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Thực hiện theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công Ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành giai 
trình về kết quả lợi nhuận sau thuế 6 tháníí đầu năm 2017 so với 6 tháng đầu năm 2016, cụ thể như 
sau:

Đon vị: đồng

Nội dung 6 tháng dầu 
năm 2017

6 tháng đầu 
năm 2016 Biến dộng (%)

Tổng doanh thu (bao gồm) 8.590.853.646 5.614.918.112 53,0%

Doanh thu môi giới 6.930.356.285 4.937.323.373 40,4%

Doanh thu khác 1.660.497.361 677.594.739 145,1%

Tổng chi phí ( bao gồm) 6.254.235.619 5.421.640.740 15,4%

Chi phí hoạt dộng môi giới 1.589.221.406 1.695.446.864 -6,3%

Chi phí quản lý doanh nghiệp 4.215.187.759 3.364.732.938 25,3%

Chi phí khác 449.826.454 361.460.938 24,4%

Lọi nhuận sau thuế 1.869.294.422 153.160.666 1.120,5% 1

Nguyên nhân hiến clôníỉ:

Do số lượng cổ phiếu được niêm yết trên 2 Sở giao dịch chứng khoán 6 tháng đầu năm 2017 

nhiều hơn cùng kỳ và giá trị giao dịch toàn thị trường cũng tăng mạnh, nên Doanh thu môi giới cua 

công tv trong 6172017 cũng có sự tăng trưởng với mức tăng 40.4% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặt 

khác việc bô sung nghiệp vụ giao dịch ký quỹ kê từ tháng 06/2016 đã giúp Công ty có thêm nguồn 

thu từ dịch vụ ký quỳ, do dó doanh thu từ hoạt động khác trong 6T/2017 tăng trướng mạnh 145.1%



so với 6T/2016. Điều này dẫn đến tổng doanh thu của công ty trong 6T/2017 tăng 53% so với cùng 

kỳ.

Mặt khác, tổng chi phí trong kỳ không tăng trưởng mạnh như doanh thu. chỉ tăng 15.4% so với 

6T/2016. Trong đó chi phí hoạt động môi giới giảm nhẹ 6,3% do trong 6T/2016 công ty có giao dịch 

ngoài sàn trong khi 6T/2017 không thực hiện loại giao dịch này, thêm nữa chi phí quản lý doanh 

nghiệp tăng 25.3% chủ yếu chi phí chi cho hoạt động eiao dịch ký quỹ; ngoài ra các khoản chi phí 

khác tăng 24.4% chủ yếu là do tăng chi phí từ hoạt động lưu ký các cồ phiếu được niêm yết trong kỳ.

Trên dây là những nguyên nhân chính làm Lợi nhuận sau thuế trong 6T/2017 tăng mạnh 

1.120,5% so với quý 6T/2016

Trân trọng.
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