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Phần Thứ ba 
CHẾ ĐỘ SỔ KẾ TOÁN 

 

1. Quy định chung 

Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh 
tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên 
quan đến Quỹ mở. 

Quỹ mở phải thực hiện các quy định về sổ kế toán trong Luật Kế toán, Nghị 
định hướng dẫn Luật Kế toán của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Kế toán trong lĩnh vực kinh doanh, các văn bản hướng 
dẫn thi hành Luật Kế toán và Chế độ kế toán này. 

2. Các loại sổ kế toán 

Mỗi Quỹ mở chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm. Sổ kế 
toán gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết. 

Sổ kế toán tổng hợp, gồm: Các Sổ Nhật ký, Sổ Cái.  

Số kế toán chi tiết, gồm: Các Sổ kế toán chi tiết. 

Nhà nước quy định bắt buộc về mẫu sổ, nội dung và phương pháp ghi chép đối 
với các loại Sổ Cái, các sổ Nhật ký; quy định mang tính hướng dẫn đối với các loại 
sổ kế toán chi tiết. 

2.1. Sổ kế toán tổng hợp 

2.1.1. Sổ Nhật ký 

Sổ Nhật ký dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong 
từng kỳ kế toán và trong một niên độ kế toán theo trình tự thời gian và quan hệ đối 
ứng các tài khoản của các nghiệp vụ đó. Số liệu kế toán trên sổ Nhật ký phản ánh 
tổng số phát sinh Bên Nợ và Bên Có của tất cả các tài khoản kế toán sử dụng ở 
Quỹ mở (Nhật ký chung) trừ các tài khoản đã theo dõi, ghi chép trên các Sổ Nhật 
ký đặc biệt. 

Sổ Nhật ký phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:  

Ngày, tháng ghi sổ; 

Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;  

Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh; 

Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. 

2.1.2. Các Sổ Nhật ký đặc biệt 

2.1.3. Sổ Cái 

Sổ cái dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng kỳ 
và trong một niên độ kế toán theo các tài khoản kế toán được quy định trong chế độ 
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tài khoản kế toán áp dụng cho Quỹ mở. Số liệu kế toán trên Sổ Cái phản ánh tổng hợp 
tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của Quỹ mở. 
Sổ Cái phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:  

Ngày, tháng ghi sổ; 

Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ; 

Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh; 

Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào Bên Nợ hoặc Bên Có 
của tài khoản.  

2.2. Sổ kế toán chi tiết 

Sổ kế toán chi tiết dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh 
liên quan đến các đối tượng kế toán cần thiết phải theo dõi chi tiết theo yêu cầu 
quản lý. Số liệu trên sổ kế toán chi tiết cung cấp các thông tin phục vụ cho việc 
quản lý từng loại tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí chưa được phản ánh trên 
Sổ Nhật ký và Sổ Cái . 

Số lượng, kết cấu các sổ kế toán chi tiết không quy định bắt buộc. Các Quỹ mở 
căn cứ vào quy định mang tính hướng dẫn của Nhà nước về sổ kế toán chi tiết và 
yêu cầu quản lý của Quỹ mở để mở các sổ kế toán chi tiết cần thiết, phù hợp. 

3. Hệ thống sổ kế toán 

Mỗi Quỹ mở chỉ có một hệ thống sổ kế toán chính thức và duy nhất cho một 
kỳ kế toán năm. Quỹ mở phải căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán áp dụng tại 
Quỹ mở và yêu cầu quản lý để mở đủ các sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết 
cần thiết. 

4. Trách nhiệm của người giữ và ghi sổ kế toán 

Sổ kế toán phải được quản lý chặt chẽ, phân công rõ ràng trách nhiệm cá nhân 
giữ và ghi sổ. Sổ kế toán giao cho nhân viên nào thì nhân viên đó phải chịu trách 
nhiệm về những điều ghi trong sổ và việc giữ sổ trong suốt thời gian dùng sổ. 

Khi có sự thay đổi nhân viên giữ và ghi sổ, kế toán trưởng phải tổ chức việc 
bàn giao trách nhiệm quản lý và ghi sổ kế toán giữa nhân viên cũ và nhân viên 
mới. Biên bản bàn giao phải được kế toán trưởng ký xác nhận. 

5. Ghi sổ kế toán bằng tay hoặc bằng phần mềm kế toán 

Đơn vị kế toán được ghi sổ kế toán bằng tay hoặc ghi sổ kế toán bằng phần 
mềm kế toán. 

Trường hợp ghi sổ bằng tay phải theo một trong các hình thức kế toán và mẫu 
sổ kế toán theo quy định tại Mục II - “Các hình thức kế toán”. Đơn vị được mở 
thêm các sổ kế toán chi tiết theo yêu cầu quản lý của đơn vị. 
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Trường hợp ghi sổ kế toán bằng phần mềm kế toán thì Quỹ mở được lựa chọn 
mua hoặc tự xây dựng chương trình phần mềm kế toán cho phù hợp. Hình thức kế 
toán bằng phần mềm kế toán áp dụng tại Quỹ mở phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Có đủ các sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết cần thiết để đáp ứng yêu 
cầu kế toán theo quy định. Các sổ kế toán tổng hợp phải có đầy đủ các yếu tố theo 
quy định của Chế độ sổ kế toán. 

- Thực hiện đúng các quy định về mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và sửa chữa sổ kế 
toán theo quy định của Luật Kế toán, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kế toán 
và quy định tại Chế độ kế toán này. 

- Quỹ mở phải căn cứ vào các tiêu chuẩn, điều kiện của phần mềm kế toán do 
Bộ Tài chính quy định để lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp với yêu cầu quản lý 
và điều kiện của Quỹ mở. 

6. Mở và ghi sổ kế toán 

6.1. Mở sổ 

Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm. Đối với Quỹ mở mới thành lập, 
sổ kế toán phải mở từ ngày thành lập. Người đại diện theo pháp luật và kế toán 
trưởng của Công ty Quản lý quỹ có trách nhiệm ký duyệt các sổ kế toán ghi bằng 
tay trước khi sử dụng, hoặc ký duyệt vào sổ kế toán chính thức sau khi in ra từ 
phần mềm kế toán. 

Sổ kế toán phải dùng mẫu in sẵn hoặc kẻ sẵn, có thể đóng thành quyển hoặc để 
tờ rời. Các tờ sổ khi dùng xong phải đóng thành quyển để lưu trữ. 

Trước khi dùng sổ kế toán phải hoàn thiện các thủ tục sau: 

Đối với sổ kế toán dạng quyển: 

Trang đầu sổ phải ghi tõ tên Quỹ mở, tên sổ, ngày mở sổ, niên độ kế toán và 
kỳ ghi sổ, họ tên, chữ ký của người giữ và ghi sổ, của kế toán trưởng và người đại 
diện theo pháp luật của Công ty Quản lý quỹ, ngày kết thúc ghi sổ hoặc ngày 
chuyển giao cho người khác 

Sổ kế toán phải đánh số trang từ trang đầu đến trang cuối, giữa hai trang sổ 
phải đóng dấu giáp lai của đơn vị kế toán. 

Đối với sổ tờ rời: 

Đầu mỗi sổ tờ rời phải ghi rõ tên Quỹ mở, số thứ tự của từng tờ sổ, tên sổ, 
tháng sử dụng, họ tên người giữ và ghi sổ. Các tờ rời trước khi dùng phải được 
giám đốc Công ty Quản lý quỹ hoặc người được ủy quyền ký xác nhận, đóng dấu 
và ghi vào sổ đăng ký sử dụng sổ tờ rời. Các sổ tờ rời phải được sắp xếp theo thứ 
tự các tài khoản kế toán và phải đảm bảo sự an toàn, dễ tìm. 
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6.2. Ghi sổ 

Việc ghi sổ kế toán nhất thiết phải căn cứ vào chứng từ kế toán đã được kiểm 
tra bảo đảm các quy định về chứng từ kế toán. Mọi số liệu ghi trên sổ kế toán bắt 
buộc phải có chứng từ kế toán hợp pháp, hợp lý chứng minh. 

6.3. Khóa sổ 

Cuối kỳ kế toán phải khóa sổ kế toán trước khi lập Báo cáo tài chính. Ngoài ra 
phải khóa sổ kế toán trong các trường hợp kiểm kê hoặc các trường hợp khác theo 
quy định của pháp luật. 

7. Sửa chữa sổ kế toán 

7.1. Khi phát hiện sổ kế toán ghi bằng tay có sai sót trong quá trình ghi sổ kế 
toán thì không được tẩy xóa làm mất dấu vết thông tin, số liệu ghi sai mà phải sửa 
chữa theo một trong các phương pháp sau: 

(1) - Phương pháp cải chính: 

Phương pháp này dùng để đính chính những sai sót bằng cách gạch một đường 
thẳng xóa bỏ chỗ ghi sai nhưng vẫn đảm bảo nhìn rõ nội dung sai. Trên chỗ bị xóa 
bỏ ghi con số hoặc chữ đúng bằng mực thường ở phía trên và phải có chữ ký của 
kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán của Công ty Quản lý quỹ bên cạnh chỗ sửa. 
Phương pháp này áp dụng cho các trường hợp: 

- Sai sót trong diễn giải, không liên quan đến quan hệ đối ứng của các tài khoản; 

- Sai sót không ảnh hưởng đến số tiền tổng cộng. 

(2) - Phương pháp ghi số âm (còn gọi Phương pháp ghi đỏ): 

Phương pháp này dùng để điều chỉnh những sai sót bằng cách: Ghi lại bằng 
mực đỏ hoặc ghi trong ngoặc đơn bút toán đã ghi sai để hủy bút toán đã ghi sai. 
Ghi lại bút toán đúng bằng mực thường để thay thế. 

Phương pháp này áp dụng cho các trường hợp: 

- Sai về quan hệ đối ứng giữa các tài khoản do định khoản sai đã ghi sổ kế toán 
mà không thể sửa lại bằng phương pháp cải chính; 

- Phát hiện ra sai sót sau khi đã nộp Báo cáo tài chính cho cơ quan có thẩm 
quyền. Trong trường hợp này được sửa chữa sai sót vào sổ kế toán năm phát hiện 
ra sai sót theo phương pháp phi hồi tố, hoặc hồi tố theo quy định của chuẩn mực kế 
toán số 29 “Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót”; 

- Sai sót trong đó bút toán ở tài khoản đã ghi số tiền nhiều lần hoặc con số ghi 
sai lớn hơn con số ghi đúng. 

Khi dùng phương pháp ghi số âm để đính chính chỗ sai thì phải lập một “Chứng từ 
ghi sổ đính chính” do kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) ký xác nhận. 
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(3) - Phương pháp ghi bổ sung: 

Phương pháp này áp dụng cho trường hợp ghi đúng về quan hệ đối ứng tài 
khoản nhưng số tiền ghi sổ ít hơn số tiền trên chứng từ hoặc là bỏ sót không cộng 
đủ số tiền ghi trên chứng từ. Sửa chữa theo phương pháp này phải lập “Chứng từ 
ghi sổ bổ sung" để ghi bổ sung bằng mực thường số tiền chênh lệch còn thiếu so 
với chứng từ. 

7.2. Sửa chữa trong trường hợp ghi sổ kế toán bằng phần mềm kế toán 

 (1) - Trường hợp phát hiện sai sót trước khi Báo cáo tài chính năm nộp cho cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trực tiếp vào sổ kế toán của năm 
đó trên phần mềm kế toán; 

(2) - Trường hợp phát hiện sai sót sau khi Báo cáo tài chính năm đã nộp cho cơ 
quan Nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trực tiếp vào sổ kế toán của năm 
đã phát hiện sai sót trên phần mềm kế toán và ghi chú vào dòng cuối của sổ kế toán 
năm có sai sót; 

(3) - Các trường hợp sửa chữa khi ghi sổ kế toán bằng phần mềm kế toán đều 
được thực hiện theo “Phương pháp ghi số âm” hoặc “Phương pháp ghi bổ sung”. 

7.3. Khi báo cáo quyết toán năm được duyệt hoặc khi công việc thanh tra, 
kiểm tra, kiểm toán kết thúc và đã có ý kiến kết luận chính thức, nếu có quyết 
định phải sửa chữa lại số liệu trên Báo cáo tài chính liên quan đến số liệu đã ghi 
sổ kế toán thì đơn vị phải sửa lại sổ kế toán và Số dư của những tài khoản kế toán 
có liên quan theo phương pháp quy định. Việc sửa chữa được thực hiện trực tiếp 
trên sổ kế toán của năm đã phát hiện sai sót, đồng thời phải ghi chú vào trang 
cuối (dòng cuối) của sổ kế toán năm trước có sai sót (nếu phát hiện sai sót Báo 
cáo tài chính đã nộp cho cơ quan có thẩm quyền) để tiện đối chiếu, kiểm tra. 

8. Điều chỉnh sổ kế toán 

Trường hợp Quỹ mở phải áp dụng hồi tố do thay đổi chính sách kế toán và 
phải điều chỉnh hồi tố do phát hiện sai sót trọng yếu trong các năm trước theo quy 
định của chuẩn mực kế toán số 29 “Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán 
và các sai sót” thì kế toán của Công ty Quản lý quỹ phải điều chỉnh Số dư đầu năm 
trên sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết của các tài khoản có liên quan. 

