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I. Quá trình hình thành và phát trìên

1.1 Quá trình thành lập

Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành (Viet Thanh Securitics Company - VTS) được thành 
lập theo Giấy phép thành lập và họat động số 84/UBCK-GPHĐKD do Uỷ ban Chứng khoán Nhà 
nước cấp ngày 05/03/2008. Với vốn điều lệ ban đầu là 35 tỷ đồng, VTS đã thực hiện cung cấp dịch 
vụ môi giới chứng khoan và dịch vụ tư vấn chứng khoán cho các tổ chức và nhà đầu tư cá nhân 
chiến lược trong và ngoài nước.

1.2 Các sự kiện quan trọng:

■ Ngày 16/05/2008, VTS là thành viên cùa Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam với số đăng 
ký 089.

■ Ngày 24/09/2008 Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HSX) có quyết định chính thức công 
nhận tư cách thành viên cùa Công ty cổ  phần Chứng khoán Việt Thành.

■ Ngày 30/09/2008 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (số 45-47 Bến Chương Dương. Q. 
1, Tp. HCM) diễn ra “Lễ trao quyết định và công nhận tư cách thành viên và chào mừng ngày 
giao dịch chính thức của Công ty cổ  phần Chứng khoán Việt Thành - VTS”.

■ Ngày 20/02/2009, VTS là thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Quyết định 
số 59/QĐ-SGDHN do Sờ Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp.

■ Ngày 03/06/2009. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành quyết định số 227/QĐ- 
TTGDHN chấp thuận cho Công ty cổ  phần Chứng khoán Việt Thành tham gia hệ thống giao 
dịch từ xa thị trường niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

■ Ngày 04/09/2009, VTS chính thức triển khai hệ thống giao dịch trên thị trường UPCoM căn cứ 
theo Quyết định số 504/QĐ-SGDHN của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc công nhận 
thành viên Hệ thống đăng ký giao dịch ƯPCoM.

■ Tháng 02/2010, VTS đã kết nối thành công giao dịch trực tuyến qua internet với HSX và được 
công nhận là thành việc giao dịch trực tuyến qua internet của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. 
HCM ngày 04/03/2010.

* Năm 2010, VTS kết nối thành công giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
theo quyết định số 396/QĐ-SGDHN.

■ Ngày 15/12/2010, ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ Giao 
dịch Chứng khoán Trực tuyến cho VTS theo Quyết định 1059/QĐ-UBCK.

■ VTS thay đổi trụ sờ chính sang địa điểm: Lầu 12, Tòa nhà VTP, sổ 08 Nguyễn Huệ, p. Bển 
Nghé, Quận 1, TP.HCM theo giấy phép điều chình cùa UBCK số 14/GPĐC-UBCK ngày 03 
tháng 04 năm 2013.

■ Ngày 25/09/2015, Nâng vốn điều lệ lên 70.000.000.000 đồng (bảy mươi tỷ đồng).

■ Tháng 06/2016: ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch 
ký quỹ

■ VTS thay đổi trụ sờ chính sang địa điểm: Tầng 02, Tòa nhà Mê Linh Point, số 02 Ngô Đức Kê, 
Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh theo giấy phép điều chỉnh của UBCK số 
46/GPĐC-UBCK ngay 14 tháng 09 năm 2017.
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2. Các lĩnh vực hoạt động của VTS

2.1 Ngành nghề kinh doanh

■ Môi giới chứng khoán;

■ Tư vấn đầu tư chứng khoán;

■ Dịch vụ tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác.

2.2 Địa bàn kinh doanh

Trụ sở hoạt động chính của công ty tọa lạc tại địa điểm: Tầng 02, Tòa nhà Mê Linh Point, số 02 Ngô 
Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

Cơ cấu tổ chức VTS

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG

BAN KIẺM SOÁT

TỐNG GĨÁM ĐÒC

QUẢN TRỊ RỦI RO I
PHÒNG MỎI GIỚI -------- ------ ¿p. PHÒNG KÉ TOÁN

PHÒNG LƯU KÝ

PHÒNG HẠNH CHÍNH

KIỂM SOÁT NỘI B ộ

PHÒNG TƯ VÁN 
PHÂN TÍCH

PHÒNG ỈT
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• HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ

- Ông Mai Thành Chương: 

• BAN ĐIÊU HÀNH

Bà Nguyễn Thị cẩm Viên: 

Ông Nguyễn Ngọc Tranh:

Chủ tịch Hội đồng quàn trị 

Thành viên Hội đồng quản trị 

Thành viên Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Thị cẩm Viên: 

• BAN KIỂM SOÁT

Tổng Giám đốc

Bà Phạm Thị Thu Hà:

Bà Lý Thụy Quế Trân:

- Ông Trần Thế Minh Quân:

Trưởng ban kiểm soát 

Thành viên ban kiểm soát 

Thành viên ban kiểm soát

4. Định hướng phát triển

4.1 Mục tiêu

■ Tối đa hỏa giá trị cổ đông, đem lại sự hài lòng cho khách hàng cũng như đóng góp vào sự phát 
triển chung của thị trường chứng khoán Việt Nam.

■ Tập trung cung cấp các dịch vụ và sản phẩm tài chính tốt nhất nhằm đem đến hiệu quả đầu tư 
cao cho khách hàng VTS.

4.2 Chiến lược phát triển

* Năm 2017, TTCK Việt Nam có mức tăng trưởng ấn tượng, chinh phục mức 990 điểm và đạt 
mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Nền kinh tế vĩ mô có nhiều cải thiện tích cực khi GDP 
tăng trưởng 6,81%, vượt mục tiêu 6,7% mà Quốc hội đã đề ra, bên cạnh đó Bộ Tài chính cùng 
với ủy ban Chứng khoán nhà nước tiếp tục xây dụng các sản phẩm mới tại thị trường chứng 
khoán Việt Nam như chứng khoán phái sinh và chứna quyền bảo đảm. Vì vậy. triển vọng thị 
trường chứng khoán trong năm 2018 sẽ vẫn tích cực, ít nhất là trong 6 tháng đầu năm 2018 và 
có thể điều chỉnh trong nữa năm còn lại.

■ Dựa trên định hướng của thị trường trong năm 2018, VTS xác định nhiệm vụ xây dựng nguồn 
nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách 
nhiệm chuyên nghiệp. Song song đó, VTS dặt trọng tâm củng cố hoạt động kinh doanh dựa vào 
mảng Môi giới và Tư vấn đầu tư trong năm 2018. Phát triển và cung cấp các dịch vụ tài chính, 
tư vấn đầu tư tài chính tốt nhất cho khách hàng cùa công ty.

4.3 Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính 
liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công tỵ

■ Công ty luôn chú trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường, hướng tới cộng đồng và xã hội thông 
qua các hoạt động từ thiện tại một số địa phương, hỗ trợ đồng bào gặp thiên tai, hoạn nạn và 
thực hiện các ý tường bảo vệ môi trưòng thông qua hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường.

■ Công ty cũng gia tăng ý thức của cán bộ nhân viên thông qua việc phân loại rác thải tại nơi làm 
việc, cũng như tổ chức những buổi trao đổi về các ý tưởng bảo vệ môi trường.
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*5. Rủi ro

» 5.1 Rủi ro thị trường

Rủi ro thị trường là rủi ro làm thay đổi giá trị tài sản mà VTS đang sở hữu theo chiều hướng bất 
lợi. Sự thay đổi của tỷ giá, biến động lãi suất và sức khỏe nền kinh tế sẽ ãnh hưởng trực tiếp lên tài 
sản của Công ty. Do đỏ để hạn chế rủi ro thị trưòng, VTS thường xuyên theo dõi và đánh giá tình 
hình biến động cùa nền kinh tế, các chi tiêu kinh tế trong và ngoài nước, phân tích SWOT...

5.2 Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là rủi ro xảy ra khi Công ty không thể thanh toán các nghĩa vụ tài chính đến 
hạn hoặc không thể chuyển đổi công cụ tài chính thành tiền mặt với giá trị hợp lý trong ngắn hạn. 
Để hạn chế rủi ro thanh khoản, VTS xây dựng quy trình nhằm theo dõi và kiểm soát chặt chẽ các 
nghĩa vụ thanh toán hàng tháng.

5.3 Rủi ro thanh toán

Rủi ro thanh toán là rủi ro xảy ra khi đổi tác, khách hàng không thể thanh toán đúng hạn hoặc không 
thê chuyên giao tài sản đúng hạn như cam kết. VTS thường xuyên có những đánh giá vê tài sản 
khách hàng, đối tác để đảm bảo các đối tác đáp ứng đầy đủ khả năng thanh toán.

5.4 Rủi ro hoạt động

Rùi ro hoạt động là rủi ro xảy ra do lồi kỹ thuật, lỗi hệ thống và quy trình nghiệp vụ, lỗi con người 
troníí quá trình tác nghiệp hoặc do thiếu vốn kinh doanh hoặc do các nguyên nhân khách quan khác. 
Nhằm hạn chế những rủi ro trong hoạt động, VTS thường xuyên tổ chức những buổi họp, những 
buổi huấn luyện nhằm phổ biến quy trình nghiệp vụ cho nhân viên cũng như nâng cao trình độ cùa 
nhân -viên.

5.5 Rui ro pháp lý

Rủi ro pháp lý là rủi ro phát sinh từ việc không tuân thù quy định pháp lý liên quan dến hoạt động 
kinh doanh. VTS đã thành lập bộ phận quản trị rủi ro, ban hành chính sách rủi ro và quy trình quản 
trị rủi ro để phát hiện và khắc phục kịp thời các rủi ro có thể xảy ra.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tinh hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm, công ty đã phát triển các sàn phẩm vay nhằm đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư cũng như thu 
hút khách hàng mới; đồng thời nâng cao trình dộ đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty. Kết 
quả đạt được là tình hình kinh doanh có sự cài thiện tích cực, với doanh thu và lợi nhuận sau thuế 
trong năm 2017 tăng trưởne lần lượt là 4,2% và 9,7% so với kết quả trong năm 2016, cụ thể:

• Doanh thu Môi giới đạt 90% so với kế hoạch và bằng 99.9% so với tình hình thực hiện trong 
năm 2016.

• Doanh thu khác tăng 22% so với thực hiện trong năm 2016 và vượt 11% so với kế hoạch đề 
ra.
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Tình hình hoạt động kinh doanh của VTS năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu Thực hiện 2016 Ke hoạch 
2017

Thực hiện 
2017

Thực hiện
so với Kế 

hoạch

Năm 2017 
so với năm 

2016
Tổng tài sản 74,479,244,037 76,159,866,444 102.26%

Tài sản ngắn hạn 69,393,910,745 70,227,996,642 101.20%

Tài sản dài hạn 5,085,333,292 5,931.869,802 116.65%

Tổng nguồn vốn 74,479,244,037 76,159,866,444 102.26%

Tổng Nợ phái trả 1,094,195,612 790,739,494 72.27%

Vốn chủ sở hữu 73,385,048,425 75,369,126,950 102.70%

Doanh thu thuẫn 14,031,937,344 14,619,728,307 104.19%

Doanh thu Môi giới 11,290,485,900 12,500,000,000 11,274,995,435 90% 99.86%

Doanh thu khác 2,741,451,444 3,000,000,000 3,344,732,872 111% 122.01%

Lọi nhuận trước 
thuế 2,261,603,735 2,500,000,000 2,480,098,202 99% 109.66%

Lọi nhuận sau thuế 1,809,282,988 1,984,078,525 109.66%

Nguyên nhân biến động:

Do nhà đầu tư tập trung dầu tư vào nhũng mã ít biến động so với thị trường nên doanh thu môi giới 
sụt giảm nhẹ trong năm 2017 so với cùng kỳ 2016, cụ thể giảm nhẹ 0,14% so với cùng kỳ. Tuy nhiên 
hoạt động cho vay ký quỹ và hoạt động tư vấn tích cực được đẩy mạnh nên doanh thu tăng trưởng 
11% so với thực hiện trong năm 2016. Mặt khác, tổng chi phí trong kỳ chỉ tăng nhẹ 2,97% trong khỉ 
tổng doanh thu tăng tới 4,19% nên lợi nhuận sau thuế cùa công ty đã tăng trường đến 9.66% so với 
năm 2016.

2. Tổ chức và nhân sự

2.1 Danh sách Ban điều hành:

Tóm tắt lý lịch của cá nhàn trong Ban điều hành 

BÀ NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN: TÔNG GIẢMĐÔC 

Ngày tháng năm sinh: 20/01/1981

Nơi sinh: Quàng Ngãi

Quốc tịch: Việt Nam.

Sổ chứng minh nhân dân: 025941659, ngày cấp: 05/03/2015, nơi cấp: CA. TP Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 3V10-02 Khu phố Sky Garden 3-R1-3 Phường Tân Phong, 
Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Chỗ ở hiện tại: 3V 10-02 Khu phố Sky Garden 3-RI -3 Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
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Trĩnh độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính -  ngân hàng

'Quá trình làm việc:

Thời gian Noi làm việc Vi trí công viêc

2003 - 2005
Công ty Sản xuất và xuất 
nhập khẩu Bình Dương

Bộ phận tài chính

2006-2012
Công ty Cổ phần Tư vấn 
đầu tư Việt Thành Giám đốc điều hành

2013 - nay
Công ty Cổ phần Chứng 
khoán Việt Thành

Tổng giám đốc

ÔNG PHẠM VĂN HÙNG: KÊ TOÁN TRƯỞNG 

Ngày tháng năm sinh: 11/01/1975

Nơi sinh: Tp.Hồ Chí Minh

Quốc tịch: Việt Nam

Số chứng minh nhân dân: 022932807, ngày cấp: 01/12/2005, nơi cấp: CA. TP Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 2 Trương Công Định, p. 14 , Q.Tân Bình, Tp.HCM 
Chỗ ở hiện tại: 2 Trương Công Định, P.14 , Q.Tân Bình, Tp.HCM 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán -  Kiểm toán

Quá trình làm việc:

Thòi gian Noi làm việc Vị trí công việc

1998 -2000 Công ty TNHH SXTM Lộc 
Hưng Thịnh Kế toán tổng hợp

2000 - 2006 Công ty CP Việt Á Châu Kế toán trường

2006-2015 Công ty CP Bột Mì Thủ Đức Kế toán trường

2.2 Số lượng cán bộ, nhân viên: 23 người.

2.3 Tóm tắt chính sách.
á

• về tiền lương

Công ty xây dựng quy chế lương riêng nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù hoạt động cùa Công ty phù 
họp quy định cùa pháp luật. Chính sách lương, thường đảm bảo khuyến khích sự đóng góp cùa người 
lao động vào hiệu quả hoạt động của toàn Công ty.

• về chính sách đào tạo

Công ty thực hiện chế độ đào tạo cho CBCNV về chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Bên cạnh 
đó, hỗ trợ chi phí đào tạo chuyên môn, nâng cao năng lực của nhân viên trong từng bộ phận.
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• * về chế độ làm việc

> Tuân thủ quy định của pháp luật về lao động như: chế độ làm việc 08 giờ/ngày và chế độ nghi ngơi 
hợp lý. Thời gian nghỉ phép, lễ Tết, ốm, thai sản tuân theo đúng quy định cùa Luật lao động.

• về chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội

Tất cả nhân viên chính thức của VTS được hưởng các chế độ cấp bảo hiểm xã hội và bảo hiểm V 

tế phù hợp Luật lao động. Ngoài ra, tùy các lĩnh vực mà nhân viên VTS còn nhận được các phụ cấp 
khác như: phụ cấp chuyên môn, phụ cấp công việc...

• về phúc lợi:

Chính sách khen thưởng cho nhân viên VTS được dựa trên cơ sở gắn liền với kết quả hoạt động 
kinh doanh và chất lượng trong công việc cùa từng cá nhân.

Theo quy định chung, VTS có các chế độ cơ bản như: lương tháng 13, lương hoàn thành công 
việc, khen thường cho cá nhân xuất sắc, thường trong các dịp lễ Tết...

Thay đổi t-eong chính sách đối với người lao động: Không

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

3.1 Các khoản đầu tư lón:

Trong năm công ty không thực hiện khoản đầu tư lớn nào.

3.2 Các công ty con, công tv liên kết:

Không có.

4. Tình hình tài chỉnh

4.1 Tình hình tài chính

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 % tăng giảm

Tống giá trị tài sản 74.479,244.037 76,159.866.444 2.3%

Doanh thu thuần 14,031,937,344 14,619,728,307 4.2%

Lọi nhuận từ hoạt động kinh doanh 2,261,603,735 2,480,098,202 9.7%

Lọi nhuận khác - -

Lọi nhuận trưóc thuế 2,261,603,735 2,480,098,202 9.7%

Lọi nhuận sau thuế 1,809,282,988 1,984,078.525 9.7%

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 0% 0%
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4.2 Các chí tiêu tài chính chũ yếu:

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Ghi chú

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 63 89

+ Hệ số thanh toán nhanh: 63 89

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản 1.47% 1.49%

+ Hệ số Nợ/vốn chù sở hữu 1.04% 1.05%

3. Chi tiêu về năng sinh lời -

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần 12.9% 13.6%

+ Hệ số Lợĩ nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu 2,47% 2.63%

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản 2,43% 2.61%

4. Chỉ tiêu an toàn tài chính

+ Tồng giá trị rủi ro thị trường

+ Tổng giá trị rủi ro thanh toán 4.512.960.000 24,667,720

+ Tổng giá trị rủi ro hoạt động 14.000.000.000 14.000.000.000

+ Tống giá trị rủi ro 18.512.960.000 14,024,667,720

+ Vốn khả dụng 68.287.075.253 69,380,622,155

+ Tỷ lệ vốn khả dụng 369% 495%

5. Cơ cấu cổ đông, thay đỗi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

5.1 Cổ phần:

- Tổng số cổ phần: 7.000.000 cổ phần

Loại cổ phần đang lưu hành: cổ phần phổ thông

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 7.000.000 cổ phần

- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty hay 
cam kết của người sở hữu: 0 cổ phần

5.2 Cơ cấu cố đông: phân theo các tiêu chí.

- Tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn: 95,1% và cổ đông nhỏ: 4,9%;

- Cổ đông tổ chức: 28,3% và cổ đông cá nhân: 71,7%;

- Cổ đông trong nước: 100% và cổ đông nước ngoài: 0%,

Cổ đông nhà nước: 0% và các cổ đông khác: 100%
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5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chú sở hữu: Không có.

