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khoản chi phí phát sinh từ việc bán chứng khoán và lỗ từ hoạt động kinh doanh chứng 
khoán được hạch toán vào chi phí hoạt động tài chính trong báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh. 

11. Các khoản mục ngoại bảng 

Các khoản mục ngoại bảng, như đã được định nghĩa theo Thông tư số 125/2011/TT-
BTC ngày 5/9/2011 của Bộ Tài chính về việc Ban hành Quy định Chế độ kế toán áp 
dụng cho Công ty quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán và Chế độ kế toán Việt Nam được 
trình bày ở các thuyết minh thích hợp của Báo cáo tài chính này. 

 

12. Số dư bằng không 

Các khoản mục hay số dư quy định trong các mẫu báo cáo của Thông tư số 
125/2011/TT-BTC ngày 5/9/2011 của Bộ Tài Chính về việc Ban hành Quy định Chế độ 
kế toán áp dụng cho Công ty quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán và Chế độ kế toán Việt 
Nam nếu không được thể hiện trên các báo cáo tài chính này thì được hiểu là có số dư 
bằng không. 

 
IV- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán 

(Đơn vị tính: VNĐ) 
01.   Tiền 

 
Cuối kỳ Đầu kỳ 

1.     Tiền mặt tại quỹ 298,329,330 319,448,939
2.     Tiền gửi ngân hàng 166,492,801,782 140,499,850,504
3.     Tiền đang chuyển    

Cộng 166,791,131,112 140,819,299,443
 
 
 

02 - Các khoản đầu tư tài 
chính ngắn hạn 

Cuối kỳ Đầu kỳ 

Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị 

 5,709,211 114,512,245,720 8,300,761 151,518,932,416 

- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn 
(chi tiết danh mục cổ phiếu 
bị giảm giá/rủi ro) 4,209,211 99,249,745,720 6,800,761 136,256,432,416 
  + Cổ phiếu 1 410,000 9,808,799,000 410,000 9,808,799,000
  + Cổ phiếu 2 70,000 2,342,767,081 70,000 2,342,767,081
  + Cổ phiếu 3 - - 1,043,560 10,435,614,295
  + Cổ phiếu 4 - - 158,000 7,640,901,800
  + Cổ phiếu 5 - - 355,360 3,745,310,219

  + Cổ phiếu 6 - - 110,000 5,367,574,000

- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn 
(chi tiết danh mục trái phiếu 
bị giảm giá/rủi ro) - - -  -
- Chứng chỉ quỹ (chi tiết 
danh mục chứng chỉ quỹ bị 
giảm giá/rủi ro) 1,500,000 15,262,500,000 1,500,000 15,262,500,000 
        + Đơn vị Quỹ ĐTCK 
….     1,500,000 15,262,500,000 1,500,000 15,262,500,000 
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15 - Chi phí trả trước dài hạn Cuối kỳ Đầu kỳ 
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ     
- Chi phí thành lập doanh nghiệp      
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn     
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn 
ghi nhận là TSCĐ vô hình 

    

- Chi phí trả trước khác 123,254,153 221,356,936
Cộng 123,254,153 221,356,936

  

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước Cuối kỳ Đầu kỳ 
- Thuế giá trị gia tăng      
- Thuế tiêu thụ đặc biệt      
- Thuế xuất, nhập khẩu      
- Thuế thu nhập doanh nghiệp  1,668,056,741 510,703,694
- Thuế thu nhập cá nhân 98,313,925 145,801,850
- Thuế tài nguyên    
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất   
- Các loại thuế khác 9,038,998 14,424,678
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác   

Cộng 1,775,409,664 670,930,222
 

 

  

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Cuối kỳ Đầu kỳ 
- Tài sản thừa chờ giải quyết      
- Kinh phí công đoàn 96,956,400 90,664,400
- Bảo hiểm xã hội   
- Bảo hiểm y tế   
- Bảo hiểm thất nghiệp   
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn   
- Các khoản phải trả, phải nộp khác 38,377,996 9,541,649,335

