tài Chính ban hành về hướng 
dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, Công ty phải trích lập các 
quỹ sau từ lợi nhuận sau thuế:

Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ được dùng để bổ sung vốn điều lệ của Công ty theo quyết định của 
chủ sở hữu.

Quỹ dự phòng tài chính dùng để bù đắp phần còn lại của những tổn thất, thiệt hại về tài sản xảy ra 
trong quá trình kinh doanh sau khi đã được bù đắp bằng tiền bồi thường của các tổ chức, cá nhân gây 
ra tổn thất, của tổ chức bảo hiểm.

Quỹ dự phòng tài chính và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ không được phép phân phối và được ghi 
nhận như một phần của vốn chủ sở hữu.

Mầu B09 -  CTQ
(Ban hành theo Thông tư số 125/2011/TT-BTC 

ngày 5/9/2011 cùa Bộ Tài chính)

(1) Thuế

Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 
Quỹ dự phòng tài chính

Số trích lập hàng năm số dư tối đa

5% lợi nhuận sau thuế 10% vốn điều lệ
5% lợi nhuận sau thuế 10% vốn điều lệ
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(o) Phân loại các công cụ tài chính
Nhằm mục đích duy nhất là cung cấp các thông tin thuyết minh về tầm quan trọng của các công cụ 
tài chính đối với tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty và tính chất và mức 
độ rủi ro phát sinh từ các công cụ tài chính, Công ty phân loại các công cụ tài chính như sau:

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tiêp theo)

(i) Tài sản tài chính

Tài sản tài chính được xác định theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Tài sản tài chính được xác định theo giá trị họp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
là một tài sản tài chính thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

■ Tài sản tài chính được Tổng Giám đốc phân loại vào nhóm nắm giữ để kinh doanh. Tài sản tài 
chính được phân loại vào nhóm nắm giữ để kinh doanh, nếu:

tài sản được mua chủ yếu cho mục đích bán lại trong thời gian ngắn;

có bằng chứng về việc kinh doanh công cụ đó nhằm mục đích thu lợi ngắn hạn; hoặc

là công cụ tài chính phái sinh (ngoại trừ các công cụ tài chính phái sinh được xác định là một 
họp đồng bảo lãnh tài chính hoặc một công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả).

■ Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, Công ty xếp tài sản tài chính vào nhóm xác định theo giá trị họp 
lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là các tài sản tài chính phi phái sinh với các khoản thanh 
toán cố định hoặc có thể xác định và có kỳ đáo hạn cố định mà Công ty có ý định và có khả năng giữ 
đến ngày đáo hạn, ngoại trừ:

■ các tài sản tài chính mà tại thời điểm ghi nhận ban đầu đã được Công ty xếp vào nhóm xác định
theo giá trị họp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;

■ các tài sản tài chính đã được Công ty xếp vào nhóm sẵn sàng để bán; và

■ các tài sản tài chính thỏa mãn định nghĩa về các khoản cho vay và phải thu.

Các khoăn cho vay và phái thu

Các khoản cho vay và phải thu là các tài sản tài chính phi phái sinh với các khoản thanh toán cố định 
hoặc có thể xác định và không được niêm yết trên thị trường, ngoại trừ:

■ các khoản mà Công ty có ý định bán ngay hoặc sẽ bán trong tưong lai gần được phân loại là tài
sản nắm giữ vì mục đích kinh doanh, và các loại mà tại thời điểm ghi nhận ban đầu được Công
ty xếp vào nhóm xác định theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;

■ các khoản được Công ty xếp vào nhóm sẵn sàng để bán tại thời điểm ghi nhận ban đầu; hoặc

■ các khoản mà người nắm giữ có thể không thu hồi được phần lớn giá trị đầu tư ban đầu, không
phải do suy giảm chất lượng tín dụng, và được phân loại vào nhóm sẵn sàng để bán.
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Mẩu B09 -  CTQ
(Ban hành theo Thông tư số 125/2011/TT-BTC 

ngày 5/9/2011 cùa Bộ Tài chỉnh)

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tiêp theo)

Tài sản tài chính sẵn sàng đê bán

Tài sản tài chính săn sàng đê bán là các tài sản tài chính phi phái sinh được xác định là săn sàng đê 
bán hoặc không được phân loại là:

■ các tài sản tài chính xác định theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;

■ các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn; hoặc

■ các khoản cho vay và các khoản phải thu.

(ii) N ợ  phải trả tài chính

Nợ phải trả tài chính được xác định theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh

Nợ phải trả tài chính được xác định theo giá trị họp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh là một khoản nợ phải trả tài chính thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

■ Nợ phải trả tài chính được Tổng Giám đốc phân loại vào nhóm nắm giữ đẻ kinh doanh. Một 
khoản nợ phải trả tài chính được phân loại vào nhóm nắm giữ để kinh doanh nếu:

khoản nợ đó được tạo ra chủ yếu cho mục đích mua lại trong thời gian ngắn;

có bằng chứng về việc kinh doanh công cụ đó nhằm mục đích thu lợi ngắn hạn; hoặc

là công cụ tài chính phái sinh (ngoại trừ các công cụ tài chính phái sinh được xác định là một 
họp đồng bảo lãnh tài chính hoặc một công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả).

■ Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, Công ty xếp nợ phải trả tài chính vào nhóm xác định theo giá trị 
hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Nợ phái trà tài chính được xác định theo giá trị phân bo

Các khoản nợ phải trả tài chính không được phân loại là nợ phải trả tài chính được xác định theo giá 
trị họp lý thông qua Báo cáo kết CỊuả hoạt động kinh doanh sẽ được phân loại là nợ phải trả tài chính 
được xác định theo giá trị phân bổ.

Việc phân loại các công cụ tài chính kể trên chỉ nhằm mục đích trình bày và thuyết minh và không 
nhằm mục đích mô tả phưong pháp xác định giá trị của các công cụ tài chính. Các chính sách kế 
toán về xác định giá trị của các công cụ tài chính được trình bày trong các thuyết minh liên quan 
khác.



Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam  
Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kêt thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tiêp theo)

Mầu B09 -  CTQ
(Ban hành theo Thông tư số 125/2011/TT-BTC 

ngày 5/9/2011 cùa Bộ Tài chính)

(p) Hợp đồng ủy thác đầu tư

Công ty nhận tiền từ khách hàng và sử dụng số tiền này đầu tư vào chứng khoán thay cho khách hàng 
theo các điều khoản của họp đồng ủy thác đầu tư. Khoản đầu tư vào chứng khoán thay cho khách 
hàng theo họp đồng ủy thác đầu tư và các tài sản và nợ phải trả liên quan đến các hợp đồng này được 
ghi nhận trong mục các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán theo hướng dẫn của Thông tư số 
125/2011/TT-BTC ngày 5 tháng 9 năm 2011 do Bộ Tài chính ban hành về hưóng dẫn kế toán áp 
dụng đối với công ty quản lý quỹ.

(q) Doanh thu và thu nhập khác

(i) Doanh thu cung cấp dịch vụ

Phí quản lý danh mục đầu tư và phí quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được ghi nhận trong báo cáo kết 
quả hoạt động kinh doanh khi các dịch vụ được cung cấp cho khách hàng theo các điều kiện và điều 
khoản của các họp đồng được ký với các khách hàng. Doanh thu không được ghi nhận nếu như có 
những yếu tổ không chắc chắn trọng yếu liên quan tới khả năng thu hồi các khoản phải thu.

(ii) Thu nhập từ  tiền lãi

Thu nhập từ tiền lãi được ghi nhận theo tỷ lệ tương ứng với thời gian dựa trên số dư gốc và lãi suất 
áp dụng.

(r) Thuê tài sản

(i) Tài sản thuê

Các tài sản thuê theo các họp đồng thuê được phân loại là thuê hoạt động và không được ghi nhận 
trên bảng cân đối kế toán của Công ty.

(ii) Các khoản thanh toán tiền thuê

Các khoản thanh toán tiền thuê hoạt động được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
theo phương pháp đường thẳng dựa vào thời hạn của họp đồng thuê. Các khoản hoa hồng đi thuê 
được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh như là một bộ phận họp thành của tổng 
chi phí thuê, trong suốt thời hạn thuê.
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Mẩu B09 -  CTQ
(Ban hành theo Thông tư sả 125/2011/TT-BTC 

ngày 5/9/2011 cùa Bộ Tài chính)

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tiêp theo)

Các bên liên quan

Các bên được xem là bên liên quan của Công ty nếu một bên có khả năng, trực tiếp hoặc gián tiếp, 
kiểm soát bên kia hoặc gây ảnh hưởng đáng kể tới bên kia trong việc ra các quyết định tài chính và 
hoạt động, hoặc khi Công ty và bên kia cùng chịu sự kiêm soát chung hoặc ảnh hưởng đáng kể chung. 
Các bên liên quan có thể là các công ty hoặc các cá nhân, bao gôm cả các thành viên gia đình thân 
cận của các cá nhân được xem là liên quan.

Các công ty liên quan đề cập tới chủ sở hữu (công ty mẹ), công ty mẹ cấp cao nhất và các công ty 
con, các công ty liên kết của các công ty này.

Các bên liên quan cũng bao gồm các quỹ do Công ty quản lý.

Sổ dư bằng không

Các khoản mục hay các số dư quy định trong Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 5 tháng 9 năm 
2011 do Bộ Tài chính ban hành về hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty quản lý quỹ và Chế 
độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam nếu không được thể hiện trên báo cáo tài chính này thì được hiểu 
là có số dư bằng không.

