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BÁO CÁO TỈNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG
'  Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Chi tiêu Mã số Thuyết
minh

Sổ cuối kỳ Số đấu kỳ
31.12.2017 01.10.2017. £  .

B c 1 1
TÀI SẢN

rT .C

\ ề ’ì

1 4
|>UA»

A. ÍẦ Ì  SẨN NGẨN HẠN (1 òỏ = 110 + 130) 100 70,227,996,642 79,129,181,081
1. Tài sản tài chính 110 70 071 361 649 78,923 957 941
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 111 26,948,188,400 29,528.296,886
1.1. Tiền 111.1 26,948,188,400 29,528,296,886
1.2. Các khoản tương đương tiền 111.2
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) 112
3. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 113
4. Các khoản cho vay 114 42,969,000,000 48,690,522,249
5. Tài sản tài chính sẵn sàng đế bán (AFS) 115
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế 
chấp

116 (.....) (.....)

7. Các khoản phải thu 117 150,449.892 145,608,446
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính 117.1
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức. tiền lãi các tài sản tài chinh 117.2 150.449.892 145.608.446
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận 117.3
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận 117.4 150,449,892 145,608,446
8. Trả trước cho người bán 118 / ỹ '
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cầp 119 ............... ••••• /< & /'
10. Phải thu nội bộ 120 Ỷ  7

............... ...../ ' ■ /  , -ự
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán 121 t  ,-C T  

............... . G ..ị
12. Các khoản phải thu khác 122 3,723,357 559.53ơ.3ạo;
13. Dự phòng suy giảm íjiá trị các khoản phải thu (*) 129 (...) ............... 7-""T

............... (•••> ¥  \  í
II. Tài sản ngắn hạn khác 130 156,634,993 205,22^*10
1. Tạm ứng 131
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ 132
3. Chi phí trả trước ngắn hạn 133 156,634,993 205,223,140
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn 134
5. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 135
6. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 136
7. Tài sàn ngắn hạn khác 137
8. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phù 138
9. Dự phòng suy giảm giá trị tài sàn ngắn hạn khác 139 (....) (.... )
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 - 
260)

200 5,931,869,802 5,516,074,135

I. Tài sản tài chinh dài hạn 210 - -
1. Các khoản phải thu dài hạn 211
2. Các khoản đầu tư 212 - -
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 212.1
2.2. Đầu tư vào công ty con 212.2
2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 212.3
2.4. Đầu tư dài hạn khác 212.4
3. Dự phòng suy giảm tài sản tài chính dài hạn 213
II. Tẳi sản cố định 220 959,215,910 1,040,469,448
1. Tài sản cố định hữu hình 221 437.466,894 • 452.564,309
- Nguyên giá 222 3,886,641,080 3,788,386,080
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223a (3,449,174,186) (3,335,821,771)
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý 223b
2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - -
- Nguyên giá 225
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226a
- Đánh giá TSCĐTTC theo giá trị hợp lý 226b
3. Tài sản cố định vô hình 227 521.749,016 587.905,139
- Nguyên giá 228 3,160,519,500 3,160,519,500
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- Giá trị hao mòn lũ"y kế (*) 229a (2,638,770.484) (2,572,614,361)
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý 229b
III. Bất động sần đẳu tư 230 - -
- Nguyên giá 231 - -
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 232a - -
- Đánh giá BĐSĐT theo giá trị hợp lý 232b - -
IV. Chi phí xây dựng cơ bàn dờ dang 240 100,000,000 414,500,000
V. Tài sản dài hạn khác 250 4,872 653 892 4,061 104 687
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn 251 438,372,000 -
2, Chi phí trả trước dài hạn 252 534,886,973 161,709,768
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 253
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán 254 3,899,394,919 3,899,394,919
5. Tài sản dài hạn khác 255
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn 260

TÒNG CỘNG TẦi SAN (270 = 100 + 200) 270 76,159,866,444 84,645,255,216
c. NỢ PHẢI TRÁ (300 = 310 + 340) 300 790,739,494 9 294,821 063
I. Nợ phải trả ngắn hạn 310 790,739,494 9,294.821,063
1, Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 311
1.1. Vay ngắn hạn •*« 312
1.2. Nợ thuê tài chính ngắn hạn 313
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn 314
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn - cấu phần nợ 315
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn 316
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán 317
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán 318
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính 319
8. Phải trả người bán ngắn hạn 320 182,499,999 91,604,999
9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 321
10. Thuế và các khoản phàj nộp Nhà nước 322 302,887,262 577,418,976
11. Phải trả người lao động 323 4,749,015 5227 662
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên 324
13. Chi phí phải trả ngắn hạn 325 227,199,155 170,810,640
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn 326
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 327
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn 328
17. Các khoản phải trả, phầi nộp khác ngắn hạn 329 73,404,063 8,449,758,786
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn 330
19. Quỹ khen thường, phúc lợi 331
20. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phù 332
li. Nợ phàl trả dãi hạn 340 - -
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 341
1.1. Vay dài hạn 342
1.2. Nợ thuê tải chính dài hạn 343
2. Vay tài sản tài chính dài hạn 344
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn - cấu phần nợ 345
4. Trái phiếu phát hành dài hạn 346
5. Phải trả người bán dài hạn 347
6. Người mua trả tiền trước dài hạn 348
7. Chi phí phải trả dài hạn 349
8. Phải trả nội bộ dài hạn 350
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 351 -

10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn 352
11. Các khoản phải trà, phải nộp khác dải hạn 353
12. Dự phòng phải trả dài hạn 354
13. Quỹ bảo vệ Nhà đầu tư 355
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 356
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 357
D. VỐN CHỦ SỠ HỮU (400 = 41 õ + 420) - 400 75,369,126,950 75,350,434,153
I. Vỏn chù sờ hữu 410 75 369 126,950 75^350,434,153
1. Vốn đẩu tư cùa chủ sờ hữu 411 70,000^000,000 70,000,000,000
1.1. Vổn góp cùa chủ sớ hữu 411.1 70,000,000,000 70,000,000 000
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a. Cổ phiếu phố thông có quyền biếu quyết 411.1a 70,000,000,000 70,000,000,000
b. Cố phiếu ưu đâi 411.1b
1.2. Thặng dư vốn cồ phần 411.2
1.3. Quyền chọn chuyến đối trái phiếu - cấu phần vốn 411.3
1.4. Vốn khác của chủ sờ hữu 411.4
15. Cỗ phiếu quỹ (*) (....) 411.5 (...) (...)
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý 412
3. Chênh lệch tý giá hối đoái 413
4. Quỹ dự trữ bổ sung vón điều lệ 414
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ 415
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sờ hữu 416
7. Lợi nhuận chưa phân phối 417 5.369.126.950 5.350,434.153
7.1. Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện 417.1 5,369,126,950 5,350,434,153
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện 417.2
II. Nguồn kinh phi và quỹ khác 420
TỒNG CỘNG NỢ VA VỐN CHÚ SỞ HỮU (440 = 300 + 400) 440 76,159,866,444 84,645,255,216

;ÁC CHỈ TIẾU NGOÀI BÁO CẬp TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG
Chi tiêu Mã Sổ Thuyết minh Sổ cuổi năm Số cuối năm

Ä B c 1 1

A. TÀI SÀN CỦA CTCK VÀ TÀI SÀN QUÀN LÝ THEO CAM 
KÉT
1. Tài sản cố định thuê ngoài 1
2. Chứng chỉ có giá nhận giữ hộ 2
3. Tài sản nhận thế chầp 3
4. Nợ khó đòi đả xử lý 4
5. Ngoại tệ các loại 5 ............... .............
6. Cỗ phiếu đang lưu hành 6
7. Cổ phiếu quỹ 7
8. Tài sản tài chính niêm yểt/đăng ký giao dịch tại VSD cùa 
CTCK

8 “ F
9. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của 
CTCK

9 Ạs  V
...........................tS p ,

10. Tài sản tài chính chờ về của CTCK 10
11. Tài sản tài chính sửa lỗi giao dịch cùa CTCK 11
12. Tài sản tài chính chưa lưu ký tạl VSD của CTCK 12
13. Tài sản tài chính được hường quyền của CTCK 13

B. TÀI SÁN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ VỀ TÀI SÀN QUÀN L \r CAM KẾT VƠI KHACH HANG
1. Tàí sàn tài chính niêm yêt/đăng ký giao dịch tại VSD của Nhà 
đầu tư

21 171,642,903 174,471,086

a. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyên nhượng 21.1 44,194,154 41,129,212
b. Tài sản tài chính hạn chế chuyển nhượng 21.2
c. Tài sàn tài chính giao dịch cầm cố 21.3 113,600,594 113,840,594
d. Tàl sản tài chính phong tỏa, tạm giữ 21.4 13 529 815 18,864,690
e. Tài sản tài chính chờ thanh toán 21.5 318 340 636,590
f. Tài sản tài chính chờ cho vay 21.6
2. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch cùa 
Nhà đầu tư

22 44,652 44,660

a. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do 
chuyển nhượng

22.1 44,652 44,660

b. Tài sản tài chinh đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn 
chế chuyển nhượnq

22.2 - -

c. Tài sản tàl chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, cầm cố 22.3

d. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, phong 
tỏa, tam qlữ

22.4

3. Tài sản tài chính chờ về cùa Nhà đầu tư 23
4. Tài sản tài chính sửa lỗi giao dịch của Nhà đằu tư 024. a
5. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của Nhà đầu tư 024. b
6. Tài sản tài chính đưực hường quyền của Nhà đẩu tư 25
7. Tiền gửi của khách hàng 26 9.677,308,024 9.287,614,611

7.1. Tiền gửl của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo 
phươnq thức CTCK quản lý

27 3,851,166,524 2,566,259,860
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minh

Sổ cuổi kỳ 
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Sổ đẩu kỳ 
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Ấ B c 1 1
7.2. Tiền gửi tống hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng 28

7.3. Tiền gửi bừtrừ và thanh toán giao dịch chứng khoán 29 5,826,141,500 6,721,354,751
a. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán Nhà 
đầu tư trong nước

29.1 5 826,141 500 6,721 354,751

b. Tiền gưl bù trừ vẩ thanh toán giao dịch chứng khoán Nhà 
đầu tư nước nqoài

29.2

7.4. Tiền gửi cùa Tổ chức phát hành chứng khoán 30
8. Phải trả Nhà đàu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo 
phươnq thức CTCK quản lý

31 9,677,308.024 9,287,614,611

8.1. Phải trả Nhà đầu tư trong nước về tiền gửi giao dịch chứng 
khoán theo phươnq thức CTCK quản lý

31.1 9,677,308,024 9,287,614,611

8.2. Phải trả Nhà đầu tư nước ngoài về tiền gửi giao dịch chứng 
khoán theo phươnq thức CTCK quản lý

31.2

9. Phải trả Tố chức phát hành chứng khoán 32
10. Phải thu của khách hàng về lỗi giao dịch các tài sản tài 
chính

33

11. Phải trả của khách hàng về lỗi giao dịch các tài sản tài chính 34

12. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu 35 __1L-”

J -  - ' " c - ^ x  "
/ /  ^ p :H (^ 'h g 4 y  \  thang 01 năm 2018

Kế toán trường / o / r c ; . N b ^  dạrdiệiktheo pháp luật
(Ký, họ tên) f  9 •' 7. r> ̂ wWJpbng dáơj

I À ‘ \ ° ' /

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

vũ THỊ HOÀNG DUNG ÍMVĂN Hù n g 7ẻn  t h ị c á m  v iê n
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CÕNG TY CỒ PHÀN CHỨNG KHOÁN ViỆT THÀNH
Tầng 2, tòa nhà Mê Linh Point, số 2, Ngô Đức Kê, P.Bên Nghé, Q.1, TPHCM. 