5.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

5.5 Các chứng khoán khác: Không có.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1 Tuân thù pháp luậưvề bảo vệ môi trường:

Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: công 
ty không bị xử phạt về luật pháp và các quy định về môi trường.

- Tổng sổ tiền do bị xử phạt vi phạm do khôn» tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: 
không có

6.2 Chính sách liên quan đến người lao động .

Số lượng lao động: 23 người, mức lưcmg trung bình đối với người lao động dạt gần 14 triệu 
đồng/nhân viên.

Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi cùa người lao độna.

• Công ty luôn tuân thủ quy định về giờ làm việc theo luật lao động, nhân viên được nghỉ 
1 tiếng buổi trưa, ngày lễ, cuối tuần và có 12 ngày phép/năm.

• Công ty có chính sách khuyến khích người lao động bằng những khoản tiền thưởng theo 
năng lực, lưong tháng 13, tiền thưởng lễ, tết và phụ cấp.

• Hằng năm, công ty còn tổ chức 1-2 chuyến du lịch nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết 
và giúp nhân viên xua tan mệt nhọc trong công việc.

6.3 Hoạt động đào tạo người lao động

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên.

Cấp quản lý Cấp nhân viên

Số lưcmg 7 16

Số giò- đào tạo 20h/năm 14h/năm

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có 
việc làm và phát triển sự nghiệp: công ty cỏ chính sách tạm ứng học phí cho nhân viên học những 
khóa học nâng cao trình độ chuyên môn, ngoài ra, công ty còn sắp xếp thời gian phù họp để nhân 
viên có thể tham dự những buổi hội thảo do Sở giao dịch và cơ quan ban ngành tổ chức.

6.4 Báo cáo liên quan dến trách nhiệm đổi vói cộng đồng địa phương.

Phương châm của công ty là “Sự phát triển kinh doanh phải luôn gắn kết trách nhiệm đối với 
cộng đồng xã hội”, do đó công ty luôn tích cực tham gia ùng hộ các hoạt động, phong trào phát triển 
cộng đồng tại Địa phương nơi Công ty đặt trụ sở tổ chức

6.5 Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN:

VTS không phải báo cáo thông tin này.
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' III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐÓC 

ỉ. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Công ty vẫn tập trune nguồn lực chính vào sự phát triển của hoạt động môi giới chứng khoán 
và hoạt động tư vấn. Tuy nhiên do nhà đầu tư tập trung đầu tư vào những mã ít biến động so với thị 
trường nên doanh thu môi giới sụt giảm nhẹ trong năm 2017 so với cùng kỳ 2016, cụ thể giảm nhẹ 
0,14% so với năm 2016. Tuy nhiên, hoạt động cho vay ký quỹ và hoạt động tư vấn tích cực được đẩy 
mạnh nên doanh thu tăng trưởng 11% so với thực hiện trong năm 2016. Mặt khác, tổng chi phí trong 
kỳ chi tăng nhẹ 2,97% trong khi tổng doanh thu tăng tới 4,19% nên lợi nhuận sau thuế của công ty 
đã tăng trường đến 9.66% so với năm 2016.

2. Tinh hình tài chính

2.1 Tình hình tài sàn

Năm 2016 tổng tài sàn cùa Công ty là 76,159,866,444 dồng. Trong đó tài sản ngắn hạn đạt 
70,327,996,642 đồng, chiếm 92.34% trong tống tài sản. Tài sản dài hạn là 5,831,869,802 đồng, chiếm 
7,66 % trên tổng tài sàn. Trong năm 2016, công ty không phát sinh nợ xấu nào cũng như tài sản xấu 
ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

2.2 Tình hình I1Ợ phải trà

Trong năm 2016, khoản nợ phải trả của công ty là 790,739,494 đồng, chiếm 1,04% so với tổng 
nguồn vốn và không có nợ quá hạn.

Các khoản nợ phải trả của công ty không có các khoản vay từ bên ngoài, do đó công ty không chịu 
ảnh hưởng cùa tỷ giá hối đoái lẫn biến động lãi suất.

3. Những cải tiến về cơ cẩu tổ chức, chính sách, quản lý.

Trong năm 2017, công ty đã ban hành, sửa đổi, bổ sung các chính sách, quy trình hướng dẫn nghiệp 
vụ nhằm đáp ứng yêu cầu cùa pháp luật hiện hành và phù họp với tổ chức hoạt động kinh doanh cùa 
công ty. Mặt khác, công ty cũng đã hoàn thiện việc nâng cấp và thay đổi hệ thống giao dịch mới, cũng 
như cải tiến sản phẩm và dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư và người sử dụng.

4. Kc hoạch phát triển trong tương lai

Hoàn thành kế hoạch kinh doanh của Công ty theo kế hoạch phê duyệt cùa Đại hội đồng cổ đông 
thường niên 2018.

Hoàn thành các quy chế, quy trình nghiệp vụ nhằm tăng cường hiệu quà cho hoạt động kinh doanh 
và giảm thiểu rủi ro cho Công ty.

- Nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ công nhân viên nhằm thích úng với các sản 
phẩm mới của thị trường, cũng như những biến động của thị trường.

- Tham gia vào công tác triển khai những sản phẩm mới để tối ưu hóa danh mục đầu tư cho khách 
hàng như: chứng quyền, giao dịch trong ngày,...
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* 5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

- 5.1 Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

Mức lưong trung binh đối với người lao động đạt gần 14 triệu đồng/nhân viên.

- Công ty luôn tuân thù quy định về giờ làm việc theo luật lao động, nhân viên được nghỉ 1 tiếng 
buổi trưa, thứ bảy, chù nhật và có 12 ngày phép/năm.

Công ty có chính sách khuyến khích người lao động bằng những khoản tiền thưởng theo năng lực, 
lưcmg tháng 13.

- Tổng chi phí cho người lao động tham gia nghỉ mát năm 2017: 16.570.000 đồng/ người

5.2 Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương

Năm 2017, Công ty đã chấp hành đầy đủ các quy định cùa địa phương nơi đặt trụ sở làm việc, 
đồng thờ thực hiện tốt các hoạt động xã hội cộng đồng và trách nhiệm với công tác an sinh xã hội.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐÒNG QƯẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG 
TY

Với những nỗ lực của Chính phủ, Bộ tài chính cũng như ủy ban Chứng khoán nhà nước trong 
việc tái cấu trúc Thị trường chứng khoán, cộng với những tín hiệu hồi phục tích cực cùa nền kinh tế, 
thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2017 khá sôi động, tuv nhiên độ phân hóa khá cao cùng với 
việc thị phần của công ty bị suy giảm nên Doanh thu của công ty chỉ tăng nhẹ 4,19% dạt 14,6 tỷ' đồng, 
Lợi nhuận sau thuế 2017 đạt 1,98 tỷ đồng, tăng trưởng 9.66%.
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STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung

1
01/NQ- 

HĐQT/2017
14/02/2017

Trình lên ĐHĐCĐ các vấn dề sau:

- Tình hình hoạt động kinh doanh 2016
- Kế hoạch kinh doanh 2017

Báo cáo hoạt động cùa Ban kiểm soát 
năm 2016
Sửa đổi Điều lệ Công ty

- Thay đổi Thành viên Ban kiểm soát
- Kế hoạch tăng vốn điều lệ
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017

2
02/NQ-

HĐQT/2017
05/05/2017

Trình lên ĐHĐCĐ các vấn đề sau:

- Thay đổi Kiểm toán nội bộ của Công
ty

- Thay đổi trụ sở chính cùa Công ty

3
03/NQ-

HĐQT/2017
08/11/2017 Tạm dừng kế hoạch tăng vốn điều lệ đã đề ra 

tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
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Các kế hoạch, định hưóng của Hội đồng quản trị trong năm 2018

Hoàn thành kế hoạch kinh doanh của Công ty theo kế hoạch phê duyệt của Đại hội đồng cổ 
đông thường niên 2018.

- Chi đạo, giám sát kịp thời đổi với Ban Giám đốc để đảm bảo các Nghị quyết của Hội đồng quàn 
trị, Nghị quyết cùa Đại hội đồng cổ đông được thực hiện đầy đủ và chính xác.

Phát triển chính sách lao động nhằm thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó đoàn kết giữa các nhân 
viên trong Công ty.

Trách nhiệm môi trường và xã hội

Hội đồng quản trị đánh giá công ty đã tích cực trong việc tham gia các hoạt động về môi trường 
và xã hội do địa phưcmg phát động, cũng như những hoạt động và phong trào do ủy ban chứng khoán 
nhà nước và các Sở giao dịch phát động. Hội đồng quản trị cũng đánh giá cao những thay đổi về nhận 
thức của đội ngũ cán bộ môi trường trong việc gìn giữ môi trường làm việc và tham gia các hoạt động 
xã hội.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY.

VTS không phải là công ty niêm yết.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

5.3 Ý kiến kiểm toán

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt 
'Phành (sau đầy gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 05 tháng 03 năm 2018, từ trang 06 đến 
trang 38, bao gồm Báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, Báo cáo kết 
quà hoạt động, Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho 
năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Tổng Giám đốc
Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo 
cáo tài chính cùa Công ty theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh 
nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo 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 tài chính không có sai sót trọng yểu do gian lận 
hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiếm toán viên
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc 
kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các 
chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nahề 
nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiềm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu 
Báo cáo tài chính cùa Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán 
về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa 
trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro cỏ sai sót trọng yếu trong Báo cáo 
tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên dã
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xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bàv Báo cáo tài chính 
trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy 
nhiên không nhàm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả cùa kiểm soát nội bộ cùa Công ty.
Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp cùa các chính sách kế toán được 
áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc 
trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bàng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầv đủ 
và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên
Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và họp lý, trên các khía 
cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ  phần Chứng khoán Việt Thành tại ngày 31 
tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình biến động vốn chủ sở 
hữu và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các 
Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam, hướng dẫn kế toán 
áp dụng đối với công ty chứng khoán được quy định tại Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 
30 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính. Thông tư 334/2016-TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 
2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung và thay thế phụ lục 02 và 04 cùa Thông tư số 
210/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty 
chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY TNHH KIẺM TOÁN VÀ TƯ VẨN A&C

Nguyễn Minh Trí - Phó Tổng Giám dốc Nguyễn Thị Phước Tiên - Kiểm toán viên
số  Giấy CNĐKHN kiếm toán: 0089-20ỉ 8-008-1 số  Giấy CNĐKHN kiểm toán: / / 99-20ỉ8-008-Ị

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2018

5.4 Báo cáo tài chính được kiểm toán
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CÔNG TY CÒ  PHÂN CHỬNG KHOÁN V IỆT  THÀNH
Địa chỉ: Tầng 2, tôa nhố Mẽ Linh Point, sô 2 Ngỗ Đức Kế» phường Đén Nghé, Quộn 1, TP. Hổ Chí Minh 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Chũ na,Ti (ải chinh kct thúc ngày 31 tỉj^jjg 12 năm 2017__________________________________________

BÁO CÁO TÌNH HỈNH TÀI CHÍNH
T ại ngày 31 th án g  12 năm  2017

Đơn vị tính: VNĐ

Ma Thuyểt
TÀI SÁN sẳ mình SỔ cuổi năm SỔ đầu năm

A - TÀI SÁN NCẢN HẠN 100 70J27.996.642 69.393.910.745

I. Tài sân tài chính 110 70.171.361.649 69.381.270.865
1. Tiền vầ cốc khoản tương dương tiền m Vl.l 26.948.188.400 13.316.619.658
1.1 Tiín 111.1 26.948 188.400 13.316.619.658
1.2 Cảc khoản tương đương tiền 111,2 *
2. Các tài sản tài chinh ghi nhận thồng qua lai l ỉ  (PVTPL) 112 - -
3. Cốc khoản đẩu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 113 * 200.000.000
4. Các khoản cho vay 114 VI.3 42.969.000.000 55.862.000.000
5 Cắc tài sân tài chinh săn sàng đé bán (ATS) 115 -
6. phòng suy giảm già trị các tải sàn tài chính và tài sản thế chấp 116 •
7. Các khoản phải thu 117 130.449.892
7.1 Phài thu bản các lải san tải chính 117.1 - -a

72 Phái thu và dự thu cò tức, tiền iai CẮC tài sán lài chính 117.2 I50.449.S92
7.2.1 Phải thu cả tức, tièn lâi đén ngày nhộn 117.3 - 1
7.2.2 Dự thu cồ tức, tiền iài chưa đến ngày nhện 117.4 VI.4 150.449.892 ■>
8 Trả traổc cho người bán 118 VI 5 100.000.000
9. Phái thu cấc dịch vụ CTCK cung cảp 119 *
10. Phải thu nội bộ 120 -
!!. Phài thu vẻ lôi giao dịch chứng khoán 121 -
12. Các khoan phải thu khác 122 3.723.357 2.651.207
13. Dự phàng suy giảm giA trị các khoán phải thu 129 *

11. Tài sàn ngắn hạn khíc 130 1S6.634.993 12.639.880
1 Tam ứng 131 - -
2 VẠI tư vàn phòng, công cụ, đụng cụ 132 * - ịậ
3. Chi phC trà trước ngắn hộn 133 VI.6a 156.534.993 12.639.880
4 cẳm  cố, thể chắp, ký quỳ, ký cược ngán hận 134 • - tó
5. Thué giá trị gia tăng được khẩu trừ 133 ' * ãhi
6 Thui v i  các khoác khàc phái thu Nhà nuởc 136 - - .*• V
7. Tằí sán ngẳn hạn khốc 137 *

ẳ
8, Giao dịch mua bán lội trối phiéu Chính phủ 138 • “
9. Dụ phỏng suy giám giố trị tài sân ngán hạn khẮc 139 " * T ?

