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BÁO CÁO CỦA TỎNG GIÁM ĐÓC

CÔNG TY CỔ PHÂN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

Tổng Giám đốc Công ty cổ  phần Chứng khoán Việt Thành (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày báo cáo 
của mình cùng với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019.

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

Trong quá trình hoạt động, Công ty đã được ủy  ban Chứng khoán Nhà nước cấp các Giấy phép điều chinh 
như sau:

Giấy phép điều chinh số 42/GPĐC-UBCK ngày 25 tháng 9 năm 2015 về việc tăng vốn điều lệ từ 
35 000.000.000 VND lên 70.000.000.000 VND.
Giấy phép điều chinh số 46/GPĐC-UBCK ngày 14 tháng 9 năm 2017 về việc thay đổi trụ sờ hoạt động 
của Công ty.
Giấy phép điều chinh số 20/GPĐC-UBCK ngày 02 tháng 4 năm 2019 về việc tăng vốn điều lệ từ 
70.000.000.000 CND lên 150.000.000.000 VND.
Giấy phép điều chỉnh số 61/GĐĐC-UBCK ngày 15 tháng 10 năm 2019 về việc bổ sung nghiệp vụ kinh 
doanh tự doanh chứng khoán.

Trụ sờ hoạt động
- Địa chi : Tầng 2, Tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, Phưòng Bến Nghé, Quận 1, TP.

Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : (84 - 28) 3914 7799
- Fax : (84 - 28) 3914 4511

Hoạt động kinh doanh cùa Công ty theo Giấy phép hoạt động kinh doanh là môi giới chứng khoán, tư vấn 
đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán và tự doanh chứng khoán.

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

Hội đồng quản trị
Họ và tên_______________________ Chức vụ_____________ Ngày bồ nhiệm/tái bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thị cẩm Viên Chủ tịch Tái bổ nhiệm ngày 13 tháng 4 năm 2018
Ông Mai Thành Chương Uy viên Tái bổ nhiệm ngày 13 tháng 4 năm 2018
Ông Nguyễn Ngọc Tranh ủy viên Bổ nhiệm ngày 01 tháng 6 năm 2015

Ban kiểm soát
Ngày bồ nhiệm/tái bồ nhiệm/miễn nhiệmHọ và tên Chức vụ

Bà Phạm Thị Thu Hà Trường ban Tái bổ nhiệm ngày 16 tháng 4 năm 2019
Bà Lý Thụy Quế Trân Thành viên Miễn nhiệm ngày 22 tháng 4 năm 2019
Ông Trần Thế Minh Quân Thành viên Miễn nhiệm ngày 22 tháng 4 năm 2019
Ông Lê Hữu Giáp Thành viên Bổ nhiệm ngày 22 tháng 4 năm 2019
Bà Vũ Thị Hoàng Dung Thành viên Bổ nhiệm ngày 22 tháng 4 năm 2019

Tồng Giám đốc
Tổng Giám đốc Công ty là Bà Nguyễn Thị cẩm Viên (tái bổ nhiệm ngày 13 tháng 04 năm 2018).
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)___________
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Đại diện theo pháp luật
Người đại diện theo pháp luật cùa Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này là Bà Nguyễn 
Thị Cẩm Viên - Chù tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc (tái bổ nhiệm ngày 13 tháng 04 năm
20 i 8).

Kiếm toán viên
Công ty TNHH Kiềm toán và Tư vấn A&c đã được chi định kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài 
chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 cùa Công ty.

Trách  nhiệm của Tổng Giám đốc
Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và họp lý tình hình tài chính, 
kết quả hoạt động, lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chù sờ hữu cùa Công ty trong năm. Trong 
việc lập Báo cáo tài chính này, Tổng Giám đốc phải:
• Chọn lựa các chính sách kế toán thích họp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
• Thực hiện các xét đoán và các ước tính một cách họp lý và thận trọng;
• Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thù hay không và tất cả các sai lệch

trọng yếu đã được trình bày và giải thích trong Báo cáo tài chính;  ̂ Ỉ c >*ỉ<s.
• Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ

tục hoạt động liên tục;  ̂ ■ ^'AN \  1
• Thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu nhằm hạn chế rủi ro có sai^ól^ 1*1 

trọng yêu do gian lận hoặc nhâm lân trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Tổng Giám đốc đảm bảo các sổ kế toán thích họp được lưu giữ đầy đù đệ phản ầnh tình hình tài chính 
Công ty với mức độ chính xác họp lý tại bất kỳ thời diêm nào và các sô sách kê toán tuân thủ chê đệLkế' 
toán áp dụng. Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm quản lý các tài sản cùa Công ty và do đó đã thực hiện 
các biện pháp thích họp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Tồng Giám đốc cam kết đã tuân thù các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính.

Phê duyệt Báo cáo tài chính
Tổng Giám đốc phê duyệt Báo cáo tài chính đính kèm. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và họp lý 
tình hình tài chính cùa Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kêt quả hoạt động, tình 
hình lưu chuyển tiền tệ và tỉnh hình biến động vốn chù sờ hữu cho năm tài chính kêt thúc cùng ngày, phù 
hựp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các Thông tư hướng

ị khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và

Ngày 17 tháng 3 năm 2020
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BẢO CẢO KIÊM TOÀN Đ ộc LẬP

Kính gửi: CÁC CỎ ĐÔNG, HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ VÀ TÓNG GIÁM ĐÕC
CÔNG TY CÓ PHÀN CHỦNG KHOÁN VIỆT THÀNH

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo cùa Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Thành (sau đây gọi 
tắt là “Công ty”), được lập ngày 16 tháng 3 năm 2020, từ trang 05 đến trang 39, bao gôm Báo cáo tình hình tài 
chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, Báo cáo kết quà hoạt động, Báo cáo tình hình biên động vôn chù sở hữu, 
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bàn thuyêt minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm cùa Tống 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 Ke 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 vê kiêm soát nội bộ mà Tông 
Giám đốc xác định là cần thiết để đàm báo cho việc lập và trình bày-Báo cáo tài chính không có sai sót trọng 
yếu 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 eủa cuộc kiêm toán. Chúng tôi 
đã tiến hành kiềm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuân mực này yêu câu chúng tôi tuân 
thù chuẩn mực và các quy định về đạo dức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được 
sự đàm báo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính cùa Công ty có còn sai sót trọng yêu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhàm thu thập các bàng chứng kiềm toán về các số liệu và 
thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thù tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán cùa kiêm toán viên, 
bao gồm đánh giá rủi ro có 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 đã xem xét kiêm soát nội bộ của Công ty liên quan đèn việc lập và trình 
bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thú tục kiêm toán phù hợp với tình hình thực tê, tuy 
nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiêm soát nội bộ cùa Công ty. Công việc kiêm toán 
cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp cùa các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý cùa 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 tường ràng các bàng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập dược là đầy đú và thích hợp làm cơ 
sờ cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiếm toán viên
Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phàn ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếụ tình 
hình tài chính cùa Công ty cổ  phần Chứng khoán Việt Thành tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kêt quà 
hoạt động kinh doanh, tình hình biến động vốn chù sở hữu và tình hình lưu chuyên tiên tệ cho năm tài chính kêt 
thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuấn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kê toán doanh nghiệp Việt Nam, 
hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đên việc lập và 
trình bày Báo cáo tài chính.