Cộng  135,334,396 9,632,313,735
 

 

  

24- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác (chi tiết theo 
từng nhà đầu tư ủy thác) 

Cuối kỳ Đầu kỳ 

1. Nhà đầu tư ủy thác 1   
- Số dư đầu kỳ              9,840,862,472         5,207,666,029
- Số tăng trong kỳ 136,837,774,182 61,138,377,966
- Số giảm trong kỳ  134,121,035,837 56,505,181,523
- Số dư cuối kỳ            12,557,600,817          9,840,862,472 
2. Nhà đầu tư ủy thác 2 
- Số dư đầu kỳ                    1,031,889                 1,029,828
- Số tăng trong kỳ 2,111 2,061
- Số giảm trong kỳ                                  -                                  -  
- Số dư cuối kỳ                    1,034,000                 1,031,889 
3. Nhà đầu tư ủy thác 3 
- Số dư đầu kỳ                     1,031,889                1,029,828
- Số tăng trong kỳ 2,111 2,061
- Số giảm trong kỳ                                  -                                  -  
- Số dư cuối kỳ                     1,034,000                 1,031,889 
4. Nhà đầu tư ủy thác 4 
- Số dư đầu kỳ  1,022,228 1,020,186
- Số tăng trong kỳ 2,091 2,042

- Số giảm trong kỳ  
                                -    

-  
- Số dư cuối kỳ  
 

                   1,024,319                 1,022,228 
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5. Nhà đầu tư ủy thác 5 
- Số dư đầu kỳ  1,254,782 2,334,188,465
- Số tăng trong kỳ 465,353,076 17,529,165,872
- Số giảm trong kỳ  142,219,047 19,862,099,555
- Số dư cuối kỳ                 324,388,811                 1,254,782 
6. Nhà đầu tư ủy thác 6 
- Số dư đầu kỳ  16,074,901                9,987,062
- Số tăng trong kỳ 5,024,819 231,491,374
- Số giảm trong kỳ  21,099,720 225,403,535
- Số dư cuối kỳ                                  -                 16,074,901 
7. Nhà đầu tư ủy thác 7 (02 HĐ)   
- Số dư đầu kỳ  18,488,909,795 9,326,806,161
- Số tăng trong kỳ 83,293,858,256 264,398,051,222
- Số giảm trong kỳ  79,821,411,798 255,235,947,588
- Số dư cuối kỳ            21,961,356,253        18,488,909,795 
8. Nhà đầu tư ủy thác 8   
- Số dư đầu kỳ            8,787,642,633        18,706,762,373
- Số tăng trong kỳ 19,397,078,152 15,636,675,075
- Số giảm trong kỳ  28,023,350,980 25,555,794,815
- Số dư cuối kỳ                 161,369,805          8,787,642,633 
9. Nhà đầu tư ủy thác 9  
- Số dư đầu kỳ  1,929,788,453 -
- Số tăng trong kỳ 10,453,265,982 25,193,962,735
- Số giảm trong kỳ  10,662,235,970 23,264,174,282
- Số dư cuối kỳ              1,720,818,465          1,929,788,453 
10. Nhà đầu tư ủy thác 10  
- Số dư đầu kỳ  3,973,234,889 -
- Số tăng trong kỳ 9,657,484,940 11,761,599,147
- Số giảm trong kỳ  10,969,451,517 7,788,364,258
- Số dư cuối kỳ              2,661,268,312          3,973,234,889 
11. Nhà đầu tư ủy thác 11 
- Số dư đầu kỳ  -
- Số tăng trong kỳ 21,777,208,801
- Số giảm trong kỳ  18,105,431,098
- Số dư cuối kỳ              3,671,777,703 
 
 

25- Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác  Cuối kỳ Đầu kỳ 

25.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước         638,070,588,801     626,275,895,594 
- Cổ phiếu niêm yết (Chi tiết cổ phiếu niêm yết bị 
giảm giá/rủi ro) 

148,456,596,015 157,754,011,234

           + Cổ phiếu 1 -        20,130,542,588 
           + Cổ phiếu 2 -        28,196,795,745 
           + Cổ phiếu 3             3,914,685,235 -
           + Cổ phiếu 4 -        11,370,516,231 
           + Cổ phiếu 5 - -
           + Cổ phiếu 6 -          4,011,144,444 
           + Cổ phiếu 7             8,444,118,208          4,802,911,579 
           + Cổ phiếu 8           14,597,114,166          8,165,531,241
           + Cổ phiếu 9                856,282,500         2,147,962,202 
           + Cổ phiếu 10 -          8,932,819,160 
           + Cổ phiếu 11 -          3,651,469,000 
           + Cổ phiếu 12 -         4,135,131,408 
           + Cổ phiếu 13 -          3,229,713,176 
           + Cổ phiếu 14             1,170,238,899          2,100,814,443 
           + Cổ phiếu 15 -          2,623,299,055 
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           + Cổ phiếu 16 -          2,787,174,500 
           + Cổ phiếu 17 -          6,362,529,500 
           + Cổ phiếu 18             4,099,490,025          1,073,748,210 
           + Cổ phiếu 19                328,492,000 -
           + Cổ phiếu 20             2,994,945,690 -
           + Cổ phiếu 21             2,246,915,325 -
           + Cổ phiếu 22             2,651,850,812 -
           + Cổ phiếu 23             6,313,318,263 -
           + Cổ phiếu 24             6,205,002,529 -
           + Cổ phiếu 25             2,749,618,249 -
           + Cổ phiếu 26             9,077,819,339 -
           + Cổ phiếu 27             1,102,651,500 -
           + Cổ phiếu 28           10,725,776,569 -
           + Cổ phiếu 29             1,506,285,985 -
- Cổ phiếu không niêm yết  297,521,884,360 297,521,884,360
- Trái phiếu - -
- Chứng chỉ quỹ - -
- Tiền gửi có kỳ hạn         192,092,108,426 171,000,000,000
- Chứng khoán phái sinh - -
25.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài             6,890,616,445 -
- Cổ phiếu niêm yết (Chi tiết cổ phiếu niêm yết bị 
giảm giá/rủi ro) 6,890,616,445

-

          + Cổ phiếu 1                280,420,000 -
          + Cổ phiếu 2                639,958,500 -
 
 

26. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác        3,434,567,495         4,113,754,832
 
   
27. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác         7,381,441,109 10,506,784,566
 

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh               

                                                                                                                          (Đơn vị tính: VNĐ) 

28. Tổng doanh thu hoạt động nghiệp vụ (Mã số 01) Kỳ này 
Kỳ này năm 

trước 
+ Doanh thu hoạt động quản lý quỹ ĐTCK và công ty 
ĐTCK 2,437,193,800 2,989,301,918
+ Doanh thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư  1,276,688,562 1,332,709,107
+ Doanh thu từ phí thưởng hoạt động    
+ Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán  315,596,111 302,431,299
+ Doanh thu khác 610,413,767 234,202,556

Cộng  4,639,892,240 4,858,644,880
   

30. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán Kỳ này 
Kỳ này năm 

trước 
+ Chi phí hoạt động quản lý quỹ ĐTCK và công ty ĐTCK 315,755,668 366,746,768
+ Chi phí hoạt động quản lý danh mục đầu tư chứng khoán  194,739,158 216,782,808
+ Chi phí hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán    

+ Chi phí hoạt động nghiệp vụ khác (*) 2,057,395,378 4,293,642,627
+ Giá vốn hàng bán   

Cộng 2,567,890,204 4,877,172,203
 

 

 

 

 

 






