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Mâu số B01 - CTCKCÔNG TY CÒ PHÀN CHỨNG KHOÁN ViẸT THÀNH 

Tầng 2, tòa nhà Mẽ Linh Point, số  2, Ngô Đức Kế, P.Bến Nghé, Q.1, TPHCM. (Ban hành theo TT số 334/2016/TT-BTC
Tel : 08 39147799 Fax : 08.39144511 ngày 27/12/2016 của Bộ Tài Chinh)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Chi tiêu Mã số
Thuyết
minh

Số cuối kỳ Số đẩu kỳ
31.03.2018 01.01.2018

Ầ B c 1 1
TÀI SÀN

Ả. TÀI SẦN NGÁN HẬN (100 = 110 + 130) 100 70,673,196,461 70,327,996,642
I. Tài sản tài chính 110 70,247 539,189 70 171,361 649
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 111 16,628,896,385 26.948,188.400
T Í. fie ri.... 111.1 16 628,896,385 26,948,188,400
1.2. Các khoản tương đương tiền 111.2
2. Các tài sản tài chinh ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) 112
3. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 113
4 Các khoản cho vay 114 53,220,000,000 42,969.000,000
5. Tài sản tài chinh sẵn sàng đế bán (AFS) 115
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế 
chấp

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

7. Các khoản phải thu 117 270.896,669 150.449,892
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính 117.1
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lải các tài sản tài chính 117.2 270,896,669 150,449.892
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận 117.3
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận 117.4 270,896,669 150,449,892
8. Trả trước cho người bán 118 100,000 000 100 000.000
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp 119
10. Phải thu nội bộ 120
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán 121
12 Các khoản phải thu khác 122 27,746,135 3,723,357
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*) 129 (...) (...)
II. Tài sản ngắn hạn khác 130 425,657,272 156,634,993
1. Tạm ứng 131
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ 132
3. Chi phí trà trước ngắn hạn 133 425,657,272 156,634,993
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn 134
5. Thuế giá trị gia tăng được kháu trừ 135
6. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 136
7. Tài sản ngắn hạn khác 137
8. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phù 138
9. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác 139 (.... ) (....)
B. TÀI SÀN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 - 
260)

200 6,254,207,494 5,831,869,802

I. Tài sản tài chính dài hạn 210 - -
1. Các khoản phải thu dài hạn 211
2. Các khoản đầu tư 212 - -
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 212.1
2.2. Đầu tư vào công ty con 212.2
2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 212.3
2.4. Đầu tư dài hạn khác 212.4
3. Dự phòng suy giảm tài sản tài chính dải hạn 213
II. Tài sản cố định 220 755,588,733 932,784,481
1. Tài sản cố định hữu hình 221 316,268,525 411 035,465
- Nguyên giá 222 3,840,386.080 3,840 386 080
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223a (3,524,117,555) (3.429.350,615)
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý 223b
2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - -
- Nguyên giá 225
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226a
- Đánh giá TSCĐTTC theo giá trị hợp lý 226b
3. Tài sàn cố định vô hình 227 439.320,208 521,749,016
- Nguyên giá 228 3,186.776 000 3,160,519,500
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Chi tiêu Mã số Thuyết
minh

Sổ cuối kỳ Sổ đẩu kỳ
31.03.2018 01.01.2018

A B c 1 1
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229a (2,747,455,792) (2,638,770.484)
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý 229b
III. Bát động sản đâu tư 230 - -
- Nguyên giá 231 - -
- Giá trị hao mòn lũy kế o 232a - -
- Đánh giá BĐSĐT theo giá trị hợp lý 232b - -
IV. Chi phí xây dựng CO’ bản dờ dang 240 -
V. Tài sàn dài hạn khác 250 5,498,618,761 4,899,085,321
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn 251 438,372,000 438,372,000
2. Chi phí trả trước dài hạn 252 463 249,554 561,318,402
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 253
4 Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán 254 4,596,997,207 3,899,394,919
5. Tài sản dài hạn khác 255
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn 260

TỎNG CỘNG TÀI SÁN (270 = 100 + 200) 270 76,927,403,955 76,159,866,444
c . NỢ PHÁI TRÁ (300 = 310 + 340) 300 1,398,660 898 790,739 494
I. Nợ phải trả ngắn hạn 310 1,398 660 898 790,739 494
1 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 311
1.1. Vay ngắn hạn 312
1.2. Nợ thuê tài chính ngẩn hạn 313
2. Vay tài sản tài chinh ngắn hạn 314
3 Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn - cấu phần nợ 315
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn 316
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán 317
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán 318
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính 319
8 Phải trả người bán ngắn hạn 320 49,147,999 182,499.999
9. Người mua trà tiền trước ngắn hạn 321
10. Thuế và các khoán phải nộp Nhà nước 322 486,027,330 302.887,262
11. Phải trổ người lao động 323 369369.383 4,749015
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên 324
13. Chi phí phải trả ngắn hạn 325 417,411,920 227,199,155
14 Phải trá nội bộ ngắn hạn 326
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 327
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn 328
17. Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn 329 76,704,266 73,404,063
18. Dự phòng phải trà ngắn hạn 330
19. Quỹ khen thường, phúc lợi 331
20. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chinh phù 332
II. Nợ phải trá dài hạn 340 - -
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 341
1.1. Vay dải hạn 342
1 2. Nợ thuê tải chính dài hạn 343
2. Vay tài sản tài chính dài hạn 344
3. Trái phiếu chuyẻn đỗi dài hạn - cấu phần nợ 345
4. Trái phiếu phát hành dài hạn 346
5. Phải trà người bán dàl hạn 347
6. Người mua trả tiền trước dài hạn 348

7. Chi phí phải trả dài hạn 349
8. Phải trả nội bộ dài hạn 350
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 351
10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn 352
11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dải hạn 353
12. Dự phòng phải trả dài hạn 354
13. Quỹ bảo vệ Nhà đầu tư 355
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 356
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 357
D. VỐN CHÙ SỜ HỮU (400 = 410 + 420) 400 75,528,743,057 75,369,126,950
I. Vôn chủ sờ hữu 410 75,528,743,057 75 369,126 950
1. Vốn đầu tư của chủ sờ hữu 411 70,000,000,000 70.000.000.000

1.1. Vốn góp cùa chủ sờ hữu 411.1 70,000,000.000 70,000.000 000
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Chì tiêu Mã sổ Thuyết
minh

Số cuối kỳ Số đầu kỳ
31.03.2018 01.01.2018

' Ã B C 1 1
a. Cổ phiếu phổ thôrrg có quyền biểu quyết 411.1a 70,000.000,000 70,000,000,000
b. Cố phiếu ưu đãi 411.1b
1.2. Thặng dư vốn cổ phân 411.2
1.3. Quyền chọn chuyển đối trái phiếu - cấu phần vốn 411.3
1.4. Vốn khác của chù sờ hữu 411.4
1.5. Cổ phiếu quỷ (*) (....) 411.5 (...) p
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý 412
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 413
4. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 414
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ 415
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sờ hữu 416
7. Lợi nhuận chưa phân phối 417 5,528,743,057 5,369,126,950
7.1. Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện 417.1 5.528.743,057 5,369,126,950
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện 417.2
II. Nguôn kinh phí và quỹ khác 420
TỎNG CỘNG NỘ' VẦ VỎN CHỦ SỠ HỮU (440 = 300 + 400) 440 76,927,403,955 76,159,866,444

:ÁC CHÌ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG
Chì tiêu Mã Số Thuyết minh sồ cuồi năm Số cuối năm

Ẩ B c 1 1
A. TÀI SÁN CỦA CTCK VÀ TÀI SÁN QUÁN LÝ THEO CAM 
KẾT
1. Tài sản cố định thuê ngoài 1
2. Chứng chỉ có giá nhận glữ hộ 2
3. Tài sản nhận thế chấp 3
4. Nợ khó đòi đã xừ lý 4
5. Ngoại tệ các loại 5
6. Cổ phiếu đang lưu hành 6
7. Cố phiếu quỹ 7
8. Tài sản tài chinh niêm yết/đăng kỷ giao dịch tại VSD cùa 
CTCK

8

9. Tài sản tài chinh đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của 
CTCK

9

10. Tài sản tài chính chờ về của CTCK 10
11. Tài sản tài chính sửa lỗi giao dịch của CTCK 11
12. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của CTCK 12
13. Tài sản tài chính được hường quyền cùa CTCK 13
B. TÀI SÁN VA CAC KHOÁN PHÀI TRÀ VẺ TÀI SÀN QUÀN LÝ CAM KÉT VỚI KHÁCH HÀNG
1. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD cùa Nhà 
đầu tư

21 177.851,037 171.642.903

a. Tài sàn tài chính giao dịch tư do chuyển nhượng 21.1 48,174,968 44,194,154
b. Tài sàn tài chính hạn chế chuyển nhượng 21.2
c. Tài sản tài chính giao dịch cầm cố 21.3 115,100,594 113,600,594
d. Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ 21.4 14.229.815 13,529.815
e. Tài sàn tài chính chờ thanh toán 21.5 345,660 318,340
f. Tài sản tài chính chờ cho vay 21.6
2. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của 
Nhà đầu tư

22 46.484 44,652

a. Tài sản tải chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do 
chuyển nhượng 22.1 46,484 44.652

b. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn 
chế chuyển nhượng 22.2 - -

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

d. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, phong 
tòa, tạm qiữ

22.4

3. Tài sản tài chính chờ vè cùa Nhà đầu tư 23
4. Tài sản tài chính sửa lỗi giao dịch cùa Nhả đầu tư 024 a
5. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của Nhà đấu tư 024.b
6. Tài sản tài chinh được hường quyến của Nhà đầu tư 25
7. Tiền gửi cùa khách hàng 26 8,582,260,784 9,677,308,024
7 i .  Tiến gưi cua Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo 
phương thức CTCK quản lý

27 748,150,251 3.851,166,524

c

•ử
Ạ
X/
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Chi tiêu Mã số Thuyết
minh

sồ  cuổi kỳ 
31.03.2018

Số đẩu kỳ 
01.01.2018

Ã B c 1 1
7.2 Tiền gửi tống hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng 28

7.3. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán 29 7,834,110,533 5.826.141,500
a Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán Nhà 
đầu tư tronq nước

29.1 7 834,110 533 5,826,141,500

b. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán Nhả 
đầu tư nước nqoái

29.2

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

31 8,582,260,784 9,677,308,024

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

31.1 8,582,260,784 9,677,308,024

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

31.2

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

33

11 Phải trà của khách hàng về lỗi giao dịch các tài sản tài chinh 34

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

Người lập biểu
(Kỷ, họ tên)

lA lcù  <ẽềvị

Kế toán trường
(Ký, họ tên)

& íư M i 'V a /n  ^ ừ /n g ’
^ ^ ^ ụ ^ m Y iê n
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CÔNG TY CÒ PHÀN CHỨNG KHOÁN ViẸT THÀNH Mầu số B02 - CTCK
Tầng 2, tòa nhà Mê Linh Point, số 2, Ngô Đức Kê, P.Bến Nghé, Q.1, TPHCM. (Ban hành theo TT số 334/2016/TT-BTC

Tel : 08 39147799 Fax : 08.39144511 ngày 27/12/2016 của Bộ Tài chinh)

BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG RIÊNG
Quý I-N ă m  2018

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chi tiêu Mã Số Thuyết
minh

Năm nay 
Quý I

Năm trước 
Quý I

Lũy kê từ đáu năm 
đến cuối quý này 

(Năm nay)

Lũy kê từ đâu năm 
đến cuối quý này 

(Năm trước)
Ầ B c 1 2 1 2

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

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

1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu 3 852,710,901 597,109,619 852,710,901 597,109,619
1.4. Lãi từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) 4 - - - -
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro 5 - - - -

1.6. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán 6 2,108,748,718 3,732,649,755 2,108,748,718 3,732,649,755
1.7. Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán 7 - - - -

1.8. Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán 8 - - - -

1.9. Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán 9 227,931,859 198,764,586 227,931,859 198,764,586
1.10. Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính 10 - -
1.11. Thu nhập hoạt động khác 11 160,402,920 38,727 160,402,920 38,727
Cộng doanh thu hoạt động (20 = 0 1 —>11) 20 3 ,3 4 9 ,7 9 4 ,3 9 8 4 .5 2 8 ,5 6 2 ,6 8 7 3 ,3 4 9 ,7 9 4 ,3 9 8 4 ,5 2 8 ,5 6 2 ,6 8 7

II. CHI PHÍ HOẠT ĐỌNG - -

2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTRL) 21 - - - -

a. Lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL 21.1 -

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

c. Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL 21.3 - -
2 .2 *Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 22 - - - -
2.3. Lỗ vả ghi nhận chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý tài sản 
tài chinh sẵn sàng để bán (AFS) khi phân loại lại

2 3 - - - -

,-tầ
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Chỉ tiêu Ma Số
Thuyết

m inh
Năm nay 

Quý I
Năm trư ớ c 

Quý I

Lũy kê từ  đâu năm 
đến cuố i quý nảy 

(Năm nay)