0 0  Utay Ll\L>KJit\ Kiem toan: uuyy-zuiö-iJUö-1
Nguyễn Thị Phước Tiên - Kiểm toán viên
So Giấy CNĐKHN kiểm toán: 1199-2018-008-1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2020

A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. trading as Baker Tilly A&C is a member of the global network 
of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities
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CÔNG TY CỔ PHÂN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chi: Tầng 2. Tòa nhà Mê Linh Point, số  2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận I, TP. Hồ Chi Minh 
BÁO C Á « TÀI CHÍNH
Cho năm tải chính két thúc ngâỷ 31 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đcm vị tính: VND

Mã Thuyết
s ế  cuối năm Số đầu nămTÀI SẢN

Ắ
SÔ minh

A - TÀI SẢN NGẨN HẠN 100 152.147.883.142 68.716.833.628

I. Tài săn tài chính 110 151.948.246.561 68.545.234.291

1. Tiền và các khoản tương đương tiền 111 V I.1 8.046.632.652 13.183.664.584

1.1 Tiền 111.1 8.046.632.652 13.183.664.584
1.2 Các khoản tương đương tiền 111.2 - -
2. Các tài sán tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) 112 VI.3 3.700.000.000 -
3 Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 113 - -

4. Các khoản cho vay 114 VI.4 138.815.000.000 54.726.000.000
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) 115 - -

6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế châp 116 - -

7. Các khoản phải thu 117 956.281.116 317.614.165

7.1 Phải thu bán các tài sản tài chính 117.1 - -

7.2 Phải thu và dự thu cồ tức, tiền lâi các tài sản tài chinh 117.2 956.281.116 317.614.165

7.2.1 Phải thu co tức, tiền lãi đến ngày nhận 117.3 - -
7.2.2 Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận 117.4 VI.5 -  956.281.116 317.614.165
8. Trà trước cho người bán 118 VI.6 430.000.000 312.550.001

9. Phái 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 khoán phái thu khác 122 332.793 5.405.541

13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoán phải thu 129 - -

II. Tài sản ngán hạn khác 130 199.636.581 171.599.337

1. Tạm ứng 131 - -

2 . Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ 132 - -

3. Chi phí trả trước ngán hạn 133 VI.7a 199.636.581 171.599.337

4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngấn hạn 134 - -

5. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 135 - -

6. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nưởc 136 - -

7. Tài sàn ngắn hạn khác 137 - -

8. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 138 - -

9. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngán hạn khác 139 - -

Báo cáo này phái được đọc cùng với Bán thuyết minh Báo cáo tài chính 5



Cho năm tài chính kết thúc ngàý 31 tháng 12 năm 2019 
Báo cáo tình hình tài chính (tiếp theo)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chi: Tầng 2, Tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
BÁO CÁ p TÀI CHÍNH

Mã Thuyết
TÀI SẢN

k
SÔ minh Số cuối năm Số đầu năm

B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 5.902.701.112 5.798.795.198

I. Tài sản tài chính dài hạn 210 - -

1. Các khoản phải thu dài hạn 211 * -
2. Các khoán đầu tư 212 - -
2.1 Các khoản dầu 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 giám tài sản tài chinh dài hạn 213 - -

II.
1.

Tài sản cố đinh 220 206.667.369 482.821.461

Tài sản cố định hữu hình 221 VI.8 108.611.815 209.722.545 * r S Ị {
- Nguyên giá 222 2.367.685.856 2.400.685.856

- Giá trị hao mòn lũy kế
- Dành giá TSCDHH theo giá trị hợp lý

223a
223b

(2.259.074.04!) (2.190.963.311) CCyNI

f p ! [
2. Tài sản cố dịnh thuê tài chính 224 - - J U G [Ý

- Nguyên giá 225 - - ■ m ?
- Giá trị hao mòn lũy kế 226a - - • X *

- Đánh giá TSCĐTTC theo giá trị hợp lý 226b rp.ýị í
3. Tài sản cố dinh vô hình 227 VI.9 98.055.554 273.098.916

- Nguyên giá 228 3.301.776.000 3.196.776.000

- Giá trị hao mòn lũy ké 229a (3.203.720.446) (2.923.677.084)

- Đánh giá TSCDVH theo giá trị hợp lý 229b - -

III. Bất động sản đầu tư 230 - - 49ỹ
- Nguvén giá 231 - -
- Giá trị hao mòn lũy ke 232a - - IG
- Đánh giá BĐSDT theo giá trị hợp lý 232b - -

ê m h Ị ^

I V . Chi phí xây dựng cơ bãn dở  dang 240 - - 'ý i
V. Tài săn dài hạn khác 250 5.696.033.743 5.315.973.737 & ị ể

1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn 251 V1.10 438.372.000 438.372.000 .7
2 . Chi phí trà trước dài hạn 252 VI.7b 141.756.301 280.604.530

3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 253 - -

4. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 254 V I.11 5.115.905.442 4.596.997.207 1

5. Tài sàn dài hạn khác 255 - -

VI. Dự phòng suy giãm giá tr ị tài sân dài hạn 260 - -

TÓNG CỘNG TÀI SẢN 270 158.050.584.254 74.515.628.826
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Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 nàm 2019
Báo cáo tình hình tài chính (tiếp theo) _________________________

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chi: Tầng 2, Tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
BÁO CẠ£>TÀI CHÍNH

Mã Thuyết
NGUÒN VỎN

iSÔ minh Số cuối năm số  đẩu năm

c - NỢ PHẢI TRẢ 300 1.507.694.887 833.301.459

I. Nọ' phăi trả  ngắn hạn 310 1.507.694.887 833.301.459

1. Vay và nợ thuê tài chinh ngán hạn 311 - -

1.1 Vay ngấn hạn 312 - -
1.2 Nợ thuê tài sản tài chinh ngắn hạn 313 - -

2. Vay tài sản tài chính ngấn hạn 314 - -

3. Trái phiếu chuyển đồi 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 sàn tài chính 319 - -

8. Phải trả người bán ngán hạn 320 - -

9. Người mua trả tiền trước ngán hạn 321 - -

10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 322 V I.12 827.537.567 509.437.888 * TY ■»';

11. Phải trả người lao động 323 V I.13 385.608.019 4.750.572 ỈẨ I t ị

12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên 324 - -

13. Chi phí phải trà ngắn hạn 325 V I.14 290.277.464 310.932.074
14. Phái trà nội bộ ngắn hạn 326 - - ✓  " .
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 327 - - , c ’ '\ s
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn 328 - - -

17. Các khoán phải trả, phải nộp khác ngắn hạn 329 4.271.837 8.180.925

18. Dự phòng phải trả ngắn hạn 330 - -

19. Quỹ khen thường, phúc lợi 331 - -

20. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 332 - -

II.
1.

Nọ’ phái trà  d à i  hạn
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

340
341 ;

-

' ^ 3
Y v . ĩ

1.1

1.2
Vay dài hạn
N ợ thuê tài chính dài han

342
343 ; _ iu HẠI Ọ ;

2. Vay tài sân tài chính dài hạn 344 - - TƯVAI '  

n  v
3. Trái phiếu chuyển dổi dài hạn -  cấu  phần nợ 345 - -

c J
4. Trái phiếu phát hành dài hạn 346 - - #  •
5. Phải trả người bản dài hạn 347 - -

6. Người mua trả tiền trước dài hạn 348 - -
ỉ

7. Chi phí phải trả dài hạn 349 - -

8. Phái trả nội bộ dài hạn 350 - -

9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 351 - -

10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn 352 - -

1 1 . Các khoán phải trả, phái nộp khác dài hạn 353 - -

1 2 . Dự phòng phải trà dài hạn 354 - -

13. Quỹ bào vệ nhà đầu tư 355 - -

14. Thuế thu nhập hoân lại phải trả 356 - -

15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 357 - -

Báo cáo này phái được đọc cùng với Bàn thuyết minh Báo cáo tài chinh 7



Cho năm tài chính kết thúc ngày 3 1 tháng 12 năm 2019 
Báo cáo tình hình tài chính (tiếp theo)