Bào táo này phái đuợc đọc cùng vài Bòn íhuyìỉ minh Báo cào tỏi chỉnh 6



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CÕ PHÂN CHỬNG KHOÁN V IỆT  THÀNH
Địa cíii: Tẳng 2, tủa nhả M ỉ Linh Point, số 2 Ngỏ Đức Kf, phường Bin Nghi, Quán I, TP l lè c h i Minh 
ĐÁO CÁO TẢI CHÍNH
Cho nủm tài chỉnh két thúc ngày 31 thắng 12 nầm 2017 
Bão cáo tình hình tài chính (tiép theo)

Ma Thuyẽị
TÀI SÀN sổ minh Sổ cuổi năm SỔ dầu năm

B - TẢI SẢN DÀI HẠN 200 S.831.869.802 5.085.333.292

1. Tà» sân tài chính dải hạn 210
!. Các khoán phái thu đả» hẹn 2Ỉ1
2. Các khoản đáu tư 212
2.1 Cốc khoán đầu tu năm gi ừ đen ngáy dáo hạn 212.1
Z2 ĐẦu tư vảo công tv con 212.2
Z3 Đầu tư vảo công ty iicn doanh, ỉièn két 212.3
2.4 Đầu ỉư dài hạn khốc 212.4
3. Dự phòng suy giảm tài sàn tỏi chinh dằi hện 213

11. Tải sản cố định 220 932.784.481 876.433.4S4
1. Tải sàn c& định hữu hỉnh 221 VI.7 411.035.465 683.933.44S

- Nguyên giá 222 3.840.386.080 3.742 137.230
"**• - Giá trị hao mòn ỉũy kẻ 223a (3.429.350.6! ỉ) (3.058 ì  93.785)

- Dành gỉả TSCDHH íhií) giá trị hợp iỷ 223b -
2. Tàì sàn cố định thtié tài chính 224 -

- Ngu)4n gĩá 225 - -
- Già ỉrị hao mòn lũy kể 226,1 - - *9 f
• Đánh già ĨSCĐ7TC theo giả ¡rị hợp ìỷ 226b H Ỉ

3. Tài sản cố định vô hinh 227 VI.8 521.749.016 192.500.009 ÍH
- Nguyện già 228 3.160 í  19.500 2 566.646.000 ;íù
- Gió ỉrị hao mồn ỉùy kế 229a (262S.770.484) (2.374 í 45 99i)
- Đánh giá TSCÙVỈỈ theo giá tri hợp ìỷ 229b - “ - ị g

IN. BÌt động sàn dầu tư 230 - -
- Nguyên già 231 * *
- Giá trị hao mòn tũy kế 232a •
- Đỉinh già BĐSĐĨ theo giả trị hợp tỷ 232b • '

IV. Ch! phi xẳy dựng cơ bản dờ đang 240 V1.9 - 444.039.000 - 1 ?

V. Tài sàn dii han khic 250 4.899.085.321 3.764,860.838 TY '

1, CẨm cố. thế chấp, ký <juỹ, kỷ cược dài hạn 231 VI 10 438.372.000 351.172.928
2 Chi phí trả trưòc dài hạn 2S2 VI.6b 561.318402 193.521.743 . ĩ ’

3. Tải sàn thuể thu nhặp hoàn lội 253 -
4. Tiền nộp Quỹ hồ trợ thanh toán 254 VI M 3.$99.394.919 3.220.166.167

ắ Ệ5. Tài sán dài hạn khấc 255 - :.&v '

VI. Dự phòng SUY giàn) gíá trị tồi sân dài hạn 260 - -

TỎNG CỘNG TÀI SẢN 270 76.1S9.866.444 74.479.244.037

Báo cáo này phái dirọc độc cúng vài Bàn fhuyỉ( Minh Báo cỏo tài chinh 1
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CÔ' PHẦN CHỬNG KHOÁN VIỆT  THÀNH
Đ;a chi: Táng 2, tòa nhả Mẻ Linh Point, số 2 Ngỏ Đức Kế, phường Bến Nghe. Quận I, TP. Hổ Chi Minh 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho nàm tài chính kẻt thúc ngầỵ 3 1 thing 12 năm 2017 
Báo cáo tinh hinh tài chính (tiép theo)

M i Thuyềt
NGUÒN VỐN sắ minh s á  cuổi năm sả  đầu nâm

c - NỢ PHẢI TRÁ 300 790.739.494 1.094.195.612

I. i\y phải trả lỉgin hạn 310 790.739.494 1.094.195.612
1. Vay và nợ thuc tài chinh ngân han 311 - -
1.1 Vay ngằn hạn 312 -
l i Nợ thuồ tài sàn tải chính ngán hạn 313 -
n Vay tải sán lài chinh ngân hạn 314 -
3. Trái phléu chuyền đồi ngắn hạn - cấu phẳn nợ 315 -
4. Trái phiéu phát hành ngán hạn 316 -
5. Vay Quỹ hồ trộ thanh toản 317 -
6. Phải !rả hoat động giao dịch chứng khoán 31«
7. Phối trá ve lỗi giao địch củc tài sán tài chinh 319 -
8 Phải trà người bản ngân hạn 320 VI. 12 182 499 999 431.751.999
9. Ngưòì mưa trá tíỏn trước ngắn hạn 321 - -
10. Thué vả cảc khoàn phải nộp Nhả nưóc 322 VI 13 302.887,262 325.913 515
11. ** Phải trá người lao động 323 4.749.015 *
12. Củc khoán »ích nộp phúc Ịợi nhin viên 324 7. -
13.
14.

Chi phi phải trả ngấn hạn 
Phải trả nội bộ ngân hạn

325
326

VI.14 227.199 155 303.903.675 V

15 Doanh thu chưa thực hiện ngán hạn 327
'4 • \16. Nhận ký quỹ, ký cược ngẩn hạn 328

17. Các khoán phải trả. phái nộp khốc ngẩn hạn 329 VMS 73.404.063 32.626 42r N/  ữ
18. Dự phòng phủi trả ngần han 330 • '1 /  V» /
19. Quỳ khen thương, phuc lợi 331 w
20. Giao dịch mua bin lại tròi phiéu Chinh phù 332 s r

11. Nợ phài trả dài hạn 340 -
1. Vay vả nợ thui tàí chính dải hạn 341 *
1.1 Vay dài hận 342 -
1.2 Nợ thuc tài chính đảí han 343 *
2. Vay tải sản tài chính dài han 344
3 Trái pliiểu chuyển đôi dài hạn • cắu phần nợ 345
4. Trái phiêu phảt hAnh dài hạn 346
5 Phải trả người bản đài hạn 347
6 Người mua trá tiền trước dài han 348 / * / /
7. Chi phi phái trà dài hạn 349 ề j
8. Phải trố nội bộ dài hạn 350
9. Doanh thu chưa thực hiện dài han 351
10. Nhận ký quỳ, kỳ cược dài hận 352
11. Cốc khoán phái trá, phài nộp khắc dải hạn 353
12. Dự phòng phái trả dải han 354 -
13. Quỳ bảo vệ nhố đẳu tư 355 -
14. Thuế thu nhẬp hoỉn lạt phái trà 356 -
15. Quỹ phảt triền khoa học vồ cõng nghe 357 -

9óo cóo này phát đaợc đọc cũng ven Bán thuyết minh Bão cào lài chinh
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CÔ' PHẦN CHỬNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Đja chì: TẲng 2, tòa nhà Mẽ Lỉnh Point, sò 2 Ngổ Đức Ké. phường Bén Nghé, Quận !, TP. HÒ Chí Minh 
BÁO CÁO TAI CHỈNH
Cho nam tài chính két thủc ngày 31 tháng 12 năm 20! ?
Bảo cốt* tình hình tài chinh (tiảp (hco) ____________________________________________

M ỉ Thuyết
NGUÒN VỐN sé minh SỔ cuối n2m Sổ dầu nim

D - VÓN CHỦ SỞ Hínu 400 75.369.126.950 73.3SS.04S.42S

ỉ. vổn chù sở hữu 410 75.369.126.950 73J85.04S.425
». vãn đẩu tư của chù sở hữu 411 V U 6 70.000.000.000 70.000.000.000
1.1 Vốn góp cùa chủ sờ hừu 411.1 70.000.000.000 70.000.000 000

Cổ phiếu phò Ihổng cỏ quyển biếu quỵéỉ 4 Ỉ U o 70.000000.000 70.000.000.000
Cớ n h iỷu  ƯU đ â i 41! Í t - -

1.2 Thặng dư vồn cổ phán 411.2 -
13 Ọuyèn chộn chuyên dôi tMí phíẮu - cấu phồn vỏn 411.3 -
1.4 V6n khầc cưa chủ sờ hừu 411.4 -
1.5 Cổ phiéu quỹ 411.5 -
2. Chênh lộch đảnh giá tài sản theo giá tn hợp lỷ 412 -
3. Chính lệch tỳ giấ hối 4oải 413 -
4. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 414 *
5. ^Q uỹ dự phòng tài chính và rúi ro nghiệp vụ 415 - -
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chù sở hữu 416 -
7 Lợi nhuận chua phẰn phÁi 417 VI.16 5.369.126.950 3.385.04S425
7.1 Lợi nhuận sau thuc đă thực hiện 417.1 5.369.126 950 3 385.048.425
72 Lợi nhuận chưa thực hiộn 417.2 - / o

« .»t v
II. Nguồn kính phí và quỹ khác 420 t ‘OiỊ

c
V e>\TÒNG CỘNG NỌ VÀ VÓN CHỦ SỞ IIỮTl 440 76.159.866.444 74.479.244.037

/* f,/ọỵ ■ °*ỉn 
= á :  .

%

Sào cáo này phàì được đọc củng VỜI Bàn ihuyỉt tttirth Báo cứo tói chính
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CÓ' PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chi: Tấng 2, (òa nhả Mẻ Linh Poìnt, sỏ 2 Ngỏ Đúc Ké. phường Bcn Nghé, QuẶn 1, TP. Hồ Chí Minh 
BÁO CẢO TÀI CHĨNH
Cho nim (ải chính kểt thúc ngày 3 ỉ thảng 12 nâm 2017
Báo cáo tình hĩnh til chính (tiệp theo)____________________________ _________________________

CẢC CHĨ TIÊU NGOẢI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHỈNH

M ỉ Thuyểt
CHỈ TIỀU. sô minh SỐ cuéi nSrn SỔ đầu nám

A - TÀI SÂN CỦA CTCK VÀ TÀI SÀN QUẢN LÝ THEO CAM KẺT -

ì. Tài sÀn cổ định (huổ ngoài 001 •
*> Chứng chi có giá nhậrt giữ hộ 002 -

3 Tải sản nhận Ihc chắp 003 -

4. Nợ khỏ đòi đả xử lý 004 -

5. Ngoội tệ CẤC loại 005 -

6. CỔ phiếu dang lưu hẳhh 006 -

7- - Cổ phiéu quỳ 007 -

s. Tài sản tái chính niêm yéưđảng ky giao dịch tại VSD cúa CTCK 008 *

9 Tải sản tài chỉnh d ỉ lưu ký tẹi VSD và chưa giao địch cùa CTCK 009 -

10. Tải sàn tái chính chờ vè của CTCK 010 •

1 1. Tài sản tồi chinh sửa lồi giao địch cùa CTCK 011 - : ỉ
ĩ

12. Tài sản tài chinh chưa lưu ký tai VSD cùa CTCK 012
X

13. Tli sin lii chinh dược hưAng quyên cùa CTCK 013 - 'tị
B - TÀI SẢN VÁ CÁC KHOẢN PHÁI TRÁ VÈ TÁI SÁN QUÀN LÝ CAM KÈT VÓI KHÁCH HÀNG

r

Sà luựng chứng khoản
1. Tài sản tài chinh niỉm yíi/dâng ký giao dịch tại VSD cùa Nhả dì« lư 021 VI. 17 171.642.903 166.666.664
a. Tải sàr. tài chinh gíaơ dịch ĩự do chuyến nhượng 0 2 U 44.194.154 46.632.464
b. Tói sán tài chính hon chỉ chuyến nhưựng 021. ỉ Ậ
c. Tài sán tài chinh giao dịch cầm cồ 021.3 113 600.394 ¡06.646. ¡-Sù
d. Tài sàn tải chinh phong tỏa, tom giữ 021.4 ¡3 329.013 ¡3.234.000 ội

e. Tài sán tài chỉnh chờ thar.h toán 021.3 318.340 134.020 ìỢị\

I Tài sản tài chính chớ cho vay 0216 * - ỉii
o Tài sân lái chinh dả lưu ký tại VSD và chưa giao dịch cúa Nhà đìu lư 022 VI. 18 44.652 45.132 1
a. Tài sân tài chỉnh đổ lưu kỷ tại VSD và chưa giao dịch, tự dứ chuyển 'í?

nhượng 022.1 44 632 44.660 ■*
b. Tòi sản lài chỉnh dà lưu ký (ữi VSD vả chua giao dịch, hẹn chế chuyến

nhượng 022.2 ‘ 472
r. Tài sàn tài chính dà lưu ký toi ySD vả chua gtao dịch, cóm cớ 022.3 - -
d Tài sản tài chinh dã lưu kỷ tại VSD và chua giao dịch, phóng ìóo. tụm

giữ 022.4 *

3 Tải sân tài chinh chờ vẻ cúa Nhà đẩu tư 023 -

4. Tài sản tài chính sứa lỉi giao dịch cứa Nhà đầu tư 02-l.a -

5 Tải sản tải chinh chưa lưu ký tại VSD cùa Nhả đàu tư 024.b

6. Tải sản tài chính dược hưởng quyển cùa NhẰ dầu tu 025 -

Sáo ĩòo nảy phái đuực cũng vói Băn ihuyềí minh Báo cào tài chinh

20 I VTS



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CÔ PHÂN CHỬNG KHOÁN VIỆT THÀNH
OỊừ chì: Ting 2. tòa nhả Mê Linh Poim, sổ 2 Ngô Đức Kể, phuồng Bán NghỂ. Quín 1, TP. Hồ Chl Minh 
ĐẢO CÁO TÀI CHÍNH
Cho nSm tài chính kối thúc ngày 3 ì tháng 12 n,ì:n 2017
Báo cáo tinh hình tài chinh (nép theo)______________________________________________________

M ỉ Thuyết
CHÌ TIẾU Sỗ minh SỔ cuối năm SỔ đầu năm

Đỏng Việt Nam Đỏng Việt Nam
7. Tìềri gửí cúa khách hảng 026 Vĩ.19 9*677.303.024 2629.322.792
7.1 Tiền gửi của Nhà đảu tư v ì giao địch chứng khoán theo phương ihừc 

CTCKquánlý 027 3.851.166.524 1.195.210.992
7.2 Tìèn gửi tòng hợp giao dịch chỏng khoắn cho khách hàng 02S *
7,3 Tiển gửì bù trừ và thanh toàn giao dịch chửng khoản

Tiên gửi bù trử và thanh toán giao dịch chứng khoán cùữ Nhà đầu (ư
029 5.826.141.soo 1.434.111.800

trong nước 029.1 5.826 m  soo I.4Ì4.U Ì.800
Tiến gửi Tiến gửi bù trừ và thanh toán giac dích chứng khợán của 
Nhở đầu tư nước ngoài 029.2 .

7.4 Tiền gùi của Tổ chức phảt hành chửng khoán 030 -

8 Phải trà Nhả đẩu tu vè trèn gửi giao dịch chứng khoán theo phương 
thức CTCK quản lý m 031 V120 9.677.308.024 2.629.322.792

8 i Phải trà Nhà đẩu tu trong nước vè tiền gứi giao dịch chừng khoản theo 
phương thức CTCK quàn iý 031.1 9.677.308.024 2.629.322.792

8.2 ^ Phổi trá Nhả đàu tư nước ngoải về tièn gửi giao dịch chứng khoán theo 
phương thửc CTCK quản lý 031.2 - *

9. Phài trà TẨ chức phát hành chửng khoán 032 - -

10. Phái thu cúa khách hảng về lỗi giao dịch CẶC tái sin  tai chinh 033 -

11. Phải trà của khảch hàng vè lòỉ giao dịch các tài sản tài chính 034 - -

12. Phái trả cồ tức, gốc và lồì trối phíểu 035 * -

***»

\ếị
H ế  
-Ịụ 
IU fj 
ẳ  
ĩ í

Bảo cóo này phái được đọc cùng vớí ữản íhnyềỉ minh Báo cóo (ái chinh II



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỠ PHÂN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chi: Tằng 2, tòa nhâ M í Linh Point, s i  2 Ngò Đức Kc, phường Bcn Nghé, Quịn I, TP. Hồ Chi Minh 
BÁO CÁO TẰI CHÍNH
Cho nỊtanâl chinh hít thúc ngty 31 tháng 12 nfan 2017

BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG
Chờ nâm  tài chinh kềt ¡hủe ngày 3J tháng  12 năm  2017

Dơn vị tính: VND

Ma Thuyct
CHỈ TIÊU số minh Năm nay Năm truỏc

1. DOANH THU HOẠT ĐỘNG
u U i (ừ cảc tài sản tài chinh ghi nhân thòng qua lâi/lồ (PVTPL) 01
a Lăi bán cảc tài sàn tài chinh PVTPL 01. i
b. Chinh lịch tăng đảnh giá Ịậi các TSTC PYTPL 01.2
e. Có tức. tiền ỉăi phái sình từ tài sản tải chinh PVTPL 01.3
1.2 Lâi tứ các khoán đẩu tư nẳm giừ đén ngày đâo hạn (HTM) 02
1.3 Lẳi từ các khoán cho vay và phái thu 03 vn .i 2.243.332.140 1.797.834.924
14 U i từ câc tàỉ sản tài chình sàn sảng đổ bân (APS) 04
1.5 Lai tủ cào công cụ phái sinh phòng ngừa rùi ro 05
1.6 Doanh thu nghiệp vụ mòi giới chứng khoán 06 VII.2 11.274.995.435 11.290.485.900
1.7 'Doanh thu nghiệp vụ bảo ỉănh, đít lý phát hảnh chứng khoán 07
1.8 Doanh thu nghiệp vụ tư vÁn đủu lư chứng khoán 08
1.9 Doanh thu nghiệp vụ lưu kỷ chứng khoản 09 V11.2 846.797.717 745.205.879
1 10 Doanh thu hoạt động tư vẨn tài chính 10 • -

1.11 Thu nhập hoạt động khốc 11 Vĩl.2 7.114.212 5.559.253
Cộng doanh thu ho^t động 20 14.372.239.504 13.839.085.956

■OÁ
2. CHI PHÍ HOẠ>T ĐỘNG
2.1 LỖ C Ắ C  tài sán tải chinh ghi nhận thông qua lăi/lồ (PVTPL) 21 6.600.000 -
a Ló bản các tài sán tiu chỉnh FVTPL 21.1 VII.3 6.600.000
k. Chĩnh lệch giám đánh gỉà lợi cắc TSTC FFTPL 21.2 ‘
c. Chi phi giao ỉiịch mua các tòi sản tài chính FVTPL 2Ì.3 * ị

2.2 LỒ cdc khoán đáu tư nám giữ ổcn ngày đáo h?n (HTM) 22 -

2.3 Lồ và ghi nhộn chênh lộch đảnh giả theo giá trị hợp lý 23 - -

lài sàn tai chính sàn sàng đé bán (ATS) khi phản loại lại
r ị '

2.4 Chi phí dự phòng tồi sân lảì chinh, xữ lý tổn thắt cãc kiioàn phài 24 - »  .
0 * * 1

thu khó đỏi vi lỗ suy giảm tài sản tài chính và chi phí đi vay cũa
T - I v l l

các khoán cho vay c
2 5 LỖ từ cảc tài sán tải chình phái sinh phòng ngứa rúi ro 25 • -