Lũy kẽ từ  đâu năm 
đến cuố i quý này 

(Năm trư ớ c)
Ã B c 1 2 1 2

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

24

2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro 25 - - - -
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh 26 - -
2.7. Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán 27 547,022,135 917,749,634 547,022,135 917,749,634
2.8. Chi phí nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán 28 - - - -

2.9. Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán 29 - - - -
2.10. Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán 30 223,950,338 214,217,505 223,950,338 214,217,505
2.11. Chi phí hoạt động tư vấn tài chinh 31 - - - -
2.12. Chi phí các dịch vụ khác 32 - -
Cộng chi phi hoạt động (40 = 21—>32) 40 770,972,473 1,131,967,139 770,972,473 1,131,967,139
III. DOANH THU HOẠT ĐỌNG TÀI CHÍNH - -
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện 41 - - - -
3.2. Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi ngân hàng không cố 
định

42 242,492,550 204,474,625 242,492,550 204,474,625

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

43 - - - ■

3.4. Doanh thu khác về đầu tư 44 - - - -
Cộng doanh thu hoạt động tà i chính (50 = 41-*44) 50 242,492,550 204,474,625 242,492,550 204,474,625
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH - - - -
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ glá hối đoái đã và chưa thực hiện 51 - - - -
4.2. Chi phí lãi vay 52 - - - -
4.3. Lỗ bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, 
liên doanh

53 - -

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

54 - -

4.5. Chi phí tài chính khác 55 - - - -
Cộng chi phí tài chính (60 = 51—*55) 60 - - - -
V. CHI PHÍ BÁN HÀNG 61 - -
v i ’ CHI PHÍ QUÀN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 62 2,621,794,342 2,233,631,572 2,621,794,342 2,233,631,572
VII. KẾT QUÀ HOẠT ĐỌNG (70=20+50-40-60-61-62) 70 199 520 133 1,367 438 601 199 520 133 1,367,438 601
VIII. THU NHẠP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC - - - -
8.1. Thu nhập khác 71 - -
8.2. Chi phi khác 72 - -
Cộng kết quả hoạt động khác (80 = 71 - 72) 80 - - -
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Chì tiêu Mã Số Thuyết
minh

Năm nay 
Quý I

Năm trước 
Quý I

Lũy kê từ đâu năm 
đến cuối quý này 

(Năm nay)

Lũy kê từ đâu năm 
đến cuối quý này 

(Năm trước)
Ầ B c 1 2 1 2

IX. TỒNG LỢI NHUẠN KÉ TOÁN TRƯỚC THUẾ (90 = 70 + 80) 90 199,520,133 1,367,438,601 199,520,133 1,367,438,601

9.1. Lợi nhuận đã thực hiện 91 159,616,107 1,093,950,880 159,616,107 1,093,950,880
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện 92 - -
X. CHI PHÍ THUÉ TNDN 100 39,904,026 273,487,721 39,904,026 273,487,721
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành 100.1 39,904,026 273,487,721 39,904,026 273,487,721
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 100.2 - -
x i. Lợi NHUẬN KỄ TÕẦN SÀÙ THÙỄ TNDN (200 = 90 - 100) 200 159,616,107 1,093,950,880 159,616,107 1,093,950,880

xii. THỦ NHẬP (LÒ) TÕẨN bi ÉN KHẤC SẦỦ THUẾ TNDN 300 - -
12.1. Lãi/(LỖ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sảng để bán 301 - -

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

12.4. Lãi, lỗ toàn diện khác 304 - -
Tổng thu nhập toàn diện 400 - - - -
xiii. THÙ NHẬP THUẦN TRẼN c ỏ  PHÍÉỦ PHỜ THÕNG 500 23 156 23 156
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cỗ phiếu) 501 23 156 23 156
13.2. Thu nhập pha loãng trên cồ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) 502

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trường
Tp.H C M. ngày 17 tháng 04 năm 2018 

I theo pháp luật
đóng dấu)

J fy u y m  M ị &  V ti*
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Báo cáo tài chính 
Quý I năm tài chính 2018

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

Mầu sổ
CK - BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN - QUÝ I - NĂM 2018 - TT334

Chì tiêu
Mã

chì tiêu
Thuyết
minh

Quý
năm nay

Quý
năm trước

Lũy kế từ 
đầu năm đến 
cuối quý này 

(Năm nay)

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

I. DOANH THU HOẠT ĐỌNG - - - -
1.1. Lãi từ  các tài sàn tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) 01 - - - -
a.Lãi bán các tài sản tài chinh 01.1 - - - -
b. Chênh lệch tàng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ 01.2 - - - -
c. CỔ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chinh FVTPL 01.3 - - - -
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 02 - - - -
1.3. Lâi từ các khoán cho vay và phải thu 03 852,710,901 597,109,619 852,710,901 597.109,619
1.4. Lãi từ các tài sàn tài chính sẵn sàng đế bán (AFS) 04 - - - -
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro 05 - - - -
1.6. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán 06 2,108,748,718 3,732,649,755 2,108,748,718 3,732,649,755
1.7. Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán 07 - - - -
1.8. Doanh thu nghiệp vụ tư ván đầu tư chửng khoán 08 - - - -
1 09.Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán 09 227,931,859 198.764.586 227,931,859 198,764,586
1.10. Doanh thu hoạt động tư ván tài chính 10 - - - -
1.11. Thu nhập hoạt động khác 11 160,402,920 38,727 160,402,920 38,727
Cộng doanh thu hoạt động (20 = 01 >11 ) 20 3,349,794 398 4,528,562,687 3,349,794 398 4,528,562,687
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỌNG - - - -
2.1 LỖ các tài sản tài chinh ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) 21 - - - -
a. Lỗ bán các tài sản tải chính 21.1 - - -
b. Chênh lệch giám đánh giá lại các TSTC FVTPL 21.2 - - - -
c. Chi phi giao dịch mua các tải sán tài chinh FVTPL 21.3 - - - -
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 22 - - - -
2.3. Lỗ vá ghi nhận chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý tải sản 
tái chinh sẵn sàng đé bán (AFS) khi phân loại lại ? 23 _ .
2.4. Chi phí dự phòng tài sán tài chinh, xử lý tổn thất các khoản 
phải thu khó đói và lỗ suy giảm tái sản tài chinh vả chi phí đi 
vay cùa các khoản cho vay 24

2.5 Lỗ từ các tài sản tài chinh phái sinh phòng ngừa rủi ro 25 - - - -
2.6 Chi phi hoạt động tự doanh 26 - - - -
2.7. Chl phí nghiệp vụ mói giới chứng khoán 27 547,022,135 917,749.634 547,022,135 917,749,634
2 8. Chi phi nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán 28 - - - -
2.9. Chi phi nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán 29 - - - -
2.10. Chl phi nghiệp vụ lưu ký chứng khoán 30 223,950,338 214,217,505 223,950,338 214,217,505
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Chi tiêu
Mã

ch ì tiê u
T h u yế t
m in h

Q uý
nảm  nay

Q uý
năm  trư ớ c

Lũy kế từ  
đầu năm  đến 
cu ố i qu ỷ  này 

(Năm  nay)

Lũ y  kế từ  
đầu năm  đến 
c u ố i qu ý  này 
(Năm  trư ớ c )

2.11. Chi phi hoạt động tư vấn tài chính 31 - - - -

2.12. Chi phí các dịch vụ khác 32 - - - -

Cộng chi phí hoạt động (40 = 21->32) 40 770,972,473 1,131,967,139 770,972,473 1,131,967,139
III DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH - - - -

3.1. Chênh lệch lãi tỳ giá hối đoái đã và chưa thực hiện 41 - - - -
3.2. Doanh thu, dư thu cổ tức, lãi tiền gửi ngân hàng không cố đinh 42 204,474,625
3.3. Lãi bán, thanh lý các khoản đầu tư váo công ty con, liên kết, 
liên doanh 43

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

Cộng doanh thu hoạt động tài chinh (50 = 41->44) 50 242,492,550 204,474,625 242,492,550 204,474,625
IV, CHI PHÍ TÀI CHÍNH - - - -
4.1. Chênh lệch lỗ tỳ giá hối đoái đã và chưa thực hiện 51 - - - -
4.2. Chi phi lãi vay 52 - - - -
4.3. Lỗ bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, 
liên kết, liên doanh 53 .

4.4. Chi phí dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư 
tái chinh dài hạn 54 .

4.5. Chi phi đầu tư khác 55 - - - -

5. Phần lãi. lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 56 - - - -
Cộng chi phí tài chinh (60 = 51->56) 60 - - - -
V. CHI BÁN HÀNG 61 - - - -
VI. CHI PHÍ QUÀN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 62 2,621,794,342 2,233,631,572 2,621,794,342 2,233,631,572
VII. KÉT QUÁ HOẠT ĐỒNG (70= 20+50-40-60-61-62) 70 199,520,133 1,367,438,601 199,520,133 1,367,438,601
VIII. THU NHẠP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC - - - -
8.1. Thu nhập khác 71 - - - -
8.2. Chi phí khác 72 - - - -
Cộng kết quà hoạt dộng khác (80= 71-72) 80 - - - -
IX. TỐNG LỢI NHUẠN KÉ TOÁN TRƯỚC THUẾ (90=70 + 80) 90 199,520,133 1,367,438,601 199,520,133 1,367,438,601
9.1 Lợi nhuận đã thực hiện 91 159.616,107 1,093,950.880 159^616,107 1.093,950,880
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện 92 - - - -
X. CHI PHÍ THUÉ TNDN 100 39,904,026 273,487,721 39,904,026 273,487,721
10 1.Chi phi thuế TNDN hiện hành 100.1 39.904,026 273,487,721 39.904,026 273.487,721
10.2.Chi phi thuế TNDN hoãn lại 100.2 - - - -
XI. LỢI NHUẠN KÉ TOÁN SAU THUÉ TNDN (200 = 90 -100) 200 159,616,107 1,093,950,880 159,616,107 1,093,950,880
11.1 Lợi nhuận sau thuế phân bồ cho chủ sỏ' hữu 201 - - - -
112. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ 202 - - - -
11.3. Lợi nhuận thuần phân bồ cho lợi ích của cồ đông không kiếm soát 203 - - - -
XII. THU NHẠP (LỐ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN 300 - - - -
12.1.Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bản 301 - - - -
12.2 Lãi (lỗ) toán diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào 
công ty con, đầu tư liên kết. liên doanh 302 _ _ _ _
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Chi tiêu Mã
chỉ tiêu

Thuyết
minh

Quý
nãm nay

Quý
năm trước

Lũy kế từ 
đầu năm đến 
cuối quý này 

(Năm nay)

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

12.3 Lãi/(LỖ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh 303 - - - -

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

12.5 Lãi. lỗ từ các khoản đầu tư vào cõng ty con'. 
Cõng ty liên kết, liên doanh chưa chia 305

12.6 Lãi, lỗ đánh giá cóng cụ phái sinh 306 - - - 1
12.7 Lãi, lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý 307 - - - -

Tồng thu nhập toàn diện 400 159,616,107 1,093,950,880 159,616,107 1,093,950,880
Thu nhập toàn diện phân bố cho chủ sớ hữu 401 - - - -

Thu nhập toán diện phân bỗ cho cồ đông không nắm quyền kiém soát 402 - - - -

XIII. THU NHẬP THUÀN TRẼN CỐ PHIEU PHO THÔNG 500 23 156 23 156
13.1.Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cồ phiéu) 501 23 156 23 156
13.2.Thu nhập pha loãng trên cồ phiếu (Đồng/1 cồ phiếu) 502 - - - -

. ỉề >
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CÕNG TY CỔ PHÁN c hữ ng  k h o á n  ViẸT THÀNH Mâu sổ B03b - CTCK
Tâng 2. tòa nhà Mỗ Linh Point. sổ 2. Ngỏ Đức Ké, P.Bên Nghé, Q.1, TPHCM. (Ban hành theo TT số 334/2016/TT-BTC ngày
T e l: 08 39147799 Fax : 08.39144511 27/12/2016 của Bộ Tài chinh)

BÁO CÁO LƯU CHUYỀN TIÉN Tệ RIÊNG
(Theo phương pháp giản tiếp)

Kỳ Qủy I - năm 2018
Đơn VỊ tinh: Đồng Việt Nam_________________ Đơn VỊ tinh £>ồng Việt Nam

Chỉ tiẻu Mả Sô
Thuyểt
minh

Nám nay 
Quý 1.2018

Nàm trước 
Quý 1.2017

Lùy kẻ từ đáu nàm 
đẻn cuối quý này 

... (nậm nay).......