CÔNG TY CỐ PHÂN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chi: Tầng 2, Tòa.nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
BAO Cá o  t à i c h ín h

Mã Thuyết
NGUỒN VỐN

ẮSÔ minh Số cuối năm Số đầu  năm

D - VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 156.542.889.367 73.682.327.367

t. Vốn chủ sở hữu 410 156.542.889.367 73.682.327.367

1. Vốn đẩu tư cùa chù sờ hữu 411 V I.15 151.000.000.000 70.000.000.000
1.1 Vốn góp cùa chủ sở hữu 411.1 150.000.000.000 70.000.000.000

Cô phiếu phô thõng có quyên biêu quyết 411.la 150.000.000.000 70.000.000.000
Cô phiêu ưu đãi 411.Ib - -

1.2 Thặng dư vốn cồ phần 411.2 V I.15 1.000.000.000 -
1.3 Quyền chọn chuyển dồi trái phiếu - cấu  phần vốn 411.3 - -
1.4 Vốn khác cùa chù sờ hữu 411.4 - -
1.5 Cổ phiếu quỳ 411.5 - -
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý 412 - -
3. Chênh lệch tý 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 sỡ hữu 416 -
7. Lợi nhuận chưa phân phối 417 V I.15 5.542.889.367 3.682.327íỉp7 1
7.1
7.2

Lợi nhuận sau thuế dã thực hiện 
Lợi nhuận chưa thực hiện

417.1
417.2

5.542.889.367 3 .6 8 2 .3 2 7 .3 # /

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 420 -

TỐNG CỘNG NỢ VÀ VỐN CHỦ SỎ HŨ'U 440 158.050.584.254 74.515.628.826
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CỒNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chi: Tầng 2, Tòa nhà Mê Linh Point, số  2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận I, TP. Hồ Chí Minh 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho nărií tài chính kết thúc naàỵ 31 tháng 12 năm 2019 
Báo cáo tình hình tài chính ('tiếp theo)

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Mã Thuyết
CHÌ TIÊU số minh Số cuối năm Số đầu năm

A - TÀI SẢN CỦA C TC K  VÀ TÀI SẢN QUÀN LÝ TH EO  CAM KÉT

1. Tài sàn cố định thuê ngoài 001 - -

2. Chứng chi có giá nhận giữ hộ 002 - *

3. Tài sản nhận thế chấp 003 - -

4. Nợ khó đòi đã xử lý 004 - -

5. Ngoại tệ các loại 005 - -

6. Cổ phiếu đang lưu hành 006 * -

7. Cố phiếu quỹ 007 - -

8. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD cùa CTCK 008 VI.3 200.000 -

9. Tài sản tài chính dã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của CTCK 009 - -

10. Tài sàn tài chính chờ về của CTCK 010 - -

11. Tài sàn tài chính sửa lỗi giao dịch cùa CTCK 011 .. -

12. Tài sàn tài chính chưa lưu ký tại VSD cùa CTCK 012 -

13. Tài sản tài chinh được hưởng quyền của CTCK 013 - -

14. Chứng quyền 014 - -

B - TÀI SẢN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRÀ VÈ TÀI SẢN QUẢN LÝ CAM KÉT VỚI KHÁCH HÀNG
So lượng chứng khoán

1. Tài sản tài chính niêm yếưđăng ký giao dịch tại VSD cùa Nhà đầu tư 021 V I.16 165.136.544 202.809.135
a. Tài sán tài chính giao dịch tự do chuyến nhượng 021.1 30.812 629 48.348.208

h. Tài sán tài chính hạn chế chuyến nhượng 021.2 750.000 -

c. Tài sàn tài chính giao dịch cầm cố 021.3 133.429.645 127.438.534

d. Tài sán tài chinh phong tòa, tạm giữ 021.4 - 26.599.463

e. Tài sàn tài chính chờ thanh toán 021.5 144.270 422.930

/ Tài sàn tài chinh chờ cho vav 021.6 - -

2. Tài sản tài chính dã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch cùa Nhà đầu tư 022 V I.17 44.652 704

u. Tài san tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyên
nhượng 022.1 44.652 704

h. Tài sán tài chinh đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyên
nhượng 022.2 - -

c. Tài san tài chinh đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, câm cô 022.3 - -

d. Tài san tài chinh đã lưu ký lại VSD và chưa giao dịch, phong lóa, tạm
giữ 022.4 - -

3. Tài sản tài chính chờ về cùa Nhà đầu tư 023 - -

4. Tài sán tài chinh sứa lỗi giao dịch cùa Nhà đầu tư 024.a - -

5. Tài sán tài chính chưa lưu ký tại VSD của Nhà đầu tư 024.b - -

6. Tài sàn tài chính được hường quyền cùa Nhà đầu tư 025 - -

Bào cáo này phái được đọc cúng với Bán thuyểl minh Báo cáo tài chinh 9



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chi: Tầng 2, Tòa nhà Mê Linh Point. số  2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho n ầ n  tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 
Báo cáo tình hình tài chíntí'(tiếp theo)

Mã Thuyết
CHÌ TIÊU Số minh Số cuối năm Số đẩu năm

VND VND
7. Tiền gửi cùa khách hàng 026 V I.18 10.746.038.599 7.286.049.162
7.1 Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức 

CTCK quàn lý 027 2.712.782.599 765.950.662
7.2 Tiền gửi tồng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng 028 - -
7.3 Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán 029 8.033.256.000 6.520.098.500

Tiền gừi bù trừ  và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đẩu tư  
trong nước 029.1 8.033.256.000 6.520.098.500

Tiền gừi Tiền gứi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán cùa Nhà 
đâu tư nước ngoài 029.2 _ _

7.4 Tiền gừi của Tồ chức phát hành chứng khoán 030 - -

8. Phải trà Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức 
CTCK quàn lý 031 V I.19 10.746.038.599 7.286.049.162 Ạ

8.1 Phải trả Nhà đầu tư trong nước về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo 
phương thức CTCK quản lý 031.1 10.746.038.599 7.286.049.162 %

C ii8.2 Phải trá Nhà dầu tư nước ngoài về tiền gừi giao dịch chứng khoán theo
phương thức CTCK quản lý 031.2 - - CHI

9. Phải trả Tồ chức phát hành chứng khoán 032 - - \ V ;

s ;10. Phải thu cùa khách hàng về lỗi giao dịch các tài sàn tài chính 033 - -

11. Phải trả cùa khách hàng về lồi giao dịch các tài sản tài chính 034 - . -



CÔNG TY CÔ' PHÂN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chi: Tầng 2, Tòa nhà Mê Linh Point, số  2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quặn 1, TP. Hồ Chí Minh 
BÁO C Á p TÀI CHÍNH
Cho năm tải chinh két thúc ngày 3 1 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: VND

