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CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NỔI BẬTMỤC LỤC
Chỉ tiêu Đơn vị 2016 2017 % Tăng trưởng

Kết quả hoạt động kinh doanh     

Tổng Doanh thu (*) Tỷ VNĐ      285.53      339.65 18.95%

Doanh thu hoạt động Tỷ VNĐ      279.61      316.50 13.20%

Chi phí hoạt động Tỷ VNĐ        68.66        78.48 14.30%

Doanh thu hoạt động tài chính Tỷ VNĐ          5.92        23.14 290.66%

Chi phí tài chính Tỷ VNĐ          0.20          0.09 -56.63%

Chi phí quản lý công ty chứng khoán Tỷ VNĐ        36.37        43.85 20.58%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Tỷ VNĐ      180.31      217.23 20.48%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động khác Tỷ VNĐ          0.49          0.65 33.61%

Lợi nhuận trước thuế Tỷ VNĐ      180.80      217.89 20.51%

Lợi nhuận sau thuế Tỷ VNĐ      146.57      179.22 22.27%

Bảng cân đối kế toán     

Tổng tài sản Tỷ VNĐ   1,493.79   1,796.46 20.26%

Vốn điều lệ Tỷ VNĐ      903.44      993.77 10.00%

Vốn chủ sở hữu Tỷ VNĐ   1,433.41   1,552.80 8.33%

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu     

Thu nhập trên tổng tài sản (ROA) % 10.05% 10.89% 8.40%

Thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) % 10.57% 12.00% 13.57%

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành cuối kỳ Cổ phiếu 90,343,727 99,376,673 10.00%

Lãi cơ bản trên cổ phiếu VNĐ 1,622        1,803 11.16%

Cổ tức % 15% 15% 0.00%

(*) Tổng Doanh thu=Doanh thu hoạt động + Doanh thu hoạt động tài chính
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THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa quý Cổ đông, Khách hàng, Nhà đầu tư và toàn thể Cán bộ nhân viên!

Năm 2017 trôi qua với nhiều kết quả khả quan đối với kinh tế vĩ mô cũng như thị trường chứng khoán Việt 
Nam. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2017 cao nhất trong nhiều năm qua, đạt 6.81% và cao hơn mức kế hoạch 
đầu năm của Chính phủ là 6.7%. Thị trường chứng khoán Việt Nam năm qua cũng có được bước phát triển 
mạnh mẽ. Chỉ số VN-Index cuối năm đạt 970 điểm tăng hơn 46% so với mốc năm 2016 khiến Việt Nam trở 
thành một trong những thị trường chứng khoán tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Khối lượng và giá trị giao 
dịch ở cả hai sàn HOSE và HNX cũng đều tăng mạnh. Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán phái sinh ra đời 
cũng đã đánh dấu một bước trong tiến trình hoàn chỉnh cấu trúc của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Với những yếu tố thuận lợi từ thị trường cùng với sự nỗ lực, đồng lòng của tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ 
nhân viên, kết quả kinh doanh năm 2017 của FPTS là tương đối tốt:
• Tổng doanh thu đạt 339 tỷ đồng, tăng trưởng 19% so với năm 2016 và đạt 124% so với kế hoạch đầu năm.
• Lợi nhuận trước thuế đạt 217 tỷ đồng, tăng trưởng 21% so với năm 2016 và đạt 123% so với kế hoạch đầu 
năm.
• TOP 10 thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết tại HNX (3.23%)
• TOP 10 thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ tại HOSE (4.21%)

Năm 2017 cũng ghi nhận nhiều dấu mốc quan trọng trong sự hình thành và phát triển của FPTS. Công ty đã 
chính thức chuyển về trụ sở mới tại địa chỉ số 52 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội. Trụ sở mới rộng rãi, khang 
trang hơn giúp FPTS có điều kiện để nâng cấp hệ thông công nghệ cũng như mở rộng đội ngũ nhân sự. Cũng 
trong năm 2017, FPTS đã niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) với mã chứng khoán 
FTS. Điều này một lần nữa khẳng định vị thế của Công ty cũng mở ra nhiều cơ hội phát triển mới trong thời 
gian tới.

Nhìn lại chặng đường 10 năm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam và bản thân Công ty đã trải qua nhiều 
thăng trầm, khó khăn.Tuy nhiên, FPTS luôn kiên định với định hướng phát triển của mình, nhất quán trong 
nguyên tắc hoạt đông và tập trung phát triển dựa trên hai giá trị cốt lõi là CON NGƯỜI và CÔNG NGHỆ. FPTS 
không chạy theo “tin đồn” hay các “mã nóng” trên thị trường mà hướng tới một sự phát triển bền vững. 
Chúng tôi tập trung vào chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm không ngừng nâng cáo giá trị và mang đến 
những tiện ích mới cho khách hàng và cộng đồng nhà đầu tư. 

Năm 2018 dự báo sẽ tiếp tục có nhiều tín hiệu khả quan từ nền kinh tế cũng như thị trường khoán. Đây là vừa 
là cợ hội nhưng cũng là thách thức cho sự phát triển của FPTS. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chúng 
tôi tin tưởng rằng FPTS đã sẵn sàng để đón nhận những cơ hội và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, xin cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của quý cổ đông, quý khách hàng; 
cảm ơn sự nhiệt huyết và những đóng góp của các thế hệ cán bộ nhân viên cho sự phát triển 10 năm qua của 
FPTS.  Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, với sự đồng lòng của toàn bộ cán bộ nhân viên, sự quyết tâm của 
Ban Lãnh đạo và sự tin tưởng quý vị, FPTS sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công mới trong thời gian tới.

Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                                                                     Nguyễn Điệp Tùng

FPTS - NƠI BẠN ĐẶT NIỀM TIN

 “Tổng doanh thu đạt 339 tỷ đồng, 
tăng trưởng 19% so với năm 2016 
và đạt 124% so với kế hoạch đầu 
năm.
Lợi nhuận trước thuế đạt 217 tỷ 
đồng, tăng trưởng 21% so với 
năm 2016 và đạt 123% so với kế 
hoạch đầu năm.”
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THÔNG TIN TỔNG QUAN

SẢN PHẨM DỊCH VỤ

Giao dịch chứng khoán

Tư vấn doanh nghiệp

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
- Môi giới chứng khoán;

- Tư vấn đầu tư chứng khoán;

- Bảo lãnh phát hành chứng khoán;

- Lưu ký chứng khoán;

- Hoạt động tự doanh chứng khoán.

MẠNG LƯỚI GIAO DỊCH

CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

Hà Nội

Trụ sở chính:
- Địa chỉ: Số 52 đường Lạc Long 
Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 3773 7070/ 
6271 7171 
 - Fax: (84-24) 3773 9058

Phòng giao dịch Hàn Thuyên:
- Địa chỉ: Tầng 2, số 21 Hàn 
Thuyên, Quận Hai Bà Trưng, Hà 
Nội
- Điện thoại: (84-24) 6275 8008/ 
3933 6668- Fax: (84-24) 3933 
6168 
Fax: (84-24) 3933 6168

Tp. Hồ Chí Minh

Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh:
- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà 136-138 
Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn 
Thái Bình,  Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-28) 6.290 8686 / 
3.915 2626
Fax: (84-28) 6.291 0607    
       
Phòng giao dịch Phan Đăng Lưu:
- Địa chỉ: Số 159C, Phan Đăng 
Lưu, phường 1, quận Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-28) 6255 5699 / 
(84-28) 3914 6090
- Fax: (84-28) 3.995 6997

Đà Nẵng

Chi nhánh Đà Nẵng:
- Địa chỉ: 100 Quang Trung, 
Phường Thạch Thang, Quận Hải 
Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
- Điện thoại: (84-236) 3553 666
- Fax: (84-236) 3553 888

Dịch vụ ngân hàng đầu tư
Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

- Rà soát đặc biệt doanh nghiệp

- Định giá doanh nghiệp

- Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

Bảo lãnh phát hành chứng khoán
Tư vấn Niêm yết, Đăng kí giao dịch, Đăng kí công ty 
đại chúng

- Tư vấn niêm yết

- Tư vấn đăng ký giao dịch Upcom

- Tư vấn đăng ký công ty đại chúng

Tư vấn Phát hành, Chào bán chứng khoán

- Tư vấn phát hành, chào bán chứng khoán ra công 
chúng

- Tư vấn phát hành, chào bán chứng khoán riêng lẻ

- Tư vấn phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa 
chọn cho cán bộ nhân viên ( ESOP)

Tư vấn Đấu giá thoái vốn Doanh nghiệp chưa niêm 
yết

- Đấu giá tại Sở Giao dịch chứng khoán Đấu giá tại 
FPTS

Tư vấn Cổ phần hóa

Tư vấn quản trị công ty

- Tư vấn Quan hệ nhà đầu tư (IR) và giải pháp Ez-
Search

- Tư vấn Tổ chức Đại hội đồng cổ đông và giải pháp 
EzGSM

- Tư vấn Quản lý cổ đông và giải pháp EzLink

- Tư vấn lập Báo cáo Thường niên; Báo cáo phát triển 
bền vững

- Tư vấn xây dựng, sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị 
Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, 
Ban kiểm soát.

Tư vấn hoàn thiện doanh nghiệp

- Tư vấn Quản trị nhân sự và giải pháp EzHRM

- Tư vấn Quản trị tài chính kế toán và giải pháp Ez-
FAM

- Tư vấn Xây dựng Kế hoạch kinh doanh

- Tư vấn Dự báo Tài chính

- Giao dịch chứng khoán

- Giao dịch chứng quyền

- Giao dịch CK phái sinh

- Giao dịch ký quỹ

- Dịch vụ ứng trước

- Dịch vụ chuyển tiền

- Đặt trước lệnh mua bán

- Bán chứng khoán lô lẻ

- Thực hiện quyền

- Lưu ký chứng khoán

- Tư vấn đầu tư

- Cổng thông tin trực tuyến

- Bảng giá HNX Pro

- Biểu đồ phân tích kỹ thuật

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

Tên viết tắt: FPTS
Tên tiếng Anh: FPT Securities Joint Stock Company
Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép thành lập 
và hoạt động số 59/UBCK-CP do Ủy Ban chứng khoán 
Nhà nước cấp ngày 13/07/2007 và Giấy phép điều chỉnh 
lần thứ 9 số 21/GPĐC-UBCK cấp ngày 06/06/2017.
Vốn điều lệ:  993,769,520,000 VNĐ
Địa chỉ : Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quân Tây 
Hồ, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: (024) 3773 7070
Số fax: (024) 3773 9058
Website: www.fpts.com.vn
Mã cổ phiếu: FTS
Logo:
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU
NĂM 2007
Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT được cấp phép 
thành lập và hoạt động theo giấy phép số 59/UB-
CK-GP của UBCKNN

Theo quyết định số 58/QĐ-UBCK của UBCKNN, Công 
ty được chấp thuận về việc lập chi nhánh Hồ Chí 
Minh, tại Tòa nhà Citilight, số 45 Võ Thị Sáu, Q1, TP 
HCM

Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép số 90/
UBCK-GPĐCCTCK điều chỉnh giấy phép thành lập và 
hoạt động số 59/UBCK-GP. Theo đó vốn điều lệ mới 
của công ty là 440 tỷ đồng.

NĂM 2008
Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép số 127/
UBCK-GP bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành.

Công ty được chấp thuận thành lập chi nhánh Đà 
Nẵng, tại Số 09 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam 
Dương, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng theo quyết định 
số 392/QD-UBCK.

NĂM 2011
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra Quyết định 
số 26/UBCK-GP cấp điều chỉnh Giấy phép thành 
lập và hoạt động với nội dung tăng vốn điều lệ từ 
440,000,000,000 đồng lên 550,000,000,000 VNĐ

NĂM 2012
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra Quyết định 
số 94/UBCK-GP cấp điều chỉnh Giấy phép thành 
lập và hoạt động với nội dung tăng vốn điều lệ từ 
550,000,000,000 đồng lên 733,323,900,000 VNĐ

NĂM 2013
Hoàn thành mua trụ sở chi nhánh FPTS TP Đà Nẵng 
và FPTS TP Hồ Chí Minh. Ngày 30/12/2013, theo CV 
chấp thuận số 930/QĐ-UBCK, chi nhánh FPTS Đà 
Nẵng chuyển trụ sở sang địa chỉ mới tại 100 Quang 
Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Đà 
Nẵng.

NĂM 2014
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra Quyết định 
số 258/QĐ-UBCK chấp thuận việc thay đổi địa chỉ 
Chi nhánh TP. Hồ  Chí  Minh  của  Công  ty Cổ  phần  
Chứng  khoán  FPT

NĂM 2015
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra Quyết định 
số 31/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành 
lập và hoạt động với nội dung tăng vốn điều lệ từ 
733,323,900,000 VNĐ lên 806,648,700,000 VNĐ

NĂM 2016
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra Quyết định 
số 16/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành 
lập và hoạt động với nội dung tăng vốn điều lệ từ 
806,648,700,000 VNĐ lên 903,437,270,000 VNĐ

NĂM 2017
Ngày 13/01/2017, Công ty Cổ phần Chứng khoàn FPT 
chính thức niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán 
TP. Hồ Chí Minh với mã chứng khoán FTS

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra Quyết định 
số 21/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành 
lập và hoạt động với nội dung tăng vốn điều lệ từ 
903,437,270,000 VNĐ lên 993,769,520,000 VNĐ.

NĂM 2013
FPTS được HNX bình chọn là 1 trong 6 Công ty Chứng 
khoán Tiêu biểu năm 2013, đứng đầu trong bảng xếp 
hạng theo Bộ tiêu chí CAMEL đánh giá khối công ty 
chứng khoán lần đầu tiên được HNX xây dựng và áp 
dụng.

NĂM 2014
FPTS là 01 trong 03 CTCK đã được nhận bằng khen 
của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vì đã có thành 
tích vượt trội trong việc nâng cao chất lượng quản 
trị, đảm bảo tuân thủ các quy định về công bố thông 
tin, minh bạch khi tham gia thị trường chứng khoán. 

FPTS đồng thời cũng được HNX vinh danh là 01 trong 
số 09 CTCK tiêu biểu giai đoạn 2009–2014.  Danh 
hiệu thành viên HNX tiêu biểu được lựa chọn theo 
bộ tiêu chí đánh giá toàn diện từ các điều kiện tiên 
quyết về an toàn tài chính và nghĩa vụ thành viên 
đến mức độ đóng góp cho thị trường.

NĂM 2015
Tại Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Sở GDCK TP. HCM 
(HOSE) FPTS đã vinh dự đón nhận nhận Bằng khen 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính vì đã có nhiều thành tích 
đóng góp xây dựng và phát triển thị trường chứng 
khoán của Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ 
Chí Minh giai đoạn 2010-2015.

NĂM 2016
FPTS đã vinh dự là một trong số ít các CTCK được 
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vinh danh 
là “Công ty Chứng khoán thành viên tiêu biểu giai 
đoạn 2015 - 2016” vì những nỗ lực và đóng góp của 
công ty với HNX nói riêng và thị trường chứng khoán 
Việt Nam nói chung.

NĂM 2017
Ngày 06/10/2017, FPTS được HNX vinh danh Thành 
viên tiêu biểu năm 2017
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ

CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT: Không có

Hiện tại Công ty cổ phần Chứng khoán FPT đang áp 
dụng mô hình tổ chức của Công ty cổ phần. Mô hình 
quản trị của Công ty bao gồm Đại hội đồng cổ đông, 
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và 
các trung tâm, phòng ban chức năng. Các bộ phận 
thành lập và hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ 
cụ thể. Công ty thực hiện quy định phân cấp thẩm 
quyền ra quyết định đối với từng cấp quản trị tại quy 
chế quản trị. Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản 
lý hiện tại đã đáp ứng được nhu cầu quản trị, quản 
lý Công ty, đảm bảo hiệu quả quản trị của Hội đồng 
quản trị, ban điều hành. Theo đó:

• Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) là cơ quan có thẩm 
quyền quyết định cao nhất của Công ty theo Luật 
doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. ĐHĐCĐ thường 
niên được tổ chức mỗi năm một lần theo quy định 
của Luật doanh nghiệp.

• Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) là cơ quan quản lý Công 
ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định 
các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của 
Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội 
đồng cổ đông. HĐQT của Công ty hiện tại có năm 
(05) thành viên.

• Ban kiểm soát

Ban kiểm soát (“BKS”) là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ 
do ĐHĐCĐ bầu ra. Vai trò của BKS là đảm bảo quyền 
lợi của cổ đông và giám sát các hoạt động của Công 
ty theo quy định Pháp luật. BKS của Công ty hiện tại 
gồm ba (03) thành viên, hoạt động độc lập với Hội 
đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

• Kiểm toán nội bộ

Bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản 
trị FPTS, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình 
trên nguyên tắc độc lập, trung thực, khách quan và 
bảo mật và có các chức năng, nhiệm vụ cụ thể như 
sau:

- Đánh giá một cách độc lập về sự phù hợp và tuân 
thủ các chính sách pháp luật, Điều lệ công ty, các 
quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản 
trị;
- Kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả 
và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ trực thuộc 
Ban Tổng Giám đốc nhằm hoàn thiện hệ thống này;

- Đánh giá việc tuân thủ của hoạt động kinh doanh 
đối với các chính sách và quy trình nội bộ;
- Tham mưu thiết lập các chính sách và quy trình 
nội bộ;
- Đánh giá việc tuân thủ các quy định pháp luật, 
kiểm soát các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản;
- Đánh giá kiểm toán nội bộ thông qua thông tin tài 
chính và quá trình kinh doanh;
- Đánh giá quy trình xác định, đánh giá và quản lý rủi 
ro kinh doanh;
- Đánh giá hiệu quả của các hoạt động;
- Đánh giá việc tuân thủ các cam kết trong hợp đồng;
- Thực hiện kiểm soát hệ thống công nghệ thông tin;
- Điều tra các vi phạm trong nội bộ Công ty;
- Thực hiện kiểm toán nội bộ Công ty;
- Thực hiện kiểm soát hệ thống công nghệ thông tin;
- Điều tra các vi phạm trong nội bộ Công ty;
- Thực hiện kiểm toán nội bộ Công ty
• Ban điều hành

Cơ cấu Ban điều hành Công ty có ba (03) người, gồm: 
một (01) Tổng Giám đốc, một (01) Phó Tổng Giám đốc 
và một (01) Kế toán trưởng.

Tổng Giám đốc là người điều hành cao nhất mọi hoạt 
động của Công ty; có toàn quyền quyết định, thực 
hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty theo quy 
định trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại 
hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm 
soát; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và Ban 
kiểm soát; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ 
đông, Hội đồng quản trị và pháp luật về việc điều 
hành hoạt động của Công ty và việc thực hiện các 
quyền và nhiệm vụ được giao.

Phó Tổng Giám đốc là người giúp việc của Tổng Giám 
đốc trong việc quản lý điều hành một số lĩnh vực 
hoạt động của Công ty theo sự phân công, ủy quyền 
của Tổng Giám đốc, báo cáo và chịu trách nhiệm 
trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ 
được Tổng Giám đốc phân công, ủy quyền.

Kế toán trưởng giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo thực 
hiện công tác kế toán, tài chính của Công ty, có các 
quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

• Các bộ phận, trung tâm phòng ban trong Công ty

Thực hiện công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ 
được phân công. 
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1 2 534

Chức vụ : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Năm sinh: 1968
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Tài chính kế toán
Ngày bắt đầu là TV HĐQT: 19/7/2007
Quá trình công tác:
• 1991 – 1993: Cán bộ Phòng Tài chính Kế toán Công ty 
Cổ phần FPT
• 1993 – 2004: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần FPT
• 2004 – 2007: Thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kế hoạch 
– Tài chính, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần FPT
• 2007 – 2010: TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ 
phần Chứng khoán FPT.
• 2010 – nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công 
ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

Chức vụ :Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1973

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kế toán

Ngày bắt đầu là TV HĐQT: 19/3/2010

Quá trình công tác:

• 1997 – 2000: Kế toán viên - Công ty Cổ phần FPT

• 2001 – 2003: Phó ban kế hoạch tài chính - Công ty Cổ 

phần FPT

• 2003 – 2010: Kế toán trưởng, Trưởng ban kế toán tài 

chính - Công ty hệ thống thông tin FPT(FIS)

• 2010 – nay: Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban kế toán tài 

chính – Công ty hệ thống thông tin FPT (FIS); Thành viên 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Chức vụ :Thành viên HĐQT độc lập

Năm sinh: 1964

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn:  Phó tiến sĩ Toán Lý

Ngày bắt đầu là TV HĐQT: 10/3/2011

Quá trình công tác:

• 1991 – 1996: Chuyên viên phần mềm - Công ty phát triển 

đầu tư công nghệ FPT

• 1996 – 1999: Phó Giám đốc Xí nghiệp Giải pháp phần 

mềm - Công ty phát triển đầu tư công nghệ FPT

• 1999 – 2006: Giám đốc Trung tâm đào tạo lập trình viên 

quốc tế FPT – Aptech

• 2006 - 2016: Phó Hiệu trưởng - Trường Đại học FPT

• 2007 – 2011: TV BKS Công ty CP Chứng khoán FPT

• 2011 đến nay: TV HĐQT Công ty CP Chứng khoán FPT

• 2014 -2016: Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Nguồn lực 

toàn cầu hóa - Công ty Cổ phần FPT

• 2016 đến nay: Hiệu trưởng - Trường Đại học FPT

Chức vụ :Thành viên HĐQT 

Năm sinh: 1980

Quốc tịch: Nhật Bản

Trình độ chuyên môn:  Ngân hàng, Tài chính, Kế toán, Đầu 

tư

Ngày bắt đầu là TV HĐQT: 22/3/2016

Quá trình công tác:

• 2014 -  2015: Trưởng phòng/Ban doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd -  

Nhật Bản

• 2015 – nay: Trưởng phòng/Ban phát triển kinh doanh 

dịch vụ tài chính nước ngoài SBI Holdings, Inc - Nhật Bản

• 2015 – nay: Thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Quản 

lý quỹ đầu tư FPT

• 2016 – nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng 

khoán FPT.

Chức vụ : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
Năm sinh: 1975
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Tài chính
Ngày bắt đầu là TV HĐQT: 25/3/2008
Quá trình công tác:
• 1995 – 1998: Kế toán tổng hợp Công ty Phân Lân Văn 
Điển
• 2000 – 2001: Chuyên viên Tổng công ty Hoá chất Việt 
Nam
• 2001 – 2003: Chuyên viên Ngân hàng Mizuho
• 2003 – 2007: Chuyên viên Công ty Cổ phần Phát triển 
Đầu tư Công nghệ FPT
• 2007 – 2008: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần 
Chứng khoán FPT
• 2007 – nay: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó 
Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

1. Ông Nguyễn Điệp Tùng

3. Ông Đỗ Sơn Giang

4. Ông Nguyễn Khắc Thành

5. Ông Shuzo Shikata
2. Ông Nguyễn Văn Trung
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2. Ông Tomohiro Yamaguchi

3. Bà Nguyễn Thị Phương

1. Bà Đỗ Thị Hương

Chức vụ : Trưởng BKS
Năm sinh: 1973
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn:  Tài chính – Kế toán
Ngày bắt đầu là TV BKS: 19/7/2007
Quá trình công tác:
• 1994 – 1995: Kế toán viên - Công ty Cổ phần FPT
• 1996 – 2003: Kế toán tổng hợp - Công ty Cổ phần FPT
• 2004 – 2005: Trưởng phòng kế toán - Công ty Cổ phần 
FPT
• 2005 – nay: Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Viễn 
thông FPT
• 2007 – nay: Trưởng BKS Công ty Cổ phần Chứng 
khoán FPT

(Đã giới thiệu ở trên)

(Đã giới thiệu ở trên)

Chức vụ : Thành viên BKS
Năm sinh: 1970
Quốc tịch: Nhật Bản
Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Ngày bắt đầu là TV BKS: 30/03/2017
Quá trình công tác:
• 2001 - 2003: Quản lý Phòng Tài chính – Công ty tài 
chính Softbank
• 2004 – 2006: Giám đốc Điều hành – VeriTrans Inc.
• 2006 –  2015: Giám đốc Tài chính – VeriTrans Inc.
• 2015 - nay: Trưởng Phòng quản trị kinh doanh ở nước 
ngoài – SBI Holdings, Inc.
• 2016 – nay: Cố vấn Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu 
tư FPT
• 2017 – nay: Thành viên BKS Công ty Cổ phần Chứng 
khoán FPT

Quá trình công tác:
• 1991 – 1997: Kế toán viên – Công ty Cổ phần FPT
• 1998 – 2002: Kế toán trưởng Chi nhánh HCM - Công 
ty Cổ phần FPT
• 2003 – 2008: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ 
phần FPT, Trưởng ban Kế hoạch Tài chính FPT Miền 
Nam, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần FPT Chi nhánh 
HCM.
• 2009 – 2010: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần FPT Chi 
nhánh HCM; Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Chứng 
khoán FPT
• 2011 – 2012: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần FPT Chi 
nhánh HCM
• 2007 – nay: Thành viên BKS Công ty cổ phần Chứng 
khoán FPT

Quá trình công tác:
• 1994 - 2003: Kế toán - Công ty Phát triển đầu tư Công 
nghệ FPT
• 2003 -  2003: Kế toán - Công ty TNHH Phân phối FPT
• 2004 - 2006: Kế toán trưởng Công ty TNHH Giải pháp 
phần mềm FPT
• 2007 -  2007: Kế toán Công ty Phát triển đầu tư Công 
nghệ FPT
• 2007 – Nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần chứng 
khoán FPT

Chức vụ : Thành viên BKS
Năm sinh: 1956
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế
Ngày bắt đầu là TV BKS: 19/7/2007

Chức vụ : Kế toán trưởng 
Năm sinh: 1974
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Tài chính – kế 
toán
Ngày bắt đầu là KTT: 19/7/2007

1. Ông Nguyễn Điệp Tùng
Tổng Giám đốc

2. Ông Nguyễn Văn Trung
Phó Tổng Giám đốc

3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC RỦI RO

‘‘Định hướng phát triển bền vững, an toàn, minh bạch và hiệu quả”
FPTS tiếp tục thận trọng trong các hoạt động đầu tư, lựa chọn danh mục chứng khoán cho vay; lựa chọn áp 
dụng các giải pháp bảo mật trong các giao dịch chứng khoán với nhà đầu tư; công bố thông tin minh bạch 
tạo niềm tin cho khách hàng và cổ đông FPTS.

“Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ dựa trên 
hai giá trị cốt lõi là CON NGƯỜI và CÔNG NGHỆ” 

Về con nguời: 

FPTS tiếp tục với định hướng mở rộng đội ngũ nhân sự đi đối với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 
Bên cạnh việc đầu tư nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ nhân viên, FPTS đề cao đạo đức nghề nghiệp, 
nhằm đạt được sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng.

Về Công nghệ:

 FPTS tiếp tục kiên định với định hướng: Không ngừng đầu tư nghiên cứu, tận dụng mọi thế mạnh công nghệ 
nhằm tạo ra những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao nhất, cung cấp cho khách hàng một hệ thống giao 
dịch thuận tiện và an toàn, nhanh chóng và chính xác, công bằng và minh bạch và trở thành sự lựa chọn số 
một của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

RỦI RO KINH TẾ
Các yếu tố kinh tế vĩ mô như tốc độ tăng trưởng GDP, 
lạm phát, tỷ giá ngoại tệ,… sẽ tác động trực tiếp hoặc 
gián tiếp đến hoạt động kinh doanh của mọi loại hình 
doanh nghiệp. Với các công ty chứng khoán thì ảnh 
hưởng của các yếu tố kinh tế vĩ mô nhanh hơn và tác 
động mạnh hơn so với phần lớn các doanh nghiệp 
hoạt động trong các ngành nghề khác bởi thị trường 
chứng khoán được ví như là “Phong vũ biểu” của 
nền kinh tế, và thị trường chứng khoán ảnh hưởng 
trực tiếp và mạnh mẽ tới hoạt động và hiệu quả hoạt 
động của các công ty chứng khoán. Có thể nói, hầu 
hết các hoạt động của công ty chứng khoán và hầu 
hết các khoản doanh thu của một công ty chứng 
khoán đều gắn liền với thị trường chứng khoán.

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Là một công ty chứng khoán nên hiệu quả hoạt 
động của FPTS chịu ảnh hưởng trực tiếp của các 
yếu tố kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán. Do 
vậy, nhằm hạn chế những tác động bất lợi từ những 
chuyển động của của nền kinh tế và thị trường 
chứng khoán tới hiệu quả hoạt động của công ty, 
FPTS luôn cập nhật các biến động của nền kinh tế, 
đánh giá các tác động của các chính sách vĩ mô đến 
thị trường chứng khoán, đưa ra những dự báo của 
riêng mình và các phương án chủ động điều chỉnh 
hoạt động phù hợp.