9. Hình thức sổ kế toán 

9.1. Quỹ mở được áp dụng hình thức kế toán sau: 

. Hình thức kế toán Nhật ký chung; 

. Trong hình thức sổ kế toán này phải có những quy định cụ thể về số lượng, kết 
cấu, mẫu sổ, trình tự, phương pháp ghi chép và mối quan hệ giữa các sổ kế toán. 

9.2. Công ty Quản lý quỹ phải căn cứ vào quy mô, đặc điểm hoạt động kinh 
doanh, yêu cầu quản lý, trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán, điều kiện trang 
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bị kỹ thuật tính toán, lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp cho Quỹ và phải tuân 
thủ theo đúng quy định của hình thức sổ kế toán đó, gồm: Các loại sổ và kết cấu 
các loại sổ, quan hệ đối chiếu kiểm tra, trình tự, phương pháp ghi chép các loại 
sổ kế toán. 

9. Hình thức kế toán Nhật ký chung 

9.1. Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung 

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung: Tất cả các nghiệp 
vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm 
là sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế 
(định khoản kế toán) của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên các sổ Nhật ký để 
ghi Sổ Cái theo từng nghiệp vụ phát sinh. 

Hình thức kế toán Nhật ký chung gồm các loại sổ chủ yếu sau: 

- Sổ Nhật ký chung, các Sổ Nhật ký đặc biệt; 

- Sổ Cái; 

- Các sổ, thẻ kế toán chi tiết. 

9.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung (Biểu số 01) 

 (1) Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi 
sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu 
đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. 
Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký 
chung, các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan. 

Trường hợp đơn vị mở các sổ Nhật ký đặc biệt thì hàng ngày, căn cứ vào các 
chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ, ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký đặc 
biệt liên quan. Định kỳ (3, 5, 10... ngày) hoặc cuối tháng, tùy khối lượng nghiệp vụ 
phát sinh, tổng hợp từng sổ Nhật ký đặc biệt, lấy số liệu để ghi vào các tài khoản 
phù hợp trên Sổ Cái, sau khi đã loại trừ số trùng lặp do một nghiệp vụ được ghi 
đồng thời vào nhiều sổ Nhật ký đặc biệt (nếu có). 

Các sổ Nhật ký đặc biệt gồm: 

(2) Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ Cái, lập Bảng cân đối 
số phát sinh. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và 
bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các Sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập 
các Báo cáo tài chính.Về nguyên tắc, Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh 
Có trên Bảng cân đối số phát sinh phải bằng Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát 
sinh Có trên sổ Nhật ký chung (hoặc sổ Nhật ký chung và các sổ Nhật ký đặc biệt 
sau khi đã loại trừ số trùng lặp trên các sổ Nhật ký đặc biệt) cùng kỳ. 
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Biểu số 01 
TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN 

THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ CHUNG 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày 

Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ 

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

- Công ty Quản lý quỹ phải bố trí cán bộ kế toán thực hiện việc mở, ghi các sổ kế 
toán cho Quỹ mở, tách biệt với hệ thống sổ kế toán của Công ty Quản lý quỹ. 

- Việc mở sổ, ghi sổ, bảo quản, lưu trữ sổ kế toán của Quỹ mở phải tuân 
theo quy định của Luật Kế toán, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Kế toán 
và các quy định cụ thể của CĐKT này. 

 

 

 

 

 

 

Chứng từ kế toán 
 

Sổ Nhật ký 
đặc biệt 

 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

 

Sổ, thẻ kế toán 
chi tiết 

 

Bảng tổng hợp 
chi tiết 

 
SỔ CÁI 

 

Bảng cân đối số 
phát sinh 

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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10. Danh mục hệ thống sổ kế toán áp dụng đối với Quỹ mở 
 

STT Tên sổ 
Áp dụng cho  

tài khoản 
Mẫu số Ghi chú 

I Sổ kế toán tổng hợp    

1 Sổ Nhật ký chung 

Áp dụng để ghi 

chép cho tất cả các nghiệp 
vụ phát sinh 

S01-QM  

2 Sổ cái 
Mỗi TK một sổ 

cái hoặc một trang sổ 
S02-QM  

3 
Sổ Nhật ký mua các 

khoản đầu tư 
331 S03-QM  

4 
Sổ Nhật ký bán các 

khoản đầu tư 
131 S04-QM  

5 Sổ Nhật ký thu tiền 112, 114, 115 S05-QM 

Mỗi TK mở một 

Nhật ký thu tiền 
riêng 

6 Sổ Nhật ký chi tiền 112, 114, 115 S06-QM 

Mỗi TK mở một 

Nhật ký chi tiền 
riêng 

II 
Sổ chi tiết các Tài 
khoản 

   

7 

Sổ kế toán chi tiết 
tiền gửi ngân hàng: 
Tiền gửi ngân hàng, 
Tiền gửi của Nhà 
đầu tư về mua Chứng 
chỉ quỹ, Tài khoản 
phong tỏa tổng hợp 

112, 114,115 S07-QM  

8 

Sổ kế toán chi tiết: 
Dùng chung cho các tài 
khoản còn lại có nhu 
cầu theo dõi chi tiết 

Các tài khoản có nhu cầu 
theo dõi chi tiết các         

đối tượng 
S08-QM  
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STT Tên sổ 
Áp dụng cho  

tài khoản 
Mẫu số Ghi chú 

 

Sổ kế toán chi tiết: 
Phải thu bán các 
khoản đầu tư, Phải thu 
và dự thu cổ tức, tiền 
lãi các khoản đầu tư 

131, 132 S08-QM  

 
Số kế toán Phải thu 
khác 

138 S08-QM  

 

Sổ chi tiết Dự phòng 
giảm giá tài sản nhận 
thế chấp, Dự phòng 
phải thu khó đòi 

129, 139   

 
Số kế toán Vay ngắn 
hạn 

311 S08-QM  

 
Số kế toán Phải trả mua 
các khoản đầu tư 

331 S08-QM  

 
Số kế toán Phải trả 
Đại lý phân phối 
Chứng chỉ quỹ 

332 S08-QM  

 
Số kế toán Thuế và 
các khoản phải nộp 
Nhà nước 

333 S08-QM  

 
Số kế toán Phải trả 
thu nhập cho Nhà 
đầu tư 

334 S08-QM  

 
Số kế toán Chi phí 
phải trả 

335 S08-QM  

 
Số kế toán Phải trả 
cho Nhà đầu tư về 
mua Chứng chỉ quỹ 

336 S08-QM  

 
Số kế toán Phải trả 
cho Nhà đầu tư về 
mua lại Chứng chỉ quỹ 

337 S08-QM  

 
Số kế toán Phải trả, phải 
nộp khác 

338 S08-QM  
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STT Tên sổ 
Áp dụng cho  

tài khoản 
Mẫu số Ghi chú 

 
Số kế toán Vốn góp 
của Nhà đầu tư 

411 S08-QM  

 
Số kế toán Thặng dư 
vốn góp của Nhà đầu tư 

412 S08-QM  

 

Số kế toán Lợi nhuận 
chưa phân phối, Lợi 
nhuận/Tài sản  phân 
phối cho Nhà đầu tư 

421, 422 S08-QM  

 Số kế toán Thu nhập 511 S08-QM  

 
Số kế toán Doanh thu 
hoạt động đầu tư 

515 S08-QM  

 
Số kế toán Lỗ và các 
giao dịch mua các 
khoản đầu tư 

632 S08-QM  

 
Số kế toán Chi phí 
đầu tư 

635 S08-QM  

 
Số kế toán Chi phí 
giao dịch bán các 
khoản đầu tư 

641 S08-QM  

 
Số kế toán Chi phí 
quản lý Quỹ mở 

642 S08-QM  

 
Số kế toán Thu nhập 
khác 

711 S08-QM  

 
Số kế toán Chi phí 
khác 

811 S08-QM  

 
Số kế toán Chi phí 
Thuế Thu nhập doanh 
nghiệp 

821 S08-QM  

9 
Sổ theo dõi Đánh giá 
lại các khoản đầu tư 

1212 S09-QM  

10 
Sổ theo dõi Lãi, lỗ 
bán các khoản đầu tư 

4211 S10-QM  

11 
Sổ theo dõi Danh mục 
đầu tư 

121 S11-QM  
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Phần Thứ tư 
HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

 

I. Quy định chung 

1. Mục đích của Báo cáo tài chính 

Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình 
hình thu nhập và các luồng tiền của Quỹ mở đáp ứng yêu cầu quản lý của nhà 
đầu tư, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong 
việc đưa ra các quyết định kinh tế. Báo cáo tài chính phải cung cấp những thông 
tin của Quỹ mở về: 

a) Tài sản; 

b) Nợ phải trả và vốn góp Nhà đầu tư; 

c) Giá trị tài sản ròng (NAV); 

d) Giao dịch phát hành hoặc mua, bán lại Chứng chỉ quỹ mở; 

đ) Thu nhập, doanh thu hoạt động đầu tư, thu nhập khác, lỗ và các giao 
dịch mua các khoản đầu tư, chi phí đầu tư và chi phí khác; 

e) Lãi, lỗ (đã thực hiện, chưa thực hiện) và lợi nhuận chưa phân phối cho 
Nhà đầu tư; 

g) Phân phối Thu nhập/Tài sản cho Nhà đầu tư; 

h) Thuế và các khoản nộp Nhà nước; 

i) Các tài sản khác có liên quan đến Quỹ mở; 

j) Các luồng tiền. 

Ngoài các thông tin này, còn phải cung cấp các thông tin khác trong “Bản thuyết 
minh Báo cáo tài chính” nhằm giải trình thêm về các Chỉ tiêu đã phản ánh trên các 
Báo cáo tài chính và các chính sách kế toán đã áp dụng để ghi nhận các nghiệp vụ 
kinh tế phát sinh, lập và trình bày Báo cáo tài chính của Quỹ mở. 

2. Đối tượng áp dụng 

Hệ thống Báo cáo tài chính năm và hệ thống Báo cáo tài chính giữa niên độ 
(Báo cáo tài chính quý, bán niên) được áp dụng cho Quỹ mở. 

3. Hệ thống Báo cáo tài chính của Quỹ mở 

Hệ thống Báo cáo tài chính gồm Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài chính giữa niên độ. 

3.1. Báo cáo tài chính năm 

Báo cáo tài chính năm, gồm: 

- Báo cáo thu nhập  Mẫu số B 01-QM 

- Báo cáo tình hình tài chính  Mẫu số B 02-QM 
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- Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch  Mẫu số B 03-QM 

 Chứng chỉ quỹ mở   

- Báo cáo danh mục đầu tư  Mẫu số B 04-QM 

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  Mẫu số B 05-QM 

- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính  Mẫu số B 06-QM 

3.2. Báo cáo tài chính giữa niên độ 

Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ, gồm:  

- Báo cáo thu nhập giữa niên độ  Mẫu số B 01g -QM 
- Báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ  Mẫu số B 02g -QM 
(dạng đầy đủ)  
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ  Mẫu số B 05g-QM 

(dạng đầy đủ)  
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc Mẫu số B 06g-QM 

3.3. Báo cáo quản trị Quỹ theo kỳ tính NAV 

- Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng  Mẫu số B 07 -QM. 

4. Trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tài chính 

Tất cả các Quỹ mở đều phải lập và trình bày Báo cáo tài chính giữa niên 
độ, bán niên, năm theo các quy định của Chế độ kế toán Quỹ mở. 

5. Yêu cầu lập và trình bày Báo cáo tài chính 

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính phải tuân thủ các yêu cầu quy định 
tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán Quỹ mở về trình bày Báo 
cáo tài chính, gồm: 

a) Trung thực và hợp lý; 

b) Lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán phù hợp với quy định của 
từng Chuẩn mực kế toán có liên quan đến hoạt động của Quỹ mở nhằm đảm 
bảo cung cấp thông tin thích hợp với nhu cầu ra quyết định kinh tế của người 
sử dụng và cung cấp được các thông tin đáng tin cậy, khi: 

- Trình bày trung thực, hợp lý tình hình tài chính, tình hình và kết quả 
kinh doanh của Quỹ mở; 

- Phản ánh đúng bản chất kinh tế của các giao dịch và sự kiện không chỉ đơn 
thuần phản ánh hình thức hợp pháp của chúng; 

- Trình bày khách quan, không thiên vị; 

- Tuân thủ nguyên tắc thận trọng; 

- Trình bày đầy đủ trên mọi khía cạnh trọng yếu.  
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Việc lập Báo cáo tài chính phải căn cứ vào số liệu sau khi khóa sổ kế toán 
hoặc kỳ tính giá trị tài sản ròng (NAV). Báo cáo tài chính phải được lập đúng nội 
dung, phương pháp và trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán. Báo cáo tài chính 
phải được Ngân hàng Giám sát (Người đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng 
Giám sát), người lập, Kế toán trưởng và Tổng (Giám) đốc của Công ty Quản lý 
quỹ ký, đóng dấu của đơn vị. 

6. Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính 

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính phải tuân thủ sáu (06) nguyên tắc quy 
định tại Chuẩn mực kế toán số 21 - “Trình bày Báo cáo tài chính”: Hoạt động liên 
tục, cơ sở dồn tích, nhất quán, trọng yếu, tập hợp, bù trừ và có thể so sánh. 