Tel : 08 39147799 Fax : 08.39144611

Mâu số B02 - CTCK
(Ban hành theo TT số 334/20167TT-BTC 

ngày 27/12/2016 của Bộ Tài chinh)

BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG RIÊNG
Quý IV - Năm 2017

Đơn vị tính: Đồng V iệt Nam

Chì tiêu Mã Số Thuyết
minh

Năm nay 
Quý IV

Năm trước 
Quý IV

Lũy kê từ đâu năm 
đến cuối quỷ này 

(Năm nay)

Lũy kê từ dâu năm 
đến cuối quỷ này 

(Năm trước)
...Ẩ ■■■ B c 1 2 1 2

I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) 1 - - - -

a. Lãi bán các tài sàn tài chinh FVTPL 1.1 - -
b. Chênh lệch tăng về đánh giá lại các TSTC FVTPL 1.2 - -
c Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL 1.3 - -
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 2 - - - -

1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu 3 665,246,257 803,688,080 2,243,332,140 1,797,834,924
1.4. Lãi từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) 4 - - - -
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro 5 - - - -
1.6. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán 6 2,376,373,624 2,197,648,082 11,274,995,435 i  i  ,290,485,900
1.7. Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán 7 - - - -

1.8. Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán 8 - - - -
1.9. Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán 9 223,021,158 276,330,027 846,797,717 745,205,879
1.10. Doanh thu hoạt động tư vấn tài chinh 10 - -
1.11. Thu nhập hoạt động khác 11 4,149,450 38,726 7,114,212 5,559,253
Cộng doanh thu  hoạt động (20 = 01-*11) 20 3,268 790 489 3,277,704,915 14,372,239,504 13,839,085,956
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG ĩ - -
2.1. LỖ các tài sản tài chinh ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) 21 - - 6,600,000 -
a. Lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL 21.1 6,600 000 -
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC FVTPL 21.2 - -
c. Ghi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL 21.3 - -
2.2. Lỗ cáp khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 22 - - - -
2.3. Lỗ và ghi nhận chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý tài sản 
tài chính sẵn sàng để bán (AFS) khi phân loại lại

23 - ” -



C hỉ tiêu Mã Sổ
Thuyết
m inh

Năm nay 
Quý IV

Năm trư ớ c 
Quý IV

Lũy kê từ  đâu năm 
đến cuố i quý này 

(Năm nay)

Lũy kê từ  đâu năm 
đến cuố i quỷ này 

(Năm trư ớ c)
"Ã" B c 1 2 1 2

2.4. Chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản 
phải thu khó đòi và lỗ suy giảm tài sản tài chính và chi phí đi vay 
của các khoản cho vay

24

2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro 25 - - - -
2.6. Chi phi hoạt động tự  doanh 26 - -
2.7. Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán 27 386,850,890 603,321,224 2,426,866,937 3,836,635,050

2.8. Chi phí nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán 28 - - - -

2.9. Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán 29 - - - -
2.10. Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán 30 222,640,179 225,290,916 898,828,967 810,608,458

2.11. Chi phí hoạt động tư vấn tài chính 31 - - - -
2.12. Chi phí các dịch vụ khác 32 - -

Cộng chi phi hoạt động (40 = 21 —»32) 40 609,491,069 828,612,140 3,332,295,904 4,647,243,508

III. DOANH THU HOẠT ĐỌNG TÀI CHÍNH - -
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện 41 - - - -

3.2. Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi ngân hàng không cố 
đinh

42 7,816,398 22,585,863 247,488,803 192,851,388

3.3. Lãi bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, 
liên doanh

43 - - “ “

3.4. Doanh thu khác về đầu tư 44 - - - •

Cộng doanh thu hoạt động tà i chính (50 = 41—>44) 50 7,816,398 22,585,863 247,488,803 192,851,388

IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH - - - -

4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện 51 - - - -

4.2. Chi phí lãi vay 52 - - - -

4.3. LỖ bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, 
liên doanh

53 • -

4.4. Chi phí dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư tài chính 
dài hạn

54 - -

4.5. Chi phí tài chính khác 55 - - - -

C ộng chi phí tài chính (60 = 51—>55) 60 - - - -

V. CHI PHỈ BÁN HÀNG 61 - -

v i ' CHÍ PHÍ QUÀN LÝ CỒNG TỶ CHỬNG KHỒẦN 62 2,643,749,822 1,946,076,456 8,807,334,201 7,123,090,101

V II/K Ê T  QUÁ HOẠT ĐỘNG (70=20+50-40-60-61-62) 70 23,365,996 525,602,182 2,480,098,202 2,261,603,735

VIII. THU-NHẠP KHÁC VÀ CHI PHỈ KHÁC - - - -

8.1. Thu nhập khác 71 - -

8.2. Chi phí khác 72 - -

Cộng kết quả hoạt động khảc (80 = 71 72) 80 - - - -
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Chì tiêu Mã Số Thuyết
minh

Năm nay 
Quý IV

Năm trước 
Quý IV

Lũy kê từ đâu năm 
đến cuối quỷ này 

(Năm nav)

Lũy kê từ đâu năm 
đến cuối quý này 

(Năm trước)
"Ầ" B c 1 2 1 ĩ 2

IX. TỐNG LỢI NHUẠN KÉ TOẢN TRƯỚC THUÉ (90 = 70 + 80) 90 23,365,996 525,602,182 2,480,098,202 2,261,603,735

9.1. Lợi nhuận đã thực hiện 91 18,692,797 525,602,182 1,984,078,525 1,809,282,988
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện 92 - -
X. CHI PHỈ THUẾ TNDN 100 4,673,199 105,120,437 496,019,677 452,320,747
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành 100.1 4,673,199 105,120 437 496,019 677 452,320,747
ĨỎ T i Chi phi th iiể  TNDN hoãn íại 100.2 - -
XI. LỢÍ NHÙẬN k i  TÕẨN SẢỦ T H Ủ I TNDN (200 = 90 - 100) 200 18,692,797 420,481,745 1,984,078,525 1,809,282,988

XII. THÙ NHẬP (LỐ) TOÁN DIỆN KHẤC SẢÙ THÚẾ TNDN 300 - -
12.1. Lãi/(LỖ) từ  đánh giá lại các tài sản tài chinh sẵn sàng để bán 301 - -

12.2. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài 302 - - - -
12.3. Lãi, lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý 303 - -

12.4. Lãi, lỗ toàn diện khác 304 - -
Tổng thu nhập toàn diện 400 - - - -
x iii.T H Ủ  NHẬP THUẤN TRỂN c ố  PHIẾU PHÓ THONG 500 3 60 283 258
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) 501 3 60 283 258
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) 502



CÓNG TY: CÔNG TY CỒ PHÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Số 2 Ngô Đức Kế, Tầng 2, tòa nhà Melinh Point, P.Bến Nghé, Q.1, TPHCM.
Tel: 028.39147799 Fax: 028.39144511

Báo cáo tài chính 
Quý 4 năm tài chính 2017

CK - BÁO  CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN - QUÝ 4 - TT334

Mâu số

Chì tiêu
Mã

chì tiêu
Thuyết
m inh

Quý
năm nay

Quý
năm trư ớ c

Lũy kể từ  
đầu năm dến 
cuố i quỷ này 

(Năm nay)

Lũy kế từ  
đầu năm đến 
cuố i quý này 
(Năm trước)

1. DOANH THU HOẠT ĐỒNG - - - -

1.1. Lãi từ các tải sán tàl chinh ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) 01 - - - -

a.Lãi bán các tài sản tài chính 01.1 - - - -

b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ 01.2 - - - -

c. CỔ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chinh FVTPL 01.3 - - - -

1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 02 - - - -

1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu 03 665,246,257 803,688,080 2,243,332,140 1,797,834,924
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (APS) 04 - - - -

1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro 05 - - - -

1.6. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán 06 2,376,373,624 2,197,648,082 11,274,995,435 11,290,485,900
1.7. Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán 07 - - - -

1.8. Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán 08 - - - -

1.09.Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán 09 223,021,158 276,330,027 846,797,717 745,205,879
1.10. Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính 10 - - - -

1.11. Thu nhập hoạt động khác 11 4,149,450 38,726 7,114,212 5,559,253
Cộng doanh thu hoạt động (20 = 01>11) 20 3,268,790,489 3,277,704,915 14,372,239,504 13,839,085,956
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỌNG - - - -
2.1. LỖ các ỉài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) 21 - - 6,600,000 -

a. LỖ bán các tài sản tái chính 21.1 - - 6,600,000 -

b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC FVTPL 21.2 - - - -

c. Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL 21.3 - - - -

2.2. LỖ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 22 - - - -

2.3. LỖ và ghi nhận chênh lệch đánh glá theo giá trị Hợp lý tài sản 
tài chinh sẵn sàng để bán (AFS) khi phân loại lại 23 _ . . .
2.4. Chi phi dự phòng tài sản tài chính, xử lý tồn thất các khoản 
phải thu khó đòi và lỗ suy giảm tài sản tài chính và chi phí đi 
vay của các khoản cho vay 24

2.5. LỖ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro 25 - - - -

2.6. Chi phí hoạt động tự doanh 26 - - - -

2.7. Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán 27 386,850,890 603,321,224 2,426,866,937 3,836,635,050
2.8. Chi phi nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán 28 - - - -
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Chì tiêu
Mã

chì tiêu
Thuyết
m inh

Quý
năm nay

Quý
năm trư ớ c

Lũy kế từ  
đầu năm đến 
cuố i quý này 

(Năm nay)

Lũy kế từ  
đầu năm đến 
cuố i quỷ này 
(Năm trư ớ c)

2.9. Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán 29 - - - -
2.10. Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán 30 222,640,179 225,290,916 898,828,967 810,608,458
2.11. Chi phi hoạt động tư vấn tái chính 31 - - - -
2.12. Chi phi các dịch vụ khác 32 - - - -
Cộng chi phi hoạt động (40 = 21->32) 40 609,491,069 828,612,140 3,332,295,904 4,647,243,508
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH - - - -
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện 41 - - - -
3.2. Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gừi ngân hảng không cố định 42 7,816,398 22,585,863 247,488,803 192,851,388
3.3. Lãi bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, 
liên doanh 43 _ _ _ _

3.4. Doanh thu khác về đầu tư 44 - - - -
Cộng doanh thu hoạt động tài chính (50 = 41->44) 50 7,816,398 22,585,863 247,488,803 192,851,388
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH - - - -
4.1. Chênh lệch lỗ tỳ giá hái đoái đã và chưa thực hiện 51 _ - - -
4.2. Chi phi lãi vay 52 - - - -
4.3. LỖ bán, thanh lỷ các khoản đầu tư vào công ty con, 
liên kết, liên doanh 53 . _ _ _

4.4. Chl phí dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư 
tài chính dàl hạn 54 _ _ _

4.5. Chi phí dầu tư khác 55 - - - -
5. Phần lãi, lỗ trong công ty liên doanh, liên két 56 - - - -
Cộng chl phi tài chính (60 = 51->56) 60 - - - -
V. CHI BÁN HÀNG 61 - - - -
VI. CHI PHÍ QUÁN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 62 2,643,749,822 1,946,076,456 8,807,334,201 7,123,090,101
VII. KẾT QUÀ HOAT ĐỒNG (70= 20+50-40-60-61-62) 70 23,365,996 525,602,182 2,480,098,202 2,261,603,735
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC - - - -
8.1. Thu nhập khác 71 - - - -
8.2. Chl phí khác 72 - - - -
Công kết quà hoat dộng khác (80= 71-72) 80 - - - -
IX. TỐNG LƠI NHUAN KÉ TOÁN TRƯỞC THUẾ (90=70 + 80) 90 23,365,996 525,602,182 2,480,098,202 2,261,603,735
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện 91 18 692,797 420,481,745 1,984,078,525 L809Ì282.988
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện 92 - - - -
X. CHI PHÍ THUẾTNDN 100 N 4,673,199 105,120,437 496,019,677 452,320,747
10.1.Chi phí thuế TNDN hiện hành 100.1 4,673,199 105,120,437 496,019,677 452,320,747
10.2.Chi phí thuế TNDN hoãn lại 100.2 - - - -
XI. LƠI NHUÁN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN (200 = 90 100) 200 18,692,797 420,481,745 1,984,078,525 1,809,282,988
11.1. Lợi nhuân sau thuế phân bố cho chủ sờ hữu 201 - - - -
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ 202 - - - -
11.3. Lợi nhuận thuần phân bố cho lợi ích của cố đông không kiểm soát 203 - - - -
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Chi tiêu
Mã

chi tiêu
Thuyết
minh

Quý
năm nay

Quý
năm trước

Lũy kế từ 
đầu năm đến 
cuối quỷ này 

(Năm nay)

Lũy kế từ 
đầu năm đến 
cuối quý này 
(Năm trước)

XII. THU NHẬP (LỒ) TOÀN DIẸN KHÁC SAU THUÉ TNDN 300 - - - -

12.1 .Lãi/(LỖ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán 301 - - - -

12.2. Lãi (lõ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào 
công ty con. đầu tư liên kết, liên doanh 302
12.3. Lãi/(LỖ) từ đánh giá lại các công cụ tài chinh phái sinh 303 - - - -

12.4. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỳ giá của hoạt động tại nước ngoài 304 - - - -

12.5. Lãi, lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con. 
Công ty liên kết, liên doanh chưa chia 305 .
12.6. Lãi. lỗ đánh giá công cụ phái sinh 306 - - - -

12.7. Lãi, lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý 307 - - - -

Tống thu nhập toàn diện 400 18,692,797 420,481,745 1,984,078,525 1,809,282,988
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sờ hữu 401 - - - -

Thu nhập toàn diện phân bồ cho cồ đông không nắm quyền kiểm soát 402 - -
. . . . . . .

-

XIII. THU NHẠP THUÀN TRÊN CỔ PHIẾU PHỐ THÒNG 500 3 60 283 258
13.1.Lăl cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cồ phiếu) 501 3 60 283 258
13.2.Thu nhập pha loãng trên cố phiếu (Đồng/1 cồ phiếu) 502 - -__ -

Người lặp biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

vũ  THỊ HOẢNG DUNG PHẠM VĂN HÙNG

g 01 năm 2018 
eo pháp luật

tên)

X
ề M ê ề ?
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CÔNG TY Cồ PHẢN CHỨNG KHOÁN ViỆT THÀNH Mầu số B03b - CTCK
Tầng 2, tòa nhà Mê Linh Point, số 2, Ngô Đức Kê, P.Bên Nghé, Q.1, TPHCM. (Ban hành theo TT số 334/2016/TT-BTC ngày
Tel : 08 39147799 Fax : 08.39144511 27/12/2016 của Bộ Tài chinh)

BÁO CÁO LƯ U C H U YẺN  T IỀN  TỆ R IÊNG
(Theo phương pháp gián tiếp)

K ỳ : Qúy IV  - năm 2017
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu Mã Số Thuyết
minh

Năm nay 
Quý IV.2017

Năm trước 
Quý IV.2016

Lũy kê từ đâu năm 
đến cuối quý này 

(năm nav)

Lũy kê từ đâu năm 
đến cuối quý này 

(năm trước)
"Ầ" B c 1 2 1 2

I. Lưu chuyển tiền  từ  hoạt động kinh doanh (2,796,353,486) (23,913,585,387) 13,946,752,092 (55,003,066,986)
1. Lợi nhuận trước Thuế Thu nhập doanh nghiệp 1 23,365,996 528,524,646 2 480,098,202 2,261,603,735
2 . Đ iều chình cho các khoản: 2 179 508 538 98,688,108 655,604 894 359,632,125
- Khẩu hao 'tsÒ Đ 3 179 508 538 98,688,108 655,604,894 359,632 125
- Các khoản dự phòng 4
(- Lãi) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện. 5
- Chi phí lãi vay 6
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 7
- Dự thu tiền lãi 8
- Các khoản điều chình khác 9
3. Tăng các chi phí phi tiên  tệ 10 - - - «

- Lỗ đánh giá lại giá trị các tái sản tài chinh ghi nhận thông qua 
lãi/lỗ FVTPL

11

- Lỗ suy giảm giá tri Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

.(HIM)...............I ...... .'....... „ . ............... ............. ... ...1 .... ....... 1 . ' ...................