RỦI RO PHÁP LUẬT
FPTS hoạt động dưới sự điều chỉnh của Luật Doanh 
nghiệp, Luật Chứng khoán, và các văn bản pháp luật 
có liên quan. Việc thay đổi, bổ sung các văn bản quy 
phạm pháp luật có ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động 
của Công ty. Rủi ro luật pháp tại FPTS là rủi ro liên 
quan đến việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, 

quy định, quy trình của Công ty trong quá trình hoạt 
động kinh doanh của Công ty. Công ty thường xuyên 
cập nhật các chế độ, chính sách của Nhà nước liên 
quan đến thị trường chứng khoán và các lĩnh vực 
liên quan. Đảm bảo việc phổ biến các chế độ, chính 
sách của Nhà nước; quy định, quy trình của công ty 
cho tất cả các đơn vị, cán bộ có liên quan. Nhờ đó 
giúp công ty hạn chế những rủi ro liên quan đến vấn 
đề về pháp luật. Công ty cũng đã ban hành các quy 
trình nghiệp vụ quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, các 
quy định, quy trình nghiệp vụ cụ thể cho từng phòng 
ban nghiệp vụ và thực hiện phổ biến đến từng cán 
bộ nhân viên trong công ty giúp công ty hạn chế 
những rủi ro luật pháp trong hoạt động.

RỦI RO ĐẶC THÙ
Rủi ro chiến lược

Là rủi ro liên quan tới công tác hoạch định, xây dựng, 
thực hiện chiến lược và định hướng hoạt động của 
FPTS. Rủi ro chiến lược không những ảnh hưởng đến 
hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mà có thể ảnh 
hưởng tới sự tồn vong của FPTS. Vì vậy FPTS luôn 
theo dõi các biến động của thị trường chứng khoán, 
đưa ra những dự báo của riêng mình và các phương 
án chủ động điều chỉnh quy mô của công ty phù hợp 
với quy mô của thị trường. Việc mở rộng quy mô, 
mạng lưới, nhân sự, … phải phù hợp với tình hình thị 
trường đảm bảo công ty hoạt động hiệu quả trong 
mọi điều kiện thị trường cả lúc thuận lợi cũng như 
lúc khó khăn. Trong điều kiện hiện tại HĐQT công ty 
quy định:

- Hoạt động tự doanh của công ty không gây ảnh 
hưởng đến hiệu quả hoạt động của toàn công ty. 
Lượng vốn hoạt động phân bổ cho hoạt động tự do-
anh không được vượt quá 20% (Hai mươi phần trăm) 
vốn chủ sở hữu của công ty.

- Hoạt động cung ứng, hỗ trợ vốn cho khách hàng 
(Giao dịch Margin, cầm cố, repo, …) không gây ảnh 
hưởng đến hiệu quả hoạt động của toàn công ty. 
Lượng vốn hoạt động phân bổ cho hoạt động này 
không được vượt quá 200% (Hai trăm phần trăm) 
vốn chủ sở hữu của công ty.
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CÁC RỦI RO
Rủi ro hoạt động

Là các rủi ro liên quan đến việc tuân thủ các quy 
định của pháp luật, quy định, quy trình của công 
ty trong các hoạt động của FPTS do việc không cập 
nhật hoặc cố tình không tuân thủ của cán bộ nhân 
viên hay đơn giản là lỗi con người do nhầm lẫn vô 
tình. Để hạn chế các thiệt hại có thể xảy ra cho công 
ty, FPTS đưa ra các biện pháp:

- Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ cao về chuyên 
môn nghiệp vụ, đề cao đạo đức nghề nghiệp và tôn 
trọng các giá trị của FPTS.

- Ứng dụng tối đa các công nghệ mới để xây dựng, 
duy trì Hệ thống giao dịch tiện ích, hiệu quả cho 
khách hàng; Hệ thống quản trị nội bộ hỗ trợ hiệu quả 
hoạt động kinh doanh; Hệ thống quản trị rủi ro tiên 
tiến quản trị hiệu quả mọi rủi ro hoạt động và tuân 
thủ.

- Xây dựng các quy định, quy trình nội bộ của mọi 
đơn vị trực thuộc đầy đủ, rõ ràng và phổ biến đầy 
đủ cho cán bộ nhân viên nhằm hạn chế tối đa rủi ro 
phát sinh, đảm bảo công ty hoạt động an toàn, hiệu 
quả.

Rủi ro thị trường

Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chịu ảnh 
hưởng lớn khi có sự thay đổi về lãi suất, giá chứng 
khoán và thanh khoản của thị trường chứng khoán

Rủi ro lãi suất

Khi lãi suất thị trường thay đổi doanh thu của FPTS 
sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp: Lãi suất của các khoản 
tiền gửi có hoặc không có kỳ hạn, các khoản cho 
vay giao dịch ký quỹ, ... Và lãi suất thay đổi làm ảnh 
hưởng đến dòng tiền trên thị trường và ảnh hưởng 
gián tiếp đến doanh thu môi giới chứng khoán của 
FPTS. Để giảm thiểu các thiệt hại có thể phát sinh 
do rủi ro về lãi suất, thông qua phân tích tình hình và 
dự báo, FPTS luôn chủ động trong việc lựa chọn các 
thời điểm và kỳ hạn thích hợp trong việc duy trì các 
khoản tiền gửi, hạn mức giao dịch, lãi suất cho vay 
giao dịch ký quỹ để có được mức lãi suất hợp lý, có 
thể cạnh tranh trên thị trường mà vẫn đảm bảo hiệu 
quả hoạt động.

Rủi ro về giá chứng khoán và thanh khoản thị trường

Các chứng khoán FPTS nắm giữ bị ảnh hưởng bởi 
tính không chắc chắn về giá trị tương lai của cổ 

phiếu đầu tư. Công ty quản lý rủi ro về giá cổ phiếu 
bằng cách thiết lập hạn mức đầu tư, lựa chọn danh 
mục đầu tư, phân cấp thẩm quyền xem xét và phê 
duyệt các quyết định đầu tư, … Do giá trị chứng 
khoán FPTS nắm giữ không nhiều, chủ yếu từ việc 
mua chứng khoán lô lẻ, vì vậy FPTS đánh giá rủi ro về 
giá cũng như thanh khoản thị trường đối với chứng 
khoán tự doanh là không đáng kể.

FPTS cũng chịu rủi ro về giá chứng khoán và thanh 
khoản thị trường đối với các khoản cho nhà đầu tư 
vay giao dịch ký quỹ. Khi các mã chứng khoán là tài 
sản đảm bảo cho các khoản vay liên tục giảm giá 
có thể dẫn đến việc không thu hồi đủ tiền vay, lãi 
vay của FPTS. Nếu thị trường không đủ thanh khoản 
hoặc mã chứng khoán đó không đủ thanh khoản thì 
FPTS có thể không bán được chứng khoán để thu hồi 
đủ tiền vay và lãi vay. Vì vậy FPTS đã xây dựng quy 
định quản lý rủi ro riêng cho các giao dịch ký quỹ, có 
các cán bộ chuyên trách để lựa chọn xây dựng, quản 
lý Danh mục các mã chứng khoán ký quỹ, xác định tỷ 
lệ cho vay hợp lý cho mỗi mã chứng khoán. Ngoài ra 
FPTS đã xây dựng phần mềm quản lý, thực hiện việc 
cảnh báo, xử lý tự động trong các giao dịch ký quỹ 
giúp FPTS thực hiện quản lý rủi ro hiệu quả và đảm 
bảo an toàn cho FPTS.     

Rủi ro thanh toán

Rủi ro thanh toán là rủi ro khi một/một số khách 
hàng hoặc đối tác không thể thanh toán đầy đủ/
đúng hạn hoặc không thể chuyển giao tài sản đầy 
đủ/đúng hạn như cam kết. Để hạn chế tối đa các ảnh 
hưởng/thiệt hại của rủi ro thanh toán đối với hoạt 
động và hiệu quả hoạt động của công ty, FPTS thực 
hiện các biện pháp sau:

- Thực hiện phân cấp thẩm quyền đề xuất và phê 
duyệt hạn mức cung ứng, hỗ trợ vốn tối đa cho một 
Khách hàng theo Quy định Quản lý rủi ro hoạt động 
hỗ trợ vốn cho khách hàng của FPTS nhằm đảm bảo 
an toàn cho FPTS dựa trên việc cập nhật liên tục về 
năng lực tài chính, tài sản đảm bảo của khách hàng.

- Hợp đồng giao dịch ký quỹ của FPTS phải quy định 
rõ ràng các điều khoản để thực hiện việc bán thanh 
lý. Khi giá trị tài sản đảm bảo cho các khoản vay giao 
dịch ký quỹ xuống đến một mức nhất định/đến thời 
điểm đáo hạn hợp đồng giao dịch ký quỹ thì FPTS 
phải thực hiện việc bán thanh lý tài sản đảm bảo để 

đảm bảo việc thu hồi vốn vay, lãi vay, các loại phí 
(nếu có) của FPTS.

- Sử dụng phần mềm EzMargin để quản lý trạng thái 
các giao dịch ký quỹ, thực hiện cảnh báo và lệnh xử 
lý bán tự động trong các giao dịch ký quỹ giúp FPTS 
thực hiện quản lý và bán chứng khoán là tài sản đảm 
bảo ngay khi giá chứng khoán xuống đến một mức 
nhất định để đảm bảo an toàn cho FPTS.

Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là rủi ro không đảm bảo đủ tiền 
để thực hiện các nghĩa vụ tài chính hiện tại và trong 
tương lai. FPTS luôn thực hiện việc quản lý nhằm 
đảm bảo mức phụ trội giữa tài sản đến hạn và công 
nợ đến hạn trong năm ở mức có thể được kiểm soát 
đối với số vốn mà công ty tin rằng có thể tạo ra trong 
kỳ đó. Chính sách của FPTS là theo dõi thường xuy-
ên các yêu cầu về thanh khoản hiện tại và dự kiến 
trong tương lai nhằm đảm bảo công ty duy trì đủ 
mức dự phòng về tiền nhằm đáp ứng các quy định 
về tính thanh khoản ngắn hạn và dài hạn.

Rủi ro nguồn nhân lực

Do đặc thù của ngành, nguồn nhân lực trên TTCK 
luôn đòi hỏi có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, 
đạo đức kinh doanh. Đảm bảo đủ nguồn nhân lực 
chất lượng cao là sống còn với các công ty chứng 
khoán. Khi TTCK tăng trưởng, sự cạnh tranh giữa các 
tổ chức tài chính, công ty chứng khoán trong việc 
thu hút nhân lực là rất gay gắt. Ngược lại khi TTCK 
sụt giảm thì hiện tượng chảy máu chất xám ồ ạt từ 
lĩnh vực chứng khoán sang các lĩnh vực khác làm 
cho các doanh nghiệp chứng khoán thiếu hụt nhân 
sự trầm trọng.

Tuy nhiên xác định con người là sức mạnh cốt lõi, 
FPTS luôn chú trọng xây dựng một môi trường làm 
việc chuyên nghiệp, năng động, mang đậm văn hóa 
FPT. Nhờ những nỗ lực trong việc xây dựng đội ngũ 
nhân sự, trọng dụng nhân tài, chú trọng đầu tư đào 
tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ nhân viên, 
đề cao đạo đức nghề nhiệp, hiện FPTS đã và đang 
tạo ra được sự ổn định về mặt nhân sự, đặc biệt là 
nhân sự cấp cao. Hiện nay FPTS đang có hơn 300 
cán bộ, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, giàu 
kinh nghiệm làm việc ở cả môi trường trong nước và 
quốc tế. Sự ổn định về nguồn nhân lực chính là sức 
mạnh để FPTS được thực hiện mục tiêu đã đề ra, xác 

lập được vị thế của công ty trên thị trường. 

Rủi ro cạnh tranh và tái cấu trúc thị trường chứng 
khoán:

Tính đến cuối năm 2017 số lượng các công ty chứng 
khoán đang hoạt động trên TTCK là 79 công ty. Các 
công ty chứng khoán cạnh tranh khốc liệt cả về thị 
phần, khách hàng và nhân sự do thị trường còn bé. 
Các Công ty chứng khoán đã tập trung đến việc 
cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích như các loại đòn bẩy 
tài chính cho khách hàng, cũng như đổi mới về công 
nghệ.

Vì vậy FPTS đã và đang không ngừng đầu tư tập 
trung, khai thác tối đa các ưu thế về công nghệ, 
FPTS đã xây dựng thành công hệ thống công nghệ 
thông tin đạt tiêu chuẩn quốc tế nhằm cung cấp cho 
các nhà đầu tư một hệ thống giao dịch thuận tiện và 
an toàn, nhanh chóng và chính xác, công bằng và 
minh bạch.

RỦI RO MÔI TRƯỜNG
Là một công ty chứng khoán nên những tác động 
của môi trường không ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt 
động kinh doanh của FPTS. Tuy nhiên, những diễn 
biến khó lường của môi trường, khí hậu có thể ảnh 
hưởng xấu đến nền kinh tế vĩ mô cũng như nhiều 
doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán. Điều 
này có thể ảnh hưởng gián tiếp đến hoạt động kinh 
doanh của Công ty.

RỦI RO KHÁC
Giá cổ phiếu của công ty cổ phần Chứng khoán FPT 
không thể tránh khỏi những biến động chung của thị 
trường chứng khoán Việt Nam và thị trường chứng 
khoán thế giới. Đặc biệt khi cổ phiếu đã được niêm 
yết, các yếu tố trên ảnh hưởng trực tiếp đến giá giao 
dịch cổ phiếu của công ty.

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh của công ty có 
thể chịu ảnh hưởng bởi những rủi ro bất khả kháng 
như chiến tranh, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, ... 
nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại về tài sản, con người và 
tình hình hoạt động chung của Công ty.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2017

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2016 Năm 2017 % Tăng trưởng

Doanh thu hoạt động Tỷ VNĐ 279.61 316.50 13.20%

Lãi từ các khoản cho vay và phải thu Tỷ VNĐ 141.97 143.22 0.88%

Doanh thu môi giới chứng khoán Tỷ VNĐ 85.29 129.14 51.41%

Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông 
qua lãi/lỗ (FVTPL)

Tỷ VNĐ 31.07 18.81 -39.45%

Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính Tỷ VNĐ 14.22 16.05 12.84%

Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán Tỷ VNĐ 6.59 9.09 37.89%

Các khoản Doanh thu hoạt động khác Tỷ VNĐ 0.46 0.19 -58.41%

Chi phí hoạt động Tỷ VNĐ 68.66 78.48 14.30%

Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán Tỷ VNĐ 44.69 58.75 31.47%

Chí phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán Tỷ VNĐ 8.13 11.17 37.41%

Chi phí hoạt động tư vấn tài chính Tỷ VNĐ 5.81 7.26 25.09%

Chi phí dự phòng Tỷ VNĐ 10.00 1.18 -88.20%

Chi phí khác Tỷ VNĐ 0.04 0.11 203.36%

Doanh thu hoạt động tài chính Tỷ VNĐ 5.92 23.14 290.66%

Chi phí tài chính Tỷ VNĐ 0.20 0.09 -56.63%

Chi phí quản lý công ty chứng khoán Tỷ VNĐ 36.37 43.85 20.58%

Kết quả hoạt động khác Tỷ VNĐ 0.49 0.65 33.61%

Lợi nhuận trước thuế Tỷ VNĐ 180.80 217.89 20.51%

Lợi nhuận sau thuế Tỷ VNĐ 146.57 179.22 22.27%

Tổng Tài sản Tỷ VNĐ      1,493.79   1,796.46 20.26%

Vốn Chủ sở hữu Tỷ VNĐ      1,433.41   1,552.80 8.33%

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành Cổ phiếu  90,343,727 99,376,673 10.00%

EPS VNĐ/cổ phiếu          1,622        1,803 11.16%

Năm 2017, cùng đà tăng trưởng của kinh tế vĩ mô, chứng khoán Việt Nam cũng có một năm đầy khởi sắc. Chỉ 
số VN-Index đạt 970 điểm tăng 46% vo với đầu năm. Khối lượng và Giá trị giao dịch ở cả hai sàn HNX và HOSE 
đều tăng mạnh so với năm 2016. Mức vốn hóa thị trường đến cuối năm 2017 đạt gần 3,360 nghìn tỷ đồng, 
tương đương 74,6% GDP, vượt chỉ tiêu đặt ra cho năm 2020. Ngoài ra, năm 2017 chứng kiến sự ra đời của Thị 
trường chứng khoán phái sinh. Điều này đánh dấu thêm một bước quan trọng trong tiến trình hoàn chỉnh 
cấu trúc của thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Những yếu tố thuận lợi từ thị trường đã tác động tích cực đến kết quả kinh doanh của FPTS trong năm 2017.

Tóm tắt Kết quả kinh doanh năm 2017

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG 
NĂM 2017
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2017

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU
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“Doanh thu hoạt động năm 2017 đạt 317 tỷ 
đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2016”
Đóng góp chính vào sự gia tăng của Doanh thu hoạt 
động năm 2017 là sự tăng trưởng mạnh của Doanh 
thu môi giới chứng khoán. 

Doanh thu môi giới chứng khoán năm 2017 đạt 129 
tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2016 chủ yếu 
do giá trị giao dịch toàn thị trường tăng. Trong khi 
đó, Lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng nhẹ 
ở mức 1% tuy nhiên vẫn đóng góp tỷ trọng lớn nhất 
trong cơ cấu doanh thu. Doanh thu hoạt động tư vấn 
tài chính cũng tăng 13% đạt 16 tỷ đồng.

Trong khi đó, Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận 
thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 19 tỷ đồng, giảm 58% so 
với cùng kỳ năm 2016. 

“Chi phí hoạt động năm 2017 đạt 78 tỷ đồng, 
tăng 14% so với cùng kỳ năm 2016”
Chi phí hoạt động năm 2017 cũng tăng 14% so với 
năm 2016. Trong đó chủ yếu là do các nguyên nhân 
sau: 

Chi phí Nghiệp vụ Môi giới chứng khoán đạt 59 tỷ 
đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2016

Chi phí Nghiệp vụ Lưu ký chứng khoán đạt 11 tỷ 
đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2016

Chỉ tiêu Đơn vị KH năm 2017 TH năm 2017
TH 2017/KH 2017 

(%)

Tổng Doanh thu (*) Tỷ VNĐ        285.53      339.65 124.41%

Lợi nhuận trước thuế Tỷ VNĐ        180.80      217.89 123.10%

Lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ % 17.86% 21.93% 122.76%

Số lượng nhân viên Người             270           306 113.33%

Số tài khoản khách hàng Tài khoản       115,000    119,525 103.93%

(*) Tổng Doanh thu= Doanh thu hoạt động + Doanh thu tài chính

Nhìn chung, quả kinh doanh năm 2017 của Công ty là tương đối tốt. Tất cả các chỉ tiêu đặt ra đầu năm đều 
vượt so với kế hoạch. Đóng góp vào kết quả này, ngoài các yếu tố tịch cực từ thị trường cũng ghi nhận sự nỗ 
lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thế cán bộ nhân viên FPTS.

- Tổng Doanh thu đạt 339 tỷ đồng, bằng 124% so với Kế hoạch đầu năm

- Lợi nhuận trước thuế đạt 217 tỷ đồng, bằng 123% so với Kế hoạch đầu năm

- Số tài khoản khách hàng đến ngày 31/12/2017 đạt 119.525 tài khoản

Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2017

CƠ CẤU DOANH THU, CHI PHÍ
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ
Những thay đổi trong Ban lãnh đạo công ty:
Ngày 30/03/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty quyết định bầu ông Tomohiro 
Yamaguchi là Thành viên BKS thay thế cho ông Ha Hong Sik.

Thống kê nhân sự

Tình hình đầu tư
Bám sát định hướng phát triển, trong năm 2017, FPTS không thực hiên hoạt động tự doanh các cổ phiếu 
niêm yết và đăng ký giáo dịch trên sàn Upcom mà chỉ tiến hành mua các cổ phiếu lô lẻ của các nhà đầu tư.

Kết quả kinh doanh của Công ty con, công ty liên kết: Công ty không có Công ty con, công 
ty liên kết

STT Tiêu chí ĐVT Năm 2016 Năm 2017

I Theo trình độ lao động    

1 Trình độ Đại học và trên Đại học Người 236 294

2 Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp Người 4 6

3 Lao động phổ thông Người 9 6

II Theo giới tính    

1 Nam Người 136 158

2 Nữ Người 113 148

Tổng cộng Người 249 306

Chính sách nhân sự
Chính sách tuyển dụng

Công ty luôn đề cao năng lực của từng người lao 
động và chào đón những ứng viên muốn đóng góp 
và gắn bó lâu dài với Công ty, có kiến thức, năng 
lực, trình độ chuyên môn cũng như tác phong làm 
việc chuyên nghiệp, năng động. Để thu hút nhân tài, 
Công ty có chính sách lương thưởng rõ ràng, hợp 
lý, đặc biệt là đối với những nhân viên xuất sắc, có 
đóng góp lớn.

Mặt khác, Công ty cũng luôn tuân thủ chặt chẽ các 
yêu cầu pháp luật về sử dụng lao động, thực hiện 
đúng các tiêu chuẩn giờ làm việc. Tuyển dụng lao 
động phù hợp với yêu cầu công việc và phù hợp với 
quy định của pháp luật.

Chính sách đào tạo

CBCNV tuyển dụng sẽ được Công ty hỗ trợ đào tạo 
chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ nhằm phục vụ 
cho hoạt động của Công ty.

Chính sách lương, thưởng

Chính sách trả lương: Để đảm bảo tính công bằng 
và hợp lý trong tiền lương, Công ty đã xây dựng Quy 
chế tiền lương, thưởng được quy định theo từng cấp 
bậc công việc đang đảm nhiệm.

Lương ngoài giờ: Công ty hỗ trợ và trả lương ngoài 
giờ theo đúng Bộ Luật lao động hiện hành và thỏa 
ước lao động tập thể.

Chính sách thưởng: Hàng năm, Công ty tiến hành 
đánh giá, xếp loại lao động và có chế độ khen thưởng 
theo hình thức lương tháng thứ 13. Ngoài ra, căn cứ 
vào kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm Công 
ty thực hiện chính sách thưởng hiệu quả kinh do-
anh cho CNCNV của Công ty theo năng lực, mức độ 
hoàn thành nhiệm vụ và mức độ đóng góp vào kết 
quả hoạt động kinh doanh chung của Công ty.

Chính sách phúc lợi, xã hội

- Công ty đảm bảo các chế độ cho người lao động 
theo quy định (BHXH, BHYT, v.v…). Đặc biệt, công 
ty có thực hiện chính sách mua bảo hiểm sức khỏe 
toàn diện FPT Care cho toàn thể CBCNV.

- Hàng năm Công ty có chính sách khen thưởng 
trong các dịp lễ tết, tổ chức cho CBCNV của Công ty 
tham quan, nghỉ mát, đồng thời có chính sách khen 
thưởng đối với nhân viên xuất sắc.

- Ngoài ra Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ 
phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và 
thỏa ước lao động tập thể của Công ty (hiếu hỉ, kết 
hôn, thăm hỏi ốm đau, sinh nhật CBCNV,…).
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2016 Năm 2017 % Tăng trưởng

Các chỉ tiêu Bảng cân đối kế toán     

Tổng tài sản Tỷ VNĐ      1,493.79   1,796.46 20.26%

Nợ phải trả Tỷ VNĐ          60.38      243.67 303.56%

Vốn chủ sở hữu Tỷ VNĐ      1,433.41   1,552.80 8.33%

Vốn điều lệ Tỷ VNĐ        903.44      993.77 10.00%

Chỉ tiêu Báo cáo kết quả kinh doanh     

Tổng Doanh thu Tỷ VNĐ        285.53      339.65 18.95%

Lợi nhuận trước thuế Tỷ VNĐ 180.80 217.89 20.51%

Lợi nhuận sau thuế Tỷ VNĐ 146.57 179.22 22.27%

Các chỉ tiêu ĐVT 2016 2017  2017/2016
Trung bình 
ngành (*)

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán      

 - Hệ số thanh toán ngắn hạn lần 21.49 6.55 30.45% 3.66

 - Hệ số thanh toán nhanh lần 21.49 6.55 30.45% 3.66

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn      

 - Hệ số nợ/tổng tài sản % 4.14% 14.81% 357.79% 55.28%

 - Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu % 4.35% 16.32% 374.85% 128.30%

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động      

 - Doanh thu hoạt động/Vốn CSH lần 0.20 0.21 105.14% 0.53

 - Doanh thu hoạt động/Tổng tài sản lần 0.19 0.19 100.36% 0.27

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời      

 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu 
hoạt động

% 52.42% 56.62% 108.02% 40.70%

 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH (ROE) % 10.57% 12.00% 113.57% 19.62%

 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS (ROA) % 10.05% 10.89% 108.40% 11.41%

 - Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/ Doanh 
thu hoạt động

% 64.49% 68.64% 106.43% 61.23%

(*) Chỉ tiêu Trung bình ngành dựa trên BCTC kiểm toán năm 2017 của TOP 10 công ty chứng khoán có thị 
phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ lớn nhất tại HOSE năm 2017.

STT Các chỉ tiêu Đơn vị
Giá trị rủi ro/Vốn 

khả dụng tại ngày 
31/12/2016

Giá trị rủi ro/Vốn 
khả dụng tại ngày 

31/12/2017

1 Tổng giá trị rủi ro thị trường Tỷ VNĐ 7.98 7.94

2  Tổng giá trị rủi ro thanh toán Tỷ VNĐ 8.09 11.08

3 Tổng giá trị rủi ro hoạt động Tỷ VNĐ 60.00 60.00

4 Tổng giá trị rủi ro (4=1+2+3) Tỷ VNĐ 76.07 79.02

5 Vốn khả dụng Tỷ VNĐ 1,238.86 1,356.26

6 Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng (6=5/4) % 1628,51% 1716.30%

Tình hình tài chính

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Các chỉ tiêu an toàn tài chính

Phân tích các chỉ tiêu tài chính cơ bản
Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán: 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán của FPTS năm 2017 giảm mạnh so với năm 2016. Nguyên nhân chủ yếu là 
do Công ty sử dụng các khoản vay ngắn hạn để bổ sung cho vốn lưu động. Tuy nhiên, khả năng thanh toán 
ngắn hạn của công ty vẫn đạt 6.55 lần cao hơn mức trung bình ngành là 3.66 lần.

Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu vốn: 

Cũng do Vay ngắn hạn tăng nên Hệ số Nợ/tổng tài sản và Nợ/Vốn chủ sở hữu của FPTS tăng mạnh trong năm 
2017. Tuy nhiên, hai chỉ tiều này của FPTS vẫn thấp hơn nhiều so với trung bình ngành do Công ty chủ trương 
sử dụng nguồn vốn tự có cho hoạt đông kinh doanh. Việc này sẽ giúp Công ty chủ động trong hoạt động, 
không chịu áp lực chi phí lãi vay và dễ dàng huy động tiền vay khi cần thiết.

Nhóm chỉ tiêu về năng lực hoạt đông:

Các chỉ tiêu Doanh thu hoạt động/Vốn CSH  và Doanh thu hoạt động/Tổng tài sản của FPTS trong năm 2017 
tiếp tục duy trì ở mức ổn định so với năm 2016. Tuy nhiên hai chỉ tiêu này của FPTS đang thấp hơn so với 
trung bình ngành. Vì vậy công ty cần cải thiện trong thời gian tới. 

Nhóm chỉ tiêu khả năng sinh lời:

Công ty luôn kiểm soát chặt chẽ các chi phí và thận trọng trong các hoạt động nhằm mang lại hiệu suất sinh 
lời cao của Công ty. Các chỉ số này luôn được Công ty duy trì ổn định qua các năm và ở mức cao so với trung 
bình ngành 
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CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU
Cổ phần
Tính đến hết ngày 31/12/2017, Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT đã phát hành 99,376,952 cổ phiếu. Trong 
đó:

- Số cổ phổ thông: 99,376,952 cổ phiếu.