V  À

2.6 Chi phi hoai động tự doanh 26 • -

2.7 Chi phi nghiệp v ụ  môí giới chửng khoán 27 VÍU 2.426.866.937 3.836.635.050

2.8 Chí phi nghìộp vụ bảo lanh, dạí lý phát hành chứng khoẮn 28 -

2.9 Chi phỉ nghiộp vụ tư vấn dâu tư chứng khoán 29 ■ -

2 . to Chi phl nghiệp vụ lưu ký chứng khoản 30 VI1.3 898.828.967 810.608.458

2.11 Chi phỉ hoạt dộng tư ván tai chinh 31 • -

2.12 Chí phi cảc dịch vụ khắc 32 - •

Cộng chi phỉ hoạt dộng 40 3.332.295.904 4.647.243.508

22 I VTS

Bác, C 'Ì J  này phái được đọc cùng với Bản ihvyỉt minh Bàn cóc tài chình 12



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CÔ' PHÂN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chi: TẦng 2, lòa nhà Mê Linh Point, s i  2 Ng6 Đ<x Ké, phưỉmg Bén Nghé. QuẬn 1, TP. Hè Chi Minh 
BẢO CÁO TẢI CHÍNH
Cho năm tài chinh két Ihủc ngáy 31 [háng 12 năm 2017
Báo cấo kê ì quà hoạt động (ticp theo)_______________________ __________ ____________________

Mã Thuyct
CHỈ TIÊU số minh Nằm nay Nàm trirớc

3. DOANH THU HOẠT DỘNG TÀI CHÍNH
3.1 Chênh lộch lãi tỷ giả hổi đoái đã và chưa thực hiện 41 - -
3.2 Doanh thu, dự thu cố tức, Lãi tiền gùi ngân háng khóng cé định 42 VII.4 247.488 803 192.851.388
3.3 Lâi bản. thanh lý các khoản đầu lư vào công ty con, liên két, liCn 

doanh
43 ' ”

3.4 Doanh thu khổc vể đảu tư 44
Cộng doanh thu hoạt dộng tải chỉnh so 247.48S.803 192.8S1.388

4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH
4.1 Chỗnh lệch lồ tỳ giá hổi đoéi đa và chưa thực hiện 31 - -
4.2 Chĩ phl iăi vay 52
4.3 Lồ bán, thanh lý cẳc k&oản đẩu tơ  vảo cỏng ty con. licn kểt, ỉién 

doanh
53 " **•

4.4 Chi phi dự phòng suy giảm giá trị cấc khoản dẳu tư tài chinh đảí hạn 54
4.5 **Chi phí tải chính khác 55 - -

Cộng chỉ phí tàí chỉnh 60 * -

s. CHỈ PHÍ BÁN HÀNG 61 • -

6. CHI PHÍ QUÀN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 62 VU.5 8.807.334.201 7.123.090.101 ^

7. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 70 2.480.098.202 2.261.603.735 í » Ị

8. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHẢC Ị
8.1 Thu nhập khác 71 - ■ ỹ
8.2 Chi phí khác 72 *

Cộng kát quà ho?t động kbác 80 - -

9. TÒNG LỢI NHUẬN KẺ TOÁN TRƯỚC THUẾ 90 2.480.098.202 2.26I.603.73S
9.1 Lợi nhuận đã thực hiện 9! 2.480.098.202 2.621.603.735
92 Lợi nhuận chưa thực hiện 92

10. CHI PHỈ THUÊ TNDN 100 496.019.677 452.320.747-^
10.1 Chí phi tbuếTNON hiện hảnh 100.1 VLB 496.019.677 452.320.747,'
10.2 Chi phỉ thuốTNDN hoan lội 100.2

IL LỢI NHUẢN KẺ TOÃN SAU THUẾTNDN 200 1.984.078.S2S 1.809.282.988,^#

Bào cảo tà y  phải được đọc cùng vói Bòn ìhưyỉt minh Bác cào ỉầỉ chình 13



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CO PHÁN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chì: Táng 2. tòa nha Mê Linh Point, sổ 2 Ngó Đức Kẻ, phường Bin Nghe, Quận ỉ . TP. Hò Chí Minh 
BẢO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm lải chình két thuc ngày 31 tháng 12 năm 2017
Báo cảo kểl quả hoạt đỏng (tiếp theo) ____________________________________________________

CHỈ TIỀU
M ỉ Thuyết
sổ minh _________ Niro nay ______ Năm trư ỏ t

12. THU NHẬP (LỔ) TOÀN DIỆN KHẮC SAU THUẾ TNDN 300
\ 2.1 Lăì/(LỒ) iừ đánh giá lội các tài SÓJÌ tải chính sản sàng đồ bản 301
12.2 Lài/(ỉồ) chỉnh lệch tỳ già của hoai động tội nước ngoài 302
12.3 Lâi, lô đảnh gíá ì$j lải sản cố định theo mố hinh gii trj hợp lỷ 303
12.4 Lài, lỗ toản diộn khÀc 304

Tổng thu nhập toàn diện 400 1.984.078.525 L809.282.988

13. THU NHẬP THUẢN TRÊN CỎ PH1ẺU PHÓ THÔNC 
13 1 Lai co bán irên cô phiếu (BẲnpi cổ phí-iu)
13.2 Thu nhập pha 'oang trín cả phiêu (Đông/1 cổ phiéu)

500 V I6 .....................  283 ____________ 258
50! — " S T  258
502

4/.•/<>/

■ií>
%Ã

Báo cóữ náy phói đượo đọc còng võt 3õn thuyiĩ minh lióo c4c tà! chinh 14

24 I VTS



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỐ PHÂN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Đ ịi chỉ: Tàng 2, tỏa nhồ M* Unh Point, số 2  Ngô Đức KỂ. phường Bèn Nghé. Quận i , Tí'. Hổ Chi Mình 
BÃOCÃOTÀ1 CHĨNH
Cha nầro tài chinh két thúc ngĂy 31 thìng 12 nìm 2017

BẢO CẮO LƯU CHUYẾN TIỀN TỆ
(Theo phaừttg pháp gián tiếp)

Cho năm tồi chính kềt thúc ngày 3! tháng 12 n ím  2017

2 Đơn vị tính. VN’0

i
Mỉ Thuyít

CH ÌTIỈU sè minh N8m nay Nam trưốc

1. Lưu chuyền tìén từ hoật dộng kình doanh

/. Lợi nbuộtì uưửc thuế thu nhập doanh nghiệp Ỡl 2.4 8Ổ.098.202 2.26I.0Õ3.735

2. Điểu chinh cho cúc khoản: 02 $55.78Ỉ.323 359.632. ỉ 2S
Khấu hao lài sản cồ dinh 03 VT.7. Ví.« 635 781.323 359.632.125

ị  «" Cèc khoản dự phòng 04 *
• Lâẳ, ử  chinh lệch tỳ giá hổi đoài chưa thực hi<n os
* Chi phí lìi vay 06 *
»• U i, lổ lừ hoậX động đầu tư 07 -

ĩ>ự thu tièíì lôi 08 -
Cấc khoản đỉèu chinh khác 09 -

3. Tững càc chi phí phi itền lệ ĨO - -
** • tỏ  dổnh giô giả tri các tài sản tài chinh ghỉ nhận 

thỏng qua iăiM PVTPL 11 . »
L& suy giấm giả tri CÁC khoán đáu lư nắm giở đến ngáy đóc h?n (HTM) 12 - -

- LỈ suy giảm giú trị cAc khoản cho vay 13 ' *
L3 vé ghì nhận chinh l^ch đár.h gii theo gií tri hợp ỉý TS7C sẵn sâng 
đè bin AFS khí phần loậí lội 14 . - - .6

• Suy gìAm gãi tri CÚ3 cồc (Si sản cổ đinh, BĐSĐT 15 * « 6
• Chi phí dự phòng suy giám giá tri cic khoin đầu tư tAi chinh dài h?n 16 - *

4.

Lí khic

Gìàm cdc doanh ỉhu phi tiến tf

17

Ỉ8 n

Lfli đanh giấ la ì giá ui CẲC (Sì sán tai chính ghi lihỉn 
thỏng qua ìiứú  FYTPL
Lăi vè ghi «nhận chcr.h lệch đảnh giá theo giấ tri họp lý TSTC

19 -

sân sàng đề hán (APS) khi phin kí*i lại 20
. U I khác 21

CỐI
•

'■*

ẳ

í * r
ì

Hôũ cổo Kàyphầi đvực đọc citnị yói Bòn ỉkuyéi minh Sấ-> cớữ ìềì chỉnh 1$



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÕNG TY CO PHẦN CHỦNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chi; ĩẳng 2, lỏa nhà Mé Lính Pomỉ, sầ 2 Ngô Đức Ké, phưửng Bir, Nghe. QoẠn 1. TP. Hò Chi Minh 
BẢO CẢO TÀI CHĨNH
Cho nAm tảĩ chiuh két thủc ngảy 31 tháng 12 nâm 2017 
Bio cáo lưu chuyên tièn tf (tiip theo)

Cfil TIỀU

s. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
(rước thay đốt vỏn iưu động
Tang. giám Ui sản tâi chỉnh ghi nhận thdr.g t;iu Ỉlỉ/tổ FVTPL
Tông, giám Các khoắn đầu tư nim giữ đèn ngiy đảo h&n (HTM)
Tâng, giảm C4c khoản cho vay
Tâng, giám tài sin tải chinh sàn sAng đẻ bín APS
Tồng, giảm phổi tho bản cồc tải sàn tii chinh
Tăng, giâm phối Ihu và dự thu cô tức. tiin I8i cic Ui sản tồi chinh
Táng, giảm càc khoản phải thu cic địch vy CTCK cung cẮp
Tang, giảrn cồc khoán phải thu vi lii giao đich cảc TSTC
Tang, giim cac khoản phái thu khác
lảng, giám ckc (ốt san khác
Tăng, giám chi phi phải tfè (khOng bao gôm chi phi ti) vay)

• Tâng, giảm chi phi trá trước
- ThuéTNDN ổâ nộp

Lii vay đẫ ui
Tâng, giâm phải tri cho người bJưt 

Uj, Tảng, giảm c*c khoán trích nộp phúc lọi nhân vtfn
• Tâng, giảm IhuẨ vầ các khoán phái nộp Nhả nưức 

(Không bao gdm thué TNDN da nộp)
Tíng. gi Ồm phải trá người t30 dộng 
Tang, gi ốm phái trá vè lổi giao dịch càc TSTC 
Tảng, giám phii trá. phải nộp khác 
Tiẻn thu khAc tứ hoặ( dông kinh doanh 
Ticn chi khác cho hoạt động kinh doanh

Lưu chuyin (lèn thuần tứ hoại dộng kinh doanh

11. Lưu chuyên tiền từ ho$t động diu t»

I Tiền chi di mua san», xây dựng TSCĐ, 8ĐSĐT vi cic tài s*n khầc
2. Từn thu tù thanh lý, nhượng bin TSCĐ, BĐSDT vA cảc Ui sin khic
3. Tièn chi đáu tư von vào công ty con, cứng ty IHrt doanh, 

liên két vâ dâu tư khàc
4. Tiỉn thu hồi dìu tự gòp vón vào cíng ty con, cdng ty liỉn doanh, 

lièn két vá đảu tư khấc
5. Tiền thu vi cồ tức và lợi nhuần duoc chia lữ cic khoẳn đầu tư 

tii chinh dãi hiUi

Lưu chuyin ùìn thaấn từ hopt dộng dầu tư

Mi
sá

Thuytt
minh Năm nav Năm trưóc

30 3.ÌỈS.S79.52S 2.62Ỉ.235.S60
31 -

32 200.000.000 (20C.000.000)
33 VU 12.S93.0Ô0.000 (S5.S62.COO.OOO)
34
3$ -

36 V14 (150.449.892) 136 444 444
37 * 49.271.870
38
39 (867.499.974) (962.665 337)
40
41 VU4 (76.704 520) (128 820 967)
4’ VI.õ <511.791 772) (24 933 593)
43 VU 3 (596.466.916) (396 806 402)
44 - -

45 (183.342.000) (78.819.991)
46

47 VI13 77.420 986 (105 608 060)
48 4 749 015
49 - .

50 VU5 40.777.640 (50.364.810)
51 - - > ì
52 •H»

bO ỉ 3.94 3.5 72.092 (SS.00J.060.986,) t ^

Xé

---'-*
61 (314.003.350) (594.324 349)
62 *

63 - - *»£/

64 - GT
M X

65 * ,v*l

79 ỉ3 u m .3 S 0 ) (594.324.349) &
¿2.

Sùo cào rtòy phái được dọc cLng vd» Bán rhuyỉỉ ữitnh 8ỎO cổo 'à> chừ*. 16



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
■b

,

CÔNG TY CÔ' PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
'  Đ|» chi: Tin« 2, tò» nhi M4 Linh PoinL 50 2 Ngỗ Dùc Ki, rihưímg Bỉu Nghe. Qu*n 1. TP Hỏ Chi Minh

BÁO CẢO TÀI CHĨNH
Cho nim lồi chỉnh kil thúc ngáy 31 thảng 12 năm 2017 
Báo ráo Ịựu chuyin liền H (tiáp theo)

Ma Thuyết
CIIÌ TIẾU >i mình Nẫn* nay Nam trưốc

IIL Lítu chuyền tièn tifbo^t động tải chinh

1. Tièn thu từ phai bánh cổ phréu, nhận góp vén cửa chủ sở hO*j 71
2 Tiên chi trả góp vốn cho chủ số hữu. mua l?i cổ phiêu phát hành 72
3 Tiên vay góc 73
- Tièn vay Quỹ H í trơ thanh toin 73.1
- Tiẻn vay khic 73.2
4. Tiên chỉ tri no góc vay 74

Tiền chi tri gốc vay Quỹ Hỗ uợ thanh toin 74.1
Tièn chi trả nợ gổc vay tái sảo tài chỉnh 74.2
Tiỉn chi (tả gổc gốc vay khác 74 3

s. Tièn chí tri no gốc thuê tồi chỉnh 75
6. Cổ lủc. lợi nhuận đ ỉ trA cho chú sử hữu * 76 (3.500.000 000)

Ltru chuyên tiến thuần íỷ  hoọỉ động tài chinh 90 (3.SOO.OOÚ.OOÚ)

IV. Tăng/giim tiền thuin trong nflm 90 13.631.568.742 {S9.097J91.335)

V.' Tiền va cic khoản tưo-ng dương tièn đẰu n5m 101 VU 13.316.619.658 72.414.010.993
- Tiên 101.1 13.316.619.658 2J4I4.010.993
. Cac khoán lương đương tiin 101.2 - 47 000.000.000
* Ảnh hưổmg cùa thay dổi tỷ giủ hốt đoồi quy đồ* ngoai 102 - - >
VI. Tièn vi cỉc khoan tirtrag dương tiền cuối nim 103 V1.I 26.948.188.400 13.316.619.658 \
» Tán 1031 26.948.188.400 13.316619658 ì

Cảc khoản tương đương ttón 103 2 >kt
Ành hưởng của thay đổi tỳ giá hổi đoài quy dổi ngoẹì lệ 104

a

>

§

j»«i 

; /

ề

báo c«h» này phới được Jọc <ìưtg VÓI Bà* ihqyét mb*h bàù cáo tà i chinh ^

I

27 ị VTS



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỎ PHÁN CHÍrtMG KHOÁN VIÊT THÁNH
Đj« chi. Tảng 2, tô« nhố Mè Linh Point, sổ 2 Ngd Đức Ké, phường Bốn Nghé. Qu$n I, TP. nỏ Chí Minh 
BẢOCẢOTẬJ CHỈNH
Cho nâm tài chỉnh két thúc ngấy 3 ỉ thẲng 12 nàm 2017 

cáo lưu chuỵcn lién (Itép (heo)

ch! TIÊU
Ma Thuyéi
SẮ minh

4
PHẢN Linu ch u y ến  t iế n  t ệ  h oạt  dộng  m ò i Glởl, ÙY THẢC CỦA KHÁCH HẰNG

Nấm o a y _________ Nam trước

1 .

1 .