LOy ké từ  dâu nảm 
đèn cuối quý này 

(nàm trước)
A B c 1 2 1 2

I. Lưu chuyên tiôn từ  hoạt động kinh doanh 7,658,399,530 19,585,244,891 7,658,399,530 19,585,244,891

1. Lọ i nhuận trước Thuế Thu nhập doanh nghiệp 1 24,992,410 1 367 438 601 24 992,410 1,367,438,601

2. Điôu chinh cho các khoản: 2 96,170,206 157,964,518 96 170 206 157,964,518

- Khấu hao TSCĐ 3 96.170,206 157,964,518 96,170,206 157.964.518

- Các khoản dự phòng 4
(- Lâi) hoặc (+ lổ) chênh lệch tỷ giả hối đoái chưa thực hiên 5
- Chi phi lãi vay 6 -
- Lải, lẰ từ hoạt đỏng đầu tư 7
- Dư thu tièn lải 8 -
- Cảc khoản đièu chinh khác 9 -
3. Táng các chi phi phi tièn tệ 10 - - -

LỖ đảnh giả lai giả tri cảc tài sản tai chỉnh ghi nhàn thong qua 
lãi/lỗ FVTPL

11 *

- LÒ suy giảm giả trị Cảc khoản đâu tư nắm giữ đén ngày đáo han 
(HTM)

12 *

- Lõ suy giảm giã trị Các khoản cho vay 13 -
- Lỗ vẻ ghi nhân chénh lệch đánh giá theo giả trị hợp lỹ TSTC sẵn 
sánq dẻ bản APS khi phản loai lai

14 •

- Suy giảm giá trị cùa các tài sản cổ đinh, BĐSĐT 15 -
Chi phi dư phòng suy giảm giá tri các khoản đâu tư tài chính dải 

han...........................
16 -

LỒ khảc 17 -
4. Giảm các doanh thu phi tiôn tệ 18 - - - -
- Lãi đánh giả lai giá tri các tài sản tài chính ghl nhận thòng qua 
lãi/lỗ FVTPL

19

Lải vô ghi nhàn chênh lệch đánh giá theo giá trị hạp lý TSTC sân 
sàng đẻ bán (AFS) khi phản loai lai

20 -

Lâi khác 21
5. Lợi nhuận từ  hoạt dộng kinh doanh trư ớc thay đồi vốn lưu 
đônq

30 7,537,236,914 18,059,841,772 7,537,236,914 18,059.841.772

Tăng (giảm) tải sàn tài chỉnh ghi nhản thỏng qua lài/iồ FVTPL 31

- Tăng (giảm) Các khoản đâu tư nẳm giữ đẻn ngày đáo hạn (HTM) 32 -

- Tăng (giảm) Các khoán cho vay 33 7 191.800.000 18.163 000.000 7.191.800.000 18.163.000.000
- Tảng (giảm) tài sản tài chinh sẵn sàng đẻ bán APS 34
(-) Tảng, (+) giảm phải thu bán các tài sán tài chinh 35
(-) Tảng, (+) giảm phải thu và dự thu cổ tức, tiến iăi các tài sản tài 
chinh

36 (3.533 998) * (3.533.998)

(-) Tàng, (+) giảm các khoản phổi thu các dịch vụ CTCK cung cáp 37 -

(-) Tảng. (+) giảm các khoản phải thu vẻ lỗi giao dịch các TSTC 38 -

(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác 39 (9.939.881) (687.881,748) (9.939.881) (687 881,748)
- Tăng (giâm) các tải sản khác 40
- Tăng (giảm) chi phi phải trà (không bao gồm chi phi lải vay) 41 73,138.698 259.476,470 73.138,698 259.476.470
- Tăng (giảm) chi phỉ trả trước 42 73,020,065 (247.346.851) 73.020,065 (247.346,851)
'(■) Thuể TNDN đả nộp 43 (105.120437) (105.120.437)
(-) Lải vay đả trả 44 - ....
- Tảng (giảm) phải trà cho người bán 45 24.148.000 10,844,000 24.148.000 10,844.000
- Tăng (giảm) cãc khoản trích nộp phúc lợi nhản viẻn 46 (18.010,470) (18.010.470)
- Tăng (giảm) thuể vả các khoản phải nộp Nhà nưởc (Không bao 
gòm thùể TNDN đả nôp)

47 212.805.621 343.916061 212.805.621 343.916 061

• Tâng (giảm) phải trổ người lao dõng 48 (49 541 706) 216 820 072 (49 541 706) 216820072
- Táng (giảm) phải trả vè lỗi giao dịch cảc TSTC 49
- Tảng (giảm) phải trả, phải nôp khác 50 25.340 115 124 144.675 25.340.115 124 144.675
• Tiến thu khác từ hoat đỏng kinh doanh 51
- Tiẳn chi khác cho hoat đòng kinh doanh 52
Lưu chuyển tiền thuân từ  hoạt động kinh doanh 60 7,658,399,530 19,585,244,891 7,658,399,530 19,585,244,891
II. Lưu chuyổn tièn từ  hoạt đỏng dâu tư (26,256,500) (306,928,350) (26,256,500) (306,928,350)
1. Tièn chi để mua sảm, xay dưng tsÒ Đ , BĐSĐT vẳ cac tai sắn 
khác

61 (26,256.500) (306.928,350) (26.256.500) (306.928.350)

2 TiẰn thu từ thanh lý. nhương bán TSCĐ. BĐSĐT và các tài sản 
khác

62 -

3 Tiẻn chi đầu tư vổn vào cỏng ty con, công ty liên doanh, liẻn kẻt 
vã đầu tư khác

63

4 Tiên thu hổi cảc khoản dảu tư vao cổng ty con. cổng ty iiển 
doanh, liên két và đâu tư khác

64

5 Tiễn thu vê cổ tức va lợi nhuận được chia tư các khoan dầu tư 
tải chinh dài han

65

Lưu chuyền tiên thuân từ  hoạt động đâu tư 70 (26,256,500) (306,928,350) (26,256,500) (306,928,350)
III. Lưu chuyển tièn tữ  hoạt dộng tài chinh
1 Tiến thu tữ phát hành cổ phiếu, nhạn vổn gổp cua chu so hưu 71

2 Tiến chi trả vòn góp cho chù sờ hữu. mua lại cổ phiếu phát 
hành

72

3 Tiền vay gốc 73
3 1. Tiến vay Quỹ Hỗ trợ thanh toàn 73.1
3 2 Tièn vay khác 73.2
4 Tiền chi trả nợ gổc vay 74 -
4 1 Tiến chi trá gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toản 74.1
4.2. Tiên chi trả nợ gổc vay tài sản tải chính 74.2 I -



Chi tiẻu Mà S i
Thuyết
minh

Nảm nay 
Quý 1.2018

Nâm trưởc 
Quỷ 1.2017

Lũy kê từ  dâu nám 
đén cuối quỷ này 

(nảm nay)

Lũy ké từ  đâu nâm 
đển cuối quý này 

(nâm trước)
A B c 1 2 1 2

4 3 Tiến chi trả gốc vay khác 74 3
5 Tiền chi trả nợ gổc thuê tài chinh 75 -
6 CẲ tức, lợi nhuận đâ trả cho chủ sờ hữu 76 -
Lưu chuyển tiên thuần tữ  hoạt động tài chinh 80 -
IV. Tảng/giảm tiên thuân trong kỳ 90 7,632,143,030 19,278,316,541 7,632,143,030 19,278,316,541
V. Tiền và các khoản tương đương tiôn đâu kỳ 101 8,996,753 355 13,516 619,658 8 996 753 355 13,516,619,658
- Tiền 101.1 8.996,753.355 13.316619.658 8.996.753.355 13.316,619,658
- Các khoán tương đương tiên 101.2 200.000 000 200.000.000
- Ảnh hường của thay đổi tỳ giả hối đoái quy đổi ngoai tệ 102
VI. Tiẻn và các khoản tương đương tièn cuối kỳ 103 16,628,896,385 32,794,936,199 16,628,896,385 32,794,936,199
- Tlén’ 103.1 16.628.896.385 32,594.936,199 16.628,896.385 32,594.936,199
- Các khoản tương đương tiẻn 1032 200.000.000 200.000,000
- Ảnh hướng cùa thay đổi tỳ giá hối đoái quy đổi ngoai tệ 104 - -

PHÀN LƯU CHUYÊN TIÊN TẸ HOẠT ĐỌNG MÒI GIỜI, ỦY THÁC CÙA KHÁCH HÀNG

Chi tiôu Mă SỔ
Thuyết
minh

Nầm nay 
Quý IV.2017

Nám trước 
Quý IV.2016

Lũy kè từ  đâu nâm 
đẻn cuổi quý này 

(nâm nay)

Lũy kè từ đâu nám 
đèn cuối quý này 

(nám trưó-c)
Ẩ B c 1 2 1 2

I. Lưu chuyên tiên hoạt động mỏi g ió i, ủy thác của khách hàng *

1 Tièn thu bán chững khoán mối giới cho khách hảng 1 1,884,872.002.826 4.383.834,637.325 1,884,872,002,826 4,383,834.637.325
2 Tiền chi mua chứng khoản mổi giới cho khách hàng 2 (1,885.967.050.066) (4.381,260,201,946) (1.885.967,050.066) (4,381,260.201.946)
3 Tlền thu bán chững khoản ùy thảc cùa*Wiách hàng 3 - - - -
4 Tiền chi bán chứng khoán ùy thác cùa khách hãng 4 -
5 Thu vay Quỹ Hỗ trơ thanh toán 5 - -
6 Chi trẳ vay Quỹ Hỗ trơ thanh toán 6 - -
7 Nhàn tiên gửi đẻ thanh toán giao dich chứng khoản cùa khách 
háng

7 ■ ■
... ..

8 Chi trả thanh toán giao dỊCh chưng khoán cùa khách hàng 8 - -
9 Nhàn tièn gừi của Nhả đàu tư cho hoat đỏng ùy thảc đàu tư cùa 
khách hãng

9 • - * ■

10 Chi trả cho hoat đỏng úy thác đầu tư của khách hàng 10 - - - -
11 Chi trả phi lưu kỹ chửng khoán cua khách hảng 11 - - - -
12 Thu lỏi giao dich chững khoán 12 - - - -
13 Chi lỗi giao dich chững khoán 13 • - •
14 Tiền thu của Tổ chức phát hãnh chứng khoán 14 - -
15 Tién chi trả Tổ chưc phát hành chững khoán 15 - -
Tàng/giàm tiền thuàn trong kỳ 20 (1,095,047,240) 2,574,435,379 (1,095,047,240) 2,574,435,379

li. Tiên và cảc khoản tương đương tiên đàu kỹ của khách hàng 30

Tièn gửi ngán hàng đau kỳ 31 9.677.308.024 2,629.322.792 9,677 308.024 2.629.322.792

• Tiên gửi cùa Nhã đầu tư vẻ giao dich chững khoán theo phương 
thữc CTCK quản lý

32 3,851.166.524 1.195 210.992 3.851.166.524 1.195.210,992

Trong đỏ có kỳ han -
Tiến gửi tồng hợp giao d|Ch chứng khoản cho khách hảng 33 -

- Tièn gửi bù trừ và thanh toán giao dỊCh chứng khoản 34 5,826,141.500 1.434,111,800 5.826.141.500 1.434.111.800

- Tiên gữi cua TẲ chức phát hành 35 - -
Trong đo co ký han -
Các khoản tương đương tiên 36 - : -
Ảnh hường cúa thay đổi tỷ giã hổi đoái quy đổi ngoại tệ 37 - - -
III. Tiền và các khoản tương đương tièn cuối kỳ của khách 40 ■ ■

Tiền gưi ngản hàng cuối kỷ 41 8.582,260.784 5.203.758.171 8582.260.784 5,203.758.171

- Tiến gửi cua Nhà đáu tư vé giao dich chứng khoán theo phương 
thức CTCK quản lỹ 42

748.150.251 1.155.852.671 748 150.251 1.155.852.671

Trong dó có kỳ han • -
- Tiên gửi tổng hơp giao d|Ch chứng khoán cho khách háng 43 -
- Tièn gửi bũ trừ vã thanh toán giao d|Ch chứng khoán 44 7.834.110.533 4,047,905,500 7.834.110,533 4.047.905,500

• Tièn gửi cua Tổ chức phát hành
45

Trong đo có kỳ hạn
Các khoản tương đương tièn 46
- Ảnh hướng của thay đổi tỷ giả hối đoái quy đổi ngoại tẻ 47
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CÔNG TY CỒ PHÁN CHỨNG KHOÁN ViẼT THÀNH
Tầng 2, tòa nhà Mê Linh Point, số  2, Ngô Đức Kế, P.Bến Nghé, Q.1, TPHCM. 
Tel : 08 39147799 Fax : 08.39144511

Mâu Số B04 - CTCK
(Ban hành theo TTsố 334/2016/TT-BTC 

ngày 27/12/2016 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỌNG VÓN CHỦ SỞ HỮU
Qúy I - Năm 2018