Thông tin so sánh

Thông tin so sánh trong báo cáo tài chính này được trình bày dưới dạng dữ liệu tương ứng. Theo 
phương pháp này, các thông tin so sánh của năm trước được trình bày như một phần không thế tách 
rời của báo cáo tài chính năm hiện tại và phải được xem xét trong mối liên hệ với các số liệu và 
thuyết minh của năm hiện tại. Theo đó, thông tin so sánh bao gồm trong báo cáo tài chính này không 
nhằm mục đích trình bày về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ 
của Công ty trong năm trước.
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Mẩu B09 -  CTQ
(Ban hành theo Thông tư số 125/2011/TT-BTC 

ngày 5/9/2011 cùa Bộ Tài chính)

4. Tiền và các khoản tương đương tiền

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tiêp theo)

31/12/2021
VND

31/12/2020
VND

Tiền gửi ngân hàng
• Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
■ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

3.186.133.343
84.881.097

1.180.869.560
84.854.300

3.271.014.440 1.265.723.860

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn -  ngắn hạn

31/12/2021
VND

31/12/2020
VND

Tiền gừi ngân hàng có kỳ hạn gốc từ trên ba tháng đến 
một năm và tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn còn lại không 
quá một năm tại:
■ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
■ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
■ Ngân hàng TMCP Phương Đông
■ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
■ Ngân hàng TMCP Á Châu
■ Ngân hàng TMCP Ngoại thưong Việt Nam

86.000.000.000
24.000. 000.000
20.000. 000.000 

6.000.000.000
19.000. 000.000
33.000. 000.000
40.700.000. 000 

4.500.000.000

136.000.000.000 97.200.000.000

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn này hưởng lãi suất năm từ 
4,9% đến 6,6% (31/12/2020: từ 5,3% đến 7,95%/năm).

II NI
ỈGT

K P I

'ịm
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Mầu B09 -  CTQ
(Ban hành theo Thông tư số 125/2011/TT-BTC 

ngày 5/9/2011 cùa Bộ Tài chính)

6. Phải thu hoạt động nghiệp vụ
31/12/2021 31/12/2020

VND VND

Phải thu phí quản lý danh mục đầu tư từ Công ty TNHH Bảo
hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (“DLVN”) -  công ty mẹ (i) 16.407.201.098 11.983.028.402
Phải thu phí quản lý quỹ từ Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN
(“DFVN -  CAF”) (ii) 193.968.849 125.824.659
Phải thu phí quản lý quỹ từ Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN
(“DFVN -  FIX”) (ill) 48.328.488

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tiêp theo)

16.649.498.435 12.108.853.061

(i) Khoản phải thu phí quản lý danh mục đầu tư từ công ty mẹ không được đảm bảo, không chịu lãi và 
có thời hạn hoàn trả là 15 ngày kể từ ngày ghi trên hóa đon. Công ty có quyền tính lãi cho khoản 
chậm thanh toán với lãi suất tiền gửi có kỳ hạn 3 tháng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 
Nam.

(ii) Khoản phải thu hoạt động quản lý quỹ từ Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN không được đảm bảo, 
không chịu lãi và có thể thu được khi có yêu cầu.

(iii) Khoản phải thu hoạt động quản lý quỹ từ Quỳ Đầu tư Trái phiếu DFVN không được đảm bảo, không 
chịu lãi và có thể thu được khi có yêu cầu.

7. Phải thu khác

(a) Phải thu ngắn hạn khác

Lãi phải thu từ tiền gửi ngân hàng 
Tạm ứng cho người lao động (i)
Cầm cố, ký cược và phải thu ngắn hạn khác (ii)

31/12/2021 31/12/2020
VND VND

4.331.673.979 5.156.863.707
1.028.000.000

35.346.486 8.646.848

5.395.020.465 5.165.510.555

(i) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, khoản ứng trước tiền lương cho người lao động có kỳ hạn còn lại 
không quá một năm, trong đó các khoản ứng trước tiền lương cho người lao động có kỳ hạn còn lại 
không quá ba tháng là 294.000.000 VND và có kỳ hạn từ trên ba tháng đến dưới 12 tháng là 
734.000.000 VND.

(ii) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, khoản phải thu ngắn hạn khác có kỳ hạn còn lại không quá một năm, 
trong đó các khoản phải thu có kỳ hạn còn lại không quá ba tháng là 27.346.486 VND (31/12/2020: 
646.848 VND).
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Mẩu B09 -  CTQ
(Ban hành theo Thông tư số 125/2011/TT-BTC 

ngày 5/9/2011 của Bộ Tài chính)

Phải thu dài hạn khác
31/12/2021 31/12/2020

VND VND

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tiêp theo)

Tạm ứng cho người lao động 438.000.000
Cầm cố, ký cược và phải thu dài hạn khác 5.000.000 5.000.000

