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CÔNG TY CỔ PHÂN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

BÁO CÁO CỦA TỎNG GIÁM ĐÓC

Tồng Giám đốc Công ty cổ  phần Chứng khoán Việt Thành (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày báo 
cáo của mình cùng với Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 6 năm 2017.

Khái quát về Công ty
Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành hoạt động theo Giấy phép hoạt động kinh doanh số 
84/UBCK -  GPHĐKD ngày 05 tháng 3 năm 2008 do ủ y  ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Trụ sờ hoạt động
- Địa chỉ : 8 Nguyễn Huệ, Lầu 12, Toà nhà Vạn Thịnh Phát, phưòng Bến Nghé, Quận 1,

TP. Ho Chí Minh 
-Đ iện  thoại : (84-8) 3914 7799
-F a x  : (84-8) 3914 4511

Hoạt động kinh doanh cùa Công ty theo Giấy phép hoạt động kinh doanh là môi giói chứng khoán và tư 
vấn đầu tư chứng khoán.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý
Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý của Công ty trong kỳ và cho đến thời điểm 
lập báo cáo này bao gồm:

Hội đồng quản trị
Họ vả tên________________________Chức vụ____________ Ngày bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thị cẩm Viên 
Ông Nguyễn Ngọc Tranh 
Ông Mai Thành Chương

Chù tịch 
ủ y  viên 
ủy  viên

Ngày 05 tháng 10 năm 2015 
Ngày 01 tháng 6 năm 2015 
Ngày 31 tháng 12 năm 2010

Ban kiếm soát 
Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Phạm Thị Thu Hà 
Bà Lý Thụy Quế Trân 
Ông Trần Thế Minh Quân 
Ông Nguyễn Thành Đạt

Trường ban 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên

Bồ nhiệm ngày 31 tháng 3 năm 2016 
Bổ nhiệm ngày 05 tháng 10 năm 2015 
Bồ nhiệm ngày 13 tháng 4 năm 2017 
Miễn nhiệm ngày 13 tháng 4 năm 2017

Tống Giám đốc
Tổng Giám đốc Công ty là Bà Nguyễn Thị cẩm Viên (bồ nhiệm ngày 18 tháng 01 năm 2013).

Đại diện theo pháp luật
Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ và cho đến thời điểm lập báo cáo này là Bà Nguyễn 
Thị Cẩm Viên - Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 18 tháng 01 năm 2013).

Kiểm toán viên
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & c đã đưọc chi định soát xét Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại 
ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Công ty.
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CÔNG TY CỔ PHÂN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
BẢO CẢO CỦA TỔNG GIẢM ĐỒC (tiếp theo)_______________

Trách nhiệm của Tổng Giám đốc
Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính phản ánh trung thực và 
họp lý tỵ lệ an toàn tài chính của Công ty. Trong việc lập Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính này, Tổng 
Giám đốc phải thực hiện các phán đoán và các ước tính một cách thận trọng khi tính các chi tiêu của 
Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính.

Tổng Giám đốc đảm bảo rằng, Công ty đã tuân thủ các yêu cầu trên cũng như tuân thủ những yêu cầu 
cùa Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an 
toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kỉnh doanh chứng khoán không đáp ứng chi tiêu 
an toàn tài chính, Thông tư số 165/2012/TT-BTC ngày 09 tháng 10 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 cùa Bộ Tài chính quy định về chi 
tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng 
chi tiêu an toàn tài chính khi lập Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 6 năm 2017.

Phê duyệt Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính
Tổng Giám đốc phê duyệt Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đính kèm. Báo cáo tỷ lệ an toàn "  ' 'nh dã

2017, phù họp với Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 cùa Bộ Tài CtìHih quy 
định chi tiêu an toàn tài chính và biện pháp xừ lý đôi với các tô chức kinh doanh chứng khdári Ịdnpng 
đập ứng chi tiêu an toàn tài chính và Thông tư số 165/2012/TT-BTC ngày 09 tháng 10 nặrtV2Cịl2|sừa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngàỵ 31 tháng 12 năm 2010.tỊ^ạ>.'^Ị?Tài

phản ánh trung thực và họp lý tỳ' lệ an toàn tài chính của Công ty tại thòi điểm ngày 30 tl ) năm
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BAKER TILLY 
A & c  ,/
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ T ư  VÁN A&c Ậ&  
A&c AUDITING AND CONSULTING CO., LTD.

Headquarters : 02 Truong Son Si., Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City 
Tel: (84.8) 3 5472972 - Fax: (84.8) 3 5472970 

Branch in Ha Noi : 40 Giang Vo St., Dong Da Dist., Ha Noi City 

Branch in Nha Trang : Lot STH 06A.01, Le Hong Phong II Urban Area, 
Phuoc Hai Ward, Nha Trang City

Branch in CanTho : 15-13 V o N guyen  G iap  S t., C an T ho  City 
www.a-c.com.vn

SỐ: 0869/2017/BCTC-KTTV

BÁO CÁO KỂT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT
VÈ BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH TẠI NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2017 

CỦA CÔNG TY CỒ PHÀN CHỦNG KHOÁN VIỆT THÀNH

Kính gửi: CÁC CỎ ĐÔNG, HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ VÀ TỐNG GIÁM ĐỐC 
CÔNG TY CỚ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

Chúng tôi đã thực hiện công việc soát xét Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 6 năm 2017 kèm 
theo của Công ty cổ  phần Chứng khoán Việt Thành được lập ngày 15 tháng 7 năm 2017, từ trang 05 đến 
trang 18.