- Số cổ phần ưu đãi: 0 cổ phiếu

- Số cổ phần đang lưu hành: 99,376,673 cổ phiếu

- Số cổ phiếu quỹ: 279 cổ phiếu

- Mệnh giá cổ phiếu: 10,000 đồng

Cơ cấu cổ đông

Cổ phiếu quỹ
Tính đến ngày 31/12/2017, số cổ phiếu quỹ của Công ty là 279 cổ phiếu

Lịch sử tăng vốn
Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ năm 2007 với số vốn điều lệ là 200,000,000,000 
đồng. Từ đó đến nay, công ty đã có 06 lần phát hành để tăng vốn điều lệ. Cụ thể như sau:

Cơ cấu cổ đông Cổ phiếu FTS 2017
Biểu đồ giá cô phiếu FTS trong năm 2017

STT Đối tượng ĐVT Số lượng cổ đông Tỷ lệ (%)

1 Cổ đông trong nước  1956 99.19%

 - Tổ Chức Người 9 0.46%

 - Cá nhân Người 1947 98.73%

2 Cổ đông nước ngoài  16 0.81%

 - Tổ chức Người 3 0.15%

 - Cá nhân Người 13 0.66%

 Tổng cộng Người 1972 100.00%

Dựa trên danh sách cổ đông chốt ngày 09/05/2017

STT Tên tổ chức/cá nhân
Số CMND/Hộ 
chiếu/ĐKKD

Ngày cấp
Số lượng cổ 

phần
Tỷ lệ/VĐL

1 Công ty Cổ phần FPT 0101248141 13/05/2002 19,876,264 20%

2 SBI Financial Services CO., LTD 010401100313 13/06/2012 19,876,264 20%

Báo cáo Dánh sách cổ đông Nhà nước, Cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ năm 2017

STT Năm 
Vốn điều lệ

(VNĐ)
Nội dung tăng vốn

1 T7/2007 200,000,000,000 Thành lập

2 T11/2007 440,000,000,000 Phát hành cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên

3 2011 550,000,000,000 Phát hành riêng lẻ

4 2012 733,323,900,000 Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

5 2015 806,648,700,000 Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

6 2016 903,437,270,000 Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

7 2017 993,769,520,000 Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

STT Chỉ tiêu Nội dung

1 Giá đầu năm (13/01/2017)  12,613  VNĐ

2 Giá cuối năm (29/12/2017) 12,400 VNĐ

3  Tăng trưởng cổ phiếu FTS năm 2017   -213 (-1.69%)

4  Giá cao nhất (03/01/2017) 12,613 VNĐ

5  Giá thấp nhất (26/12/2017)  10,949 VNĐ

6  Khối lượng giao dịch trung bình/ngày  56,136 cổ phiếu

Nguồn: Ezsearch.fpts.com.vn
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STT  Họ và tên  Chức danh 
 Số lượng cổ phiếu 

năm giữ 
 Tỷ lệ sở hữu 

1  Ông Nguyễn Điệp Tùng  Tổng Giám đốc             2,800,000 2.82%

2  Ông Nguyễn Văn Trung  Phó Tổng Giám đốc             1,868,674 1.88%

3  Bà Nguyễn Thị Thu Hương  Kế toán trưởng                 90,344 0.09%

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH

ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2017
Kinh tế thế giới:
- FED tăng lãi suất 03 lần mỗi lần thêm 0.25% như đã công bố, lãi suất cuối năm ở mức 1.5%. Áp lực lên tỷ 
giá USD và dòng vốn đầu tư nước ngoài

- Giá dầu tăng nhưng vẫn ở mức thấp ảnh hưởng đến kinh tế Việt nam như: Tăng trưởng GDP, lạm phát,  thu 
Ngân sách, nợ công, …

Kinh tế trong nước:
- GDP tăng 6.81%/ Kế hoạch 6.7%/ Năm 2016 tăng 6.21%

- CPI tăng 3.53%/ Kế hoạch 4%/ Năm 2016 tăng 4.74%

- Xuất siêu 2.67 tỷ USD/ Năm 2016 nhập siêu 2.5 tỷ USD

- Tỷ giá ngoại tệ, lãi suất ổn định

- Tăng trưởng tín dụng 18.17%/ Năm 2016 tăng trưởng 18.71%

- Bội chi Ngân sách Nhà nước 115.5 ngàn tỷ VNĐ/ Năm 2016 bội chi ngân sách khoảng 191.7 ngàn tỷ VNĐ

- Nợ công khoảng 61.3% GDP/ Năm 2016 khoảng 63.7% GDP

- Nghị quyết 42 của Quốc hội giúp xử lý hơn 50 ngàn tỷ nợ xấu của hệ thống ngân hàng trong hơn 04 tháng 
cuối năm 2017

- Số lượng doanh nghiệp phá sản, dừng hoạt động tuy có giảm so với năm trước nhưng vẫn ở mức rất cao 
72,666 doanh nghiệp/ Năm 2016 số doanh nghiệp phá sản, dừng hoạt động là 73,145

Thị trường chứng khoán:
- Chỉ số VN Index tăng 48.03% (Đầu năm 664.87 cuối năm 984.24)

- Chỉ số HNX Index tăng 45.85% (Đầu năm 80.12 cuối năm 116.86)

- Giá trị giao dịch trung bình ngày 5,062 tỷ VNĐ/ Cùng kỳ 3,045 tỷ VNĐ tăng 66.23%. Giao dịch thỏa thuận 
và giao dịch của các mã đầu cơ lớn

Các sự kiện quan trọng với Thị trường chứng khoán trong năm 2017:
- Thị trường Chứng khoán Phái sinh chính thức hoạt động ngày 10/8/2017

- ROS lọt vào danh mục chỉ số VN30 và danh mục quỹ ETF

- Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước 21 DN/Kế hoạch 44 DN

- Thoái vốn Nhà nước diễn ra mạnh mẽ với các thương vụ lớn và thành công: DIG 2,472 tỷ; VNM 8,990 tỷ; 
SAB 110,000 tỷ; Các thương vụ thoái vốn của SCIC; …

- Số lượng tài khoản nhà đầu tư 1,921,554/Cùng kỳ 1,712,389 tăng 12.21%

- Số công ty Chứng khoán hoạt động bình thường 79 quá lớn so với quy mô thị trường. Cạnh tranh khốc liệt 
cả về thị phần, khách hàng và nhân sự

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH

ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2017

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2017

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2017

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2017
Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2017
Tình hình Tài sản

Chỉ tiêu Đơn vị TH năm 2016 TH năm 2017 % Tăng trưởng

Tổng Doanh thu Tỷ VNĐ  285.53  339.65 18.95%

Lợi nhuận trước thuế Tỷ VNĐ  180.80  217.89 20.51%

Lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ % 20.01% 21.93% 9.56%

Số lượng nhân viên Người 249 306 22.89%

Số tài khoản khách hàng Tài khoản 108,842 119,525 9.82%

Chỉ tiêu Đơn vị KH năm 2017 TH năm 2017
TH 2017/KH 2017 

(%)

Tổng Doanh thu Tỷ VNĐ  273.00  339.65 124.41%

Lợi nhuận trước thuế Tỷ VNĐ  177.00  217.89 123.10%

Lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ % 17.86% 21.93% 122.76%

Số lượng nhân viên Người  270  306 113.33%

Số tài khoản khách hàng Tài khoản  115,000  119,525 103.93%

Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017

Tình hình Nợ phải trả

Các vấn đề khác
Tổ chức, nhân sự:

Trong năm 2017 về cơ bản Công ty đã giữ nguyên cơ cấu, quy mô, tổ chức, nhân sự. Nhân sự đầu năm 249 
người, cuối năm 306 người.

Công nghệ:

- Sản phẩm mới: Không;

- Nâng cấp sản phẩm: Nâng cấp toàn bộ hệ thống;

- Hệ thống công nghệ ổn định phục vụ hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Khác

- Niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ngày 13/01/2017

- Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 5% và bằng cổ phiếu với tỷ lệ 
10%. Theo đó vốn điều lệ của FPTS tăng 10% lên mức 993.769.520.000 đồng

- Thực hiện  công bố thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch.

STT Chỉ tiêu

Năm 2016 Năm 2017
% Tăng 
trưởngGiá trị (Tỷ VNĐ)

Tỷ trọng 
(%)

Giá trị (Tỷ VNĐ)
Tỷ trọng 

(%)

1 Tài sản ngắn hạn        1,297.68 86.87%   1,594.83 88.78% 22.90%

 - Tài sản tài chính        1,292.36 86.52%   1,588.77 88.44% 22.94%

 - Tài sản ngắn hạn khác               5.32 0.35%          6.06 0.34% 13.75%

2 Tài sản dài hạn           196.11 13.13%      201.63 11.22% 2.82%

 - Tài sản cố định             49.29 3.30%      179.21 9.98% 263.58%

 -
Chi phí xây dựng cơ bản 
dở dang

          127.89 8.56%          0.82 0.05% -99.35%

 - Tài sản dài hạn khác             18.93 1.27%        21.60 1.19% 14.09%

3 Tổng tài sản        1,493.79 100.00%   1,796.46 100.00% 20.26%

STT Chỉ tiêu

Năm 2016 Năm 2017
% Tăng 
trưởngGiá trị (Tỷ VNĐ)

Tỷ trọng 
(%)

Giá trị (Tỷ VNĐ)
Tỷ trọng 

(%)

1 Nợ phải trả ngắn hạn             60.38 100.00%      243.67 100.00% 303.56%

 -
Vay và nợ thuê tài chính 
ngắn hạn

            30.00 49.69%      102.50 42.07% 241.67%

 -
Thuế và các khoản phải 
nộp nhà nước

              9.83 16.28%        16.69 6.85% 69.75%

 -
Quỹ khen thưởng phúc 
lợi

              8.54 14.14%          8.82 3.62% 3.24%

 - Phải trả người lao động               3.58 5.94%          4.18 1.71% 16.59%

 -
Các khoản phải trả, phải 
nộp khác ngắn hạn

              4.13 6.84%      104.56 42.91% 2430.73%

 -
Các khoản nợ phải trả 
ngắn hạn khác

              4.30 7.11%          6.92 2.84% 61.20%

2 Nợ phải trả dài hạn                  -   0.00%             -   0.00% 0.00%

3 Tổng Nợ phải trả             60.38 100.00%      243.67 100.00% 303.56%
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 
2018
Dự báo thị trường năm 2018
Kinh tế thế giới: 

- FED dự kiến tăng lãi suất thêm 03 lần mỗi lần 0,25% 
trong năm 2018 gây áp lực lên tỷ giá VND/USD và 
dòng vốn đầu tư nước ngoài

- Giá dầu phục hồi nhưng vẫn ở mức thấp ảnh hưởng 
đến kinh tế Việt nam như: Tăng trưởng GDP, lạm 
phát,  thu Ngân sách, nợ công, …

Kinh tế trong nước:

- GDP tăng 6,5% - 6,7%/ Năm 2017 tăng 6,81%

- CPI tăng 4%/ Năm 2017 tăng 3,53%

- Nhập siêu dưới 3% kim ngạch xuất khẩu/ Năm 
2017xuất siêu 2,67 tỷ USD

- Tăng trưởng tín dụng 17%/ Năm 2017 tăng 18,17%

- Bội chi ngân sách 204 ngàn tỷ VNĐ tương đương 
3,7% GDP/ Năm 2017 khoảng 115,5 ngàn tỷ VNĐ.

Thị trường chứng khoán:

- Thị trường chứng khoán khởi sắc tuy chưa bền 

vững, thanh khoản của thị trường cải thiện

- Số lượng tài khoản nhà đầu tư tăng trưởng cao hơn

- Các công ty Chứng khoán cạnh tranh quyết liệt cả 
về thị phần, khách hàng và nhân sự do số lượng lớn 
(79 CTCK) so với quy mô thị trường.

Các vấn đề ảnh hưởng đến TTCK năm 2018:

- HOSE dự kiến ra mắt sản phẩm Cover Warant tháng 
3/2018

- HNX dự kiến triển khai HĐ tương lai trái phiếu 
chính phủ tháng 8-9/2018

- Kế hoạch cổ phần hóa 64 DNNN trong năm 2018 
đặc biệt là các doanh nghiệp lớn như MobiFone, 
VRG, …

- Đấu giá, thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp 
lớn: BSR, PVOil, PVPower, Petrolimex, …

- Việc xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng và hoạt 
động của thị trường bất động sản.

Kế hoạch kinh doanh năm 2018
Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2017 và dự báo tình hình thị trường năm 2018, Ban Tổng giám đốc FPTS 
đề xuất kế hoạch kinh doanh FPTS năm 2018 như sau:

Các vấn đề khác:
Nhân sự:

- Giữ nguyên cơ cấu, quy mô, tổ chức, nhân sự

- Nhân sự đầu năm 306 người, cuối năm 330 người.

Công nghệ:

- Tham gia thị trường chứng khoán phái sinh

- Nâng cấp và hoàn thiện các sản phẩm

- Hỗ trợ tốt cho mọi hoạt động kinh doanh của FPTS.

Chỉ tiêu Đơn vị TH năm 2017 KH năm 2018 % Tăng trưởng

Tổng Doanh thu Tỷ VNĐ  339.65  345.00 1.58%

Lợi nhuận trước thuế Tỷ VNĐ  217.89  220.00 0.97%

Số lượng nhân viên Người  306  330 7.84%

Lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ %  21,93%  20,13% -8,21%

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN 
TRỊ
ĐÁNH GIÁ MỌI MẶT HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

KẾT LUẬN
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ĐÁNH GIÁ MỌI MẶT HOẠT 
ĐỘNG NĂM 2017
Trong năm 2017, công ty nằm trong TOP 10 về thị 
phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ tại tại Sở 
giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) và 
trong TOP 10 về thị phần môi giới cổ phiếu và chứng 
chỉ quỹ tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Thị phần môi giới về cổ phiếu và chứng chỉ quỹ năm 
2017 tại hai Sở giao dịch chứng khoán HOSE và HNX 
lần lượt là 3.23% và 4.21% (Thị phần môi giới năm 
2016 tại HOSE là 3.65% và tại HNX là 3.571%).

Năm 2017, công ty tiếp tục nghiên cứu, phát triển hệ 
thống công nghệ và đã thực hiện nâng cấp toàn bộ 
hệ thống công nghệ thông tin, phục vụ cho sự phát 
triển lâu dài và bền vững của công ty. 

Năm 2017, về cơ bản công ty giữ nguyên quy mô, 
cơ cấu, tổ chức, nhân sự và ổn định trong mọi hoạt 
động.

Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh và hoạt động 
tài chính năm 2017 đạt hơn 339 tỷ đồng tăng gần 
19% so với năm 2016. Tổng lợi nhuận trước thuế cả 
năm 2017 đạt 217.89 tỷ đồng tăng hơn 20% so với 
năm 2016.

Trong năm 2017, công ty đã mở mới 10,804 tài khoản 
giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư. Số lượng 
tài khoản nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng 
khoán tại Công ty thời điểm 31/12/2017 là 119,525 tài 
khoản.

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA 
HĐQT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC 
VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ
Căn cứ Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị thực hiện 
giám sát Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác 
trong điều hành công việc hàng ngày của công ty.

Việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và 
Tổng giám đốc được thực hiện theo đúng quy định 
tại Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty. Do 
thực hiện đúng quy trình, thủ tục nên việc phối hợp 
hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và 
Ban kiểm soát nhịp nhàng và hiệu quả. Việc điều 
hành kinh doanh của Ban điều hành không bị cản 
trở, việc giám sát của Hội đồng quản trị và của Ban 
kiểm soát được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm 
bảo hoạt động của công ty thực hiện đúng các nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Hội đồng 
quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều 
hành, Ban kiểm soát thực hiện quản trị công ty theo 
các chuẩn mực quản trị hiện đại, đề cao đạo đức 
nghề nghiệp và luôn hành động vì quyền lợi của cổ 
đông công ty.

Định kỳ hàng quý Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng 
Giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh, tiến độ thực 
hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị, những 
khó khăn, thuận lợi phát sinh trong công tác điều 
hành. Trên cơ sở các báo cáo và tình hình thực tế 
nắm bắt được, Hội đồng quản trị tổ chức họp xem 
xét, đánh giá kết quả điều hành trong quý và yêu 
cầu triển khai công việc mới theo nghị quyết Đại hội 
đồng cổ đông đề ra.

Trong năm Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách 
nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình 
hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh 
bạch. Tổng giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về 
trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền 
phê duyệt của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp 
Hội đồng quản trị định kỳ và đột xuất. 

Các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày đều 
được tuân thủ theo quy trình tác nghiệp và quản lý. 
Năm 2017, tất cả các hoạt động kinh doanh của Công 
ty đảm bảo tuân thủ theo các quy định của luật pháp 
hiện hành.   

Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty 
CP Chứng khoán FPT đã thể hiện trách nhiệm cao 
trong việc điều hành, đã chủ động các phương án 
thực hiện vì vậy kết quả hoạt động kinh doanh, lợi 
nhuận năm 2017 của công ty là khá tốt trong khối 
các công ty chứng khoán.

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018
Kế hoạch hoạt động của HĐQT

Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc công việc 
quản trị công ty theo đúng các quy định về Quản trị 
công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và Điều 
lệ, Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Chứng 
khoán FPT. Các thành viên Hội đồng quản trị thực 
hiện nhiệm vụ và quyền hạn của một thành viên Hội 
đồng quản trị theo đúng Điều lệ, Quy chế quản trị 
của Công ty và sự phân công của Chủ tịch Hội đồng 
quản trị một cách trung thực; tuân thủ các chuẩn 
mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp của thành viên 
Hội đồng quản trị; luôn hành động vì quyền lợi của 
công ty và các cổ đông của công ty.

Hội đồng quản trị lãnh đạo và giám sát mọi hoạt 
động của Ban điều hành trên cơ sở tạo mọi điều kiện 
tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ 
sở vật chất để giúp Ban điều hành hoàn thành nhiệm 
vụ được giao.

Hội đồng quản trị hợp tác chặt chẽ với Ban kiểm 
soát, đảm bảo cung cấp tất cả các tài liệu và thông 

tin cần thiết cho Ban kiểm soát, tôn trọng tư cách 
khách quan độc lập của Ban kiểm soát. Hội đồng 
quản trị tạo điều kiện tốt nhất cho các thành viên 
Ban kiểm soát trong việc thực hiện chức năng và 
nhiệm vụ của Ban kiểm soát và chỉ đạo, giám sát 
việc chấn chỉnh, xử lý các sai phạm theo đề xuất của 
Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành 
tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quan hệ công tác 
theo các nguyên tắc sau:

• Luôn vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông;

• Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan của 
Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty;

• Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công 
khai, minh bạch;

• Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao 
nhất, trung thực, hợp tác và thường xuyên chủ động 

Kế hoạch kinh doanh năm 2018

Chỉ tiêu Đơn vị TH năm 2017 KH năm 2018 % Tăng trưởng

Tổng Doanh thu Tỷ VNĐ  339.65  345.00 1.58%

Lợi nhuận trước thuế Tỷ VNĐ  217.89  220.00 0.97%

Số lượng nhân viên Người  306  330 7.84%

Số tài khoản khách hàng Tài khoản  119,525  130,000 8.76%

KẾT LUẬN
Trong năm 2017, công ty đã đạt được lợi nhuận trước 
thuế là 217.89 tỷ đồng là khá tốt trong khối các công 
ty chứng khoán. 

Hội đồng quản trị công ty đã tuân thủ nghiêm túc 
các quy định về Quản trị công ty áp dụng cho các 
công ty đại chúng tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP 
ngày 06/06/2017 và thông tư 95/2017/TT-BTC của 
Bộ Tài chính ngày 22 tháng 09 năm 2017 và Điều lệ, 
Quy chế quản trị của Công ty CP chứng khoán FPT. 
Hội đồng quản trị đã thực hiện quản trị công ty theo 
các chuẩn mực quản trị hiện đại.

Năm 2018, Công ty sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh về 
con người và công nghệ, lường trước khó khăn, mở 

rộng phát triển khách hàng và hoàn thành các chỉ 
tiêu kế hoạch đã đề ra.

Công ty CP chứng khoán FPT mong muốn nhận được 
sự ủng hộ và gắn bó của các Quý cổ đông để cùng 
vượt qua mọi thách thức và hoàn thành những mục 
tiêu dài hạn của Công ty.
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STT  Họ và tên  Chức danh 
 Số lượng cổ phiếu 

năm giữ 
 Tỷ lệ sở hữu 

1  Ông Nguyễn Điệp Tùng  CT HĐQT             2,800,000 2.82%

2  Ông Nguyễn Văn Trung  TV HĐQT             1,868,674 1.88%

3  Ông Đỗ Sơn Giang  TV HĐQT                249,356 
0.25% 

(đại diện vốn 20%)

4  Ông Nguyễn Khắc Thành  TV HĐQT độc lập                144,552 0.15%

5  Ông Shuzo Shikata  TV HĐQT 0
0.25% 

(đại diện vốn 20%)

STT  Họ và tên  Chức danh 
 Số buổi họp 

tham dự 
 Tỷ lệ tham dự 

họp 
 Lý do không tham 

dự buổi họp 

1  Ông Nguyễn Điệp Tùng  CT HĐQT  4/4 100%  

2  Ông Nguyễn Văn Trung  TV HĐQT  3/4 75%
Vắng mặt có ủy 

quyền

3  Ông Đỗ Sơn Giang  TV HĐQT  3/4 75%
Vắng mặt có ủy 

quyền

4  Ông Nguyễn Khắc Thành  TV HĐQT độc lập  3/4 75%
 Vắng mặt có ủy 

quyền 

5  Ông Shuzo Shikata  TV HĐQT  4/4 100%  

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Danh sách HĐQT

Hoạt động của HĐQT trong năm 2017

Các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2017

STT  Số quyết định  Ngày Nội dung

1
 01-2017/QĐ/HĐQT/

FPTS 
09/01/2017

Quyết định miễn nhiệm Bà Nguyễn Bạch Dương chức 
danh Thư ký Công ty

2
 02-2017/QĐ/HĐQT/

FPTS 
09/01/2017

Quyết định bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Hà Trang chức danh 
Thư ký Công ty

3
 03-2017/QĐ/HĐQT/

FPTS 
17/01/2017

Quyết định ban hành Chính sách Quản trị rủi ro FPTS 
năm 2017

4
 01-2017/NQ/HĐQT/

FPTS 
24/01/2017

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 
2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017;
2. Thông qua việc tiếp tục bổ nhiệm ông Nguyễn Điệp 
Tùng vào vị trí Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng 
khoán FPT kể từ ngày 19/07/2017;
3. Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2017;
4. Thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối 
đa tại Công ty cổ phần Chứng khoán FPT là 100% vốn 
điều lệ.

QUẢN TRỊ CÔNG TY
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS

CÁC GIAO DỊCH

QUẢN TRỊ RỦI RO
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STT  Số quyết định  Ngày Nội dung

5
 04-2017/QĐ/HĐQT/

FPTS 
22/02/2017 Quyết định họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2017

6
 04.1-2017/QĐ/

HĐQT/FPTS 
17/03/2017

Quyết định miễn nhiệm Bà Hoàng Thị Hà Trang chức 
danh Thư ký Công ty

7
 05-2017/QĐ/HĐQT/

FPTS 
11/04/2017

Quyết định triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả 
cổ tức năm 2016

8
 02-2017/NQ/HĐQT/

FPTS 
20/04/2017

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Quý 1 năm 2017 
và Kế hoạch hoạt động Quý 2 năm 2017;
2. Thông qua việc ký Hợp đồng hạn mức vay vốn tại Ngân 
hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB);
3. Thông qua việc triển khai thực hiện trả cổ tức bằng 
tiền và phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 cho cổ 
đông hiện hữu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông 
qua, đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT

9
 06-2017/QĐ/HĐQT/

FPTS 
21/04/2017

Quyết định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền 
nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền và bằng cổ phiếu

10
 07-2017/QĐ/HĐQT/

FPTS 
19/06/2017

Quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Phương Anh chức 
danh Thư ký Công ty

11
 07.1-2017/QĐ/

HĐQT/FPTS 
19/06/2017

Quyết định tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Điệp Tùng tiếp tục 
giữ vị trí Tổng Giám đốc kể từ ngày 19/07/2017

12
 03-2017/NQ/HĐQT/

FPTS 
27/07/2017

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Quý 2 năm 2017 
và Kế hoạch hoạt động Quý 3 năm 2017
2. Thông qua việc tham gia hoạt động tạo lập thị trường 
tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
3. Thông qua việc mua cổ phiếu lô lẻ làm cổ phiếu quỹ

13
 07.2-2017/QĐ/

HĐQT/FPTS 
01/08/2017

Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Anh chức 
danh Người phụ trách quản trị công ty

14
 08-2017/QĐ/HĐQT/

FPTS 
01/09/2017

Quyết định cử Ông Nguyễn Điệp Tùng sang công tác tại 
Luxembourg và Brussels từ ngày 17/09/2017 đến ngày 
28/09/2017

15
 04-2017/NQ/HĐQT/

FPTS 
26/10/2017

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Quý 3 năm 2017 và 
Kế hoạch hoạt động Quý 4 năm 2017

16
 09-2017/QĐ/HĐQT/

FPTS 
20/12/2017

Quyết định ban hành lại hệ thống thang lương, bảng 
lương FPTS

Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập
Hiện nay, Công ty có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập là ông Nguyễn Khác Thành. Trong năm 2017, 
ông Nguyễn Khắc Thành đã tham gia 3/4 các cuộc họp của HĐQT và có những đóng góp tích cực vào hoạt 
động của HĐQT nói riêng và Công ty nói chung.

Các tiểu ban trực thuộc HĐQT: 
Công ty không thành lập tiểu ban nhưng có phân công 1 thành viên HĐQT phụ trách quản trị rủi ro.

BAN KIỂM SOÁT
Danh sách BKS

Hoạt động của BKS trong năm 2017

STT  Họ và tên  Chức danh 
 Số buổi họp 

tham dự 
 Tỷ lệ tham dự 

họp 
 Lý do không tham 

dự buổi họp 

1  Bà Đỗ Thị Hương  Trưởng BKS  2/2 100%  

2  Bà Nguyễn Thị Phương  TV BKS  2/2 100%  

3  Ông Tomohiro Yamaguchi  TV BKS  0/2 0% Vắng mặt

STT  Họ và tên  Chức danh 
 Số lượng cổ phiếu 

năm giữ 
 Tỷ lệ sở hữu 

1  Bà Đỗ Thị Hương  Trưởng BKS                        16 0.00002%

2  Bà Nguyễn Thị Phương  TV BKS                 54,208 0.05%

3  Ông Tomohiro Yamaguchi  TV BKS 0 0.00%

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã tiến hành các 
hoạt động sau:

- Tham gia các buổi làm việc về Chiến lược hoạt 
động của Công ty chứng khoán FPT

- Tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017

- Tham gia các buổi họp HĐQT định kỳ hàng quý

- Tham gia các buổi làm việc của Ban lãnh đạo công 
ty về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình 
thực hiện hàng quý

- Xem xét các báo cáo kết quả hoạt động kinh do-
anh do Ban Tổng giám đốc và Ban Tài chính kế toán 
chuẩn bị

- Tham gia buổi họp HĐQT thông qua tỷ lệ sở hữu 
của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần 
Chứng khoán FPT là 100% vốn điều lệ

- Tham gia buổi họp HĐQT thông qua việc tham gia 
hoạt động tạo lập thị trường tại Sở giao dịch Chứng 
khoán Hà Nội

- Tham gia họp HĐQT thông qua việc ký Hợp đồng 
hạn mức vay vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần 
Quốc tế Việt Nam (VIB) để bổ sung vốn lưu động 
và thực hiện hoạt động ứng trước tiền bán chứng 
khoán, thực hiện giao dịch ký quỹ cho nhà đầu tư

Tham gia họp HĐQT thông qua việc mua cổ phiếu 
FPTS lô lẻ làm cổ phiếu quỹ.

Các cuộc họp của BKS trong năm

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tổ chức họp 02 
lần. Các thành viên Ban Kiểm soát luôn có sự trao 
đổi ý kiến thường xuyên về các hoạt động của Công 
ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm soát hoàn thành tốt 
nhiệm vụ của mình. 

- Ban kiểm soát đồng ý và đánh giá tốt chính sách 
kiểm soát chặt chi phí, chú trọng đầu tư phát triển 
các sản phẩm trực tuyến của Ban Tổng giám đốc

- Ban kiểm soát đánh giá cao sự thận trọng của 
Ban Tổng giám đốc trong việc lựa chọn danh mục 
chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ, xác định 
tỷ lệ đảm bảo cho các giao dịch ký quỹ của các nhà 
đầu tư, đảm bảo hoạt động giao dịch ký quỹ luôn an 
toàn, hiệu quả

- Các vấn đề, quyết định quan trọng của Hội đồng 
Quản trị, Ban Tổng giám đốc đều hợp lý và không gây 
thiệt hại cho các cổ đông.

- 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 4544

STT Các bên liên quan Mối quan hệ Nội dung giao dịch Số tiền (VNĐ )

1
Công ty Cổ phần (CTCP) Viễn 

Thông FPT
Bên có liên quan

Phí chuyển nhượng chứng 
khoán chưa niêm yết, Phí 
Quản lý Cổ đông, Phí tư vấn

200,403,000

2
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

(CT TNHH) Phân phối FPT
Bên có liên quan Thiết bị tin học 1,433,408,397

3 CT TNHH Dịch vụ tin học FPT Bên có liên quan
Thiết bị tin học, dịch vụ bảo 
hành

312,699,200

4
CT TNHH Hệ thống thông tin 

FPT
Bên có liên quan

Thiết bị tin học, dịch vụ bảo 
trì

1,965,205,900

5
Chi nhánh CT TNHH MTV Viễn 

thông Quốc tế FPT
Bên có liên quan Cước DV viễn thông 2,341,031,374

6
CT TNHH MTV Viễn thông Quốc 

tế FPT
Bên có liên quan Cước DV viễn thông 33,264,000

7
Chi Nhánh CTCP Viễn Thông 

FPT
Bên có liên quan Chi phí đường truyền 19,800,000

8
Chi nhánh CT TNHH Phân phối 

FPT
Bên có liên quan Thiết bị tin học 557,819,988

9 CTCP Quản lý Quỹ FPT Bên có liên quan Phí lưu ký  3,637,836

10 CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Bên có liên quan Phí quản lý cổ đông 41,800,000

11
Chi nhánh CT TNHH dịch vụ tin 

học FPT
Bên có liên quan Thiết bị tin học 125,703,600

STT
Người thực hiện giao 
dịch

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
Lý do tăng, 

giảmSố cổ phiếu Tỉ lệ Số cổ phiếu Tỉ lệ

1
Nguyễn Điệp Tùng - Chủ 
tịch HĐQT kiêm TGĐ

2,371,600 2.39% 2,800,000 2.82%
Mua thêm 
cổ phiếu

BAN KIỂM SOÁT
Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính Công ty
Đến hết năm 2017 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty 
Cổ phần Chứng khoán FPT. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. 
Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất 
các kiến nghị và giải pháp phù hợp. Ban Kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong 
các báo cáo của kiểm toán.

Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên  Ban Tổng giám đốc và 
các cán bộ quản lý
Trong năm 2017 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành 
viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty chứng khoán 
FPT.

Ban Kiểm soát cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty CP Chứng khoán FPT đã thể hiện trách nhiệm cao 
trong việc điều hành, đã chủ động các phương án thực hiện vì vậy kết quả hoạt động kinh doanh, lợi nhuận 
năm 2017 là khá tốt trong khối các công ty chứng khoán (tăng 22% so với năm 2016).

Ban Lãnh đạo Công ty CP Chứng khoán FPT trong năm qua đã tiếp tục chỉ đạo thực hiện xây dựng và hoàn 
thiện các sản phẩm dịch vụ tiện ích cho các nhà đầu tư, cung cấp cho khách hàng một hệ thống giao dịch 
thuận tiện và an toàn, nhanh chóng và chính xác, công bằng và minh bạch. 

Trong năm 2017 Hội đồng quản trị công ty đã thông qua chính sách quản lý rủi ro năm 2017.

Ban Kiểm soát cho rằng, năm 2018 Hội đồng Quản trị tiếp tục cần có cái nhìn thận trọng, không chủ quan, 
cần đánh giá kỹ các tác động của các chính sách vĩ mô đến thị trường chứng khoán, lường trước các rủi ro 
để xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro và có các hành động phòng ngừa phù hợp, kịp thời, tránh 
các tổn thất có thể xảy ra trong tương lai.

Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban 
Tổng giám đốc và cổ đông
Năm 2017 Ban lãnh đạo Công ty CP Chứng khoán FPT đã thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về việc cung cấp 
các thông tin cần thiết cho Ban Kiểm soát. Các thành viên Ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc 
họp của Hội đồng Quản trị và được cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin cần thiết.

THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS
Các thành viên HĐQT và BKS không nhận thù lao trong năm 2017

CÁC GIAO DỊCH
Giao dịch cổ phiếu của NNB và người liên quan đến NNB

Giao dịch của NNB, người liên quan của NNB với công ty con, công ty do FPTS nắm quyền 
kiểm soát: Không có
Thực hiện các quy định về quản trị công ty
Năm 2017, Công ty đã tuân thủ nghiêm túc các quy định về quản trị công ty như công bố thông tin, tổ chức 
Đại hội đồng cổ đông, xây dựng Điều lệ - Quy chế quản trị. Công ty cũng thường xuyên cử cán bộ tham gia 
các hội thảo, tập huấn về Thị trường chứng khoán phái sinh do Ủy ban chứng khoán nhà nước và các sở giao 
dịch chứng khoán tổ chức

Giao dịch của Công ty với các bên liên quan

QUẢN TRỊ RỦI RO
Chú trọng quản trị rủi ro, Hội đồng quản trị đã cử 
một (01) thành viên chuyên trách thực hiện chức 
năng Quản trị rủi ro. Công ty thành lập bộ phận Quản 
trị rủi ro, hoạt động độc lập với các bộ phận chuyên 
môn nghiệp vụ khác. Công ty đã xây dựng chính 
sách quản trị rủi ro hàng năm, nhận diện các rủi ro 
mà Công ty có thể gặp phải, xây dựng hạn mức rủi 
ro, các tiêu chuẩn đánh giá rủi ro. Công ty đã ban 
hành quy trình quản lý rủi ro và định kỳ được xem 
xét lại đảm bảo kịp thời nhận diện các rủi ro mới có 
thể xảy ra và đề xuất các biện pháp phòng ngừa, hạn 
chế hậu quả các rủi ro và khắc phục rủi ro tại FPTS.

Mọi cán bộ FPTS có trách nhiệm nhận diện các rủi 
ro có thể phát sinh gây ảnh hưởng đến tên tuổi, 
hình ảnh, uy tín, thương hiệu của FPTS, gây thiệt hại 
cho FPTS, cán bộ, cổ đông, khách hàng, đối tác của 
FPTS và có các biện pháp quản trị các rủi ro đó trong 
phạm vi công việc, trách nhiệm của mình. Mọi cán 

bộ FPTS có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của Pháp 
luật, quy định, quy trình của Công ty.

Các cán bộ quản lý có trách nhiệm xây dựng các quy 
định, quy trình công việc cụ thể để phòng tránh rủi 
ro trong phạm vi đơn vị mình quản lý, báo cáo về tình 
hình rủi ro và quản lý rủi ro, đề xuất các biện pháp, 
quy định quản lý rủi ro chung của FPTS cho Tổng 
giám đốc FPTS.

Cán bộ quản lý rủi ro chịu trách nhiệm thực hiện việc 
kiểm tra việc tuân thủ các quy định, quy trình nội bộ 
về quản lý rủi ro của các bộ phận theo quy định. Phụ 
trách bộ phận quản lý rủi ro, cán bộ quản lý rủi ro có 
trách nhiệm báo cáo về tình hình rủi ro và quản trị 
rủi ro cho Tổng giám đốc FPTS và HĐQT FPTS.

Ngoài ra, Công ty cũng Ứng dụng tối đa các công 
nghệ mới để xây dựng, duy trì Hệ thống giao dịch 
tiện ích, hiệu quả cho khách hàng; Hệ thống quản trị 
nội bộ hỗ trợ hiệu quả hoạt động kinh doanh (quản 
trị tài chính Ezfam, quản trị nhân sự EzHRM)... qua 
đó giúp ban lãnh đạo (Hội đồng quản trị, Ban giám 
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CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
Thống kê số lượng nhân sự và mức lương trung bình

Đối với nhân sự
Công ty coi nhân sự là yếu tố then chốt, quyết định 
đến thành bại của hoạt động kinh doanh. Vì vây, thời 
gian tới, Công ty có những phương hướng sau:

- Tập trung tuyển dụng những nhân sự có chất 
lượng;

- Chú trọng đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực;

- Xây dựng chính sách lương – thưởng cạnh tranh và 
hợp lý để thu hút và giữ chân nhân tài;

- Chăm lo toàn diện đến đời sống vật chất và tinh 
thần của cán bộ nhân viên;

- Tạo dựng văn hóa doanh nghiệp cởi mở, hòa đồng 
và giàu tính nhân văn.

Đối với cộng đồng - xã hội
- Mang tới giá trị ngày càng cao và bền vững cho 
cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư

- Nâng cao tính công khai – minh bạch của thị trường 
chứng khoán

- Chia sẻ các giá trị tốt đẹp cho xã hội

- Truyền cảm hửng và động lực cho giới trẻ

Đối với môi trường
- Tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật về 
môi trường

- Sử dụng tiết kiệm năng lượng, hạn chế các ảnh 
hưởng gián tiếp đến môi trường.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỘNG ĐỒNG VÀ XÃ HỘI
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Cơ cấu nhân sự ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỘNG ĐỒNG VÀ XÃ HỘI

Đào tạo nhân sự
Xác định “Con người” là một trong hai yếu tố cốt 
lõi để phát triển, năm 2017 FPTS tiếp tục chú trọng 
nâng cao kiến thức cũng như kỹ năng cho đội ngũ 
nhân sự thông qua các chương trình đào tạo nội bộ 
và bên ngoài Công ty.

Đặc biệt trong năm 2017, FPTS đã tiến hành 02 
Chương trình Chuyên viên Tập sự nhằm đào tạo kiến 
thức về sản phẩm dịch vụ và Phân tích cơ bản (FE) 
cho các thực tập sinh (200 người/đợt). Kết thúc quá 
trình đào tạo, học viên sẽ phỏng vấn vòng cuối với 
trưởng bộ phận mình có nguyện vọng ứng tuyển. 
Nếu đạt yêu cầu sẽ được ký hợp đồng học việc và có 
cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

Chính sách phúc lợi
- Toàn bộ cán bộ nhân viên của FPTS được Công ty 
mua gói BH FPT Care. Giá trị của FPT Care cho 1 năm 
lên tới 190 triệu đồng/ người để bảo hiểm cho các 
trường hợp tai nạn, tử vong, ốm đau – thương tật 

hay chi trả viện phí nội trú và khám ngoại trú. 

- Hàng năm Công ty có chính sách khen thưởng 
trong các dịp lễ tết, tổ chức cho CBCNV của Công ty 
tham quan, nghỉ mát, đồng thời có chính sách khen 
thưởng đối với nhân viên xuất sắc.

- Ngoài ra Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ 
phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và 
thỏa ước lao động tập thể của Công ty (hiếu hỉ, kết 
hôn, thăm hỏi ốm đau, sinh nhật CBCNV, …).

- Để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ nhân viên, Công 
ty đã thành lập nhà ăn với nguồn thực phẩm và đội 
ngũ đầu bếp chất lượng. Điều này không chỉ nâng 
cao chất lượng bữa ăn mà còn giúp cán bộ nhân viên 
FPTS thuận tiên và chủ động hơn trong công việc.

- Bên cạnh đó, để giúp cán bộ nhân viên thư giãn và 
tăng cường sức khỏe sau giờ làm viêc, Công ty đã có 
phòng thể thao – giải trí. Tại đây, cán bộ nhân viên 
có thể thoải mái chơi các bộ môn thể thao mà mình 
ưu thích như bóng bàn, bi-a, bi lắc, yoga, …

Trải qua 10 năm hình thành và phát triển, FPTS luôn 
cố gắng mang đến giá trị cao nhất cho thị trường, 
cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

- Đối với doanh nghiệp: Trong năm 2017, FPTS đã hỗ 
trợ và tư vấn cho gần 400 doanh nghiệp trong nhiều 
mảng hoạt động như lưu ký chứng khoán, tư vấn tài 
chính hay tư vấn quản trị doanh nghiệp.

- Đối với cộng đồng nhà đầu tư: 

FPTS thường xuyên mở các lớp đào tạo về đầu tư 
chứng khoán từ cơ bản cho đến nâng cao.

Bên cạnh đó, tính đến hết năm 2017, FPTS đã mở hơn 
119 nghìn tài khoản cho các nhà đầu tư và là công 
ty chứng khoán có số tài khoản cá nhân lớn nhất tại 
Việt Nam. 

- Đối với thị trường: Thông qua những sản phẩm 
dịch vụ như Công bố thông tin và quan hệ nhà đầu 
tư hiệu quả với Cổng thông tin trực tuyến Ezsearch, 
Quản lý cổ đông trực tuyến Ezlink và Tư vấn tổ chức 

ĐHĐCĐ với sản phẩm ĐHĐCĐ trực tuyến EzGSM, … 
FPTS đã góp một phần vào quá trình nâng cao chất 
lương quản trị công ty, tính công khai – minh bạch 
của công ty đại chúng cũng như thị trường chứng 
khoán Việt Nam.

- Đối với xã hội: Năm 2017, FPTS tham gia chương 
trình “HNX và các thành viên thị trường chứng 
khoán hướng về đồng bào vùng lũ” để ủng hộ các 
đồng bào vùng lũ Quảng Nam, Quảng Ngãi, nơi chịu 
thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 12.

- Đối vối môi trường: Hoạt động trong lĩnh vực chứng 
khoán, vì vậy các sản phẩm dịch vụ của Công ty 
không ảnh hưởng nhiều và trực tiếp đến môi trường. 
Tuy nhiên, Công ty cũng luôn luôn nắm bắt và tuân 
thủ đẩy đủ các quy định của pháp luật đối với môi 
trường. Bên cạnh đó, để giảm thiểu các tác động 
gián tiếp đến môi trường, Công ty đã đẩy mạnh nâng 
cao ý thức của cán bộ nhân viên trong sự dụng điện, 
nước và các văn phòng phẩm.
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Bdo cdo cua Ban Tang Giant tlac va
Bdo cdo tai chin" tid tlu(J'ckiJm todn

CONGTYCOpHANCHUNGKHOANFPT
Bdo cdo tai chinh

Niim 2017

DuO'c ki~m toaD hOi:

CONG TY TNIllI DICD VV TV' vAN TAl CDiNH KE ToAN vA KIEM ToAN PUlA NAM
(AASCS)

29 vs Thi Sau, Quan 1, TP. H6 Chi Minh; Di~n thoai: (028). 38 205.944 - 38205.947; Fax: (028).38 205.942
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CONG TY CO PHAN CHUNG KHoAN FPT
Dia chi: S652, Duong Lac Long Qudn, Phuong BUD-i,Qudn Tdy H6, TP HaN(Ji

Bao cao tinh hinh tai chinh rieng tai ngay 31112/2017

Bao cao k€t qua hoat dQng rieng nam 2017
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Bao cao ciia Ban Tang Giam oac

Bao cao ki~m toan oQc l,p

Bao cao tii chinh oi oU'C}'cki~m toan

Bao cao hru chuyen ti€n t~ rieng nam 2017

Bao cao tinh hinh bi~n dQngv6n chu sa hfru nam 2017

Ban thuyet minh bao cao tai chinh rieng nam 2017
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CONG TY CO PHAN CHUNG KHoAN FPT
Dia chi: S652, Duong Lac Long Qudn, Phuong Buoi, QW;1n Tdy Hd, TP Ha N(ji

BAo cAo CVA BAN TONG GIAM DOC

Ban T6ng Giam d6c Cong ty cA Ph in Chung Khoan FPT (sau day goi t~t la "Cong ty") trinh bay Bao
cao cua mlnh va Bao cao tai chinh nam 2017 cua Cong ty k6t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017.

Cong ty cA Phftn Chung Khoan FPT duoc thanh l~p thea Gifiy phep thanh l~p va heat d9ng s6
59/UBCK- GP ngay 13 thang 7 nam 2007; Gifiy phep diSu chinh s6 26IUBCK-GP ngay 13 thang 4 nam
2011; Gi§.y phep diSu chinh s6 94/GPDC-UBCK ngay 18 thang 06 nam 2012; Gifiy phep diSu chinh sf,
311GPDC-UBCK ngay 23 thang 06 nam 2015; Gifiy phep diSu chinh sf, 16/GPDC-UBCK ngay 08 thang
06 nam 2016; Gifiy phep diSu chinh sf, OllGPDC-UBCK ngay 06 thang 01 nam 2017; Gifiy phep diSu
chinh sf, 211GPDC-UBCK ngay 06 thang 06 nam 2017 do Uy ban Chung khoan Nha mroc Vi~t Nam c§.p.

Linh V1!C kinh doanh ciia Cong ty la: ChUng Khoan.

Nganh ngh~ kinh doanh ciia Cong ty la:

Moi gi6i chUng khoan

HO<;ltd9ng n.r doanh chUng khoan

Tu vAndAutu chUng khoan

Bao lanh phat hanh chUng khoan

Luu ky va quAn ly c6 dong. ,
.".

Try sa chinh t~liHa Nqi: s6 52, DuOng L<;lcLong Quan, PhuOng Buai, Qu~ Tay H6, TP.Ha N9i. ~N'~1-
. :L

Cong ty co 02 chi nhanh: ~ I
*Chi nhanh Thanh Ph6 HA Chi Minh: TAng 3, toa nha 136 - 138 Le Thi H6ng Gfim, Qu~n 1, TP.H6 ~

Chi Minh, Vi~t Nam. ,~

Chi nhanh Da NAng: 100 Quang Trung, PhuOng Th<;lchThang, Qu~ Hai Chau, TP.Da N~ng, Vi~t
Nam.

Cac s,! ki~n sau ngay khoa s6 k~ toan I~p bao cao tai chinh:

Khong co S\l ki~n trQng y€u nao xay ra sau ngay l~p Bao cao tai chinh doi hOi dUQ"cdiSu chinh hay cong bf,
tren Bao cao titi chinh.

HQi dAng Quan trj, Ban TAng Giam d6c va Ban Ki~m soat

Cac thAnh vien cua H9i d6ng Quan tri bao g6m:

Ong Nguy~n Di~p Tung
Ong Nguy~n Van Trung
Ong Nguy8n Kh~c Thanh
Ong Shuzo Shikata
Ong D6 Son Giang

CM tich
Thanh vien
Thanh vien
Thanh vien
Thanh vien

Cac thanh vien cua Ban T6ng Giam d6c bao g6m:

Ong Nguy~n Di~p Tung
Ong Nguy~n Van Trung

T6ng Giam df,c
Pha T6ng Giam ctBc

Cac thanh vien cua Ban KiSm soat bao g6m:

Ba D6 Thi Huong TruOng Ban KiSm soat
Ba Nguy~n Thi Phuong Thanh vien
Ong Tomohiro Yamaguchi Thanh vien
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CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN FPT
Dia chi: S652, Duong Lac Long Qudn, Phuong Buai, Qudn Jay H6, JP HaN9i

Ki~m toan vien
Cong ty TNHH Dich vu Tu vin Tai chinh KS toan va KiSmtoan Phia Nam (AASCS) bay to nguyen vong
lam cong tac kiem toan cho Cong ty.

Cong b8 trach nhi~m ella Ban TAngGiam d8c d6i vOiBao cao tai chinh
Ban T6ng Giam d6c Cong ty chiu trach nhiem v8 viec l~p Bao cao tai chinh phan anh trung thuc, hop ly
tinh hinh thu nMp toan di~n rieng, tinh hinh tai chinh rieng, tinh hinh luu chuyen ti8n t~ rieng va tinh hinh
biSndQngv6n chu sa htru rieng cua Cong ty trong narn 2017. Trong qua trinh l~pBao cao tai chinh, Ban
T6ng Giam d6c Cong ty cam kSt dii tuan thu cac yeu cAusau:

- Lira chon cac chinh sach kS toan thich hQ'Pva ap d\lng cac chinh sach nay mQtcach nhit quan;

- Dua ra cac danh gia va dv doan hQ'Ply va tMn tr9ng;

- Cac chuAnmvc k~ tom duqc ap d\lng theo quy dinh hi~n hanh, khong c6 nhUng sai l~ch trc;mgySu
dSnmuc cAnpMi cong b6 va giai thich trong bao cao tai chinh;

- L~pva trinh bay cac bao cao tai chinh tren co sa tuan tM cac chuin mvc kS toan, chS dQk~ toan va
cac quy dinh c6 lien quan hi~nMnh;

- L~pcac bao cao tai chinh dva tren co sa ho~t dQngkinh doanh lienWc,tru truOnghqp khong thS cho
rfuIgCong ty se tiSpWcho~t dQngkinh doanh.

Ban T6ng Giam d6c Cong ty dam bao rAngcac s6 k~ toan duqc luu giu dSphan anb tinh hinh tai chinh cua
Cong ty, vai muc dQtrung thvc, hQ'Ply W bit cu thai diSm nao va dam bao r~ng Bao cao tai chinh tuan
thu cac quy dinh hi~n hanh cua Nha nuac. D6ng thm c6 trach nhi~mtrong vi~c bao dam an toan tai san cua
C6ng ty va thvc hi~n cac bi~n phap thich hQ'PdSngan ch~n, phlit hi~n cac hanh vi gian l~nva cac vi ph~m
khac.

Ban T6ng Gilim d6c Cong ty cam k~t rfuIgBao cao tai chinh diipMn anh trung thvc va hqp ly tinh hinh tai
chinh rieng, k~t qua ho~t dQngrieng, luu chuySn ti8n t~ rieng va tinh hinh bi~n dQngv6n chu sa huu rieng
cua Cong ty trong nam 2017, phil hqp vai chuAnmvc, ch~ d9 kS toan Vi~t Nam va tuan thu cac quy dinh
hi~nMoh c6 lien quan.

;::;:
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CONG TY TNHH D1CH vu n:VAN TAl CHINH KE TOAN vA KIEM TOAN PHIA NAM
SOUTHERN AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTING SERVICES COMPANY LIMITED (AASCS)

Kinb giii:

s6:A15"IBCKT/TC/20 181AASCS
BAo cAo KIEM TOANDOC LAp• •vi Bdo cdo lai ehinh niim 2017 ella Cong ty ca Phan ChUngKhodn FPT

- Cac c6 dong
- H<)id6ng Quan tri Cong ty C6 PhAnChung Khoan FPT
- Ban T6ng Giam d6c Cong ty C6 PhAn Chung Khoan FPT

Chung toi da ki€m toan bao cao tid chinh nam 2017 kern theo cua Cong ty ca Phan Clumg Khodn FPT
diroc l~p ngay 16 thang 01 nam 2018 tir trang 07 dSn trang 45, bao g6m: Bao cao tinh hinh tfli,chi~h rieng tai
ngay 31 thang 12 nam 2017; Bao cao kSt qua hoat dong rieng nam 2017; Bao cao hru chuyen tien t~ rieng
nam 2017; Bao cao tinh binh biSn dong v6n chu sa hflu nam 2017 va Ban thuyet minh bao cao tai chinh
rieng nam 2017.

Trdch nhi?m ella Ban Tang Gidm ilae:
Ban T6ng Giam d6c Cong ty chiu trach nhi~m v~ vi~c I~p va trinh bay trung th\lC va hQ'PIy bao cao tai chinh
cua CO'ngty theo chuAn m\lC kS toan, chS dQkS toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy dinh phap Iy co lien
quan dSn vi~c I~p va trinh bay bao cao tai chinh va chiu trach nhi~m v~ ki8m soat nQi b<)rna Ban T6ng Gia~
d6c xac dinh Ia c,An~iSt d8 dam bao cho vi~c I~p va trinh bay bao cao tai chinh khong co sai sot trQng ySu d~
gian I~ ho~c nbam Ian. IRACH HHIEM Hilu'

'ICH vu nl II
Traeh nhi?m ella Kiim loan vien ::,CttlNH Kf T

Trach n¥~m cua c~ung toi Ia dua ra y k!Sn v~ bao,cao tai chinh d\la tren kSt q?a cua cUQcki€m ~oan. Chung v~~i~;~~
toi da tien hanh kiem toin theo cac chuan m\lc kiem toan Vi~t Nam. Cac chuan m\lc nay yeu cau chUng toi~
tuan thu chuAn m\lc va cac q~y dinh v~ d~o duc ngh~ nghi~p, I~p kS ho~ch va th\lc hi~n c~<)cki€m toan d€~
d~t duQ'cS\l dam bao hQ'PIy ve vi~c li~u bao cao tai chinh cua Cong ty co con sai sot trQng yeu hay khong.

Cong vi~c ki€m toin bao g6m th\lc hi~n cac thu Wc nhfun thu th~p cac b~ng chUng ki6m toin v~ cac 56 Ii~u va
thuySt minh tren bao cao tfli chinh. Cae tM Wc ki8m toan duQ'c hra chQn d\la tren xet doan cua ki€m toan
vien, bao g6m danh gia rui ro co sai sot trQng ySu trong bao cao tfli chinh do gian I~n bo~c nhAm I~n. Khi
th\lC hi~n danh gia cac rui ro nay, ki6m toin vien da xem xet ki€m soat nQi bQ cua Cong ty lien quan dSn vi~c
I~p va trinh bay bao cao tfli chinh truI1g th\lc, hQ'PIy nh~m thiSt kS cac thu Wc ki6m toin phU hQ'Pvai tinh
hinh th\lc tS, tuy nhien khong nh~m m\lC dich dua ra y kiSn v~ hi~u qua cua ki6m soat nQi bQ cua Cong ty.
Cong vi~c ki€m toan ding bao g6m danh gia tinb thich hQ'Pcua cac chinh sach kS toin duQ'c ap d\lng va tinh
hQ'PIy cua cac uac tinh kS toan cua Ban T6ng Giam d6c cling nhu danh gia vi~c trinh bay t6ng th€ bao cao
tai chinh.

::::

ChUng toi tin tuang r~g cac b~g chUng ki6m toin rna chUng toi da thu th~p duQ'c Ia dAydu va thich hQ'Plam
co sa cho y kiSn ki6m toin cua chUng toi.

N
If
!G

Y kiJn ellaKiim loan vien
Theo y kiSn cua chung toi, bao cao tfli chi~ da J?hfmanh trung th\lC va hQ'PIy, tren cac khi~ c~nh trQng ySu
tinh hinh tfli chinh rieng cua Cong ty Co Phfm Chung Khoan FPT cho nam 2017 ket thUc t~i ngay
31112/2017, cling nhu kSt qua ho~t d<)ng rieng, lUll chuy6n ti~n t~ rieng va tinh hlnh biSn d<)ng v6n chu sa
hfru cua Cong ty nam 2017, phU hQ'Pvai chuAn m\lc kS toan, chS dQ kS toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac
quy dinh phap ly co lien quan dSn vi~c l~p va trinh bay bao cao tfli chinh.

5
29 Vo Thi Sau Street, District 1, Ho Chi Minh City

Tel: (028) 3820 5944 - (028) 3820 5947 - Fax: (028) 3820 5942
Email: info@aascs.com.vn Website: www.aascs.com.vn
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Tp.H6 Chi Minh, ngaYA9tiulng~. nam 2018

~~mf3ttdI V\I Tv Vin Tili Chinh
'WI~i1<:teiif:'Dta'nPhia Nam (AASCS)

him dac Ki~mtoan vien

Chu Th@Binh
S6 Gidy eN DKHN kiem toan 1858-2018-142-1
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CONG TY CO PHAN CHirNG KHOAN FPT
S652, Duong Lac Long Qudn, Phuong Buoi, Qw;inTdy H6, TP Ha Not

BAocAo TiNH HiNH TAl CHiNH RIENG
Tr;zingay 31 thong 12 ruim 2017

Dvt· VND

Chi tieu Mil s6
Thuy~t s6 cu6i narn s6 diu nam
minh

A B C 1 2

A. TAl SAN NGAN H';'N (100 = 110 + 130) 100 1.594.825.417.534 1.297.681.692.575

I. Tai san tiii chinh 110 1.588.768.944.224 1.292.357.272.706

1.Ti~n va cac khoan nrong dirong ti~n 111 A.7.1 170.509.389.350 164.301.752.581

1.1. Ti~n 111.1 170.509.389.350 54.301.752.581

1.2. Cac khoan nrong dirong tien 111.2 110.000.000.000

2. Cac tai san tai chinh ghi nhan thong qua lai 16 112 A.7.3.1 16.874.544.264 16.670.477.646

(FVTPL)
4. Cac khoan cho vay 114 A.7.3.2 1.399.031.164.975 1.099.157.199.408

6. Du phong suy giam gia tri cac tai san tai chinh va tai 116 A.7.4 (10.885.263.725) (9.853.501.290)

san the chap
7. Cac khoan phai thu 117 8.619.704.273 12.733.950.846

7.2. PMi thu va du thu c6 nrc, ti~n lai cac tai san tai 117.2 A.7.5.1 8.619.704.273 12.733.950.846

chlnh
7.2.1. PMi thu c6 nrc, ti~n Hlid6n ngay nhan 117.3 166.741.982 75.179.086

7.2.2. Du thu c6 nrc, ti~n Hii chua d6n ngay nhan 117.4 8.452.962.291 12.658.771.760

~8. Tra tnroc cho ngiroi ban 118 1.450.729.486 7.208.842.85,
9. PMi thu cac dich vu CTCK cung cap 119 A.7.5.3 2.469.540.796 1.683.787.45

.~
12. Cac khoan phai thu khac 122 A.7.5.4 898.304.805 626.763.2~1~; 01

13. Du phong suy giam gia tri cac khoan pMi thu (*) 129 A.7.6 (199.170.000) (172.000.00 ~ TA

II. Tiii san ngAn h~n khac 130 6.056.473.310 5.324.419.86 t,
1. T~ (rng 131 63.978.600

~
2. V~t tu van phong, cong Cl,l,dl,lngCl,l 132 A.7.7 3.033.473.109 1.338.728.292

3. Chi phi tra truac ng&nh~n 133 A.7.8a 1.201.397.994 1.373.630.889
4. Cfun c6, the chap, Icy quy, Icy cuqc ngk h~n 134 8.800.000
5. Thue gia tri gia tang duqc khAutrir 135 1.796.913.951 2.533.560.850
6. Thu6 va cac khoan pMi thu Nha nuac 136 15.888.256 14.521.238
B. TAl sAN DAI H';'N (200 = 210 + 220 + 230 + 240 200 201.638.256.558 196.108.571.332
+ 250 - 260)
I. Tiii san tiii chinh diii h~n 210
II. Tiii san c6 dinh 220 179.209.995.582 49.290.127.959
1. Tiii san c6 dinb buu blnb

.::::
221 A.7.l0 159.760.232.618 35.798.676.163 c

- Nguyengia
......