Đơn vị tinh: Đồng Việt Nam

CHÍ TIÊU
Thuyết
minh

Sổ dư đầu năm Số tăng/giảm Số dư cuối năm

N-1 N
N-1 N

N-1 NTăng Giảm Tăng Giám
Ã B 1 2 3 4 5 6 7 8

I. Biến động vốn chủ sớ hữu
1. Vốn đầu tư của chủ sờ hữu 70,000,000,000 70,000,000,000 - - - - 70,000,000,000 70,000,000,000
1.1. Cồ phiếu phố thông có quyền biểu quyết 70,000,000 000 70,000,000,000 70,000^000,000 70 000,000,000
1.2. Cồ phiếu ưu đãi - ...-
1.3. Thặng dư vốn cồ phần -
1.4. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu - cấu phần vốn - -
1.5. Vốn khác của chủ sờ hữu - -
2. Cổ phiếu quỹ (*) -
3. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ - -
4. Quỹ dự phòng tái chính và rủi ro nghiệp vụ - -
5. Chẽnh lệch đánh giá lại tài sản theo giá trị hợp lý - -
6.Chênh lệch tỷ giá hối đoái - -
7. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sờ hữu - -
8. Lợi nhuận chưa phân phối 3,385,048,425 5,369,126,950 1,093,950,880 - 159,616,107 - 4,478,999,305 5,528,743,057
8.1. Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện 3,385,048,425 5 369 126.950 1,093,950,880 159,616 107 4,478,999,305 5528,743,057
8.2. Lợi nhuận chưa thực hiện - -

Tổng cộng 73,385,048,425 75,369,126,950 1,093,950,880 - 159,616,107 - 74,478,999,305 75,528,743,057
II. Thu nhập toàn diện khác
1. Lãi/lỗ từ đánh giá lại các TSTC sẵn sàng để bán
2. Lãi, lỗ đánh giá lại TĐ theo mô hình giá trị hợp lý Ị

3. Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài
4. Lãi, lỗ toàn diện khác

Tổng cộng 73,385,048,425 75,369,126,950 1,093,950,880 - 159,616,107/ ' 6 4  -- ^7 4 .4 7 8 .9 9 9 ,3 0 5 75,528,743,057

Người lập biêu
(Ký, họ tên)

Kế toán trướng
(Kỷ, ha tên)
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CÔNG TY CÒ PHÀN CHỨNG KHOÁN ViỆT THÀNH 
Tằng 2, tòa nhà Mè Ljnh Point, số 2, Ngố Đức Kế, P.Bến Nghé, 

Tel : 08 39147799 Fax : 08.39144511

Mầu SỐ B09 - CTCK
(Ban hành Iheo TT só 334/2016/7T- 
ÖTC ngày 27/12/2016 cùa Bõ Tẳi 

chinh)

BÀN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
Quý I - Năm 2018

1. Đặc điểm hoạt động cùa CTCK
1.1 Giấy phép thành lập và hoat đông CTCK: Công ty hoat đông theo Giây phép hoạt đông kinh doanh số 84/UBCK -  GPHĐKD ngày 05 
tháng 03 năm 2008 do ủy ban chừng khoán Nhà nước cảp.
1.2. Địa chi liên hệ cùa CTCK: 2 Ngô Đức Ké. Tầng 2, Toà nhà Melinh Point, P.Bến Nghé, Q.1, TP Hồ Chí Minh.
1.3 Điểu lệ CTCK ban hành ban hành ngày 4 tháng 4 nãm 2007 vá sửa đỏi bổ sung ngày 14 tháng 09 năm 2017.
1.4 Những đặc điểm chính vè hoat động CTCK
• Quy mô vốn CTCK: 70 000.000.000 VND
• Mục tiêu hoat đông: không ngừng tim kiếm các cơ hội phát triển kinh doanh chứng khoán nhầm tối đa hóa lợi nhuân cho cổ dõng cùa 
Cõng ty, cài thiện đièu kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao động, thưc hiện đầy đù nghĩa vụ với
ngân sách Nhá Nước và phát triển Công ty ngày càng lớn manh, bền vững
• Hạn chế dầu tư cùa CTCK:
- Không được mua, góp vốn mua bất đông sản trừ trường hợp để sừ dụng làm trụ sở chinh, chi nhánh, phòng giao dịch phục vu trưc tiép 

cho các hoạt đống nghiệp vụ cùa công ty chứng khoán.
- Tổng glá trị đàu tư vào các trái phiếu doanh nghiệp không được vươt quá bảy mươi phèn trâm (70%) vốn chù sờ hữu.
- Không dươc trưc tiếp hoặc úy thác cho tỗ chức, cá nhàn khác thưc hiện:

Đầu tư vào cồ phléu hoặc phần vốn góp cùa cõng ty có sở hữu trên năm mươi phần tràm (50%) vốn đièu lệ cùa cõng ty chứng khoán, 
trừ trướng hợp mua cồ phiéu lô lè theo yêu câu của khách hàng:
Cùng VỚI người có liên quan đầu tư tìhnăm phần trảm (5%) trờ lên vốn điều lệ cùa cỗng ty chứng khoán khác.
Đằu tư quá hal mươi phần trăm (20%) tồng số cồ phiêu, chứng chỉ quỹ đang lưu hành cùa một tồ chức niêm yết:
Đầu tư quá mười lăm phần trám (15%) tổng số cồ phiếu, chứng chi quỹ đang lưu hành cùa một tổ chức chưa nlèm yẻt, quy đinh náy 
không áp dụng đối VỚI chứng chì quỹ thành viên, quỹ hoán dồi danh mục và quỹ mờ:
Đầu tư hoặc góp vốn quá mười phần trăm (10%) tồng số vốn góp cùa một công ty trách nhiêm hữu hạn hoặc dự án kinh doanh.
Đầu tư hoặc góp vốn quá mười lăm phần trăm (15%) vốn chù sở hữu vào một tổ chức hoặc dự án kinh doanh.
Đầu tư quá bảy mươi phàn trâm (70%) vốn chù sờ hữu váo cổ phiếu, phần vốn góp và dư án kinh doanh, trong dó không đươc đàu tư 
quá hal mươi phần trám (20%) vốn chù sờ hữu vào cồ phiếu chưa niêm yết. phản vốn góp vá dư án.

2. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sừ dụng trong kế toán:
2.1. Kỳ kế toán:
a) Nâm tái chính háng năm cùa CTCK bắt đàu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12 hàng năm.
b) Năm tài chinh đầu tiên bát đẩu từ ngày 05/03/2008 cấp Giấy chứng nhận thành lập CTCK vá kết thúc váo ngày 31/12/2008.
2.2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VND ( Việt nam đồng)
3. Chuản mực và Chế độ kế toán áp dụng
3.1 Ché đõ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng các Chuẩn mưc Kế toán Việt Nam, Ché độ Ké toán doanh nghiệp việt Nam đươc ban hành 
theo Thõng tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 vá các thông tư hướng dẫn thực hiện chuần mưc kế toán của Bộ Tài chinh 
Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 12 nảm 2014 vè hướng dẫn kế toán áp dụng đổi VỚI công ty chứng khoán

Ngày 27 tháng 12 nâm 2016, Bộ Tài chính ban hành Thõng tư số 334/2016/TT-BTC sửa đổi. bó sung và thay thé phụ lục 02 vả 04 của 
Thõng tư 210/2014/TT-BTC ngáy 30/12/2014 vè hướng dẫn kế toán áp dụng đối VỚI cõng ty chứng khoán. Thông tư này có hiệu lực áp dung 
cho năm tài chinh tứ nãm 2016 Công ty áp dụng các chuản mực kể toán, Thông tư này và các thõng tư khác hướng dẫn thưc hiện chuần 
mưc kế toán cùa Bố tài chính trong việc lập và trinh bày Báo cáo tài chính.
3.2 Tuyên bố vè việc tuân thú chuản mưc kế toán và chế độ kế toán
Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các Chuản mưc Kẻ toán Việt Nam. Chế đô Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiên hành và 
hướng dẫn ké toán áp dụng đối với công ty chửng khoán trong việc lập Báo cáo tài chính
4. Các chính sách kế toán áp dụng
4.1. Nguyên tắc ghi nhặn các khoán tlèn và các khoản tương đương tlèn

Tlèn bao gồm tlèn mặt và tièn gừl ngân hàng khống kỳ hạn. Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngán han có thời han 
thu hồi không quá 03 tháng kề từ ngày dầu tư, cỏ khá năng chuyển dồl dễ dàng thánh một lương tiền xác định và không có rủi ro trong vlêc 
chuyển đổi thánh tièn tại thời điểm báo cáo

Tièn gửi cùa Nhà đầu tư vè mua chứng khoán được trinh bày tai Các chi tiêu ngoâi Báo cáo tinh hlnh tài chính
4.2. Nguyên tẳc và phương pháp kế toán tài sản tài chinh ghi nhận thỗng qua lãl lỗ, các khoán đầu tư nắm glử đén ngày đáo han, các
khoản cho vay và phàl thu, tài sàn tảl chính sẫn sàng đé bán, nợ tàl chính
4.2.1. Nguyên tắc phân loại tàl sàn tài chính và nợ tảl chính thuộc Danh mục đầu tư cùa CTCK (tuân thù Chuản mực ké toán. Chế đỗ ké
toán và các quy định hiện hành vè pháp luật Chửng khoán):

Việc phán loại các khoán nợ phải trả
4.2.1.1 Nguỵẻn tắc phân loại tài sán tái chinh: (FVTPL, HTM, Các khoân cho vay, AFS) 
bán, các nợ phải trà phát sinh trong hoat động kinh doanh chứng khoán)
4.2.2. Nguyên tắc ghl nhận và phương pháp kế toán ghl nhận giá trị đánh giá lel các khoán đầu tư theo glá thị trường hoăc giá trị hơp lý 
(trong trướng hơp khỗng có giá trị thị trường) (tuân thú các quy định hiện hành của pháp luật chứng khoán) hoặc giá gốc.
4 2 2 1 ĐỐI VỚI Cỏ phiếu
- Cồ phiếu niêm yét tư do chuyển nhượng:
- cè phiếu niêm yết hạn chế chuyển nhượng
4.2.2 2. ĐỐI với Trái phiếu niêm yết
a) Trái phiếu Chinh phù:
b) Trái phiếu Kho bạc Nhà nước:
c) Trái phiếu được Chính phù được báo lãnh:
d) Trái phiếu chinh quyèn địa phương; 
đ) Trái phiéu CTCK Nhà nước;
e) Trái phiếu doanh nghiệp;
f) Trái phiếu chuyền đồi;

Ó
6
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g) Quyèn mua trái Pìfiiéu chuyên đối
h) Trái phíéu niẻm yết khác.
4.2.2.3. Đốì với trái phiéu chưa niêm yét:
4 2 2.4 Đối với công cụ thị trường tìèn tệ: Trong đó:
- Tiền gừi có kỳ hạn cố định:
4-2.2.5 Đối VỚI các khoản đầu tư phái sinh:
4.2.2.6. Đối với các khoản đằu tư cho vay.
4.2 2.7. Đối với các khoán đầu tư đem thế chấp:
4.2.2.8. Đổi với các khoản đầu tư khác:
4.2.3. Nguyên tác bù trừ tái sàn tái chinh và nợ tài chinh.
4 2 4 Nguyên tác dừng ghi nhận tài sản tài chính vá nợ tài chính
4.2.5 Nguyên tắc ghi nhân và trinh bày về dự phòng suy giàm giá trị tài sàn tài chinh
4.2.6 Giá trị hợp lý cùa tài sản tái chính và nợ tái chinh
4.2.7. Nguyên tắc ké toán ghl nhận các khoán đầu tư đem đi thế chấp:
Đlèu khoán:
Điều kiện:

4 2.8 Nguyên tắc ghi nhận và trinh bày về tinh hlnh Dự phòng phái thu khó đòi đối với các khoản đầu tư cùa CTCK có phát sinh cổ tức, tiên lãi
a) Đối VỚI cồ tức;
b) Đối VỚI tiền lâi;
c) Đối với công cụ thị trướng tlèn tệ.
4.2.9- Nguyên tắc kế toán ghi nhận các khoản đầu tư nhận thế chấp (Tài khoản không trinh bày trên Báo cáo tinh hình tài chính):
Đièu khoán 
Đĩèu kiện:

4.3 Nguyên tác ghi nhận bát động sản đầu tư
4 4 Nguyên tắc ghi nhận tài sân cổ dinh hữu hình 
4 5 Nguyên tắc ghi nhặn tái sàn cố định võ hình
4.6. Nguyên tác ghl nhận vá trình bày vè sự suy giảm giá tri cùa tái sản phi tièn tệ
4.7 Nguyên tắc ghi nhặn táĩ sàn cố định thuẽ tài chinh
4.8 Nguyên tầc ghi nhận các khoán đầu tư táĩ chinh dàl han (Công ty con, công ty liến doanh, liên két)
4.9. Nguyên tắc ghi nhãn vá trinh bày các khoán nhận ký quỹ, ký cược ngán hạn, dài hạn
4.10 Nguyên tắc và phương pháp ké toán các khoản phải thu ngắn han. dài hạn
4.10.1. Nguyên tắc vá phương pháp kẻ toán các khoản phâí thu vè tài sản tài chính;
4,10.1.1 Nguyên tếc và phương pháp kế toán phái thu bán các tài sàn tài chinh:
4 10 12. Nguyên tắc vá phương pháp kế toán phải thu và dự thu cè tức, tiền lãi các tài sản tái chinh:
a) Phái thu và dư thu cồ tức;
b) Phái thu và dư thu tiền lâi các tài sán tái chinh,
Phái thu và dự thu tiền lãi đén kỳ nhưng chưa nhãn được tiền;
Phái thu và dự thu tièn lãi đến kỳ nhưng chưa đén kỳ nhận lãi.