Trách nhiệm của Tổng Giám đốc
Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tỷ lệ an toàn tài 
chính theo quy định tại Thông tư sổ 226/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính quy 
định chi tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp 
ứng chỉ tiêu an toàn tài chính và Thông tư số 165/2012/TT-BTC ngày 09 tháng 10 năm 2012 sửa đổi, bổ 
sung một số điều cùa Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 quy định về chỉ tiêu an 
toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chi tiêu an toàn 
tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho 
việc lập và trình bày Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên
Trách nhiệm của chúng tôi là dưa ra kết luận về Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính dựa trên kết quả soát xét của 
chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện công việc soát xét theo Chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xét 
số 2410 - Soát xét thông tin tài chính giữa niên độ do kiêm toán viên độc lập của đơn vị thực hiện.

Công việc soát xét thông tin tài chính giữa niên độ bao gồm việc thực hiện các cuộc phỏng vấn, chủ yếu là 
phỏng vấn những người chịu trách nhiệm về các vấn đề tài chính kế toán, và thực hiện thù tục phân tích và 
các thủ tục soát xét khác. Một cuộc soát xét về cơ bàn có phạm vi hẹp hơn một cuộc kiểm toán được thực 
hiện theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam và do vậy không cho phép chúng tôi đạt được sự đảm bảo 
rằng chúng tôi sẽ nhận biết được tất cả các vấn đề trọng yếu có thể được phát hiện trong một cuộc kiểm toán. 
Theo đó, chúng tôi không đưa ra ý kiến kiểm toán.

Kết luận của Kiểm toán viên
Căn cứ trên kết quả soát xét của chúng tôi, chúng tôi không thấy có vấn đề gì khiến chúng tôi cho rằng Báo 
cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 6 năm 2017 đính kèm không phù họp với quy định tại Thông tư 
số 226/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và 
biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chi tiêu an toàn tài chính và 
Thông tư số 165/2012/TT-BTC ngày 09 tháng 10 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
226/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đổi 
với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Công ty TNHịfcK«MjiJoán và Tư vấn A&c 

CÔNGT)
I^ /tRÁCH NHIỆM 

!*[ KIÊM TOÁN VÀ' ■' 13 w

Nguyền Pỉtíốpihg Giám đốc
Sô Giấy CNỮMị-Ẵiễâỹoứti 0089-2013-008-1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2017

Np
BAKER TILLY
INTERNATIONAL
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CÔNG TY CỒ PHÀN CHỨNG KHOẢN VIỆT THÀNH - VTS
Địa chi : Lầu 12, tòa nhà VTP, 8 Nguyễn Huệ, p. Bển Nghé, ọ . l ,  Tp.HCM 
Điện thoại : (84-8) 821 8686 - (84-8) 914 7799 FAX: (84-8) 9144511 
Giấy phép hoạt động: 084/UBCK-GPHĐKD cấp ngày 05/03/2008 
Website: www.vts.com.vn Email: vts@vts.com.vn

Số: 152/CVVTS/2017
V/v: Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính

Kính gửi: ủy  ban Chứng khoán Nhà nước

BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH
Tại thời điểm: ngày 30 tháng 6 năm 2017

Chúng tôi cam đoan rằng:

• Báo cáo được xây dựng trên cơ sở số liệu được cập nhật tại ngày lập báo cáo và được lập theo đúng 
các quy định tại Thông tư sổ 226/2010/TT-BTC ngày 31 thána 12 năm 2010 cùa Bộ Tài chính quv 
định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đôi với các tổ chức kinh doanh chứng khoán 
không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính và Thông tư số 165/2012/TT-BTC ngày 09 tháng 10 năm 
2012 sửa đổi. bồ sung một số điều của Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 
cùa Bộ Tài chính quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tồ chức kinh 
doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính. •

• Đối với những vấn đề có thể ánh hưởng đến tình hình tài chính cùa Công ty phát sinh sau ngày lập 
báo cáo này, chúng tôi sẽ cập nhật trong kỳ báo cáo tiếp theo;

• Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực cùa nội 
dung báo cáo.
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chỉ: 8 Nguyễn Huệ, Lầu 12, Toà nhà Vạn Thịnh Phát, phường Ben Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
BÁO CÁO TÝ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH 
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