443.000.000 5.000.000

Chi phí trả trước

Chi phí trả trước ngắn hạn

31/12/2021
VND

31/12/2020
VND

Phí bảo trì phần mềm 
Phí truy cập dữ liệu 
Chi phí khác

8.960.417
103.455.000
197.834.853

751.344.422
103.455.000
195.975.098

310.250.270 1.050.774.520

Chi phí trả trước dài hạn

Công cụ 
và dụng cụ

VND

Chi phí 
khác 
VND

Tổng cộng 
VND

Số dư đầu năm 
Tăng trong năm 
Phân bổ trong năm

152.665.977
112.718.100

(108.256.868)

383.741.122
37.616.700

(224.355.074)

536.407.099
150.334.800

(332.611.942)

Số dư cuối năm 157.127.209 197.002.748 354.129.957



Mẩu B09 -  CTQ
(Ban hành theo Thông tư sổ 125/2011/TT-BTC 

ngày 5/9/2011 của Bộ Tài chính)

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tiêp theo)

9. Tài sản cố định hữu hình
Chi phí nâng cấp 

văn phòng
VND

Thiết bị, dụng cụ 
quản lý

VND
Tổng cộng 

VND

Nguyên giá

Số du đầu năm 
Tăng trong năm

228.519.500 2.031.232.500
155.277.100

2.259.752.000
155.277.100

Số du cuối năm 228.519.500 2.186.509.600 2.415.029.100

Giá trị hao mòn lũy kế

Số du đầu năm 
Khấu hao trong năm

138.063.865
57.129.875

1.226.951.458
298.512.102

1.365.015.323
355.641.977

Số du cuối năm 195.193.740 1.525.463.560 1.720.657.300

Giá trị còn lại

Số du đầu năm 
Số du cuối năm

90.455.635
33.325.760

804.281.042
661.046.040

894.736.677
694.371.800

Bao gồm trong tài sản cố định hữu hình tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 có các tài sản với nguyên giá 
là 890.257.500 VND (31/12/2020: 846.120.000VND), đã khấu hao hết nhung vẫn còn đang đuợc sử 
dụng.
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(Ban hành theo Thông tư số 125/2011/TT-BTC 

ngày 5/9/2011 của Bộ Tài chính)

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tiêp theo)

10. Tài sản cố định vô hình

Nguyên giá

Số dư đầu năm/số dư cuối năm

Giá trị hao mòn lũy kế

Số dư đầu năm 
Khấu hao trong năm

Số dư cuối năm

Giá trị còn lại

Số dư đầu năm 
Số dư cuối năm

Phần mềm 
máy vi tính

VND

4.558.108.148

3.875.833.947
554.895.451

4.430.729.398

682.274.201
127.378.750

Bao gồm trong tài sản cố định vô hình tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 có các tài sản có nguyên giá 
4.054.843.148 VND (31/12/2020: 417.200.000 VND)đãkhấu hao hết nhưng vẫn đang được sử dụng.

11. Chi phí xây dựng Cơ bản dở dang
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang phản ánh chi phí nâng ( 
quản lý đầu tư của Công ty.

cấp phần mềm Portia phục vụ cho hoạt động

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
Thuế
suất

31/12/2021
VND

31/12/2020
VND

Tài sàn thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận:
Chi phí phải trả 2 
Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư 2

N
©

 
X

©

0s 0s- 
o

 o 134.502.519
174.000.000

67.180.546
145.000.009

308.502.519 212.180.555
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ngày 5/9/2011 của Bộ Tài chinh)

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tiêp theo)

13. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

14.

15.

1/1/2021
Số phát sinh 
trong năm

Số đã nộp 
trong năm 31/12/2021

VND VND VND VND

Thuế thu nhập cá nhân 152.382.320 3.213.859.248 (3.209.243.884) 156.997.684
Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.696.429.424 11 332.600.309 (9.700.000.000) 3.329.029.733
Thuế khác - 172.499.714 (172.499.714) “

1.848.811.744 14.718.959.271 (13.081.743.598) 3.486.027.417

Chỉ phí phải trả ngắn hạn
31/12/2021 31/12/2020

VND VND

Lương tháng 13 và tiền thưởng cho nhân viên 4.154.570.000 4.770.203.000
Chi phí khác 672.512.595 335.902.730

4.827.082.595 5.106.105.730

Quỹ dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư
Biến động quỹ dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư trong năm như sau:

2021
VND

2020
VND

Số dư đầu năm
Trích lập dự phòng trong năm

725.000.044
144.999.956

580.000. 000
145.000. 044

Số dư cuối năm 870.000.000 725.000.044

4?

HÁ
ÍYÌ

M

ĩc
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Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tiêp theo)

16. Vốn góp
vốn điều lệ được duyệt và đã góp của Công ty là:

Tại ngày 31/12/2021 và 31/12/2020 
Được duyệt và đã góp

VND %

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (“DLVN”) 25.000.000.000 100%

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam, công ty mẹ, được thành lập tại Việt Nam.

17. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán

Cam kết thuê
Các khoản tiền thuê tối thiểu phải trả cho các họp đồng thuê hoạt động không được hủy ngang như 
sau:

31/12/2021 31/12/2020
VND VND

Trong vòng một năm 
Trong vòng hai đến năm năm

481.670.000 576.684.000
451.316.500

481.670.000 1.028.000.500

N
IH
ihll

k
£
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ngày 5/9/2011 của Bộ Tài chính)

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tiêp theo)

18. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác
Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác liên quan đến khoản tiền 
Dai-ichi Việt Nam (công ty mẹ). Chi tiết các khoản tiền

gửi của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ 
gửi theo các quỹ của công ty mẹ như sau:

31/12/2021
VND

31/12/2020
VND

Quỹ sản phẩm bảo hiểm liên kết đon vị
Tiền gửi ngân hàng 114.197.450.708 27.050.977.972

Quỹ sản phẩm bảo hiểm liên kết chung
Tiền gửi ngân hàng 45.036.239.260 189.326.998.693

Quỹ sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện
Tiền gửi ngân hàng 977.121.571 5.917.919

Quỹ sản phẩm bảo hiểm truyền thống
Tiền gửi ngân hàng 8.309.512.159 2.414.545.445

168.520.323.698 218.798.440.029
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Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam 
Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tiếp theo)
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19. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác
Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác trong nước là Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam, chi tiết theo các quỹ như sau:

31/12/2021 31/12/2020
Số lưọng Giá gốc Giá thi trường Số lượng Giá gốc Giá thi trường

VND VND VND VND
Quỹ sản phẩm bảo hiểm liên kết đon vị (*) (*)

Chứng khoán vôn niêm yêt 16.746.247 759.492.990.704 834.423.685.100 5.755.703 188.815.459.855 232.579.831.600
Chứng khoán nợ 370.000 36.692.864.800 53.563.380.000 370.000 36.692.864.800 52.984.530.000
Tiền gửi có kỳ hạn 173.140.000.000 173.140.000.000 34.900.000.000 34.900.000.000

Quỹ sản phâm bảo hiếm liên
kết chung

Chứng khoán nợ 117.845.366 16.803.151.165.706 19.772.104.808.376 91.126.656 12.172.667.543.086 14.958.010.255.243
Tiền gửi có kỳ hạn 868.400.000.000 868.400.000.000 976.600.000.000 976 600.000.000

Quỹ sản phấm bảo hiêm hưu trí tự nguyện
Chứng khoán nợ 1.150.010 126.627.350.000 164.810.150.000 1.150.010 126.627.350.000 161.188.050.000
Tiền gửi có kỳ hạn 88.280.000.000 88.280.000.000 88.820.000.000 88.820.000.000

Quỹ sản phâm bảo hiêm truyền thống
Chứng khoán nơ 89.775.072 12.132.668.972.737 15.370.600.887.454 78.989.242 10.155.441.015.780 13.285.696.898.638
Tiền gửi có kỳ hạn 2.427.500.000.000 2.427.500.000.000 2.637.900.000.000 2.637.900.000.000

33.415.953.343.947 39.752.822.910.930 26.418.464.233.521 32.428.679.565.481

(*) Giá thị trường của các khoản đầu tư được xác định theo các điều khoản về xác định giá thị trường được quy định trong họp đồng quản lý danh mục với 
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
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Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tiếp theo)

20. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác
31/12/2021 31/12/2020

Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác 
trong nước là DLVN

VND VND

Phải thu cổ tức 1.908.115.600 489.315.000
Phải thu bán cổ phiếu 5 199.289.350 -

7.107.404.950 489.315.000

>
Các khoản phải trả của nhà đâu tư ủy thác

31/12/2021 31/12/2020

Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác 
trong nước là DLVN
Phải trả cho Công ty TNHH Một thành viên

VND VND

Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam 16.407.201.098 11.983.028.402
Phải trả mua cổ phiếu 19.991.392.175 5.114.120.725

36.398.593.273 17.097.149.127

Doanh thu thuần từ hoạt động kỉnh doanh
Doanh thu thuần thể hiện tổng giá trị dịch vụ đã cung cấp không bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Doanh thu thuần bao gồm:

2021 2020
VND VND

Doanh thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư của DLVN 76.418.356.366 57.803.921.673
Doanh thu hoạt động quản lý quỹ (i) 2.481.822.064 1.178.295.665

78.900.178.430 58.982.217.338

Công ty hiện đang quản lý Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (“DFVN-CAF’) và Quỹ Đầu tư Trái 
Phiếu DFVN (“DFVN-FIX”) là các quỹ đầu tư được thành lập tại Việt Nam.
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Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tiêp theo)

Thông tin chi tiết về các quỹ này như sau:

Tên viết tắt
Hoạt động Giấy Chứng nhận Giá trị tài sản ròng

chính Đăng ký tại ngày
31/12/2021 ’ 31/12/2020 

VND VND

DFVN-CAF Quỹ đầu tư Số 34/GCN-UBCK ngày 3 
tháng 1 năm 2019 155.356.470.595 102.601.036.261