Việc thuyết minh Báo cáo tài chính phải căn cứ vào yêu cầu trình bày thông tin 
quy định trong các Chuẩn mực kế toán Việt Nam có liên quan. Các thông tin trọng 
yếu phải được giải trình để giúp người đọc hiểu đúng thực trạng tình hình tài chính 
của Quỹ mở. 

7. Kỳ lập Báo cáo tài chính 

7.1. Kỳ lập Báo cáo tài chính năm  

Quỹ mở phải lập Báo cáo tài chính theo kỳ kế toán năm là năm dương lịch 
hoặc kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn sau khi thông báo cho cơ quan thuế. Trường 
hợp đặc biệt, Quỹ mở được phép thay đổi ngày kết thúc kỳ kế toán năm dẫn đến 
việc lập Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán năm đầu tiên hay kỳ kế toán năm cuối 
cùng có thể ngắn hơn hoặc dài hơn 12 tháng nhưng không được vượt quá 15 tháng. 

7.2. Kỳ lập Báo cáo tài chính giữa niên độ 

Kỳ lập Báo cáo tài chính giữa niên độ là mỗi quý, bán niên của năm tài chính 
(không bao gồm quý IV). 

7.3. Kỳ lập Báo cáo tài chính khác 

Quỹ mở phải lập Báo cáo tài chính theo kỳ kế toán khác, như: Kỳ tính giá 
trị tài sản ròng (NAV), tháng theo yêu cầu của pháp luật về chứng khoán. 
Trong trường hợp này chỉ phải lập các Báo cáo tài chính sau: Báo cáo thu 
nhập, Báo cáo tình hình tài chính, Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, Báo 
cáo danh mục đầu tư. 

Khi Quỹ mở bị tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, chấm dứt hoạt động phải 
lập Báo cáo tài chính tại thời điểm tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, chấm dứt 
hoạt động. 



40 CÔNG BÁO/Số 191 + 192/Ngày 12-04-2013

 

8. Danh  mục Báo cáo tài chính áp dụng đối với Quỹ mở 
 

STT Danh mục Báo cáo tài chính Ký hiệu 

I Báo cáo tài chính bán niên, năm 

01 Báo cáo thu nhập Mẫu số B 01-QM 

02 Báo cáo tình hình tài chính Mẫu số B 02-QM 

03 
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch 
Chứng chỉ quỹ 

Mẫu số B 03-QM 

04 Báo cáo danh mục đầu tư Mẫu số B 04-QM 

05 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B 05 (a, b)-QM 

06 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B 06-QM 

II Báo cáo tài chính giữa niên độ, bán niên (dạng đầy đủ) 

01 Báo cáo thu nhập giữa niên độ, bán niên Mẫu số B 01g-QM 

02 Báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ, bán niên Mẫu số B 02g-QM 

03 
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch 
Chứng chỉ quỹ giữa niên độ, bán niên 

Mẫu số B 03g-QM 

04 Báo cáo danh mục đầu tư Mẫu số B 04g-QM 

05 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ, bán niên Mẫu số B 05 (a,b)g-QM 

06 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc Mẫu số B 06g-QM 

III Báo cáo quản trị Quỹ theo kỳ tính NAV  

 Báo cáo giá trị tài sản ròng của Quỹ Mẫu số B 07-QM 

Ghi chú: Mẫu B03g và B04g không lập cho Báo cáo quý, chỉ lập cho Báo cáo bán niên. 

9 . Thời hạn và nơi nhận nộp Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm 
 

Nơi nhận báo cáo 

STT 
Loại Báo cáo 

tài chính 

Kỳ lập 
báo   
cáo 

Bộ Tài 
chính 
(1)* 

Cơ quan 
Thuế    
(2)* 

Cơ  
quan 

Thống  
kê 

Ủy ban 
Chứng 

khoán Nhà 
nước (3)* 

Cơ 
quan  

đăng ký 
kinh 

doanh 

Công 
khai 

báo cáo 
tài 

chính 

Thời hạn nộp 
báo cáo 

I Báo cáo tài chính 

Quý    x   
Trong vòng mười 
lăm (15) ngày kể 

từ ngày kết thúc quý 
1 

Báo cáo        
thu nhập 

Bán 
niên 

x   x   

Trong vòng ba mươi 
(30) ngày kể từ 

ngày kết thúc kỳ 
bán niên 
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Nơi nhận báo cáo 

STT 
Loại Báo cáo 

tài chính 

Kỳ lập 
báo   
cáo 

Bộ Tài 
chính 
(1)* 

Cơ quan 
Thuế    
(2)* 

Cơ  
quan 

Thống  
kê 

Ủy ban 
Chứng 

khoán Nhà 
nước (3)* 

Cơ 
quan  

đăng ký 
kinh 

doanh 

Công 
khai 

báo cáo 
tài 

chính 

Thời hạn nộp 
báo cáo 

x x x x x  

Trong vòng chín 
mươi (90) ngày kể 
từ ngày kết thúc 

năm tài chính 

Năm 

     x 

Trong vòng một trăm 
hai mươi ngày (120) 

ngày kể từ ngày 
kết thúc kỳ kế  

toán năm 

Quý    x   
Trong vòng mười 

lăm (15) ngày kể từ 
ngày kết thúc quý 

Bán 
niên 

x   x   
Trong vòng ba mươi 
(30) ngày kể từ ngày 
kết thúc kỳ bán niên 

x x x x x  

Trong vòng chín 
mươi (90) ngày kể từ 

ngày kết thúc năm   
tài chính của Quỹ 

2 
Báo cáo tình 
hình tài chính 

 

Năm 

     x 

Trong vòng một 
trăm hai mươi ngày 

(120) ngày kể từ 
ngày kết thúc kỳ   

kế toán năm 

Quý       
Trong vòng mười 

lăm (15) ngày kể từ 
ngày kết thúc quý 

Bán 
niên 

x   x   

Trong vòng ba mươi 
(30) ngày kể từ ngày 
kết thúc kỳ bán niên 

của Quỹ 

x   x   

Trong vòng chín 
mươi (90) ngày kể từ 
ngày kết thúc năm tài 

chính của Quỹ 

3 

Báo cáo thay 
đổi giá trị tài 

sản ròng, giao 
dịch Chứng chỉ 

quỹ mở 

Năm 

     x 

Trong vòng một 
trăm hai mươi ngày 

(120) ngày kể từ 
ngày kết thúc kỳ   

kế toán năm 
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Nơi nhận báo cáo 

STT 
Loại Báo cáo 

tài chính 

Kỳ lập 
báo   
cáo 

Bộ Tài 
chính 
(1)* 

Cơ quan 
Thuế    
(2)* 

Cơ  
quan 

Thống  
kê 

Ủy ban 
Chứng 

khoán Nhà 
nước (3)* 

Cơ 
quan  

đăng ký 
kinh 

doanh 

Công 
khai 

báo cáo 
tài 

chính 

Thời hạn nộp 
báo cáo 

Quý       
Trong vòng mười 

lăm (15) ngày kể từ 
ngày kết thúc quý 

Bán 
niên 

x   x   
Trong vòng ba mươi 
(30) ngày kể từ ngày 
kết thúc kỳ bán niên 

x   x   

Trong vòng chín 
mươi (90) ngày kể từ 

ngày kết thúc năm   
tài chính  

4 
Báo cáo danh 
mục đầu tư 

Năm 

     x 

Trong vòng một 
trăm hai mươi ngày 

(120) ngày kể từ 
ngày kết thúc kỳ   

kế toán năm 

Quý    x   
Trong vòng mười 

lăm (15) ngày kể từ 
ngày kết thúc quý 

Bán 
niên 

x   x   
Trong vòng ba mươi 
(30) ngày kể từ ngày 
kết thúc kỳ bán niên 

x x x x x  

Trong vòng chín 
mươi (90) ngày kể từ 
ngày kết thúc năm tài 

chính của Quỹ 

5 
Báo cáo lưu 

chuyển tiền tệ 

Năm 

     x 

Trong vòng một 
trăm hai mươi ngày 

(120) ngày kể từ 
ngày kết thúc kỳ   

kế toán năm 

Quý       
Trong vòng mười 

lăm (15) ngày kể từ 
ngày kết thúc quý 

Bán 
niên 

x   x   
Trong vòng ba mươi 
(30) ngày kể từ ngày 
kết thúc kỳ bán niên 6 

Bản thuyết 
minh báo cáo 

tài chính 

Năm x x x x x  

Trong vòng chín 
mươi (90) ngày kể từ 

ngày kết thúc năm   
tài chính  
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Nơi nhận báo cáo 

STT 
Loại Báo cáo 

tài chính 

Kỳ lập 
báo   
cáo 

Bộ Tài 
chính 
(1)* 

Cơ quan 
Thuế    
(2)* 

Cơ  
quan 

Thống  
kê 

Ủy ban 
Chứng 

khoán Nhà 
nước (3)* 

Cơ 
quan  

đăng ký 
kinh 

doanh 

Công 
khai 

báo cáo 
tài 

chính 

Thời hạn nộp 
báo cáo 

        x 

Trong vòng một 
trăm hai mươi ngày 

(120) ngày kể từ 
ngày kết thúc kỳ   

kế toán năm 

II  Báo cáo quản trị Quỹ theo kỳ tính NAV 

1 
Báo cáo giá trị 
tài sản ròng 
của Quỹ 

Kỳ   
tính 

NAV 
    x   

 

Ghi chú: 

(1)*. Bộ Tài chính, gồm: Vụ Tài chính ngân hàng và Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán; 

(2)*. Quỹ mở phải gửi Báo cáo tài chính năm cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế 

tại địa phương; 

(3)* Báo cáo tài chính (B03, B04) tháng: Nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

trong vòng năm (05) ngày kể từ ngày kết thúc tháng theo quy định của pháp luật 

chứng khoán hiện hành. 

(4)* Đối với Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm của Quỹ mở mà 

theo quy định của pháp luật hiện hành phải soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm 

toán Báo cáo tài chính năm thì Báo cáo tài chính bán niên phải đính kèm Báo cáo soát xét 

và Báo cáo tài chính năm phải đính kèm báo cáo kiểm toán khi nộp cho các cơ quan quản 

lý Nhà nước hoặc khi công khai. 

II. Mẫu báo cáo tài chính 

1. Mẫu Báo cáo tài chính năm 

1.1. Báo cáo thu nhập 
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Công ty Quản lý quỹ............. 
Quỹ............................................ 
 

Mẫu số B01 - QM 
(Ban hành theo TT số 198/2012/TT-BTC 

ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính) 
 

BÁO CÁO THU NHẬP 
Năm 201...  

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 

 Mã 

số 

Thuyết 

minh 

Năm      

N 

Năm      

N-1 

I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG 

ĐẦU TƯ 

01  .... .... .... .... 

1.1. Cổ tức được chia 02 B.7.21 .... .... .... .... 

1.2. Tiền lãi được nhận 03 B.7.21 .... .... .... .... 

1.3. Lãi, lỗ bán các khoản đầu tư 04 B.7.20.1 .... .... .... .... 

1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản 

đầu tư chưa thực hiện 

05 B.7.20.2 .... .... .... .... 

1.5. Doanh thu khác 06 B.7.20.3 .... .... .... .... 

1.6. Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện 07 B.7.21 

B.7.24 

.... .... .... .... 

1.7. Doanh thu khác về đầu tư 08 B.7.20.1 .... .... .... .... 

1.8. Dự phòng nợ phải thu và dự thu khó đòi về cổ 

tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về 

cổ tức, tiền lãi 

09 B.7.20 (....) (....) (...) (....) 

II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ 10  .... .... .... .... 

2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư 11 B.7.23 .... .... .... .... 

2.2. Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi và xử lý 

tổn thất phải thu khó đòi 

12 B.7.20.1 

 

.... 

 

.... 

 

.... .... 

2.3. Chi phí lãi vay 13 B.7.24 .... .... .... .... 
2.4. Chi phí dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp 

và xử lý tổn thất các khoản đầu tư cho vay có tài sản 

nhận thế chấp 

14 B.7.20.1     

2.5. Chi phí đầu tư khác 15 B.7.24 .... .... .... .... 
III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG QUỸ MỞ 20 B.7.25 .... .... .... .... 
3.1. Phí quản lý Quỹ mở 20.1 B.7.25 .... .... .... .... 
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở 20.2 B.7.25 .... .... .... .... 
3.3. Phí dịch vụ giám sát 20.3 B.7.25 .... .... .... .... 
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở 20.4 B.7.25 .... .... .... .... 
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3.5. Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng 20.5 B.7.25 .... .... .... .... 
3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho 

Quỹ mở 

20.6 B.7.25 .... .... .... .... 

3.7. Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở 20.7 B.7.25 .... .... .... .... 
3.8. Chi phí kiểm toán 20.8 B.7.25 .... .... .... .... 
3.9. Chi phí thanh lý tài sản Quỹ mở 20.9 B.7.25 .... .... .... .... 

3.10. Chi phí hoạt động khác 20.10 B.7.25 .... .... .... .... 
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 

(23=01-10-20) 

23  .... .... .... .... 

