
CÔNG TY CỎ PHẤN 
CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VII; I NAM 
Độc lập -  Tự Do -  Hạnh Phúc

Số: 10/CV-VTS/2018 TP.HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2018
V/v: "Giãi trình biến động lợi nhuận sau thuế

Ọuý IV năm 2017 so với Quý IV năm 2016”

Kính gửi:

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nuóc 

Sỏ' Giao dịch Chứng khoán

Tên tổ chức: CÔNG TY CỎ PHÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH - VTS

/o'7 CÓNG vỉ
/ to7 cổ

\ -/ ̂ *7,___/
N ơ  /  ĩ ? . h O .

Mã thành viên: 089 ^

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2. Toà nhà Me Lỉnh Point, số 02 Ngô Đức Kế. phường Bến Nghé. Quận 1. 
Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3 914 7799 Fax: (028) 3 914 4511

Thực hiện theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dần
công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công Ty CP Chứng khoán Việt Thành giai trình về kết
quá lợi nhuận sau thuế Quý IV năm 2017 so với Quv IV năm 2016, cụ thể như sau:

/

Đon vị: đồng

Nội dung Quý IV Năm 2017 Quý IV Năm 2016 Biến động (%)

Tổng doanh thu (bao gồm) 3,276,606,887 3,300,290,778 -0.72%

Doanh thu môi giới 2,376,373,624 2.197,648.082 8.13%

Doanh thu khác 900.233,263 1.102.642.696 -18.36%

Tổng chi phí ( bao gồm) 3,253,240,891 2,774,688,596 17.25%

Chi phí hoạt dộng môi giới 386.850.890 603.321.224 -35.88%

Chi phí quán lý doanh nghiệp 2,643.749.822 1.946,076.456 35.85%

Chi phí khác 222.640,179 225.290,916 -1.18%

Lọi nhuận sau thuế 18,692,797 420,481,745 -95.55%

.\guyên nliân hiến đông:

Do trong quý IV/2017 khách hàng của công ty cơ cấu danh mục đầu tư sang những cô phiếu ít có biên 

động và giao dịch ít sôi động nên doanh thu hoạt động môi giới có phần sụt giam so với qu\ IV 2016. I LỢ 

nhiên, trong kỳ công ty ghi nhận doanh thu dến từ hoạt động môi giới trái phiếu ncn nhìn chung hoạt dộng 

môi giới có doanh thu tăng trưởng 8.13% so ■với quý 1V/2017. Bên cạnh dó. doanh thu từ hoạt dộng khác



giảm 18,3°/o chù yếu do một số mã mới dáp ứng đu điều kiện ký quỹ trong quý ÍV. Điều này dẫn đến tôn tỉ 

doanh thu của công ty trong quý IV/2017 giảm 46.2% so với cùng kỳ.

Mặt khác, việc khách hàng ít giao dịch nên chi phí hoạt dộnu môi giới tũam mạnh, ớ mức 35.88% so 

với cùng kỳ. Song song đó. việc mới di dời trụ sở cônu ty trong đầu quý IV/201 7 khiến chi phi hoạt dộng 

vẫn tăng mạnh ở mức 35.85% so vơi quý IV/2017. Do dỏ. tống chi phí trong kỳ cua công l\ lăn tỉ 1 7.25%