12

- Lỗ suy giảm giá trị Các khoản cho vay 13
- Lỗ về ghi nhận chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý TSTC sẵn 
sàng để bán AFS khi phân loại lại

14

- Suy giảm giá trị của các tài sản cố định, BĐSĐT 15
- Chi phí dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư tài chính dài 
hạn

16

- Lỗ khác 17
4. Giảm các doanh thu  phi tiền  tệ 18 - - - -
- Lãi đánh giá lại giá trị các tải sản tài chinh ghi nhận thông qua 
lãỉ/lỗ FVTPL

19

- Lãi về ghi nhận chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý TSTC sẵn 
sảng để bán (AFS) khi phân loại lại

20

- Lãi khác 21
5. Lợi nhuận từ  hoạt động k inh  doanh trư ớ c thay đổi vốn lưu 
động*

30

........... .. ......
(2,999,228,020) (24,540,798,141) 10,811,048,996 (57,624,302,846)



Chì tiêu Mã SỐ Thuyết
minh

Năm nay 
Quý IV.2017

Năm trước 
Quý IV.2016

Lũy kê từ đâu năm 
đến cuối quý này 

(năm nav)

Lũy kê từ đâu năm 
đến cuối quý này 

(năm trước)
"Ấ " B c 1 2 1 2

- Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ FVTPL 31
- Tăng (giảm) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 32 (200,000,000)

- Tăng (giảm) Các khoản cho vay 33 (2,680,500,000) (23,206,500,000) 12,893,000,000 (55,862,000,000)
- Tăng (giảm) tải sản tài chính sẵn sàng để bán AFS 34
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán các tài sản tài chính 35
(-) Tăng, (+) giảm phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sàn tài 
chính

36 (4,841,446) 152,775,066 (150,449,892) -

(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp 37 49,271,870

(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu về lỗi giao dịch các TSTC 38
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác 39 85,112,855 (90,461,537) (772,192,055) (826,220,893)
- Tàng (giảm) các tài sản khác 40
- Tăng (giảm) chi phi phải trả (không bao gồm chi phi lãi vay) 41 56,388,515 (635,087,275) (76,704,520) (128,820,967)
- Tăng (giảm) chi phí trả trước 42 (324,589,058) 71,777,835 (485,360,343) (24 933 593)
..... — |  ¿5 nộp 43 (26,022 835) (311,467,300) (596,466 916) (396^806 402)
(-) Lãi vay đã trả 44
- Tăng (giảm) phải trả cho người bán 45 90,895,000 (42,150,000) (128,417,000) (78,819,991)
- Tăng (giảm) các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên 46 -
- Tăng (giảm) thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Không bao 
gồm thuế TNDN đã nộp)

47 (225,763,633) (222,173,728) 97,483,044 (105,688,060)

- Tăng (giảm) phải trả người lao động 48 7,313,821 4,749,015 -
- Tăng (giảm) phải trả về lỗi giao dịch các TSTC 49
- Tăng (giảm) phải trả, phải nộp khác 50 22,778,761 (257,511,202) 25,407,663 (50,364,810)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 51
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 52
Lưu chuyển tiền thuần từ  hoạt động kinh  doanh 60 (2,796,353,486) (23,913,585,387) 13,946,752,092 (55,003,066,986)
II. Lưu chuyển tiền từ  hoạt động đầu tư 216,245,000 (72,500,000) (515,183,350) (594 324,349)
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các fài sản 
khác

61 216,245,000 (72,500,000) (515,183,350) (594,324,349)

2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản 
khác

62 %

3. Tiền chi đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết 
vầ đầu tư khác

63

4. Tiền thu hồi các khoản đầu tư vào công ty con, cõng ty liên 
doanh, liên kết và đầu tư khác

64

5. Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư 
tái chinh dài hạn

65
-

Lưu chuyển tiền  thuẩn từ  hoạt động đầu tư 70 216,245,000 (72,500,000) (515,183,350) (594,324,349)
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Chỉ tiêu Mã SỐ
Thuyết
m inh

Năm nay 
Quý IV.2017

Năm trư ớ c 
Quý IV.2016

Lũy kê từ  đâu năm 
đến cuối quý này 

(năm nay)

Lũy kê từ  đâu năm 
đến cuối quý này 

(năm trước)
"Ầ" B c 1 2 1 2

III. Lưu chuyển tiền  từ  hoạt động tà i chính
1. Tiễn thu từ phất hành cồ phiếu, nhận vốn góp của chủ sờ hữu 71

2. Tiền chi trả vốn góp cho chủ sờ hữu, mua lại cỗ phiếu phát hành 72

3. Tiền vay gốc 73
3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán 73.1
3.2. Tiền vay khác 73.2
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 74
4.1. Tiền chi trả gổc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán 74.1
4.2. Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chinh 74.2
4.3. Tiền chi trả gốc vay khác 74.3
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính 75
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 76 - - (3,500,000,000)
Lưu chuyển tiền  thuần từ  hoạt động tà i chính 80 - - - (3,500 000 000)
IV. Tăng/giảm  tiền thuần trong  kỳ 90 (2,580,108,486) (23,986,085,387) 13,431,568,742 (59,097,391 335)
V. T iền và các khoản tư ơng đương tiền  đầu kỳ 101 29,528,296,886 37,502,705,045 13 516 619 658 72,414,010,993
-T iễn 101.1 29,528,296,886 37,502,705,045 13,516,619,658 25,414,010,993
- Các khoản tương đương tiền 101.2 47,000,000 000
- Ành hường của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 102
VI. T iền và các khoản tư ơng đương tiền  cuố i kỳ 103 26,948,188,400 13,516,619,658 26,948,188,400 13,316,619,658
-T iễn 103.1 26,948,188,400 13,516,619,658 26,948,188,400 13,316,619,658
- Các khoản tương đương tiền 103.2 -
- Ảnh hưởng của thay đổl tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 104 - -

PHẢN LƯU CHUYẾN TIÈN TỆ HOẠT ĐỘNG MỎI GIỚI, ỦY THÁC CÙA KHÁCH HÀNG

Chì tiêu 7 Mã Sổ
Thuyết
minh

Năm nay 
Quý IV.2017

Năm trước 
Quý IV 2016

Lũy kê từ đầu năm 
đến cuối quý này 

(năm nav)

Lũy kê từ đâu năm 
đến cuối quý này 

(năm trước). . . . . . . .
B c  V 1 2 1 2

I. Lưu chuyến tiên hoạt động môì giới, ùy thác của khách hàng - - - -

1 .'Tiền thu bán chứng khoán môi giới cho khách hàng 1 1,345,810,529,958 2,459,882,394,212 8,473,771,781,346 10,514,884,521,003
2. Tiền ¿hi mua chứng khoán môi giới cho khách háng 2 (1,345,420,836,545) (2,474,307,390,830) (8,466,723,796,114) (10,515,943,834,729)
3. Tiền thu bán chứng khoán ủy thác cùa khách hàng 3 - - - -
4. Tiền chi bán chứng khoán ủy thác của khách hàng 4 - - - -
5. Thu vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán 5 - - - -



Chỉ tiêu Mã Số
Thuyết
minh

Năm nay 
Quý IV. 2017

Năm trước 
Quý IV.2016

Lũy kê từ đâu năm 
đến cuối quý này 

(năm nay)

Lũy kê từ đâu năm 
đến cuối quý này 

(năm trước)
"Ấ " B c 1 2 1 2

6. Chi trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán 6 - - - -
7. Nhận tiền gửi để thanh toán giao dịch chứng khoán của khách 
hàng

7 - - - -

8. Chi trả thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng 8 - - - -
9. Nhặn tiền gửi của Nhà đầu tư cho hoạt động ủy thác đầu tư của 
khách hàng

9 - - - -

10 Chi trả cho hoạt động ủy thác đầu tư của khách hàng 10 - - - -
11. Chi trả phí lưu ký chứng khoán cùa khách hàng 11 - - - -
12. Thu lỗi giao dịch chứng khoán 12 - - - -
13. Chi lỗi giao dịch chứng khoán 13 - - - -
14. Tiền thu của Tổ chức phát hành chứng khoán 14 - - - -
15. Tiền chi trả Tổ chức phát hành chứng khoán 15 - - - -
T ăng /g iàm  tiề n  th u ầ n  tro n g  k ỳ 20 389,693,413 (14,424,996,618) 7,047,985,232 (1,059,313,726)
II. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ của khách 
hàng

30 - - - -

Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ: 31 9,287,614,611 17,054,319,410 2,629,322,792 3,688,636,518
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương 
thức CTCK quản lý

32 2 566,259,860 9,744,882,410 1,195,210,992 1,551,548,518

Trong đó có kỳ hạn - - - -
- Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng 33 - - - t

- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán 34 6,721,354,751 7,309,437,000 1,434,111,800 2,137,088,000
- Tiền gửi của Tổ chức phát hành 35 - - - -
Trong đó có kỳ hạn - - - -
Các khoản tương đương tiền 36 - - - -
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 37 - - - -
III. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ của khách 
hàng

40 - - - -

Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ: 41 9,677,308,024 2,629,322,792 9,677,308,024 2,629,322,792
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theđ phương 
thức CTCK quản lý 42

3,851,166,524 1,195,210,992 3,851,166,524 1,195,210,992

Trong đó có kỳ hạn ' - - - -
- Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng 43 - - - -
- ,Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán 44 5,826,141,500 1,434,111,800 5,826,141,500 1,434,111,800
- Tiền gửi của Tổ chức phát hành

45
Trong đó có kỳ hạn
Các khoản tương đương tiền 46
- Ảnh hường của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 47 ■*
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Chỉ tiêu Mã Số
Thuyết
minh

Năm nay 
Quý IV.2017

Năm trước 
Quý IV.2016

Lũy ké từ đấu năm 
đến cuối quý này 

(năm nay)

Lũy kê từ đâu năm 
đến cuối quý này 

(năm trước)
" Ả " B c 1 2 1 2

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kê toán trưởng
TpMQ&rQgày 17 tháng 01 năm 2018 

Ngiisồ đại ìliện theo pháp luật

/ ' & /  CỌỉịỷịýịp Ệ k đ ó n g  dấu) 

ị j  CỐ  PHAN jn\

ĨUYẺN THỊ CÁM VIÊN

»>

r
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CÖNG TY CÖ PHÄN CHLfNG KHOÄN Vi£T THÄNH
Täng 2, töa nhä Me Llnh Point, S6 2, Ng6 0ü>c KÖ, P.Bön Nghä, Q.1, TPHCM. 
Tel : 08 39147799 Fax : 08.39144511

Mäu sö B04 - CTCK
(Ban hänh theo TT s6 334/2016/TT-BTC 

ngäy 27/12/2016 cüa Bq Täi chinh)

BÄO CAO TiNH HiNH Bl£N DONG VÖN CHÜ SÖ HIPU
Qüy 4 - Näm 2017

Don vj tinh: Oöng Vi$t Nam

CHlTIEU
Thuyät
minh

Sö du> däu näm Sö tärig/giäm Sö dy  cuöi näm

N-1 N
N-1 N

N-1 NTäng Giäm Täng Gläm
Ä B 1 2 3 4 5 6 7 8

I. Blön d$ng vön chü sa  hi>u
1 Vön däu 117 cüa chü so  hü'u 70,000,000,000 70,000.000,000 - - - - 70,000,000,000 70,000,000,000
1.1. Cö phiöu phö thöng cö quyön biöu quyet 70,000,000,000 70,000,000,000 70,000,000,000 70,000,000,000
1.2. Co phieu u>u <Jäi - -
1.3. Th#ng dll’ vön cö phin - -
1.4. Quyän chpn chuyen döi träi phiöu - Cäu phän vön - -
1.5. Vön khäc cüa chü so  h&u - -
2. Cö phiöu quy (*) - -
3. Quy du1 trCh bö sung vön dieu le - -
4. Quy du* phöng täi chinh vä rüi ro nghiep vy - -
5. Chönh l§ch dänh giä Igi täi sän theo giä tri hpp ly - -
6.Chenh Igch ty giä höi doäi - -
7. Cäc Quy khäc thuöc vön chü sö1 htru -
8 Lpi nhuän chua phän phöi 2,963.105.448 5,350,434,153 421,942,977 - 18,692,797 - 3,385,048,425 5,369,126,950
8.1. Lpi nhuän sau thuö da thyc hien 2,963,105,448 5,350,434,153 421,942,977 18,692,797 3,385,048,425 5,369,126,950
8.2. Lpi nhuän chira thyc hiän - -

Töng cpng 72,963,105,448 75,350,434,153 421,942,977 - 18,692,797 - 73,385,048,425 75,369,126,950
II. Thu nhäp toän dien khäc
1. Läi/Iö tir dänh giä Igi cäc TSTC s in  säng dö bän
2. Läi, lö dänh giä Igi TD theo mö hinh giä tri hpp ly
3. Läi, lö chenh Igch ty giä cüa hogt dpng tgi nyöc ngoäi
4. Läi, lö tpän diän khäc ..x ........