4 10.2. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoán phải thu khác.
4 10 3 Nguyên tắc và phương pháp ké toán dự phòng nợ phải thu khó đói.
4 10 3 1 Nguyên tắc vầ phương pháp kế toán dự phòng nợ phái thu khó đỏi vè bân các tàl sản tài chinh.
4.10.3.2. Nguyên tắc và phương pháp kẻ toán dư phóng nợ các khoản dự thu khố đòi về cồ tức. tiền lải các sản tái chinh.
4 10.3 3. Nguyẻn tẳc và phương pháp kế toán dư phòng phái thu khó đói các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn.
4 10.3.4 Nguyên tắc và phương pháp kế toán dự phòng nơ khó đòi phái thu khác.
4 11, Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoàn nợ phải trả ngán hạn, dàl hạn.
4 11.1. Nguyên tác vá phương phấp kế toán các khoán vay: (Vay, trái phiếu chuyển đồi, trái phléu phát hành, vay tài sàn tàl chính, 
nơ thuê tái chinh, vay Quỹ hỗ trợ tài chinh)

4 11,2 Nguyên tắc và phương pháp kế toán phải trà hoạt động giao dịch chứng khoán:
4.11.3. Nguyên tắc vá phuơng pháp kế toán phái trá TÒ chức phát hành chứng khoán:
4.114 Nguyên tắc và phương pháp kế toán phái trả cổ tức hoặc lợl nhuân cho các cồ đông hoặc thành viên góp vốn:
4 11,5. Nguyên tắc và phương pháp kế toán thué vá các khoản phải nộp Nhà nước.
4 115.1 Thuế Thu nhập doanh nghiệp
a) ĐỐI VỚI TỔ chức trong nước;
b) ĐỐI VỚI Tồ chức nước ngoài.
4 11.5.2. Thuế Thu nhập cá nhãn
- Đổi với cá nhân trong nước:
-  Đối VỚ I cá nhản nước ngoài:
4.11 5.3. Thuế, phi phải nộp khác:
4 11 6. Ké toán chi phí phái trá ngắn hạn. dài hạn
4 116 1 Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoán trích trước theo loai dịch vụ cung cẩp:
4 11.6 2. Nguyên tắc vả phuơng pháp ké toán các khoản trích trước theo khối lương glá trị giao dịch đã thuc hiên
4.11.6.3. Nguyên tẳc và phương pháp ké toán các khoán trích trước phi dịch vụ theo Hơp đồng cung cấp dịch vụ cùa năm tál chính:
4.11.7. Nguyên tắc và phương pháp ké toán ghi nhận các khoản phải trà, phái nộp khác:
4,118 Nguyên tắc và phương pháp kế toán ghi nhân các khoàn phái trà hoạt đỏng cung cáp dịch vụ:
4 11.9. Nguyên tắc ghl nhận và trình bày vè tình hình Mắt Khả Năng Thanh Toán và VI Phạm - Nghĩa Vụ Nợ đối VỚI các khoản 
nơ phải trả cùa CTCK:

a) ĐỐI VỚI các khoản vay;
b) ĐÔI với các khoán nơ phái trà.
4 12. Nguyên tếc và phương pháp kế toán ghi nhàn vốn chù sớ hữu cùa CTCK.
4.12.1. Nguyên tác ghl nhận vốn đầu tư của chú sớ hữu
4.12 2 Nguyên tác ghi nhận lợi nhuãn CTCK.
a) Nguyên tắc ghl nhận lợi nhuện dã thưc hiện;
b) Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuặn chưa thực hiện.
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4,12.3. Nguyên tẳc ghi nhận chênh lệch tý giá hối đoái:
a) Chênh lệch tỷ giá hốtđoáì thực hlẻn trong kỳ:
b) Chênh lệch tỳ giá hồi đoái đánh giá lại cuối kỳ
4 12.4 Nguyên tắc phân phổi lợi nhuận cùa CTCK: (Cho cổ đông hoặc thánh viên góp vốn. các quỹ cùa CTCK).
4 13. Nguyên tắc và phương pháp kế toán ghi nhặn các khoản ơoanh thu, thu nhập CTCK 
4 13 1. Nguyên tẳc và phương pháp ghi nhận doanh thu và dự thu cồ tức, tiên lãi từ các tàl sàn tài chinh.
a) TừcácTSTC FVTPL, HTM, các khoản cho vay, APS.
b) Từ các khoán đầu tư tài chinh dài han (Đảu tư vào cóng ty con, cóng ty liên doanh, liên kểt).
4.13.2. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận thu nhập, lõ và chi phí giao dịch các tài sản tải chính.
a) Ghi nhận thu nhập đàu tư và ghi nhận lõ tài sản tài chính;
b) Ghi nhận chi phí giao dịch mua các tài sản tài chinh:
c) Ghl nhân chi phi giao dịch bán các tài sàn tài chinh;
d) Ghi nhận dự phòng và hoàn nhập nợ phải thu khó đòi; 
đ) Ghi nhận doanh thu khác;
e) Ghi nhận chl phí dầu tư khác;
f) Nguyên tắc ghi nhận và phương pháp hach toán các khoán giảm trử doanh thu (néu có)
4 14. Nguyên tắc ghi nhặn doanh thu tái chính, chi phi hoạt đông tài chỉnh:
a) Ghi nhận lãi, lò chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện;
b) Ghl nhận lài, lỗ chênh lệch tỳ giá hối đoái chưa thưc hiện;
c) Ghi nhặn cổ tức hoặc lợi nhuận đươc chia cùa các khoản đầu tư váo công ty con. công ty liên két, liên doanh;
d) Ghi nhận chi phí lãi vay;
e) Ghi nhận doanh thu tài chinh khác;
f) Ghi nhận chi phi đầu tư khác.
4.15. Nguyên tắc ghi nhận chi phi quản lý“CTCK.
4.16 Nguyên tắc ghi nhận thu nhập khác, chi phí khác.
a) Ghl nhận thu nhập khác;
b) Ghi nhận chi phi khác.
4.17. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chị phí Thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành.
4.18. Các nguyên tắc và chính sách kế toán khác.
4.19. Nguyên tắc ghl nhặn, quản lý và trinh bày trén Báo cáo tài chinh vè tài sản và nơ phải trá khách hàng.
5. Quản trị vè rủi ro tài chính đối với CTCK
5.1. Thuyết minh chung định tinh và định lượng vè rùi ro tài chinh đối VỚI CTCK.
5.2. Rủi ro tin dụng.
5.3. RỦI ro thanh khoản.
5.4 Rùi ro thị trường.
5.5. Rùi ro tiền tệ.
5.6. Các rúi ro khác vè gĩá.
6. Các chính sách định giá các tài sán tàĩ chinh thuộc Danh mục tài sàn tài chính cùa CTCK
6.1. Phương pháp đinh glá áp dung, kỹ thuật định giá
6.2. Hiệu quả cùa việc sử dụng các phương pháp định giá vá kỹ thuật định giá.
6.3. Trường hợp miễn thuyết minh giá trị hơp lý.
6.4. Lý do khl không xác định dược giá trị hợp lý.
6.5. Chinh sách định giá các tái sản tài chính thuôc Danh mục tài sản tài chính cùa CTCK theo nguyên tắc giá gốc (Nếu có).

7, Thông tin bố sung cho các Báo cáo tài chính 
A. Thuyết minh về Báo cáo tinh hình tài chinh

(Đơn vị tính: VND)

A.7.1. Tiền Cuối kỳ Đẩu kỳ

- Tiền mặt tại quỹ 15,430,982,780 8,927,057,989
- Tièn gừi ngân hàng cho hoat động CTCK 1,197 913 605 18,021,130,411
- Tiền dang chuyển
- Tièn gửi về bấn chứng khoán bảo lãnh phát
- Tiền gửi bú trừ và thanh toán giao dịch

Cộng 16,628,896,385 26,948,188,400
A.7.2. Giá trị khôi lượng giao dịch thực hiện trong năm

CHÍ TIỄU Khối lượng giao dịch thực hiện Giá trị khối lượng giao dịch thực
a) Cùa CTCK
- Cồ phiểu
- Trái phiếu
- Chứng khoán khác

Cộng - -

b) Cùa Nhá dầu tư
- CỔ phiểu
- Trái phléu
- Chứng khoán khác

Cộng -
A.7.3. Các loại tài sản tài chinh
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7.3.1 Tài sàn tài cMix>h ghi nhận thông qua lãl/lỗ (FVTPL):

Tài sản FVTPL Cuổi năm Đầu năm
Giá gốc Giá trị hợp lý Giá gốc Giá trị hợp lý

Cộng
7.3.2. Tài sàn tài chính sẵn sàng để bán (AFS)

Tải sản AFS Cuối nảm Đầu nám
Giá gốc Giá trị hợp lý Giá gổc Glá trị hợp lý

Cộng
7.3.3. Các khoản đầu tư nẳm giữ đén ngày đáo han (HTM)

Tái sản HTM Cuối kỳ Đầu kỳ
_ Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 12 tạĩ Ngân hàng TMCP 

Công thương Việt Nam - Chi nhánh 7 TPHCM
Cộng - -

7 3 4. Các khoản cho vay và phải thu

Khoản cho vay và phái thu Cuối kỳ Đầu kỳ
Giá gốc Giá trị hợp lý Giá gốc Giá trị hợp lý

Cộng

7,3.5. vè tinh hinh biến động các khoán đằu tư theo nhóm do đánh giá lại theo glá thị trướng hoặc theo glá trị ghi sổ (Đối với các khoán đầu tư không có giá trị thị 
trường) cuối kỳ.

Bảng tinh hình biến động giá trị thị trường hoặc giá trị 4 loại tài sản tài chính 
Thuộc Danh mục tài sản tài chinh cùa CTCK

STT
Các loại tài 

sàn tài 
chính

N N-1

Giá mua

Giá trị thị 
trường 

hoặc giá 
trị kỳ này

CL đánh giá kỳ này
Giá trị 

đánh giá lại Giá mua

Giá trị thị 
trường 

hoặc giá trị 
kỳ trước

C l đánh giá kỳ trước Giá trị 
đánh giá

lạiChênh 
lệch tãnq

Chênh lêch 
qiàm

Chênh lệch 
tăng

Chênh 
lệch qiám

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

I FVTPL
1 CỔ phiếu - - - -
2 Trái phiếu - - - -
3 Tiền gửi 

có kỳ han 
cò định

II AFS
Cộng - - - -

CTCK phái thuyết minh minh bạch các nguyên tắc tinh và cơ sờ tham chiéu để xác định giá trị thị trường hoặc giá trị đói với 4 loại tài sán tài chinh thuộc Danh 
mục đẩu tư của CTCK.

Trường họp CTCK hạch toán TSTC theo phương pháp giá gỗc và lập dự phóng giàm giá các TSTC thi cản phàì thuyết minh tinh hình lặp dự phóng giám giá các 
TSTC như sau:

STT Loai TSTC

Cơ sờ lặp dự phỏng kỳ này
Giá trị lập 
dự phòng 
kỳ trước

Mức trích 
lập hoặc 

hoán nhập 
kỳ này

Số lương
Giá sồ 

sách kế 
toán

Glá thị 
trường tại 
thời điểm 
lập BCTC

Giá trị lập dư 
phòng kỳ náy

A B 1 2 3 4 5 6

I
TsTC
FVTPL

1 Cổ phiếu A

2
Trái phiêu 
B

Cộng

II TSTC HTM

III
TSTC cho 
vay

IV TSTC AFS
Cộng

A. 7 4. Dự phòng suy giàm giá trị tài sản tài chính và tài sản nhận thé cháp Cuối kỳ Đầu kỳ

cộng - -

A 7,5. Các khoán phải thu Cuối kỳ Đầu kỳ

Cổng - -

7.5.1 Các khoản phái thu bán các khoán đầu tư Cuối kỳ Đầu kỳ
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Cong - -

Trong đó:
- Chi tiét các khoán phái thu vè bán các khoán đầu tư không có khả náng thu hồi

7.5.2. Các khoản phải thu và dư thu cố tức. tièn lãi các khoán đâu tư Cuối kỳ Đâu kỳ
270.896,669 150,449,892

cong 270,896,669 150,449.892
Trong dô:
Chi tiết các khoản phải thu vá dư thu khó aòi vè cỗ tức, tiền lãi các khoản đầu tư

7.5.3. Các khoản phái thu các khoản đâu tư đáo hạn Cuối kỳ Đầu ký

công 0 0
Trong đo:
Chỉ tiết các khoản phải thu các khoản đàu tư đảo hạn không có khả nâng thu hồi vốn