Mã Thuyết
CHỈ TIÊU SÔ minh Năm nay Năm triróc

1.
1.1

DOANH THU HOẠT ĐỘNG
Lãi từ các tài sàn tài chính ghi nhận thông qua lâi/lỗ (FVTPL) 01 371.640.000 _

a. Lãi bán các tài sán tài chính PVTPL 01.1 - -
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC PVTPL 01.2 VII. 1 371.640.000 -
c. Co lức, tiền lãi phát sinh từ tài sàn tài chinh PVTPL 01.3 - -
d. Chênh lệch giám do đánh giá lại phái trà chứng quyền đang lưu hành 01.4 - -
1.2 Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 02 186.849.315 -
1.3 Lãi từ các khoản cho vay và phải thu 03 VII.2 9.956.619.558 3.936.787.784

1.4 Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để 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 VII.3 8.504.126.259 8.209.830.022

,’/N &
1.7
1.8

Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán 
Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán

07
08 _ . Ị n

1.9 Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán 09 VII.3 790.001.849 950.327.469

1.10 Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính 10 -
1.11 Thu nhập hoạt động khác 11 VII.3 13.451.490 169.192.620

Cộng doanh thu hoạt động 20 19.822.688.471 13.266.137.895

2. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
2.1 Lỗ các tài sản tài chinh ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) 21 920.000 -
a. Lo bán các tài sán tài chính FVTPL 21.1 920.000 -
b. Chênh lệch giám đánh giá tại các TSTC FVTPL 21.2 - -
c. Chi ph i giao dịch mua các tài sàn tài chinh FVTPL 21.3 - - ã
d. Chênh lệch tăng do đánh giá lại phai tra chứng quyền đang lưu hành 21.4 - -

■ỡ
2.2 Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 22 - - 4N<

2.3 Lồ và ghi nhận chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý 23 - - roi
tài sản tài chính sẵn sàng dể bán (AFS) khi phân loại lại \

2.4 Chi phi dự phòng tài sán tài chính, xừ lý tổn thắt các khoản phải 24 - -
r i

thu khó đòi và lỗ suy giám tài sàn tài chính và chi phí đi vay cùa 
các khoán cho vay

“ĩ

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 VII.4 1.961.318.131 1.973.978.534

2.8 Chi phí nghiệp vụ bào lânh, dại lý phát hành chứng khoán 28 - -

2.9 Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán 29 - -

2.10 Chi phi nghiệp vụ lưu ký chứng khoán 30 VII.4 802.910.838 944.998.721

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

2.12 Chi phí các dịch vụ khác 32 VII.4 500.000 •

Cộng chi phí hoạt động 40 2.765.648.969 2.918.977.255

Báo cáo nàv phái được đọc cùng với Bán thuyết minh Báo cáo tài chinh 1 1



CÔNG TY CỐ PHÂN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chi: Tầng 2, Tòa nhà Mê Linh Point, số  2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
BÁO C Á p TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019
Báo cáo kết quả hoạt động (tiếp theo) __________________________________

M ã Thuyết
C H Ỉ T IÊU  số minh __________ Nam nay _______ Năm trước

3. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
3.1 Chênh lệch lãi tỳ giá hối đoái đà và chưa thực hiện 41 - -
3.2 Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi ngân hàng không cố định 42 VII.5 260.530.883 273.927.391
3.3 Lãi bán, thanh lý các khoán 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 tài chính 50 260.530.883 273.927.391

4. C H I PHÍ TÀI CHÍNH
4.1 Chênh lệch lỗ tỳ giá hối doái dâ 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 khoán đầu tư tài chính dài hạn 54
4.5 Chi phí tài chính khác 55 - -

Cộng chi phi tài chính 60 - -

5. CHI PHÍ BÁN HÀNG 61 - -

6. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHÚ NG  KHOÁN 62 VII.6 10.084.149.468 8.779.203.796

7. KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG 70 " 7.233.420.917 1.841.884.235

8. THU NHẶP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC
8.1 Thu nhập khác 71 - 424.616.287

8.2 Chi phí khác 72 VII.7 250.177.957 -
Cộng kết quà hoạt động khác 80 (250.177.957) 424.616.287

9. TỐN G  LỢI NHUẬN KÉ TOÁN TRƯ Ớ C  THUÊ 90 6.983.242.960 2.266.500.522

9 1 Lợi nhuận dã thực hiện 91 6.983.242.960 2 266500  522

9.2 Lợi nhuận chưa thực hiện 92 - -

10. CHI PHÍ T H U Ế TN D N 100 1.622.680.960 453.300.105
10.1 Chi phi thuế TNDN hiện hành 100.1 V I.12 1.622.680.960 453 300 105
10.2 Chi phi thuếTNDN hoãn lại 100.2 - -

11. LỢI NHUẬN KÉ TOÁN SAU TH U É TNDN 200 5.360.562.000 1.813.200.417
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chi: Tầng 2. Tòa nhà Mê Linh Point, số  2 Ngô Đức Kê, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chi Minh 
BÁO (¿ẢO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019
Báo cáo kểt quă hoạt động (tiếp theo) ____________________________

CHỈ TIÊU

12. THU NHẬP (LỎ) TOÀN DIÈN KHÁC SAU THU Ế TNDN
12.1 Lãi/(LỖ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng đề bán
12.2 Lãi/(lỗ) chênh lệch tý giá cùa hoạt động tại nước ngoài
12.3 Lẫi, lỗ đánh giá lại tài sàn cố định theo mô hình giá trị hợp lý
12.4 Lãi, lỗ toàn diện khác

Tổng thu nhập toàn diện

13. THU NHẬP THUÀN TRÊN  CÓ PH1ÈU PHÓ THÔNG
13.1 Lãi cơ bàn trên cồ phiếu (Đồng/I cổ phiếu)
13.2 Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/I cổ phiếu)

Mã
sổ

Thuyết
minh Năm nay Năm trước

300 .
301 - -

302 - -
303 - -

304 - -

400 5.360.562.000 1.813.200.417

500 VI.8 340 259
501 340 259
502 - -

Bào cáo nàv phái được đọc cúng với Ban thuyết minh Báo cáo tài chính 13
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CÔNG TY CỐ PHÂN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chi: Tầng 2, Tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Ké, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho nfm tài chính két thúc ngày 31 tháng 12 nam 2019

BÁO CÁO LƯU CHUYỀN TIÈN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đcm vị tính: VND

CHÍ TIÊll

1. Lưu chuyển tiền từ hoạt dộng kinh doanh

/. Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp

2. Diều chinh cho các khoăn:
Khấu hao tài sản cố định 
Các khoàn dự phòng
Lãi, lỗ chênh lệch tỳ giá hổi đoái chưa thực hiện
Chi phi lãi vay
Lãi, lỗ từ hoạt dộng đẩu tư
Dự thu tiền lãi
Các khoản điểu chinh khác

3. Tăng các chi phi phi tiền tệ
Lỗ đánh giá giá trị các tái sàn tài chính ghi nhận 
thòng qua lãi/lỗ FVTPL
Lỗ suy giãm giá trị cẳc khoán dầu tư nẩm giữ đến ngáy đáo hạn (HTM) 
Lỗ suy giám giá trị các khoản cho vay
Lỗ về ghi nhận chênh lệch dánh giá theo giá trị hợp lý TSTC sẵn sàng
đề bán AFS khi phân loại lại
Suy giảm giá trị cùa các tái sàn cố định, BĐSĐT
Chi phí dự phòng suy giâm giá trị các khoán đẳu tư tài chinh dài hạn
Lỗ khác

4. Giám các doanh thu phi tiền tệ
Lâi đánh giá lại giá trị các tài sản tài chinh ghi nhận 
thòng qua lâi/lồ FVTPL
Lâi về ghi nhặn chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý TSTC 
sẵn sàng để bán (AFS) khi phân loại lại 
Lâi khác