Töng cöng 72,963,105,448 75,350,434,153 421,942,977 18,692,797- ^73,385,048,425 75,369,126,950

Ngu’ö'i läp b ilu
(Ky, ho ten)

Kä toän truxcng
(Ky, ho ten)

VÜ TH| HOÄNG DUNG

ng 01 näm 2018 
o phäp lugt

AM VÄN HÜNG GUY&N TH! CAM VIEN



Công ty CP Chứng khoán Việt Thành Phụ lục III - Biểu số 3.4-NHNN
Lau 2, tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế,

P.Bến Nghé, QLTP.HCM 
ĐT: 028.38218686/Fax: 028.38210398

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI SẢN CÓ - TÀI SẢN NỢ
Quý IV -Năm 2017

Đơn vị: triệu đồng

NỘI DUNG
Phát sinh 
tăng trong

kỳ

Phát sinh 
giảm 

trong kỳ

Số dư cuối 
kỳ

I. Tài sản có (sử dụng vốn) 1,423,914 1,431,979 85,830
1. Tiền_ ~_____ K _:lt................................... -......................... 712,681 714,872 36,625
- Tiền mặt tồn quỹ 62,633 78,787 8,927
- Tiền gửi tại Ngân hàng 650,048 636,085 27,698
- Tiền đang chuyển

2. Hoạt động nghiệp vụ
a) Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn và đầu tư 
ngắn hạn khác
- Chứng khoán tự doanh
+ Trái phiếu chính phủ
+ Trái phiếu công ty được chính phủ bảo lãnh
+ Trái phiếu và các chứng khoán khác do các TCTD, 
các tổ chức tài chính khác phát hành
+ Trái phiếu và các chứng khoán khác do các tố chức 
kinh tế phát hành
- Đẩu tư ngắn hạn của công ty chứng khoán
+ Đầu tư vào các TCTD và các tổ chức tài chính trong 
nước khác
+ Đầu tư vào các tố chức kinh tế trong nước
+ Đầu tư vào các tổ chức ờ nước ngoài
b) Các khoản đầu tư chứng khoán dài hạn và góp 
vốn liên doanh của công ty chứng khoán
- Đầu tư vào các TCTD và các tồ chức tài chính trong 
nước khác
- Đầu tư vào các tố chức kinh tế trong nước
- Đẩu tư vào các tố chức ở nước ngoài
c) Đầu tư dài hạn khác
- Đầu tư vào các TCTD và các tố chức tài chính trong 
nước khác
- Đầu tư vào các tố chức kinh tế trong nước
- Đẩu tư vào các tố chức ở nước ngoài
d) Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài 
hạn khác
3. Tài sản có khác 711,233 717,107 49,205

1



NỘI DUNG
Phát sinh 
tăna trong

....... kỳ

Phát sinh 
giảm 

trong kỳ

Số dư cuối 
kỳ

II. Tài sản nọ- (nguồn vốn) 2.036.984 2,045,049 85,830
1. Vay TCTD, các tố chức tài chính khác trong nước - -

2. Vay các đối tượng khác trong nước
3. Vay nước ngoài

4. Trái phiếu phát hành
5. Thanh toán giao dịch chứng khoán của người đầu tư 2,002,014 2,010,026 9.677
6. Vốn và các quỹ 19 - 75,369
a) Vốn góp ban đầu 70,000
b) Vốn bổ sung -

c) Vốn điều chỉnh -

d) Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 19 - 5,369
7. Tài sản nợ khác ^ 34,951 35.023 784

LẬP BIẺU KIẺM SOÁT
T P . H Q M ^ ữ ị

/ V  C r T n

16 tháng 01 năm 2018 
ỈGĐƠNVỊ 

rÁM ĐỐC

Vũ Thị Hoàng Dung Phạm Văn Hùng Nguyễn Thị cẩm  Viên

2



CÔNG TY CỒ PHÀN CHỨNG KHOÁN VIẸT THÀNH Mâu số B09 - CTCK
Táng 2, tòa nhà Mê Linh Point, số  2, Ngô Đức Ké, P.Bén Nghé, (Ban hành theo T T s i 334/2016/TT-

T e l: 028 39147799 Fax : 028,39144511 BTC n9ày 27/12/2016 của Bộ Tài
chính)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
Quý IV - Năm 2017

1. Đ ă c  đ iểm  h o ạ t đỌ ng củ a  C TC K

1.1. Giây phép thành lập vá hoạt động CTCK: Công ty hoạt động theo Giáy phép hoạt động kinh doanh số 84/UBCK -  GPHĐKD ngày 05 
tháng 03 năm 2008 do ửy ban chứng khoán Nhà nước cấp.
1.2. Địa chì liên hệ cúa CTCK: 2 Ngô Đức Kế, Tầng 2, Toà nhà Melinh Point, P.Bén Nghé, Q.1. TP. Hò Chl Minh-
1.3. Điểu lệ CTCK ban hành ban hành ngày 4 tháng 4 nàm 2007 và sứa đổi bổ sung ngày 14 tháng 09 năm 2017.
1.4. Những đặc điểm chính về hoạt động CTCK
• Quy mô vốn CTCK: 70.000.000.000 VND
• Mục tiêu hoạt động: không ngừng tìm kiếm các co' hội phát triển kinh doanh chứng khoán nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho cổ  đông cùa 
Công ty, cải thiện đièu kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ vói
ngân sách Nhà Nước và phát triển Công ty ngày cầng lớn mạnh, bèn vững.
• Hạn chế đầu tư cùa CTCK:
- Không được mua. góp vốn mua bất động sàn trừ trường hợp để sử dụng làm trụ sờ chính, chi nhánh, phòng giao dịch phục vụ trực tiếp 

cho các hoạt động nghiệp vụ cùa công ty chứng khoán.
- Tồng giá trĩ dảu tư váo các trái phiếu doanh nghiệp không được vượt quá báy mươi phần trăm (70%) vốn chù sở hữu.
- Không đươc trực tiép hoặc ủy thác cho tồ chức, cá nhân khác thực hiện:

Đầu tư vào cồ phléu hoặc phần vốn góp của công ty có sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) vốn đièu lệ cùa công ty chứng khoán, 
trừ trường hợp mua cồ phiếu lô lè theo yêu cầu cùa khách hàng:

_ Cùng với người có liên quan đầu tư từ năm phần trăm (5%) trớ lên vốn đièu lệ cùa cõng ty chứng khoán khác;
_ Đầu tư quá hai mqrơi phần trăm (20%) tồng số cỗ phiếu, chứng chì quỹ đang lưu hành cùa một tổ chức niẽm yét:

Đầu tư quá mười lăm phần trăm (15%) tỗng số cổ phiếu, chứng chi quỹ đang lưu hành cùa một tổ chức chưa niêm yết. quy định này 
không áp dụng đối với chứng chi quỹ thành viên, quỹ hoán dồi danh mục vả quỹ mỡ;

_ Đầu tư hoặc góp vốn quá mười phần trăm (10%) tổng số vốn góp của một công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc dự án kinh doanh;
Đầu tư hoặc góp vốn quá mười lăm phần trăm (15%) vốn chủ sờ hữu vào một tồ chức hoặc dự án kinh doanh.

_ Đầu tư quá bảy mươi phần trăm (70%) vốn chủ sớ hữu váo cổ phiếu, phần vốn góp và dự án kinh doanh, trong đó không được đằu tư 
quá hai mươi phần trăm (20%) vòn chủ sờ hữu vào cồ phiếu chưa niêm yết. phần vốn góp và dự án.

2. Kỳ kế toán, dơn vị tiền tệ sừ dụng trong kể toán:
2.1. Kỳ kế toán:
a) Năm tài chính hàng năm cùa CTCK bắt đầu từ ngảy 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12 háng năm.
b) Năm tài chính đằu tiên bắt đàu từ ngày 05/03/2008 cáp Giấy chứng nhận thánh lập CTCK và két thúc vào ngày 31/12/2008.
2.2. Đơn vị tỉèn tệ sử dụng trong ké toán: VND ( Việt nam đồng) ỵi?‘
3. Chuẩn mực và Chế độ kể toán áp dụng ' <V'
3.1. Ché độ xé toán áp dụng: Công ty áp dụng các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam dược ban hành Ị.
theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 và các thõng tư hướng dẫn thực hiện chuẳn mực ké toán cùa Bô Tài chinh 7  j
Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2014 về hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán ' i-  Ị

Ngáy 27 tháng 12 năm 2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 334/2016/TT-BTC sửa đỗi, bồ sung vá thay thế phụ lục 02 vả 04 cùa ) c  í
Thông tư 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 về hướng dẫn kế toán áp dụng đối vói công ty chứng khoán. Thông tư này có hiệu lực áp dụng 
cho năm tài chính từ năm 2016. Cõng ty áp dụng các chuản mưc kế toán, Thông tư này và cấc thông tư khác hướng dẫn thực hiện chuẩn 
mực kế toán của Bộ tài chinh trong việc lập và trinh bày Báo cáo tài chính.
3.2. Tuyẽn bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán
Tông Giám đốc đảm bảo đă tuân thủ yẽu cầu cùa các Chuẳn mực Kế toán Việt Nam, Ché độ Kế toán doanh nghiập Việt Nam hiện hành và 
hưởng dẫn ké toán áp dụng dối với công ty chứng khoán trong việc lập Báo cáo tải chính
4. Các chinh sách ké toán áp dụng
4.1. Nguyên tấc ghi nhặn các khoản tiền và các khoản tương dương tiền

Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gừi ngân hàng không kỳ hạn. Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn 
thu hồi không quá 03 tháng kể từ ngày đầu tư, có khả năng chuyển dỗi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rùi ro trong việc 
chuyển đổi thành tỉèn tại thòi điểm báo cáo.

Tièn gửi cùa Nhà đầu tư về mua chứng khoán được trinh bày tại Các chi tiêu ngoài Báo cáo tinh hình tài chính.
4.2. Nguyên tắc vả phương pháp ké toán tài sán tài chính ghi nhặn thõng qua lãi lỗ, các khoản đầu tư nắm giũ’ dến ngày đáo hạn, các 
khoản cho vay và phải thu, tái sàn tài chinh sẵn sáng để bán, nơ tàl chinh
4.2.1. Nguyên tắc phản loại tài sản tài chinh và nợ tải chinh thuộc Danh mục đầu tư cùa CTCK (tuân thù Chuẩn mực kế toán. Chế độ ké 
toán vá các quy định hiện hành vè pháp luật Chứng khoán):

Việc phân loại các khoản nơ phải trả
4.2.1.1 Nguỵên tắc phân loại tài sản tài chinh: (FVTPL, HTM, Các khoản cho vaỵ. AFS) 
bán. các nợ phải trà phát sinh trong hoạt đông kinh doanh chứng khoán)
4.2.2. Nguyên lắc ghi nhận và phương pháp ké toán ghi nhận giá tri đầnh glá lại các khoán đầu tư theo giá thị trường hoặc giá trị hợp lý 
(trong trường hơp không có giá tri thị trường) (tuân thù các quy định hiện hành cùa pháp luật chứng khoán) hoặc giá gốc:
4.2.2.1. Đối vói Cổ phiếu
- Cổ phiếu niêm yết tự do chuyển nhượng:
- Cổ phiếu niêm yét hạn chế chuyển nhương:
4.2.2.2. Đối với Trái phiếu niêm yét
a) Trái phiếu Chinh phù;
b) Trái phiếu Kho bạc Nhả nước:
c) Trái phiếu được Chính phú được bảo lảnh;
d) Trái phiếu chính quyền địa phương; 
đ) Trái phiếu CTCK Nhà nước;
e) Trái phiếu doanh nghiệp;
f) Trái phiếu chuyền đổi;
g) Quyền mua trái phiếu chuyển đổi;
h) Trái phiếu niêm yét khác: •
4.2.2.3. Đối với trái phiếu chưa niêm yét:
4.2.2.4. ĐỐI với công cụ thị trường tièn tệ: Trong đó:
- Tiền gừi có kỳ hạn cố đinh:
4.2.2.5. Đối vái các khoản đầu tư phái sinh:
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4.2.2.6. Đối với các khoản đầu tư cho vay:
4*2.2.7. Đối vói các khoản đầu tư đem thé cháp:
4.2.2.8. Đối với các khoàn đầu tư khác:
4.2.3. Nguyên tắc bù trừ tài sản tài chinh vá nợ tài chính.
4.2.4. Nguyên tắc dừng ghi nhặn tài sản tài chinh và nợ tài chính
4.2.5. Nguyên tác ghi nhận và trinh bày vè dự phòng suy giảm giá tri tài sản tài chinh
4.2.6. Giá trị hợp lý cùa tài sản tải chinh và nợ tài chinh
4.2.7. Nguyên tắc kế toán ghi nhận các khoản đầu tư đem đi thế cháp:
. Điều khoàn:
. Điều kiện:
4.2.8. Nguyên tắc ghi nhận vá trinh bày vè tình hình Dư phòng phải thu khó đòi đối với các khoăn đằu tư của CTCK có phát sinh cỗ tức. tièn lãl
a) Đối vói cồ tức;
b) Đối với tiền lãi;
c) Đối với cõng cụ thi trường tiền tệ.
4.2.9. Nguyên tắc kế toán ghi nhặn các khoản đầu tư nhận thé cháp (Tài khoản không trinh bày trên Báo cáo tình hình tài chính):
. Điều khoăn:
. Điều kiện:
4.3. Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư
4.4. Nguyên tắc ghi nhận tải sản cố định hữu hình
4.5. Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định vô hinh
4.6. Nguyên tắc ghi nhận và trinh bày vè sư suy giàm giá trị cùa tài sản phi tiền tệ
4.7. Nguyên tắc ghi nhận tài sán cố định thuê tái chinh
4.8. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chinh dài han (Công ty con. cõng ty liên doanh, liên kết)
4.9. Nguyên tắc ghi nhận và trình bày các khoán nhận ký quỹ. ký cược ngân hạn. dài hạn
4.10. Nguyên tắc và-phương pháp kế toán các khoản phải thu ngắn hạn. dài hạn
4.10.1. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản phải thu về tài sản tài chính;
4.10.1.1. Nguyên tắc và phương pháp kế toán phàl thu bán các tài sàn tài chinh
4.10.1.2. Nguyên tắc vả phương pháp kế toán phẳi thu và dự thu cổ tức, tiền lãi cáctàl sản tài chính:
a) Phải thu và dư thu cổ tức;
b) Phải thu vả dự thu tiền lãi các tài sản tài chinh;
Phải thu và dự thu tiền lãi đén kỳ nhưng chưa nhận được tiền;