DFVN-FIX Quỹ đầu tư Số 02/GCN-UBCK ngày 4 
tháng 2 năm 2021 63.074.823.316

Theo điều lệ quỹ của Quỹ DFVN-CAF và DFVN-FIX, Công ty Quản lý Quỹ được nhận phí quản lý 
quỹ để thực hiện dịch vụ quản lý Quỹ DFVN-CAF và DFVN-FIX. Phí quản lý Quỹ DFVN-CAF và 
DFVN-FIX lần lưọt được tính là 1,5% và 0,9% trên Giá trị Tài sản ròng (“NAV”) của mỗi Quỹ trong 
một năm tài chính. Phí quản lý quỹ được tính tại các kỳ định giá dựa trên NAV trước phí tại ngày 
trước ngày định giá và được trả hàng tháng, số phí trả hàng tháng là tổng số phí được tính (trích lập) 
cho các ngày định giá thực hiện trong tháng.

23. Doanh thu hoạt động tài chính
2021 2020
VND VND

Thu nhập lãi tiền gửi ngân hàng 6.764.511.491 6.056.489.495

24. Chi phí quản lý doanh nghiệp

Lưong và các chi phí theo lưong 
Chi phí dịch vụ mua, thuê ngoài 
Công cụ dụng cụ và văn phòng phấm 
Khấu hao tài sản cố định 
Chi phí công tác, vận chuyển
Trích lập quỹ dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư 
Thuế và phí khác 
Chi phí khác

2021 2020 —

VND VND 04.

21.295.511.612 20.322.893.948 NH
5.410.005.756 4.640.386.376 ỉ TV
3.063.379.634 3.247.127.280 PA/

910.537.428 1.388.976.254
314.888.688 617.062.096
144.999.956 145.000.044 ■—
31.500.000 19.739.726

116.730.340 115.036.780

31.287.553.414 30.496.222.504
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Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tiêp theo)

25. Thuế thu nhập doanh nghiệp

(a) Ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2021 2020
VND VND

Chi phí thuế TNDN hiện hành
Năm hiện hành 11.229.029.733 4.994.033.362
Dự phòng thiếu trong năm trước 103.570.576

11.332.600.309 4.994.033.362

Lợi ích thuế TNDN hoãn lại
Phát sinh và hoàn nhập các khoản chênh lệch tạm thời (96.321.964) (28.005.390)

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 11.236.278.345 4.966.027.972

Đối chiếu thuế suất thực tế

2021
VND

2020
VND

Lợi nhuận kế toán trước thuế 54.377.136.313 34.487.334.439

Thuế tính theo thuế suất của Công ty 
Chi phí không được khấu trừ thuế 
Dự phòng thiếu trong năm trước 
Ưu đãi thuế (*)

10.875.427.263
257.280.506
103.570.576

6.897.466.888
208.861.097

(2.140.300.013)

11.236.278.345 4.966.027.972

(*) Công ty được hưởng ưu đãi giảm 30% chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm kết thúc ngày 31 
tháng 12 năm 2020 theo Nghị định 114/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 25 tháng 9 năm 
2020 áp dụng cho doanh nghiệp có doanh thu năm 2020 không vượt quá 200 tỷ VND.

$
NH
ÌNH
ì
A

(c) Thuế suất áp dụng
Theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, Công ty có nghĩa vụ phải nộp cho Nhà nước thuế 
thu nhập theo mức thuế suất 20% trên lợi nhuận tính thuế.
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26. Các giao dịch chủ yếu với các bên liên quan

(a) Giao dịch phát sinh trong năm

Trong năm, Công ty có các giao dịch chủ yếu với các bên liên quan như sau:

2021 2020
VND VND

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam 
(“DLVN”)  -  Công ty mẹ
Phí quản lý danh mục đầu tư 76.418.356.366 57.803.921.673
Chi phí trả hộ Công ty 23.156.170.061 19.433.260.698

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tiêp theo)

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (“DFVN -  CAF”) -  
Quỹ do Công ty quản lỷ
Phi quản lý quy 1.974.576.589 1.178.295.665

Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN (“D F V N -F IX ”) -  
Quỹ do Công ty quản lý
Phí quản lý quỹ 507.245.475

(b) Số dư với các bên liên quan

Tại ngày báo cáo, số dư vófi các bên liên quan như sau:

Công ty TNHH Bảo Hiếm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam
(“DL VN”) -  Công ty mẹ
Phải thu phí quản lý danh mục đầu tư

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (“DFVN-  CAF”) -  
Quỹ do Công ty quản lý 
Phải thu phí quản lý quỹ

Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN (“DFVN -  FIX”) -  
Quỹ do Công ty quản lý 
Phải thu phí quản lý quỹ

31/12/2021 31/12/2020
VND VND

16.407.201.098 11.983.028.402

193.968.849 125.824.659

48.328.488

Chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán

Số dư tiền gửi, danh mục đầu tư, các khoản phải thu và phải trả của nhà đầu tư ủy thác là DLVN đã 
được trình bày lần lượt tại Thuyết minh 18, Thuyết minh 19, Thuyết minh 20 và Thuyết minh 21.
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Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam  
Thuyêt minh báo cáo tài chính cho năm kêt thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tiêp theo)
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27. Quản lý rủi ro tài chính
Các loại rủi ro mà Công ty phải đối mặt do việc sử dụng các công cụ tài chính của mình bao gồm:

■ rủi ro tín dụng;
■ rủi ro thanh khoản; và
■ rủi ro thị trường.