V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC 24  .... .... .... .... 
5.1. Thu nhập khác 24.1 B.7.26 .... .... .... .... 
5.2. Chi phí khác 24.2 B.7.27 .... .... .... .... 
VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ 

(30=23 + 24) 

30  .... .... .... .... 

6.1. Lợi nhuận đã thực hiện 31  .... .... .... .... 
6.2. Lợi nhuận chưa thực hiện 32  .... .... .... .... 
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN 40 B.7.28     

VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ 

TNDN (41 = 30 - 40) 

41  .... .... .... .... 

 
 
 

Đại diện có thẩm quyền của 
Ngân hàng Giám sát 

 
(Ký, họ tên, đóng dấu) 

......., ngày...... tháng...... năm ..... 
 

Công ty Quản lý quỹ  
 

Người lập biểu        Kế toán trưởng          Tổng (Giám) đốc 
   (Ký, họ tên)                (Ký, họ tên)           (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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1.2. Báo cáo tình hình tài chính 
 
Công ty Quản lý quỹ............. 
Quỹ............................................ 
 

Mẫu số B02 - QM 
(Ban hành theo TT số 198/2012/TT-BTC 

ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính) 
 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 
Tại ngày... tháng... năm...(1) 

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 

 Mã 

số 

Thuyết 

minh 

Năm    

N 

Năm 

N-1 

I. TÀI SẢN 100    
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền 

Trong đó: 
110 A.7.1 .... .... 

1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở 

1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng 
111 
112 

A.7.1 
A.7.1 

.... .... 

2. Các khoản đầu tư thuần 120  .... .... 
2.1. Các khoản đầu tư 121 A.7.2   
2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp 122 A.7.3   

1. Các khoản phải thu 130 A.7.4   
3.1. Phải thu về bán các khoản đầu tư 131 A.7.4 .... .... 

Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư 132    
3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư 133 A.7.4 .... .... 

3.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận 134  .... .... 
Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày 
nhận nhưng chưa nhận được 

135    

3.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận 136 A.7.4 .... .... 

3.3. Các khoản phải thu khác 137 A.7.4   
3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi (*) 138 A.7.5 (....) (....) 
TỔNG TÀI SẢN 100  .... .... 
II. NỢ PHẢI TRẢ 300    
1. Vay ngắn hạn 311 A.7.6 .... .... 
2. Phải trả về mua các khoản đầu tư 312 A.7.7 .... .... 
3. Phải trả cho các Đại lý phân phối Chứng chỉ quỹ 313 A.7.8 .... .... 
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 A.7.9   
5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư 315 A.7.10   
6. Chi phí phải trả 316 A.7.11   
7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ 317 A.7.12 .... .... 
8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ 318 A.7.13 .... .... 
9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở 319 A.7.15 .... .... 
10. Phải trả, phải nộp khác 320 A.7.14 .... .... 

TỔNG NỢ PHẢI TRẢ 300  .... .... 



CÔNG BÁO/Số 191 + 192/Ngày 12-04-2013 47

 

 Mã 

số 

Thuyết 

minh 

Năm    

N 

Năm 

N-1 

III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI 

CHO NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ 

MỞ (I - II) 

400  .... .... 

1. Vốn góp của Nhà đầu tư 411 A.7.16 .... .... 

1.1. Vốn góp phát hành 412 A.7.16 .... .... 

1.2. Vốn góp mua lại 413 A.7.16 .... .... 

2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư 414 A.7.16 .... .... 

3. Lợi nhuận chưa phân phối 420 A.7.16 .... .... 

IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN 

VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ (IV=(I-II)/III) 

430    

V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ 440    

1. Lợi nhuận/Tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm 

2. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kế từ khi 

thành lập Quỹ mở đến kỳ lập báo cáo này 

441 

 

442 

A.7.18 

 

A.7.18 

 

  

 
VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

 

 
CHỈ TIÊU 

Mã số Thuyết minh 
Năm 

N 
Năm 
N-1 

A B C 1 2 

1. Tài sản nhận thế chấp 

2. Nợ khó đòi đã xử lý 

3. Ngoại tệ các loại 

4. Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành 

001 

002 

003 

004 

F.32.1 

F.32.2 

F.32.3 

F.32.4 

..... 

 

..... 

..... 

..... 

 

..... 

..... 

 
 
 

Đại diện có thẩm quyền của 
Ngân hàng Giám sát 

 
(Ký, họ tên, đóng dấu) 

......., ngày...... tháng...... năm ..... 
 

Công ty Quản lý quỹ  
 

Người lập biểu        Kế toán trưởng          Tổng (Giám) đốc 
   (Ký, họ tên)                (Ký, họ tên)           (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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1.3. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch Chứng chỉ quỹ 
 

Công ty Quản lý quỹ............. 
Quỹ............................................ 
 

Mẫu số B03 - QM 
(Ban hành theo TT số 198/2012/TT-BTC 

ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính) 
 

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG,  

GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ 
Tháng …. Kỳ…. Năm…. 

 

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 

STT  Nội dung N N-1 

A  B 1 2 

Tên Quỹ mở 

I Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ ..... ..... 

II Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó ..... ..... 

 II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động 
giao dịch của Quỹ mở trong kỳ 

..... ..... 

 II.2 Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của 
Quỹ mở cho Nhà đầu tư trong kỳ 

..... ..... 

III Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ 
quỹ (= III.1 - III.2) 

..... ..... 

 III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ ..... ..... 

 III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ ..... ..... 

IV Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ (= I + II + III) ..... ..... 

 

 
 

Đại diện có thẩm quyền của 
Ngân hàng Giám sát 

 
(Ký, họ tên, đóng dấu) 

......., ngày...... tháng...... năm ..... 
 

Công ty Quản lý quỹ  
 

Người lập biểu        Kế toán trưởng          Tổng (Giám) đốc 
   (Ký, họ tên)                (Ký, họ tên)           (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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1.4. Báo cáo danh mục đầu tư 
 

Công ty Quản lý quỹ............. 
Quỹ............................................ 
 

Mẫu số B04 - QM 
(Ban hành theo TT số 198/2012/TT-BTC 

ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính) 
 

BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ 
Tháng…. năm 200.....  

STT Loại tài sản 
Số 

lượng 

Giá thị trường 
hoặc giá trị 
hợp lý tại 

ngày báo cáo 

Tổng 
giá trị 
(Đồng) 

Tỷ lệ (%)/ 
Tổng giá 
trị tài sản 
của Quỹ 

A B 1 2 3 4 
I Cổ phiếu niêm yết 

- 
- 
-  
Tổng 

 ...... ..... ...... 

II Cổ phiếu không niêm yết 
- 
- 
-  
Tổng  
Tổng các loại cổ phiếu 

 ...... ..... ...... 

III Trái phiếu 
- 
- 
-  
Tổng 

 ...... ..... ...... 

IV Các loại chứng khoán khác 
- 
- 
-  
Tổng 
Tổng các loại chứng khoán 

 ...... ..... ...... 

V Các tài sản khác 
- 
- 
- 
Tổng 

 ...... ..... ...... 
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STT Loại tài sản 
Số 

lượng 

Giá thị trường 
hoặc giá trị 
hợp lý tại 

ngày báo cáo 

Tổng 
giá trị 
(Đồng) 

Tỷ lệ (%)/ 
Tổng giá 
trị tài sản 
của Quỹ 

A B 1 2 3 4 
VI Tiền  ......... ......... ......... 

1 Tiền gửi ngân hàng  ......... ......... ......... 

2 Chứng chỉ tiền gửi  ......... ......... ......... 

3 Công cụ chuyển nhượng...  ......... ......... ......... 

 Tổng  ......... ......... ......... 

VII Tổng giá trị danh mục  ......... ......... ......... 

      
 

 
 

Đại diện có thẩm quyền của 
Ngân hàng Giám sát 

 
(Ký, họ tên, đóng dấu) 

......., ngày...... tháng...... năm ..... 
 

Công ty Quản lý quỹ  
 

Người lập biểu        Kế toán trưởng          Tổng (Giám) đốc 
   (Ký, họ tên)                (Ký, họ tên)           (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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1.5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 
 

Công ty Quản lý quỹ............. 
Quỹ............................................ 
 

Mẫu số B05 - QM 
(Ban hành theo TT số 198/2012/TT-BTC 

ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính) 
 

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ  

(Theo phương pháp trực tiếp) 
Kỳ:....... Năm 201...  

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 

 Mã 

số 

Thuyết 

minh 

Năm  

N 

Năm 

N-1 

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư   ...... ...... 

1. Tiền đã chi mua các khoản đầu tư 01  ...... ...... 

2. Tiền đã thu từ bán các khoản đầu tư 02  ...... ...... 

3. Cổ tức đã nhận 03  ...... ...... 

4. Tiền lãi đã thu 04  ...... ...... 

5. Tiền chi trả lãi vay cho hoạt động của Quỹ mở 05  ...... ...... 

6. Tiền chi trả phí cho hoạt động Quỹ mở 06  ...... ...... 

7. Tiền chi nộp thuế liên quan đến hoạt động Quỹ mở 07    

8. Tiền chi thanh toán các chi phí cho hoạt động mua, bán 

các khoản đầu tư (phí môi giới, phí chuyển tiền) 

08  ...... ...... 

9. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư 09  ...... ...... 

10. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư 10  ...... ...... 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 20  ...... ...... 

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính   ...... ...... 

1. Tiền thu từ phát hành Chứng chỉ quỹ mở 21  ...... ...... 

2. Tiền chi mua lại Chứng chỉ quỹ mở 22  ...... ...... 

3. Tiền vay gốc 23  ...... ...... 

4. Tiền chi trả nợ gốc vay 24  ...... ...... 

5. Thu nhập trả cho Nhà đầu tư  25  ...... ...... 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 30  ...... ...... 

III. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ 40    

IV. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ 50  ...... ...... 

Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ: 51  ...... ...... 
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- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động Quỹ mở 52  ...... ...... 

- Tiền gửi của Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ 53  ...... ...... 

- Tiền gửi phong tỏa 54  ...... ...... 

V. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ 55  ...... ...... 

Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ: 56  ...... ...... 

- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động Quỹ mở 57  ...... ...... 

- Tiền gửi của Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ 58  ...... ...... 

- Tiền gửi phong tỏa 59    

VI. Chênh lệch tiền và các khoản tương đương tiền 

trong kỳ 

60  ...... ...... 

 

 
 

Đại diện có thẩm quyền của 
Ngân hàng Giám sát 

 
(Ký, họ tên, đóng dấu) 

......., ngày...... tháng...... năm ..... 
 

Công ty Quản lý quỹ  
 

Người lập biểu        Kế toán trưởng          Tổng (Giám) đốc 
   (Ký, họ tên)                (Ký, họ tên)           (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Công ty Quản lý quỹ............. 
Quỹ............................................ 
 

Mẫu số B05 - QM 
(Ban hành theo TT số 198/2012/TT-BTC 

ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính) 
 

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ  

(Theo phương pháp gián tiếp) 
Kỳ: ....... năm 201...  

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 

 Mã 
số 

Thuyết 
minh 

Năm  

N 

Năm 
N-1 

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư   .... ..... 

1. Lợi nhuận trước Thuế Thu nhập doanh nghiệp 01  .... .... 

2. Điều chỉnh cho các khoản tăng giá trị tài sản ròng từ các 
hoạt động đầu tư 

02  .... .... 

(- Lãi) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện. 03  .... .... 

(+) Chi phí trích trước. 04  .... .... 

3. Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư trước thay đổi vốn lưu động 05  .... .... 

(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán chứng khoán đầu tư 06  .... .... 

(-) Tăng, (+) giảm dự thu phải thu tiền lãi các khoản đầu tư 07  .... .... 

(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác 08  .... .... 

(+) Tăng, (-) giảm vay ngắn hạn 09  .... .... 

(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán 10  .... .... 

(+) Tăng, (-) giảm phải trả các Đại lý phân phối Chứng chỉ quỹ 11  .... .... 

(+) Tăng, (-) giảm phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư 12  .... .... 

(+) Tăng, (-) giảm Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 13  .... .... 

(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng 
chỉ quỹ 

14  .... .... 

(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng 
chỉ quỹ 

15  .... .... 

(+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác 16  .... .... 

(+) Tăng, (-) giảm Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở 17  .... .... 

(+) Tăng, (-) giảm Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp 18  .... .... 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (1+2+3) 19  .... .... 

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính   .... .... 

1. Tiền thu từ phát hành Chứng chỉ quỹ 31  .... .... 

2. Tiền chi mua lại Chứng chỉ quỹ 32  .... .... 
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3. Tiền vay gốc 33  .... .... 

4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34  .... .... 

5. Tiền chi trả cổ tức, tiền lãi cho Nhà đầu tư 35  .... .... 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (1- 2+3-4-5) 30  .... .... 

III. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ (I+II) 40  .... .... 

IV. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ 50  .... .... 

Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ: 51  .... .... 

- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động Quỹ mở 52  .... .... 

- Tiền gửi của Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ 53  .... .... 

- Tiền gửi phong tỏa 54  .... .... 

V. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ 55  .... .... 

Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ: 56  .... .... 

- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động Quỹ mở 57  .... .... 

- Tiền gửi của Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ 58  .... .... 

- Tiền gửi phong tỏa 59  .... .... 