Ma
số

Thuyết
minh Năm nay Năm trước

01 6.983.242.960 2.266.500.522

02 381.154.092 120.079.233
03 VI.8, VI.9 381.154.092 544.695.520
04 - -
05 - -
06 - -
07 - (424.616.287)
08 - -

09 - -

10 - -

11 - -

12 - -
13 ** . -

14 - -

15 - -
16 - -
17 • -

18 - -

19 - -

20 - -

21 - -

Bão cáo nàv phoi diạrc dục cùng với Bon thuyết minh Báo cáo tài chinh 14



CÔNG TY CỔ PHÂN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chi: Tầng 2, Tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, Phuờng Bến Nghé, Quận t, TP, Hồ Chí Minh 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho nănítài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 nâm 2019
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)______________________________________________________

Mă Thuyết
CHỈ TIÊU Số minh Năm nay Năm trước

5. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
trước thay đôi vốn lưu dộng 30 7.364.397.052 2.386.579.755

- Tăng, giám tài sàn tài chinh ghi nhận thông qua lâi/lỗ FVTPL 31 VI.3 (3.700.000.000) -
- Tăng, giám Các khoản đẩu tu nám giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 32 - -
- Tẫng, giảm Các khoản cho vay 33 VI.4 (84.089.000.000) (11.757.000.000)
• Tăng, giám tài sản tài chinh sẫn sàng để bán AFS 34 - -
- Tăng, giảm phái thu bán các tài sản tài chinh 35 - -
- Tăng, giám phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tái sàn tài chinh 36 VI.5 (638.666.951) (167.164.273)
- Tâng, giâm các khoán phãi thu các dịch vụ CTCK cung cấp 37 - -
- Tăng, giâm các khoán phải thu về lỗi giao dịch các TSTC 38 - -
- Tăng, giám các khoăn phài thu khác 39 (513.785.486) (699.334.473)
- Tăng, giảm các tài sán khác 40 - -
- Tăng, giám chi phi phải trá (không bao gồm chi phi lãi vay) 41 VI.14 (20.654.610) 83.732.919
- Tẫng, giảm chi phi trá trước 42 VI.7 110.810.985 265.749.528 \ -í
- Thuế TNDN dâ nộp 43 VI.12 (1.377.717.477) (248.645.617)
- Lài vay đã trả 44 - - ■ C O '■
- Tăng, giảm phái trà cho người bán 45 - (182.499.999) C Ở '
• Tang, giảm các khoản trích nộp phúc lợi nhàn viên 46 - - Hứ iM
- Tăng, giám thuế và các khoán phái nộp Nhá nước

(Không bao gồm thuế TNDN đã nộp) 47 VI. 12 (52.263.804) (123.503.862)
- Tăng, giảm phải trà người lao dộng 48 VI.13 380.857.447 1.557 s u
- Tăng, giâm phải trá vể lỗi giao dịch các TSTC 49 - -
- Tăng, giám phải trả, phái nộp khác 50 (3.909.088) (65.223.138)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 51 - -
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 52 - -

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 60 (82.539.931.932) (10.507.307.603)

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sàn khác 61 VI.8, VI.9, „ 6
IX (222.500.000) (307.232.500) c ô n

2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tái sản khác 62 - 424.616.287 chn(h’
3. Tiền chi dầu tư vốn váo công ty con, công ty liên doanh, 

liên kết và đầu tư khác 63 _ _ MT0*yí

4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh. Â |  Ế1
liên kết và đằu tư khác 64 - - ■ $ 0 :1

5. Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư
tài chinh dài hạn 65 - -

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 70 (222.500.000) 117.383.787 (<

Báo cảo nùv phai đưực đọc cùng với Ban thuyết minh Búo cảo tài chính 15



CÔNG TY CỔ PHÂN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chi: Tầng 2, Tòa nhá Mẻ Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chi Minh 
BÁO C/^O TÀI CHÍNH
Cho nâm tái chinh kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 
Báo cáo luu chuyền tiền tệ (tiếp theo)

Mã Thuyết
CHÍ TIÊU Số minh Năm nay Năm trước

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhặn góp vốn của chù sở hữu 71 VI.15 81.000.000.000 -
2. Tiền chi trả góp vốn cho chù sờ hữu, mua lại cổ phiếu phát hành 72 - -
3 Tiền vay gốc 73 - -
- Tièn vay Quỹ Hồ trợ thanh toàn 73.1 - -
- Tiền vay khác 73.2 - -
4. Tiền chi trà nợ gốc vay 74 - -
- Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán 74.1 - -
- Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính 74.2 - -
- Tiền chi trà gốc gốc vay khác 74 3 - -
5. Tiền chi trá nợ gốc thuê tài chính 75 - ■
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trà cho chù sờ hữu 76 VI. 15 (3.374.600.000) (3.374.600.000)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chinh 80 77.625.400.000 (3.374.600.000)

IV. Tăng/giảm tiền thuần trong năm 90 (5.137.031.932) (13.764.523.816) ' 4 :

: >
V. Tiền và các khoản tương dưong tiền đầu năm 101 VI.l 13.183.664.584 26.948.188.400 * K. J

á p I

5 |
• h o n ’ ; |

- Tiền 101.1 13.183.664.584 26.948.188.400
- Các khoản tương đương tiền 101.2 - -
- Ảnh hường cùa thay đổi tý giá hối đoái quy dồi ngoại tệ 102 “ ■

VI. Tiền và các khoăn tương đương tiền cuối nâm 103 VI. 1 " 8.046.632.652 13.183.664.584
- Tiền 103.1 8.046.632.652 13.183.664.584
- Các khoán tương dương tiền 103.2 - -

Ảnh hưởng cùa thay đồi tý giá hối doấi quy đồi ngoại tệ 104

' l
i C t

•IỘH?

'
•NI ví' 
9 i
0  í

y.\
T j ặ
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CÔNG TY CỐ PHÂN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chi: Tầng 2, Tòa nhả Mẽ Linh Point, số 2 Ngỏ Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
BÁO CÁO TÀI CHÍỈslH
Cho n#m tài chinh kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiép theo)

Mã Thuyết
CHỈ TĨÈU số minh _____________Nam nay ___________ Nam trước

PHÀN LƯU CHUYẾN TIÈN TỆ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI, ỦY THÁC CÙA KHÁCH HÀNG

1.
1.

Lưu chuyển tiền hoạt động môi giói, ủy thác cùa khách hàng
Tiền thu bán chứng khoán môi giới cho khách hàng 01 6.899.496.038.205 7.287.883.784.327

2, Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách háng 02 (6.896.036.048.768) (7.290.275.043.189)
3 Tiền thu bán chứng khoán ũy thác cùa khách hàng 03 - -
4. Tiền chi bán chứng khoán ũy thác cùa khách hàng 04 - -
5. Thu vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán 05 - -
6. Chi trả vay Quỹ Hồ trợ thanh toán 06 - -
7. Nhặn tiền gửi để thanh toán giao dịch chứng khoán cùa khách háng 07 - -
8. Chi trá thanh toán giao dịch chứng khoán cùa khách hàng 08 - -
9. Nhận tiền gừi của Nhà đầu tư cho hoạt động 

ùy thác đẩu tư của khách hàng 09 _ _
10. Chi trà phi lưu ký chúng khoán cùa khách hàng to - -
II. Thu lỗi giao dịch chứng khoán 11 - -
12. Chi lỗi giao dịch chứng khoán 12 - -
13. Tiền thu cùa Tổ chức phát hành chứng khoán 13 - -
14. Tiền chi trà Tổ chức phát hành chứng khoản 14 - -