222 208.489.444.298 74.676.021.902 T
- Gia tri hao man luy k6 (*) 223a (48.729.211.680) (38.877.345.739) A'

A
2. Tiii san c6 dinb thue tiii chinh 224 H
3. Tiii san c6 djnh vo hlnh 227 A.7.11 19.449.762.964 13.491.451. 796 I

- Nguyengia 228 43.672.561.761 37.573.279.261
- Gia tri hao man luy k6 (*)

,.
229a (24.222.798.797) (24.081.827.465)

"~
III. B§t dQng san diu tll' 230
IV.Chi phi xay dl!ng cO"ban deYdang 240 A.7.12 831.168.000 127.888.710.486
V. Tiii san diii h\ln kbac 250 21.597.092.976 18.929.732.887
1.d.m c6, the chap, Icy quy, Icy cuqc dai h~n 251 639.750.570 235.850.000
2. Chi phi tra truac dAih~ 252 A.7.8b 957.342.406 998.229.290
4. Ti~n nQPquy H6 trq thanh toan 254 A.7.9 20.000.000.000 17.695.653.597

VI. Dl! phOng suy giam gia tri tiii san diii h\ln 260
TONG CQNG TAl SAN 270 1.796.463.67 4.092 1.493.790.263.907

(270 = 100 + 200)
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CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN FPT
S652, Duong Lgc Long Qudn, Phuong Btrui, Qudn Tay HJ, TP Ha N<5i

BA.OCA.O TINH HINH TAl CHINH RIENG
Tai ngay 31 thang 12 nam 2017

Dvt'VND

Chi tieu Mas3
Thuyet S3 eu3i nam S3 diu nam
minh

A B C 1 2
C. NQ PHAI TRA (300 =310 + 340) 300 243.666.322.423 60.379.304.134
I.NQ'phai tra ngin han 310 243.666.322.423 60.379.304.134
1.Yay va no thue tai chinh ngan han 311 A.7.29 102.500.000.000 30.000.000.000
1.1.Vay ngin han 312 102.500.000.000 30.000.000.000
1.2.No thue tai chinh ngan han 313
6. Phai tra hoat d9ng giao dich chirng khoan 318 A.7.23 24.000.000
8. Phai tra nguoi ban ngtm han 320 A.7.27 781.889.079 223.102.753
9. Ngiroi mua tra ti~n tnroc ngan han 321 1.745.064.239 1.679.091.608
10. Thue va cac khoan phai n9P NM mroc 322 A.7.25 16.685.341.507 9.829.251.272
11. Phai tra nguoi lao dQng 323 4.177.880.000 3.583.530.000
12.Cac khoan trich nQPphuc loi nhan vien 324 863.566.428 653.008.425
13. Chi phi phai tra ngiin han 325 A.7.26 3.511.212.253 1.741.252.647
17.Cac khoan phai tra, phai nQPkhac ngan han 329 A.7.28 104.562.318.036 4.131.703.961
18. Dir phong phai tra ngin han 330
19. Quy khen thuong, phuc lei 331 8.815.050.881 8.538.363~ 7i9'
II. NQ'phai tra did han 340 ~CON(

D. VON CHU SO HUu (400 = 410 + 420) 400 1.552.797.351.669 1.433.410.959~W HUUI
TU V

I. V3n eho SO' hfru 410 1.552.797.351.669 1.433.410.959~ KE'll

1. V6n dau illcua chu sa huu 411 1.195.442.825.600 1.l05.113.370~WA
lOA
NAM

1.1.V6n g6p cua cM sahihl 411.1 993.769.520.000 903.437.270~
a. c6 phi€u ph6 thong co quy~n bi6u quy€t 411.1a 993.769.520.000 loA. ,o_S

903.437.270.
b. c6 phi€u Uti dai 411.1b
1.2. TMng du v6n c6 phan 411.2 201.676.192.640 201.676.100.000
1.5. c6 phi~u quy (*) 411.5 (2.887.040)
4. Quy dVtru b6 sung v6n di~u l~ 414 48.866.408.602 41.537.764.591
5. Quy dVphong tai chfnh va rui ro nghi~p V1,l 415 48.866.408.602 41.537.764.591
6. Cac Quy khac thuQcv6n cM sa hihl 416
7. Lgi nhu~n chua phan ph6i 417 A.7.33 259.621.708.865 245.222.060.591
7.1.Lgi nhu~n da thvc hi~n 417.1 259.540.156.789 245.222.060.591
7.2.Lgi nhu~n chua thvc hi~n 417.2 81.552.076
II. Ngu6n kinh phi va quy khae 420 .::

TONG CQNG NQ PHAI TRA vA VON CHU SO
. ,

440 1.796.463.67 4.092 1.493.790.263.907 .....

Htnu(440=300+400)
(

J
),
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CONG TV CO PHAN CHUNG KHOAN FPT
S652, Duong Lac Long Qudn, Phuong Buai, Qudn Tdy H6, TPHaN9i

cAc CHi TIED NGOAI BAo cAo TINH HINH TAl cHINH RIENG

Mil Sa
Thuy~t sa cu6i nam s6 dAu narn

Chi tieu minh
A B C 1 2

A. TAl SAN CVA CTCK vA TAl SAN QUAN
LY THEO CAM KET
1. Tai san e6 dinh thue ngoai 001
2. Chung chi e6 gia nhan giu hQ 002
3. Tai san nhan th~ chftp 003
4. NQ"kh6 doi da xu ly 004
5. Ngoai te cac loai 005
6. C6 phieu dang hruhanh 006 99.376.673 90.343.727

7. C6 phieu quy 007 279
8. Tai san tai chinh niem y~t1dangkY giao dich tai 008

A.7.13
977.350.000 879.640.000

VSD cua CTCK
9. Tai san tai chinh da hruky tai VSD va chua giao 009
dich cua CTCK ,,~
10. Tai san tai chinh cho ve cua CTCK 010 A.7.14 7.620.000 8.510.000:
12. Tai san tai chinh chua hru kY tai VSD cua CTCK 012 A.7.15 35.066.760.000 35.066.760.0~· ~'

13. Tai san tai chlnh duoc huong quyen cua CTCK 013 A.7.16 30.000 1.670.006 -:f-

B. TAl SAN vA cAc KHoAN PHAI TRA vE
.,\N ~Il

TAl SAN QUAN LY CAM KET VOl KHAcH ';'
~',~

HANG >
1. Tai san tai ehinh niem y~t1dangky giao dich t~i 021

A.7.17
13.498.338.970.000 12.098.769.260.000

VSD eua Nba ddu ill
a. Tai scm tai chinh giao djch tl! do chuy€n nhur;mg 021.1 12.337.136.690.000 11.606.079.950.000
b. Tai scm tai chinh h(ln chi chuyin nhur;mg 021.2 95.096.200.000 115.810.470.000

021.3 864.834.950.000 229.818.150.000
d. Tai scm tai chinh phong toa, t(lmgift 021.4
e. Tai scm tai chinh chC}thanh toan 021.5 201.271.130.000 147.060.690.000
If Tai san tai chinh chC}cho vay 021.6
2. Tai san tai ehinh da lUll kY ~i VSD va chua giao 022

A.7.I8
220.291.490.000 754.371.690.000

dich eua NM ddu ill
a. Tai scm tai chinh aii luu kY t(li VSD va chua giao 022.1 159.475.840.000 126.287.740.000
djch, tl! do chuy€n nhur;mg
b. Tai scm tai chinh aii luu kY t(li VSD va chua giao 022.2 60.815.650.000 628.083.950.000
djch, h(ln chi chuy€n nhur;mg
c. Tai scm tai chinh aii luu kY t(li VSD va chua giao 022.3
djch, cdm c6
d. Tai san tai chinh aii luu kY t(li VSD va chua giao 022.4
djch, phong foa, t(lmgift
3. Tai san tai ehinh cM ve eua Nha ddu tu 023 A.7.19 177.048.910.000 95.118.520.000
4. Tai san tai ehinh sua 16igiao dieh cua Nba ddu tu 024.a
5. Tai san tai ehinh chua lUll kY t~i VSD eua Nha 024.h
ddu tu
6. Tai san tai ehinh dUQ"ehu6ng quyen eua Nha ddu 025

A.7.20
565.470.000 46.506.370.000

ill

I
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CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN FPT
S652, Duong Lac Long Qudn, Phuong Buoi, Quan Tdy H6, TP Ha N9i

BAo cAo KET QuA HO~T DONG RIENG
Nam 2017

DVT VND

CHiTIEU Masa Thuy~t Nam nay Nam trurrc
minh

A B C 1 2

I. DOANH THU HO~T DQNG
1.1. Uti tir cac Uti san tai chinh ghi nhan thong 01 18.814.319.492 31.072.996.072
qua Hiil16(FVTPL)
a. Lai ban cac tai san tai chinh FVTPL 01.1 B7.35.1 420.495.205 596.721.109
b. Chenh l~ch tang danh gia lai cac TSTC 01.2 B7.35.2 167.075.264
thong qua laill6 *
c. C6 nrc, ti~n Hiiphat sinh illtai san tai chinh 01.3 B7.35.3 18.226.749.023 30.476.274.963
FVTPL
1.2. Lai illcac khoan dAuillnam gift d~n ngay 02
dao han (HTM)
1.3. Lai illcac khoan cho vay va phai thu 03 B7.35.3 143.222.354.016 141.969.474.303
1.6. Doanh thu moi gioi chimg khoan 06 129.141.723.487 85.292.063.632
1.7. Doanh thu bao lanh, d~i 19phat hanh 07 200.000.000
chirng khoan
1.8. Doanh thu nghiep V1,1 nr van dAunr chirng 08
khoan
1.9. Doanh thu nghiep vu hru kY chung khoan 09 9.086.017.396 6.589.400.355
1.1O.Doanhthu heat d¢ng nr van tai chinh 10 16.047.275.092 14.221.583.169
1.11. Thu nh~p hoat d¢ng khac 11 B7.35.4 193.159.629 264.476.223
CQng doanh thu hoat dQng (20 = 1->11) 20 316.504.849.112 279.609.993.754
II. CHI mt HO~T DQNG
2.1. L6 cac tai san tai chinh ghi nMn thong 21 110.944.251 33.835.280
qua lai 16(FVTPL)
a. L6 ban cac tai san tai chinh FVTPL 21.1 B7.35.1 25.421.063 33.835.280
b. Chenh l~ch giam danh gia l~i cac TSTC 21.2 B7.35.2 85.523.188
FVTPL*
2.4. Chi phi dg phong tai santai ehinh, xu
ly tbn thfit cae khoan phai thu kh6 doi va 24 B7.37 1.179.176.142 9.995.493.276
16 suy giam tai san tai ehinh va chi phi di
vay eua cae khoan eho vay
2.5. L6 illcac tai san tai chinh phai sinh phong 25
ngua nH ro
2.6. Chi phi ho~t dQngW doanh 26 1.416.878 2.903.799
2.7. Chi phi nghi~p V1,1 moi gi6'i chUngkhoan 27 B7.37 58.746.987.543 44.685.737.600
2.8. Chi phi ho~t d¢ng bao lanh, d~i 19phat 28
Mnh chUngkhoan
2.9. Chi phi nghi~p V\ldAutu chUngkhoan 29
2.10. Chi phi nghi~p v\lluu kY chUngkhoan 30 B7.37 11.173.532.211 8.131.555.750
2.11. Chi phi ho~t d¢ng tu van tai chinh 31 7.263.039.228 5.806.236.176
2.12. Chi phi cac djch V1,1 khac 32 B7.35.5 300.000
COne chi phi hoat dong (40 = 21->32) 40 78.475.096.253 68.656.061.881

~
.~
IACIl NHIEM
leu VUl
\1 clllNil ~
VA KIEM'
.~
1
~

~
)
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CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN FPT
S652, Duong Lac Long Qudn, Phuong Buoi, Qudn Tdy H6, TP NO,N9i

BAo cAo KET QuA HO~T DQNGRIENG
Nam 2017

DVT' VND

CHi TIEU Miis6 Narn trurrc
minh Nam nay

A B 2

III. DOANHTHUHO~T I)()NG TAl
3.1. Chenh l~ch HiitY gia h6i doai da va chua 41
thuc hien
3.2. Doanh thu, du thu c6 urc, lai ti€n gui 42
khong c6 dinh
CQngdoanh thu hoat oQngtili chinh (50= 50
41->44)
IV. cm PHi TAl CHiNH
4.1. Chenh l~ch 161)' gia h6i doai da va chua 51
thuc hien
4.2. Chi phi lai vay 52
4.4. Chi phi tai chinh khac 55
CQngchi phi tili chinh (60 = 51->55) 60
V. CHI PHi BANHANG 61
VI. CHI PHi QUANLY CONG TY 62
CHUNG KHoAN
VII. KET QuA HO~T BQNG (70=20+50- 70
40 -60-61-62)
VIII. THU ~P KHAc vA CHI PHi
KHAc
8.1. Thu nMp khac 71
8.2. Chi phi khac 72
CQngk@tqua hoat oQngkhac (80=71-72) 80
IX. TONG LQI NHU~N KE ToAN 90
TRUOC THUE (90=70+ 80)
9.1. Loi nhuan da thirc hien
9.2. Lei nhuan chua thuc hien
X.CHI PHi THUE TNDN
10.I.Chi phi thu~ TNDN hien hanh
10.2.Chi phi thu~ TNDN hoan lai
XI. LQI NHU~N KE ToAN SAUTHUE
TNDN(200= 90 -100)
XII. THU NH~P (LO) ToAN D[f,N KHAc
SAUTHUE TNDN
12.1. LaiJ(L6) til danh gia lai cac tai san tai 301
chinh s~n sang d€ ban
12.2.Lai/(L6) chenh lech tY gia cua hoat dQng 302
tai mroc ngoai
12.3. Lai (16) danh gia l~i tai sim c6 dinh thea 303
rno hinh gia tri hgp ly cong ty
12.4. LaiJ(L6) tom di~n khac 304
TAn2thu nhap toim dien 400

91
92
100
100.1
100.2
200

300

B7.36

B7.38

B7.38

B7.38

B7.39

B7.40
B7.41

B7.42

12

c 1

23.144.067.297

23.144.067.297

86.301.370

86.301.370

43.853.788.367

217.233.730.419

17.495.471.624
16.841.699.308

653.772.316

217.887.502.735

217.805.950.659
81.552.076

38.669.164.917
38.669.164.917

179.218.337.818

5.924.294.939

5.924.294.939

75.000 ~P'0
198.896.15~~~~

liullAN\1
198.971.15~~;~):

36.369.985.82:i~

180.309.269.833

12.435.900.850
11.946.573.675

489.327.175

180.798.597.008

180.798.597.008

34.225.716.783
34.225.716.783 .

146.572.880.225



I
CONG TV CO PHAN CHlJ'NG KHoAN FPT
s652, DuongLac Long Qudn, Phuong BUCri, Qudn Tdy H6, TPHa Noi

BAocAoKtTQuAHO~TDQNGR~NG
Narn 2017

DVT- VND

CHi TIltU Mas6 Thuyet Narn nay Nam trurrc
minh

A B C 1 2
XIII. THU NH~P THUA.N TREN CO 500
PHIEU PHO THONG
13.1.Uii co ban tren c6 phieu (D6ng/l co 501 1.803 1.622phieu)
13.2.Thu nhap pha loang tren co phieu 502

1.803 1.622(D6ng/l c6 phieu)

Nguo!I~pbi~u

Nguy~nTh] Thu HuongTrlin Thj Thu Chung

* Nan?2016, do Do LUQt M toan chua cho phep ap dung nguyen tirc gia tri hop If;nen Cong ty khong thuc
hien viec danh gia lai cac tai san tai chinh cho nan?tai chinh 2016

f_
(
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I CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN FPT
S652, Duong Lac Long Qudn, Phuong Buoi, Qudn Tdy H6, TPHa Noi

BAo cAo LUU CHUYEN TIEN T¥ RIENG
(Theo phuong phap gian ti~p)

T(li ngay 31 thang 12 ndm 2017
Dvt· VND

Chi tieu Mli s8
Thuy~t Narn nay Nam trurrc
minh

A B C 1 2
I. Luu chuyen ti~n til" hoat d(lng kinh doanh
1. LQ'i nhuan truxrc Thu~ Thu nh~p doanh righi~p 01 217.887.502.735 180.798.597.008

2. Di~u chinh cho cac khoan: 02 ]6.181.907.614 871.353.770

- Khau hao TSCf) 03 10.835.227.974 3.521.461.095

- OlC khoan du phong 04 1.058.932.435 9.809.768.278

(- Lai) hoac (+ 16) chenh lech tY gia h6i doai chua 05

thuc hien.
- Chi phi Hli yay 06 86.301.370 198.896.157
- Lai, 16tu hoat dong d~u nr 07 (4.363.634)
- D\I thu ti@nlai 08 4.205.809.469 (12.658.771.760)
- Cac khoan diSu chinh khac 09
3. Tang cac chi phi phi ti~n t~ 10 85.523.188
- L6 danh gia lai gia tri cac tai san tai chinh ghi nhan II 85.523.188
thong qua laill6 FYTPL

4. Giam cac doanh thu phi ti~n t~ 18 (167.075.264)

- Lai danh gia lai gia trj cac tai san tai chinh ghi nhan 19 (167.075.264) ~
thong qua lai 16FYTPL - n72~.,(

/.

~5. LQ'i nhu~n til' hOl,ltd(lng kinh doanh tm6'c thay 30 (244.940.726.627) (110.890.869.271)
d6i v8n lu'u d(lng iHHI~MtlUU ~

it UTUV
- Hmg (giam) tai san tai chinh ghi nh~n thong qua lai 31 (122.514.542) (96.540.48 hl N~IKE'T~
16 .I'd IEM10A

- Tang (giam) cac khoan cho yay 33 (299.873.965.567) (47.037.014,99£l ~
- Tang giam phili thu va dll thu c6 tlrc, tiSn lai cac tai 36 (91.562.896) 46.244.ISQ ,PI\~

san tai chinh

- Hmg giam cac khoan phili thu cac djch V\l CTCK 37 (785.753.337) (609.105.971)

cung cap
- Tang giam cac khoan phai thu khac 39 6.221.851.646 (9.751.632.304) ~
- Tang giam cac tai san khac 40 (1.630.766.217) (286.862.073) "/
- Tang giam chi phi phiii tra ( khong bao g6m Uiiyay ) 41 1.793.959.606 (244.297.998)
- Tang giam chi phi tra tru6c 42 213.119.779 (189.740.045) ~f
- Thu~ TNDN da nop 43 (34.481.160.252) (34.656.828.656)
- Lai yay da tra 44 (86.301.370) (198.896.157) ~

l'
- Tang giam cac khoan phili tril cho ngU'o'iban 45 558.786.326 218.458.753 '"...
- Hmg giam cac khoan trich n(lp phuc 19'inhan vien 46 210.558,003 124.908.556
- Hmg giam thu~ va cac khoan phai n(lp nha nU'6'c( 47 2.668.085.570 (243.738.079)
Khong bao g6m Thu~ TNDN da n(lp )

- Hmg giam phili tra ngU'o'ilao d(lng 48 594.350.000 (1.491.904,853)
- Tang giam phai tra phai n(>pkhac 50 96.968.234.206 (4.415.427.629)
- Ti@nthu tll' cac hO':1td(>ngkinh doanh 51
- Ti@nchi tll' cac hO':1td(lng kinh doanh 52 (17.097.647.582) (12.058.491.50 I)

Llfu clll/yin tiin tllurlll tit 1l0(lt il9ng kinll dO{lnh 60 (10.952.868.354) 70.779.081.506
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CONG TY CO PHA.NCHUNG KHoAN FPT
S6 52, Duong Lac Long QUQn, Phuong Buoi, Qudn Tdy H(;, TP Ha Noi

BAo cAo LUU CHUYEN TIEN T~ RIENG
(Theo phurrng phap gian ti~p)
T(li ngay 31 thang 12 ruim 2017

Dvt· VND

Chi tieu Ma s6 Thuy~t Narn nay Nam trurrc
minh

A B C 1 2
U. Luu chuyen ti~n til' hoat dQng d§u nr
1. Ti~n chi c1~mua sam, xay dung TSCD, BDSDT va 61 (13.697.553.111) (133.743.775.553 )
cac tai san khac
2. Ti~n thu tu thanh Iy, nhuong ban TSCD, SDSDT 62 4.363.634
va cac tai san khac
3. Ti€n chi c1~unr von vao cong ty con, cong ty lien 63
doanh, lien k~t va c1~utu khac
4. Ti€n thu h6i c1~unr g6p v6n vao cong ty con, cong 64
ty lien doanh, lien k~t va c1~unr khac
5. Ti~n thu liii eho yay, e6 tire va 19'inhuan duoc ehia 65
nr cac khoan c1~utu tai ehinh dai han
Luu chuY€1ltiJIt thwilt tir hO(Jtd9ltg dliu tll' 70 (13.693.189.477) (133.743.77 5.553)
Ill. Lu'u chuy~n ti~n til' hOl;ltoQng tai chinh

I.Ti€n thu tll' pilat hanh e6 phi~u, nh~n v6n g6p ella 71 1.792.000
ehu sa hilu

2.Ti~n chi tra v6n g6p eho ehu sa hilu, mua l;;lie6 72 (4.586.400)
phi~u phat hanh /-

3. Ti€n yay g6e
.?-

73 335.500.000.000 555.0000~
3.1. Ti~n yay Quy H6 trQ'thanh toan 73.1 . 1'1 '~f- .

. :r

3.2. Ti~n yay khae
.\1

73.2 335.500.000.000 555.000.00~ 1~
4. Ti~n chi tra n9' g6e yay 74 (263.000.000.000) (575.000.00 ..
4.1. Ti~n chi tra g6e yay Quy H6 tl'9' thanh toan 74.1 "~

4.2.Ti€n chi tra n9' g6e yay tai san tai ehinh 74.2
4.3. Ti~n chi tra g6e n9' yay khae 74.3 (263.000.000.000) (575.000.000.000)

5. Ti€n chi tra n9' thue tai ehinh 75
6. C6 tLre,19'inhu~n aii tra eho ehu sa hfi'u 76 (41.643.51 1.000) (40.060.378.000)
Lll'u chuY€1ltiJIl tflu/In tir IW(lt drllg tal chill/z 80 30.853.694.600 (60.060.378.000)
IV. Tiing/giam ti~n thu§n trong ky 90 6.207.636.769 (123.025.072.047)
V. Ti~n va cac khoan tU'o'ng dU'o'ng ti~n d§U ky 101 164.301. 752.581 287.326.824.628
- Ti~n 101.1 54.301.752.581 67.326.824.628
- Cae khoan tuang c1uang ti~n 101.2 110.000.000.000 220.000.000.000
- Anh hU'ang ella thay c16ity gia h6i aoai guy c16i 102
ngo\}it~
VI. Ti~n va cae l<1lOantU'o'ng oU'o'ng ti~n eU6i ky 103 170.509.389.350 164.301. 752.581
- Ti@n 103.1 170.509.389.350 54.301.752.581
- Cae khoan wang c1uo'ngti~n 103.2 110.000.000.000
- Anh huo'ng ella thay a6i tY gia h6i aoai guy a6i 104
ngoai te

::.
,'.
,/

C
(

IU
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CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN FPT
S652, Duang Lac Long Qudn, Phuong Buai, QU9nTdy H6, TP Ha N6i

PHAN LUUCHUYEN TIEN T¥ HO~T DQNG MenGI<~)],UY THAc CVA KHAcH
HANG

Chi tieu
Ma Thuy~t Nam nay Nam trutrc.t. minhso

A B C 1 2
I. Luu chuyen tiSn hoat dQng moi giO'i,uy thac cua
khach hang
1. Tien thu ban chirng khoan moi gioi cho khach hang 1 43.012.217.045.450 26.255.848.964.200

2. Ti€n chi mua chirng khoan moi gioi cho khach hang 2 (41.362.595.134.210) (26.331.115.469.900)

3. Ti€n thu ban chirng khoan uy thac cua khach hang 3
4.Ti€n chi mua chirng khoan uy thac cua khach hang 4
S.Thu yay quy h6 tro thanh toan 5
6.Chi tra yay Quy H6 tro thanh toan 6
7. Nhan ti€n girl de thanh toan giao dich chimg khoan 7 (898.614.317.727) 20.169.211.236

cua khach hang
8. Chi tra thanh toan giao dich chirng khoan cua khach 8
hang
9.Nh~n ti~n girl cua Nha dau nr cho heat dQnguy thac 9
dau nr cua khach hang
10. Chi tra cho hoat dQnguy thac dau nr cua khach 10
hang
11. Chi tra phi hrukychimg khoan clla khach hang 11 (6.328.004.563) (5.122.107.250)

12. Thu l6igiao dich chUngkhofm 12
13.Chi l6i giao dich chUngkhoan 13
14. Ti~n thu CllaT6 chuc pMt hanh chUng khoan 14 1.024.445.448.346 1.715.428.760.896

15. Ti~n chi tra T6 ch(rc phat hanh chUng khoan 15 (1.027.221.751.735) (1.714.536.973.326)

Tting/giam tiJn thulin trong ky 20 741.903.285.561 (59.327.614.144)

II. TiSn va cae khoiin tUOllgdUOllg tiSn dAu ky eiia 613.320.680.493 672.648.294.637

khach hilDg
30

Ti~n gUingan hang dau kY: 31
-Ti€n girl clla Nha dau tu v€ giao dtch chUng khoan 32

609.398.763.129 669.618.164.843

thea phuong thuc CTCK quito ly
-Ti~n gUiCllaT6 chuc pMt hanh 35 3.921.917.364 3.030.129.794

III. Ti~n va cac khoiin tUOllg duo-ng ti~n cu6i ky cua 40
1.355.223.966.054 613.320.680.493

khach hang (40 = 20 +30)
Ti~n gUi ngan bing cu6i kY: 41
-Ti~n giri clla Nha dau tu v€ giao dich chUng khoan 42

1.354.078.352.079 609.398.763.129

thea phuong th(rc CTCK quan ly
- Ti€n gUiclla T6 chuc pMt hanh 45 1.145.613.975 3.921.917.364

Trong d6 c6 kY h\ln
Cac khoan tuang duang ti€n 46
Anh huemg clla thay d6i tY gia h6i doai quy d6i ngo\li t~ 47

--o

F

TrAn Thi Thu Chung Nguy~n Thi Thu HUOllg
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CONG TY co PIiAN CHUNG KHoAN FPT
S652, Duong Lac Long Qulin, Phuong Buai, QU(in Tdy H6, TP Ha N(Ji

BAo cAo TiNH HiNH BIEN BQNG VON CHU SO HUu RIENG
Nam2017

Dvt: VND

S6 du diu nam sa tlingl giiim trong ky sa dir cuai nlim
Nlim trU'O"c Nlim nay

CHiTlEU
Nlim tmO"c Nlim nay Nlim trU'O"c Nlim nay

TM Tling Giiim Tling Giiim

A B 1 2 3 4 5 6 7 8

I. BiSn dQng v6n chu SO' hiru
1. V6n dfiu nr cua chu so httu 1.008.324.800.000 1.105.113.370.000 96.788.570.000 90.332.342.640 1.105.113.370.000 1.195.445.712.640

1.1. C6 phieu ph3 thong eo quyen bi~u 806.648.700.000 903.437.270.000 96.788.570.000 90.332.250.000 903.437.270.000 993.769.520.000

quy6t
1.2. C6 phieu uu dai
1.3. Thang dir v6n e3 phfrn 201.676.100.000 201.676.100.000 92.640 201.676.100.000 201.676.192.640

1.4.Quy€n chon chuyen d3i trai phieu -
c!uphfrn v6n
1.5.VAn khac cua chu so hiiu
2. C3 phieu quy (*) (4.586.400) (1.699.360) (2.887.040)

3. Quy du trii v6n di€u l~ 34.949.552.941 41.537.764.591 6.588.211.650 7.328.644.011 41.537.764.591 48.866.408.602

4. Quy du phong tai chinh va rui ro 34.949.552.941 41.537.764.591 6.588.211.650 7.328.644.011 41.537.764.591 48.866.408.602

nghiep vu
5.Chenh l~ch danh gia lai tai san theo
gia tri hop ly
6.Chenh l~ch tY gia h6i doai
7. Cac Quy khac thuQc vbn chu so hiiu
8. Lgi nhu~ chua phan ph6i 262.123.031.966 245.222.060.591 146.572.880.225 163.473.851.600 179.218.337.818 164.818.689.544 245.222.060.591 259.621.708.865

8.1. LQi nhu~n sau thu8 da th\lc hi~n(**) 262.123.031.966 245.222.060.591 146.572.880.225 163.473.851.600 179.136.785.742 164.818.689.544 245.222.060.591 259.540.156.789

8.2. LQi nhu~n chua th\Ic hi~n 81.552.076 81.552.076

C{ing 1.340.346.937.848 1.433.410.959.773 256.537.873.525 163.473.851.600 284.203.382.080 164.816.990.184 1.433.410.959.773 1.552.797.351.669

II. Thu nh~p toan di~n khac
C{ing



CONG TY co pHAN CmJNG KHoAN FPT
S652, Duong Lac Long Qudn,Phuong Buai, QU{in TdyH6, TPHa N9i

Ghi chu (**): Khoan giam cua 19inhuan d!lthuc hien chua phan ph6i trong nam nay:
- Trich l~p cac quy til 19inhuannam 2016 thea Bien ban hQPDHCD thuong nien nam 2017 nhu sau:

+Quy du phong tai chinh va rui ro nghiep vu
+Quy du trii' b3 sung v6n di~u Ie
+Quy khen thuong phuc 19i

- C6 nrc 2016 chia cho cac c6 dong
+C3 tUctra c3 dong bfuIgtien mat
+ C3 nrc tra c3 dong bfuIgc3 phisu

7.328.644.011
7.328.644.011
14.657.288.022

45.171.863.500
90.332.250.000

Tong cQng 164.818.689.544

NgtrOilip bi~u K~ toan trmrng

Trin Th] Thu Chung Nguy~n Th] Thu Huong
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CONG TY coPHANcmrsc KHoAN FPT
S652, Duang Lac Long Qudn, Phuong Buai, QW,1nTdyH6, TPHa N6i

? .t:. "" ABAN THUYET MINH BAO CAO TAl CHINH RIENG
Nam2017

1.D~c di~m hoat dQngcua Cong ty Chung khoan
1.1. Giliyphep Ihimh l{ipva hO!l1i/png eila CTCK:
Cong ty C6 PhAnChirng Khoan FPT diroc thanh l~p theo Gi~y phep thanh l~p va hoat dong s5 59IUBCK
GP ngay 13thang 7 nam 2007; Gi~yphep di8u chlnh s5 26/UBCK-GP ngay 13 thang 4 nam 2011; Gi~yphep
di8u chinh s5 94/GPDC-UBCK ngay 18 thang 06 nam 2012;Gi~yphep di8u chinh s5 311GPDC-UBCKngay
23 thang 06 nam 2015; GiAyphep di8u chinh s5 16/GPDC-UBCK ngay 08 thang 06 nam 2016; GiAyphep
di8u chinh s6 01lGPDC-UBCK ngay 06 thang 01 nam 2017; Gi~yphep di8u chinh s5 211GPDC-UBCKngay
06 thang 06 nam 2017 do Uy ban Chung khoan Nha mroc Vi~tNam cAp.