VI. Chênh lệch tiền và các khoản tương đương 

tiền trong kỳ 

60  .... .... 

 

 
 
 

Đại diện có thẩm quyền của 
Ngân hàng Giám sát 

 
(Ký, họ tên, đóng dấu) 

......., ngày...... tháng...... năm ..... 
 

Công ty Quản lý quỹ  
 

Người lập biểu        Kế toán trưởng          Tổng (Giám) đốc 
   (Ký, họ tên)                (Ký, họ tên)           (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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6. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính 
 

Công ty Quản lý quỹ............. 
Quỹ............................................ 
 

Mẫu số B06 - QM 
(Ban hành theo TT số 198/2012/TT-BTC 

ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính) 
 

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Năm ....(1) 

 

1. Đặc điểm hoạt động của Quỹ mở 
1.1. Giấy chứng nhận chào bán: 

1.2. Giấy chứng nhận thành lập Quỹ mở: 

1.3. Địa chỉ liên hệ của Quỹ: 

1.4. Điều lệ hoạt động Quỹ mở ban hành ngày..../..../..... và sửa đổi, bổ sung 
ngày..../..../.....: 

1.5. Những đặc điểm chính về hoạt động Quỹ mở 

- Quy mô vốn Quỹ mở: 

- Mục tiêu đầu tư: 

- Kỳ tính giá trị tài sản ròng (NAV): 

- Tần suất giao dịch Chứng chỉ quỹ mở: 

- Hạn chế đầu tư của Quỹ mở: 

- ......... 
2. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 
2.1. Kỳ kế toán: 

a) Năm tài chính hàng năm của Quỹ mở bắt đầu từ ngày ....../....../...... kết thúc 
ngày .../..../..... 

b) Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày .../.../... cấp Giấy chứng nhận thành 
lập Quỹ mở và kết thúc vào ngày .../.../20..... 

2.2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: 

a) Đồng Việt Nam. 

b) Ngoại tệ: ......... (trong trường hợp có quy định của pháp luật) làm đơn vị tiền tệ 
dùng trong kế toán. 

c) Quy đổi ngoại tệ ra Đơn vị tiền tệ dùng trong ghi sổ kế toán theo tỷ giá hối 
đoái giao dịch thực tế và tỷ giá hối đoái đánh giá lại tại ngày tính NAV theo 
tỷ giá..... 

3. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng 
3.1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Quỹ mở ban hành theo Thông 

tư số......... ngày .../.../... của Bộ Tài chính. 



56 CÔNG BÁO/Số 191 + 192/Ngày 12-04-2013

 

3.2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Thực 
hiện kế toán Quỹ mở trên cơ sở tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam có liên 
quan và Chế độ kế toán Quỹ mở ban hành theo Thông tư số.... ngày.../.../... của Bộ 
Tài chính. 

3.3. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung. 
4. Các chính sách kế toán áp dụng 
4.1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền 

4.1.1. Ghi nhận vốn bằng tiền: 
a) Tiền gửi hoạt động của Quỹ mở: 
b) Tiền gửi của Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ: 
c) Tiền gửi phong tỏa (Tài khoản phong tỏa tổng hợp): 
4.1.2. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong 

kế toán: 
4.2. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản đầu tư 
4.2.1. Nguyên tắc phân loại các khoản đầu tư thuộc Danh mục đầu tư của 

Quỹ mở (tuân thủ Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán và Quy định hiện hành về 
pháp luật Chứng khoán): 

4.2.2. Nguyên tắc ghi nhận và phương pháp kế toán ghi nhận giá trị đánh 
giá lại các khoản đầu tư theo giá thị trường hoặc giá trị hợp lý (trong trường 
hợp không có giá trị thị trường) (tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật 
chứng khoán): 

4.2.2.1. Đối với Cổ phiếu 
- Cổ phiếu niêm yết có thị trường hoạt động: 
- Cổ phiếu niêm yết có thị trường hoạt động bị hạn chế: 
4.2.2.2. Đối với Trái phiếu niêm yết  
a) Trái phiếu Chính phủ: 
b) Trái phiếu Kho bạc Nhà nước: 
c) Trái phiếu được Chính phủ được bảo lãnh: 
d) Trái phiếu chính quyền địa phương:  
đ) Trái phiếu doanh nghiệp Nhà nước: 
e) Trái phiếu doanh nghiệp: 
f) Trái phiếu chuyển đổi: 
g) Quyền mua trái phiếu chuyển đổi: 
h) Trái phiếu niêm yết khác: 
4.2.2.3. Đối với trái phiếu chưa niêm yết: 
4.2.2.4. Đối với công cụ thị trường tiền tệ: 
Trong đó: 
- Tiền gửi có kỳ hạn cố định: 
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4.2.2.5. Đối với các khoản đầu tư phát sinh: 
4.2.2.6. Đối với các khoản đầu tư cho vay: 
4.2.2.7. Đối với các khoản đầu tư đem thế chấp: 
4.2.2.7. Đối với các khoản đầu tư khác: 
4.2.3. Nguyên tắc ghi nhận và trình bày về tình hình Dự Phòng phải thu khó 

đòi đối với các khoản đầu tư của Quỹ mở có phát sinh cổ tức, tiền lãi 
a) Đối với cổ tức 
b) Đối với tiền lãi: 
c) Đối với công cụ thị trường tiền tệ: 
4.2.4. Nguyên tắc dừng ghi nhận các khoản đầu tư: 
4.2.5. Nguyên tắc kế toán ghi nhận các khoản đầu tư đem đi thế chấp: 
. Điều khoản: 
. Điều kiện: 

4.2.6. Nguyên tắc kế toán ghi nhận các khoản đầu tư nhận thế chấp (Tài khoản 
không trình bày trên Báo cáo tình hình tài chính): 

. Điều khoản: 

. Điều kiện: 

4.3. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản phải thu 

4.3.1. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản phải thu về đầu tư: 

4.3.1.1. Nguyên tắc và phương pháp kế toán phải thu bán các khoản đầu tư: 
4.3.1.2. Nguyên tắc và phương pháp kế toán phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các 

khoản đầu tư: 

a) Phải thu và dự thu cổ tức: 

b) Phải thu và dự thu tiền lãi các khoản đầu tư: 

. Phải thu và dự thu tiền lãi đến kỳ nhưng chưa nhận được tiền: 

. Phải thu và dự thu tiền lãi đến kỳ nhưng chưa đến kỳ nhận lãi: 

4.3.2. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản phải thu khác: 

4.3.3. Nguyên tắc và phương pháp kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi: 

4.3.3.1. Nguyên tắc và phương pháp kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi về 
bán các khoản đầu tư: 

4.3.3.2. Nguyên tắc và phương pháp kế toán dự phòng nợ các khoản dự thu 
khó đòi về cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư: 

4.3.3.3. Nguyên tắc và phương pháp kế toán dự phòng phải thu khó đòi các 
khoản đầu tư khi đáo hạn 

4.3.3.4. Nguyên tắc và phương pháp kế toán dự phòng nợ khó đòi phải thu khác: 
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4.4. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản nợ phải trả 

4.4.1. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản vay: 

4.4.2. Nguyên tắc và phương pháp kế toán phải trả mua các khoản đầu tư: 

4.4.3. Nguyên tắc và phương pháp kế toán Phải trả Đại lý phân phối Chứng 
chỉ quỹ: 

4.4.4. Nguyên tắc và phương pháp kế toán phải trả Thu nhập/Tài sản cho các 
Nhà đầu tư: 

4.4.5. Nguyên tắc và phương pháp kế toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: 

4.4.5.1. Thuế Thu nhập doanh nghiệp 

a) Đối với Tổ chức trong nước: 

b) Đối với Tổ chức nước ngoài: 

4.4.5.2. Thuế Thu nhập cá nhân 

- Đối với cá nhân trong nước: 

- Đối với cá nhân nước ngoài: 

4.4.5.3. Thuế, phí phải nộp khác: 

4.4.6. Kế toán chi phí phải trả 
4.4.6.1. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản trích trước theo giá 

trị tài sản ròng Quỹ mở (NAV): 
4.4.6.2. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản trích trước theo khối 

lượng giá trị giao dịch đã thực hiện: 
4.4.6.3. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản trích trước phí dịch vụ 

theo Hợp đồng cung cấp dịch vụ của năm tài chính: 
4.4.7. Nguyên tắc và phương pháp kế toán ghi nhận các khoản phải trả cho 

Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ mở: 
4.4.8. Nguyên tắc và phương pháp kế toán ghi nhận các khoản phải trả cho 

Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ: 
4.4.9. Nguyên tắc và phương pháp kế toán ghi nhận các khoản phải trả, phải 

nộp khác: 
4.4.10. Nguyên tắc và phương pháp kế toán ghi nhận các khoản Phải trả dịch 

vụ quản lý Quỹ mở: 
4.4.11. Nguyên tắc ghi nhận và trình bày về tình hình Mất Khả Năng Thanh Toán 

và Vi Phạm - Nghĩa Vụ Nợ đối với các khoản nợ phải trả của Quỹ mở: 
a) Đối với các khoản vay: 
b) Đối với các khoản nợ phải trả: 
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4.5. Nguyên tắc và phương pháp kế toán ghi nhận nguồn vốn Quỹ mở 
4.5.1. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: 
a) Nguyên tắc ghi nhận vốn góp phát hành/Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư: 
b) Nguyên tắc ghi nhận vốn góp mua lại/Thặng dư vốn góp mua lại Chứng 

chỉ quỹ: 
4.5.2. Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận Quỹ mở: 
a) Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận đã thực hiện: 
b) Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa thực hiện: 
4.5.3. Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái: 
a) Chênh lệch tỷ giá hối đoái thực hiện trong kỳ: 
b) Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối kỳ: 
4.5.4.Nguyên tắc ghi nhận Lợi nhuận/Tài sản phân phối cho Nhà đầu tư: 
4.6. Nguyên tắc và phương pháp kế toán ghi nhận các khoản thu nhập, 

chi phí vốn các khoản đầu tư của Quỹ mở 
4.6.1. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu và dự thu cổ tức, tiền 

lãi các khoản đầu tư: 
4.6.2. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận thu nhập, lỗ và chi phí giao dịch các 

khoản đầu tư: 
a) Ghi nhận thu nhập đầu tư và ghi nhận lỗ đầu tư: 
b) Ghi nhận chi phí giao dịch mua các khoản đầu tư:  
c) Ghi nhận chi phí giao dịch bán các khoản đầu tư: 
d) Ghi nhận dự phòng nợ phải thu khó đòi: 
đ) Ghi nhận dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp 
đ) Ghi nhận doanh thu khác: 
e) Ghi nhận chi phí đầu tư khác: 

4.7. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu, chi phí hoạt động đầu tư 

a) Ghi nhận lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện: 

b) Ghi nhận lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện: 

c) Ghi nhận cổ tức được nhận: 

d) Ghi nhận tiền lãi các khoản đầu tư: 

đ) Ghi nhận lãi tiền gửi cố định: 

e) Ghi nhận chi phí lãi vay: 

f) Ghi nhận doanh thu tài chính khác: 

Trong đó: Nguyên tắc lập và hoàn nhập dự phòng phải thu và dự thu cổ tức, 
tiền lãi các khoản đầu tư. 

g) Ghi nhận chi phí đầu tư khác: 
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4.8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí quản lý hoạt động Quỹ mở 

4.9. Nguyên tắc ghi nhận thu nhập khác, chi phí khác 

a) Ghi nhận thu nhập khác: 

Trong đó nguyên tắc hoàn nhập các khoản dự phòng khác năm tài chính. 

b) Ghi nhận chi phí khác: 

Trong đó có chi phí dự phòng nợ phải thu khác 

4.10. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí Thuế Thu nhập doanh nghiệp 
hiện hành 

4.11. Các nguyên tắc và chính sách kế toán khác 

4.12. Nguyên tắc và phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ mở 
5. Quản trị về rủi ro tài chính đối với Quỹ mở 

5.1. Thuyết minh chung định tính và định lượng về rủi ro tài chính đối với 
Quỹ mở: 

5.2. Rủi ro tín dụng; 

5.3. Rủi ro thanh khoản; 

5.4. Rủi ro thị trường; 

5.5. Rủi ro tiền tệ; 

5.6. Các rủi ro khác về giá. 
6. Các chính sách định giá các khoản đầu tư 

6.1. Phương pháp định giá áp dụng, kỹ thuật định giá: 

6.2. Hiệu quả của việc sử dụng các phương pháp định giá và kỹ thuật định giá: 

6.3. Trường hợp miễn thuyết minh giá trị hợp lý: 

6.4. Lý do khi không xác định được giá trị hợp lý: 

7. Thông tin bổ sung cho các Báo cáo tài chính 

A. Thuyết minh về Báo cáo tình hình tài chính 
(Đơn vị tính:......) 

A 7.1. Tiền gửi ngân hàng Năm N Năm N-1 

- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động  ....... ....... 

Quỹ mở ....... ....... 

- Tiền gửi của Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ ....... ....... 

- Tiền gửi phong tỏa ....... ....... 

