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Thực hiện theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 
công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công Ty CP Chứng khoán Việt Thành giải trình về kết 
quả lợi nhuận sau thuế Quý 1 năm 2018 so với Quý I năm 2017, cụ the như sau:

Đơn vị: đồng

Nội dung Quý I Năm 2018 Quý I Năm 2017 Biến dộng (%)

Tong doanh thu (bao gồm) 3,592,286,948 4,733,037,312 -24.10%

Doanh thu môi giới 2,108,748,718 3,732,649,755 -43.51%'-
...................  /.(

Doanh thu khác 1,483.538,230 1,000,387,557 1' c° 48.30%
í! &

Tông chi phí ( bao gồm) 3,392,766,815 3,365,598,711 o bo

Chi phí hoạt động môi giới 547,022,135 917,749,634 -40.40%

Chi phí quản lý doanh nghiệp 2,621,794,342 2,233,631,572 17.38%

Chi phí khác 223,950,338 214,217.505 4.54%

Lọi nhuận sau thuế 159,616,107 1,093,950,880 -85.41%

Nguyên nhũn hiến dông:

Do trong quý 1/2018, tình hình nhân sự tại bộ phận môi giới của công ty có vài sự thay đổi nên hoạt 

dộng giao dịch của khách hàng có phần suy giảm. Mặt khác một bộ phận khách hàng có xu hướng nắm 

giữ cổ phiếu đã mua dược tại vùng giá thấp trong năm 2017 nên không thực hiện nhiều giao dịch trong 

kỳ. Vì thế, doanh thu từ mảng môi giới trong quý 1/2018 sụt giảm mạnh tới 43.51 % so với quý I năm 2017.
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Bên cạnh đó. mảng doanh thu khác có sự gia tăng 483 triệu đồng, tương dương tăng 48.3% so với 

quý I năm 2017; sự tăng trưởng này dược đóng góp từ việc gia tăng lưu ký các cổ phiếu mới lên sàn và 

đến từ hoạt động khác của công ty. Các niỉuyên nhân trên dẫn đến tông doanh thu của công ty trong quý 

1/2018 giảm 24,1% so với cùng kỳ.

về mặt chi phí. chi phí hoạt động môi giới giám 40.4%. tương đương giảm 370.7 triệu đồng, nguyên 

nhân là việc suy giam giao dịch của khách hàng. Các chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí khác trong 

quý 1/2018 tăng tương ứng lần lượt là 17,38% và 4,54% so với quý 1/2017. Do đó. tồng chi phí trong kỳ 

tăng nhẹ 0.81% so với quý 1/2017.

Trên dây là những nguyên nhân chính làm Lợi nhuận sau thuế trong quý 1/2018 của công ty giảm 

mạnh 85,41% so với quý 1/2017.

Trân trọng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2018

2