1.2. Dia chi lien hi cua CTCK:
S5 52 dirongLac Long Quan, phuOngBuo-i,qu~nTay H6, TP. Ha NOi.
1.3. Diiu Ii hO!l1i/png CTCK han hanh Ihang 712007va sua i/ai, ha sung ngay 30/0312017.
1.4. Nhifng i/(lei/iim ehinh vi hO!l1i/png CTCK
- Quy mo v6n CTCK:
V5n di8u l~ cua Cong ty la: 993.769.520.000 d6ng (Chin tram chin muO'iba tY bay tram sau muO'ichin tri~u
nam tram hai muO'inghin d6ng).
- H~n ch~ dAutu: Cong ty tuan thu quy dinh h~n ch~ dAu tu theo Thong tu 210/2012/TT-BTC ngay
3011112012v8 thanh l~p cong ty chUngkhoan, Thong tu 07/2016TT-BTC ngay 18/112016 sua d6i b6 sung
mot s6 di8u cua thong tu 210/20 12ITT-BTC.
- cAu truc Cong ty chUngkhoan:
·Danh sach cac cong ty con: Khong co
·Danh sach cac cong ty lien doanh, lien k~t:Khong co
·Danh sach cac dan vi tf\.lCthuQckhong co tu each phap nhan h~ch toan ph\! thuoc: Khong co
- Danh sach chi nhanh:
Chi nhanh Thanh Ph6 H6 Chi Minh: TAng3, toa nha 136 - 138 Le Thi H6ng Gam, Qu~ 1, TP.H6 Chi
Minh, Vi~tNam.
Chi nhanh Da N~ng: 100Quang Trung, PhuOngTh~ch Thang, Qu~nHai CMu, TP.Da N~g, Vi~t Nam.
2. Ky k~toan, don vi ti~n t~ sil d\lDg trong k~toan:
2.1. Xi kl loan:
a. Nam tai chinh hang nam cua CTCK bAtdAutir ngay 01101k~t thUcngay 31112.
b. Nam tai chinh dAutien bAtdAutu ngay 13/07/2007 cApGi~y chung nh~n thanh l~p CTCK va k~t thuc vao
ngay 3111212007.
2.2. DUnvi liin Ii su dllng Irong kl loan: Dang Viii Nam.
3. ChuAn mY'cva Ch~ de}k~ toan ap dyng
3.1. Chi i/p kl loan ap dllng: Ch~ dQk~ toan CTCK ban hanh thea ThOngtu s6 210/2014/TT-BTC ngay
30/12/2014 cua BQTai chinh, Thong tu 334/20 16/TT-BTC ngay 27/12/2016 cua BQTai chinh v8 sua d6i, b6
sung va thay the Ph1,111,1C02 va 04 cua Thong tu 210/20 14/TT-BTC.
3.2. Tuyen h8 vi viie lutin Ihil Chuan mlfe kl loan va Chi i/p kl toan: Th\l'chi~n k~ toan CTCK tren cO'sO'
tuan thu cac Chufutm\l'Ck~ toan Vi~t Nam co lien quan va Ch~ dQke toan CTCK ban hanh thea Thong tu
210/2014/TT-BTC ngay 30/12/2014 eua Be>Tai ehinh, Thong tu 334/20 16/TT-BTC ngay 27/12/2016 eua Be>
Tai chinh v8 sua d6i, b6 sung va thay the Ph1,111,1C02 va 04 cua Thong tu 210/20 14/TT-BTC, che dQke toan
doanh nghi~pVi~tNam hi~n hanh va cac quy dinh phap ly co lien quan.

3.3. IDnh thue kl toan ap dllng: NMt kY chung.
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4. CIte ehinh sach k~ toan ap dung
4.1. Nguyen tileghi nh(in cdc khoan tiJn va cdc khoiin tuong duong tiJn
4.1.1. Ghi nhdn v6n b&ngtien :
Ti€n va cac khoan nrong duong ti€n bao g6m toan bo s6 ti€n hi~n co cua cong ty (tiSn mi[lttai quy, ti€n giri
ngan hang), cac khoan dAunr ng~n han co thai han thu h6i hoac dao han khong qua 3 thang co kha nang
chuyen d6i dSdang thanh mot lUQ11gti€n xac dinh va khong co rui ro trong chuyen d6i thanh tiSn k~ tir ngay
mua khoan dAutu do tai thai di~m bao cao,
Tien gui cua nha diu nr v€ giao dich chimg khoan, bu tm va thanh toan giao dich chung khoan, ti€n gui cua
t6 chuc pMt hanh dUQ"cpMn anh t~i cac chi tieu ngoai bao cao tinh hinh tai chfnh.
4.1.2. Phu07lgphilp chuy~nadi cac a6ng tiJn khilc ra a6ng ti€n sird¥ng Irong k¬ toem:
Th\lc hi~n thea quy dinh hi~n Mnh v€ ghi nh~n, danh gia, xu ly cac khoan chenh l~ch ti gia trong vi~c quy
d6i cac d6ng ti€n khac ra d6ng tien su d\lng trong k8 toano
4.2. Nguyen tile va phUO'ngphap ki toan ta; san tai chinh ghi nh(in thong qua liii la, cae khoan dau tu
nilm gia- din ngay dao heln, cae khoan cho vay va phai thu, tai san tai chinh sdn sang di btin, n(1tai
chinh:
4.2.1. Nguyen tde phan logi tai scm tai chinh va n(l tai chinh thu6c Danh m¥c aau tu cua CTCK (tuan thu
Chudn ml;fCki toan, chi a6 ki toan va cac quy ainh hi¢n hanh vJphilp lu4t ChUngkhoan):
4.2.1.1 Nguyen tdcphan 10gitai scm tai ehfnh: (FVTPL,HIM, Cac khocmcho vay, AFS)
Vi~c pMn lo~iTai san tai chinh th\lc hi~n thea Thong tu 210/20 14/TT-BTC va ThOngtu 334/20 16/TT-BTC.
4.2.1.2 Nguyen tdc phan logi n(l tai chinh: (N(l vay, n(l vay tai san tai chinh, Irai phiJu chuy€n adi, Irai
phiJu phat hanh, n(l thui tai san tai chfnh, phai Ira nguai ban, cac n(l phai Ira phat sinh Irong hogt a6ng
Tuan thu ChuAnm\lc k8 toan, Ch8 do k8 toan Cong ty chUng khoan thea ThOngtu 210/20141TT-BTC va
Thong tu 334/20 16/TT-BTC.
4.2.2. Nguyen tdc ghi nMn va phuong philp k¬ toan ghi nh4n gia Irj aanh gia 19icac khoan aau tu thea gia
thi tru&ngho(lcgia Irj h(lp ly (trong truang h(lJJkhong co gia Irj thj truang) (tuan thu cac quy ajnh hi¢n
hanh eua philp lu4t chUngkhoan) ho(lc gia g6c:
Lu~t k8 toan s6 88/201SIQH13 co hi~u h,rctir ngay 0110112017,thea do dua ra quy dinh v€ vi~c ap d\lng
nguyen t~c gia hqp ly d6i vai mot s6 lo~i!Aisan va nQ"pMi tra rna gia tri cua chUngbi8n dong thuo-ngxuyen
thea gia thi trlfo-ngva co th~ xac dinh mot cach dang tin c~y.

4.2.2.1 Cae tai san tai chinh ghi nh~ thong qua liiill6 FVTPL dUQ"cghi nh~ ban dAutheo gia g6c (gia mua
khong bao g6m cac chi phi pMt sinh tf\lCti8p til vi~c mua tai san tai chinh nay). Oic chi phi mua (phi moi
giai, phi giao dich... ) dUQ"cghi nh~n vao chi phi giao dich mua cae tai san tai chinh cua Bao cao k8t qua ho~t
dong rieng ngay khi phat sinh.
Cu6i Icy k8 toan, cac tai san tai chinh FVTPL dUQ"cdanh gia l~i thea gia thi truo-nghoi[lcgia tri hqp lY.S6
chenh l~ch tang hoi[lcgiam do danh gia l~i dUQ"cghi nh~ vao Bao cao k€t qua ho~t dong rieng a khoan m\lC
"Chenh l~chtang do danh gia l~i cac TSTC thong qua lai/16"va khoan m\lC"Chenh l~ch giam do danh gia l~i
cac TSTC thOngqua lai/16".
4.2.2.2 Tai san tai chinh n~ gift d€n ngay dao h~ HTM: dUQ"cxac dinh gia tri ban dAuthea gia tri cong cac
chi phi giao dich pMt sinh tf\lc ti8p til vi~cmua hoi[lcpMt sinh cac tai san tai chinh nay. Sau ghi nh~n ban
dAu,tai san tai chinh HTM dUQ"cxac dinh thea chi phi phan b6 su d\lng phuong pMp Ifti su~t th\lCva dUQ"C
xem xet kha nang suy giam gia tri t~i ngay l~p bao cao tai chinh. Vi~c danh gia kha nang suy giam gia tri
cu6i Icy k8 toan dUQ"cghi nh~ vao Bao cao k€t qua ho~t dong rieng tnSnkhoan m\lC"Chi phi d\l phOngUti
san tai chinh, xu ly t6n th~t cac khoan phai thu kho doi, 16suy giam tai san tai chinh va chi phi di yay cua cac
khoan cho vay".
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4.2.2.3 Cac khoan cho vay: duoc xac dinh gia tri ban diu theo gia g6c. Sau ghi nh~n ban diu, gia tri cac
khoan cho vay duoc xac dinh thea gia tri phan b6 su dung phirong phap Hiisu~t thuc va diroc xem xet kha
nang suy giam gia tri tai ngay I~p bao cao tai chinh. D\!'phong suy giam cac khoan cho vay duoc ghi nhan
vao Bao cao kSt qua hoat dQngrieng tren khoan muc "Chi phi du phong tai san Utichinh, xu Iy t6n th~t cac
khoan phai thu kh6 doi, 16suy giam tai san tai chinh va chi phi di vay cua cac khoan cho vay".
4.2.2.4 Tai san tai chlnh sin sang d~ ban AFS : duoc xac dinh gia tri ban diu thea gia mua cong cac chi phi
phat sinh tr\l'ctiSp lien quan dSnvi~c mua tai san tai chinh nay. Cu6i ky kS toan, tai san tai chinh AFS duO'c
xac dinh I~ithea gia thi truOngho~c gia tri hqp IY.MQikhoan Iai ho~c 16pMt sinh do danh gia l~i tai san tai
chinh sin sang d~ ban AF8 thea gia thi truOng ho~c gia hqp Iy duqc ghi nh~n vao v6n cM so hiiu (KSt qua
ho~t dQngrieng khac) t~i chi tieu "Lai/(L6) til danh ghi I~icac tai san tai chinh sin sang d~ ban".
4.2.3. Nguyen ttic bUtrir tai scmtai chinh va nf/ tai chinh.
4.2.4. Nguyen ttic dimg ghi nhtjn tai scmtai chinh va nf/ tai chinh
TSTC duO'cdUngghi nh~n khi quy~n nh~n duO'cIu6ng ti~n til TSTC hSt h~n ho~c khi chuy~n giao TSTC
cung v6i phftn Ian rui ro va IO'iich tic quy~n so hiiu tai san d6 cho dan vi khac. NO'tai chinh duO'cdUngghi
nh~n khi va chi khi nghia V\l cua dan vi da duO'cmi€n,My ho~c hSt h~n.
4.2.5. Nguyen ttic ghi nh~n va trinh bay v~dv phong suy giarngia trj tai san tai chinh
T~i ngay I~pBao cao tinh hinh tai chinh, dan vi thl,lchi~n danh gia cac d~u hi~u lien quan dSn suy giam gia
tri mQt tai san ho~c mQtnh6m cac khoan dAutu d~ th\!'c hi~n I~p dl,l phong thea quy dinh t~i Thong tu
210/2014m-BTC va ThOngtu 334/2016/TT-BTC.
D6i v6i cac khoan cho vay giao dich kY quy, Cong ty th\!'chi~n trich I~pd\!'phong cho nhfrngkhoan vay giao
dich kY quy c6 gia tri te:iisan dam bao nh6 han nO'g6c.
Dl,lphOngC\l th~ duO'cxac dinh = (86 du cac khoan cho vay - Gia tri tai san dam bao) x 100%. Gia tri tai san
dam bao duO'cxac dinh = S6 Iuqng chUngkhoan dam bao khoan vay x gia thi truOng cua chUngkhoan t~i
thai di~mI~pdl,lPhOng.
Trong d6 gia thi truOngcua chUngkhoan duO'ctrinh bay ~i di~m4.2.6.
4.2.6. Gia tri hf/p ly cua tai san tai chinh va nf/ tai chinh
Gia tri hqp Iy/gia tri thi truOng cua tai san tai chinh duO'cxac dinh thea quy dinh t~i Thong tu 146/2014/TT
BTC nhu sau:
- D6i v6i chUngkhminniem ySt t~i So Giao dich chUngkhoan, gia chUngkhoan th\!'ct8 tren thi truOng la gia
dong cua t~i ngay gAnnhAtc6 giao dich tinh dSnngay danh gia gia tri chUngkho{m.
- D6i v6i chUngkhoan dang kY giao dich (c6 phi8u dang ky giao dich t~i UPCOM), gia chUngkhoan th\!'ctS
tren thi truOngIa gia d6ng cua t~i ngay gAonhAtc6 giao dich tlnh dSnngay danh gia gia tri chUngkhoan.
- D6i v6i chUngkhoan chua niem ySt va chua dang kY giao dich: Gia chUngkhoan th\!'ctS tren thi truOng la
gia trung binh cua cac mirc gia giao dich th\!'ctS thea bao gia cua 3 cong ty chUngkhoan c6 giao dich t~i thai
di~mgAonh~tv6i thai di~mdanh gia gia tri chUngkhoan.
- D6i v6i chUngkhoan niem ySt bi huy ho~c bi dinh chi giao dich, bi ngUng giao dich k~ tic ngay giao dich
thu sau tra di, gia chUngkhoan th\!'ct8 Ia gia tri s6 sach t~i ngay l~pbang can d6i kStoan gAnnhAt.
- TruOnghqp chUngkhoan khong co giao dich th\!'ctS pMt sinh trong khoang thai gian tren thi khong thl,lc
hi~n danh gia.

4.2.7. Nguyen tticki toan ghi nhtjn cac khoan adu tu aernai thi chdp: Khong phat sinh
4.2.B.Nguyenttic ghi nhtjn va trinh bay v~ tinh hinh Dv phong phiLithu kh6 aoi a6i vai cac khoan adu tu cua
CTCK cophdt sinh cd tuc, tidn liii
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Dan vi thtrc hien danh gia kha nang bi tbn th~t khong th8 thu h6i va mire do rui ro d8 l~p du phong theo quy
dinh, Vi~c l~p du phong phai thu kh6 doi se thirc hien thea huong din cua nh6m phai thu trinh bay tai di8m
4.10.3.
4.2.9. Nguyen (aCki todn ghi nhdn cac khoan ddu tu nhdn thi chap (Tai khoan kh6ng trinh bay tren BaD
CaDtinh hinh tai chinh): Khong phdt sinh.
4.3. Nguyen tileghi nh~n btu d9ng san dau tu: Kh6ngphdt sinh.
4.4. Nguyen tileghi nh~n tai san c8dinh hifu hinh va tai san e8 djnh vo hinh:
Tai san c6 dinh (TSCD htru hinh, TSCD vo hinh) duoc th8 hien thea nguyen gia tnr di gia tri kh~u hao liiy
k~. Nguyen gia tai san c6 dinh bao g6m gia mua va nhiing chi phi c6 lien quan tnrc ti~p d~n vi~c dua tai san
vao ho~t dong nhu d\l' ki~n.
Chi phi mua s~m, nang c§,p va d6i m6i tai san c6 dinh dugc ghi tang nguyen gia clla titi san. Cac chi phi bao
tri, sua chua dugc h~ch toan vao chi phi sua chua mi san c6 dinh.
Khi mi san c6 djnh duQ'c ban hay thanh ly, cac khoan liii ho~c 16phat sinh do thanh ly tai san (la phAn chenh
l~ch giua ti~n thu thuAn illvi~c ban tai san v6i gia tri con I~i clla tai san) duQ'c h~ch toan vao bao cao k~t qua
ho~t dQng rieng.
4.5. Khau hao va hao mon:
Kh~u hao va hao mon tai san c6 dinh huu hinh va tai san c6 dinh vo hinh dugc trich thea phuang phap kh~u
hao duemg thfutg thea ThOng ill s6 45/20 13/TT-BTC ngay 25 thang 4 nam 2013 va ThOng ill s6 147/2016/TT
BTC ngay 13 thang 10 nam 2016 sua d6i, b6 sung ThOng ill s6 45/20 13/TT-BTC ngay 25 thang 4 nam 2013
clla BQ Tai chinh nhu sau:
- Nha cua, v~t ki~n trUc: 6-25 nam
- May m6c thi~t bi: 3 nam
- Phuang ti~n v~n chuY8n: 6 nam
- Thiet bi, d\mg C\lqmin ly: 3-7 nam
- PhAnm~m: 3-5 nam
- Quy~n Str d\lng dAi:

+Quy~n su d\lng ddt lau dai: khong c6 kh~u hao
+Quy~n su d\lng ddt thue c6 thai h~: khfru hao thea thai gian dugc phep su d\lng dfrt.

- Tai san c6 dinh vo hinh: 2-3 nam
4.6. Nguyen tileghi nh~n va trinh bay vi S(l' suy giam gid trj elia tai san phi ti2n ti: Kh6ngphat sinh.
4.7 Nguyen tileghi nh~n tai san c8djnh thue tai chinh: Kh6ngphdt sinh.
4.8. Nguyen tile ghi nh~n cae khoan dau tu tai ehinh dai hem (Cong ty eon, cong ty lien doanh, lien kit):
Kh6ng phdt sinh.
4.9. Nguyen tileghi nh~n va trinh bay eae khoan nh~n ky quj, ky eU(1engiin hem, dai hem
Theo doi chi tiet rung khoan ti~n nh~n kY quy, kY cugc cua rung khach hang thea ky h~n va thea tUng lo~i
nguyen t~. Cac khoan nh~ kY cUQ'C,ky quy phai tra c6 kY h~n con l~i khong qua 12 thang dugc trinh bay la
ng ng~n h~n, cac khoan c6 kY h~n tren 12 thang duQ'c trinh bay la ng dai h~n.
4.10. Nguyen tile vaphUO'1Igphap kl toan eae khoan phai thu ngiin hem, dai hpn:
4.10.1. Nguyen (aCvaphu01lgphdp ki toan cac khoan phdi thu vi tai san tai chinh:
Dugc h~ch tom chi tiet cho rung d6i illQ'llg,ghi chep thea rung giao djch va rung IAnthanh toano
4.10.2. Nguyen tac vaphu01lgphap ki toan cac khocmphdi thu khac :
Dugc h~ch toan chi ti~t cho rung d6i illQ'llg, tUng nQi dung phai thu, theo d5i chi ti€t ky h~n thu h6i (tren 12
thang hay khong qua 12 thang k8 illthai di8m baD cao) va ghi chep thea rung IAnthanh toano
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4.10.3. Nguyen tac va phuong phap ki toan dvphong na phai thu kho tloi:
Theo quy dinh tai Thong nr s6 200/2014/TT-BTC, Cong ty thuc hien trich l~pdir phong phai thu kho doi khi:
_No phai thu qua han thanh toan ghi trong hop d6ng kinh te, cac khe iroc yay no, ban cam k~t hop d6ng hoac
cam ket no, cong ty dll doi nhieu IAnnhung v~n chua thu duoc. Vi~c xac dinh thai gian qua han cua khoan
no phai thu duoc xac dinh la kho doi phai trich l~p du phong diroc din cu vao thai gian tra no g6c thea hop
d6ng mua, ban ban dAu,khong tinh den vi~cgia han no gifta cac ben;
_No phai thu chua den thai han thanh toan nhung khach no dll HimVaGtinh trang pha san hoac dang lam tM
Wcgiai th~,mAtdch, b6 tr6n.
Muc trich l~p dg phOngd6i v6i cac khoan ng pMi thu qua h~n thanh toan thea huang d~ cua ThOngtu s6
228/2009/TT-BTC do BQTai chinh ban hanh ngay 07/12/2009 nhu sau :

Muc
Thai gian qua h~n trich dg

pl.;"~~

Til tren sau (6) tMng d~ndu6i mQt(1) nam
Jti\ll)_1 II ~

Til mQt(1) nam den du6i hai (2) nam 1e~~ ,
Til hai (2) nam dSndu6i ba (3) nam 1~~;L,"ilu, II TIn

Til ba (3) nam tra len 1@:f)~.11< ",
'A ".eM OJ

4.11. Nguyen tile va phUO'ng phap ki toan cae khoan n(1phai tra ngiln h(ln, dai h(ln:
Cac khoan ng phai tra dugc thea d5i chi tiet thea Icy h~n phai tra, d6i tugng phai tra, lo~i nguyen t~ pMi tra.
Khi l~pBao cao tili chinh, k€ tmin can cu Icy h~ con l~i cua cac kholinphai tra d~phan lo~i Ia dai h~ ho~c
ng~nh~n.
4.12. Nguyen tile va phUO'ng phap ki toan ghi nh~n van chu Sd huu eua CTCK:
4.12.1. Nguyen tac ghi nMn v6n tldu tu cua chu sa hfru:
V6n dAutu cua cM sa hfru la s6 v6n gop thea Di8u I~cong ty rna cac thlinh vien gop v6n, c6 dong cua cong
ty dll thgc gop thea ti€n dQ,k~ ho~ch gop v6n dll dugc D~i hQid6ng c6 dong thOngqua va s6 v6n huy dQng
cua cac IAntiSpthea pM hgp v6i Di8u l~ cua Cong ty.
4.12.2. Nguyen tac ghi nMn lr;rinhutjn CTCK:
a. Nguyen t~c ghi nh~ Igi nhu~ dll th\l'chi~n:
La s6 chenh l~ch gifra t6ng doanh thu, thu nh~p v6i t6ng cac khoan chi phi tinh VaGBao cao ket qua ho~t
dQngrieng cua cong ty liiy k€ phat sinh trong Icy.
b. Nguyen t~cghi nh~n19inhu~n chua thgc hi~n:
La s6 cbenh l~ch gifra t6ng gia tri llli, 16danh gia l~i cua cac TSTC FVTPL ho~c TSTC khac tinh VaGbao
cao llii 16cua Bao cao kSt qua ho~t dQngrieng thuQcdanh m\lCTSTC liiy kSpMt sinh trong kyo
4.12.3. Nguyen tac ghi nhtjn chenh l?ch tY gia h6i tloai: Tudn thu quy tljnh hi?n hanh cua B9 Tai chinh vi
ghi nhtjn, tlanh gia, xu ly cac khoan chenh l?ch ti gia hdi tloai.
a. Cbenh l~ch tY gia h6i dmii thgc hi~n trong Icy:
La chenh l~chphat sinh til vi~c trao d6i thgc t~ ho~c quy d6i cling mQts6 lugng ngo~i t~ sang don vi ti~n t~
ghi s6 kStoan t~i thai diem phat sinh giao dich bkg ngo~i t~.
b. Chenh l~ch tY gia h6i dOliidanh gia l~i cu6i k)':
La cbenh l~chphat sinh til vi~c danh gia l~i cac khoan m\lc ti8n t~ co g6c ngo~i t~ sang don vi ti8n t~ ghi s6
ke toan t~i thai di~mcu6i ky ke toano
4.12.4.Nguyen tac phdn phdi lr;rinhutjn cua CTCK: (cho cd tl6ng hogc thiJnh vien gop vdn, cac quy cua
CTCK).
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Loi nhuan sau thu€ thu nhap doanh nghiep duoc trich cac quy thea Nghi quyst cua Dai hQi d6ng c6 dong,
Di6u I~ Cong ty va cac quy dinh phap Iy hien hanh,
4.13. Nguyen ttic vaphuong phdp ki loan ghi nh~n cdc khoiin doanh thu, thu nh~p CTCK:
Doanh thu, thu nhap duoc ghi nhan tai thai di@mgiao dich phat sinh, khi chic chin thu diroc loi ich kinh t€
cua cac khoan duoc quyen nhan, khong phan bi~t da thu ti6n hay chua thu diroc ti6n
Thuc hien ghi nh~n doanh thu, thu nh~p illhoat d9ng W doanh cac TSTC, doanh thu cung cAp dich vu thea
quy dinh cua cac Chuan mire doanh thu va Chuan mire cac cong cu tai chinh co lien quan va cac huong dfrn
tai TT210/2014/TT-BTC va Thong ill 334/20 16/TT-BTC.
- Lai ban cac tai san tai chinh FVTPL: duoc xac dinh d\l'a tren muc chenh l~ch gifra gia ban va gia v6n binh
quan cua chUng khoan.
- C6 ruc, ti6n lai pMt sinh til tai san tai chinh :
Doanh thu illc6 ruc dugc ghi nh~n khi quy6n nh~ c6 ruc duQ'c xac I~p. D6i vai c6 phi€u thu6ng, Cong ty
chi ghi tang s6 luqng c6 phi€u duQ'c hu6ng rna khong ghi tang doanh thu illc6 ruc.
Doanh thu tiSn lili illcac tai san tai chinh dUQ'cghi nh~ tren cO'ca Uti d6n tich dnh thea thai gian va lili suAt
th\l'Ct€ rung kY k~ toan.
- Lai ill cac khoan cho vay: La khoan lai phai thu illkhach hang sir d\lng dich V\l cho vay giao dich ky quy,
cho vay giao dich Ung truac cua cong ty cung cAptrong kYo
- Doanh thu moi giai chUng khoan: Doanh thu illdich V\l rnoi giai chUng khoau dugc ghi nh~n trong bao cao
k~t qua hOl,ltd9ng rieng tren cO' sa phi moi giai rna Nha dAu ill phai tra cho cong ty khi giao dich chung
khoan dugc th\l'c hi~n thea l~nh cua Nha dAu ill va cac 10l,liphi thu duQ'c ill cac nghi~p V\l moi gi6i chung
khoan thea quy dinh cua pMp lu~t chUng khoan.
- Doanh thu hOl,ltd9ng ill vAn: Bao g6m ill vAn dAu ill chUng khoan va doanh thu ill vAn quan tri doanh
nghi~p, illvAntM chinh va hoan thi~n doanh nghi~p (tu vAnniem y€t, phcit Mnh, hoan thi~n doanh nghi~p ...)
Doanh thu illhOl,ltd9ng ill vAn duQ'c ghi nh~n trong bao cao k€t qua hOl,ltd9ng rieng thea tY l~ hoan tMnh
giao dich tl,lingay I~p bao cao tinh hinh tai chinh. Ty I~ hoan thanh duQ'c dauh gia tren cO' sa xem xet cac
cong vi~c da th\l'c hi~n.