. Phải thu vá dư thu tiền lãi đén kỳ nhưng chưa đến kỳ nhận lãi.
4.10.2. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản phải thu khác.
4.10.3. Nguyên tắc và phương pháp kế toán dư phóng nợ phải thu khó đòi.
4.10.3.1. Nguyên tấc và phương pháp kế toán dư phòng nợ phải thu khó đòi về bán cáctàl sản tài chinh.
4.10.3.2. Nguyên tắc và phương pháp kế toán dự phòng nợ các khoăn dư thu khó đói về cổ tức, tièn lãi các sản tài chinh.
4.10.3.3. Nguyên tắc vá phương pháp kế toán dư phòng phải thu khó đòi các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn.
4.10.3.4. Nguyên tắc và phương pháp kế toán dư phòng nơ khó đòi phải thu khác.
4.11. Nguyên tâc và phương pháp kế toán các khoán nơ phải trả ngắn hạn. dài hạn.
4.11.1. Nguyên tắc vả phương pháp kế toán các khoản vay: (Vay, trái phiếu chuyển đồi, trái phiếu phát hành, vay tài sản tài chính, 
nợ thuê tài chính, vay Quỹ hỗ trợ tái chinh)

4.11.2. Nguyên tắc vả phương pháp kế toán phải trà hoat động giao dịch chứng khoán:
4.11.3. Nguyên tắc và phương pháp ké toán phải trả Tỗ chức phát hành chứng khoán:
4.11.4 Nguyên tắc và phương pháp ké toán phải trả cổ tức hoặc lợi nhuận cho các cổ đông hoặc thành viên góp vốn:
4.11.5. Nguyên tắc và phương pháp kế toán thuế vá các khoản phải nộp Nhà nước:
4.11.5.1. Thuế Thu nhặp doanh nghiệp
a) Đối vói Tổ chức trong nước;
b) ĐỐI với Tồ chức nước ngoài.
4.11.5.2. Thuế Thu nhập cá nhãn
- Đái với cá nhân trong nước:
- ĐỐI với cá nhân nước ngoài:
4.11.5.3. Thuế, phí phải nộp khác:
4.11.6. Kế toán chi phi phải trồ ngắn hạn. dài hạn
4.11.6.1. Nguyên tắc và phương pháp ké toán các khoán trích trước theo loại dịch vụ cung cáp:
4.11.6.2. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản trlch trước theo khối lượng giá trị giao dịch đả thưc hiện:
4.11.6.3. Nguyên tắc vả phương pháp kế toán các khoản trích trước phí dịch vụ theo Hợp đồng cung cáp dịch vụ cùa năm tál chính:
4.11.7. Nguyên tắc và phương pháp ké toán ghi nhận các khoản phải trả, phải nộp khác:
4.11.8. Nguyên tắc và phương pháp kế toán ghi nhận các khoản phải trả hoạt động cung cấp dịch vụ:
4.11.9. Nguyên tắc ghi nhận và trinh bày vè tinh hình Mất Khả Nẳng Thanh Toán và VI Phạm - Nghĩa Vụ Nợ đối vói các khoản
nơ phài trả của CTCK:

a) Đối vói các khoản vay;
b) Đối với các khoản nợ phải trà.
4.12. Nguyên tắc và phương pháp kế toán ghi nhận vốn chủ sờ hữu cùa CTCK.
4.12.1. Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chù sờ hữu.
4.12.2. Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận CTCK.
a) Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận đã thực hiện;
b) Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa thực hiện.
4.12.3. Nguyên tắc ghĩ nhặn chênh lệch tỳ giá hối đoái:
a) Chênh lệch tỷ giá hối đoái thực hiện trong kỳ;
b) Chênh lệch tý giá hối đoái đánh giá lại cuối kỳ.
4.12 4. Nguyên tắc phân phối lợi nhuận của CTCK: (Cho cồ đông hoặc thành viên góp vốn. các quỹ của CTCK).
4.13. Nguyên tắc và phương pháp kế toán ghi nhận các khoăn doanh thu. thu nhập CTCK.
4.13.1. Nguyên tác và phương pháp ghi nhận doanh thu và dự thu cỗ tức, tiền lãi tứ các tài sàn tài chinh.
a) Từ các TSTC FVTPL. HTM, các khoản cho vay, AFS.
b) Từ các khoản đằu tư tảl chinh dài hạn (Đằu tư vào côngny con, công ty liên doanh, liên két).
4.13.2. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận thu nhập, lỗ vá chi phí giao dịch câctàl sẩn tái chính.
a) Ghl nhận thu nhập đầu tư và ghi nhận lỗ tál sản tài chinh;
b) Ghi nhận chl phí giao dịch mua các tái sản tài chính;
c) Ghi nhận chl phí giao dịch bán các tàl sản tài chinh;
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d) Ghi nhận dự phòng và hoàn nhập nợ phải thu khó đòi; 
đ) Ghi nhận doanh thu khác;
e) Ghi nhận chi phí đằu tư khác;
f) Nguyên téc ghi nhận và phương pháp hạch toán các khoàn giảm trứ doanh thu (néu có).
4.14. Nguyên tắc ghi nhặn doanh thu tài chinh, chi phi hoạt động tài chinh:
a) Ghi nhặn lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái đá thực hiện;
b) Ghl nhận lãi. lõ chênh lệch tỳ giá hối đoái chưa thưc hiện;
c) Ghi nhận cổ tức hoặc lợi nhuận được chia của các khoán đầu tư vào cõng ty con. công ty liên két, liên doanh;
d) Ghi nhận chí phí lãl vay;
e) Ghi nhận doanh thu tài chinh khác;
f) Ghi nhận chi phí đầu tư khác.
4.15. Nguyên tẳc ghi nhận chi phí quản lý CTCK.
4.16. Nguyên tắc ghi nhặn thu nhập khâc, chl phí khác.
a) Ghl nhận thu nhập khác;
b) Ghi nhận chi phi khác.
4.17. Nguyên tác và phương pháp ghi nhận chi phi Thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành.
4.18. Các nguyên tắc và chinh sách kế toán khác.
4.19. Nguyên tác ghí nhận, quản lý và trình bày trên Báo cáo tài chính về tài sân và nợ phải trả khách hàng.
5. Quản trị vè rủi ro tài chinh đối vói CTCK
5.1. Thuyết minh chung định tính và định lượng về rủl ro tải chinh đốl với CTCK.
5.2. Rủi rotln dụng.
5.3. Rủi ro thanh khoản
5.4. Rủi ro thị trường.
5.5. Rủi ro tiền tệ.
5.6. Các rùi ro khác v4 giá.
6. Các chính sách định giá các tài sán tài chinh thuộc Danh mục tài sàn tài chính của CTCK
6.1. Phương pháp định glá áp dụng, kỹ thuật định giá.
6.2. Hiệu quả của việc sử dụng các phương pháp đjnh giá và kỹ thuật định giá.
6.3. Trưởng hợp miễn thuyết minh giả trị hơp lý.
6.4. Lý do khi không xác định được giá trì hợp lý.
6.5. Chính sách định giả các tải sàn tài chính thuộc Danh mục tải sản tài chinh cùa CTCK theo nguyên tắc giá gốc (Nếu có).

7. Thông tir> bẻ sung cho các Báo cáo tài chính 
A. Thuyết minh vể Báo cáo tình hình tài chinh

(Đơn vị tinh: VND)

A.7.1. Tiền Cuối ký Đầu kỳ

- Tiền mặt tại quỹ 8,927,057,989 25,080.625.334
- Tiền gửi ngăn hàng cho hoạt dộng CTCK 18021 130411 4,447,671.552
- Tièn đang chuyên
- Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lành
- Tièn gừi bù trừ và thanh toán giao dịch

Cộng 26,948,188,400 29,528,296,886

A.7.2. Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong năm
CHi TIẾU Khối luyng giao dịch thực hiện Glẳ tri khối lưxyng giao dịch thực

a) Của CTCK
- Cổ phiếu
-Trái phiếu
- Chứng khoán khác

Cộng -
b) Của Nhà đầu tư
- Cố phiếu 41,505,906 994,945,739.200
- Trái phĩéu
- Chứng khoán khác

Cộng 41,505,906 994,945.739,200

A.7.3. Các loại tải sán tài chinh
7.3.1 Tài sân tál chính ghl nhận thòng qua lăi/lỗ (FVTPL);

Tài sản FVTPL
Cuối năm Đầu nâm

Giá gốc Giá trì hợp lý Giá gốc Giá tri hơp lý

Cộng
7.3.2. Tài sản tài chinh sân sàng đế bán (AFS)

Tài sản APS
Cuối năm Đầu năm

Giá gốc Giá trì hợp lý Giã gốc Giá trị hợp lý

Cộng
7.3.3. Các khoán đầu tư nắm giữ đến ngáy đáo hạn (HTM)

Tái sản HTM Cuối kỳ Đàu kỳ
_ Tiền gứi tiết kiệm có kỳ hạn 12 tại Ngân hàng TMCP 

Câng thương Việt Nam - Chl nhánh 7 TPHCM
Cộng • -

7.3.4. Các khoản cho vay và phải thu _____________________________________________________________________________________________ _

I — n r z  I..................................... cu & kỳ ....................................I...................................Đầu kỷ.................................. ]
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Giá gốc Giá trị hợp lý Giá gốc Giá trị hợp lý

Cộng

'  7.3.5. vè tình hình biến động các khoản đầu tư theo nhóm do đánh giá lại theo giá thị trưửng hoặc theo giá trị ghi sồ (Đối với các khoăn đầu tư không có gíá trị thi 
trường) cuối kỷ:

Báng tình hình biến động giá trị thị trường hoặc giá tri 4 loại tái sàn tài chính 
Thuộc Danh mục tài sản tài chinh của CTCK

STT
Các loại tái 

sản tài 
chinh

N N-1

f
Giá rhua

Giá trị thị 
trường 

hoặc giá 
trị kỷ này

CL đánh giá kỳ này Giá tri 
đánh giá lại Giá mua

Giá trị thị 
trường 

hoặc giá tri 
kỳ trước

CL đánh giả kỳ trước Giá trị 
đánh giá 

lạiChênh 
lệch tăng

Chênh lệch 
giảm

Chênh lệch 
tảng

Chênh 
lêch giảm

A B 1 2 3 = (2-1) 4 = (1-2) 5 = (1+3-4) 6 7 8 = (7-6) 9 = (6-7) 10 = 
(6+8-9)

1 FVTPL
1 Cố phiếu - - - -
2 Trái phiếu - - - -
3 Tiền gửi 

có kỳ hạn 
cố định

II AFS
Cộng - - - -

CTCK phài thuyết minh minh bạch cắc nguyên tắc tinh và cơ sở tham chiéu đề xác đinh giá trị thị trường hoặc giá trị đói với 4 toại tài sàn tâi chinh thuộc Danh 
mục đàu tư của CTCK.