7.5.4. Phái thu hoat động Margin Cuối kỳ Đẩu kỳ
53.220,000.000 42,969.000.000

cọng 53.220.000,000 42.969.000.000

7.5.5. Phái thu các dịch vụ CTCK cung cap Cuối kỳ Đầu kỳ

cộng 0 0

7.5.6. Phải thu vè lỗi giao dịch chứng khoán Cuối ký Đầu kỳ

z  cộng 0 0

7.5.7. Phải thu khác Cuối ký Đầu kỳ

Công - -
Trong đó.
Chi tiết phải thu khác khó đòí

fi
H

A.7.6 Dự phòng phái thu khó đòi
CTCK phái thuyết minh chi tiết về loại phài thu khó ơòi phải lập dự phông (chi tlểt theo loại, nhóm, dối tượng phát thu khó đóĩ)

STT Loại phải thu khó đồi phài lâp dư 
phòng

Giá trị phải 
thu khó đòi Tham chiếu

Cuối kỳ

Đầu kỷSố đầu 
năm

Số trích lập 
trong kỳ

Số hoàn 
nhặp trong 

kỳ
Sổ cuối kỳ

1 Dự phòng khó đòi phái thu bán 
các tài sàn tái chính
Khách hàngA
Khách hàng B

2 Dự phóng khó đói phải thu và dự
Khách hẩngA
Khách hàngB

3 Dự phòng nợ phái thu các khoàn
Khàch hàngA
Khách hángB

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

Cộng

A.7 7. Hàng tồn kho Cuối kỳ Đầu kỳ
- Vặt tư ván phòng
- Công cụ, dung cụ

công 0 0

A.7.8. Chi phi trầ truớc Cuối kỳ Đầu ký
3) Chi phí trà trước ngắn hạn

Công cụ, dụng cụ 103,397,842 92,415,535
Chi phí dịch vụ 267,600,326 47 712,794

_ Chi phi trà trước ngấn hạn khác 30,078,687 16,506,664
công 401 076,855 156 634 993

b) Chi phi trả trước dài hạn
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- Chi phi trá trước vè thuê hoat động TSCĐ
■ Chi phi thành lập Công ty
- Chi phí nghiên cứu có glấ trị lớn

Chi phi cho giai đoan triển khai không đù tiêu chuần ghi nhận là TSCĐ vổ hirih
- Chĩ phi cống cu. dung cụ 70,663,845 94,466,124
- Chl phí sừa chữa 345,416,666 406,389,762
- Chi phí dịch vụ 47,169,057 60,462,516

Cồng 463,249,568 561,318,402

A.7 9 Tiền nộp Quỹ HÔ trợ thanh toán Cuối kỳ Đầu kỳ
- Tiền nộp ban đầu 3,899,394,919 3,220,166,167
- Tiên nộp bồ sung 697,602,288 679,228,752
- Tiên lài phàn bổ trong năm

Cổng 4,596,997,207 3,899,394,919

A.7.10 Tinh hình tăng, gĩàm tài sản cố định hữu hình:

Khoản muc Nhà cứa. vật kiến trúc Máy móc. thiết bi Phương tiện vận tải, 
truyền dẫn TSCĐ hữu hình khác Tồng cộng

Nguyên glá TSCĐ 
hữu hình
Số dư đầu năm 2.342.209.856 1,498,176.224 3,840,386.080
- Mua trong năm -

- Đàu tưXDCB hoán 
thành
- Tăng khác -
- Chuyên sang bàt 
động sàn đầu tư (...) (...) (...) (...) (...) (...)
- Thanh lý, nhượng 
bán
- Giảm khác (•••) (...) ( .) '(•■■') (•.) (...)

(...) ( ) (...) (...) (...) (...)
Sổ dư cuối nàm - 2,342.209,856 1.498,176,224 - - 3.840,386.080
Giá trị hao món lũy 
kế
só dư đầu năm 1,993,598.431 1,435,752,184 3,429,350,615

- Khẩu hao trong nâm 47,948,934 46,818,006 94,766,940
- Tăng khác
- Chuyên sang bât 
đống sàn đằu tư (...) (...) (...) (...) (...) (...)
- Thanh lý, nhượng 
bán
- Giảm khác ( ) (...) ( > (...) (...) (...)

(...) (...) (...) (...) (...) (■■■)
Số dư cuối năm - 2,041,547.365 1,482.570,190 - 3,524.117,555
Giá trị còn lai của 
TSCĐ hửu hình
- Tạl ngày đầu năm - 348.611,425 62,424,040 - - 411,035,465
- Tại ngày cuối nảm .... - 300,662.491 15,606,034 - - 316,268,525
0 ’ảrili gíăíheõgiã trị 
hợp lý

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đă dùng để thế chắp, cầm cố đàm bào các khoàn vay:
- Nguyên già TSCĐ cuối năm đã khẩu hao hết nhưng vẫn còn sử dung
- Nguyên giá TSCĐ cuối nãm chở thanh lỷ 1 928.331.724 đồng
- Các cam két vè việc mua. bán TSCĐ hũv hình có giá trị lớn trong tương lai:
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- Các thay đồi khác vè TSCĐ hữu hình:
A 7.11 Tình hình tăng, giám TSCĐ vô hình

Khoán mục Quyền sử 
dụng đất

Quyèn phát 
hành

Bản quyèn, 
bằng sáng 

ché
TSCĐ vỗ hình khác Tổng cộng

Nguyên giá TSCĐ vỏ hình
Số dư đầu năm 3,160,519.500 3,160,519,500

- Mua trong nám -
- Tạo ra từ nội bộ Công ty
- Tăng do hợp nhất kinh doanh
- Táng khác 26.256.500 26,256.500

- Thanh lý, nhượng bán (...) (...) (...) (...) (...)
- Giảm khác (...) (•■•) (...) (...) (...) -
Số dư cuối nâm - - - - 3,186,776.000 3,186.776.000

Giá trị hao món lũy kế
Số dư dầu năm 2,638,770.489 2.638.770.489

- Kháu hao trong năm 108,685,308 108,685,308

- Tăng khác
- Thanh lý, nhượng bán .... '(■•".).... (...) (...) (■•■) (...) -
- Giám khác (...) (...) (...) (...)
SỐ dư cuối nảm - - - - 2,747,455,797 2,747,455,797

Giá trị còn lai cùa TSCĐ võ hình
- Tại ngày đầu năm - - - - 521,749.011 521,749,011
- Tại ngáy cuối nàm •» - - - - 439,320,203 439,320,203
Đánh giá theo giá trị hợp lý -

* Thuyết minh só liệu và giài trình khác
(Nếu CÓ).

A. 7.12. Các tài sàn đẳ cảm cố, thè chắp
Tài sản Cuối kỳ Đầu kỳ Muc đích

a) Ngắn han

Cộng
b) Dài hạn

Cộng
A. 7.13. Tài sán tài chinh hiểm yéưđăng kỷ giao dịch cùa CTCK

Tài sàn tài chinh Cuổl kỳ Đầu ký
1 Tái sàn tài chinh giao dịch tự do chuyển nhượng
2. Tái sàn tải chính giao dịch hạn chế chuyển nhượng
3. Tài sàn tài chính giao dịch cẩm cố
4. Tài sản tài chinh phong tòa, tạm giữ
5. Tài sàn tài chinh chờ thanh toàn
6. Tàl sẳn tái chinh chờ cho vay
7. Tài sàn tàí chính ký quỹ dám bảo khoản vay

Cộng 0 0
A.7.14. Tàì sán tài chinh đã lưu ký tại VSD và chưa giao địch cùa CTCK

Tài sản tài chinh Cuối kỳ Đẳu kỳ
1 Tài sàn tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển
2. Tài sàn tài chính đá lưu ký tại VSD vả chưa giao dịch, hạn chế
3. Tài sản tàl chính đả lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, cầm cố
4 Tài sán tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, phong tòa,

Cộng
A.7.15. Tài sản tài chinh chờ về của CTCK

Tài sàn tài chinh Cuối kỳ Đầu kỳ

Cộng 0 0
A. 7 16. Tài sẩn tài chính sửa lỗi giao dịch của CTCK

Tài sàn tài chính Cuối kỳ Đàu kỳ

Cộng
A.7.17. Tài sán tài chinh chưa lưu ký tại VSD của CTCK

Tái sàn tài chính Cuối kỳ Đầu kỳ

Cộng
A.7 18. Tài sán tái chinh được hưởng quyèn cùa CTCK

Tài sản tái chinh Cuối kỳ Đằu kỳ

Cộng
A. 7.19 Chứng khoán nhận ủy thác đẩu già của CTCK (Néu có)

Loai chứng khoán Cuối kỳ Đầu kỳ

• J

■ »
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Cọng__________ 21_____________ L
A. 7.20 Tài sán tài chỉnh niêm yéươăng ký giao dịch của Nhà dấu tư

Loai chứng khoán Cuối kỳ Đầu kỳ
1 Tài sản tài chinh giao dịch tự do chuyển nhượng
2 Tài sản tài chinh giao dịch hạn chế chuyển nhượng
3. Tái sàn tài chính giao dịch càm cổ
4 Tài sản tài chính phong tỏa. tạm giữ
5. Tài sản tái chinh chờ thanh toàn
6. Tái sàn tài chinh chờ cho vay

Cộng
A. 7.21. Tài sàn tài chinh đẳ tuy ký tại VSD và chưa giao dịch cùa Nhà đầu tư

Tài sần tài chính Cuối kỳ Đầu kỳ
1. Tài sản tài chính đà lưu ký tại v s o  và chưa giao dịch, tư do chuyển
2. Tài sản tài chính đã lưu ký tậí VSD và chưa giao dịch, han chế
3. Tái sàn tài chính đả lưu ký tai VSD và chưa giao dịch, cầm cổ
4 Tải sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, phong tòa.

Cộng
A  7.22. Tài sán tài chinh chờ về cùa Nhà đằu tư

Tài sản tài chinh Cuéi kỳ Đầu kỳ

Cộng

A. 7.23 Tài sàn tài chinh chưa luv ký tại VSD cùa Nhà đảu tư
Tái sàn tái chính Cuối kỳ Đầu ký

Cộng
A 7,24. Tái sàn tài chinh dược huởng quyền cùa Nhà đàu tư

Tài sàn tài chinh Cuối ký Đầu kỳ

Cộng
A 7 25. Tièn gửi của Nhà đẩu tư

Tièn gừi cùa Nhà đàu tư Cuối kỳ Đầu kỳ

1 Tiền gừi cùa Nhá đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương 
thức CTCK quản lý

748,150,251 3,851,166,524

1.1. Tiền gừi cùa Nhá dầu tư trong nước vè giao dịch chứng khoán 
theo phương thức CTCK quản lý

748,150,251 3.851,166,524

1.2. Tièn gửi cùa Nhá đầu tư nước ngoái vè giao dịch chửng khoán 
theo phuơng thức CTCK quản lý

2. Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách háng
3. Tiền gừi bú trử vá thanh toán giao dịch chừng khoán của Nhá dầu 
tư

7.834,110,533 5,826,141,500

3.1. Tiền gừi bù trừ vá thanh toán giao dịch chứng khoán cùa Nhà 
dầu tư trong nước

7,834.110,533 5,826,141,500

3.2. Tiên gừi bú trừ và thanh toán giao dỊCh chứng khoán cùa Nhà 
đầu tư nước ngoái

Cộng 8,582,260,784 9,677,308,024
A. 7.26 Tiên gửi của Tồ chức phát hành

Tiền gừi cùa Tồ chức phát hành Cuối kỳ Đầu ký

1. Tiền gửi bán chừng khoán báo lãnh, đại lý phát hành
2. Tiền gửi thanh toán gốc. tiền lãi vá cồ tức cùa Tồ chức phát hành

Cọng

A. 7 27 Phải trả mua các tái sàn tái chinh Cuối kỳ Đầu kỳ
7.27.1 Phải trà vè mua các tài sản tái chinh

Cộng
7.27.2. Phải trá khác về hoạt đông dầu tư
CTCK phải thuyết minh chi tiết theo nhóm đối tương phái trà

Cộng

A7.28. Phái trả hoat động giao dịch chứng khoán Cuối kỳ Đầu kỳ
7,28 1 Phải trả cho Sờ Giao dịch chứng khoán 143,484.982 81,924,053

Cộng 143,484,982 81,924,053
7 28 2 Phái trá vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán

Cộng 0 0
7.28 3. Phái trả vè chửng khoán giao, nhận đại lý phất hành

Cộng 0 0
7.28 4 Phàl trà Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) 70.000.000 70,000,000

Cộng 70,000,000 70,000,000

Page 8 o f 16



7.28.5 Phải trả tồ chức, cá nhản khác 139,760,272 3,547,514
CTCK phài thuyết mintrchi tiết theo nhóm đối tượng phải trà

Cộng 139,760,272 3,547,514

A.7.29, Phải trẳ cồ tức, gốc và lãi trái phiểu Cuối kỳ Đầu kỳ

- Phải trả hộ cổ tức. gốc và lãi trái phiếu cho Nhà đàu tư
- Phải trà cổ tức cho cồ đông hoặc lợi nhuận cho thành viên góp vốn