Lưu chuyên ticn hoạt động môi giói, ủy thíc của khẮch hảng 
Tién thu bin chửng khoArt môi giới cho khách hàng 01 8.473.771.781 346 10,514.832.693 555

2 Tiéo chi mua chửng khoán mô» gioi cho khâíh hing 02 (8.466.723.796.114) (10.515.943.834.729)
3 T»6n thu bản chung khoan úy thic củ* khich hàng 03
4. Tíèn Chi bản chứng khoán úy thầc của khàch hing 04
5 'Phu vay Quỳ Hồ trợ thanh toán 05 51 827.448
6 Chi trá vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán 06
7. Nhận ữèn gứi đè thanh toán giao dịch chứng khoăn cúe khich háng 1 07
8 Chi tri thanh toần giao dịch chimg khoin cúâ khách háng 08
9. Nhận liin gửi cùa Nhi dìu tư cho hoat động 

ủy thác điu tư của khách*hàng 09
10 Ch) trà phi luu ký chứng khoản cùa khảch hang 10
il T h u  lỗi giao dịch chứng khoin n
12. Chi lót giao dich chcmg khoán 12
13 Tiền thu cừ» Td chức phM Mnh chứng khoản 13
14 Tỉin chi tfâ TỐ chửc phit hinh chửng khoản »4

Tỗr.g/giàm tììtt thuần trong ttám 20 7 047.9SS.232 (J.0S9.3J3.726) VV

&Sữ cóc này phố! ổượt Oọc cùng vớt Bán ihvyết m ình dóc cảo tòi chinh

ĩ

28 I VTS



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÓNG TY CÔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chỉ: Tíng 2, Ida ìihl Mỉ Lỉnh Poíni, 54 2 N gi Đức Ké, pftui«í Bén Nghi, Quín 1. TP. H i Chi Minh 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tằì chính kếi thúc ngày 3Ỉ tháng ỉ2 năm 20n  
Báo cầt> lưu chuyên tìén <4 Qiép theo)

CHÌ TIẺƯ
M ỉ Thuyết
sổ minh Năm nay Nầm trưửc

Tiền và cốc khoản tương dưưng lìèn <fầ« năm cúa khách hồng
Tiền gửí ngỗn hàng đầu nftnr
Tìển gửi cứa Nhả đâu ỉư về giao dịch chứng khoán
theo phương thức CTCK quân lỹ
ĩ  rong đo có kỳ hụn
Tịén gửi tông hợp giao dích chúng khoan cho khach hàng
Tiẻn gửi bit trừ vố thanh toổn giao dịch chímg kboàn
Tièn gùi cùa Tố chức phi! hAnh
Trong đổ cô kỹ kộn
Cằc khoản tương dưcmg ĩièn
Ảnh hưởng của thay đổ» ỉỳ gíà hối doii quy dổi ngOậi t4

30 2.629.322.792 3.6S8.636.518
31 2.629 322792 3 638 636.518

32 ì ỉ95.210.992 1 551.548.S18

33
34 1.434.11!.$00 2.137.088.000
35 - •

3« - -
37 -

111. Tlỉn v i  các khoắn tương đương tiền cuổí nam cùa khách hing 
Ti4n gửi ngản hảng cuồi nôm:
Tỉén gửi cùa Nhà <JẲu từ tẻ  giao địch chừng khoôn 
theo phương thức CTCK quốn lỷ 

-*e Trong đô cà kỷ hợtn
Tiẻn gỏi lổng hợp gieo đich chứng khoán cho khủch hảng 
Tiềr. gửi bủ trừ vả thanh loàn giao d{Ch chijmg kboin 
T»ìn gửi cúa Tố chức phát hanh 
Trong đõ cỏ kỳ kọn

* Cổc khoản tương dương tiến
* Ánh hưởng cùa thay dối tỷ g ii bổi doa» quy dôi ngoíi 14

40 9.677308.024 2.629.322.792
41 9.677 308 024 2.629 322 792

42 3.851.166.524 1.195 210 992

43 -

44 5.826.141.500 ( 434.H I.800
45 - •

46 Ị -
47 - ■ -

Róo d o  này phôi ẬKựe đọc cùng w>< [iỏn thư yii panh Bâơ <¿0  tò i chinh 19



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ai

CÒNG TY CỐ PHÁN CHƯNG KHOAN VIỆT THÀNH
Oịa ĩW: 'io j  UM«*4 Mé unh Po**. {¿2Nệfr{X>c Kí. Rte Nthr. ộe*> l .T? }♦<> CS1
RẢO CẢO TÁI CHINH
Cho ■Vi>n «h thỊùỊỊÍ* ỊtiLc r.Ịty V. !htf!Ẹ Ĩ Ĩ  n4-T> >.n ?

BÁO CÁO TÌNH HỈNH BIẾN DỌNG VÒN CHỦ SỚ Hữu
Cho ni« lii chlah kí» tbúc njfijr J1 »bần* li nira 291?

Tb«.Wl
sl tếnytla«

ữ.m VI lính VND

I. 8 'in  ềịmx v in  ch« tớ  h<h)
! v ỉn  đìu ttf c&ầ íh i  ứ
I I Gipíìsíatvti ữttoỊtbqợyta  Héu<pfVti 
i 1 civtttíniA iử*»
I J  T M nị i u  v ô a s i  rk in
M  Quvi<s<í>ộ«<í»uyífcdè«trii|»ìi>fb-CI«pMn vic  
15 Vộr. <Ể* Ó é  tò Mu 
1  Cf rí!*fej <JVÍ< 
j  Ovỹ ¿4 líO M  «mg vón 1<•» Ou-?

O Í «  ifeĩ> đte». *.» li! I*t i*p «0 0  { 4  c .  *43 ty 
«  CM--A «d» lỷ £** hAi đeo.
* C*c Qyỉ- iứiie thuộc vùn chá lò  h* i 
í  Lo* r.huin vhựj th ín
Ị I t ? i  nbtùn u n  thuị <4 tn«c h-<t> 
ỉ  ?  l ó  nhutn c h a  thac M ò

II. lb a  nhịp «ỉ** u>éc
I IX/ỉS 3.* ¿ M i £‘* i*i c ic  TSTC i& i *»V  >JỈ Mh 
X U (. li* -tisTh t'*  1»’ TC iV o  Hvtrbtob p l  tr| »HTO ly
-1 U i. Vỉ «»Ềsh *ch tỷ ti* Cái h&t ỂỘB(t t»i nutx. n* 4)
* U i. j i  «4*  J;4f. t h u

— ----------------------- *#------------------ ----------Jkfca______ -___ —

M*i n ị Y i t  NrrM»í<>>*4>.

7Ì.0ĨS.7OỔ Ji1•«craíertsooo
xcoeecccco

ÍI.W <u* IKTooổaoooocc7oqoô«»w

VtỉA U M .IcU t: 3 JI1 c*s Oí IW«í»3iW« (Ỉ.ỈOHMOCCA) l.«UG7t$?5
J 0?s "M? 4 «  7 H í  í! «  4Í«. 1 w» ?#: * «  {5_v»jjan ncoi t «s« 0JS 525

TJ «**,04* « ỉ«  t í  « 5 . l ĩ«  « «íỊiooccccace TAccaoeeôoc
?a 0*< cor, m ) X  CM (XX. (*Xi

•ỊÙoiMméU

£LÍU .*41* uỊy fàứi Avc 4pí < iû: &»** sfc*r>/f *w íVlo ỉó* lổĩ iằí*

i*í »\I I  'ỐI iỉị -ứ% ^'i Mi

30 I VTS



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÒNG TY CỔ  PHÂN  CHỨNG KHOẢN V IỆT  THÀNH
Địa chi: Tàng 2, tòa nhà Mỉ Linh Point, sổ 2 Ngó Đưc Kè, phưỉmg Bén Nghi, Quặn 1, TP. Hô Chi Minh 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho nim tài chinh két thác ngày 3 i tháng ! 2 nìm 20 i 7___________________________________

BẢN THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chinh kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

I. ĐẶC Đ1ẺM HOẠT ĐỘNG

1. Giấy phép thành lập và hoạt động
Cdng tỵ hoạt động theo Giấy phép hoạt động kinh doanh số 84/UBCK — GPHĐK.D ngày 05 tháng
3 năm 2008 do ủy ban chứng khoản Nhà nước cấp.

2 . Địa chi liên hệ
Tầng 2 , tòa nhà Mỗ Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Quán 1, TP. Hồ Chí Minh.

3^ Điều !f hoạt động
Điểu iệ hoạt động cùa Còng ty ban hành ngày 4 tháng 4 năm 2007 và sửa đồi bổ sung ngày 30
tháng 6 năm 2015. ,

4. Những đặc điểm chính về hoạt động của Công ty . ĩ
• Quy mõ vốn cũa Cóng ty: 70.000,000.000 VND. 0
• Mục tiêu hoạt động: không ngừng tim kiếm các cơ hột phát ưiến kinh doanh chứng khoán '•

nhằm tối đa hỏa lợi nhuận cho cổ đông của Cổng ty, cải thiện điểu kiện làm việc và nâng cao
thu/thập cho người lao dộng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước vả phát triển 
Công ty ngày càng lởn mạnh, bền vững.

• Hạn chế đầu tư cùa Công tv:
Không được mua, góp vốn mua bất động sản trừ trường hợp đề sử dụng làm trụ sờ chính, 
chi nhánh, phòng giao dịch phục vụ trục tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ của công ty 
chứng khoán.
Tổng giá trị dẳu tư vào cảc trái phiếu doanh nghiệp không dược vượt quá bảy mươi phần 
trăm (70%) vốn chủ sạ hữu.
Không được trực tiếp hoặc ũv thác cho tổ chức, cả nhân khác thực hiện: 
v' Đầu tư vào cồ phiêu hoặc phẩn vốn góp cùa cộng ty có sớ hữu trên nãm mươi phèn 

trăm (50%) vén điều lệ cùa công ty chứng khoán, trừ trường hợp mua có phiếu lô lè 
theo yéu cầu của khách hàng;

v' Cùng với người có hên quan đầu tư từ năm phần trăm (S%) trở lên vổn điều lệ cùa 
cône ty chứng khoán khác;

v' Đầu tư quá haì mươi phần trăm (20%) tổng sổ cổ phiếu, chứng chi quỹ dang lưu hành 
của một tố chức niêm yết;

v' Đầu tư quá mười lăm phần trăm (15%) tổng số cố phiếu, chứng chi quỹ dang lưu hành 
của một tổ chức chưa niêm yết, quy định này không áp dụng đố! với chứng chi ạuộ 
thành viên, quỷ hoán dối danh mục và quỹ mờ; 

v' Đầu tư hoặc góp vốn quá mười phàn trăm (10%) tồng số vốn góp cùa một công ty 
trách nhiệm hữu hạn hoặc dự án kinh doanh;

/  Đầu tư hoặc góp vổn quả mười lầm phần trăm (! 5%) vốn chủ sở hữu vào một tổ chức 
hoặc dự án kinh doanh;

v' Đẩu tư quá báv mươi phần trăm (70%) vén chũ sở hữu vào cổ phiếu, phẩn vốn Rốp vồ 
dự án kinh doanh, trong đó không được đầu tư quá hai mtrơi phần trâm (20%) vốn chủ 
sớ híru vào cổ phiếu chua niêm yết, phần vốn góp và dự án.

Bir, thuyết minh này l ì  một bộ phậr. hợp thánh vầ phái được đọc cùng VỜI Báo cáo là: chinh 2!



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHÂN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Đja chi: Tầng 2, tòa nhà Mê Linh Poim, số 2 Ngò Đức Kẻ, phường Bcn Nghé, Quặn 1, TP. Hồ Chi Minh 
BẢO CẨOTÀÍ CHÍNH
Cho năm tài chinh két thúc ngáy 31 tháng 12 nỉm  2017
Ban 'thuyct mình Báo CĂO u i  chinh (ticp theo)_____________________________________________

II. KỲ KẾ TOÁN, DƠN VỊ TIÈN TỆ s ử  DỤNC, TRONG KÉ TOÁN

1. Kỳ ke toán
Năm tài chinh háng năm cũa Cõng ty bắt đằu từ ngáv 01 thángOl và két thúc vào ngáy 31 thángl2 
hàng năm.

Năm tài chinh đầu tiên bắt đầu từ ngáy 05 tháng 3 năm 2008 là ngày cấp Giấy chứng nhận thành 
lập công ty chứng khoán và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2008

2. Đ<m vị tiền tệ sử ttụng trong kể toán
Đon vị tiền tệ sứ dụng trong kế toán lã Đổng Việt Nam (VND) do phần lớn các nghiệp vụ được 
thực hiện băng đơn vị tiền tệ VND.

III. CHUÀN M ự c  VÀ CHẾ Độ KỂ TOÁN ẢP DỤNG 

1. Chế độ kể toán áp dụng
Công tv áp dụng các Chuẩn mực Kế toán việt Nam. Chế độ KÌ toán doanh nghiệp Việt Nam, 
hướng dẫn kế toán áp dụng đôi vổú công ty chừng khoán dược quy định tại Thống tư số 
2!0/20ỉ4/TT-BTC ngày 30 thảng 12 năm 2014 của B ệ  Tài chinh, Thông tư 334/2016-TT-BTC 
ngày 27 tháng 12 năm 2016 cùa Bộ Tài chính về sừa đồi, bổ sung và thay thê phụ lục 02 và 04 của 
Thông tư sổ 210/2014'TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2014 hướng dán kế toán áp dụng đói với

2. Tuycn bố về việc tuân thủ chuẳn mực kế toán và ché độ kế toán
Tồng Giám dổc đảm bảo đả tuân thủ yẻu cẩu của các Chuẩn mực Ke toán Việt Nam, Chế độ Kẻ 
toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành vá hướng dẫn ké toán áp dụng dõi với cóng ty chứng khoán 
trong việc lập Báo cáo tài chinh.

chuyền dổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không cỏ rùi ro trong việc chuyển dồi thánh 
tiền tại thời diềm báo cáo.

Tiển gửi của Nhà đầu tư về mua chứng khoản dược trinh bày tậi Các chi tiêu ngoải Báo cáo tinh 
hình tải chinh.

2. Nguyên tác và phirtmg pháp ke toán tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ, cắc khoăn 
đầu tư nẳm giữ đến ngày đáo hạn, các khoán cho vay và phái thu, »ải sàn tài chính sán sàng 
đe hán, nợ tài chính

Bán thuyit minh này là mội bô phận hợp thành và phái được đọc cùng vén Báo cào lài chinh 22

cồng ty chửng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập vả trình báv Báo cáo tài 
chinh.

IV. CÁC CHỈNH SÁCH KẺ TOÁN ÁP DỤNG
.¿V

1. Tiền và các khoản tu-o’ng đương tiền
Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gừi ngán hãng không kỳ hạn. Các khoán tương dương tiền là các 
khoản đầu tư ngăn hạn cò thòi hạn thu hải không quá 03 tháng kể từ ngày đầu tư, có khả năng
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CÔ N G  TY  CÔ' PHÂN CHỨ NG  KH O ÁN  V IỆT  THÀNH
Địa chi: Tằng 2, tòa nhả Mẽ Linh Point, sổ 2 Ngỏ Đức Ke, phường Bên Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
BẢO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chinh két thúc ngàv 31 thủng 12 nâtn 2017 
Bán ■thuyết minh Báo cáo tài chinh (tiếp theo)________

2.1. Nguyên tăc phin loại và ghi nhận tài sản tài chinh (PVTPL, HTM, các khoán cho vay, APS):

Việc phân loại các tài sản tài chinh nảy phụ thuộc vào bán chất và mục đich cùa tải sản tải chinh và 
được quyết định tại thời điềm ghi nhận ban đầu, bao gom các loai sau:

C á c  kh o à n  đ ầ u  tư  g iữ  đ ế n  n g à y  đ á o  h ạn  (H T M )
Khoản đầu tư được phàn loại là giữ đến ngáy đáo hạn khi công ty có ý định và khà năng giữ đến 
ngày đáo hạn. Các khoán đầu tư giữ đcn ngày đáo hạn bao gồm: các khoản tiền gửi ngân hàng có 
kỳ hạn (bao gồm cà các loại tin phiếu, kỳ phiếu), trái phiếu, cò phiếu tru đãi bẽn phát hành băt buộc 
phải mua lại tại một thôi diềm nhất định trong tương lai vá các khoán cho vay giữ đen ngày đáo 
hạn với mục đích thu lãi hàng kỳ và các khoản <|ẩu ur giừ dên ngày dáo hạn khảc.

Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn dược ghi nhận ban đầu theo giá gổc bao gồm giá mua và 
các chi phí liên quan đến giao dịch mua các khoản đằu tư. Sau ghi nhận ban đầu, cảc khoán đầu tư 
nảy được ghi'nhận theo giá trị có thể thu hồi. Thu nhập lẫi từ các khoăn đầu tư giữ đến ngày đáo 
hạn sau ngày mua được ghi nhận trên Báo cảo kểt quả hoạt động trên cơ sỡ dự thu, Lãi được hưởng 
trước khi Công ty năm giữ được ghi giâm trừ vào giả gổc tại thời dìểm mua.

Khi có các bằng chứng chăc chẩn cho thấy một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư có thề không thu > 
hôi được vả sé tổn thất được xác định một cách dáng ùn cậy thì tổn thất được ghi nhận vào chi phi 
tài chính trong năm vả giâm trờ trực tiếp giả trị dầu tư.

C á c  kh o á n  ch o  v a y  '¿1
Các khoàn cho vay được xác định theo giá gốc trừ đi các khoản dự phòng phái thu khó đòi. Dự V/ 
phòng phải thu khó đối cùa các khoản cho vay được lập căn cứ vào dự kiến mức tồn thãt có thể xày" 
ra.

222. Nguyên tác phân loại nợ tồi chinh:
Vịệc phân loại các khoàn nọ phải trả tài chính phụ thuộc vào bàn chất vả mục đích cùa khoán nợ 
phải trà tài chinh và được quyểt định tại thời điểm ghi nhận ban đầu. Nợ phái trà tài chính của 
Công ty gồm các khoán phái trá người bán và các khoản phải trà khác.

Tại thời điềm ghi nhận ban đầu, các khoản nợ phải trá tài chính dược ghi nhận ban đảu theo giá gốc 
trừ các chi phi giao dịch có liên quan trực tiếp đến nợ phải trà tài chính đó.

.
2.3. Nguyên tăc biỉ trử tài sồn tải chính và nợ tài chinh

Các tài sản tải chinh và nợ phái trá tài chinh chi được bù trừ với nhau và trinh bày giá trị thuần trên 
Bàng cân đối kể toán khi và chi khi Công tỳ:
• Có quyền hợp pháp để bù trử giá trị đă được ghi nhặn; và
• Có dự định thanh toán trên cơ sỏ thuần hoặc ghi nhận tài sản vả thanh toán nợ phải trà cùng 

một thời điểm.