I. BẢNG TÍNH VỐN KHẢ DỤNG
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

Đơn vị tính: VND

STT NỘI DUNG

A - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỬU

1. Vốn chủ sớ hữu không bao gồm cồ phần ưu đãi 
hoàn lại (nếu có)

2. Thặng dư vốn cổ phần, vốn khác không bao gồm 
cố phần ưu đãi hoàn lại (nếu có)

3. Cổ phiếu quỹ
4. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (nếu có)
5. Quỹ đầu tư phát triển
6. Quỹ dự phòng tài chính
7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
8. Lợi nhuận lũy kế và lợi nhuận chưa phân phối 

trước khi trích lập các khoản dự phòng theo quy 
định của pháp luật

9. Chênh lệch đánh giá lại tài sản (50% tăng thêm 
hoặc 100% giảm đi)

10. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
11. Lợi ích của cồ đông thiểu số
12. Các khoản nợ có thể chuyển đổi
13. Toàn bộ phần giảm đi hoặc tăng thêm của các 

chứng khoán tại chi tiêu đầu tư tài chính

1A. TỎNG

____________________ Vốn khả dụng________________________
Vỏn khả dụng_____  Khoản giảm trừ  Khoản tăng thêm

70.000.000.000

5.254.342.847

75.254.342.847

■H 
. k'

ĩ ỉ

••044

ÔNC 
NHIỆl 
OÁN I 

i &

I tp
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CÔNG TY CÔ' PHÂN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chi: 8 Nguyễn Huệ, Lầu 12, Toà nhà Vạn Thịnh Phát, phường Ben Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH 
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017
I. Bảng tính vốn khả dụng (tiếp theo)

__________________________Vốn khả dụng________________________
STT NỘI DUNG _____ vốn khả dụng_____  Khoản giảm trừ  Khoản tăng thêm

B - TÀI SẢN NGẮN HẠN

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư  tài chính ngắn hạn
1. Đầu tư ngắn hạn

Chứng khoán tiềm ẩn rủi ro thị trường theo quy
định tại khoản 2 Điều 8 •
Chứng khoán bị giảm trừ khỏi vốn khả dụng theo
quy định khoản 5 Điều 5 •

2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn, kể cả phải thu 
từ hoạt động ủy thác

1. Phải thu của khách hàng
Phải thu cùa khách hàng có thời hạn thanh toán 
còn lại từ 90 ngày trở xuống 
Phải thu của khách hàng có thời hạn thanh toán 
còn lại trên 90 ngày

2. Trà trước cho người bán
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

Phải thu nội bộ có thời hạn thanh toán còn lại từ 
90 ngày trờ xuống
Phải thu nội bộ có thời hạn thanh toán còn lại trên 
90 ngày

4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán
Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán có thời 
hạn thanh toán còn lại từ 90 ngày trở xuống 
Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán có thời 
hạn thanh toán còn lại trên 90 ngày

5. Các khoản phải thu khác
Phải thu khác có thời hạn thanh toán còn lại từ 90 
ngày trờ xuống
Phải thu khác có thời hạn thanh toán còn lại trên 
90 ngày

6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác
1. Chi phí trà trước ngắn hạn - 211.162.200
2. Thuế GTGT được khấu trừ
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước
4. Tài sản ngắn hạn khác
4.1 Tạm ứng

Tạm ứng có thời hạn hoàn ứng còn lại từ 90 ngày 
trở xuống
Tạm ứng có thời hạn hoàn ứng còn lại trên 90

4.2 Tài sản ngắn hạn khác

1B. TỎNG 211.162.200



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chi: 8 Nguyễn Huệ, Lầu 12, Toà nhà Vạn Thịnh Phát, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
BÁO CÁO TÝ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH 
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017 
I. Bảng tính vồn khả dụng (tiếp theo)

__________________________Vốn khả dụng________________________
STT NỘI DUNG _____ vỏn khã dụng_____  Khoán giảm trừ  Khoản tăng thêm

c - TÀI SẢN DÀI HẠN

I. Các khoăn phải thu dài hạn, kể cà phải thu từ 
hoạt động ủy thác

1. Phải thu dài hạn của khách hàng
Phải thu dài hạn cùa khách hàng có thời hạn thanh 
toán còn lại từ 90 ngày trở xuống 
Phải thu dài hạn của khách hàng có thời hạn thanh 
toán còn lại trên 90 ngày

2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ

Phải thu dài hạn nội bộ có thời hạn thanh toán còn 
lại từ 90 ngày trở xuống
Phải thu dài hạn nội bộ có thời hạn thanh toán còn 
lại trên 90 ngày

4. Phải thu dài hạn khác
Phải thu dài hạn khác có thời hạn thanh toán còn 
lại từ 90 ngày trờ xuống
Phải thu dài hạn khác có thời hạn thanh toán còn 
lại trên 90 ngày

5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sàn cố định

III. Bất động sàn đầu tư

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư chứng khoán dài hạn

Chứng khoán tiềm ẩn rủi ro thị trường theo quy 
định tại khoản 2 Điều 8
Chứng khoán bị giảm trừ khỏi vốn khả dụng theo 
quy định tại khoản 5 Điều 5

4. Đầu tư dài hạn khác
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

1.199.535.367

'X

V. Tài sàn dài hạn khác 4.498.533.102
Các chi tiêu tài sàn bị coi là khoản ngoại trừ tại 
báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán mà 
không bị tinh giảm trừ theo quy định tại Điều 5

1C. TỐNG 5.698.068.469
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CÔNG TY CỘ PHẦN CHỬNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chi: 8 Nguyẹn Huệ, Lầu 12, Toà nhà Vạn Thịnh Phát, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
BÁO CÁO TỲ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017_____________________________________________________________