- Doanh thu lUll kY: La khoan phi nghi~p V\l lUll kY chUng khoan thu dugc cua khach hang khi cong ty cung
cAp cac dich V\l v6 nghi~p V\l lUll kY chUng khoan nhu dang kY, lUll kY, chuy@nkhoim, chuy@nquy6n sa hfru
chUng khoan ... da hoan thanh.
4.14. Nguyen ttic ghi nh~n doanh thu tai chinh, chi phi hO{lti1~ngtai chinh:
Tuan thu ChuAn m\lC k~ toan, Ch€ d9 k€ toan cong ty chUng khoan theo TT210/2014TT-BTC, Thong tu
334/2016/TT-BTC va quy dinh hi~n hanh v6 pMp lu~t ChUng khoan.
4.15. Nguyen tticghi nh~n chi phi quiin Ij CTCK:
Chi phi th\l'c t€ dil phat sinh va cac khoan d\l' chi (n€u co) co lien quan tr\l'c ti8p d€n ho~t d9ng quan Iy trong
ky phil hQ'Pvai quy dinh pMp lu~t hi~n hanh.
4.16. Nguyen ttic ghi nh~n thu nh~p khac, chi phi khac:
a. Ghi nh~ thu nh~p khac:
Cac khoim thu nh~p khac ngoai hOl,ltd9ng kinh doanh, dAuill cua CTCK pMt sinh trong ky
b. Ghi nMn chi phi khac:
Cac khoim chi phi khac ngoai cac khoim chi phi ph\lc V\l cho hOl,ltdQng kinh doanh, dAuill cac TSTC
4.17. Nguyen ttic vaphU'ungphap ghi nh~n chi phi Thui Thu nh~p doanh nghijp hijn himh:
TUlln tM Chudn m\l'c k~ toan, Ch.~ d9 k~ toan Doanh nghi~p, Ch~ de>k~ toan cong ty chUng khoan va quy
dinh hi~n hanh v6 pMp lu~t Chung khoau.
4.18. Cac nguyen ttic va chinh sach ki toan khac:
Tuan thli ChuAn mvc k€ toan, Ch€ d9 k€ toan Doanh nghi~p, Ch€ d9 k€ toan cong ty chUng khoan va quy
dinh hi~n hanh v6 pbap lu~t ChUng khoan.
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4.19. Nguyen tdc ghi nh{in, quiin Ij va trlnh bay tren Bdo cdo ta; chinh vi ta; san va n(l phiii tra kluich
Tuan thu Chujn mire k€ toan, Ch€ dQ k€ toan Doanh nghiep, Ch€ dQ k€ toan cong ty chirng khoan va quy
dinh hien hanh vS phap lu~t Clurng khoan,
4.20. Bdo cdo b{jph{in:
Cong ty thea d5i doanh thu heat dQng kinh doanh thea nrng heat dQng kinh doanh clnmg khoan (Hoat dl)ng
moi gioi chirng khoan; Hoat dQng dAu nr clnrng khoan, gop v6n; Hoat dl)ng hru ky clnrng khoan; Hoat dl)ng
nr vAn;......), heat dl)ng tai chinh.
Cong ty quan Iy chi phi thea tirng hoat dong kinh doanh va khoan rn\lc chi phi.
£)6i v6i tai san, Cong ty khong phan b6 thea tUng linh V\l'Ckinh doanh rna qUlin Iy t~p trung a Tr\l sa chinh -
Ha NQi. £)6i v6i n9' pMi tra, Cong ty chiu trach nhi~rn thanh toan va quan Iy rui ro chung.
s.Quan tri v~rui ro tii chinh d8iVOl CTCK
5.1. Thuylt minh chung tljnh tinh va tljnh IU'(lngvi Tiliro tai chinh tl6i vOiCTCK:
Cong ty dii xay d\l'llgM th6ng quim Iy rui ro nhfun phat hi~n va danh gia cac rui ro rna Cong ty pMi chiu,
thi€t I~p cac chinh sach va quy trinh ki8rn soat rui ro a rnuc chAp nh~n duqc.H~ th6ng quan Iy rui ro duqc
xern xet I~i dinh ky nhfun pMn anh nhilng thay d6i cua di€u ki~n thi truOng va ho~t dQng cua Cong ty.
5.2. Rili TOtin dt,mg:
Rui ro tin d\lng xay ra khi rnQt khach hang ho~c d6i tac khong dap Ung duqc cac nghIa V\l trong hqp d6ng
ddn d€n cac t6n thAt tai chinh cho Cong ty. Vi~c cAp tin d\lng, he; trq v6n IOn cho rnl)t khach hang co lien
quan co th8 ddn d€n vi~c khong thu h6i du ti€n yay, liii yay ho~c kha nang thanh toan cua FPTS khi khach
hang do g~p vAn d€ v~ kha nling thanh toano Vi v~y FPTS dii ban hanh quy dinh H~ rnuc cung (mg, he; trq
v6n t6i da cho rnl)t khach hang dam bao an toan cho FPTS dga tren c~p nMt lien t\lC vS nang 19c tili chinh,
tai san dam bao cua khach hang.
Rui ro Mii chung khoan: Khi cac rna chUng khoan la tai san dam bao cho cae khoan yay giarn gia qua nhanh,
th~ chi rndt h€t gia tri ho~c khong du thanh khoan thi FPTS co th8 khong ban duqc ch(mg khoan d8 thu h6i
du tiSn yay va liii yay. Vi v~y cac rnii chUng khoan duqc dung lam tai san dam bao thvc hi~n thea quy dinh
v€ giao dich kY quy cua cac sa giao dich chUng khoan.

5.3. Rili TOthanh khoan:
M\lc dich quan Iy rui ro thanh khoan nhArn dam bao du ngu6n v6n d8 dap (mg cac nghIa V\l tai chinh hi~n t~i
va trong tuong lai. Tinh thanh khoan cling duqc Cong ty quan Iy nhArn dam bao rnuc ph\l trQi gifra cong nq
d€n hlilnva tai san d€n h~ trong kY a rnuc co th8 duqc ki8rn soat d6i v6i s6 v6n rna Cong ty tin rAng co th8
tlilora trong kY do.
Chinh sach cua Cong ty hi thea d5i thuOng xuyen cac yeu cAuvS thanh khoan hi~n tliliva dg ki€n trong tuong
lai nhArn dam bao Cong ty duy tri du rnuc dg phOng v€ ti€n nhfun dap ung cac quy dinh vS dnh thanh khoan
ng~n h~ va dai h~n hon.
5.4. Rili ro thj truUng:
HOliltd9ng kinh doanh cua Cong ty se cM y€u chiu rui ro khi co sg thay d6i v€ liii sudt, gia chUng khoan va
thanh khoan thi truOng.
Quan Iy rui ro liii sUdt
Cong ty chiu rui ro liii suAt do gia tri hqp Iy cua cac lu6ng tiSn trong tuong lai cua rnQt cong C\l tili chinh se
bi€n d9ng thea nhilng thay. d6i liii sudt cua thi truOng khi cong ty co phat sinh cac khoan tiSn gui co ho~c
khong co kY h~, cac khoan cho yay giao dich kY quI. £)8 giilm thi8u rui ro vS liii sudt, thOng qua phan tfch
tinh hinh va dv bao, Cong ty da 19a chQn cac thai di~rn va kY h~ thfch hqp trong kY d~ dua ra cac quy~t djnh
hqp ly trong vi~c duy tri cac khoan ti€n gui, hlilnrnuc, liii sUdt cho yay giao dich kY qUI d8 co duqc rnuc Hii
sudt hqp Iy va co th8 cl;lnhtranh tren thi truOng.

Quan Iy rui ro vS gia chUng khoan va thanh khoan thi truOng
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Cac clnrng khoan C6ng ty nim gift bi anh huang boi cac nii ro thi tnrong phat sinh tu tinh kh6ng chic chin
v~ gia tri nrong lai cua c6 phieu dAutu. C6ng ty quan ly rui ro v~ gia c6 phieu bang each thiet l~p han mire
dAutu, hra chon danh muc dAunr, phan dp thAmquyen xem xet va phe duyet cac quyet dinh dAutu,... Do
gia tri clurng khoan C6ng ty nim gift kh6ng nhieu chu y~u tir viec mua chirng khoan 16 le vi v~y C6ng ty
danh gia rui ro v~ gia cling nhu thanh khoan thi tnrong d6i voi chimg khoan tu doanh la kh6ng dang k~.
C6ng ty cling chiu rui ro v~ gia chUngkhoan va thanh khoan thj trucrngd6i v6'i cac khoimcho nba dAutu yay
giao djch kY qui. Khi cac rna chUngkhoan lil tai san dam bilOcho cac khoan yay lien t\lCgiam gia co th~ d~n
d~n vi~c kh6ng thu h6i du ti~n yay, lai yay cua FPTS n~u ch~m thu h6i v6n. N~u thj trucrng kh6ng du thanh
khoimho~c rna chUngkho{mdo kh6ng du thanh khoan thi FPTS co thBkh6ng ban duQ'cchUngkhoan dBthu
h6i du ti~n yay va lai yay. Vi v~y FPTS da xay d\Illg quy dinh quan ly rtii ro rieng cho cac giao dich kY quy,
xac dinh tY l~ cho yay tren gia tri tai san dam bao m9t cach hQ'PIY.Ngoai ra FPTS da xay d\1ngphAnm~m
quan ly, quy dinh muc canh bao, xu ly t\1d9ng trong cac giao dich Margin giup FPTS th\1chi~n quan ly va
ban chUngkhoan la tai san dam bao ngay khi gia chUngkhoan xu6ng d~nm9t muc nhAtdinh dBdam bao an
toim cho FPTS.

6. Cac chinh sach djnh gia eae tai san tai chinh thuQc Danh m1}ctai san tai chinh ella CTCK
Tuan thu ChuAnm\1ck~ toan, Ch~ dQk~ toan Doanh nghi~p, Ch~ dQk~ toan c6ng ty chUng khoan va quy
dinh hi~nhanh v~phap lu~t ChUngkhoan.
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., x. "" ABANTHUYET MINH BAO CAO TAl CHINH RIENG
Tfli ngay 31 thdng 12 ndm 2017

7. ThOng tin b8 sung cho cac Bao cao !ili chinh
A. Thuy~t minh v~ Bao cao tlnh hinh tai chinh

A 7.1. Ti~n va cac khoan nrong duong ti~n
- Ti6n m~t tai quy
- Ti6n gui ngan hang eho hoat d9ng CTCK

sA cuAi nam
Dvt: VND

sA d§u nam
323.240.935

170.186.148.415
274.238.632

164.027.513.949
CQn 170.509.389.350 164.301.752.581

A 7 2 Gia tr] khAi 1U'Q'Dggiao dich thl}'chi~n trong nam...
KhAi IUQ'Dggiao Gia tr] khAi 1U'Q'Dg

CHITIEU
djch thl}'chi~n giao djch thl}'chi~ri)

~trong nam 2017 trong nam 2017 ~
':J:

N .::I:

a) Cua CTCK \N *- C6 phieu 201.417 4.059.110.4~
~- Trai phieu .~

- Chung khoan khac
Cqng 201.417 4.059.110.400
b) Cua Nha diu tir
- C6 phieu 5.852.240.697 84.368.577.087.260
- Trai phieu
- Chung khoan khac 502.790 7.657.597.800

COOl! 5.852.743.487 84.376.234.685.060

A 7.3. Cac lo~i tai san tai chinh
7.3.1 Tai san tai chinh ghi nh~n thOng qua Iailla (FVTPL):

Tai san FVTPL sA cuAinam S8 diu nam

C6 phi€u niem y€t,
danglcyGD
C6 phi€u chua
niem y€t

Gia gAc Gia trj hC}'pIy
1.335.200.824 1.416.752.900

Gia g8c
769.885.523

Gia trj hC}'pIy
769.885.523

15.457.791.364 15.457.791.364 15.900.592.123 15.900.592.123

C9ng 16.792.992.188 16.874.544.264 16.670.477.646 16.670.477.646

:H
7.3.2 Cac khoan cho yay va pbai thu
Khoan cho yay va s6 cuAi nam
phai thu Gia gAc Gia trj hC}'pIy
Cho yay ho~t d9ng 1.307.520.007.644 1.296.634.743.919
kyquy

sA diu nam
Gia gAc

1.057.797.019.550
Gia trj hC}'pIy
1.047.994.642.500

Cho yay nghi~p V\l
Ungtruae

91.511.157.331 91.511.157.331 41.360.179.858 41.360.179.858

1.099.157.199.408 1.089.354.822.358C9ng cac khoan
chovay

1.399.031.164.975 1.388.145.901.250

(*) Gia tri hqp ly eua cae khoan cho yay duqe xae dinh bAnggia tri ghi s6 eua khoim yay trir di dg phong suy ghim
gia tri cae khoan cho yay
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A.7.3.3 vi tlnh hlnh bit~naQng cac khoan a~u nr theo nhom do aanh gia I~i theo gia th] truong ho~c theo gia tr] ghi s6 (a6i vai cac khoan afiu tu' khong co gia tr] th] truong) cu6i ky:
Bang tlnh hlnh bi~n aQng gia tr] th] trueng ho~c gia tr] 4 lo~i tiii san tiii chinh thuQc danh muc tiii san tiii chinh cua CTCK

S6 cu6i nam S6 a§u nam

Gia tr] th] CL danh gia ky nay Gia tr] th] trueug CL danh gia ky
STT Cac lo~i tiii san tiii chinh Gia tr] danh gia truce Gia tr] danhGia mua trU'ang ho~c gili Chenh I~ch Chenh I~ch I~i

Gia mua hoij,cgia tr] hC}'p Chenh Chenh gia I~itri hC}'pIy ky niiy tan!! !!iam Iy ky tmac lech lech
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)
I FVTPL
1 C6 phi~u 16.792.992.188 16.874.544.264 167.075.264 85.523.188 16.874.544.264 16.670.477.646 16.619.353.406

1,1 C6 phi~u niem y~t, dang 1.335.200.824 1.416.752.900 167.075.264 85.523.188 1.416.752.900 769.885.523 718.761.283
kyGD

DCF - CTCP xay d\lDgs5 1 394.840.024 367.201.200 27.638.824 367.201.200

cl> phi~u niem y~t kMe 940.360.800 1.049.551.700 167.075.264 57.884.364 1.049.551.700 769.885.523 718.761.283

1,2 C6 phi@uchU'aniem y@t 15.457.791.364 15.457.791.364 15.457.791.364 15.900.592.123 15.900.592.123

CIC8 - CTCP dau tuxay 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000dune:s6 8
SHJS- CTCP may Song 13.450.000.000 13.450.000.000 13.450.000.000 13.450.000.000 13.450.000.000HAng
DCF - CTCP xay d\lDgs6 1 439.840.024 439.840.024

cl> phi~uchua niem y~t khae 7.791.364 7.791.364 7.791.364 10.752.099 10.752.099

2 Tnii phi~u

3 Tien gui co kYh~ c6 dinh
IT IAF~

CQng 16.792.992.188 16.874.544.264 167.075.264 85.523.188 16.874.544.264 16.670.477.646 16.619.353.406·

- Ghi trj thj trubng eua chUngkhmin niem y~t, dang Icy giao djeh duge xae djnh tren co sa theo gia dong eua eua cae el>phi~u tren t;;tingay 31112/2017 tren sfmgiao djeh chUngkhoan. Cong ty khong
thlJehi~n dlinhgia l;;ticae el>phi~uchua niem y~t t;;tithai di€m 31112/2017 vi khong co du thOngtin tin c~yve gia thi '0 eua cae el>phi~unay.
- NaI? 2016, Do Lu~tk~ toan chua eho phep ap d\lng nguyen t~e gia trj hQ"Ply nen cae tai san tai ehinh duge gh' ~ .~. ;~. trir di dlJphOnggilimgia tai san tai ehinh so v6i gia mua (n~u co) eho
kYketoannam2016,ketthucvaongay31112/2016 ...~J < ; ..E~· ~.~

, ""= lid") ("')....·0 0d~1 ~ ~'g, g\;.,\\ 28 .=,~~;~o. ~
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A. 7.4. D\l' phong suy glam gia tr] tai san tai chinh va tai san nh~n thS ch§p
Du phong giam gia Uti san tai chlnh
DV phong suy giam - Cho vay hoat dQng Icy quy

sa cuai nam sa dAu nam
(51.124.240)

(10.885.263.725) (9.802.377.050)
(10.885.263.725) (9.853.501.290)

8.619.704.273 12.733.950.846
166.741.982 75.179.086

8.452.962.291 12.658.771.760
8.619.704.273 12.733.950.846

1.307.520.007.644 1.057.797.019.550
2.469.540.796 1.683.787.459
1.183.899.879 452.737.459

Cqng

7.5.1. Cac khoan phai thu va d\l' thu c6 nrc, ti~n llii cac khoan dAu nr
- Phai thu ti€n liii -giao dich ung trutrc ti€n ban CK clla nha eMutu
- DI,lthuphi giao dich kY quy va liii cac khoim ti€ngIIi co Jcyh(,ln

Con

7.5.2. Phai thu hoat d(lng Margin
7.5.3. Phal thu cac djch VI} CTCK cung cip

7.5.3.1Phai thuphi moi gi6i chung khodn qua cac S&GD
7.5.5.2Phai thuphi mot gi&ichung khodn kh6ng qua cac S&GD
7.5.5.3Phai thu hoat d9ng tu vdn ddu tu CK
7.5.3.2Phai thu hoat d9ng tu vdn khdc
7.5.5.5Phai thu hoat d9ng luu kY chung khoan
7.5.3.3Phizithu dich V!-l khizc
7.5.6.Phizithu v€ 16igiao dich chung khoan
7.5.3.4Phdi thu khQc

3.224.250

1.231.050.000 .

~-z:
'GTY

626.763.~qd~
IKE'TC
·A TOA.
NAM
.~

I~

1.282.416.667

898.304.805

A 7.6. D\f phOng phai thu kh6 doi

CTCKphizi thuyit minh chi nit vi IO(,liphizi thu kho doiphizi l(1pdl,lphong (chi tdt theo IO(,li,nhom, d6i tu(mg phizi thu kh6 doi)
---.-

LO\li phai thu
S6 cu6i nam

Gia trj phiii S6 hoan
SIT kh6 elOiphai I~p thu kh6 eloi

Tham S6 diu ky S6 trich I~p
nh~p S6 cuai ky

sa dAu nam
d\fphOng chiiu trong ky tron!! ky

D1,lphong kh6 doi
1 phai thu ban cae
tili san tili ehinh

D1,lphong kh6 doi
2 phai thu va dv thu
e5 tire, tien la:id6n
h~n

D1,lphong ng phili
3 thu cae khoan dclu
tu dao h~ =1-

4 D1,lphong ng phili 236.900.000 172.000.000 27.170.000 199.170.000 172.000.000
N

thu khae kh6 doi F

Cong ty c6phdn b
C6ngnghi?p 172.000.000 172.000.000 172.000.000 172.000.000 I
TauthzlyShinec ';'""

C6ngtyCP
.

13.200.000 3.960.000 3.960.000
..

Lilama 3

C6ngtyCP Xi
mangva Xay 38.500.000 19.250.000 19.250.000
dl,lngQuangNinh

Cong ty CP V(1n
tai va dich v¥ 13.200.000 3.960.000 3.960.000
Hang Hoa Ha N9i

Con!! 236.900.000 172.000.000 27.170.000 199.170.000 172.000.000
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A.7.7. Hang tan kho
- V~tnr van phong

sa cu8i nam sa cldu nam
3.033.473.109 1.338.728.292

Cong 3.033.473.109 1.338.728.292

A.7.8. Chi phi tra trurrc
a. Chi phi tra truce ngin han
( baa g6m: Cl' duong truyen, quem [y thanh vien va kit n6i
hai sO',baa hanh baa tri phdn m€m thih bi. ..)
h. Chi phi tra truce dai han
( baa g6m: Cl' tlucrng truyen, phdn mem ki s6, sua chua nha cua ...)

Cong

A.7.9.Ti~n n{)pQuy HB tr9' thanh toan
- Ti~nDQP ban dAu
- Ti~nDQP b6 sung
- Ti~n Uii phan b6 trong Dam

Cong

sa cuBi nam SB ddu nam
1.201.397.994 1.373.630.889

957.342.406 998.229.290

2.158.740.400 2.371.860.179

S8 cu8i nam S8 diu nam
120.000.000 120.000.000

14.482.731.824 13.182.536.382
5.397.268.176 4.393.117.215

20.000.000.000 17.695.653.597
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A710 T' hh' he t'·· ;. d· h h - hl h. . . ID ID an2,2lam ai san co In 1fU ID :

Khoan muc Nhil eira, v~t kiin Plnrong ti~n, v~n May moe, Thiit b], dyng ey Tai san ea dinh Tang c(}ng
true C· t "dx thiit b] quan Iy khaeat ruyen an

Nguyen gia TSCI> hfru hinh
Sa du diu nam 33.517.140.677 1.040.790.915 40.118.090.310 74.676.021.902
- Mua trong nam 7.683.414.093 4.849.795.518 12.533.209.611
- DAu nr XDCB holm thanh 119.799.603.486 2.323.000.000 122.122.603.486
-TangkMc
- Chuyen sang bftt dQng san dAunr
- Thanh ly, nhirong ban 842.390.701 842.390.701
- Giam khac
Sa dir euai nam 161.000.158.256 1.040.790.915 2.323.000.000 44.125.495.127 208.489.444.298
Gia tr] hao mon lfly ki
sa dir diu nam 4.122.180.043 1.040.790.915 33.714.374.781 38.877.345.739
- Khftu hao trong nam 6.521.454.851 - 331.857.144 3.840.944.647 10.694.256.642
- Tang khac

. - Chuyen sang bftt d(>ngsan dAunr
- Thanh ly, nhUQ11gban 842.390.701 842.390.701
- Giam khac
Sa du euai nam 10.643.634.894 1.040.790.915 331.857.144 36.712.928.727 48.729.211.680
Gia tr] con I~i cua TSCD hfru hinh
- Tai ngay dAunam 29.394.960.634 6.403.715.529 35.798.676.163
- Tai ngay cu6i nam 150.356.523.362 1.991.142.856 7.412.566.400 159.760.232.618
Danh gia theo gia tr] hc;rply

- Gid tri con lai cuai IcY cua TSCD hihl hinh ali dung ai tM chdp, cdm cci&lm hilO cac khocm vay:
- Nguyen gia TSCDhfm hinh cu8i IcY ali khdu haoMt nhung vJn con sirdl,mg: 30.772.730.397 aang
- Nguyen gia TSCDhfm hinh cu8i IcY cha thanh Iy:
- Cac cam kit vJ vi?c mua, ban TSCD hihl hinh co gia tri Ian trong tU07lglai:
- Cac thay a8i khdc vJ TSCD hihl hinh:



CONG TY CO PHAN CHUNG KHoAN FPT
S652, Duong Lac Long Quan, Phuong Butii, Quan Tdy Hr), TP Ha N9i

1 T' h h' h a .? TSCD A hl hA.7.1 . In In t ne:, e:lam vo In

Khoan muc Quy~n su' dung Ban quyen, Chuong trlnh TSCD vo hlnh T8ng cQng

dftt b~ng sang ch~ phlln m~m khac

Nguyen gia TSCD vo hlnh

A ' 13.491.451. 796 7.126.247.780 16.588.002.785 367.576.900 37.573.279.261So dir dau nam
- Mua trong nam 333.175.500 333.175.500

- DAu tu XDCB hoan thanh 5.766.107.000 5.766.107.000

- Tao ra til nQi bQCong ty
- Tang do hQ'Pnhat kinh doanh
- Tang khac
- Thanh ly, nhuong ban
- Giam khac
S6 du cu6i nam 19.257.558.796 7.459.423.280 16.588.002.785 367.576.900 43.672.561.761
Gia trj hao mon lUy k@

A ' 7.126.247.780 16.588.002.785 367.576.900 24.081.827.465So du dau nam
- Khau hao trong nam 131.716.457 9.254.875 140.971.332
- Tang khac
- Thanh ly, nhirong ban

17 ::'
- Giam khac ..)~~ _29.

S6 dir cu6i nam 131.716.457 7.135.502.655· 16.588.002.785 367.576.900 24.222.798. m'" GTY

Gia trj con I~i cua TSCD vo ·eHNH )Hilu
hlnh

·HIJ ~TU'll
nIlN IKE'T

- Tai ngay dAunam 13.491.451.796 13.491.451.7~(jli i.no~
- Tai ngay cu6i nam 19.125.842.339 323.920.625 19.449.762.9gltl ~NAM
Danh gia theo gia trj hQllly _- T. r- '(~ 1.'.9:::

Ghi chu (*): Quyen su dung ddt bao g6m:
- Gici trj quy~n su d\lIlg dat nha FPTS Chi nhanh Da Nang - 100 Quang Trung, Tp. Da Nang (di~n tich 144m2
theo hQ'P d6ng mua ban quy€n s6 hihl nba va chuy€n nhUQ'llgquy€n su d\lIlg dat ngay 11106/2013. Gici trj
quy€n su d\lIlg ddt nay dUQ'cghi nh~ can cu theo thong bao nQP thu~ TNCN s6 1745/TB- TNCN clla Cvc thu~
TP.Da Nang d6i v6i ben ban ngay 09/08/2013).
- Gili trj quy€n su d\lIlg ddt nha FPTS Chi nhcinh H6 Chi Minh - Tftng 3, toa nha 136-138 Le Thj H6ng Gam,
PhuOng Nguy~n Thai Binh, Qu~ 1, Tp. H6 Chi Minh (bao g6m di~n tich ddt su d\mg chung la 944 m2 va
di~n tich tftng 3 su d\lIlg rieng la 620,7 m2, theo hQ'Pd6ng mua ban tai san gin lien vui ddt s6 66IHD-BTL
ngay 17/12/2013 gifra Cong ty CP DAu tu Dja Oc B~n Thanh va Cong ty CP ChUng Khocin FPT).

- Gicitrj quy€n su d\lIlg dat tr\l s6 FPTS Ha NQi - s6 52, dUOngL~c Long Quan, phuOng Bu6i, qu~ Tay H6,
Ha NQi (t6ng di~n tich 941,73 m2, theo hQ'Pd6ng chuy€n nhUQ'llgquy~n su d\lllg dat va tai san gin li~n v6i dat
ngay 13/07/2016 va gidy chUng nh~ quy~n su d\lIlg dat, quy~n s6 hihl nha 6 va tai san gin li€n vui dAt s6 CT
00587 cap ngay 06/08/2014.

8.800.000.000

4.691.451.796

5.766.107.000

A.7.12. Chi phi xliy dl}'og cooban dO'dang (*)
Chi phi mua, cM t~o va sua chUa tr\l s6 m6i t~i s6 52 dUOngL~c Long
Quan, phuOng Bu6i, qu~ Tay H6, Tp Ha NQi
Muao to

S6 cu6i nam S6 dllu nam
'I
N
C

127.888.710.486
831.168.000 -",

CQng 831.168.000 127.888.710.486
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CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN FPT
S652, Duong Lac Long Qudn, Phuong Buai, Qudn Tdy H6, TP Ha N9i

A.7.17. Tai san tai chinh nlem y~tldang ky giao djch cua Nha dAu til
Tai san tai chinh S6 cu6i nam S6 dAu nam----~~~~~------~~~~~~Q

1.Tiii san tiii ehinh giao dieh tl! do ehuy€n nhuc;mg 12.337.136.690.000 11.606.079.950.00
2.rai san tiii ehinh giao dieh h.~meh~ ehuy€n nhuc;mg 95.096.200.000 115.810.470.000

229.818.150.000

A.7.13. Tai san tai chinh nlem y~t/dang I{y giao djch cua CTCI{
Tai san tal chinh

1.Tai san tai chinh giao dich tu do chuyen nhirong
2.Tai san tai chinh giao dich han eh~ chuyen nhuong

A.7.14. Tai san tai chinh cho-v~ciia CTCI{
Tai san tai chinh

Tai san tai chinh cho v6 cua CTCK

A.7.15. Tai san tai chinh chua hru ky t~i VSD cua CTCK
Tai san tai chinh

Tai san tai chinh chua luu kY tai VSD cua CTCK
Con

A.7.16. Tai san tai chinh dllQ"Chuong quy~n cua CTCK
Tai san tai chinh

Tal san tai chlnh dtroc hirong quyen cua CTCK
C9ng

3.Tiii san tiii chinh giao dich efun e6
4.Tiii san tAiehinh phong toa, t~m giu
5.Tiii san tAiehinh eho-thanh toan
6.rai san tiii chinh cho-cho vay

C9ng

S6 cu6i narn S8 dAu nam
977.350.000 879.640.000

977.350.000 879.640.000

S8 cu8i nam S6dAD nam
7.620.000 8.510.000
7.620.000 8.510.000

S6 cu8i nam S6 dAu nam
35.066.760.000 35.066.760.000
35.066.760.000 35.066.760.000

S6 cu8i nam
30.000
30.000

864.834.950.000

201.271.130.000 147.060.690.000

13.498.338.970.000 12.098.769.260.000

A.7.18. Tai san tii chinh da IllU ky t\li VSD va chlla giao dich ciia Nha dAu til
Tai san tai chinh S6 cu8i nam S6 dADnam--~~~~~------~~~~~---

1.Tiii san tAiehinh dli luu kY t~i VSD vii chua giao dich, tl! do
ehuy€n nhuc;mg

2.Tiii san tiii chinh dli luu kY t~i VSD vii chua giao dieh, h~ eh~
chuy€n nhuc;mg

3.rai san tiii chinh dli luu kY t~i VSD vii chua giao djch, cAmc6

4.Tiii san tAiehinh dli luu kY t~i VSD vii chua giao djeh, phong
toa, t~m giu

A.7.19. Tai san tai chinh cho-v~ cua Nha dAu til
Tai san tai chinh

Tiii san tAichinh eho-v6 eua Nha dAutu
C9ng

A.7.20. Tai san tai chinh dllQ"ChllOng quy@nciia Nha dAu til
Tai san tai chinh

rai san tiii chinh dUQ"ehu6ng quy6n eua Nhii dAutu
CQng
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159.475.840.000 126.287.740.000

60.815.650.000 628.083.950.000 ,
1

"

220.291.490.000 754.371.690.000

S6 cuM nam S6 dAu nam
177.048.910.000 95.118.520.000
177.048.910.000 95.118.520.000

S6 cu6i nam S6 dAu nam
565.470.000 46.506.370.000
565.470.000 46.506.370.000



CONG TY CO pHAN CmJNG KHoAN FPT
S652, Duong Lac Long Qudn, Phuong Buai, Qudn Tdy H6, TP HaNo!