2.4. Nguyên tăc dừng ghi nhận tài sân tài chính và nợ tài chính
Tài sản tài chính (hoặc một phần cùa một nhóm tài sàn tài chính tương tự) được ngừng ghi nhộn 
khi;
• Cõng ty' không còn quyền thu tiền phát sinh từ các tải sàn tài chinh, hoặc
• Công ty chuyến giao quyền thu tiền phát sình từ tài sản tài chinh hoặc đồng thời phát sinh 

nẹhĩa vụ thanh toán gẳn như lập tức toàn bộ sô tiền thu dược cho bên thứ ba thông qua hợp 
đồng chuyến giao, vả:

Cõng ty chuvền giao phần lớn rỏi ro vả lợi ich gắn với tài sàn, hoặc
Cõng ty không chuyển giao hay giữ lại toàn bộ rủi ro và lợi ích gắn với tài sán đó nhưng
đă chuyển giao quvền kiểm soát tài sàn.

Bủn thttyri minh này iỡ mợỉ bộ phận hợp íhành vò phòi được ảộc cùng với Báo cáớ ỉà i chinh 23
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CÔNG TY CỐ PHẦN  CHỨNG KHOÁN V IỆT  THÀNH
Địa chi: Tầng 2, tòa nhà Mé Linh Poũn, số 2 Ngô Đúc Kế, phường Bến Nghé, Quận ỉ, TP. Hồ Chí Minh 
BÁO CẢO TÁI CHÍNH
Cho năm tài chỉnh kểt thúc ngảv 3 ỉ tháng ỉ 2 năm 2017 
B ản 'thuyết m inh Bâo cáo tài chính (tiép theo)

Khi Công tỵ chuyền giao quvền thu tiền phát sính từ tài sản hoặc đỉ ký hợp đổng chuyển giao với 
bên thứ ba nhưng vân chua chuyên giao phán lởn mọi rủi ro và lợl ích gán iiển vời tài sản hoặc 
chuyển giao quyền kiêm soát đôi với tài sán, iải sản vãn được ghi nhận ià tái sàn của Cõng ty. 
Trong trường hợp đó, Công ty cũng chưa ghi nhận một khoản nợ phải trà ỉuơng ứng. Tài sản được 
chuyên giao và nợ phái trả tương ứng được ghi nhận trên cơ sờ phản ánh quyền và nghĩa vụ mả 
Công ty giữ !ại.

Trường hợp khoàn nợ ghi nhận có hình thức bào iănh các tài sản chuyền nhượng sẽ dược ghi nhận 
theo giá trị nhó hơn giữa giá trị ghi sô ban đầu cùa tài sán và sô tiên tối đa mà Công ty được vẻn 
cầu thanh toán.

2.5. Nguyên tắc ké toán ghi nhận các khoán đầu tứ nhận thế chấp
Còng ty lihật^các tái sản đầu tư được thế chấp/cầm cố do Công ty quán lý để đảm báo các khoán 
cho vav của Công ty.

"* Trong trường hợp bên di vay không thực hiện đúng nghĩa vụ phái trả, Công ty sẽ được sử dụng tài 
sản thế chẳp/cẩm cố để thanh toán các nghĩa vụ cùa bén đi vav sau khoảng thời aian xác định trong 
hợp đồng thể chẩp/cẳm cố kể từ ngày nghĩa vụ thanh toán cùa bẽn đi vay bát đầu quá hạn.

Các tài sàn nhận thế chầp/cầm cố được theo dõi riêng và không trình báy trên Bảo cáo tải chinh.

3. C ác khoản phải thu ngắn hạn , dài han
Các khóàn nợ phái thu dược trình bày theo giá trị ghi sồ trừ dí các khoản dự phòng phái thu khó 
đòi.
• Nguyên tấc và phương pháp kế toán phải thu bán các tài sản tài chính: Toàn bộ giá trị phải 

thu khi bán các tải sản tài chinh thuộc danh mục tài sán tài chính cứa công tv chứng khoán 
(không qua các Sờ Giao dịch chửng khoán), kể cá giả trị đáo hạn của các tài sán tải chính 
hoặc thanh lý các tài sản tải chinh náy phái theo ddi qua chi tiêu “Phải thu bán các tài sàn tài 
chính” trẽn Báo cáo tái chinh.

• Nguyên tấc vả phương pháp ke toán phải thu và dự thu co tức, tiền ISÍ các tài sản tài chính:
Tat cá các khoản phài thu và dự thu về cô tức, tiSn lãi cũa các tái sàn tài chính thuộc danh 
mục tài sản tài chinh của cống ty chúng khoán phái sinh trong nảm đều được theo dõi tại chi
tiêu “Phải thu và dụ thu cồ tức, tiền lãi các tái sản tài chính” trên Bão cáo tài chinh. * •

• Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoán phải thu khác: phản ánh các khoản phải thu 
không có tính thương mại, khỏng liên quan đến giao dịch mua — bán.

• Nguyên tắc vả phương pháp kế toán dự phòng nợ phái thu khó đòi: Dự phòng phải thu khó 
dói được lặp cho tùng khoán nợ phải thu khô dõi cản cứ vào tuôi nợ quá hạn cùa các khoản 
nợ hoặc dự kiến mức tổn thắt có thể xảy ra.
• Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán:

- 30% giả trị dồi với khoán nợ phải thu quả hạn từ trên 06 tháng đến duớl 01 năm.
- 50% giá trị đối với khoản nợ phái thu quá hạn tứ 0 1 năm dến dưới 02 năm.
- 70% giẳ trị đổi với khoán nợ phàì thu quả hạn từ 02 năm đến dưới 03 nám.
- 100% giá trị dối với khoán nợ phải thu quá hạn từ 03 năm trớ lên.

• Đổi vói nợ phái thu chua quá hạn thanh toán nhung khó có khả năng thu hồi: cản cú vào 
dụ kiến mức tổn thất dể lặp dự phòng.

Tảng giám số dư dụ phòng nợ phái thu khó đòí cần phái trich lập tại ngày ket thúc năm tài chính 
được ghi nhận vào Báo cáo kct quả hoạt động trẽn khoản mục “Chi phí dự phòng tái sán lãi chinh, 
xử lý tổn thất các khoăn phái thu khó đòi vả lồ suy giám tài sán tài chinh và chi phi đi vay” trong 
năm.

Bón thuyết minh náy là một bộ phợn hứp thành và phai được đ<K cúng VỚI BáV cào tài chinh 24
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CÔNG TY CỔ PHÂN CHỬNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chí: Tầng 2, tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đữc Kể, phường Bến Nghé, Quện !,TP. Hồ Chi Minh 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tâi chfnh két thúc ngày 31 thảng 12 nâm 20 ỉ 7 
Bán th u y ế t minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

4. Tài sản tbuê hoạt động
Thuê tài sấn được phên loại là thuê hoạt động nếu phằti lóĩi rái ro và lợi ích gắn liền với quyền sỡ 
hữu tài sản thuộc về ngưổi cho thuê. Chi phí thuê hoạt động được phàn ánh vào chí phi theo 
phương pháp đường thẳng cho suổt thời hạn thuê tài sản, không phụ thuộc vào phương thúc thanh 
toán tiên thuê

5. Tài săn cổ địnb hữu hình
Tài sán cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kể. Nguyên giá tài sán cố 
định hữu hình bao ạồm toàn bộ các chi phi ntá Công ty phái bò ra dề có dược tài sản cổ định tính 
đển thời điểm dưa tài sân đõ vào trang thái sin sàng sứ dụng. Các chi phi phát sinh sau ghi nhận 
ban dâu chi được ghi tăng nguyên giá tài sán cố định nếu các chi phi này chăc chắn làm tăng lợi ích 
kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sán đo. Các chi phí phát sinh không thỏa mãn điều kiện trên 
được ghi nhận là chi phí sàn xuất, kinh doanh trong năm.

Khi tải sản cố dịnh hữu hĩnh đuọc băn hay thanh lỹ, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa 
-í sổ vả lãi, lỗ phát sinh do thanh !ý dược ghi nhận vào thu nhập hay chi phí trong năm.

Tài sàn cố dịnh hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu 
dụng ước tinh, sổ năm khấu hao cùa các loại tài sán cố dịnh hữu hình như sau:
Loai tài sân cố dinh _ SỐMm
Phưcmg tiện vận táì, truyền đẫn 08
Thiết bị, dụng cụ quàn lý 03 -  05

6. Tài sàn cố định vô hình
Tài sàn cố định võ hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế.

Nguyên giá tài sản cố định vô hình bao gồm toàn bộ các chi phí má Công ty phải bò ra đề có dược 
tài sán co định tinh dến thời điểm đưa tài sản dó vào trạng thái sắn sàng sứ dụng. Chi phí liên quan 
đến tài sàn cé định vô hình phát sinh sau khi ghi nhận ban đầu dược ghi nhận !à chi phí sản xuẳt, 
kinh doanh trong năm trừ khi các chi phi này găn liền với một tài sản cô định vô hình cụ thỉ và lảm 
tăng lợi ích kinh tế từ các tải sán này

Khi tài sàn cố dịnh vô hình dược bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kể dược xóa 
sổ và lãi, lỗ phát sinh do thanh lý được ghi nhặn vào thu nhập hay chi phi trong năm.

Tài sân cố định v6 hình cùa Công ty chi bao gom chương trinh phần mểm máy tính.

Chi phí Hên quan đén các chương trinh phần mềm máy tính không phải lá một bộ phận gắt! kết với 
phần cứng cỏ liê« quan đưọc vốn hóa. Nguyên gỉá cỗạ phẩn mềm máy tính ià toàn bộ các chi phí 
mà Cõng ty đã chi ra tinh đén thời điếm đưa »hần mểm váo sử dựng. Phần mềm máy tính được 
khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong 05 năm.

7. Chi phí xáy dựng rơ bàn dờ (lang
Chi phí xây dựng cơ bân dỡ dang phàn ánh các chi phí Hên quan trực tiếp (bao gồm cả chi phí lãi 
vay có liên quan phù hợp với chinh sách kê toán cùa Công ty dên các tài sản đang trong quá trinh 
xây dựng, ináy móc thiêt bị đang lắp dặt đê phục vụ cho mục đích sán xuắt, cho thuỗ và quăn lỷ 
cũng như chi phí Hên quan dển việc sửa chữa tài sản cồ định đang thực hiện. Các tài sản nảy được 
ghi nhận theo giá gốc và không dược tính khâu hao.
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8. Chi phí trậtrưdc
Chi phí tră "trước bao gồm các chi phí thực tế đs phát sinh nhung có liễn quan đến kết quà hoạt 
động sán xuẩt kinh doanh cùa nhiều kỳ kế toán. Chi phí trá trước của Công ty chủ yếu là công cụ, 
dụng cụ và chi phí dịch sụ. Các chi phí trá truởc này dược phân bổ trong khoảng thời gian trà truõc 
hoặc thời gian các lợi ích kinh tế tương ứng được tạo ra từ các chi phí này.

C òng  cụ , d ụ n g  cụ
Các công cụ, dụng cụ dã đưa vào sừ dụng dược phân bồ vào chi phí theo phương pháp đường thẳng 
với thời gian phân bổ từ 02 năm đèn 03 năm.

C h i p h í  d ịch  vụ
Chi phi dịch vụ cước mạng đưọc phân bố vào chi phí theo phương pháp dưỏTiB thảng với thời gian 
phân bố 02 năm.

9, Các khoăn nọt phải trả ngắn hạn, dài hạn

9 .1 T h u ế  và cúc  k h o ù n  p h ả i  nộ p  N h à  n ư ớ c  
Thuc Thu nhập doanh nghiệp
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm thuế thu nhập hiện hành vả thuế thu nhập hoãn iạí.

T h u i  th u  n h ậ p  h iệ n  h à n h
Thuế thu nhập hiện hành lả khoán thuế dược tinh đựa trên thu nhập tính thuế. Thu nhập tính thuệ
chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điểu chinh các khoán chênh lệch tạm thời giữa thuề và kế
toán, các chi phí không dược trừ cững như điều chinh các khoản thu nhập không phải chịu thuế và .,
các khoản lỗ được chuyến.

T h u i  th u  n h ậ p  h o ã n  lụ i
Thuế thu nhập hoân lại là khoản thuc thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp hoặc sẽ được hoàn lại do
chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sô của tài sản và nợ phái trã cho mục đích lập Báo cáo tài chinh
vá cơ sớ tính thuế thu nhập. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhặn cho tất cá các khoán
chênh lệch tạm thời chịu thuế. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại chi được ghi nhận khi chăc cltăn s
trong tưcmg lai sẽ cỏ lợi nhuận tính thuế đê sứ dụng nhùng chênh lệch tạm thời đuợc khấu trừ này.

àí
Giá trị ghi sồ cùa tái sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xem xét lại vào ngày kết thúc 
kỳ kế toán và sẽ được ghi giảm dển mức đàm bào chắc chấn có dù lợi nhuận tinh thuế cho phép lợi 
ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuê thu nhập hoàn lại dược sừ dụng. Các tái sản thuê thu 
nhập doanh nghiệp hoẵn lại chưa được ghi nhặn trước đây được xẹm xét lại vào ngày kết thúc kỷ 
kể toán vả được ghi nhận khi chắc chắn có dù lợi nhuận tinh thuế dề có thể sứ dụng các tài sán thuế 
thu nhập hoẵn lại chưa ghi nhận này.

Tài sán thuế thu nhập hoỉn lại và thuế thu nhập hoãn lại phái ừá được xác định theo thuế suất dự 
tinh s2 áp dụng cho năm tài sàn được thu hồi hay nợ phải trả dược thanh toán dựa trên các mức 
thuê suất có hiệu lực tại ngày kết thúc kỳ kế toán. Thuể thu nhập hoẫn lại được ghi nhận vàọ Báo 
cáo kểt quả hoạt động và chỉ ghi trực tiếp váo vốn chủ sớ hữu khi khoản thuế đó liên quan đển các 
khoán m\ic dược ghi thắng vảo vốn chủ sớ hữu.

Tài sản thuế thu nhặp hoàn lại vá thuế thu nhập hoẫn lại phàí trà được bù trừ khi:
» Công ty có quyền hợp pháp được bú trừ giữa tài sàn thuế thu nhập hiện hành với thuể thu nhập 

hiện hãnh phải nộp; và

Bán íhvyểl minh này !à mợí b ỉ  phận hợp thành vò phái duực đọc cùng vái Báo cào tài chinh 2 6
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• Các tàỊ sản thuế thu nhập hoẫn lại vá thuế thu nhập hoãn lại phái trá này liên quan đến thuế thu 
nhập doanh nehiệp được quàn lý bời cùng một cơ quan thuế:
a. Đối với cùng một đơn vị chịu thuế; hoặc
b. Cõng ty dự định thanh (oán thuế thu nhập hiện hành phải trá vả tài sán thuê thu nhập hiện 

hành trên cơ sờ thuần hoặc thu hôi tài sản đông thôi với việc thanh toàn nợ phái trá trong 
từng kỳ' tương lai khi các khoản trọng yểu cúa thuế thu nhập hoân lại phài trả hoặc tài sàn 
thuê thu nhập hoin lại được thanh toán hoặc thu hôi,

Các loại thui khác
Công ty kê khai và nộp theo quy định.

9.2, C ác k h o ả n  n ợ  p h ả i  trà  và c h ì  p h í  p h ả i  trà
Các khoán nọ phái trà vã chí phí phải trả được ghi nhận cho sô tiên phái trà trong tương lai liên 
quan đến hàn§ hóa và dịch vụ đă nhận được. Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trỗn các ước tính 
hợp lý về số tiền phải trá.

Việc phân loại các khoản phải trà là phàì trá người bàn, chi phí phái trà và phải trà khác được thực 
hiện theo nguyên tắc sau:
« Phải trả người bán phán ánh các khoán phải trà mang tính chát thtromg mại phát sinh từ giao 

dịch mua hảng hóa, dịch vụ, tài sản vả người bán là dơn vj độc lập với Công ty.
• Chi phi phải trả phản ánh các khoăn phái trả cho hàng hốa, dịch vụ dã nhận được từ người bán 

hoặc đã cung cấp cho người mua nhưng chưa chi trồ do chưa có hóa đơn hoặc chưa đù hồ sơ, 
tài liệu kế toàn và các khoán phải trà cho người lao động vồ tiền lương nghi phép, các khoản 
chi phí sàn xuất, kinh doanh phải trích trưởc.

• Phái trá khác phán ánh các khoản phái trà không có tinh thương mại, không Hên quan đến giao 
dịch mua, bán, cung cấp hàng hóa dịch vụ.

Cắc khoán nợ phái trà vả chi phí phái trả được phân loại ngăn hạn vã dài hạn trên Báo cáo tinh hình 
tải chính căn cú theo kỷ hạn còn lại tại ngày kết ỉhủc kỳ kế toán.

10. vén chù sỡ hữu
V ốn đ ầ u  tir  c ủ a  c h ủ  s ử  h ữ u
Vốn đẩu tư cứa chú sà hữu được ghi nhận theo số vốn thực tế đã góp của các cổ đông.