Cộng

A 7.30. Thuè và các khoản phải nộp Nhà nước Cuối kỳ Đầu kỳ
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp 38,442,793 3,211.966
- Thué Thu nhập cá nhân 447,584,537 299,675,296
- Các loại thuế khác (thuế nhà thâu) -
- Các khoản phí, lệ phi và các khoản phải nộp khác

Cộng 486,027,330 302,887,262

A 7.31. Phải trả Tố chức phát hành chứng khoán Cuối kỳ Đầu kỳ
- Chi tiết theo các đổi tượng phải trà, phải nộp khác

Cộng

A 7.32 Chl phí phái trả Cuối kỳ Đầu kỳ
_ Chl phí kiểm toán 64,166,666 54,999,999
_ Chl phi khác - 16,727,587

Cộng 64,166,666 71,727,586

A. 7.33 Phài trả lôi giao dịch chứng khoán Cuối kỳ Đầu kỳ
- Phái trả lỗi giao dịch chứng khoán tư doanh
- Phải trả lỗi giao dịch chứng khoán môl giới
- Phải trả lỗi giao dịch chứng khoán chưa xác định được đối tượng

Cộng

A 7 34. Phải trả người bán
CTCP Phát triển Phần Mềm Chứng Khoán Việt Nam 
Công Ty MTV Phần Mềm Phúc Khang 
Nhà cung cấp khác

Cuối kỳ Đầu kỳ
- 157,500,000

25,000,000
49.147,999 -

Cộng 49,147,999 182,500,000

A 7.35. Phàl trà, phải nộp khấc Cuối kỳ Đầu kỳ
- Bảo hiểm xả hội, y tế, kinh phi cõng đoàn -
- Phi giao dịch phải trả nhà đầu tư
- Phải trả khác 76,704,266 49,381,090

Cọng 76,704,266 49,381,090

A  7.36. Tài sàn thuế thu nhập hoăn lại và thuê thu nhập hoàn lại phài trá
Tàl sản thuế thu nhập hoãn lạl và thuế thu nhặp hoản Isl phàl trả Cuối kỳ Đầu kỳ
a) Tài sàn thuế thu nhập hoản lai:
- Tài sản thuể thu nhập hoãn lạl liên quan đén khoản chênh lệch tạm
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lal liền quan đến khoản lỗ tính thuế
- Tài sàn thuế thu nhập hoãn lại liên quan đén khoản ưu đâl tinh thué
- Khoán hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã ỗưọc ghl nhận

Cộng
b) Thuế thu nhập hoãn lal phải trà
- Thué thu nhập hoãn lel phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lai phàl trả đả được ghl nhặn
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Cộng
A 7 37. Vay ngắn hạn (chi tiết theo các loại vay phát sinh trong kỳ hoạt động cùa CTCK)

Loại vay ngắn hạn Lãi suắt vay Số dư đầu kỳ Sò vay trong kỳ Số trà trong kỳ SỐ dư cuối kỳ
- Vay ngân háng (Chi tiết theo 
mực đích vay/Thớl hạn vay)

- Vay cá nhãn (Chi tiết theo muc 
đích vay/Thời han vay)

- Vay cùa đối tượng khác (Chi tiét 
theo muc đlch vay/Thời hạn vay)

Cộng
- Các loại Vay ngắn han khác
Chi tiết theo các loai vay

Cộng
A.7.38. Vay và nợ dài hạn:

Các loại vay và nợ dài han Lãl suát vay Số dư đầu kỳ SỐ vay trong ký Số trả trong kỳ Sổ dư cuối ký
a) Vay dài hạn
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- Vay ngân hàng (Ct>i tiết theo 
mục đich vay/Thời han vay)

- Vay đối tương khác (Chi tiết 
theo mục đích vay/Thời hạn vay)

b) Nợ dài han
- Thuê tài chinh
- Nợ dài han khác

Cộng

- Các khoản nợ thuè tài chinh

Thời han

Cuối ký Đầu kỳ
Tồng 
khoán 
thanh 

toán tièn 
thuê tài

Trà tiền lãi 
thuẽ

Trà nợ 
gốc

Tổng 
khoản 

thanh toán 
tiền thuê 
tài chinh

Trả tièn lãi 
thuê

Trả nợ 
gốc

Từ 1 hâm trờ xuống
Trên 1 hãm đẻn 5 năm
Trên 5 hẳm
A.7.39. Phài trà Nhà ơằu tư

Loại phái trả Cuối kỳ Đầu kỳ
1 Phải trá Nhá đầu tư - Tiền gừi cùa Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chừng khoán 
theo phưomg thức CTCK quàn lý

748.150,251 3,851,166,524

1.1 Của Nhá đầu tư trong nước 748,150,251 3,851,166,524
1.2. Của Nhà đầu tư trong nước
2. Phàl trà Nhã đàu tư - Tièn gừi vẻ bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán cùa 
Nhà đầu tư

7,834,110,533 5,826,141.500

2.1. Cùa Nhà đàu tư trong nước 7,834,110,533 5.826,141,500
2.2. Cùa Nhà đàu tư nước ngoái
3. Phải trả khác cùa Nhà đầu tư
3 1. Cùa Nhá đầu tư trong nước
3 2. Cùa Nhá đầu tư nước ngoái

Cộng
A 7.40 Phàitrà cùa Nhà đấu tư vè dịch vụ cho CTCK

Cuối kỳ Đầu kỳ
1. Phải trà phi môl giới chứng khoán
2 Phàì trả phi lưu ký chứng khoán
3. Phàl trả phí tư vắn dầu tư

Cộng
A.7.41 Phái thu, phái trà cùa Nhà đàu tư vè sửa lỗi giao dịch

Cuối kỳ Đầu kỳ
1. Phải thu cùa CTCK vè sứa lỗi giao dịch cùa Nhà đầu tư
1.1. Phàĩ thu cùa CTCK vẻ sừa lỗi giao dịch cùa Nhà đầu tư trong nước
1.2. Phải thu cùa CTCK về sữa lỗi giao dịch cùa Nhà đằu tư nước ngoài
2 Phải trả CTCK vè lỗi giao dịch
1 1, Phải trá CTCK về lỗi giao dịch cùa Nhà đầu tư trong nước
1.2. Phải trá CTCK vè lỗi giao dịch cùa Nhá đầu tư nước ngoai

Cộng
A 7 42 Phài trà vay CTCK cùa Nhà đẩu tư

Các khoản phải trả Cuối kỳ Đàu kỳ
1 Phài trả nghiệp vụ margin
2 Phải trà gốc margin
2.1. Phái trà gốc margin cùa Nhá đàu tư trong nước
2.2. Phải trà gốc margin cùa Nhà đầu tư nước ngoài
3. Phải trả lải margìn
3.1 Phải trả lãl margin cùa Nhá đầu tư trong nước
3.2. Phải trà lãi margin cùa Nhà đầu tư nước ngoài
4. Phái trá nghiệp vu ứng trưởc tièn bán chứng khoán
4 1 Phải trả gốc nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán
a) Phải trà góc nghiệp vu ứng trước tiền bán chứng khoán cùa Nhà đàu tư trong
(3) Phai tra gốc nghiép vụ ứng trươc tiền bán chừng khoán cùa Nhà đầu tư nước
4.2. Phài trà lãi nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán
3) Phầi tra lái nghiệp vụ ưng trước tiền bán chứng khoán của Nhà đầu tư trong nưó'C
b) Phàl trà lãi nghiệp vụ ứng truớc tiền bán chứng khoán cùa Nhà đảu tư nước ngoái

Cọng
A.7.43. Lợi nhuận chưa phán phổi

Lợi nhuặn chưa phản phối Cuối kỳ Đầu kỳ

1 Lợi nhuận đã thực hiện chưa phân phối 5,528,743,057 5.369,126,950

2 Lợi nhuận chưa thưc biện
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Cộng 5,528.743.057 ' 5,369,126,950

A  7.44. Tinh hình phàn phối thu nhập cho cỗ đóng hoặc các thành vìẾn góp vón
Tinh hinh phàn phối thu nhập cho cổ đòng hoặc các thành viên góp vốn Cuối kỳ Đâu kỳ

1 Lãi đà thực hiện chưa phân phối năm trước (tai 31/12/20....)

2 Lỗ Chưa thưc hiện tinh đér ./.../20.

3 Lỗ/lâi đã thưc hiện năm nay tính tứ 01/01/20... đ è n ./ /20

4 Cơ sờ lợi nhuận phân phối cho cổ đông hoặc các thành viên

5 Số trích các quỹ từ lợi nhuận
Quỹ.
Quỹ

6 Số lãi phân phối cho cho cỏ đống hoặc các thánh viên góp
7 Thuế phái nộp tính trén thu nhặp phân phối cho Nhà đầu tư

8 Tồng thu nhập phân phối cho cho cổ đông hoặc các thành
C) Thuyết minh về các chi tiêu ngoài Báo cáo tinh hinh tài chinh

1. Tài sàn cố định thuê ngoài SỐ cuối kỳ SỐ đàu kỳ

STT - Chi tiết theo nhóm
Cộng

2. Chửng chi có giá nhận giữ hộ SỐ cuối kỳ SỐ đầu kỳ

STT - Chl tiết theo nhóm
Cộng

3. Tài sản nhận thẻ chầp Số cuối kỳ SỐ đầu kỳ

STT - Chi tiết theo nhóm
Cộng

4. Nơ khó đòì đã xừ lý Số cuối kỳ SỐ đầu kỳ
STT - Chi tiết theo các nhóm đối tượng 

nợ khó đòi đã xừ lý (Phải thu bán 
các tál sản tài chinh, trong đó Các 
khoản đâu tư nắm glữ đến ngày 
dáo hạn không thu hòi được vốn. 
phàl thu và dự thu cồ tức, tièn lãi 
các khoản đầu tư, phài thu khác)

Cộng

5. Ngoại tệ các loai SỐ cuối kỳ Sổ đầu kỳ
STT - Chi tiết theo các loại

Cộng

6. CỐ phiếu dang lưu hành Số CUỐI kỳ Số đàu ký

STT
- Chl tiết theo

. Loai < = năm;
. Loại > hơn 1 năm.

Cộng

7. Cô phiếu quỹ Số cuối kỳ Số đầu kỳ

STT
- Chl tiết theo

. Loai < = nãm;
. Loai > hơn 1 năm.

Cộng

8. Chửng khoán niêm yết lưu ký tai VSD Số cuối kỳ SỐ dầu kỳ

STT
- Chl tiểt theo

. Loai < = năm;
. Loai > hơn 1 năm.

Cộng

9 Chừng khoán chưa niêm yét lưu ký tại Số cuối kỳ Sò dầu kỳ

STT
- Chl tiết theo

- Loai < = nãm;
Loai > hơn 1 nàm.

Cộng
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10. Chứng khoán sừa lỗi giao dịch cùa CTCK SỐ CUỐI kỳ SỐ đàu kỳ

STT
- Chi tiết theo

. Loại < = nãm;
Loại > hơn 1 năm.

Cộng

11. Chừng khoán niêm yết chưa lưu ký cùa Sổ cuối kỳ SỐ đầu kỳ

STT
- Chi tiét theo
Loại < = năm;

Loại > hơn 1 nãm.
Cộng

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

STT
- Chi tiết theo

. Loại < = năm,
Loại > hon 1 năm

Cộng

13. Chứng khoán nhận úy thác đảu gíá Sổ cuối kỳ SỐ đầu kỳ

STT
- Chl tiết theo
Loai < = nám;

Loại > hơn 1 năm.
Cóng

14. Tiền gừl cùa Nhà đầu tư Sổ cuối kỳ Số đàu kỳ

STT

Tlèn gửi cùa Nhà đầu 
tư vè hoạt động môi 
giới chửng khoán - 3,851,166,524

- Tiên gửi cùa Nhà 
đầu tư về giao dich 
chửng khoán theo 
phương thức CTCK 
quản lý

3,851,166,524

- Tiền gửi cùa Nhà 
đầu tư vè ùy thác đàu 
tư

Tlèn gừi cùa Nhà đầu 
tư vãng lai

Cõng

15 Bù trừ và thanh toán mua, bán chứng SỐ cuối kỳ số đầu ký
Bù trừ và thanh toán 
mua. bán chứng 
khoán của nhà đàu tư 
trong nước

5,826,141,500

Bú trừ và thanh toán 
mua, bán chứng 
khoán cùa nhà đầu tư 
nước ngoài

Bú trừ và thanh toán 
mua, bán chứng 
khoán ùy thác đàu tư

16 Phái thu, phải trà về sửa lỗi giao dịch cùa 
Nhà đâu tư

Sổ cuối kỳ Số đàu kỳ

Phái thu vè sửa lỗi 
giao dịch cùa Nhà đâu 
tư
Phải trà về sừa lỗi 
giao dịch cùa Nhà đầu 
tư

Cộng

B. Thuyết minh về Báo cáo kết quà hoạt động
B 7 45 Thu nhặp
7.45.1. Lãi. lò bán các tái sản tài chinh
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STT
Danh mục các khoàn 