Tăng/giãm tiền thuần trong năm 20 3.459.989.437 (2.391.258.862)

Báo cáo này phai được đọc cùng với Ban thuyết minh Báo cáo tài chính 17



CÔNG TY CỐ PHÂN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chi: Tầng 2, Tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận I, TP. Hồ Chi Minh 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho nần tài chinh kết thúc ngày 3 1 tháng 12 năm 2019
Báo cáo lưu chuyền tiền tệ (tiếp theo) _________ ____________

CHỈ TIÊU

Tiền và các khoăn tương đương tiền đầu năm cùa khách hàng 
Tiền gừi ngàn hàng đầu năm:
Tiền gừi cùa Nhà đẩu tư vể giao dịch chứng khoán 
theo phương thức CTCK quăn lý 
Trong đồ có kỳ hạn
Tiền giri tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng
Tiền gừi bú trừ và thanh toẳn giao dịch chứng khoán
Tiền gửi của Tổ chức phát hành
Trong đó có kỳ hạn
Các khoản tương đương tiền
Ảnh hường cùa thay đồi tỹ giá hối đoái quy đỗi ngoại tệ

Mã
số

Thuyết
minh Năm nay Năm trưửc

30 7.286.049.162 9.677.308.024
31 7.286.049.162 9.677.308.024

32 765.950.662 3.851.166.524

33 - .

34 6.520.098.500 5.826.141.500
35 - -

36 - -

37 - -

III. Tiền và các khoăn tương dương tiền cuối nSm cùa khách hàng
Tiền gừi ngân hàng cuối nấm:
Tiền gửi cùa Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán 
theo phương thức CTCK quản lý 
Trong đó có kỳ hạn
Tiền gứi tồng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng
Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán
Tiền gữl cùa Tồ chức phẳt hành
Trong đó có kỳ hạn
Các khoản tương dương tiền
Ảnh hướng của thay đổi tý giá hối đoái quy đồi ngoại tệ

Bún cáo này phui đtrợc đục cùng với Bon thuyết minh Bút) cáo tài chinh 18



CÔNG TY CỐ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chi: Tầng 2, Tòa Iihá Mê Linh Point, số  2 Ngô Đức Kế, Phướng Bến Nghé, Quận I, TP Hồ Chi Minh 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho nâm lài chinh kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

BÁO CẢO TÌNH HÌNH BIÉN ĐỘNG VÓN CHỦ SỞ HỮU
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

1.
1.
1.1
1.2
1.3
1.4 
15
2 .

3.
4.
5.
6 .

7.
8.
8 1 
8.2

II.
1
2
3.
4.

Chi ticu
Thuyết ___________Số dư đầu năm______
minh______ Năm trước________ Năm nay

______________________ Số tăng/giảm______________________
______Năm trước__________________________Nâm nay______
Tăng____________ Giăm____________ Tăng____________Giảm

Đơn vị tinh: VND

_______Số dư cuối năm__________
Nâm trước________ Năm nay

Biến dộng vốn clni sở hữu
Vốn đầu tư cùa chù sờ hữu 
Cổ phiếu pho thông có quyền biểu quyết 
Cổ phiếu ưu dãi 
Thặng dư vồn cố phần
Quyền chọn chuyền dối trái phiếu - cấu phần vốn 
Vốn khác cùa chủ sờ hữu 
Cổ phiếu quỳ
Quỹ dự trữ bo sung vồn diều lệ
Quỹ dự phòng tái chinh vá rúi ro nghiệp vụ
Chcnh lệch dành giá lai tài sàn theo giá trị hợp lý
Chênh lệch tý giá hối doái
Các Quỹ khác thuộc vốn chù sớ hữu
Lợi nhuận chưa phân phối
Lợi nhuận sau thuế dă thực hiện
Lợi nhuận chưa thực hiên

75.369.126.950
VI. 16 70.000.000.000

70.000 000.000

73.682.327.367
70.000.000 000 
70 000 000.000

1.813.200.417 (3.500.000.000) 86.360.562.000
81.000.000 000 
80 000 000.000

(3.500.000.000) 73.682.327.367
70.000. 000.000
70.000. 000.000

156.542.889.367
151.000 000.000 
150.000.000,000

1.000.000,000 1.000.000.000

VI 16 5.369.126.950 
5.369 126.950

3.682.327 367 
3.682327367

I 813.200.417 
1.813.200.417

(3.500.000.000) 
(3.500 000.000)

5.360.562.000
5.360.562.000

(3.500.000.000)
(3.500.000.000)

3.682.327.367
3.682.327.367

5.542.889.367
5.542.889.367

Thu nhập toàn diện khác
Lâi/lồ từ dành giá lại các TSTC sẵn sàng dc bán 
Lãi, lỗ dành giá lai TĐ theo mô hình giá trị hợp lý 
Lãi, lỗ chcnh lệch tỷ giá của hoạt dộng tại nước ngoài 
Lãi, lỗ toàn diện khác

r 9nE

Nguyễn Văn Trung 
Ngưòi lập biểu
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CÔNG TY CỐ PHÂN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho nâm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

I. ĐẶC ĐIÈM HOẠT ĐỘNG

1. Giấy phép thành lập và hoạt động
Công ty hoạt động theo Giấy phép hoạt động kinh doanh số 84/UBCK -  GPHĐKD ngày 05 tháng 3
năm 2008 và các Giấy phép điều chinh do ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

2. Địa chỉ liên hệ
Tầng 2, Tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

3. Điều lê hoạt động
Điều lệ hoạt động của Công ty ban hành ngày 4 tháng 4 năm 2007 và sừa đổi bổ sung ngày 30 tháng 6
năm 2015.

4. Những đặc điểm chính về hoạt động của Công ty
• Quy mô vốn của Công ty: 150.000.000.000 VND.
• Mục tiêu hoạt động: không ngừng tìm kiếm các cơ hội phát triển kinh doanh chứng khoán nhằm 

tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông của Công ty, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập 
cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty ngày 
càng lớn mạnh, bền vững.

• Hạn chế đầu tư của Công ty:
Không được mua, góp vốn mua bất động sản trừ trường họp để sử dụng làm trụ sờ chính, chi 
nhánh, phòng giao dịch phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ của công ty chứng 
khoán.
Tổng giá trị đầu tư vào các trái phiếu doanh nghiệp không được vượt quá bảy mươi phần trăm 
(70%) vốn chù sờ hữu.
Không được trực tiếp hoặc ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện: 
s  Đầu tư vào cổ phiếu hoặc phần vốn góp cùa công ty có sờ hữu trên năm mưoi phần trăm 

(50%) vốn điều lệ của công ty chứng khoán, trừ trường họp mua cổ phiếu lô lẻ theo yêu 
cầu cùa khách hàng;

>4 Cùng với người có liên quan đầu tư từ năm phần trăm (5%) trở lên vốn điều lệ cùa công ty 
chứng khoán khác;

s  Đầu tư quá hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phiếu, chứng chi quỹ đang lưu hành cùa 
một tổ chức niêm yết;

s  Đầu tư quá mười lăm phần trăm (15%) tổng số cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đang lưu hành cùa 
một tổ chức chưa niêm yết, quy định này không áp dụng đối với chứng chi quỹ thành 
viên, quỹ hoán đổi danh mục và quỹ mở;
Đầu tư hoặc góp vốn quá rnưòi phần trăm (10%) tổng số vốn góp cùa một công ty trách 
nhiệm hữu hạn hoặc dự án kinh doanh;

s  Đầu tư hoặc góp vốn quá mười lăm phần trăm (15%) vốn chù sờ hữu vào một tổ chức 
hoặc dự án kinh doanh;

s  Đầu tư quá bảy mươi phần trăm (70%) vốn chù sở hữu vào cổ phiếu, phần vốn góp và dự 
án kinh doanh, trong đó không được đầu tư quá hai mươi phần trăm (20%) vốn chủ sờ hữu 
vào cổ phiếu chưa niêm yết, phần vốn góp và dự án.
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

II. KỲ KÉ TOÁN, ĐƠN VỊ TIÈN TỆ s ử  DỤNG TRONG KÉ TOÁN

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

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kể toán
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) do phần lớn các nghiệp vụ được thực 
hiện bàng đơn vị tiền tệ VND.