Trường hợp CTCK hạch toàn TSTC theo phương pháp glá gốc và lập dự phóng giàm giá các TSTC thì cần phái thuyết minh tinh hình lập dự phóng giám glắ các 
TSTC như sau:

STT Loại TSTC

Cơ sớ lập dự phòng kỳ này
Glá trị lập 
dự phòng 
kỳ trước

Mức trích 
lập hoặc 

hoán nhập 
kỳ này

SỐ lượng
Giá Sổ 

sách kế  
toán

Giá thị 
trường tạĩ 
thời điểm 
lâp BCTC

Giá trị lặp dự 
phòng ký náy

A B 1 2 3 4 5 6

I
TSTC
FVTPL

1 CỖ phiếu A

2
Trái ptìiẻu 
B

4

Cộng

II TSTC HTM

III
Y ồ ĩố c h o
vay

IV TSTC AFS
Cộng

A. 7.4. Dự phòng suy giảm giá tri tài sản tài chính và tài sàn nhận thé chấp Cuối kỳ Đầu kỳ

công -

A.7.5. Các khoản phải thu Cuối kỳ Đầu kỳ

công -

7.5.1. Các khoản phải thu bán các khoản đầu tư Cuối kỳ Đầu kỳ

cong - -
Trong đố:
- Chi tiết các khoàn phải thu vè bán các khoản đầu tư không cố khả năng thu hòi

7.5.2. Các khoán phài thu và dư thu cổ tức. tiền lải các khoản đầu tư Cuối kỳ Đâu kỳ
150,449,892 145.608.446

công 150.449.892 145.608.446
Trong đo:
Chi tiết các khoản phải thu và dự thu khó đòi về cổ tức. tiền lãi các khoản đầu tư

7.5.3. Các khoản phải thu các khoản đầu tư đáo hạn Cuối kỳ Đàu ký

công 0 0
Trong đó:
Chi tiết các khoản phải thu các khoản đầu tư đáo hạn không có khả năng thu hồi vốn

7.5.4. Phái thu hoạt động Margin Cuối kỳ Đẩu kỳ
42.969,000,000 40,288.500.000

công 42.969.000.000 40.288.500.000

7.5.5. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cểp Cuối kỳ Đầu kỳ

công 0 Ọ

7.5.6. Phài thu về lỗi giao dịch chứng khoán Cuối kỳ Đầu kỳ

Page 4 o f15



[______________________________________CấQg_____________ I I ______________________[__________8_________ ]__________ 8

7.5.7. Phải thu khác Cuối kỳ Đẩu kỳ
3,723,357 8,402,022.249

.... công 3.723,357 8.402.022.249
Trong đo:
Chi tiết phải thu khác khó đòi

A.7.6. Dự phỏng phải thu khó đòi
CTCK phải thuyét minh chi tiết vè loại phải thu khó đói phải lập dự phòng (chi tiết theo loại, nhóm, đối tượng phải thu khó đòi)

Loại phải thu khó đòi phải lập dự 
phòng

Giá tri phải 
thu khó đòi

Cuối kỳ

STT Tham chiếu Số đầu 
năm

Sổ trích lặp 
trong kỳ

Số hoán 
nhập trong

___ M ____
Số cuối kỳ

Đầu kỳ

1 Dự phòng khó đòi phải thu bán 
các tài sản tài chinh
Khách hàng A

'■*1Khách hàng B

2 Dự phóng khó đòi phái thu và dự
Khách hàngA
Khách hàng B

3 Dự phòng nợ phài thu cấc khoàn
Khách hàngA
Khách hàng B

4 Dự phòng nợ phải thu khác khó
Khách hàng A
Khách háng B

Cộng

A.7.7. Hàng'tồn kho Cuối kỳ Đầu kỳ
- Vật tư văn phòng
- Công cụ, dụng cu

cong 0 Ọ

A.7.8. Chi phí trả trước Cuối kỳ Đầu kỳ
a) Chi ph i trà trưírc ngắn hạn 156,634,993 205,223,140
- ...

Cồng 156,634.993 205.223.140
b) Chi ph i trà trước dài hạn
- Chi phí trả trước vẻ thuê hoại dong TSCĐ
- Chi phí thành lập Công ty
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn
- Chi phi cho giai đoạn triển khai không đù tiêu chuán ghi nhận lả TSCĐ vỏ hình
- Chi phí công cụ, dụng cụ, Chi phi dịch vụ 534,886,973 161,709,768

CỌne 534,886^973 161.709,768

A.7.9. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán Cuối kỳ Đầu kỳ
- Tiền nộp ban đầu 3,220,166,167 3,220,166,167
- Tiền nộp bổ sung 500,406,382 500,406,382
- Tiền lãi phân bỗ trong năm 178,822,370 178,822,370

.....

00.18_____________________________________ 3.899.394.919 3.899.394.919
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\  A.7.10. Tình hình tăng, giảm tái sản cổ định hữu hình:

Khoản mục Nhà cừa, vật kiến trúc Máy móc, thlét bị
Phưomg tiện vận tải, 

truyền dẫn
TSCĐ hữu hình khác Tồng cộng

Nguyên giá TSCĐ 
hữu hinh
số dư đầu năm 2,290,209,857 1,498,176,224 3,788.386.081
- Mua trong năm 52,000,000 52.000.000
- Đấu tứ XDCB hoàn 
thành

........... ............... X —
.

- Tăng khác 46,255,000 46.255,000
- Chuyên sang bát 
động sản đầu tư (...) (...) (...) (...) (...) (...)
- Thanh lý, nhượng 
bán
- Giàm khác (...) (...) (...) (...) (...) (...)

(...) (...) (...) (...) (...) (...)
Số dư cuối năm - 2,342,209,857 1,544,431.224 - 3.886.641,081
Giá trị hao mòn lũy 
kế
số dư đầu năm 1.946,887,594 1,388,934,178 3,335.821,772
- Khèu hao trong 
năm 46,710,838 66,641,577 113,352.415
- Tăng khác
- Chuyên sang bát 
động sản đầu tư (...) (...) (...) (...) (...) (...)
- Thanh lý, nhượng 
bán
- Giàm khác (...) (...) (...) (...) (...) (...)

(...) (...) (...) (...) (...) (...)
Số dư cuối năm - 1,993,598,432 1,455,575,755 - 3,449.174.187
Giá tri còn lại của 
TSCĐ hữu hình
- Tại ngày đầu năm 343,322,263 109,242.046 - - 452,564,309
- Tại ngày cuối năm - 348,611.425 88,855,469 - - 437,466.894
Đánh giá theo giã tri 
hợp lý

- Giá tri còn lai cuối năm cùa TSCĐ hữu hình đă dùng để thè chấp. càm cố đàm báo các khoán vay:
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đă khẩu hao hét nhưng vãn cồn sử dụng:
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý: 1.928.331.724 đồng
- Các cam két vè việc mua. bán TSCĐ hữu hlnh có giá trị lớn trong tương lai:
- Các thay đổi khác vé TSCĐ hữu hình:
A.7.11. Tình hình tăng, giám TSCĐ vô hình______________________________________________

Khoản mục Quyèn sử 
dụng đất

Quyền phát 
hành

Bản quyên, 
bằng sáng 

chế
TSCĐ vô hình khác Tồng cộng

Nguyên giá TSCĐ vô hình
Số dư đầu năm 3,160,519,500 3,160.519,500
- Mua trong năm -
- Tạo ra từ nội bộ Công ty -
- Tăng do hop nhất kinh doanh -
- Tăng khác -
- Thanh lý, nhượng bán (...) (...) (...) (...) (...) -
- Giảm khắc (...) (...) (...) (...) (...) -
Số dư cuối năm - - - - 3.160,519.500 3 160 519,500
Giá tri hao mòn lũy ké -
Số dư đầu năm 2,572,614,364 2,572.614,364
- Khấu hao trong năm 66 156 125 66.156.125
- Tăng khác -
- Thanh lý, nhượng bán (...) (...) (...) (...) (...) -
- Giầm khác (...) (...) (...) (...) (...) -
Số dư cuối năm - - - - 2,638,770,489 2,638,770,489
Giá tri còn lai cùa TSCĐ vỗ hình -
- Tại ngày đầu năm - - - - 587,905.136 587.905,136
- Tại ngày cuối năm - - - - 52T749 011 521.749,011
Đánh giá theo giá tri hợp lý
* Thuyết minh số liệu và glài trinh khác
(Nếu có).

A.7.12. Các tài sàn đã cầm có, thế chấp
Tài sản Cuối kỳ Đầu kỳ Mục đích

a) Ngắn hạn

Cộng
b) Dài hạn

Cộng
A.7.13. Tài sán tài chinh niêm yét/đăng ký giao dịchcúa CTCK______ _______________________________

Tài sản tài chinh I Cuối kỳ [  Bầu kỳ
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1. Tái sản tài chinh giao dịch tự do chuyến nhượng
2i Tài sản tài chinh giao dịch hạn chế chuyền nhượng
3. Tài sàn tài chính giao dịch cầm cố -------

4. Tài sán tài chinh phong tỏa, tạm giữ
5. Tải sàn tài chinh chờ thanh toán
6. Tài sản tài chinh chờ cho vay
7. Tài sản tài chính ký quỹ đàm bào khoản vay

Cộng 0 6
A. 7.14. Tài sàn tái chinh đs lưu kỳ tại VSD và chưa giao dịch của CTCK

Tài sản tài chính Cuối kỳ Đầu kỳ
1. Tài sần tài chinh đã lưu ký tại VSD và,chưa giao dịch, tư do
2. Tài sản tài chinh đả lưu ký tại VSD và'chưa giao dịch, hạn chế
3. Tải sản tài chinh đâ lưu ký tại VSD vá chưa giao dịch, cầm cố
4 Tài sản tài chinh đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, phong tòa.

Cộng
A. 7.15. Tài sàn tai chinh chờ về cùa CTCK

Tài sản tài chính Cuối kỳ Đầu kỳ

Cộng 0 0
A. 7.16. Tài sẩn tài chinh sừa lỗi giao dịch của CTCK

Tài sản tài chính Cuối kỳ Đầu kỳ

Cộng
A.7.17. Tài sán tài chinh chưa lưu kỷ tại VSD cùa CTCK

Tài sản tải chính Cuối kỳ Đầu kỳ
............................... ............. ....................................................................

Cộng
A.7.18. Tài sán tái chinh được hưởng quyền cùa CTCK

Tài sản tài chính Cuối kỳ Đầu kỳ

Cọng
A.7.19 Chứng khoán nhận ủy thắc đấu giẳ của CTCK (Néu có)

Loại chứng khoán Cuối kỳ Đầu kỳ

Cộng
A. 7.20. Tài sàn tâi chinh niêm yếưđăng ký giao dịch của Nhà đẩu tư

Loại chứng khoán Cuối kỳ Đầu kỳ
1. Tài sản tảl chinh giao dịch tư do chuyến nhượng
2. Tải sản tái chính giao dịch hạn chế chuyên nhượng
3. Tài sản tải chinh giao dịch cầm cố
4. Tài sản tài chinh phong tồa. tạm giữ
5. Tài sản tài chính chờ thanh toán
6, Tài sàn tài chính chờ cho vay

Cộng
A.7.21. Tài sán tài chinh đâ lưu ký tại VSD và chưa giao dịch cùa Nhà đấu tư

Tài sàn tài chính Cuối kỳ Đầu kỳ
1. Tài sán tài chinh đã lưu ký tại VSD vá chưa giao dịch, tư do
2. Tài sản tài chinh đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế
3. Tải sản tài chinh đă lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, cầm cố
4. Tài sán tài chinh đâ lưu ký tại VSD vả chưa giao dịch, phong tòa.

Cộng
A. 7.22. Tẳi sản tài chinh chờ vè cùa Nhà đều lư

Tái sản tài chinh Cuối kỳ Đầu kỳ

Cộng

A. 7.23. Tài sàn tài chính chưa luv ký tại VSD của Nhà đẩu tư
Tài sản tái chinh Cuối kỳ Đầu kỳ

Cộng
A. 7.24. Tài sán tài chinh được hưởng quyển cùa Nhá đàu tư

Tài sản tài chính Cuối kỳ Đầu kỳ

Cộng
A. 7.25. Tiền gửi của Nhà đảu tư

Tiền gữi cùa Nhá đầu tư Cuối kỳ Đầu kỳ

1. Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương 
thức CTCK quản lý

3,851,166.524 2.566,259,860

1.1. Tièn gừl cùa Nhá đầu tư trong nước về giao dịch chứng khoán 
theo phương thức CTCK quán lý

3.851.166,524 2,566,259,860

1.2. Tièn gừi cùa Nhá đầu tư nước ngoải về giao dịch chứng khoản 
theo phương thức CTCK quản lý

2. Tiền gửi tống hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng
3. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán cùa Nhà đầu 
tư

5.826,141,500 6.721,354.751
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3.\. Tièn gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà 
đầu tư trong nước

5,826,141,500 6,721,354.751

3.2. Tiên gừi bù trứ vả thanh toán giao dịch chứng khoán cùa Nhà 
đầu tư nước ngoái

Cộng 9,677,308,024 9,287,614,611
A. 7.26- Tiến gửi của Tổ chức phát hành

Tièn gửi cùa Tố chửc phát hành Cuối kỳ Đầu kỳ

1. Tiền gửi bán chứng khoán bảo lãnh, đại lý phát hành
2. Tiền gửi thanh toán gốc, tiền lâi và cổ tức cùa Tổ chức phát hành

Cộng

A. 7.27. Phài trà mua các tài sàn tái chính Cuối kỳ Đầu kỳ
7.27.1 Phải trả vè mua các tái sản tải chinh

Cộng
7.27.2. Phải trà khác vè hoạt động đầu tư
CTCK phải thuyết minh chi tiết theo nhỏm đối tượng phải trả

Cộng

A7.28. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán Cuối kỳ Đầu kỳ
7.28.1. Phải trả cho Sở Giao dịch chứng khoán 81,924,053 53,923,382

Cộng 81,924,053 53,923,382
7.282. Phải trá vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán

Cộng 0 0
7.28.3. Phải trả về chứng khoán giao, nhận đại lý phát hành

Cộng 0 0
7.28.4. Phải trả Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) 70,000,000 70,000,000

Cộng 70,000.000 70 000000
7.28.5. Phải trả tố chức, cá nhân khác 3,547,514 10,163 605
CTCK phải thuyết minh chi tiết theo nhóm đòi tượng phải trả