A.7.21. Ti~n gfri ella Nha dAu tir

Ti~n gfri ella Nha dAu til

1.Ti€n giri cua NM d§.unr v€ giao dich chimg khoan
thea plnrong thirc CTCK quan ly

1.1.Ti€n gtri cua Nha d§.unr trong mroc v€ giao dich
chirng khoan thea phuong thirc CTCK quan ly

1.2. Ti€n giri cua Nha d§.u tumroc ngoai v€ giao djch
chirng khoan thea phuong thirc CTCK quan ly

2.Ti€n gui t6ng hop giao dich chimg khoan cho khach
hang

3.Ti~n giri bu tnr va thanh toan giao dich clnrng khoan
cua Nha dAunr

3.1.Ti~n gui bu tnr va thanh toan giao dich chirng
khoan cua Nha dAunr trong mroc

3.2.Ti€n giri bUtrir va thanh toan giao dich chUng
khoan cua Nha dAutu nucrc ngoai

Cong

A.7.22. Ti~n gm ella T8 ehue phat hanh

Ti~n gUi ella T8 ehue phat hanh

1.Ti€n gui ban chUng khmln bao Hinh d~i , d~i ly phat
hanh

2.Ti€n gui thanh toan g6c, ti~n llii va c6 wc cua T6
chuc pbat Mnh, ti€n th\lc hi~n quy~n mua eua NDT

Cong

SB euBi nam

o«. VND
SB dAu nam

1.354.078.352.079 609.398.763.129

1.298.318.059.048 587.001.342.133

55.760.293.031 22.397.420.996

1.354.078.352.079 609.398.763.129

SB euBi nam SB diu nam

1.145.613.975 3.921.917.364

1.145.613.975 3.921.917.364

(
\

J,
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CONG TY co PHAN CmJNG KHoAN FPT
S652, Duong L(lcLong Qudn, Phuong Buai, Qudn TayH6, TPHilN6i

A7.23. Phai tra hoat dQnggiao djch chung khoan
7.23.1.Phai tra cho SO'Giao dich chUngkhoan

Cong

S8 cuBi Dam S8 dAu Dam
24.000.000
24.000.000

A.7.24. Phai tra cO tire, gac va liii trai phi~u
- Phai tra c6 nrc cho c6 dong hoac IQ'inhuan cho thanh vien gop van

S8 cuBi Dam
4.063.091.000 3.699.384.000

A 7.25. Thu~ va cac khoan phai nQpNha nunc
- Thu€ Thu nhap doanh nghiep
- Thu€ Thu nh~p ca nhan
- Cac loai thu€ khac
- Cac khoan phi, Ie phi va cac khoan phai nop khac

CQng

S8 cu8i Dam
11.870.408.380
4.708.915.113
106.018.014

7.682.403.715
2.050.528.968

96.318.589

16.685.341.507 9.829.251.272

A.7.26. Chi phi pha! tra
Phi GDCK, phi lUllkY va chuy€n khoan, phi dai ly rna tai khoan

Cong

SB cu8i Dam S8dAu Dam
3.511.212.253

1.741.252.6473.511.212.253
1.741.252.647

~
S8 cuBi Dam SB dAu Dam ~o,' 729--~~~~~----~~~~~~--'~

140.410.000 ;ONG T'
20.000.000 ;11NIIIEM HUl
62.692.753 H vu TI1

CHIN" KE··
r.KIEM TO
I'UIA NAI
,~
- T.PI-\O~

A 7.27. Phai tra ngU'O'iban
Cong ty C6 phfutThuong rnai NEM (NEM)
Cong Ty C6 PhfutSao Kim
CT TNHH PMt Trien Thuong Hi~uMOiBao Thanh
Cong ty TNHH TM&DVGreen Star Ha N¢i
Cong ty TNHH Schneider electric IT Vi~t nam
Cong ty sieu thi Ha NQi
Cong ty c6 phan Thuc pham An toan Tam Thanh
Cong Ty TNHH Khi H6a Long PM An
Ban guan IyH6 Tay

14.550.000
710.000.000

3.916.161
30.757.670
2.697.248
19.968.000

781.889.079 223.102.753C9ng

A 7.28. Ph3i tra, phai nQpkhac
- PMi tra c6 ruc cho c6 dong ho~c IQ'inhu~ cho thanh vien g6p v3n
- PMi tra phai n¢p khac

SB cuBi Dam
3.699.384.000
432.319.961

4.063.091.000
100.499.227.036

S8 dAu Dam

4.131.703.961104.562.318.036Cong
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CONG TY co pllAN cmrxc KHoAN FPT
St5 52, Duong Lac Long Qulin, PhuongBuoi, Qudn Tdy H6, TP Ha N(ji

A.7.29. Yay ngan han (chi tiet theo cac loai vay phdt sinh trong kY hoat al)nK cua CTCK)

LO{li vay ngJn h{ln Llii suitvay sa dtr vay diu sAvay trong Dam sa tra trong Dam sA dtr cuai DamDam
-VayNH TPB (23/12/2016 - 0310112017) 6,80% 30.000.000.000 30.000.000.000

-Yay NH BIDV (27/02/2017 - 01103/2017) 6,50% 50.000.000.000 50.000.000.000

-Yay NH BIDV (28/02/2017 - 01103/2017) 6,50% 45.000.000.000 45.000.000.000

-Yay NH BIDV (29/06/2017 - 01107/2017) 6,50% 30.000.000.000 30.000.000.000

-Yay NH BIDV (30110/2017 - 01/11/2017) 6,50% 40.000.000.000 40.000.000.000

-Yay NH BIDV (31110/2017 - 0111112017) 6,50% 5.000.000.000 5.000.000.000

-VayNH BIDV (31110/2017 - 01/1112017) 6,50% 10.000.000.000 10.000.000.000

-Yay NH BIDV (13112/2017 - 29/12/2017) 6,50% 5.000.000.000 5.000.000.000

-Yay NH BIDV (14112/2017 - 2911212017) 6,50% 5.000.000.000 5.000.000.000

-VayNH MSB HQiSa (14/12/2017 - 02/0112018) 6,60% 47.500.000.000 47.500.000.000

-Yay NH VietA Bank eN Ha NQi (15/12/2017-
7,50% 30.000.000.000 30.000.000.000

29/12/2017)

-Yay NH BIDV (18112/2017 - 29/12/2017) 6,50% 8.000.000.000 8.000.000.000

-Yay NH BIDV (20112/2017 - 29/12/2017) 6,50% 5.000·000.000 5.000.000.000

-Yay NH MSB HQiSa (21/12/2017 - 0210112018) 6,60% 55.000.000.000 55.000.000.000

Cona 30.000.000.000 335.500.000.000 263.000.000.000 102.500.000.000. '"

36



CONG TV CO PHAN CHUNG KHOAN FPT
S652, Duong Lac Long Qudn, Phuong Buci, Qudn Tdy H6, TP Ha N(Ji

A.7.30. Pha! tra Nha dAu to'
Loai phai tra
l.Phai tra Nha dau tu - Tien gui cua Nha dau tu ve tien
giri giao dich chirng khoan thea phirong thirc CTCK quan
ly
1.1. Cua NM dau tu trong mroc
1.2. Cua Nha dau tu mroc ngoai

2.Phai tra Nha dau tu - Tien giri ve bu trir va thanh toan
giao dich chtmg khoan cua Nha dAu tu
2.1. Cua Nha dau tu trong mroc
2.2. Cua Nha dau tu mroc ngoai
3.PMi tra khac cua Nha dAu tu
3.1. Cua Nha dAu tu trong mroc

3.2. Cua Nha dau tu mroc ngoai

CQng

A.7.31. Phai tra cua Nha diu tU'v@djch Vl}.cho CTCK

I.Phai tTllphi moi giai chUng khoan
2.Phai tra phi Ill'llkY chUng khoan
3.Phai tra phi tu vftn dau tu

C()ng

A.7.32. Phai tra yay CTCK cua Nha dAu tii'
Cac khoan phai tra
1.Phai tra nghi~p vl}.margin
2.Phai tra g6c margin
2.1.PMi tra g6c margin cua Nha dAu tu trong nuac
2.2.PMi tra g6c margin cua Nha dAu tu nuac ngofli
3.Phai tra Uii margin
3.1.Phai tra liiimargin cua Nhel dau tu trong nuac
3.2.PMi tra Iilimargin cua Nha dau tu nuac ngoai
4.Phai tra nghi~p vl}.ung trU'cYcti@nban chung khoan
4.1.PMi tra g6c nghiep Vl,lUngtruac tien ban chUng
khoan
a.PMi tnl g6c nghiep Vl,lUngtruac tien ban chUng khoan
eua NheldAu tu trong nuac
b.PMi tra g6c nghiep Vl,lUng truac tien ban chUng khoan
cua NheldAu tu nuac ngoeli
4.2.PMi tra lili nghiep Vl,lUngtruac tien ban chUng khoan
a.PMi tra lili nghiep Vl,lUng truac tien ban chUng khoan
cua Nheldau tu trong nuac
b.Phai tra lili nghiep V\lUng truac tien ban chUng khoan
cua Nha dau tu nuac ngoai

CQng

s6 cU6i nam s6 dAu nam
1.354.078.352.079 609.398.763.129

1.298.318.059.048
55.760.293.031

587.001.342.133
22.397.420.996

1.354.078.352.079 609.398.763.129

s6 cu6i nam se dAu nam
1.183.899.879 452.737.459

1.183.899.879 452.737.459

s6 cu6i nam s6 dAu Dam

1.307.520.007.644 1.057.797.019.550
1.307.520.007.644 1.057.797.019.550

8.452.962.291 12.658.771. 760
8.452.962.291 12.658.771.760

91.677.899.313 41.435.358.944
91.511.157.331 41.360.179.858

91.511.157.331 41.360.179.858

166.741.982
166.741.982

75.179.086
75.179.086

1.407.650.869.248 1.111.891.150.254
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CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN FPT
S652, Duong Lac Long Qudn, Phuong Buci, QW;lnTdy H6, TP Ha N9i

A.7.33 LQi nhugn chua phan ph6i
I.LQ'inhuan da thuc hien chua phan ph5i
2.LQ'inhuan chua thuc hien

CQng

A.7.34 Tinh hinh phan ph6i thu nh~p cho c6 dong
bo~c cac thanh vien g6p v6n
I.LQi nhu~n da thuc hi~n chua phan ph6i lny k@

2.L6 chua thuc hifn tinh d@ncu6i nam
3.LQi nhu~n da thvc hi~n nam nay
4.C(YSO' IQinhu~n pllan ph8i cho c6 dong ho~c cac
thanh vien g6p v6n (4)=(1+2+3)

5.S6 trfch cac quy til' IQinhu~n
5.1 Quy du tru di€u l¢
5.2 Quy dl!phong tai chinh va rut ro nghisp v¥
5.3 Qiiy khen thutmg phuc lai

6.S8 lai phan ph6i cho cho c6 dong ho~c cac thanh
vien g6p v8n trong nam theo Nghj quy@tD~i hQidAng
c6 dong

S6 cU6i nam ' l.So dau nam
259.540.156.789 245.222.060.591

81.552.076
259.621. 708.865 245.222.060.591

Nam 2017 Nam 2016

245.222.060.591 262.123.031.966

179.136.785.742 146.572.880.225
424.358.846.333 408.695.912.191

29.314.576.044 26.352.846.600
7.328.644.011 6.588.211.650
7.328.644.011 6.588.211.650

14.657.288.022 13.176.423.300 -==-=..:::::::::
.~IOlJ72s
~
:ONGT~

135.504.113.500 137.121.005.000 IINH'~M HUl
Itvun/l
ItfNH Kifl
KIEM TOI,
lilA NA~
------::
T.p "b(.;:;._:.;;;:::

/'
CI
C
ill
1
J

;;-
~

38



CONG TY CO PHAN CHUNG KHoAN FPT
S652, Duong Lac Long Qudn, Phuong Butri, Qudn Tdy H6, TP Ha N9i

B. Thuy~t minh v~Bao cao k@tqua hoat dQng
B 7.35. Thu nh~p
B 7.351 Lai fa bOn cdc tiii san tai chtnh.. ,

Gia van blnh Liii, 16ban Lai, 16ban

salO'Q1lg Gia 1 Liii, 16ban chung khoan chung khoan
Danh muc cac Tang gia trj ban quan gia quyen chung khoan liiy k@d~n kySTT khoan d§u to' ban ban tinh d~n cuai liiy k~ d~n ky

ngay giao djch ky nay nily truce

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

FRT-CTCP
ban le kY thu~t 234.000 36.606.024.000 36.559.224.000 46.800.000 46.800.000

1 s6FPT
2 c6 phieu Ie 330.933 2.144.779.417 1.796.505.275 348.274.142 348.274.142 562.885.829

Tang cQng 564.933 38.750.803.417 38.355.729.275 395.074.142 395.074.142 562.885.829

B7 35 2 Chenh I~chdanh gia lai cac tili san tili chinh..
~~

Chenh I~ch Chenh I~ch Ch@nhI~c~~ ~
Danh muc cac lo~i tili san tili Gia trj mua theo di~u chinh ~ f~STT chinh sa k@toan Gia th] trO'il'ng(*) danh gia I~i danh gia I~i k@toan kYIAN:t: I)kynily ky tru-tYc(**)

nay 'I ~1:
A B C D E=D-C F G=E-F (~~~
I Lo~iFVTPL 16.792.992.188 16.874.544.264 81.552.076 81.552.01~

1 c6 phi6uniem y6t, dang Icy GD 1.335.200.824 1.416.752.900 81.552.076 81.552.076

2 c6 phi6u chua niem y6t 15.457.791.364 15.457.791.364
3 Tnii phi6u niemy~t
4 Trai phi6u chua niem y6t
5 Cong C\lthi wOng tiBnt~

6 Cac khoan dau tuphai sinh niem y6t

7
Cac khoan d~utupMi sinh chua
niem y~t

8 Cac khoan dau tu cho vay
9 Cac khoan dAutu dem th6 chAp

10 Cac khoan dAutumua chua chuy~n
quyBnso hfru

II Lo~iHTM )
,

III Lo~i cac khoan cho vay va phai thu

IV Lo~iAFS L

CQng 16.792.992.188 16.874.544.264 81.552.076 81.552.076
I

) 1

,
)

IJ(

(*)Gia tri thi wOng cua chUngkhoan niem y~t, dang Icy giao dieh duge xae dinh tren co sa thea gia d6ng eua eua cae c6 phi6u
tren t~i ngay 31112/2017 tren san giao djch chUngkhoan. Cong ty khong th\lC hi~n daub ghll~i cac c6 phi~u chua niem y8t t~i
thm di~m31112/2017 vi khong co du thong tin tin c~yvBgia thi wOng clia cae c6 phi~unay.

(**) Nrun2016, Do Lu~tk~toan chua cho phep ap d\lIlgnguyen tic gia tri hgp ly nen Cong ty khong th\lChi~n danh gia I~i cae
tai san tai chinh cho Icy k6 toan nrun2016, k€t.thuc vao ngay 31112/2016
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B7.35.3. C6 hJ'Cva ti~n liii phat sinh tir cac Hli san titi chinh FYTPL, cac khoan cho vay, HTM, AFS
Cac lo~i doanh thu hoat oQng khac Niim 2017 Niim 2016--------------------------------------------

1.Tir tal san titi chinh FYTPL: 18.226.749.023 30.476.274.963
19.519.544.178
10.956.730.785

1.1 C6 tire va [iii trai phieu
1.2 Lai ti@ngui co Icy 1Wn
2. Tir titi san titi chinh HTM:
3. Tu' cac khoan cho vay
4. Tir AFS:

14.657.749.023
3.569.000.000

143.222.354.016 141.969.474.303

Tang cQng 161.449.103.039 172.445.749.266

=
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B7.35.4. Doanh thu ngoai thu nh(ip cdc tai san tai chinli

STT Cac loai doanh thu hoat dc)ng khac Narn 2017 Nam 2016
1 Doanh thu dai 1yd~u gia 13.323.429 157.656.068

2 Doanh thu nr tra hQg6c, liii trai phieu va c6 tire cua 65.150.000 29.520.155
TCPH

3 Phi quan ly tai san cam c6 113.686.200 77.000.000

4 Doanh thu khac 1.000.000 300.000

Cong 193.159.629 264.476.223

B7.35.5. Chi phi ngoai chi phi cdc tal san uti chlnh

STT Cac loai chi phi hoat dc)ng khac Nam 2017 Nam 2016
1 Chi phi khac 300.000

Cong 300.000

B 7.36. Doanh thu hoat dc)ng U.i chinh

STT Loai doanh thu hoat dc)ng tai chinh Nam 2017 Narn 2016
1 Chenh lech tY gia h6i doai
1,1 Chenh I~ch liii tY gia h6i doai dii thuc hien

1,2 Chenh lech liii ty gia h6i doai chua thuc hi~n
2 Doanh thu c6 nrc tir cac khoan dftu tu vao cong ty

con, c6ng ty lien k~t, lien doanh ph:it sinh trong ky
3 Doanh thu dl,fthu c6 ttrc, phat sinh trong ky
4 Doanh thu liii tiSn gl'ri kh6ng ky 111;1n 23.144.067.297 5.924.294.939

5 Doanh thu hOl;1tdQng tai chinh khac
Cong 23.144.067.297 5.924.294.939

B 7.37. Chi phi hOl}tdc)ng cung dp djch Vl}

~
c~
:H NHIEMHilu HAN
HVUTUVAN
CUINHKf TOA'"

~~
~

STT LOl}ichi phi Nam 2017 Nam 2016

1 Chi phi nghi~p VI,! m6i gi6"ichtmg khoan 58.746.987.543 44.685.737.600

2 Chi phi nghi~p VI) bao liinh, dl;1iIy ph:it hanh chtmg
khoan

3 Chi phi nghi~p VI,! tu' v~n dftu tu ch(rng khoan
4 Chi phi nghi~p VI,! Iuu ky chtmg khoan 11.173.532.211 8.131.555.750

5 Chi phi hOl;1tdQng tu v~n tai chinh 7.263.039.228 5.806.236.176

6 Chi phi cac dich VI,! tai chinh khac

7 Chi phi cho thue, suod~lI1gtai san
8 Chi phi tra hQ g6c, liii trai phi~u cho T6 chtrc ph:it

hanh
9 Chi phi dich VI) khac
10 Chi phi dl,fphong tai san tai chinh, xlr ly t6n th~t 1.179.176.142 9.995.493.276

cac khoan phai thu kho doi va 1&suy giam tl'ti san
tai chinh va chi phi di vay cua cac khoan cho vay

Cong 78.362.735.124 68.619.022.802

L
<
,r

....
1..
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B 7.38 Chi phi tfti chinh

STT Loai chi phi tai chinh Nam 2017 Nam 2016

1 Chenh lech 16ty gia h6i doai 75.000

1,1 L6 chenh lech 15' gia di:ltlurc hien 75.000

1,2 L6 chenh lech 15' gia chua thirc hi~n
2 Chi phi li:livay 86.301.370 198.896.157

3 L6 ban, thanh Iy khoan d~u tu va cong ty con, cong
ty Iien ket, lien doanh

4 Chi phi tai chinh khac
Cong 86.301.370 198.971.157

B 7.39. Chi phi quan Iy CTCK

STT Loai chi phi quan Iy CTCK Narn 2017 Nam 2016

1 Chi phi luong va khac khoan khac thea lirong 18.218.025.402 16.362.308.932
Trang do: CP Luong cua Tong giam d6c 761.400.000 761.400.000

2 BHXH,BHYT,KPCD,BHTN 1.452.256.600 1.315.868.800

3 Chi phi bao hi6m trach nhiern nghe nghiep
4 Chi phi v~t nr van phong 2.633.014.172 795.878.436

5 Chi phi cong cu, dung cu
6 Chi phi khAu hao TSCD 10.460.707.580 2.972.141.409

7 Chi phi thue, phi va I~ phi 26.317.755 8.798.336

8 Chi phi du phong va hoan nhap du phong
9 Chi phi djch vu mua ngoai 10.314.741.374 13.759.099.872

10 Chi phi khac 748.725.484 1.155.890.037
CQng 43.853.788.367 36.369.985.822

B 7.40. Thu nh~p khac

STT Chi tiet thu nh~p khac Nam 2017 Nam 2016
1 TIm nhap ttl' thanh Iy TSCD 4.363.634

2 Doanh thu ban Token card 580.181.990 232.261.713

3 Thu nhap ttl' phi c.tien cua NDT 1.166.875.100 862.122.999

4 Tim nhap khac 15.744.050.900 11.341.516.138

CQng 17.495.471.624 12.435.900.850
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B 7.41. Chi phi khac

STT Chi ti~t chi phi khac Nam 2017 Nam 2016

1 L6 ban thanh ly TSCD
2 Phat do vi pham hanh chinh trong linh V\fC thue,

quan ly hoa dan
21.743.503

3 Chi phi Token card 414.994.246 161.064.596

4 Phi chuyen ti~n cua NDT 1.059.934.261 778.662.837

5 Chi phi kMc 15.366.770.801 10.985.1 02.739

CQng 16.841.699.308 11.946.573.675

B 7.42. Chi phi thu~ Thu nh~p doanh nghi~p

STT Chi ti~t chi phi thu~ TNDN Nam2017 Nam 2016

1 Chi phi thu€ thu nh~p CTCK hien hanh 38.669.164.917 34.169.813.609

2
- Chi phi thue thu nh~p CTCK tinh tren thu nhap
chiu thu8 nam hien hanh

- DiBu chinh chi phi Thu€ thu nh~p CTCK cua cac
3 nam truce vao chi phi thue thu nhap hien hanh nam

nay 55.903.174

4 - T6ng chi phi thue thu nhap CTCK hien hanh 38.669.164.917 34.225.716.783

5 Chi phi thu8 thu nhap CTCK hoan lai

i
"
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C. Thuy~t minh v~ Bao cao hru chuy~n ti~n t~
C 7.43. Cac giao djch khong b~ng ti~n anh hU(rng d~n bao cao hru chuy~n Ti~n t~ va cac khoan ti~n do CTCK
n~m giir nhung khong dUQ'csir dung

STT Cac giao djch va cac khoan ti~n S8 cu8i nam S8d§u nam

A B 1 2

_Ti~n giri cua Nha dAunr v~ giao dich chirng khoan thee phuong 1.354.078.352.079 609.398.763.129
thirc CTCK quan ly

-Ti~n gtri cua T6 chirc phat hanh 1.145.613.975 3.921.917.364

TBne: 1.355.223.966.054 613.320.680.493

D.Thong tin bB sung cho Bao cao tinh hinh bi~n dQng v8n chii s(r hfru nhu sau:

D 7.44.1.Ph§n cB tilc da dUQ'cd~ xuat, ho~c dUQ'ccong b8 sau ngay I,p Bao cao tinh hinh tai chinh nhtrng
trucYc khi bao cao tai chinh dUQ'cphep phat hanh

D 7.44.2. Gili tri cB tilc ciia cB phi~u uu dai luy k~ chua dtrQ'c ghi nh,n
D 7.44.3. Thu nh,p va chi phi, lai ho~c 16 h\lch to an tr1}'cti~p vao ngu6n v8n chii S(r hiru:

Thunh~p:
Chi phi:
Lai (L6):

CQng:
E.Nhirng thOng tin khac

D.7.45.1. ThOng tin so sanh: S6 du dAu nam tren Bao cao tai chinh nam 2017 la s6 du cu6i nam tren Bao c{w tai
chinh nam 2016 da duQ'c ki~m toan boi Cong ty TNllli Dich V\l Tu VAn Tai Chinh K8 Toan va Ki~m Toan Phia
Nam (AASCS). Cac chi tieu "S6 dAuNam" va chi tieu "cimg ky nam truac" trong Bao cao tai chinh da duQ'c cong ty
ghi nh~n I~i, phil hgp thee Ch8 dQ k8 toan mai - Ch8 dQ k8 toan ap d\lng cho cong ty Chung khoan thee ThOng ill s6
210/20 14/TT-BTC va ThOng ills6 334/20 16/TT-BTC co hi~u hrc tir nam tai chfnh 2016.

E 7.45.2. ThOng tin v~ cac ben lien quan:

STT Cac ben lien quan M8i quan h~ NQi dung giao dich
S8 ti~n

Nam 2017 Nam 2016

Phi lUll ky, Phi CN

C6 dong Ian (20%
ChUng khoan chua niem

1 Cong ty c6 phAn FPT V6n di~u I~)
y8t, Phi moi giai, Phi 2.009.880.614 143.580.013
qmin Iy c6 dong, Phi dich
V\lillvAn.

Cong ty C6 phAn
Phi chuy~n nhugng CK

2 Vi8n ThOng FPT
Ben co lien quan chua niem y8t, Phi Quan 200.403 ~OOO 233.045.000

ly c6 dong, Phi tu vAn.

3
CT TNHH Phan ph6i Ben co lien quan Thi8t bi tin hQc. 1.433.408.397 645.100.023
FPT

4
CT TNHH Dich V\l Ben co lien quan

Thi8t bi tin hQc, dich V\l 312.699.200 869.935.651
tin hQcFPT bao hanh'

5
CT TNHH H~ th6ng Ben co lien quan

Thi8t bi tin hQc, dich V\l 1.965.205.900 329.379.600
thong tin FPT bao trL

(

"
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CN CT TNHH MTV
6 Vi~n thong Quoc t~ Ben co lien quan Circe djch vu vi~n thong 2.341.031.374 822.901.200

FPT

Cong ty TNHH MTV
7 vi~n thong qu6c t~ Ben co lien quan Circe dich vu vi~n thong 33.264.000

FPT
Chi Nhanh Cong Ty

8 C6 PhAnVi~n Thong Ben co lien quan Chi phi dirong truyen 19.800.000 63.360.000

FPT

9
CN CT TNHH Phan Ben co lien quan Thi~t bi tin hoc, 557.819.988 238.399.997
ph6iFPT

10
Cong ty CP Quan ly Ben co lien quan Phi hru ky. 3.637.836 -
QuyFPT

11
Cong ty CP Ban Ie Ben co lien quan Phi quan ly c6 dong. 41.800.000 29.519.~
Ky thu~t 86 FPT ,--:[.

12
CN CTTNHH dich Ben co lien quan Thi~t bi tin hoc. 125.703.600 792·9~
vu tin hoc FPT

CN CT CP Ban Ie Icy
'11

13 thu~t 86 FPT -Tai HN
Ben co lien quan Thi~t bi tin hoc 527.531.400

Cong ty c6 phAn
14 Dich vu Tnrc Tuyen Ben co lien quan Phi nr van QLCD 26.400.000

FPT

15
CTCP Do thi FPT DA Ben co lien quan Phi chuyen quyen SO' htru 50.029.240
nang

E 7.45.3. Nhfrng thong tin khac,

Cong ty khong thuc hien nghiep vu h6 tro v6n ngoai nghiep vu giao dich ky quy ( Khong co HQ'Pd6ng hQ'Ptac dAu
nr, d~t CQC moi gioi chirng khoan, giao dich mua co cam k~t ban l\li Reverse repo )

NgU'OiI,p bi~u

Ji-IZ--
Nguy~n Thi Thu DU'ongTrAn Thi Thu Chung
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