II. BẢNG TÍNH GIÁ TRỊ RỦI RO
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

Đơn vị tính: VND

A - RỦI RO THỊ TRƯỜNG
Hệ số rủi ro Quy mô rủi ro Giá trị rủi ro

Các hạng mục đẩu tư (1) (2) (3) = ( i)* (2 )

I. Tiến và các khoản tương đương tiến, 
công cụ thị trường tiền tệ

1. Tiền 0% 22.900.157.031 -

2 Các khoản tương đương tiền 0% - -

3 Giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng trên thị trường 
tiền tệ, chứng chi tiền gửi 0% - -

II. Trái phiếu Chính phủ -

4. Trái phiếu Chính phủ không trả lãi 0% - -
5. Trái phiếu Chính phủ trả lãi suất cuống phiếu -
5 1 Trái phiêu Chính phủ, Trái phiêu Chính phủ các nước 

thuộc khối OECD hoặc được bảo lãnh bời Chính phù 
hoặc Ngân hàng Trung ương của các nước thuộc khối 
này, Trái phiếu được phát hành bời các tổ chức quốc tế 
IBRD, ADB, IADB, AÍDB, EIB và EBRD 3%

5.2 Trái phiếu công trình được Chính phù, Bộ Tài chính 
bào lãnh có thời gian đáo hạn còn lại dưới 1 năm; 
Trái phiếu công trình được Chính phủ, Bộ Tài chính

3% - -

bảo lãnh có thời gian đáo hạn còn lại từ 1 tới 5 năm; 
Trái phiếu công trình được Chính phù, Bộ Tài chính

4% “ "

bào lãnh có thời gian đáo hạn còn lại từ 5 năm trở lên; 5% - -

III. Trái phiếu doanh nghiệp -

6. Trái phiếu niêm yết có thời gian đáo hạn còn lại dưới 1
năm, kể cả trái phiếu chuyển đổi
Trái phiếu niêm yết có thời gian đáo hạn từ 1 tới 5

8% - -

năm, kể cả trái phiếu chuyển đồi
Trái phiếu niêm yết có thời gian đáo hạn từ 5 năm trở

15%
'

lên, kể cả trái phiếu chuyển đổi 20% - -
7. Trái phiếu không niêm yết có thời gian đáo hạn còn lại

dưới 1 năm, kể cả trái phiếu chuyển đổi
Trái phiếu không niêm yết có thời gian đáo hạn từ 1

25% - -

tới 5 năm, kể cả trái phiếu chuyển đổi
Trái phiếu không niêm yết có thời gian đáo hạn từ 5

30%

năm trở lên, kể cà trái phiếu chuyển đổi 40% - -

9



CÔNG TY CÔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chi: 8 Nguyễn Huệ, Lầu 12, Toà nhà Vạn Thịnh Phát, phường Ben Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017
II. Bảng tính giá trị rủi ro (tiềp theo)

Các hạng mục đầu tu-
Hệ số rủi ro 

(1)
Quy mô rủi ro

(2)

IV.
8.

CỖ phiếu
Cổ phiếu phố thông, cổ phiếu ưu đãi cùa các tố chức 
niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh; 
chứng chi quỹ mở 10%

9. Cổ phiếu phổ thông, cồ phiếu ưu đãi của các tổ chức 
niêm yết tại Sờ Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 15% _

10. Cố phiếu phố thông, cổ phiếu ưu đãi các công ty đại 
chúng chưa niêm yết, đăng ký giao dịch qua hệ thống 
UpCom 20%

11. Cố phiều phô thông, cô phiếu ưu đãi của các công ty 
đại chúng đã đăng ký lưu ký, nhưng chưa niêm yết 
hoặc đăng ký giao dịch; cổ phiếu đang trong đợt phát 
hành lần đầu (IPO) 30%

12. Cổ phiếu của các công ty đại chúng khác 50%

V.

13.

Chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán
Quỹ đại chúng, bao gồm cả công ty đầu tư chứng 
khoán đại chúng 10% _

14. Quỹ thành viên, công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ 30% -

VI.
15.

Chứng khoán bị hạn chế giao dịch 
Chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch 40%

16. Chứng khoán bị hủy niêm yết, hủv giao dịch 50% "

VII.
17.

Các tài sản khác
Cổ phần, phần vốn góp và các loại chứng khoán khác 80%

18. Các tài sản đầu tư khác 80%

VIII. Rủi ro tăng thêm (nếu có) (được xác định trên CO' sờ 
vốn chủ sờ hữu đã trích lập đầy đủ các khoân dự 
phòng)
Mã chứng khoán Mức tăng thêm Quy mô rủi ro

A. TỎNG GIÁ TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG 
(A= I+11+III+IV+V+VI+VII+VIII)

Giá trị rủi ro
(3) = (i) * (2)

Giá trị rủi ro

1 0



CÔNG TY CÔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chi: 8 Nguyễn Huệ, Lầu 12, Toà nhà Vạn Thịnh Phát, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TỲ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017
II. Băng tính giá trị rủi ro (tiếp theo)