L ợ i  n h u ậ n  c h ư a  p h â n  p h ả i
Lợi nhuận chưa phán phối bao gồm lợi nhuận đa thực hiện vá chưa thực hiện.

Lợi nhuận đã thực hiện của ký kế toán là sổ chênh lệch giữa tổng doanh thu, thu nhập với tổngcảe 
khoản chi phí tinh vào Báo cáo kết quá hoạt động của Công ty ngoài các khoản lai, lỗ do đánh giá 
lại tài sản tài chinh đã được ghi nhận vào lợi r.huận chưa thực hiện.

Việc phân phối lợi nhuận cho chù sỡ hữu đưọc cẫr, nhắc đến các khoản mục phì tiền tệ nẳm trong 
lợl nhuận sau thuế chưa phân phối cỏ thể ảnh hường đến luồng tiền và khá năng chi trả cố tửc như 
lai do đánh giá lại tồi sân mang di góp vòn, lãi do dúnh giá lại các khoán mục tiên tệ, các công cụ 
tài chinh và các khoản mục phì tiền tệ khác.

Cổ tức dược ghi nhận lả nợ phái trả khi đtrợc Đại hội dồng cố dông phê duyệt.
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11. Ghi nhặn doanh thu và thu nhập 
D o a n h  th u  c u n g  cấp  d ịch  vụ
Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đổng thời thỏa mãn các diều kiện sau:

Doanh thu được xác dịnh tương đối chắc chắn. Khi hợp dồng quy định người mưa được quvền 
trá lại địch vụ đẵ mua theo những điêu kiện cụ thê, doanh thu chi được ghi nhận khi những 
điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại vả người mua không được quyền trà lại dịch vụ đã cung 
cãp.
Công ty đã hoặc sẽ thu dược lợi ích kinh tể từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó.
Xác định dược phẳn cóng việc đả hoàn thành vào thời điểm báo cáo.

Chi phí là những khoán làm giảm lợi ích kinh tế đưọc ghi nhận tại thời diêm giao dịch phát sinh 
hoặc khí có khả năng tưong đối chăc chăn sẽ phát sinh trong nrcmg lai không phân biệt dã chi tiên

Các khoán chi phi và khoản doanh thu đờ nó lạo ra phái được ghi nhận đồng thời theo nguyên tẳc 
phù họp. Trong trường họp nguyên tắc phù hợp xung đột với nguyên tồc thện trọng, chi phi được 
ghi nhận cản cứ vào bản chất và quy định cùa các chuân mực kê toàn để đám bảo phán ánh giao 
dịch một cách trung thực, hợp lý.

Hoạt dộng của Công ty phát sinh các rúi ro tài chinh sau: rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoán vả rùi 
ro thi trương. Tổng Giảm dốc chịu trách nhiệm trong việc thiết lập các chính sách vả các kiêm sọát < 
nhẳm giám thiểu các rủi ro tài chính cùng như giám sát việc thực hiện cảc chính sách và các kiêm'ỹfv 
soát da thìẽt lập.

2. Rũi ro tin dụng
Rũl ro tín dụng là rũi ro mà một bên tham gia trong hợp dõng không có khả nàng thực hiện được 
nghĩa vụ cùa mình dẫn dến tổn thất về tài chính cho Cóng ty.

Công ty có các rủi ro tín dụng phát sinh chủ yểu từ các khoản phải thu khách hàng, tiền gửi ngân 
háng và cho vay.

P há i thu  khách hàng
Cóng ty giảm thiểu rủi ro tin đụng bằng cách chi giao dịch với các dơn vị có khâ nâng tái chính tót 
hoặc có tài sản đám bào. Ngoải ra, nhân viên kẽ toản công nợ thưòng xuyên theo dõi nợ phái thu đê 
đôn đốc thu hồi.

Khoản phái thu khách hàng của Công ty liên quan dến nhiều đơn vị và cá nhân nên rủi ro tin dụng 
tập trung dôi với khoán phái thu kháoh hàng lả thâp.

Sàn thuyết minh này ỉà niữt bộ phân hợp /hành và phái /lược dọc cùng vởỉ Bấc cáo tài chính 2 8

Xác định được chi phi phát sính cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch 
vụ đỏ.

Trướng hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ thi doanh thu dược ghi nhãn trong kỳ dược càn X
cứ vào kết qúầ phần công việc dâ hoàn thành vảo ngày kết thúc kỳ kế toán.

T iện  lã i
Tiền lãi được ghi nhặn trên cơ sớ thời gian vả lãi suất thực tế từng kỳ.

12. Các khoản chi phi

hay chưa.

V. QllẢN TRỊ RỦI RO TÀi CHÍNH

1. Thuyết minh cbung định tính vả định lưọmg về rủi ro tải chính
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T iến  g irí ngâ n  h à n g
Các khoăn tiền gữi ngân hảng có kỳ hạn và không có ký hạn của Cõng ty được gửi tại các ngân 
hàng được nhiều người biốt đên ờ Việt Nam do vậy rủi ro tín dụng đôi với tiên gùi ngân hàng là 
thấp,

C á c  kh oán  ch o  vay
Công ty cho cảc khách hàng vay tiền margin vả có hợp đồng ký quỹ dám bảo. Các đcm vị và cá 
nhân nàv đều có uy tín và khả năng thanh toán tôt nên rủi ro tín dụng đối vói các khoản cho vay là 
thấp.

Mức dộ rủi ro tin dụng tối đa dối với các tài sàn tài chính là giá trị ghi số của các tải sán tài chinh. 

Tất cá các tài sàn tài chính của Công ty đều trong hạn và không bị giảm giá trị.

3. Rủi ro thanh khoán
** Rúi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khãn khi thực hiện nghĩa vụ tài chính do thiếu tiền.

Rùi ro thanh khoán cùa Công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sàn tài chính và nợ phải trà tài 
chính có các thòi điểm đáo hạn lệch nhau.

Công ty quản lý rủi 10 thanh khoán thông qua các biện pháp: thường xuyên theo dõi các yêu cẩu về 
thanh toàn hiện tại vả dự kiến trong tương lai đè duy trí một lượng tiền ở mức phù hợp, giám sát 
các luồng tiền phát sình thực tế với đư kiến nhằm giám thiểu ảnh hướng do biến động của luồng 
tiền.

Thời hạn thanh toán cùa các kltoán nợ phải trà tài chính phi phái sinh dựa trên thời hạn thanh toán 
theo hợp đồng là từ 01 năm trờ xuống.

Tống Giám đổc cho rẳng mức độ rủi ro đối với việc trà nọ !á thấp. Cóng ty có khả năng thanh toán 
các khoản nợ đên hạn từ dòng tiên từ hoai động kinh doanh và tiền thu từ các tài sán tài chinh dáo 
hạn.

4. Rủi ro thị trường
Rủi ro thị trưởng lả rủi ro lảm thay đổi giá trị tài sần đang sờ hữu theo chiều hướng bẩt lợi.

Công ty không có hoạt động tự doanh và chứng khoán cùa khách hồng mà Công ty nhận làm tồi sản 
bão đảm không được sử dụng, hoặc tái cẩm cổ, ký quỹ hoặc cho một bên thứ ba vay nén không gặp 
rủi ro thị trường.

VI. THỎNG TIN BÒ SUNG CHO CẤC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CẢO TÌNH 
HÌNH TÀI CHÍNH

1. Tiền và các khoản tưong dương tiền
Số cuối năm _ _  số đầu năm

Tiền mặt 8.927.0S7.989 5.616.803.692
Tiền gửi ngán hàng không kỳ hạn 18.021.130.411 7,699.815.966
Cộng ” 26.948.188.400 13.316.619.658

Bón ¡huyết minh này ià mội bộ phận hợp ĩhònh Vũ phài dược đọc cùng vời Bảo các lài chỉnh 29



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CỐNG TY CÔ PHẦN  CHỨNG KHOÁN VIỆT  THÀNH
Đia chi: Tầng 2, tòa nhố Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kê, phường Bcn Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
BÁO CẤO TÁI CHÍNH
Cho nam tải chinh k ỉt  thúc ngây 31 tháng 12 năm 2017 
Bán thuyết minh Báo cáo tài chỉnh (tiếp theo)

Giá trị khối lưọng giao dịch chứng khoủn thực hiện trong năm
Giá trị khối

Khối lượng giao lượng giao
dịch ỉhưc hiên dịch (hực hiện

Chi tiêu trong năm trong nâm (VND)
C ùa công  ty  c h ứ n g  k h o á n 1 1 0 0 0 2 .2 4 7 .0 0 0 .0 0 0
Cổ phiếu & chứng chí quỹ 12.000 2247.000.000
Trái phiếu - -
Chứng khoán khác * *
C ùa  n g ư ờ i đ ầ u  tư 261 .237 .023 7.004 .2S 7 .5 2 8 .S 0 0
Cổ phiếu & chứng chì quv 264.237.023 7.004.257.528.800
Trái phiếu » -
Chứng khoảnichác * -
Cộng 264.249.023 7.006.504.528.800

Các khoăn cho vav m

$0 cuắi nỉm Số đầu năm
ửng trưức tiền bán chứng khoán - 1.000.000.000
Phải thu theo hợp dống ký quv margin 42.969.000.000 54.862.000.000
Cộng 42.969.000.000 55.862.000.000

V5
Các khoăn pliài thu ì

Phải thu về tiền lâi cùa họp đồng ký quỹ margin.

Trả trưóc cho ngưòi bán
Khoản trá trước cho Công ty TNHH MTV Giãi pháp Phẩn mềm F&B về việc mua bản quyền phân m
mềm và trien khai phẩn mềm máy tính VSD-Gatevvay.

có
Chi phí trã trưóc ngắn hạn/dài hạn
C h ip h i i r à  trư ớ c  n g ắ n  h ạ n Ĩ ĩ ị

Số cuối nám Sù đàu năm ồ
Công cụ, dụng cụ 92.415.535 -
Chi phí dịch vụ 47.712,794 4.884.880
Chi phí trà trước ngần hạn khác 16.506.664 7.755.000
Cộng 156.634.993 _____  12.639.880

C h ì p h i  trà  trư ớ c  d ù i h ạ n
Sô cuối năm Số đàu năm

Công cụ, dụng cụ 94.466.124 162.814.833
Chi phí sứa chùa 406.389.762 -
Chi phi dịch vụ 60.462.516 30.706.910
Cộng 561.318.402 193.521.743

Sán thuylt minh này là mộ! bộ phân hợp ¡hành vá phái đuợc đọc cùng vài Sác cáo tài chinh 30



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN  CHỨNG KHOÁN V IỆT  THÀNH
Địa chi: Tằng 2, tòa nhà Mê Lình Point, sé 2 Ngô Đửc Kể, phường Bển Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
BÁO CẤO TAI CHÍNH
Cho nâm tài chinh két thúc ngàv 31 tháng 12 năm 20! 7
Bàn'thuyét minh Báo cểo tài chinh (tiếp theo)_______________________________________________

7. Tài săn cố định hữu hình

9.

Phương tiện vận tài, 
truyền dẫn

Thiết bi, dụng cụ 
quán lý Cộng

Nguvên giá
Sò dấu năm 1.498.176.224 2.243.951.006 3.742.127.230
Mua sẳm mới - 98.258.850 98.258.850
Số cuni năm 1.498.176.224 2.342.209.856 3.840.386.080
Trong đỏ:
Đă khấu hao hết nhưng vẫn
còn sử dụng 1.692.960.648 1.692.960.648

Giá tri hao mòn -
Số đầu năm 1.248.480.160 1.809.713.625 3.058.193.785
Khấu hao trong nám 187.272.024 183.884.806 371.156.830
só cuéi năm 1.435.752.184 1.993.598.431 3.429.350.615
Giá tri còn Igi
Số đầu năm 249.696.064 434.237.381 683.933.445 i|
sế cuối năm 62.424.040 348.611.425 411.035.465 '1$
Trong đó:
Tạm thời chưa sử dụng » * -
Đang chờ thanh lý - -

ĩ õ
Tải sân’cố đinh vô hình * »t
Tài sàn cố định vô hình là chưong trình phân mém máv tinh chi tiét như sau:

Nguyên giá Hao mòn lũy kế Giá trị còn lại
sồ đầu năm 2.566.646.000 2.374.145.991 192.500.009
Táng trong năm 593 873.500 264.624.493 4411
Sổ cuối năm T> 3.160.519.500 2.638.770.484 521.749.016

MG
Trong đó, nguyên giá ài sản cố định vô hình hểt khấu hao nhưng vin còr sử dụng là
2.216.646.000 VND. - V í

&
Chi phí xây dựng cơ bàn đờ' dang ,,

Chi phí Kết chuyển r?;
phát sinh vào TSCĐ Kết chuyển

sédẩunăm trong nìm Irong năm giảm khác SỔ cuối năm
Phấn mểm hệ thống 444.039.000 139.834.500 (583.873.500)
Chi phi sửa chữa lòn TSCĐ - 4I4.S00.000 • <414.500.000)
Cộng 444.039.000 554.334.500 (583.873.500) (414.500.000) -

Cầm cổ, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn

Minh.

II. Tiền nộp Quỷ hỗ trọ thanh toán

sé đẩu năm 
Tiền nộp bỗ sung 
Số cuối năm

Năm nay Năm trước
3.220.166.167 

679.228.7S2 
3i899.394.yi9

2.229.836.610
990.329.557

3.220.166.167

Hàn ìkuvểl minh này là một bộ phận hợp thảnh và phai đitợc độc càng YỞÍ Báo cảo tài chính 31
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY  CỔ  PHÂN  CHỨ NG KH O ÁN  V IỆT  THÀNH
Đja chi: Tầng 2, tòa nhả Mé Linh Poìnt, số 2 Ngô Đức Kể, phướng Bến Nghé, Quận I, TP. Hồ Chí Minh 
BÁO CẮO TÀ! CHÍNH
Cho nâm tài chinh két thức ngày 3! thẳng 12 nSm 2017
Bãnlhuyềl minh Báo cáo tài chinh (tiổp theo)_______________________________________________

12. Phăi trá người bán ngắn hạn
Số cuối năm SỐ đầu năm

Chi nhánh Công ty cổ phần Phát triển Phần mềm
Chứng khoán Việt Nam 157.500.000 157.500.000
Cóng ty TNHH MTV Giải pháp Công nghệ Phúc
Khang 24.999.999 147.500.000
Cóng ty TNHH Cóng nghệ Tầm Nhìn Xa - 65.910.000
Các nhà cung cắp dịch vụ khác - 60.841.999
Cộng 182.499.999 431.751.999

13. Thuế và cảc khoản phài nộp Nhà nước

Số đẩu năm
Sổ phải nộp sấ đã thực nộp 
trong năm trong nảm Số cuối năm

-ụ Thuế QTGT hàng bán nội địa 3.874 296.478 (300.352) -
Thuế thu nhập doanh nghiệp i 03.659.205 496.019.677 (596.466.916) 3.211.966
Thuế thu nhập cá nhản 222.250.436 
Các loại thuế khác

2.311.241.502 (2.233.816.642) 299.675.296 7*
3.000.000 (3.000.000) -

Cộng 325.913.515 2.810.557.657 (2.833.583.910) 302.887.262 .N
■ ũk

T ltu ế  g iá  tr ị  g ia  lă n g
Cõng ty nộp thuế giả trị gia tăng theo phương pháp khâu trừ. Thuê suâi thuê giá trị gia tăng như
sau:

Dịch vụ môi giới chứng khoán Không chịu thuế
Dịch vụ khác 10%

T h u ế  th u  nhập  doanh  n g h iệ p
Công ty phải nộp thuê thu nhập doanh nghiệp cho các khoán thu nhập tính thuè với thuê suât 20% 4
(nãm trước thuế suẳt là 20%). ÍT'

: V i ìThuê thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm được dự tính như sau:
Năm nay Năm trước

Q ,Tổng !ợi nhuận kế toán trước thuế 2.480.098.202 2.261.603.735
Các khoản điều chinh tăng, giảm lợi nhuận kể 
toán đề xác định lợi nhuận chịu thuế thu nhập
doanh nghiệp:
- C á c  kh o á n  d iều  c h ìn h  tă n g 185 *
- C ác kh o á n  đ iề u  c h in h  g iả m - -
Thu nhập chịu thuế 2.480.098.387 2.261.603.735
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% 20%
Thuế thu nhập doanh nghiệp còn phâi nộp 496.019.677 452.320.747

Việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cùa Công ty được căn cứ vảo các quy đinh hiện 
hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đòi theo tùng thời kỳ và các quy định về thuê 
đối với nhiều íoại giao dịch khác nhau có ihè được giải thích theo nhiêu cách khác nhau. Do vậy sồ 
thué được trinh bàv trên Báo cáo tài chình có thể sẽ thay đối khi cơ quan thuẻ kiếm tra.

C á c  lo ạ i th u ế  k h á c
Cóng ty kê khai và nộp theo quy địnlj.

hán  thuyết minh náy ìò mót bộ phán hợp thành và phái dươc dọc cùng với háo cầữ tài chinh  3 2
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CÔ' PHẲN  CHỨNG KHOÁN V IỆT  THÀNH
Địa chi: Tầng 2. tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô B ứ c  K ẻ , phường Ben Nghé, Quận I, TP. Hồ Chí Minh 
BÁO CẦO TA! CHÍNH
Cho năm tài chinh kết thũc ngày 31 tháng 12 nâm 2017
Bânthuylt ininli liio cho tài chinh (tiếp theo)_______________________________________________

14. Chi phi phặi trả ngắn hạn

15.