(a) Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng là rủi ro lỗ tài chính của Công ty nếu bên đối tác của công cụ tài chính không đáp 
ứng được các nghĩa vụ theo họp đồng, và phát sinh chủ yếu từ tiền gửi ngân hàng, đầu tư nắm giũ' 
đến ngày đáo hạn và các khoản phải thu.

(ì) Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng

Tống giá trị ghi số của các tài sản tài chính thế hiện 
dụng tối đa tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm như sau:

mức rủi ro tín dụng tối đa. Mức độ rủi ro tín

Thuyết 31/12/2021 31/12/2020
minh VND VND

Tiền gửi ngân hàng và các khoản tưong đưong tiền (ii) 3.271.014.440 1.265.723.860
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (iii) 136.000.000.000 97.200.000.000
Phải thu hoạt động nghiệp vụ (iv) 16.649.498.435 12.108.853.061
Phải thu ngắn hạn khác (iv) 5.395.020.465 5.165.510.555
Phải thu dài hạn khác (iv) 443.000.000

161.758.533.340

5.000.000

115.745.087.476

Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền

Các khoản tiền gửi ngân hàng và các khoản tưong đưong tiền của Công ty chủ yếu được gửi tại các 
tổ chức tài chính danh tiếng. Tổng Giám đốc không nhận thấy có rủi ro tín dụng trọng yếu nào từ 
các khoản tiền gửi này và không cho rằng các tổ chức tài chính này có thể mất khả năng trả nợ và 
gây tổn thất cho Công ty.

(7/7) Đầu tư  nắm giữ  đến ngày đáo hạn

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn của Công ty bao gồm các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại tổ chức tài 
chính danh tiếng. Tổng Giám đốc không nhận thấy có rủi ro tín dụng trọng yếu nào từ các khoản 
tiền gửi có kỳ hạn này và không cho rằng các tổ chức tài chính này có thể mất khả năng trả nợ và gây 
tổn thất cho Công ty.
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(iv) Phải thu khách hàng, phải thu hoạt động nghiệp vụ và phải thu khác

Phải thu khách hàng, phải thu hoạt động nghiệp vụ và phải thu khác chủ yếu bao gồm phải thu hoạt 
động quản lý quỹ, phải thu hoạt động quản lý đanh mục đầu tư, phải thu lãi tiền gửi và các khoản 
phải thu khác. Rủi ro tín dụng liên quan đến các khoản phải thu hoạt động quản lý quỹ được xem là 
rất thấp do các khoản phải thu này là phải thu từ quỹ thuộc quản lý của Công ty. Rủi ro tín dụng liên 
quan đến các giao dịch chưa thanh toán được xem là rất thấp do các giao dịch này có thời gian thanh 
toán ngắn. Tổng Giám đốc tin rằng các khoản phải thu này có chất lưọng tín dụng cao.

(b) Rủi ro thanh khoản
Rủi ro thanh khoản là rủi ro trong đó Công ty không thể thanh toán cho các nghĩa vụ tài chính khi 
đến hạn. Phương thức quản lý thanh khoản của Công ty là đảm bảo ở mức cao nhất rằng Công ty 
luôn có đủ khả năng thanh khoản để thanh toán các khoản phải trả khi đến hạn, trong điều kiện bình 
thường cũng như trong điều kiện căng thẳng về mặt tài chính, mà không làm phát sinh các mức tổn 
thất không thế chấp nhận được hoặc có nguy cơ gây tổn hại đến danh tiếng của Công ty.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tiếp theo)

Các khoản nợ tài chính có khoản thanh toán cố định hoặc có thể xác định được bao gồm cả khoản 
thanh toán tiền lãi ước tính có thời gian đáo hạn theo hợp đồng như sau:

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 Giá trị
ghi sổ 
VND

Dòng tiền 
theo hợp đồng 

VND

Trong vòng 
1 năm
VND

Chi phí phải trả ngắn hạn 
Phải trả ngắn hạn khác

4.827.082.595
282.875.432

4.827.082.595
282.875.432

4.827.082.595
282.875.432

5.109.958.027 5.109.958.027 5.109.958.027

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 Giá trị
ghi sổ 
VND

Dòng tiền 
theo hợp đồng 

VND

Trong vòng 
1 năm
VND

Chi phí phải trả ngắn hạn 
Phải trả ngắn hạn khác

5.106.105.730
495.006.337

5.106.105.730
495.006.337

5.106.105.730
495.006.337

5.601.112.067 5.601.112.067 5.601.112.067
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(c) Rủi ro thị trường
Rủi ro thị trường là rủi ro mà những biến động về giá thị trường, như tỷ giá hối đoái, lãi suất và giá 
cổ phiếu sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty hoặc giá trị của các công cụ tài chính mà 
Công ty nắm giữ. Mục đích của việc quản lý rủi ro thị trường là quản lý và kiểm soát các rủi ro thị 
trưòng trong giới hạn có thể chấp nhận được, trong khi vẫn tối đa hóa lợi nhuận thu được.

(i) R ủi ro lãi suất

Rủi ro lãi suất là rủi ro mà giá trị họp lý hoặc dòng tiền trong tưcmg lai của các công cụ tài chính của 
Công ty sẽ biến động do sự thay đổi của lãi suất thị trường.

Tại ngày báo cáo, các công cụ tài chính chịu lãi suất của Công ty như sau:

Giá trị ghi sổ
31/12/2021 31/12/2020

VND VND

Các công cụ tài chính có lãi suất cố định
Tiền gửi ngân hàng
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn -  ngắn hạn

3.271.014.440 1.265.723.860
136.000.000.000 97.200.000.000

139.271.014.440 98.465.723.860

(li) Rủi ro tỷ giá hổi đoái

Rủi ro tỷ giá hối đoái là rủi ro mà giá trị họp lý hoặc các dòng tiền trong tương lai của một công cụ 
tài chính thay đối do biến động tỷ giá hối đoái.

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 và ngày 31 tháng 12 năm 2020, Công ty không bị ảnh hưởng trọng 
yếu bởi rủi ro tỷ giá hối đoái do các tài sản và nợ phải trả của Công ty chủ yếu có gốc tiền tệ là Đồng 
Việt Nam, là đon vị tiền tệ kế toán của Công ty.
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(d) Giá trị hợp lý của các tài sản và nợ phải trả tài chính
Giá trị họp lý là giá trị được xác định phù họp với giá thị trường, có thể nhận được khi bán một tài 
sản hoặc chuyển nhượng một khoản nợ phải trả tại thời điểm xác định giá trị.

Giá trị họp lý của các tài sản và nợ phải trả tài chính, cùng với các giá trị ghi sổ của chúng được trình 
bày tại bảng cân đối kế toán, như sau:

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tiêp theo)

31/12/2021
Giá trị ghi sổ Giá trị hợp lý

VND VND
Tài sản tài chính
Được phân loại là các khoán đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:
■ Tiền gửi ngân hàng

có kỳ hạn 136.000.000.000 136.000.000.000

Được phản loại là các khoản cho vay và phải thu:
■ Tiền và các khoản

tương đương tiền
■ Phải thu hoạt động 

nghiệp vụ
■ Phải thu ngắn hạn 

khác
■ Phải thu dài hạn 

khác

3.271.014.440 3.271.014.440

16.649.498.435 16.649.498.435

5.395.020.465

443.000.000

5.395.020.465

443.000.000

31/12/2020
Giá trị ghi sổ Giá trị hợp lý 

VND VND

97.200.000.000

1.265.723.860

12.108.853.061

5.165.510.555

5.000.000

97.200.000.000

1.265.723.860

12.108.853.061

5.165.510.555

5.000.000

Nợ phải trả tài chính
Được phán loại là nợ phai trả tài chính được xác định theo giá trị phân bô:
■ Chi phí phải trả

ngắn hạn (4.827.082.595) (4.827.082.595) (5.106.105.730) (5.106.105.730)
■ Phải trả ngắn hạn

khác ’ (282.875.432) (282.875.432) (495.006.337) (495.006.337)

Cơ sở xác định giá trị họp lý

Công ty sử dụng các phương pháp và giả định sau trong việc ước tính giá trị họp lý của các tài sản 
và nợ phải trả tài chính:

■ Giá trị họp lý của tiền và các khoản tương đương tiền là số dư tại ngày kết thúc kỳ kế toán 
năm.

■ Giá trị hợp lý của các tài sản và nợ phải trả tài chính khác của Công ty xấp xỉ giá trị ghi sổ 
của chúng do thời gian đáo hạn ngắn của các công cụ tài chính này.
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28. Thông tin so sánh
Thông tin so sánh được mang sang từ số liệu trình bày trong báo cáo tài chính của Công ty tại ngày 
và cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Ngày 25 tháng 3 năm 2022 

Người lập:

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh 
Ke toán tổng hợp 

kiêm Ke toán trưởìĩg

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh
Ke toán trưởng

ng Trấn Châu Danh 
Tông Giám đốc
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