B - RỦI RO THANH TOÁN

Loại hình giao dịch 0% 0,8%

I. Rủi ro trưóc thòi hạn thanh toán
1. Tiền gửi cỏ kỳ hạn, các khoản tiền 

cho vay không có tài sản bảo đảm 
và các khoán phải thu từ hoạt động 
giao dịch và nghiệp vụ kinh doanh 
chứng khoán

2. Cho vay chứng khoán/Các thỏa 
thuận kinh tế cỏ cùng bản chất

3. Vay chứng khoán/Các thỏa thuận 
kinh tế có cùng bản chất

4. Hợp đồng mua chứng khoán có 
cam kết bán lại/Các thỏa thuận 
kinh tế có cùng bản chất

5. Hợp đồng bán chứng khoán có cam 
kết mua lại/Các thỏa thuận kinh tế 
có cùng bản chất

6. Hợp đồng cho vay mua ký quỹ (cho 
khách hàng vay mua chứng 
khoán)/Các thòa thuận kinh tế có 
cùng bản chất

II. Rủi ro quá thời hạn thanh toán
Thời gian quá hạn

1. 0-15 ngày sau thời hạn thanh toán, chuyên giao chứng khoán
2. 16-30 ngày sau thời hạn thanh toán, chuyến giao chứng khoán
3. 3 1 -6 0  ngày sau thời hạn thanh toán, chuyển giao chứng khoán
4. Từ 60 ngày trờ đi

III. Rủi ro tăng thêm (nếu có)
Chi tiết tới từng khoản vay, tới từng đối tác

.1-

B. TỐNG GIÁ TRỊ RỦI RO THANH TOÁN (B=I+II+III)

Giá trị rủi ro____________________________________________________  Tổng giá trị
3,2%_______ 4,8% ______ 6% ______ 8% rủi ro

3.796.640.000 3.796.640.000

Hê số rủi ro Quy mô rủi ro Giá tri rủi ro
16% 122.919.866 19.667.179
32%
48%
100%

Mức tăng thêm Quy mô rủi ro Giá tri rủi ro

3.816.307.179
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CÕNG TY CÔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chi: 8 Nguyễn Huệ, Lầu 12, Toà nhà Vạn Thịnh Phát, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
BAO Cá o  Tỷ  Lệ  a n  t o à n  t à i  c h ín h
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017
II. Bảng tính giá trị rủi ro (tiềp theo)

c- RỦI RO HOẠT ĐỘNG (TÍNH TRONG VÒNG 12 THÁNG)

I. Tổng chi phí hoạt động phát sinh trong vòng 12 tháng 12.602.928.488

II. Các khoản giảm trừ  khỏi tổng chi phí 514.406.652
1 Chi phí khấu hao 514 406.652
2. Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn -
3 Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán dài hạn -
4. Dự phòng phải thu khó đòi "

III. Tổng chi phí sau khi giảm trừ  (III = I -  II) 12.088.521.836

IV. 25% Tồng chi phí sau khi giảm trừ  (IV = 25% III) 3.022.130.459

V. 20% Vốn pháp định của tố chức kinh doanh chứng khoán 14.000.000.000

c. TỐNG GIÁ TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG (C=Max {IV, V}) 14.000.000.000

D - TÒNG GIÁ TRỊ RỦI RO (A + B + C) 17.816.307.179



CÔNG TY Cộ PHẦN CHỬNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chi: 8 Nguyễn Huệ, Lầu 12, Toà nhà Vạn Thịnh Phát, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
BAO đÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH 
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

III. BẢNG TỎNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU RỦI RO VÀ VỐN KHẢ DỤNG
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

STT CHỈ TIÊU
Vốn khả dụng/Tổng giá 
______ trị rủi ro________ Ghi chú

1. Tồng giá trị rủi ro thị trường -
2 Tổng giá trị rủi ro thanh toán 3.816.307.179
3 Tồng giá trị rủi ro hoạt động 14.000.000.000
4. Tổng giá trị rủi ro (4 = 1 + 2 + 3) 17816.307.179

5. Vốn khả dụng 69.345.112.178

6. Tỷ lệ vốn khả dụng (6 = 5/4) 389,22%
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CÔNG TY CỔ PHÂN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chù 8 Nguyễn Huệ, Lầu 12, toà nhà Vạn Thịnh Phát, phường Ben Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH 
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

L ĐẶC ĐIẺM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần.