Cộng   
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A 7.2. Các khoản đầu tư 

Về tình hình biến động các khoản đầu tư theo nhóm do đánh giá lại theo giá thị 
trường hoặc theo giá trị hợp lý (đối với các khoản đầu tư không có giá trị thị trường) 
cuối kỳ: 

 
Bảng tình hình biến động giá thị trường hoặc trị hợp lý  

các khoản đầu tư của Quỹ mở 
 

 Năm N-1 
CL đánh giá 

kỳ này 
CL đánh giá 

kỳ trước 

STT 
Các 

khoản 
đầu tư 

Giá 
mua 

Giá trị 
thị 

trường 
hoặc 

giá trị 
hợp lý 
kỳ này 

Chênh 
lệch 
tăng 

Chênh 
lệch 
giảm 

Giá trị 
đánh 
giá lại 

Giá 
mua 

Giá trị 
thị 

trường 
hoặc 

giá trị 
hợp lý 

kỳ 
trước 

Chênh 
lệch 
tăng 

Chênh 
lệch 
giảm 

Giá trị 
đánh 
giá lại 

A B 1 2 
3=   

(2-1) 
4=   

(1-2) 
5=    

(1+3-4) 
6 7 

8=  
(7-6) 

9=  
(6-7) 

10=  
(6+8-9) 

1 Cổ phiếu -  - - -      

2 Trái 
phiếu 

-  - - -      

3 Tiền gửi 
có kỳ 
hạn cố 
định 

-  - - -      

4            

5            

6            

 Cộng -  - - -      

 
Quỹ mở phải thuyết minh minh bạch các nguyên tắc tính và cơ sở tham chiếu 

để xác định giá trị thị trường hoặc giá trị hợp lý đối với các khoản đầu tư thuộc 
Danh mục đầu tư của Quỹ mở. 
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STT A.7.3. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Năm N 
..... 
..... 

Năm N-1 
..... 
..... 

 A.7.4. Các khoản phải thu Năm N Năm N-1 
 7.4.1. Các khoản phải thu bán các khoản đầu tư ..... 

..... 
..... 
..... 

 Trong đó:   
 - Chi tiết các khoản phải thu về bán các khoản đầu tư 

không có khả năng thu hồi 
7.4.2. Các khoản phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi 
các khoản đầu tư 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

 Trong đó:   
 Chi tiết các khoản phải thu và dự thu khó đòi về cổ 

tức, tiền lãi các khoản đầu tư 
..... ..... 

 7.4.3. Các khoản phải thu các khoản đầu tư đáo hạn   
 Trong đó:   
 Chi tiết các khoản phải thu các khoản đầu tư đáo hạn 

không có khả năng thu hồi vốn 
  

 7.4.4. Phải thu khác   
 Trong đó:   
 Chi tiết phải thu khác khó đòi   
 A 7.5. Dự phòng phải thu khó đòi ..... ..... 
 Quỹ mở phải thuyết minh chi tiết về loại 

phải thu khó đòi phải lập dự phòng (chi tiết theo loại, 
nhóm, đối tượng phải thu khó đòi) 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 
 

 Năm N 

STT 
Loại phải thu 

khó đòi phải lập  
dự phòng 

Giá 
trị 

phải 
thu 
khó 
đòi 

Tham 
chiếu 

 

Số đầu 
năm 

 

Số 
trích 
lập 

trong 
kỳ 

Số 
hoàn 
nhập 
trong 

kỳ 

Số 
cuối 
kỳ 

Năm 
N-1 

 

1 
 
 
2 
 
 
 
 
3 

Dự phòng khó đòi 
phải thu bán các 
khoản đầu tư 
Khách hàng A 
Khách hàng B 
Dự phòng khó đòi 
phải thu và dự thu cổ 
tức, tiền lãi đến hạn  
Khách hàng A 

   .... 
.... 
 

.... 
 

.... 

.... 
 

.... 

.... 

.... 
 

.... 
 

.... 

.... 
 

.... 

.... 

.... 
 

.... 
 

.... 

.... 
 

.... 

.... 

.... 
 

.... 
 

.... 

.... 
 

.... 
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4 Khách hàng B 
Dự phòng nợ phải 
thu các khoản đầu tư 
đáo hạn 
Dự phòng nợ phải 
thu khác khó đòi 
Khách hàng A  
Khách hàng B 

    .... 
.... 

.... 

.... 
.... 
.... 

 Cộng        
  

A 7.6. Vay ngắn hạn 
Quỹ mở phải thuyết minh chi tiết theo 
các đối tượng vay ngắn hạn, thời hạn vay 

 .... 
.... 

 N 
. 

 N-1 
.... 

A 7.7. Phải trả mua các khoản đầu tư    N  N-1 
7.7.1. Phải trả về mua các khoản đầu tư    ....  .... 
7.7.2. Phải trả khác về hoạt động đầu tư 
Quỹ mở phải thuyết minh chi tiết theo 
nhóm đối tượng phải trả 

   ....   

A 7.8. Phải trả các Đại lý phân phối, Công 
ty Quản lý quỹ về phí phát hành và mua lại 
Chứng chỉ quỹ 

   N  N-1 

7.8.1. Phải trả cho các Đại lý phân phối  ....  ....   
7.8.2. Phải trả cho các Đại lý ký danh  ....  .....  .... 
7.8.3. Phải trả Công ty Quản lý quỹ  .....     
Quỹ mở phải thuyết minh chi tiết 
theo nhóm đối tượng phải trả 

      

A 7.9. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước N    N-1  
n-1- Thuế Thu nhập doanh nghiệp .....  ....    
- Thuế Thu nhập cá nhân .....  .....    
- Các loại thuế khác (thuế nhà thầu) .....  .....    
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải 
nộp khác 

.....  .....    

A 7.10. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư  N   N-1  
- Chi tiết theo các đối tượng phải trả, phải 
nộp khác 

   .....   

A.7.11. Chi phí phải trả       
- Chi tiết theo các loại, nhóm chi phí phải trả ....      
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A. 7.12. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng 
chỉ quỹ 

 N   N-1  

- Phải trả cho Nhà đầu tư về mua chứng chỉ Quỹ 
hợp lệ chưa hoàn thành thủ tục xác nhận sở hữu 
Chứng chỉ quỹ 

 .... 
.... 

 .... 
.... 

  

- Phải trả cho Nhà đầu tư về mua chứng chỉ Quỹ 
không hợp lệ 

      

A 7.13. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại 
Chứng chỉ quỹ 

 N   N-1  

- Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại chứng chỉ 
Quỹ hợp lệ chưa hoàn thành thủ tục thanh toán 

 ..... 
...... 

 ..... 
..... 

  

- Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại chứng chỉ 
Quỹ không hợp lệ 
A 7.14. Phải trả, phải nộp khác 

 ...... 
 

N 

 ..... 
 
 

 
 

N-1 

 

- Chi tiết theo các đối tượng phải trả, phải 
nộp khác 

 ....  ....   

A 7.15. Phải trả dịch vụ quản lý quỹ  N   N-1  
- Chi tiết theo các đối tượng phải trả  ....  ....   
A 7.16. Tình hình biến động vốn chủ sở hữu       

 
Vốn góp phát hành Vốn góp mua lại 

Chỉ tiêu Số 

lượng 

NAV 

bình 

quân 

Giá  

trị  

ghi 

theo 

mệnh 

giá 

Thặng  

dư vốn 

Tổng  

giá trị 

phát 

hành 

Chứng 

chỉ quỹ 

Số 

lượng 

NAV 

bình 

quân 

Giá  

trị ghi 

theo 

mệnh 

giá 

Thặng   

dư vốn 

góp mua 

lại của 

Nhà đầu 

tư 

Tổng    

giá trị 

mua lại 

Chứng 

chỉ quỹ 

mở 

Số  

lượng 

Chứng 

chỉ quỹ 

hiện 

hành 

Giá   

trị   

vốn  

góp 

hiện 

hành 

NAV 

hiện 

hành/ 

1 

Chứng

chỉ 

quỹ 

A 1 2=5/1 3 4 5=3+4 6 
7= 

10/6 
8 9 

10=      
8+9 

11=1-6 
12= 

5-10 
13= 

12/11 

IPO 
(Phát 
hành lần 
đầu) 

             

Số dư 
đầu năm 

             

N-1              

Phát sinh 
trong 
năm N-1 
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A 1 2=5/1 3 4 5=3+4 6 
7= 

10/6 
8 9 

10=      
8+9 

11=1-6 
12= 

5-10 
13= 

12/11 

Phát sinh 
lũy kế 
năm 
N-1 

             

Số dư 
cuối năm 
N-1 

             

Phát sinh 
năm N 

             

Phát sinh 
lũy kế 
năm N 

             

Số dư 
cuối kỳ 

             

Số dư 
cuối 
năm N 

             

 
Quỹ mở cần thuyết minh rõ cơ sở pháp lý về phát hành Chứng chỉ quỹ lần đầu 

và các lần tiếp theo về tình hình biến động vốn chủ sở hữu. 
 

A.7.17 Lợi nhuận chưa phân phối N N - 1 

1 Lợi nhuận đã thực hiện chưa phân phối   

2 Lợi nhuận chưa thực hiện    

3 Tổng cộng   

 

A.7.18 Tình hình phân phối thu nhập cho Nhà đầu tư N N - 1 

1 
Lãi đã thực hiện chưa phân phối năm trước 
(tại 31/12/20....) 

  

2 Lỗ chưa thực hiện tính đến: .../.../20...   

3 
Lỗ đã thực hiện năm nay tính từ 01/01/20... đến 
.../.../20.... 

  

4 
Cơ sở lợi nhuận phân phối cho Nhà đầu tư tính đến 
.../.../20... (4)=(1-2-3) 
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5 

Số lãi phân phối cho Nhà đầu tư năm nay tại 
..../..../20...(5)=(4*Tỷ lệ Phân phối thu nhập cho 
Nhà đầu tư theo Điều lệ Quỹ mở và Nghị quyết Đại 
hội Nhà đầu tư) 

  

6 
Số lượng Chứng chỉ quỹ chốt quyền phân phối 
thu nhập 

  

7 
Thuế phải nộp tính trên thu nhập phân phối cho 
Nhà đầu tư sở hữu Chứng chỉ quỹ (7)=(5*Thuế 
suất có liên quan) 

  

8 
Tổng thu nhập phân phối cho nhà đầu tư 
(8)=(5-7) 

  

9 
Thu nhập phân phối cho Nhà đầu tư trên 1 đơn 
vị Chứng chỉ quỹ (Thu nhập NET/1 đơn vị 
Chứng chỉ quỹ mở) (9)=(9/6) 

  

 

A.7.19 Tình hình phân phối tài sản cho Nhà đầu tư N N - 1 

1 Giá trị tài sản ròng Quỹ mở tại ngày:.......... (NAV)   

2 
Số lượng Chứng chỉ quỹ chốt quyền để thực hiện 
phân phối Tài sản cho Nhà đầu tư 

  

3 
Giá trị tài sản ròng quyết định phân phối cho Nhà 
đầu tư theo Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư (từng 
phần hoặc toàn bộ) (4)= (1* tỷ lệ (%) phân phối) 

  

4 
Thuế phải nộp tính trên Tài sản phân phối cho Nhà 
đầu tư sở hữu Chứng chỉ quỹ (4)=(3*Tỷ lệ thuế 
suất có liên quan) 

  

5 
Giá trị tài sản ròng thực phân phối cho Nhà đầu tư 
(Tài sản NET) 5=(3-4) 

  

6 
Giá trị tài sản ròng thực phân phối cho Nhà đầu tư 
trên 1 đơn vị Chứng chỉ quỹ (Tài sản NET/1 đơn vị 
Chứng chỉ quỹ mở) 

  

 



CÔNG BÁO/Số 191 + 192/Ngày 12-04-2013 67

 

B. Thuyết minh về Báo cáo thu nhập 
B 7.20. Thu nhập 
7.20.1. Lãi, lỗ bán các khoản đầu tư 

Số liệu trình bày của bảng này chi tiết theo Danh mục đầu tư của Quỹ mở 

STT 
Danh mục các 
khoản đầu tư 

Tổng 
giá trị 
bán 

Giá vốn bình 
quân gia 

quyền tính 
đến cuối ngày 

giao dịch 

Lãi, lỗ 
bán 

chứng 
khoán kỳ 

này 

Lãi, lỗ   
bán chứng 
khoán lũy 
kế đến kỳ 

này 

Lãi, lỗ 
bán chứng 

khoán 
Năm      
N-1 

A B 3=1*2 4 5=3-4 6 7 

1 Cổ phiếu niêm yết      

2 
Cổ phiếu chưa 
niêm yết  

     

3 
Trái phiếu niêm 
yết 

     

 ....      