Cộng 3,547,514 10.163,605

A.7.29. Phải trả cổ tức, gốc và lâi trái phiếu Cuối kỳ Đàu kỳ

- Phải trà hộ cô tức, gốc và lãi trải phiếu cho Nhà đầu tư
- Phải trả cố tức cho cố đông hoặc lợi nhuận cho thành viên góp vốn

/  Cộng

A 7.30. Thuế và các khoản phải nộp Nhã nước Cuối kỳ Đầu kỳ
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp 3,211,966 24.561.602
- Thuế Thu nhập cá nhản 299,675,296 531433.126
- Các loại thuế khác (thuế nhà thầu) - 290,040
- Các khoản phí. lệ phí và các khoản phài nộp khác

Cộng 302,887,262 556,284,768

A 7.31. Phải trả TỐ chức phát hành chứng khoán Cuối kỳ Đáu kỳ
- Chi tiết theo các đối tượng phâi trả. phải nộp khác

Cộng

A.7.32. Chi phí phải trả Cuối kỳ Đầu kỳ
- Chi phí kiểm toán 54,999.999 27,500,001
- Chi phí khác 16.727.587 9,223,650

Cộng 71 727 586 36 723,651

A. 7.33. Phải trả lỗi giao dịch chứng khoán Cuối kỳ Đầu kỳ
- Phải trả lỗi giao dịch chứng khoán tự doanh
- Phải trả lỗi giao dịch chứng khoán môi giới
- Phải trà lỗi giao dịch chứng khoán chưa xác định được đối tượng

Cộng

A 7.34. Phải trả người bán
CTCP Phát triển Phần Mềm Chứng Khoán Việt Nam 
Công Ty MTV Phần Mềm Phúc Khang 
Nhà cung cẩp khảc

Cuối kỷ Đầu kỳ
157,500,000 157,500.000
25,000,000 25,000,000

(90,895,000)
Cộng 182,500,000 91,605,000

A 7.35. Phải trà, phải nộp khác Cuối kỳ Đầu kỳ
- Bảo hiểm xã hội, y tế, kinh phí công đoàn -

- Phi giao dịch phải trả nhà đầu tư
- Phải trả khác 49,381,090 49.709,095

Cộng 49,381,090 49 709,095

A 7 36 Tồi sàn thuế thu nhập hoên lạ i vồ thuế thu nhập hoẵn lạ i phả i trà

Tài sàn thuế thu nhập hoân lại và thuế thu nhập hoàn lại phải trả Cuối kỳ Đầu kỳ
a) Tái sàn thuế thu nhâp hoản lai:
- Tài sản thuế thu nhập hoân lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm
■ Tái sản thuế thu nhập hoản lại liên quan đến khoản lỗ tinh thuế
- Tài sán thuế thu nhập hoàn lại liên quan đến khoản ưu đẫi tinh thuế
- Khoản hoàn nhập tài sán thuế thu nhập hoãn lai đầ dươc ghi nhận

Page 8 of 15



Cộng
b) Thuế thu nhập hoản lại phải trả
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch
- Khoản hoàn nhập thué thu nhập hoãn lại phải trá đả được ghi nhặn
- Thuế thu nhặp hoãn lại phái trả

Cộng
A. 7.37. Vay ngắn hạn (chi tiét theo cắc loại vay phát sình trong kỳ hoạt động của CTCK)

Loại vay ngắn hạn Lãi suất vay Số dư đầu kỳ Số vay trong kỳ số trà trong kỳ SỐ dư cuối kỳ
- Vay ngân hàng (Chi tiét theo 
mục đích vay/Thời hạn vay)

- Vay cá nhân (Chi tiết theo mục 
đích vay/Thời hạn vay)

- Vay của đối tượng khác (Chi tiết 
theo mục đlch vay/Thời hạn vay)

Cộng
- Cấc loại Vay ngản hạn khác
Chì tiết theo các loại vay

Cộng
A. 7.38. Vay và nợ dài hạn:

Các loại vay vá nợ dài hạn Lãi suét vay Số dư đầu ký Số vay trong kỳ Số trả trong kỳ SỐ dư cuối kỳ
a) Vay dài hạn
- Vay ngân hàng (Chi tiết theo 
mục đích vay/Thời hạn vay)

- Vay đối tượng khác'(Chi tiểt 
theo mục đích vay/Thờl hạn vay)

b) Nợ dài hạn
- Thuê tái chinh
- Nợ dải hạn khác

Cộng

- Cấc khoản nợ thuê tài chinh

/

Thòi hạn

Cuối kỳ Đẩu kỳ
Tổng 
khoản 
thanh 

toán tiền 
thuê tài

Trả tiền lải 
thuê

Trả nợ 
góc

Tổng 
khoản 

thanh toán 
tiền thuê 
tài chính

Trả tiền lăl 
thuê

Trả nợ 
gốc

Tứ 1 năm trở xuống
Trên 1 nâm đến 5 năm
Trẽn 5 năm
A. 7.39 Phái trà Nhá đàu tư

Loại phải trả Cuối kỳ Đầu kỳ
1. Phái trả Nhà đầu tư - Tiền gừl của Nhà đầu tư vè tiền gửi giao dịch chứng khoán 
theo phưomg thức CTCK quản lý

3.851,166.524 2.566.25S 860

1.1. Của Nhà dấu tư trong nước 3,851,166,524 2,566.259.860
1.2. Của Nhà đầu tư trong nước
2. Phải trả Nhà đầu tư - Tiền gửi về bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán cua 
Nhà đầu tư

5.826.141.500 6.721.354.751

2.1. cùa Nhà đầu tư trong nước 5.826.141,500 6.721,354,751
2.2. Cùa Nhà đầu tư nước ngoải
3. Phải trả khác cùa Nhà đầu tư
3.1. Của Nhà đẳu tư trong nước
3.2. Của Nhà đầu tư nước ngoài

Cộng
A.7.40. Phàì trẩ cùa Nhà đẩu tư vè dịch vụ cho CTCK

Cuôi kỳ Đầu ký
1. Phải trả phi mỗi giới chứng khoán
2. Phải trá phí lưu ký chứng khoán
3. Phàl trả phi tư vấn đầu tư

Cộng
A, 7.41. Phẳi thu, phải trả của Nhà đàu tư về sữa lỗi giao dịch

Cuối kỳ Đầu kỳ
1. Phải thu cùa CTCK về sửa lỗi giao dịch cùa Nhà đầu tư
1.1. Phải thu cùa CTCK về sừa lỗi giao dịch của Nhà đầu tư trong nưóx;
1.2. Phải thu cùa CTCK vè sữa lỗi giao dịch cùa Nhà đầu tư nước ngoài
2. Phái trả CTCK vè lỗi giao dịch
1.1. Phải trả CTCK vè lỗi giao djch cùa Nhà đầu tư trong nước
1.2. Phải trà CTCK về lí i giao dịch cũa Nhà đầu tư nưOc ngoài

Cộng
A. 7.42. Phải trả vay CTCK của Nhá đẩu tư

Các khoản phải trả Cuối kỳ Đầu kỳ
1. Phải trả nghiệp vụ margin
2. Phải trá gốc margin
2.1. Phái trà góc margin cùa Nhà đầu tư trong nước
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22. Phải trả gốc margin cùa Nhà đầu tư nước ngoài
3. Phải trá lãi margin
3.1. Phái trả lải margin của Nhà đầu tư trong nước
3.2. Phải trả lãi margin cùa Nhà đầu tư nưởc ngoài
4. Phải trả nghiệp vụ ứng trước tièn bán chứng khoán
4.1. Phải trà gốc nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán
a) Phái trả gốc nghiệp vụ ứng trước tièn bán chứng khoán của Nhà đầu tư trong
b) Phải trà gốc nghiệp vụ ứng trước tièn bán chứng khoán của Nhà đầu tư nước
4.2. Phải trả lải nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán
a) Phải trả lãi nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cùa Nhà đầu tư trong nước
b) Phái trà lỗi nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cúa Nhà đầu tư nước

Cộng
A 7.43. Lợi nhuặn chưa phân phối

Lợi nhuận chưa phân phối Cuối kỳ Đằu kỳ

1 Lợi nhuận đả thực hiện chưa phân phối 5.369,126.950 5,350.434,153
2 Lợi nhuận chưa thực hiện

Cộng 5,369,126,950 5,350,434,153

Tình hình phârPphối thu nhập cho cổ đông hoặc các thành viên góp vòn Cuối kỷ Đâu ký

1 Lải đả thưc hiện chưa phân phối năm trước (tại 31/12/20....)
2 Lỗ chưa thực hiện tinh đến:.../.../20...
3 Lố/lải đả thực hiện năm nay tinh từ 01/01/20,- đến ./. /20.. ..
4 Co’ sờ lợi nhuặn phân phối cho cổ đông hoặc các thành viên
5 SỔ trích các quỹ từ lợi nhuận

Quý...
Quỹ

6 Số lải phân phối cho cho cổ đông hoặc các thành viên góp
7 Thuể phải nộp tính trên thu nhập phân phối cho Nhá đàu tư
8 Tổng thu nhập phân phối cho cho cố đông hoặc các thánh

(*) Thuyết minh vé câc chi tiêu ngoài Bào cào tinh hinh tài chinh
1. Tái sản cố định thuê ngoái số cuối kỳ

STT - Chi tiễi theo nhóm
Cộng

Số đầu ký

2. Chứng chì có giá nhận giữ hộ 

S ÍT  - chi tiết theõ nhom
Cộng

Số cuối kỷ Số đầu kỳ

3. Tài sản nhặn thế chấp 

STT - chi iĩểt theo nhóm
Cộng

Số cuối kỳ Số đầu kỳ

4. Nợ khó đòi đả xử lý SỐ cuối kỳ Số đàu kỳ
STT - Chi tiết theo các nhóm đối tượng 

nợ khó đòi đã xử lý (Phải thu bán 
các tải sản tải chinh, trong đó Các 
khoản đầu tư nâm glứ đến ngày 
đáo hạn không thu hồi được vốn, 
phải thu vá dự thu cồ tức. tièn lãi 
các khoản đầu tư, phái thu khác)

Cộng

5. Ngoại tệ các loại Số cuối kỳ Số đầu kỳ
STT - Chi tiết theo các loại

Cộng

6. Cổ phiếu đang lưu hành Số cuối kỳ Sò đầu kỳ

STT
- Chi tiết theo

. Loại < = năm;
. Loại > hơn 1 năm.

Cộng

7. CỔ phiếu quỹ Số cuối kỳ Số đầu kỳ

STT
- Chi tiết theo

. Loại < = năm;
Loại > hơn 1 năm.

Cộng

8. Chứng khoán niêm yét lưu ký tại VSD Số cuối kỳ Số đáu kỳ

STT
- Chi tiét theo

. Loại < = năm;
Loai > hơn 1 năm.
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Cộng [

9- Chứng khoán chưa niẽm yết lưu ký tạì Số cuối kỳ Số đầu kỳ

STT
- Chi tiết theo

. Loại < = năm;
. Loại > hon 1 năm.

Cộng

10. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch của CTCK SỐ cuối kỳ Số đầu kỳ

STT
- Chi tiết theo

. Loại < = năm;
. Loại > hơn 1 năm.

Cộng

11. Chứng khoán niêm yét chưa lưu ký của Số cuối kỳ Số đầu kỳ

STT
- Chi tiét theo

. Loại < = năm;
. Loại > hơn 1 năm.

Cộng

12. Chứng khoán chưa niêm yết chưa lưu ký SỐ cuối kỳ Số đầu kỳ

STT
- Chi tiết theo

. Loại < = năm;
Loại > hơn 1 năm.

Cộng

13. Chứng khoán nhận uy thác đấu giá SỐ cuối kỳ Số đầu kỳ

STT
- Chi tiết theo

. Loại < = năm;
. Loại > hơn 1 năm.