2. Lĩnh vực kinh doanh : Dịch vụ.

3. Tổng số công nhân viên : 18 người.

II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIÈN TỆ s ử  DỤNG TRONG KÉ TOÁN

1. Năm tài chính
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng 
năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

III. CO SỞ TRÌNH BÀY

1. Văn bản pháp lý áp dụng
Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 6 năm 2016 cùa Công ty được lập và trình bàỵ 
theo quy định tại Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngàỵ 31 tháng 12 năm 2010 và Thông tư sộ 
165/2012/TT-BTC ngày 09 tháng 10 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều cùa Thông tư số 
226/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định về chi tiêu an toàn tài 
chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không dáp ứng chỉ tiêu an 
toàn tài chính.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ văn bản pháp lý
Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu câu của Thông tư sô 226/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 
12 năm 2010 và Thông tư số 165/2012/TT-BTC ngày 09 tháng 10 năm 2012 sửa dôi, bô sung 
một số điều của Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 cùa Bộ Tài chính 
quy định về chì tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đôi với các tô chức kinh doanh chứng 
khoán không đáp ứng chi tiêu an toàn tài chính.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH LẬP BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH 

1. Tỷ lệ vốn khả dụng
Tỷ lệ vốn khả dụng là tỷ lệ phần trăm giữa giá trị vốn khả dụng và tồng giá trị rủi ro.

Tỷ lệ vốn khả dụng đo lưòng về mức độ an toàn tài chính cùa Công ty, phản ánh khả năng thanh 
toán của Công ty trong việc thanh toán nhanh các nghĩa vụ tài chính và khả năng bù đắp các rủi 
ro phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tổng giá trị rủi ro là tổng các giá trị rủi ro thị trường, giá trị rủi ro thanh toán và giá trị rủi ro hoạt 
động.

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tỳ lệ an toàn tài chinh 14



CÔNG TY CỌ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chi: 8 Nguyễn Huệ, lầu 12, toà nhà VTP, phường Ben Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH 
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017
Bản thuyết minh Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính (tiếp theo)

2. Vốn khả dụng
Vôn khả dụng là vôn chủ sở hữu có thê chuyên đôi thành tiên trong vòng chín mươi (90) ngày, 
trong đó lợi nhuận lũy kế và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trước khi trích lập các khoản dự 
phòng theo quy định của pháp luật, vốn khả dụng còn bao gồm năm mươi phần trăm (50%) phần 
giá trị tăng thêm của tài sản cố định được định giá lại theo quy định của pháp luật (trong trưòng 
hợp định giá tăng).

Vốn khả dụng được điều chỉnh tăng thêm bởi các khoản mục sau:

• Toàn bộ phần giá trị tăng thêm của các khoản đầu tư (trên cơ sờ chênh lệch giữa giá gốc so 
với giá thị trường xác định theo Thông tư số 226/2010/TT-BTC), không bao gồm chứng 
khoán phát hành bò'i các tổ chức có quan hệ với Công ty cũng như chứng khoán có thời gian 
bị hạn chế chuyển nhượng còn lại trên chín mươi (90) ngày, kể từ ngày lập Báo cáo tỷ lệ an 
toàn tài chính.

• Các khoản nợ có thể chuyển đổi thành vốn chủ sờ hữu có thời hạn ban đầu tối thiểu là 5 năm.

• Các khoản nợ có thòi hạn ban đầu là 10 năm đã đưọc đăng ký bổ sung vốn khả dụng với ủy  
ban chứng khoán Nhà nước.

Tổng giá trị các khoản trên được sử dụng để bổ sung vốn khả dụng tối đa bằng 50% phần vốn chủ 
sỏ' hữu. Đối với các khoản nợ có thể chuyển đổi thành vốn chủ sờ hữu và các khoản nợ đã được 
đăng ký bổ sung vốn khả dụng với ủy ban chứng khoán Nhà nước, Công ty khấu trừ 20% giá trị 
ban đầu trong thời gian năm 5 năm cuối cùng trước khi đến hạn thanh toán hoặc chuyển đôi thành 
cổ phiếu phổ thông và khấu trừ tiếp mỗi quý 25% từ phần giá trị còn lại sau khi đã khấu trừ trong 
thời hạn bốn (04) quý cuối cùng trước khi đến hạn thanh toán hoặc chuyển đổi thành cổ phiếu 
phổ thông.

Vốn khả dụng được diều chinh giảm bời các khoản mục sau:

• Toàn bộ phần giá trị giảm đi cùa các khoản đầu tư (trên cơ sỏ' chênh lệch giữa giá gốc so với 
giá thị trường xác định theo Thông tư số 226/2010/TT-BTC), không bao gôm chứng khoán 
phát hành bời các tồ chức có quan hệ với Công ty cũng như chứng khoán có thòi gian bị hạn 
chế chuyển nhượng còn lại trên chín mưoi (90) ngày, kê từ ngày lập Báo cáo tỷ lệ an toàn tài 
chính.

• Năm mươi phần trăm (50%) toàn bộ phần giá trị giảm đi của tài sản cố định được định giá lại 
theo quy định của pháp luật.

• Vốn cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phiếu quỹ.

• Các tài sản ngắn hạn và dài hạn có thời hạn thu hồi hoặc thời hạn thanh toán còn lại trên chín 
mươi (90) ngày

• Các khoản ngoại trừ (nếu có) trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán mà chưa được trừ ra 
khỏi vốn khả dụng.