16.

I6 b .

**■ So CIIOI năm Số đầu nám
Phí giao (ỉ ịch sàn 81.924.053 154.347.636
Phí lưu ký chứng khoán và phi chuyên khoán 70.000.000 70.106.317
Các khoản chi phỉ khác 75.275.102 79.449.722
Cộng 227.199.1SS 303.903.675

Các khoản phài trà, phài nộp ngăn hạn khác
So cuốỉ năm sấ đầu năm

Kinh phí cõng đoàn - 19.677.390
Phải trả tiền hoàn phi giao dịch 66.243.461 -
Các khoản phải trả ngắn hạn khác 7.160.602 12.949.033
Cộng 73.404.063 32.626.423

vén chủ sờ hfru
C h i tiế t vén  g ó p  cùa  chù  s ò  h ữ u \

SỐ cuối nSni Số dầu năm *\
Bà Nguyễn Thị Cắm Viên 29.750.000.000 29.750.000.000 .1
Ông Mai Thanh Trưởng
Công ty Cố phần Đẩu tư Việt Thảnh

7.700.000.000 7.700.000.000 A
14.340.000.000 14.340.000.000/ /

Công ty Cổ phần Tư vần Đầu tư t.àm Viên 5.500.000.000 5.500.000.000/"
ỏng Nguyễn Ngọc Tranh 3.810.000.000 3.810 000.000
Bả HỒ Trẳn Ngộc Anh 5.450.000.000 5.450.000.000
Bá Dương Thị Khảnh Chân 3.450.000.000 3.450 000.000
Cộng 70.000.000.000 70.000.0(10.000

Cồ ph iếu
SỐ cuối năm SỔ đầu nam 5

Sổ lượng cồ phiếu dăng ký phát hành 7.000.000 7.000.000 ■*
Số iưọng cồ phiểu đẵ phát hảnh 7.000.000 7.000.000 *
- c ẳ p h ì i u  p h ổ  thóng 7.000.000 7.000.000 :C.

C ó  ph iếu  ưu đãi * - f
Sổ lượng cồ phiếu được mua lại -

Cổ ph iếu  p h é  thõng • *
Cô ph iếu  ưu đãi - *■

sổ lượng cổ phiếu dang lưu hành 7.000.000 7.000.000
Cô p h iếu  p h ố  ¡hông 7.000.000 7.000.000
C ô ph iêu  ưu  đãi • ị

Mệnh giá cổ phiếu đang !ưu hành: 10.000 VNĐ. 

ì  6c. L ợ i n h u ậ n  c h u a  p h â n  p h ô i
Lợi nhuận đẫ thục hiện chưa phân phổi cuôi nàm là 5.369 126.950 VND (sô đâu năm là 3.385.048.425 
VND). '

Bàn ihuyỉl minh này tà ntậl hý phýn ỉtọp thành vá phái dược đởC cùng với Bào cào rãi chrnh 33
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Đìa chi: Tầng 2, tỏa nhà Mê Linh Poiní, số 2 Ngô Đức KẨ, phướng Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chi Minh
BÁO CÁO TÁI CHÍNH
Cho n&m tài chinh kết thúc ngAy 31 tháng 12 nâm 2017 
Bãn-thuyết minh Báo cáo tài chinh (tiếp theo)

1 6 d . 7Ĩ«A h ìn h  p h â n  p h ố i  íh u  n h ậ p  cho  cồ  đồng

Năm nay Năm trưóc
Lai đa thực hiện chưa phàn phối lũy kế đầu năm 3.385.048.425 5.075.765.437
Lổ chim thực hiện lOy kế đẳu năm «
LSi dỉ thực hiện trong nẳnt
Cơ sở lọi nhuận phân phối cho cồ đSng tinh đến

1.984.078.525 1.809.282.988

ngày cuối nam 5.369.126.950 6.885.048.425
SỐ trích các quỹ tử lợi nhuận - *■
SỔ lăi phẵn phối cho cổ đông
Thuế phải nộp tính trên thu nhập phấn phối cho nhà

* 3.500.000.000

đầu tư sở hữu cổ phiếu - (149.000.000)
Tồng thu nhập phin phối cho cồ đông - 3.351.000.000

17. Tài săn tài chinh nicm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của Nhà đầu tư
Số lượng ctầu năm

Tài sán tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng
SỐ lượng cuối năm

44.194.154 46.632.464
Tài sàn tải chính giao dịch cẩm cổ 113.600.594 106.646.180
Tài sản tài chính phong tỏa, giam giữ 13.529.815 13.234.000
Tài sản tài chính chờ thanh toán 318.340 154.020
Cộng 171.642.903 166.666.664

18. Tài sàii tái chính đã lưu ký tại VSĐ và chưa giao dịch của Nhà đầu tư
Số lượng cuối năm Sổ lượng đầu nãm

Tải sản tài chính đă lưu ký tại VSD và chưa giao
dịch, tụ do chuyển nhượng
Tài sản tài chính đẫ lưu ký tại VSD vả chưa giao

44.652 44.660

dịch, h(tn chế chuyển nhượng - 472
Cộng 44.652 45.132

19. Tiền gĩrì cùa khách hàng
Số cuối năm Số dầu nảm

Tiền gừi cùa Nhà đầu tu về giao dịch chứng
khoản theo phưong thúc CTCK quán lý
Tiển gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng

3.851.166.524 1.195.210.992

khoán 5.826.141.500 1.434.111.800
Cộng 9.677.308.024 2.629.322,792

20. Phãí trà Nhà dầu tư về tiền gừi giao dịch chứng khoán theo phưong thức công ty chứng khoản
quàn lv
Phái trả Nhà đâu tư trong nuởc vẻ tiên gừi giao dịch chúng khoán theo phương thức công ty chứng 
khoán quàn tý sé cuói năm là 9.677.308.024 VND (sô đầu nâm lá 2.629.322.792 VND).

Bàn thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phài được dộC cùng với Bào cáo tài chính 34
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CÔ' PH ÂN  CHỨNG KHO ÁN  V IỆT  THÀNH
Địa chi: Tầng 2, tòa nhà Mê Linh Point, sổ 2 Ngô Đức Kế, phường Bẻn Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
BẢO CÁO TÁI CHÍNH
Cho nâm tải chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017
Rân thuyết minh Báo cáo tài chính (tiáp theo)_____ __________________________________________

Vỉĩ, THÔNG TỊN BỎ SƯNG CHO CÁC KHOẢN Mực TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT 
QUẢ HOẠT ĐỘNG

1. Lãi từ các khoản cho vay và phài thu
Doanh thu từ hoạt động cho vay margịn và ứng trước tiên bán chứng khoán.

2. Doanh thu hoạt động khác
Năm nay Năm trước

Doanh thu môi giới chứng khoán 11.274.995,435 11.290.485.900
D oanh  th u  ba n  đ a u 1 2 .209 .315 .577 12 .355 .807 .152

C ác kh oán  g iá m  tr ừ (934 .320 .142 ) (1 .065 .321 .252 )

D o a n h  thu  thuần 1 1 2 7 4 .9 9 5 .4 3 5 1 1 .2 90 .485 .900

Doanh thu hra ký chứng khoán 846.797.717 745.205 879
Doanh thu khác 7.114.212 5.SS9.253
Cộng 12.128.907.364 12.041.251.032

D o a n h  th u  b ả n  h à n g  và c ù n g  cắp  d ịch  vụ ch o  cá c  h ên  liên  q u a n -H
Cảc giao dịch về bán hàng và curig cẩp dịch vụ cho cảv bên liễn quan như sau:

Năm nay Năm trước ý
C á c  th ả n h  v iên  q u ả n  lý  c h ú  c h ố t v à  cá c  c ú  n h â n  
l iên  q u a n
Phí giai) dịch chứng khoán ! 456.305.195 615.235.396

ị
•<ù

vĩ
Hoàn phi giao dịch chứng khoấn (47.849.166) - ' ĩ

C ô n g  ly  C ỏ  p h ầ n  Đ ầ u  t ư  V iệ t T h à n h  
Phỉ giao dịch chửng khoán 163.754.447 L887.666.no
Hoàn phí giao dịch chửng khoán (32.750.S91) (378.860246)

C ô n g  ty  C ồ p h ầ n  T ư  vấn  Đ ầ u  tư  L â m  V iên  
Phi giao dịch chứng khoán 1.471 050.859 1.319.986.539 $
Hoàn phi giao dịch chứng khoán (294.210.172) (264.265.359) <

m

Chi phỉ hoại động
Năm nay Nàrn trước

é t

Lỗ bán các tài sản tải chính PVTPL 6.600.000 - %
Phí môi giới chứne khoán 2.426.866.937 3.836.635.050
Phí lưu ký chứng khoản 898.828.967 810.608.458
Cộng 3.332.295.904 4.647.243.508

Doanh thu hoạt động tài chinh

Lẵi tiền giri ngân hảng
Năm nay

68.666.433
Năm trước
192:851.388

Lãi ký quỹ thanh toán 178.822.370 -
Cộng 247.488.803 192.8S1.388

Bòn thuyết mình này tà một bộ phản hợp thành và phái tĨĩtợc ỐQC cùng với Báo cóo tài chinh 35



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CỐNG TY CÔ' PHẦN CHỨNG KHOÁN V IỆT  THÀNH
Địa chi: Tằng 2, tòa nhả Mé Linh Point, số 2 Ngỏ Đửc Kê, phường Bến Nghé, Quặn 1, TP. Hồ Chí Minh 
BÁO CẢO TÃI CHÍNH
Cho nảm tải chinh két thúc nttày 3 1 tháng 12 hâm 2017
Bànthuỵết minh Bào cáo UI chinh (tiép Iheo)________________________________________________________

5. Chi phí quân lý công ty chứng khoán

Chi phí cho nhàn viên
Chi phi công cụ, dụng cụ
Chi phi khau hao tải sán cố định
Chi phi dịch vụ mua ngoài
Các chi phí khác
C ộng

Năm nay _______Năm trước
3.876.946.830 ’ 3.272.187.161

241.998.799 84.690.766
635.781.323 359.632.126

2.352.601.209 2.481.940.169
1.700.006.040 924.639.879
8.807,334.201 7.123.090.101

6. Lãi cơ bàn trên cổ phiếu
________ Năm nay ______ Năm trước

Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nehiệp 1.984.078.525 1.809.282 988
Các khoản diễu chinh tăng, giảm lợi nhuận kế 
toán để xác dinh lợi nhuận phân bổ cho cố đông
sở hữu cô phiếu phổ thông  *  »
Lợi nhuận tính lãi c a  bản trên cố phiếu 1.984.078.525 1.809.282.988
Số lượng bình quân gia quyền cùa cổ phiếu phô
thông đang lưu hành trong năm   7,000.000  7,000.000
Lẫi cơ bản trên cổ phiếu   283  258

Không có cạc giao dịch cổ phiểu phổ thông hoặc giao djch cồ phiếu pho thõng tiềm nâng nào xáy 
ra từ ngáy kết thúc nãm lải chính đén ngày công bố Báo cáo tài chính náy.

VIII. THÔNG TIN BỎ SUNG CHO BẢO CÁO TÌNH HÌNH BIẺN DỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU
Ghi chú

Phần cồ tức đẫ dược để xuất, hoặc được công bố sau ngày lặp Báo
cáo tài chính nhưng trước khi Báo cáo tài chinh dược phép phát
hành Không có
Giá trị cổ tức cùa cổ phiếu ưu đái Lũy kế chưa được ghi nhận Không có
Thu nhập và chi phí, lẵi hoặc lỗ hạch toán trực tiếp vảo nguồn vốn
chũ sớ hữu Không có

IX. NHỮNG THÔNG TÍN KHÁC

ti I
l ĩ ì

ậm
mị-

■ m

\ ế

1. Giao địch và số dư vôí các bèn liên quan
Các bên liên quan VỚI Công ty bao gồm: các thánh viên quán lý chú chốt, các cá nhân có liên quan 
với các thành viên quán lv chù chôl vả các liên liên quan khác.

ỉa .  G iao d ịch  và s ố  d ư  vớ i cá c  th à n h  viên  q u à n  lỷ  c h ủ  c h ắ t và  cá c  cá  n h â n  c ó  liên  q u a n  v à i các  
th à n h  viên  q u ả n  lý  c h ủ  c h é t
Các thành viên quán lý chủ chổt gồm: các thành viên Hội đồng quàn trị và Tồng Giám đốc. Các cá 
nhãn có liên quan với các thành viên quản lý chù chót lã các thánh viên mật thiết trong gia đình các 
thành viên quàn lý chù chắt.

Bàn thuyết minh náy tà một bộ phận hợp thánh và phai dược dpc cùng với háo cào tài chính 3 6



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NẢM 2017

CÔNG TY CỔ  PHÂN CHỨNG KHOÁN V IỆT  THÀNH
Địa chi: Tầng 2, tòa nhà Mé Linh Point, số 2 Ngô Đửc Ké, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chi Minh 
BÁO CẴO TÀI CHÍNH
Cho nam tài chinh két thúc ngày 31 thins 12 nỉm 2017
Bán'thuyết minh Báo cáo lài chinh (tiep theo)______________________________________________

G ia o  d ịch  v ớ i  các ¡hành viên quản lý  c h ú  c h é t và  c á c  cá  nhãn cỏ  liền  quan  v ớ i cá c  ¡hành viên  quán  
lý  c h ù  ch ố t
Ngoài cảc giao dịch về cung câp dịch vụ cho các thành viên quản lý chù chốt vả các cá nhân có liên 
quan với các thành viên quản lý chũ chối đã dược trinh bày ở thuyểt minh sô VII.2, Cóng ty còn 
phát sinh các giao dịch ứng trước tiên bán chứng khoán cho các thành viên quán lý chù chốt và các 
cá nhân có liền quan với các thánh viên quản lý chù chót lả 19.023.000.000 VND (số nàm trước là 
0 VND).

T hu  nhập  củ a  c á c  thảnh  viên  quàn  lỷ  c h ù  chố t

Năm nay _______Năm Crtróc
Tiền lưcmg 96S.546.095 664.029.279
Bào hiểm 15.768.576 16.221.900
Tiền thướng, tiền phép 134.710.137 112.390.085

~ Cộng 1.116.024.808 792.641.264

l b .  G iao  d ịch  và  s ể  d ư  VỚI cá c  bẽn  liên  q u a n  k h á c  
Các bên liôn quan khác với Công ty gồm:
Bên liên quan khác MỐI quan hê
Công ty Cố phấn Đấu tư Việt Thành 
Công ty' Cổ phần Tư vắn Đẩu tư lâm Viên

Cỗ dông gỏp vốn 
CỔ đông góp vốn

G ia o  d ích  vớ i c á c  bẽn  liên  quan  khác
Ngoài các giao dịch về cung cấp dịch vụ cho các bên liên quan khác đã đưọc trinh bày ô thuyết 
minh số VH.2, Cống ty còn phát sinh các giao dịch khác với các bên liên quan khác như sau:

Năm nav Năm trước
C ô n g  ty  CỔ p h ầ n  D ầ u  tư  V iệt T h à n h  
Cồ tức phải trả
ứng trước tiền bán chứng khoán 9.209.000.000

245.000.000

C ô n g  ty  C ổ  p h ầ n  T ư  vấn  Đ ầu  tư  L â m  V iên  
CỔ tức phải trả
ứng trước tiền bán chứng khoán 50.077.000.000

275.000.000

C ô n g  n ợ  với cá c  bên  liên  qua n  k hác
Tại ngàv kết thúc năm tài chính, Công ty không có cóng nợ với các bên liên quan khác.
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2. Thuê hoạt động
Tổng số tiền thuê tối thiếu trong tưong lai cùa các hợp dóng thuè hoạt dộng tài sản không thể húy 
ngang theo các thời hạn nhtr sau:

______Số cuối nìm ______ số dầu năm
Từ 01 năm trò xuống 1.594.080.000 1.412.936.436
Trên 01 năm đến 05 năm  2.S23.960.000 824:212.921
Cộng 4118.040.000 2.237.149.357

Công tv thuê văn phòng dưới hình thức thuc hoạt động. Các hợp đổng thuê có hiệu lực trong 
khoảng từ ngáy 01 tháng 8 năm 2017 đèn ngày 31 tháng 7 nẵm 2020.

Bán thuyét minh nốy tà mệt bộ phận hợp thành và ptìãi được đọc cúng với Báo cáo tòi chính 37



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG T Y  CỔ PHẲN CHỬNG KHOÁN V IỆT  THÀNH
Địa chi: Tầng 2, tòa nhà Mè Linh Poìnt. số 2 Ngõ Đức Kể, phường Bcn Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
BẢO CẢO TA! CHÍNH
Cho nâm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 
Băn thuyết minh Báo cáo tói chinh (tiép theo)

3. Sự kiện phát sinh sau ngày kêt thúc năm tài chính
Không có sự kiện trọng yếu nào phát sinh sau ngày kết thúc năm tải chính yêu cầu phải điều chình

Bòn thuyểt minh này tó một bộ phận hợp thinh  rá phái âược đọc cùng vói Báo cáo tái chính 3«
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

TP. Hồ Chí Minh, ngàv 28 tháng 03 năm 2018 

CHỦ TỊCH HĐQT/ TỎNG GIÁM ĐÓC
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