10 Tổng cộng      

7.20.2. Chênh lệch đánh giá lại các khoản đầu tư 

STT
Danh mục các 
khoản đầu tư 

Giá trị 
mua 

theo sổ 
kế toán 

Giá thị 
trường 
hoặc 

Giá trị 
hợp lý 

Chênh 
lệch đánh 

giá lại   
kỳ này 

(kỳ NAV) 

Chênh lệch 
đánh giá    

lại kỳ  
trước (kỳ 

NAV) 

Chênh lệch 
điều chỉnh   
sổ kế toán   

kỳ này        
(kỳ NAV) 

A B C D E=C-D F G=E-F 

1 Cổ phiếu niêm yết      

2 Trái phiếu niêm yết      

3 
Trái phiêu chưa  
niêm yết 

     

4 
Công cụ thị trường 
tiền tệ 

     

5 
Các khoản đầu tư 
phái sinh niêm yết 

     

6 
Các khoản đầu tư 
phái sinh chưa    
niêm yết 
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STT
Danh mục các 
khoản đầu tư 

Giá trị 
mua 

theo sổ 
kế toán 

Giá thị 
trường 
hoặc 

Giá trị 
hợp lý 

Chênh 
lệch đánh 

giá lại   
kỳ này 

(kỳ NAV) 

Chênh lệch 
đánh giá    

lại kỳ  
trước (kỳ 

NAV) 

Chênh lệch 
điều chỉnh   
sổ kế toán   

kỳ này        
(kỳ NAV) 

A B C D E=C-D F G=E-F 

7 
Các khoản đầu tư 
cho vay 

     

8 
Các khoản đầu tư 
đem thế chấp 

     

9 
Các khoản đầu tư 
mua chưa chuyển 
quyền sở hữu 

     

10 Cộng      

Quỹ mở phải nêu cơ sở đánh giá lại các loại đầu tư theo từng nhóm, loại các 
khoản đầu tư của Quỹ mở: 

7.20.3. Doanh thu khác 

N 
STT 

Các loại doanh 
thu khác Kỳ này Lũy kế đến 

N-1 

1     

2     

 
B 7.21. Doanh thu hoạt động đầu tư 

 
N 

STT Loại doanh thu hoạt động đầu tư 
Kỳ này Lũy kế đến 

N-1 

1 Chênh lệch tỷ giá hối đoái    

1.1 Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã thực hiện    

1.2 Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái chưa thực hiện    

2 Doanh thu cổ tức, tiền lãi phát sinh trong kỳ    

2.1 Cổ tức phát sinh trong kỳ    

2.2 Tiền lãi phát sinh trong kỳ    
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N 
STT Loại doanh thu hoạt động đầu tư 

Kỳ này Lũy kế đến 
N-1 

3 
Doanh thu dự thu cổ tức, tiền lãi phát sinh 
trong kỳ 

   

3.1 Dự thu cổ tức phát sinh trong kỳ    

3.2 Dự thu tiền lãi phát sinh trong kỳ    

4 Doanh thu lãi tiền gửi không kỳ hạn    

5 Doanh thu hoạt động đầu tư khác    

B 7.22. Chi phí giao dịch mua các khoản đầu tư 

N 
STT 

Loại chi phí giao dịch mua  
các khoản đầu tư Kỳ này Lũy kế đến 

N-1 

1 Cổ phiếu    

2 Trái phiếu    

3 .........    

4 Chứng khoán đầu tư khác    

 Cộng    

B 7.23. Chi phí giao dịch bán các khoản đầu tư 

N 
STT Loại chi phí 

Kỳ này Lũy kế đến 
N-1 

1 
Chi phí môi giới, giao dịch, phí 
chuyển tiền bán các khoản đầu tư 

   

1.1 Cổ phiếu    

1.2 Trái phiếu    

1.3 .........    

1.4 Chứng khoán đầu tư khác    

2 Chi phí tư vấn pháp luật    

3 Chi phí tư vấn đầu tư    

4 Chi phí tư vấn định giá    

5 Chi phí khác    

 Cộng    
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B 7.24. Chi phí đầu tư 

N 
STT Loại chi phí 

Kỳ này Lũy kế đến 
N-1 

1 Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái    

1.1 Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện    

1.2 Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện    

2 Chi phí lãi vay    

3 Chi phí đầu tư khác    

 Cộng    

B 7.25. Chi phí quản lý Quỹ mở 

N 
STT 

Loại chi phí quản lý 
Quỹ mở Kỳ này Lũy kế đến 

N-1 

1 Phí quản lý Quỹ mở    

2 Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở    

3 Phí dịch vụ giám sát    

4 Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở    

5 Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng    

6 
Các chi phí dịch vụ khác của Nhà 
cung cấp dịch vụ Quỹ mở 

   

7 Chi phí hợp, Đại hội Quỹ mở    

8 Chi phí kiểm toán    

9 Chi phí thanh lý tài sản Quỹ mở    

10 Chi phí quản lý khác    

 Cộng    

B 7.26. Thu nhập khác 

N 
STT Chi tiết thu nhập khác 

Kỳ này Lũy kế đến 
N-1 

1     

2     

3 Cộng    
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B 7.27. Chi phí khác 

N 
STT Chi tiết chi phí khác 

Kỳ này Lũy kế đến 
N-1 

1     

2     

3     

4     

5 Cộng    

B 7.28. Chi phí thuế TNDN (nếu pháp luật thuế TNDN quy định áp dụng với 

Quỹ mở) 

N 
STT 

Chi tiết chi phí thuế 

TNDN Kỳ này Lũy kế đến 
N-1 

1     

2     

C. Thuyết minh về Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

 

C 7.29. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và 

các khoản tiền do Quỹ mở nắm giữ nhưng không được sử dụng 

  N N - 1 

 Trình bày giá trị và lý do của các 

khoản tiền và tương đương tiền lớn 

do Quỹ mở nắm giữ nhưng không 

được sử dụng do có sự hạn chế của 

pháp luật hoặc các ràng buộc khác 

mà Quỹ mở phải thực hiện. 
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D. Thuyết minh về giá trị tài sản ròng 

D 7.30. Về xác định giá trị tài sản ròng 
 

N N - 1 

STT 
Kỳ tính 

NAV NAV 
Số 

lượng 
CCQ 

NAV/1C 
CQ tại 

ngày tính 
NAV 

Tăng/ 
Giảm 
NAV/       

1 CCQ 

NAV 
Số 

lượng 
CCQ 

NAV/ 
1CCQ tại 
ngày tính 

NAV 

Tăng/ 
Giảm 
NAV/ 
1CCQ 

A B 1 2 C=1/2 
D=(C1- 
C2/C2- 
C3/….) 

3 4 E=3/4 
F= E1- 
E2/E2- 
E3/...) 

 

Kỳ cuối/ 
Tháng 

12 năm trước 

        

1 Kỳ/Tháng 1    x    x 

2 Kỳ/Tháng 1         

3 Kỳ/Tháng 2         

4 Kỳ/Tháng 2         

5 Kỳ/Tháng 3         

6 Kỳ/Tháng 3         

7 Kỳ/Tháng 4         

8 Kỳ/Tháng 4         

9 Kỳ/Tháng 5         

10 Kỳ/Tháng 5         

11 Kỳ/Tháng 6         

12 Kỳ/Tháng 6         

13 Kỳ/Tháng 7         

14 Kỳ/Tháng 7         

15 Kỳ/Tháng 8         

16 Kỳ/Tháng 8         

17 Kỳ/Tháng 9         

18 Kỳ/Tháng 9         

19 Kỳ/Tháng 10         

20 Kỳ/Tháng 10         

21 Kỳ/Tháng 11         
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N N - 1 

STT 
Kỳ tính 

NAV NAV 
Số 

lượng 
CCQ 

NAV/1C 
CQ tại 

ngày tính 
NAV 

Tăng/ 
Giảm 
NAV/       

1 CCQ 

NAV 
Số 

lượng 
CCQ 

NAV/ 
1CCQ tại 
ngày tính 

NAV 

Tăng/ 
Giảm 
NAV/ 
1CCQ 

A B 1 2 C=1/2 
D=(C1- 
C2/C2- 
C3/….) 

3 4 E=3/4 
F= E1- 
E2/E2- 
E3/...) 

22 Kỳ/Tháng 11         

23 Kỳ/Tháng 12         

24 Kỳ/Tháng 12    x    x 

 

Giá trị tài sản 
ròng bình 
quân năm/ 
Bán niên 

        

 

Biến động Giá 
trị tài sản ròng 
trên 1 Đơn vị 
Chứng chỉ quỹ 

trong năm/  
Bán niên Mức 

Cao Nhất 

x x x  x x x  

 

Biến  động  
Giá trị tài sản  

ròng trên 1 
Đơn vị  Chứng 
chỉ quỹ trong 
năm/Bán niên 
 Mức Thấp 

Nhất 

x x x  x x x  

E.31. Thuyết minh về danh mục các khoản đầu tư 

Quỹ mở cần chi tiết các khoản đầu tư thuộc Danh mục đầu tư vượt mức hạn 
chế đầu tư theo quy định hiện hành về thành lập và quản lý Quỹ mở và phương án 
xử lý. 
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F.32. Thuyết minh về các Tài khoản loại 0 

F.32.1. Tài sản nhận thế chấp N N-1 

STT - Chi tiết theo nhóm tài sản nhận thế chấp   

    

 

F.32.2. Nợ khó đòi đã xử lý N N-1 

STT - Chi tiết theo các nhóm đối tượng nợ  khó 
đòi đã xử lý (Phải thu bán các khoản đầu tư, 
trong đó các khoản đầu tư đáo hạn không 
thu hồi được vốn, phải thu và dự thu cổ tức, 
tiền lãi các khoản đầu tư, phải thu khác) 

  

    

 

F.32.3. Ngoại tệ các loại N N-1 

STT - Chi tiết theo các loại ngoại tệ   

    

F.32.4. Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành N N-1 

STT - Chi tiết theo 

. Loại < =năm; 

. Loại > hơn 1 năm. 

  

    

G.33. Những thông tin khác 

33.1. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:………… … 

33.2. Thông tin về các bên liên quan: 

33.2.1. Thông tin về các bên liên quan 

STT Các bên liên quan Mối quan hệ 

1 ...... ..... 

2 ...... ..... 

3 ..... ..... 
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33.2.2. Giao dịch với các bên liên quan 
 

STT Nội dung giao dịch Số tiền 

  N N - 1 

1 ...... ..... ..... 

2 ...... ..... ..... 

3 ..... ..... ..... 

 Cộng   

32.3. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính 
của các niên độ kế toán trước):…………………………………......... ……………. 

33.4. Thông tin về hoạt động liên tục: ……………………………………......... 

33.5. Những thông tin khác. (3) .......................................................................... 

G. Một số các Chỉ tiêu tài chính Quỹ mở 

H.34. Chỉ tiêu tài chính đánh giá hoạt động Quỹ mở 

34.1. Tỷ lệ chi phí hoạt động (Expense Ratio) 

Tỷ lệ chi phí là Tỷ lệ đánh giá chi phí Quỹ mở tính cho 1 đơn vị giá trị tài sản ròng. 

Tổng chi phí hoạt động *100 (%) 
Tỷ lệ chi phí hoạt 

động (%) 
= 

Giá trị tài sản ròng (NAV) trung bình 
trong năm 

Tỷ lệ này được tính toán cho 12 tháng tại ngày kết thúc Báo cáo tài chính bán 
niên hoặc Báo cáo tài chính năm của kỳ (kỳ tính giá trị tài sản ròng hoặc kỳ 
kế toán) để có khả năng so sánh giữa các kỳ và các Quỹ mở. 

Khi một Quỹ mở mới thành lập có thời gian ít hơn 1 năm thì Tỷ lệ chi phí cũng 
phải được tính theo một năm bởi các yếu tố phù hợp. 

Những chi phí không bao gồm tính trong chi phí hoạt động của Chỉ tiêu Tỷ lệ 
chi phí hoạt động, gồm: 

- Chi phí lãi vay; 

- Chi phí lãi, lỗ tỷ giá hối đoái của Quỹ mở (Bao gồm đã thực hiện và chưa 
thực hiện); 

- Thuế khấu trừ tại nguồn đối với thu nhập của các Nhà đầu tư hoặc thuế phát 
sinh từ các khoản thu nhập đã nộp (Thuế Thu nhập doanh nghiệp), bao gồm cả 
Thuế Nhà thầu; 

- Chi phí mua, chi phí bán Chứng chỉ quỹ và các chi phí khác phát sinh từ việc 
mua, bán Chứng chỉ quỹ. 

- Các khoản cổ tức và các khoản phân phối khác đã trả cho Nhà đầu tư. 
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34.2. Tốc độ vòng quay danh mục (Turnover Ratio) 

Tốc độ vòng quay danh mục là số quay vòng tài sản đầu tư của Quỹ mở trong 
1 kỳ (kỳ tính giá trị tài sản ròng hoặc kỳ kế toán) (bán niên hoặc năm). 

 
(Tổng giá trị mua trong kỳ + Tổng giá trị bán 

trong kỳ)/2 *100 (%) Tốc độ vòng quay 
danh mục (%) 

= 
Giá trị tài sản ròng (NAV) trung bình trong năm 

 

Tỷ lệ này được tính toán cho 12 tháng tại ngày kết thúc báo cáo tài chính 
bán niên hoặc báo cáo tài chính năm của kỳ (kỳ tính giá trị tài sản ròng hoặc 
kỳ kế toán) để có khả năng so sánh giữa các kỳ và các Quỹ mở. 
 
 

 
 

Đại diện có thẩm quyền của 
Ngân hàng Giám sát 

 
(Ký, họ tên, đóng dấu) 

......., ngày...... tháng...... năm ..... 
 