Khi xác định các chi tiêu tài sản giảm trừ khỏi vốn khả dụng tổ chức kinh doanh chứng khoán 
đưọc điều chỉnh giảm bót phần giá trị giảm trừ như sau:

• Đối với tài sản dùng để bảo đảm cho nghĩa vụ của chính tổ chức kinh doanh chứng khoán 
hoặc cho bên thứ ba, thì khi tính giảm trừ được giảm bớt đi giá trị nhỏ nhất của các giá trị sau: 
giá trị thị trường cùa tài sản đó (xác định theo Thông tư số 226/2010/TT-BTC), giá trị sô sách, 
giá trị còn lại cùa nghĩa vụ;
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• Đối với tài sàn được bảo đảm bằng tài sàn cùa khách hàng, khi tính giảm trừ được giảm bót đi 
giá trị nhò nhất cùa các giá trị sau: giá trị tài sản bảo đảm xác định theo quy định Thông tư số 
226/2010/TT-BTC, giá trị sổ sách.

3. Giá trị rủi ro hoạt động
Giá trị rủi ro hoạt động là giá trị tưong ứng với mức độ tổn thất có thể xảy ra do lỗi kỹ thuật, lỗi 
hệ thống và quy trình nghiệp vụ, lỗi con người trong quá trình tác nghiệp, hoặc do thiếu vốn kinh 
doanh phát sinh từ các khoản chi phí, lỗ từ hoạt động đầu tư, hoặc do các nguyên nhân khách 
quan khác.

Rủi ro hoạt động của Công ty được xác định bằng 25% chi phí duy trì hoạt động của Công ty 
trong vòng mười hai (12) tháng liền kề tính tới tháng gần nhất, hoặc 20% vốn pháp định theo quy 
định của pháp luật, tùy thuộc vào giá trị nào lớn hơn.

Chi phí duy trì hoạt động của Công ty được xác định bằng tổng chi phí phát sinh trong kỳ, trừ đi:

• Chi phí khấu hao;

• Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn;

• Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn;

• Dự phòng phải thu khó đòi.

4. Giá trị rủi ro thị trường
Giá trị rủi ro thị trường là giá trị tương ứng với mức độ tổn thất có thề xảy ra khi giá thị trường 
của tài sản đang sỏ' hữu biến động theo chiều hướng bất lợi.

Giá trị rủi ro thị trường được tính =  Vị thế ròng X Giá tài sản X Hệ số rủi ro thị trường, trong 
đó hệ số rủi ro thị trường và giá tài sản được xác định theo Thông tư số 226/2010/TT-BTC.

Các tài sản không tính Giá trị rủi ro thị trường bao gồm các loại sau:

• Cổ phiếu quỹ.

• Chứng khoán phát hành bời các tổ chức có quan hệ với Công ty cũng như Chửng khoán có 
thòi gian bị hạn chế chuyển nhưọưg còn lại trên chín mươi (90) ngày, kê từ ngày lập Báo cáo 
tỷ lệ an toàn tài chính.

• Trái phiếu, các công cụ nợ, giấy tờ có giá trên thị trường tiền tệ đã đáo hạn.

Giá trị rủi ro thị tnròng cùa mỗi tài sản xác định sẽ phải điều chỉnh tăng thêm trong trường họp 
Công ty đầu tư quá nhiều vào tài sản đó, ngoại trừ chứng khoán đang trong thời gian bảo lãnh 
phát hành theo hình thức cam kết chắc chắn, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phù bảo 
lãnh. Giá trị rủi ro được điêu chỉnh tăng theo nguyên tăc sau:

• Tăng thêm 10% trong trường họp giá trị của khoản đầu tư này chiếm từ 10% tới 15% vốn 
chủ sở hữu của tổ chức kinh doanh chứng khoán.

• Tăng thêm 20% trong trường họp giá trị của khoản đầu tư này chiếm từ 15% tới 25% vốn 
chù sờ hữu cùa tổ chức kinh doanh chứng khoán.

• Tăng thêm 30% trong trường họp giá trị của khoản đầu tư này chiếm từ 25% trờ lên vốn chủ 
sờ hữu cùa tổ chức kinh doanh chứng khoán.
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Công ty phải điều chinh tăng thêm các khoản cổ tức, trái tức, giá trị quyền ưu đãi nếu phát sinh 
(đôi với chứng khoán), hoặc lãi cho vay (đôi với tiên gửi và các khoản tưomg đưong tiên công cụ 
chuyên nhưọng, giây tờ có giá) vào giá tài sản khi xác định giá trị rủi ro thị trưòng.

5. Giá trị rủi ro thanh toán
Giá trị rủi ro thanh toán là giá trị tưong ứng với mức độ tổn thất có thể xảy ra khi đối tác không 
thể thanh toán đúng hạn hoặc chuyển giao tài sản đúng hạn theo cam kết.

Khi kết thúc ngày giao dịch, Công ty xác định giá trị rủi ro thanh toán đối với các hợp đồng, giao 
dịch sau:

• Tiền gửi có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng, các khoản cho vay đối với các tổ chức, cá nhân 
khác; Họp đồng vay, mượn chứng khoán phù hợp với quy định của pháp luật; Hợp đồng bán 
có cam kết mua lại chứng khoán phù họp với quy định của pháp luật; Họp đồng mua có cam 
kết bán lại chứng khoán phù hợp với quy định cùa pháp luật; Họp đồng cho vay mua ký quỹ 
chứng khoán phù họp với quy định của pháp luật.