III. CHUẢN M ự c  VÀ CHÉ ĐỘ KÉ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng
Công ty áp dụng các Chuẩn mực Ke toán Việt Nam, Chế độ Ke 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 cùa Bộ Tài chính, Thông tư số 334/2016-TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 
2016 cùa 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 hưótig dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng 
khoán, Thông tư số 23/2018/TT-BTC ngày 12 tháng 3 năm 2018 cùa Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán 
chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành và các quy định pháp lý có 
liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán
Tổng Giám đốc đàm bào đã tuân thù yêu cầu của các Chuẩn mực Ke toán Việt Nam, Chế độ Kế toán 
doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán trong 
việc lập Báo cáo tài chính.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KÉ TOÁN ÁP DỤNG

1. Tiền và các khoản tưong đương tiền
Tiền bao ệồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. Các khoản tương đương tiền là các khoản 
đầu tư ngắn hạn có thòi hạn thu hồi không quá 03 tháng kể từ ngày đầu tư, có khả năng chuyển đổi dễ 
dàng thành một lượng tiền xác định và không cỏ rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền tại thời điểm 
báo cáo.

Tiền gửi cùa Nhà đầu tư về mua chứng khoán được trình bày tại Các chi tiêu ngoài Báo cáo tình hình 
tài chính.

2. Nguyên tắc và phương pháp kế toán tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ, các khoản đầu 
tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, các khoản cho vay và phải thu, tài sản tài chính sẵn sàng để bán, 
nợ tài chính

2.1. Nguyên tắc phân loại và ghi nhận tài sản tài chính (FVTPL, HTM, các khoản cho vay, AFS):

Việc phân loại các tài sản tài chính này phụ thuộc vào bản chất và mục đích của tài sản tài chính và 
được quyết định tại thời điểm ghi nhận ban đầu, bao gồm các loại sau:

Tài sàn tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)
Các tài sản tài chính FVTPL là tài sản tài chính thỏa mãn một trong các điều kiện sau:
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• Tài sản tài chính được phân loại vào nhóm nấm giữ để kinh doanh. Tài sản tài chính được phân 
loại vào nhóm chứng khoán nắm giữ để kinh doanh, nếu:

Được mua hoặc tạo ra chù yếu cho mục đích bán lại/mua lại trong thời gian ngắn;
Có bằng chứng về việc kinh doanh công cụ đó nhằm mục đích thu lợi ngắn hạn; hoặc 
Công cụ tài chính phái sinh (ngoại trừ các công cụ tài chính phái sinh được xác định là một 
hợp đồng bảo lãnh tài chính hoặc một công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả).

• Tại thòi điểm ghi nhận ban đầu, các tài sản tài chính xác định sẽ được trình bày hợp lý hon nếu 
phân loại vào tài sản tài chính PVTPL vì một trong các lý do sau đây:

Việc phân loại vào tài sàn tài chính FVTPL loại trừ hoặc làm giảm đáng kể sự không thống 
nhất trong ghi nhận hoặc xác định giá trị tài sản tài chính theo các cơ sở khác nhau.
Tài sản tài chính thuộc một nhóm các tài sản tài chính được quản lý và kết quả quản lý được 
đánh giá dựa trên cơ sờ giá trị đồng thời phù hợp với chính sách quản lý rủi ro hoặc chiến 
lược đầu tư của Công ty.

Các tài sản tài chính FVTPL được ghi nhận ban đầu theo giá gốc (giá mua cùa tài sản không bao gồm 
chi phí giao dịch phát sinh trực tiếp từ việc mua các tài sản tài chính này) và đưọc tiếp tục ghi nhận 
sau khi ghi nhận ban đầu theo giá trị họp lý.

Khoản chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản tài chính FVTPL theo giá trị hợp lý so với kỳ trước được 
ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động trên khoản mục “Chênh lệch tặng đánh giá lại các tài sản tài 
chính FVTPL”. Khoản chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản tài chính FVTPL theo giá trị họp lý so 
với kỳ trước được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động trên khoản mục “Chênh lệch giảm đánh giá 
lại các tài sản tài chính FVTPL”.

Chi phí mua các tài sản tài chính FVTPL được ghi nhận vào chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính 
của Báo cáo kết quả hoạt động ngay khi phát sinh.

Tài sản tài chính sẵn sàng đế bán (AFS)
Tài sản tài chính săn sàng đê bán là các tài sản tài chính phi phái sinh được xác định là săn sàng đê 
bán; hoặc không được phân loại là các khoản cho vay và các khoản phải thu, các khoản đâu tư năm 
giữ đến ngày đáo hạn, các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ.

Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán được ghi nhận ban đầu theo giá gốc (giá mua cộng các chi phí 
giao dịch phát sinh trực tiếp từ việc mua các tài sản tài chính này). Sau ghi nhận ban đâu, tài sản tài 
chính sẵn sàng để bán được ghi nhận theo giá trị họp lý trên Báo cáo tình hình tài chính cùa Công ty; 
trừ trường hợp tài sàn tài chính là công cụ vốn không có giá niêm yết trên thị trường hoạt động và các 
khoản đầu tư mà giá trị của nó không thể xác định một cách đáng tin cậy, tiêp tục được ghi nhận theo 
giá gốc.

Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)
Khoản đầu tư được phân loại là giữ đến ngày đáo hạn khi Công ty có ý định và khả năng giữ đến ngày 
đáo hạn. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn bao gồm: các khoản tiên gửi ngân hàng có kỳ hạn 
(bao gồm cả các loại tín phiếu, kỳ phiếu), trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi bên phát hành băt buộc phải mua 
lại tại một thời điểm nhat định trong tương lai và các khoản cho vay giữ đên ngày đáo hạn với mục 
đích thu lãi hàng kỳ và các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn khác.

Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn được ghi nhận ban đầu theo giá gốc bao gồm giá mua và các 
chi phí liên quan đến giao dịch mua các khoản đầu tư. Sau ghi nhận ban đâu, các khoản đâu tư này 
được ghi nhận theo giá trị có thể thu hồi. Thu nhập lãi từ các khoản đâu tư giữ đên ngày đáo hạn sau 
ngày mua được ghi nhận trên Báo cáo kết quả hoạt động trên cơ sở dự thu. Lãi được hường trước khi 
Công ty nắm giữ được ghi giảm trừ vào giá gôc tại thời diêm mua.
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Khi có các bằng chứng chắc chắn cho thấy một phần hoặc toàn bộ khoàn đầu tư có thể không thu hồi 
được và số tổn thất được xác định một cách đáng tin cậy thì tổn thất được ghi nhận vào chi phí tài 
chính trong kỳ và giảm trừ trực tiếp giá trị đầu tư.