đầu tư
Số lượng 

bán Giá bán Tồng giá trị 
bán

Giá vốn 
binh quân 
gla quyền 
tính đến 

cuối ngáy 
qiao dich

Lãi, lô bán 
chứng 

khoán kỳ 
này

Lãi, lõ bán 
chứng 

khoán lũy 
ké đén ký 

náy

Lãi. lỗ bán 
chửng 

khoán Nàm 
N-1

A B 1 2 3=1*2 4 5=3-4 6 7
1 Cổ phiếu niêm yét -
2 Cồ phiếu chưa niẻm
3 Trái phiếu niêm yết

10 Tồng cộng
số liệu trinh bày cùa bảng này chi tiết theo Danh mục đầu tư cùa CTCK 
7-45.2- Chénh lệch đánh giá lại các tài sản tài chính________________

STT
Danh muc các loai tài sán tàl 

chính

Giá trị mua 
theo sồ ké 

toán

Giá thi 
trường hoặc 
Giá trị hợp lý

Chènh 
lệch đánh 
giá lại kỳ 

này

Chênh lệch 
đánh giá lai 

kỳ trước

Chênh lệch 
điều chinh 
sồ kế toán 

kỳ nảy
A B c D E=c-D F G=E-F
I Loại FVTPL
1 CỔ phiếu niêm yết
2 Cồ phiếu chưa niêm yét
3 Trái phiếu nlẽm yết
4 Trái phiếu chưa niêm yết
5 Công cụ thị trướng tièn tệ

6
Các khoản đầu tư phái sinh niêm 
yết

7
Các khoản đàu tư phái sinh chưa 
niêm yết ■“

8 Các khoản đảu tư cho vay
9 Các khoản dầu tư đem thế cháp

10
Các khoản đầu tư mua chưa 
chuyền quyền sớ hữu

II Loại HTM

III Loai các khoản cho vay và phái 
thu

IV Loại APS
Cộng

CTCK phải nêu cơ sớ đánh giá lại các loai đầu tư theo từng nhóm, loai cùa 04 loai tài sàn tái chinh cùa CTCK (nếu có): 
7.45.3. CỒ tức vá tièn lãi phát sinh từ các tài sản tài chính FVTPL, Các khoán cho vay, HTM. AFS

STT Các loai doanh thu hoạt động khác
Năm nay Năm trước

Kỳ này Lũy kế đến Kỳ náy Lũy kế đển
1 Từ tài sàn tái chính FVTPL
2 Từ tài sản tài chính HTM
3 Từ các khoàn cho vay
4 Từ APS

Cộng
7.45.4. Doanh thu ngoài thu nhập các tàĩ sản tàl chinh

STT Các loai doanh thu hoat động khác
Năm nay Nám trước

Ký này Lũy kế đến Kỳ này Lũy kế đến
1 Thu nhập hoạt động khác
2 Doanh thu cho thuê tái sàn
3 Doanh thu các dịch vụ tài chinh 2,336.680,577 2.336,680,577 3.931,414.341 3,931.414.341

4
Doanh thu từ trà hộ gòc, lãi trái 
phiếu và cổ tức cùa Tồ chức phát 
hành

Cộng 2,336,680,577 2,336,680,577 3,931,414,341 3,931,414,341

Ghi chú: Doanh thu các hoạt động cung cấp dịch vụ trên Báo cáo Kết quà hoạt động phàn ánh doanh thu thuần (net) của các loại doanh thu này Khỉ CTCK có 
phát sinh các khoán giám trừ doanh thu nếu có, cán ghi nhận riêng biệt các khoán giám trừ doanh thu và doanh thu đâ phát hành hóa don số liệu tổng hơp vé 
doanh thu ban đảu và các khoàn giám trừ doanh thu được trinh bày chi tiết theo túng loại dịch vụ đã thực hiện cùa kỳ báo cáo.

;Ó?J

JN.(

ề ĩ

Chi tiêu này bố sung cho Chi tiêu Mã sổ 11 cùa Báo cáo Kết quả hoat đóng riêng. 
7.45.5. Chl phi ngoài chi phi các tải sàn tài chính______________________________

STT Các loai chi phí /hoạt động khác
Năm nay Năm trước

Kỳ này Lũy kế đến Kỳ này Lũy kế đén

1 Chi phi hoạt động cung cểp dịch 
vụ khác

2 Chi phí cho thuê tàl sàn
3 Chi phí dịch vu tàl chính khác
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4 Chi phi từ trả hộ gốc. lãi trái phiếu 
và cỏ túc của Tồ chừc phát hành

5 Chi phi lãi tlèn gửi có kỳ hạn
6 Chi phi khác

Cộng - - - -
Ghi chú: Chi liêu náy bổ sung cho Chì tìéu Mã số 32 cùa Báo cáo Két quả hoạt động riêng. B 7.46. Doanh thu hoại động lài chỉnh

STT Loại doanh thu hoat động tài chinh
Năm nay Nàm trước

Ký này Lũy ké đến Kỳ này Lũy kể đển
1 Chênh lệch tỳ giá hổi đoái

1.1 Chênh lệch lãl tỳ giá hối đoái đã 
thực hiện

1.2
Chênh lệch lãi tỳ giá hối đoái 
chưa thực hiện

2

Doanh thu cồ tức từ các khoản 
đầu tư váo công ty con, công ty 
liên két. liên doanh phát sinh trong 
kỳ

3 Doanh thu, dự thu cồ tức, phát 
sinh trong kỳ

4 Doanh thu lãi tiền gửi không kỳ 
hạn 242,492,550 242,492,550 204,474.625 204,474,625

5
Doanh thu hoạt động tài chinh 
khác 1,013,113,821 1,013,113,821 597,148,346 597.148.346

Cộng
B 7.47. Chí phí hoat đòng cung cáp dich vu

STT Loai chi phí
Năm nay Năm trước

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

khoán 547,022,135 547,022,135 917,749,634 917,749,634

2 Chĩ phí nghiệp vụ bào lânh, đại lý 
phát hành chứng khoán

3 Chi phi nghiệp vụ tư vấn đàu tư 
chửng khoán

4 Chi phi nghiệp vụ lưu ký chừng 
khoán 223,950,338 223,950,338 214,217,505 214,217,505

5 Chỉ phi hoạt động tư vắn tài chính
6 Chl phí các dịch vu tài chinh khác
7 Chi phí cho thuê, sừ dụng tàl sản
8 Chi phí trà hộ gốc. lãi trái phiểu vá
9 Chl phi dịch vụ khác
10 Chi dư phòng vá xừ lý tổn thất

Cộng 770,972,473 770,972,473 1,131,967,139 1,131,967,139
B 7.48. Chi Phi tải chính

STT Loại chi phi tài chính
Năm nay Năm trước

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

1.1 Lỗ chênh lệch tỳ giá đã thưc hiện

1.2
Lỗ chênh lệch tỳ giá chưa thực 
hiện

2 Chi phi lăl vay

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

4 Chi phí tài chinh khác
Cộng

B 7.49. Chi Phí bán hàng

STT Loại chi phi bán háng
Năm nay Nám trước

Kỳ này Lũy kế đến Kỳ này Lũy kế đến
1 Chl phl nhân viẻn quản lý
2 BHXH. BHYT. KPCĐ, BHTN nhãn 

viẻn bán hàng

3 Chi phi vật tư vân phòng
4 Chi phi cõng cụ, dung cụ
5 Chi phi khẩu hao TSCĐ
6 Chi phi dịch vụ mua ngoái
7 Chi phi khác



'lu

B 7.50. Chi Phí quàn lý CTCK

STT Loại chi phi quẩn lý CTCK
Năm nay Nâm trước

Kỳ này Lũy kế đến Kỳ náy Lũy ké đén

1
Chi phi lương và các khoán khác 
theo lương 1,200.517,596 1,200,517,596 615,960,171 615,960,171

2 BHXH. BHYT. KPCĐ. BHTN 50,261 565 50,261,565 39 881.040 39,881.040

3
Chi phi bào hlẻm trách nhiêm 
nghề nghiệp

4 Chi phí vặt tư vãn phóng
5 Chi phi cõng cụ. dụng cụ 176,069,188 176,069,188 15,398.448 15,398,448
6 Chi phi khấu hao TSCĐ 183,628,677 183,628,677 73,276.552 73276.552
7 Chi phi thuế, phí và lệ phi 3 000 000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

8
Chl phí dư phòng và hoàn nhập 
dư phòng

9 Chi phí dịch vụ mua ngoài 730,772.494 730,772,494 527,282,146 527,282,146
10 Chi phí khác 277 544,822 277,544,822 135,088,000 135.088,000

Cộng 2,621,794,342 2,621,794,342 1,409,886,357 1,409,886,357
B 7.51. Thu nhập khác

STT Chi tiết thu nhập khác
Năm nay Năm trước

Kỳ này Lũy kế đén Ký náy Lũy kể đến
1
2

Cộng - - - -

STT Chi tiết chi phí khấc
Năm nay ---------------------------------------------------------------Năm trước /  -A

Kỳ náy Lũy kế đến Kỳ này Lũy kế den '
1 7 7 \....................
2 ĩ  \............................•..Alj.

Cộng t \

STT Chi tiết chi phí thuế TNDN
Năm nay Nảm trước

Kỳ này Lũy kế đén Kỳ này Lũy kế đén, • ' . ] /
1 Chi phi thué thu nhập CTCK hiện hành 39 ,904 ,026 3 9 ,9 0 4 ,0 2 6 3 4 ,9 2 5 ,6 2 2 3 4 ,9 2 5 .6 2 2

2
Chi phí thué thu nhập CTCK tỉnh trẽn thu 
nhập chiu thué nâm hiện hánh

3
Điều chỉnh chi phi Thué thu nhập CTCK 
của các năm trước vảo chi phi thué thu 
nhập hiện hành nám nay

4 Tổng chi phi thué thu nhèp CTCK hién 
hành 3 9 ,9 0 4 ,0 2 6 3 9 ,9 0 4 ,0 2 6 3 4 ,9 2 5 ,6 2 2 3 4 ,9 2 5 .6 2 2

5 Chi phi thué thu nhâp CTCK hoản lại

6
Chi phi thué thu nhập CTCK hoân lại phât 
sinh từ các khoản chênh lệch tạm thỏi 
phải chịu thué

7
Chi phi Thué Thu nhập đoanh nghiêp 
hoân lại phất sinh từ việc hoán nhệp tài 
sản thué thu nhâp hoân lai

8
Thu nhập Thué Thu nhập doanh nghiệp 
hoản lại phát sinh tữ các khoản chènh 
lệch tạm thổi được khấu trử

9
Thu nhồp Thué Thu nhãp doanh nghiẽp 
hoãn lai phát sinh tử các khoản lõ tinh 
thué vá ưu đài thué chưa sử dung

10
- Thu nhập Thuẻ Thu nhập doanh nghiêp 
hoân lại phát sinh từ việc hoán nhập thué 
thu nháp hoãn lại phái trả

11 - Tòng chi phi Thué Thu nhập doanh 
nghiệp hoân lại

B.7.54. Lũy kể Bào cáo kết ouả hoat đòng
Chi tiêu Số dư đàu ký SỐ phát sinh hữu vá ghĩ nhận vảo kết Số dư cuối kỳ

Ả .... 1 2 3 4

Cộng
c. Thuvết minh về Báo cáo jưu chuyền tiến tê
c 7.55. Các giao địch Khống bảng tièn ảnh hường đến báo cáo lưu chuyển tièn tê và các khoản tiền do CTCK nắm giữ nhưng khống được sừ dung

STT Các giao dịch vá các khoản tiền Nẳm nay Năm trước
A .... 8 ..... 1 2

Trinh bày giá trị và lý do cùa các khoản tièn và tương đương

D. Thõng tin bổ sung cho Báo cáo tinh hình biến đông vốn chú sờ hữu như sau:
D.7-56.1 Phần cổ tức đã được dề xuất, hoặc được cóng bố sau ngày lập Báo cáo tinh hình tài chinh nhưng trước khi báo cáo tái chinh đươc 
phép phát hành, và
D 7 56 2 Giá trị cồ tức cùa cồ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhặn
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D 7 56.3. Thu nhập vá chi phi. lãi hoặc lỗ hach toán trực tiểp vào nguồn vốn chù sờ hữu: 
- Thu nhập:

- Chi phi 

■ Lâi (Lỗ):

Cộng:
E. Những thòng tin khác
E 7.57 1 Những sự kiện phát sinh sau ngày két thúc kỳ ké toán năm: 
E 7 57.2. Thòng tin vè các bên liên quan:
E.7.57.2.1. Thông tin vẻ các bén liên quan

STT Các bên liên quan MỐI quan hệ

1
2
3

E.7.57.2.2 Giao dịch VỚI các bèn liên quan
STT Nội dung giao dịch Số tiền

N N 1
1
2
3

Cộng
E 7.57.3. Thông tin so sánh (những thay đổi về thống tin trong Báo cáo tài chính cùa các niên độ kế toán trước)
E. 7.57.4. Thông tin về hoạt động liên tục.............................
E. 7.57.5. Những thông tin khác. (3)..............................

Người lập biểu
(Kỷ, họ tén)

Kố toán trường

t M a l  'V a n
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