Giá trị rủi ro thanh toán cho các khoản mục trên = Hệ số rủi ro thanh toán theo đối tác X Giá 
trị tài sàn tiềm ẩn rủi ro thanh toán, trong đó, Hệ số rủi ro thanh toán theo đối tác xác định tùy 
thuộc vào mức độ tín nhiệm của đối tác giao dịch và Giá trị tài sản tiềm ẩn rủi ro thanh toán 
theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 226/2010/TT-BTC. Giá trị tài sản tiềm ẩn rủi ro 
thanh toán phải được điều chinh tăng thêm các khoản cổ tức, trái tức, giá trị quyền ưu đãi nếu 
phát sinh (đối với chứng khoán), hoặc lãi cho vay, và các khoản phụ phí khác (đối với các 
khoản tín dụng).

• Họp đồng bảo lãnh phát hành ký với các tổ chức khác trong tổ họp bảo lãnh phát hành theo 
hình thức cam kết chắc chắn mà tổ chức kinh doanh chứng khoán là tổ chức bảo lãnh phát 
hành chính, giá trị rủi ro thanh toán được xác định bằng 30% giá trị còn lại của các hợp đồng 
bào lãnh phát hành chưa được thanh toán.

• Các khoản phải thu đã quá hạn, kể cả trái phiếu đáo hạn, các giấy tờ có giá, công cụ nợ đã 
đáo hạn mà chưa được thanh toán, các khoản phải thu cùa Công ty, các khoản phải thu cho 
khách hàng trong hoạt động môi giới bán chứng khoán; Tài sản quá thời hạn chuyển giao, kể 
cả chứng khoán trong hoạt động kinh doanh cùa Công ty, chứng khoán cùa khách hàng trong 
hoạt động môi giới chứng khoán; Họp đồng vay, mượn chứng khoán phù họp với quy định 
của pháp luật; Họp đồng bán có cam kết mua lại chứng khoán phù họp với quy định của pháp 
luật; Họp đồng mua có cam kết bán lại chứng khoán phù họp với quy định của pháp luật; 
Họp đồng cho vay mua ký quỹ chứng khoán phù họp với quy định của pháp luật đã đáo hạn, 
giá trị rủi ro thanh toán được xác định như sau:

Giá trị rủi ro thanh toán = Hệ số rủi ro thanh toán theo thời gian X Giá trị tài sản tiềm ẩn rủi 
ro thanh toán.

Hệ số rủi ro thanh toán theo thời gian được xác định căn cứ vào khoảng thời gian quá hạn 
thanh toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư 226/2010/TT-BTC.

Giá trị tài sản tiềm ẩn rủi ro thanh toán được xác định như sau:

Đối với các giao dịch mua, bán chứng khoán, cho khách hàng hoặc cho bản thân tồ chức 
kinh doanh chứng khoán: là giá trị thị trưòng cùa họp đồng tính theo nguyên tắc quy định 
tại Thông tư 226/2010/TT-BTC;

Đối với các giao dịch cho vay mua chứng khoán ký quỹ, giao dịch bán có cam kết mua 
lại, giao dịch mua có cam kết bán lại, vay, cho vay chứng khoán: giá trị tài sản tiềm ẩn 
rủi ro thanh toán xác định theo nguyên tắc quy định tại Thông tư 226/2010/TT-BTC;
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Đối với các khoản phải thu, trái phiếu đã đáo hạn, các công cụ nợ đã đáo hạn: là giá trị 
khoản phải thu tính theo mệnh giá, cộng thêm các khoản lãi chưa được thanh toán, chi 
phí có liên quan và trừ đi khoản thanh toán đã thực nhận trước đó (nếu có).

Khi xác định giá trị rủi ro thanh toán, Công ty được bù trừ ròng song phưong giá trị tài sản tiềm 
ẩn rủi ro thanh toán trong trường họp đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

• Rủi ro thanh toán liên quan tới cùng một đối tác;

• Rủi ro thanh toán phát sinh đối với cùng một loại hình giao dịch theo quy định tại khoản 1 
Điều 9 Thông tư 226/2010/TT-BTC;

• Việc bù trừ ròng song phưong đã được các bên thống nhất trước bằng văn bản.

Giá trị rủi ro thanh toán phải được điều chinh tăng thêm trong các trưòng họp sau:

• Tăng thêm 10% trong trường họp giá trị khoản cho vay đối với một tổ chức, cá nhân và nhóm ' 
tô chức, cá nhân liên quan (nêu có), chiêm từ 10% tới 15% vốn chủ sở hữu;

• Tăng thêm 20% trong trưòng họp giá trị khoản cho vay đối với một tổ chức, cá nhân và nhóm> 
tổ chức, cá nhân liên quan (nếu có), chiếm từ 15% tới 25% vôn chù sở hữu;

• Tăng thêm 30% trong trưòng họp giá trị khoản cho vay đối với một tổ chức, cá nhân và nhóm 
tổ chức, cá nhân liên quan (nếu có), hoặc một cá nhân và các bên liên quan tới cá nhân đó 
(nếu có), chiếm từ 25% vốn chũ sở hữu trờ lên.

Trường họp đối tác đã hoàn toàn mất khả năng thanh toán, toàn bộ khoản thiệt hại tính theo giá trị
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