Công ty Quản lý quỹ  
 

Người lập biểu        Kế toán trưởng          Tổng (Giám) đốc 
   (Ký, họ tên)                (Ký, họ tên)           (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Công ty Quản lý quỹ 
Quỹ:............................ 
 

Mẫu số B07 - QM 
(Ban hành theo TT số 198/2012/TT-BTC 

ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính) 
 

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ MỞ 
(Báo cáo định kỳ theo quy định tại Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ mở) 

 
Tên Công ty Quản lý quỹ:  

Tên Ngân hàng Giám sát: 
Ngày định giá/Ngày giao dịch: ngày... tháng... năm.... 
 

Biến động giá trị 
tài sản ròng trên 
một đơn vị quỹ 

trong năm 

Tỷ lệ sở hữu của 
Nhà đầu tư nước 

ngoài 

Tên 
Quỹ 
mở 

Phí phát 
hành 

(% giá 
trị giao 
dịch) 

Phí mua 
lại (% 
giá trị 
giao 
dịch) 

Giá trị 
tài sản 

ròng trên 
một đơn 
vị quỹ tại 

ngày 
định giá 
(NAV) 

Giá trị 
tài sản 
ròng 

trên một 
đơn vị 
quỹ tại 
ngày 

định giá 
kỳ trước 

Tăng/ 
Giảm giá 
trị tài sản 
ròng trên 
một đơn 
vị quỹ so 

với kỳ 
trước 
(%) 

Mức 
cao 
nhất 

(VND) 

Mức thấp 
nhất 

(VND) 

Số 
lượng 
đơn vị 

quỹ 

Tổng 
giá trị 

tại 
ngày 
giao 
dịch 

Tỷ 
lệ sở 
hữu 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 
 
 

Đại diện có thẩm quyền của 
Ngân hàng Giám sát 

 
(Ký, họ tên, đóng dấu) 

......., ngày...... tháng...... năm ..... 
 

Công ty Quản lý quỹ  
 

Người lập biểu        Kế toán trưởng          Tổng (Giám) đốc 
   (Ký, họ tên)                (Ký, họ tên)           (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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B. Danh mục và mẫu biểu Báo cáo tài chính giữa niên độ 

1. Danh mục Báo cáo tài chính giữa niên độ (Dạng đầy đủ) 

STT 
Danh mục Báo cáo tài chính  

giữa niên độ 
Số hiệu mẫu biểu 

01 Báo cáo thu nhập giữa niên độ Mẫu số B 01g-QM 

02 Báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ Mẫu số B 02g-QM 

03 
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao 
dịch Chứng chỉ quỹ giữa niên độ 

Mẫu số B 03g-QM 

04 Báo cáo danh mục đầu tư Mẫu số B 04g-QM 

05 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ Mẫu số B 05g-QM 

06 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc Mẫu số B 06g-QM 
 

2. Mẫu biểu Báo cáo tài chính giữa niên độ 
 
Công ty Quản lý quỹ 
Quỹ:............................ 
 

Mẫu số B01g - QM 
(Ban hành theo TT số 198/2012/TT-BTC 

ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính) 
 

BÁO CÁO THU NHẬP GIỮA NIÊN ĐỘ 
Kỳ: ....... Năm 201... 

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 

N N-1  Mã  
số 

Thuyết 
minh Kỳ 

này 
Kỳ 

trước 
Kỳ 
này 

Kỳ 
trước 

I. THU NHẬP, DOANH THU 
HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 

01  .... .... .... .... 

1.1. Cổ tức được chia 
1.2. Tiền lãi được nhận.........(*) 

02 
03 

 .... .... .... .... 

Ghi chú: (*) Nội dung các Chỉ tiêu và mã số trên báo cáo này tương tự như các 
Chỉ tiêu của Báo cáo thu nhập năm (Mẫu số B01-QM). 

 
 

Đại diện có thẩm quyền của 
Ngân hàng Giám sát 

 
(Ký, họ tên, đóng dấu) 

......., ngày...... tháng...... năm ..... 
 

Công ty Quản lý quỹ  
 

Người lập biểu        Kế toán trưởng          Tổng (Giám) đốc 
   (Ký, họ tên)                (Ký, họ tên)           (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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2.2. Báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ 
 
Công ty Quản lý quỹ 
Quỹ:............................ 
 

Mẫu số B02g - QM 
(Ban hành theo TT số 198/2012/TT-BTC 

ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính) 
 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 
(Dạng đầy đủ)  
Quý, bán niên 

Tại ngày ... tháng ... năm ...(1) 

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 

 Mã  
số 

Thuyết 
minh 

N N-1 

I. TÀI SẢN     
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền 
Trong đó: 
Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của 
Quỹ mở....(*) 

100 
 
 

110 

 ....  
 
 

.... 

.... 
 
 

.... 
 
Ghi chú: (*) Nội dung các Chỉ tiêu và mã số trên báo cáo này tương tự như các 

Chỉ tiêu của Báo cáo tình hình tài chính năm (Mẫu số B02-QM). 
 

 
 

Đại diện có thẩm quyền của 
Ngân hàng Giám sát 

 
(Ký, họ tên, đóng dấu) 

......., ngày...... tháng...... năm ..... 
 

Công ty Quản lý quỹ  
 

Người lập biểu        Kế toán trưởng          Tổng (Giám) đốc 
   (Ký, họ tên)                (Ký, họ tên)           (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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2.3. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch Chứng chỉ quỹ giữa 
niên độ 
 
Công ty Quản lý quỹ 
Quỹ:............................ 
 

Mẫu số B03g - QM 
(Ban hành theo TT số 198/2012/TT-BTC 

ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính) 
 

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, 
GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ) 

Tháng…. kỳ…. năm…. 

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 

STT Nội dung N N-1 

A B 1 2 

Tên Quỹ mở 

I Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ .... .... 

II Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó .... .... 

 ...(*) .... ....  

    
 

Ghi chú: (*) Nội dung các Chỉ tiêu trên báo cáo này tương tự như các Chỉ tiêu 
của Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch Chứng chỉ quỹ năm (Mẫu số 
B03-QM). 

 
 
 

Đại diện có thẩm quyền của 
Ngân hàng Giám sát 

 
(Ký, họ tên, đóng dấu) 

......., ngày...... tháng...... năm ..... 
 

Công ty Quản lý quỹ  
 

Người lập biểu        Kế toán trưởng          Tổng (Giám) đốc 
   (Ký, họ tên)                (Ký, họ tên)           (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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2.4. Báo cáo danh mục đầu tư 
 

Công ty Quản lý quỹ 
Quỹ:............................ 
 

Mẫu số B04g - QM 
(Ban hành theo TT số 198/2012/TT-BTC 

ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính) 

BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ 
Tháng….  năm 200…. 

 

STT Loại tài sản 
Số  

lượng 

Giá thị trường 
hoặc giá trị hợp 

lý tại ngày      
báo cáo 

Tổng giá  
trị 

(Đồng) 

Tỷ lệ (%)/  
Tổng giá trị tài 

sản của Quỹ 

A B 1 2 3 4 
I Cổ phiếu niêm yết 

- 
- Tổng 

 ..... ..... ..... 

 
Ghi chú: (*) Nội dung các Chỉ tiêu và mã số trên báo cáo này tương tự như các 

Chỉ tiêu của Báo cáo danh mục đầu tư năm (Mẫu số B04-QM). 
 

 
 

Đại diện có thẩm quyền của 
Ngân hàng Giám sát 

 
(Ký, họ tên, đóng dấu) 

......., ngày...... tháng...... năm ..... 
 

Công ty Quản lý quỹ  
 

Người lập biểu        Kế toán trưởng          Tổng (Giám) đốc 
   (Ký, họ tên)                (Ký, họ tên)           (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 
2.5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

 
Công ty Quản lý quỹ 
Quỹ:............................ 
 

Mẫu số B05g - QM 
(Ban hành theo TT số 198/2012/TT-BTC 

ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính) 

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 
(Theo phương pháp trực tiếp) 

Kỳ: ....... Năm 201... 
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 

 Mã  
số 

Thuyết 
minh 

Số  
cuối quý 

N-1 

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư   .... .... 
1. Tiền đã chi mua các khoản đầu tư 
 
2. Tiền đã thu từ bán các khoản đầu tư …(*) 

01 
02 

 .... 
.... 

.... 

.... 
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Ghi chú: (*) Nội dung các Chỉ tiêu và mã số trên báo cáo này tương tự như các 
Chỉ tiêu của Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm (Mẫu số B05-QM). 
 

 
 

Đại diện có thẩm quyền của 
Ngân hàng Giám sát 

 
(Ký, họ tên, đóng dấu) 

......., ngày...... tháng...... năm ..... 
 

Công ty Quản lý quỹ  
 

Người lập biểu        Kế toán trưởng          Tổng (Giám) đốc 
   (Ký, họ tên)                (Ký, họ tên)           (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 
 
 
Công ty Quản lý quỹ 
Quỹ:............................ 
 

Mẫu số B05g - QM 
(Ban hành theo TT số 198/2012/TT-BTC 

ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính) 
 

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 
(Theo phương pháp gián tiếp) 

Kỳ: ....... Năm 201... 

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 

 Mã  
số 

Thuyết 
minh 

Số  
cuối quý 

N-1 

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư   .... .... 

1. Lợi nhuận trước Thuế Thu nhập doanh 
nghiệp 

2. Điều chỉnh cho các khoản tăng giá trị tài 
sản ròng từ các hoạt động đầu tư 

…(*) 

01 

 
02 

 .... 

 
.... 

..... 

 
..... 

Ghi chú: (*) Nội dung các Chỉ tiêu và mã số trên báo cáo này tương tự như các 
Chỉ tiêu của Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm (Mẫu số B05-QM) 

 
 
 

Đại diện có thẩm quyền của 
Ngân hàng Giám sát 

 
(Ký, họ tên, đóng dấu) 

......., ngày...... tháng...... năm ..... 
 

Công ty Quản lý quỹ  
 

Người lập biểu        Kế toán trưởng          Tổng (Giám) đốc 
   (Ký, họ tên)                (Ký, họ tên)           (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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2.6. Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc 

Công ty Quản lý quỹ 
Quỹ:............................ 
 

Mẫu số B06g - QM 
(Ban hành theo TT số 198/2012/TT-BTC 

ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính) 
 

2.6. Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc 

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC 
Kỳ.... Năm.... 

 

1. Đặc điểm hoạt động của Quỹ mở 

1.1. Giấy chứng nhận chào bán 

1.2. Giấy chứng nhận thành lập Quỹ mở 

1.3. Địa chỉ liên hệ của Quỹ 

1.4. Điều lệ hoạt động Quỹ mở ban hành ngày..../..../.....và sửa đổi, bổ sung 
ngày..../..../..... 

1.5. Những đặc điểm chính về hoạt động Quỹ mở. 

- Quy mô vốn Quỹ mở: 

- Mục tiêu đầu tư: 

- Kỳ tính giá trị tài sản ròng (NAV): 

- Tần suất giao dịch Chứng chỉ quỹ mở: 

- Hạn chế đầu tư của Quỹ mở: 

- ......... 

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

2.1. Kỳ kế toán 

2.2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 

3. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng 

3.1. Chế độ kế toán áp dụng 

3.2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán 

3.3. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung. 

4. Các chính sách kế toán áp dụng 

Quỹ mở phải công bố việc lập Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài 
chính năm gần nhất là cùng áp dụng các chính sách kế toán như nhau. Trường hợp có 
thay đổi thì phải mô tả sự thay đổi và nêu rõ ảnh hưởng của những thay đổi đó. 
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5. Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ 

5.1. Giải thích tính chu kỳ của các hoạt động kinh doanh trong kỳ kế toán 
giữa niên độ. 

5.2. Trình bày tính chất và giá trị của các khoản mục ảnh hưởng đến tài sản, 
nợ phải trả, nguồn vốn góp, thu nhập thuần, hoặc các luồng tiền được coi là yếu tố 
không bình thường do tính chất, quy mô hoặc tác động của chúng: 

5.3. Trình bày những biến động trong nguồn vốn góp và giá trị lũy kế tính 
đến ngày lập Báo cáo tài chính giữa niên độ, cũng như phần thuyết minh tương 
ứng mang tính so sánh của cùng kỳ kế toán trên của niên độ trước gần nhất: 

5.4. Tính chất và giá trị của những thay đổi trong các ước tính kế toán đã 
được báo cáo trong báo cáo giữa niên độ trước của niên độ kế toán hiện tại hoặc 
những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong các niên độ 
trước, nếu những thay đổi này có ảnh hưởng trọng yếu đến kỳ kế toán giữa niên độ 
hiện tại: 

5.5. Trình bày các nguyên tắc và phương pháp kế toán ghi nhận nguồn vốn 
Quỹ mở (vốn góp phát hành, mua lại Chứng chỉ quỹ mở,...): 

5.6. Trình bày nguyên tắc và phương pháp kế toán ghi nhận các khoản thu 
nhập, doanh thu Quỹ mở: 

5.7. Trình bày nguyên tắc ghi nhận doanh thu, chi phí hoạt động tài chính: 

5.8. Trình bày những sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế 
toán giữa niên độ chưa được phản ánh trong Báo cáo tài chính giữa niên độ đó: 

5.9. Trình bày các chính sách định giá các khoản đầu tư: 

5.10. Các thông tin khác: 