Cộng

14. Tiền gửi cùa Nhà đầu tư SỐ cuối kỳ SỐ đầu kỳ

/

STT

Tiền gừi cùa Nhà đầu 
tư về hoạt động môi 
giới chứng khoán 3,851,166,S24 2,566,259,860

- Tiền gửi của Nhà 
đầu tư về giao dịch 
chứng khoán theo 
phương thức CTCK 
quản lý;

3,851,166,524 2,566,259,860

- Tỉền gửi cùa Nhà 
đầu tư về ủy thác đầu 
tư

Tièn gừi cùa Nhà đầu 
tư vãng lai

Cộng

15. Bù trừ và thanh toán mua, bán chứng Số cuối kỳ Số đầu kỳ
BÙ trừ và thanh toán 
mua, bán chứng 
khoán của nhà đầu tư 
trong nước

5,826,141,500 6,721,354,751

-

Bù trừ và thanh toán 
mua, bán chứng 
khoán cùa nhá đầu tư 
nước ngoài

Bù trừ và thanh toán 
mua, bán chứng 
khoán úy thảc đầu tư

16. Phải thu, phải trả về sửa lổi giao dịch cùa 
Nhà đầu tư

Số cuối kỳ Số đầu kỳ

Phải thu về sừa lỗi 
giao dịch cùa Nhả 
đầu tư
Phải trả về sửa lỗi 
giao dịch cùa Nhà 
đầu tư

Cộng

B. Thuyểt minh vè Báo cáo kết quá hoạt động
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B 7.45. Thu nhập
7.4%-1 ■ Lài, lỗ bán các lài sàn tái chinh

STT
Danh mục các khoăn 

đầu tư
Số lượng 

bán Glá bán Tổng giá trị 
bán

Giá vốn 
bình quân 
gia quyền 
tính đến 

cuối ngáy 
qiao dịch

Lãi, lỗ bán 
chứng 

khoán kỳ 
náy

Lâi, lỗ bán 
chứng 

khoán lũy 
ké đến kỳ 

này

Lãi. lỗ bán 
chứng 

khoán Năm 
N-1

A B 1 2 3=1*2 4 5=3-4 6 7
1 cố phiếu niêm yết -
2 CỔ phiếu chưa niêm
3 Trải phiếu niêm yết’-

10 Tống cộng
Số liệu trinh báy cùa bàng này chỉ tiết theo Danh mục đầu tư của CTCK 
7.45.2. Chênh lệch đánh giá lại các tải sàn tải chinh __________

STT
Danh mục các loại tài sản tài 

chính

Giá tri mua 
theo sổ kế 

toán

Giá thị 
trường hoặc 
Giá trị hợp lý

Chênh 
lệch đánh 
giá lạl kỳ 

này

Chênh lệch 
đánh giá lại 

kỳ trước

Chênh lệch 
đièu chinh 
sổ ké toán 

.....kỳ này.....
A B c D E=c-D F G=E-F
I Loại FVTPL
1 Cổ phiếu niêm yết
2 CỔ phiếu chưa niêm yết
3 Trái phiếu niêm yết

.....4.... Trải phiếu chưa niêm yét
bông cụ thị trường tièn tệ

6 Các khoản đầu tư phải sinh niêm 
yết

7 Các khoản đầu tư phái sinh chưa 
niêm yết

8 Các khoản đằu tư cho vay
9 Các khoản đầu tư đem thế chấp

10
Các khoản đầu tư mua chưa 
chuyển quyền sờ hữu

II Loại HTM

III
Loại các khoản cho vay và phải 
thu

IV Loại AFS
Cộng

CTCK phái nêu cơ sờ đánh giá lại các loại đầu tư theo từng nhóm, loại của 04 loại tài sán tài chinh cùa CTCK (nếu có): 
7.45.3. Cổ tức vả tiền lải phát sinh từ các tải sàn tải chinh FVTPL, Các khoản cho vay, HTM, AFS___________

STT Các loại doanh thu hoạt động Năm nay Năm trước
khác Kỳ này Lũy kế đến Kỳ này Lũy kế đến

1 Từ tài sản tài chính FVTPL
2 Từ tải sản tài chính HTM
3 Từ các khoản cho vay
4 Từ AFS

Cộng
7.45.4. Doanh thu ngoài thu nhập các tái sán tải chinh

STT
Các loại doanh thu hoat động 

khác
Năm nay Năm trước

Kỳ náy Lũy kế đén Kỳ này Lũy kế đến
1 Thu nhập hoạt động khác
2 Doanh thu cho thuê tài sản
3 Doanh thu các dịch vụ tài chính 2,599,394,782 12,121,793,152 2,473,978,108 12.035,691,779

4
Doanh thu từ trả hộ gốc. lâl trái 
phiếu và cổ tức cùa Tổ chức phát 
hành

Cộng 2,599,394,782 12,121,793,152 2,473,978,108 12.035,691.779

Ghi chú: Doanh thu cắc hoạt động cung cấp dịch vụ trên Báo cáo Két quá hoạt động phản ánh doanh thu thuần (net) cùa các loại doanh thu này. Khi CTCK có 
phát sinh các khoán giảm trừ doanh thu néu có. cấn ghi nhận riêng biệt các khoản giàm trừ doanh thu và doanh thu đẳ phát hành hóa đơn. só liệu tổng hơp vè 
doanh thu ban đàu và các khoản giảm trứ doanh thu được trinh bày chi tiết theo từng loại dịch vụ đã thực hiện của kỳ báo cáo.

Chi tiẽu nảy bổ sung cho Chỉ tièu Mã sổ 11 của Bâo cảo Kết Quá hoat đòng riêng,
7.45.5. Chi phi ngoải chi phi các tải săn tải chinh_______________________________

Năm nay Năm trước
Kỳ này Lũy ké đến Kỳ náy Lũy kế đến

1
Chi phí hoạt động cung cấp dịch 
vụ khác

2 Chi phí cho thuê tái sàn
3 Chi phi dịch vụ tài chinh khác

4
Chi phi từ trả hộ gốc, lãi trái phiéu 
vá cồ tức của Tồ chức phát hành

-

5 Chi phí lãi tiền gửi có ký hạn
6 Chi phí khác
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[________________21___________ Cộng
SM_chÚỊ Chi iiẽu náy bổ sung cho Chỉ liêu Mã sé 32 của Báo cáo Két quả hoạt động riêng. B 7.46. Doanh thu hoạt động tải chinh

STT Loại doanh thu hoạt động tài chính
Năm nay Năm trước

Kỳ nảy Lũy ké đến Kỳ nảy Lũy ké đến
1 Chênh lệch tỷ giá hốĩ đoái

1.1
Chénh lệch lải tỷ giá hối đoái đả 
thực hiện

1.2 Chênh lệch lãi tỳ giá hối đoái 
chưa thực hiện

2

Doanh thu cổ tức từ các khoản 
đầu tư vào công ty con, công ty 
liên kết, liên doanh phát sinh 
trong kỳ

3 Doanh thu, dự thu cổ tức. phát 
sinh trong kỳ

4 Doanh thu lãi tiền gửl không kỳ 
hạn 7,816,398 247.488,803 803,726,806 1,527,680,719

5
Doanh thu hoạt động tài chính 
khác 669,395,707 2,250,446,352 722,776,604 722,776.604

Cộng
B 7-47. Chi phì hoat đông cung cắp dich vu

STT Loại chi phi
Năm nay Năm trước

Kỳ này Lũy kế đến Kỳ này Lũy kế đến
1 Chi phi nghiệp vụ môi giới chứng 

khoán 386,850,890 2,426,866,937 603,321,224 3,845.594,206

2 Chi phi nghiệp vụ bảo lảnh, đại lý 
phát hành chứng khoán

3 Chi phí nghiệp vụ tư ván đầu tư 
chứng khoán

4 Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng 
khoán 222,640,179 898,828,967 225,290.916 801,649,302

5 Chi phí hoạt động tư ván tái chinh
6 Chi phi các dịch vụ tài chính khác
7 Chi phí cho thuê, sử dụng tải sản
8 Chi phí trà hộ gốc, lãi trái phiếu và
9 Chi phi dịch vụ khác
10 Chi dư phòng và xử lý tốn thất

Cộng 609,491,069 3,325,695,904 828,612.140 4,647,243,508
B 7.48. Chi.ohí tài ch nh

STT Loại chl phí tài chính
Năm nay Năm trước

Kỳ này Lũy kế đến Kỳ này Lũy kế đến
1 Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái

1.1 Lỗ chênh lệch tỳ giá đâ thực hiện

1.2
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực 
hiện

2 Chi phí lãi vay

3
Lỗ bán, thanh lý các khoản đầu 
tư vào công ty con. công ty liên 
kết, liên doanh

4 Chi phi tài chính khác
Cộng

B 7.49. Chi D h l bánh àng

STT Loại chì phi bán hàng
Nám nay Nám trước

Ký này Lũy kế đến Kỳ này Lũy kế đén
1 Chi phi nhân viên quàn lý
2 BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN nhân 

vién bán hàng

3 Chi phi vặt tư văn phóng
4 Chi phí công cụ, dụng cụ
5 Chi phí khấu hao TSCĐ
6 Chi phí dịch vụ mua ngoài
7 Chi phi khác

Cộng
B 7.50. Chi Phi quán lý CTCK

STT Loại chi phi quản lý CTCK
Năm nay Năm trước

Kỳ náy Lũy kế đến Kỳ này Lũy kế đến

1
Chi phí lương vá các khoăn khác 
theo lương 1,173,631,118 3.612,915,449 1,040,273,839 3,112,333,791

2 BHXH. BHYT, KPCĐ. BHTN 44.248.454 174,511,381 42,188,880 159,853^370

3
Chi phí bảo hiếm trách nhiệm 
nghề nghiệp

4 Chi phi vật tư văn phòng
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• 5 Chi phí công cụ, dụng cụ 120,393,996 222,175,228 31,045,950 84,690,766
6 Chi phí khắu hao TSCĐ 179.508 538 655,604.894 98 688 108 359.632.126
7 Chi phi thuế, phí và lệ phí 2,000,000 19,000,000 3,000,000

8
Chi phi dự phòng và hoàn nhập 
dự phòng

9 Chi phí dịch vụ mua ngoài 654,628,070 2,352,601,209 583,242,731 2,481,940,169
10 Chi phí khác 469,339,646 1,770,526,040 150 636,948 921,639 879

Cộng 2,643,749^822 8,807,334,201 1,946,076,456 7,123,090,101
B 7.51. Thu n h â o  khác

STT Chi tiết thu nhập khác
Năm nay Năm trước

Kỳ này Lũy kế đến Kỳ này Lũy ké đén
1
2

Cộng - - • -

B 7.52. Chi Phí khác

STT Chi tiết chi phí khác Năm nay Năm trước
Ký này Lũy kế đến Ký này Lũy kế đến

1
2

Cộng
B 7.53. ChiDhíthuể rh u  nhảD  d o a n h  n a h iê o

STT Chi tiết chi phi thuế TNDN Năm nay Năm trước
Kỳ này Lũy ké đén Kỳ này Lũy kế đến

..........1.........J C h i p h i th u é  th u  n h ậ p  C T C K  h iệ n  hảnh 4,673,199 496,019,677 106,581,669 455.243,211

2 C h i p h í th u ế  th u  n h ả p  C T C K  t in h  trẽ n  thu  

n h ậ p  c h ịu  th u é  n ả m  h iệ n  hành

3

Đ iẻ u  c h ỉn h  c h i p h i T h u é  th u  n h ậ p  C T C K  

củ a  c á c  n ả m  trư ớ c  v à o  c h i p h ỉ th u é  thu  
n h ậ p  h iệ n  h ành  n ă m  n a y

4 T ổ n g  ch i p h í th u é  th u  n h ậ p  C T C K  h iện  hành 4.673,199 496,019,677 106,581,669 455,243,211

5 C h i p h i th u é  th u  n h ậ p  C T C K  h oản  lạ i

6
C h í p h i th u é  th u  n h ậ p  C T C K  h o ả n  lạ i p h á t 

s in h  từ  c á c  kh o ả n  ch è n h  lộ ch  tạ m  th ờ i p h ả i 

ch ịu  th u é

7
C h i ph í T h u é  T h u  n h ậ p  d o a n h  n g h iệ p  h oản  

la i p h á t s in h  từ  v iệ c  h o à n  n h ậ p  tà i sản thuế  
th u  n h á p  h oãn  lại

/
8

T h u  n h ậ p  T h u ế  T h u  n h ậ p  d o a n h  n g h iệ p  

h o á n  la i p h á t s inh  tử  c á c  kh o ẩ n  ch ẻ n h  lệch  

ta m  th ờ i đ ư ợ c  khấu  trữ

9

T h u  n h ậ p  T h u ế  T h u  n h ậ p  d o a n h  n g h iệ p  

h o ã n  lạ i p h á t Sinh từ  c á c  kh o á n  lỗ  tín h  th u ế  

v ả  ư u  đ ã i th u é  ch ư a  s ử  d ụ n g

10
T hu  n h ậ p  T h u é  T h u  n h ậ p  d o a n h  n g h iè p  

h o ã n  lạ i p h á t s in h  từ  v iệ c  h o à n  n h ậ p  thuế  

th u  n h â p  h o ã n  la i p h ả i trả

11 T ổ n g  ch i p h í T h u é  Thu n h ậ p  doa n h  

n g h iệ p  h o ả n  lạ i

Chi tiêu Số dư đầu kỳ SỐ phát sinh hữu và ghi nhận váo kết Số dư cuối kỳ
A 1 2 3 4

Cộng

c 7.55. Các giao dịch không bâng tiền ảnh hướng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do CTCK nắm giữ nhưng không được sừ dụng

STT Các giao dịch và các khoản tiền Năm nay Năm trước
A B 1 2

Trinh bay giá trị vá lý do của các khoản tiền vá tương đương

D. Thòng tin bổ sung cho Bâo cào tình hình biển đồng vốn chủ sò1 hừu như sau:
D.7.56.1. Phần cổ tức đả được đề xuất, hoặc được công bò sau ngày lập Báo cáo tình hlnh tải chinh nhưng trước khi báo cáo tàl chinh được 
phép phát hành, vá
D.7.56.2. Giá tri cồ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận
D.7.56.3. Thu nhập và chl phí, lãi hoặc lỗ hạch toán trực tiép váo nguồn vốn chủ sỡ hữu:
- Thu nhập:

- Chi phí:

-  .. (...............)
- Lâi (LỖ):

Cộng:
E. Những thống tin khác
E.7.57.1. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: 
E.7.57.2. Thông tin vè các bên liên quan:
E.7.57.2,1. Thông tin vè các bẽn liên quan______________________

STT Các bên liên quan Mối quan hệ

1
2
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3
E.7.57-2.2. Giao dịch vái các bẽn liên quan

STT NỘI đung giao dịch SỐ tiền
N N - 1

1
2
3

Cộng
E.7.57.3. Thông tin so sánh (những thay đồi vè thông tin trong Báo cáo tài chinh cùa các niên độ kế toán trước)
E. 7.57.4. Thông tin về hoạt động liên tục:.............................
E. 7.57.5. Những thông tin khác. (3)......",.....................

Người lặp biểu
(Ký, họ tên)

v ũ  THỊ HOÀNG DUNG

Kế toán trường
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