Các khoản cho vay
Các khoản cho vay đưọc xác định theo giá gốc trừ đi các khoản dự phòng phải thu khó đòi. Dự phòng 
phải thu khó đòi cùa các khoản cho vay được lập căn cứ vào dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra.

2.2. Nguyên tắc phân loại nợ tài chính:
Việc phân loại các khoản nợ phải trả tài chính phụ thuộc vào bản chất và mục đích cùa khoản nợ phải 
trả tài chính và được quyết định tại thời điểm ghi nhận ban đẩu. Nợ phải trả tài chính cùa Công ty gồm 
các khoản phải trà người bán và các khoản phải trả khác.

Tại thòi điểm ghi nhận ban đầu, các khoản nợ phải trả tài chính đưọc ghi nhận ban đầu theo giá g ố \  
trừ các chi phí giao dịch có liên quan trực tiếp đến nợ phải trả tài chính đó.

2.3. Nguyên tắc bù trừ tài sản tài chính và nợ tài chính
Các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính chi được bù trừ với nhau và trình bày giá trị thuần trên* 
Báo cáo tinh hỉnh tài chính khi và chi khi Công ty: y
• Có quyền hợp pháp để bù trừ giá trị đã được ghi nhận; và
• Có dự định thanh toán trên cơ sờ thuần hoặc ghi nhận tài sản và thanh toán nợ phải trả cùng một 

thời điểm.

2.4. Nguyên tắc dừng ghi nhận tài sản tài chính và nợ tài chính
Tài sản tài chính (hoặc một phần của một nhóm tài sản tài chính tương tự) được ngừng ghi nhận khi:
• Công ty không còn quyền thu tiền phát sinh từ các tài sản tài chính, hoặc
• Công ty chuyển giao quyền thu tiền phát sinh từ tài sản tài chính hoặc đồng thời phát sinh nghĩa 

vụ thanh toán gần như lập tức toàn bộ số tiền thu được cho bên thứ ba thông qua họp đồng 
chuyển giao, và:

Công ty chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn với tài sản, hoặc
Công ty không chuyển giao hay giữ lại toàn bộ rủi ro và lợi ích gan với tài sản đó nhưng đã 
chuyển giao quyền kiểm soát tài sản.

Khi Công ty chuyển giao quyền thu tiền phát sinh từ tài sản hoặc đã ký hợp đồng chuyển giao với bên 
thứ ba nhưng vẫn chưa chuyển giao phần 1ÓT1 mọi rủi ro và lợi ích gắn liền với tài sản hoặc chuyển 
giao quyền kiểm soát đối với tài sản, tài sàn vẫn được ghi nhận là tài sản của Công ty. Trong trường 
họp đó, Công ty cũng chưa ghi nhận một khoản nợ phải trà tưong ứng. Tài sản được chuyển giao và 
nợ phải trả tương ứng đưọ’c ghi nhận trên cơ sở phản ánh quyền và nghĩa vụ mà Công ty giữ lại.

Trường họp khoản nợ ghi nhận có hình thức bảo lãnh các tài sản chuyển nhượng sẽ đưọc ghi nhận 
theo giá trị nhỏ hơn giữa giá trị ghi sổ ban đầu của tài sản và số tiền tối đa mà Công ty được yêu cầu 
thanh toán.

2.5. Phân loại lại tài sản tài chính
Công ty được phân loại lại các tài sản tài chính vào nhóm tài sản tài chính khác phù họp do thay đổi 
dự định hoặc khả năng nắm giữ, theo đó:
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• Tài sản tài chính FVTPL phi phái sinh và không bị yêu cầu phân loại vào nhóm tài sản tài chính 
FVTPL vào lúc ghi nhận ban đầu có thể được phân loại lại vào nhóm cho vay và phải thu trong 
một số trường hợp đặc biệt hoặc vào nhóm tiền và tưcmg đưomg tiền nếu thỏa mãn các điều kiện 
được phân loại vào nhóm này. Các khoản lãi, lỗ đã ghi nhận do đánh giá lại tài sản tài chính 
FVTPL trước thòi điểm phân loại lại sẽ không được hoàn nhập.

• Nếu do thay đổi dự định hoặc khả năng nắm giữ, việc phân lại một khoản đầu tư vào nhóm nắm 
giữ đên khi đáo hạn không còn phù họp thì khoản đầu tư đó phải được chuyển sang nhóm tài sản 
tài chính AFS và phải định giá lại theo giá trị hợp lý. Chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và giá trị họp 
lý sẽ được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động - Chênh lệch đánh giá lại theo giá trị họp lý.

2.6. Giá thị trường/giá trị họp lý của tài sản tài chính
Các tài sản tài chính được xem xét khả năng suy giảm giá trị tại ngày lập Báo cáo tinh hình tài chính.

Dự phòng được lập cho việc giảm giá trị cùa các tài sàn tài chính có thề chuyển nhượng được trên thị 
trưòmg tại ngày kết thúc năm tài chính tưcmg ứng với chênh lệch giữa giá trị sổ sách và giá trị thực tế 
trên thị trường tại ngày có giao dịch gần nhất nhưng không quá một tháng tính đến ngày trích lập dụ 
phòng theo hướng dẫn của Thông tư số 146/2014/TT-BTC. Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự phòng 
được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động trên khoản mục “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 chính và chi phí lãi vay của các khoản 
cho vay”.

Giá thị trường/họp lý cùa chứng khoán được xác định theo các cơ sở sau:
• Giá trị thị trường cùa chứng khoán niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sờ Giao 

dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh là giá dóng cửa tại ngày gần nhất có giao dịch tính đến 
ngày đánh giá lại.

• Đối với các chứng khoán cùa các công ty chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán nhưng đã 
đăng ký giao địch trên thị trường giao dịch cùa các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCom) 
thì giá trị thị trường được xác định là giá đóng cừa bình quân tại ngày gần nhất có giao dịch tính 
đến ngày đánh giá lại.

• Đối với chứng khoán niêm yết bị hùy hoặc bị đình chỉ giao dịch hoặc bị ngừng giao dịch kể từ 
ngày giao dịch thứ sáu trờ đi, giá chứng khoán thực tế là giá trị sổ sách tại ngày lập báo cáo tình 
hình tài chính gần nhất.

• Đối với chứng khoán chưa niêm yết và chưa đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch của các 
công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCom) thì giá chứng khoán thực tế trên thị trưòmg làm cơ sỏ' 
để đánh giá lại là giá trung bình cùa các mức giá giao dịch thực tế theo báo giá cùa ba (03) công 
ty chứng khoán có giao dịch tại thời điểm gần nhất với thời điểm đánh giá lại nhưng không quá 
một tháng tính đến ngày đánh giá lại.

• Các chứng khoán không có giá tham khảo từ các nguồn trên sẽ được đánh giá khả năng và mức 
độ giảm giá dựa trên việc xem xét tình hình tài chính và giá trị sổ sách của tổ chức phát hành tại 
ngày 31 tháng 12 nàm 2019.

2.7. Nguyên tắc kế toán ghi nhận các khoản đầu tư nhận thế chấp
Công ty nhận các tài sàn đầu tư đưọc thế chấp/cầm cố do Công ty quản lý để đảm bảo các khoản cho 
vay của Công ty.

Trong trường hợp bên đi vay không thực hiện đúng nghĩa vụ phải trả, Công ty sẽ được sử dụng tài sản 
thế chấp/cầm cố để thanh toán các nghĩa vụ của bên đi vay sau khoảng thòi gian xác định trong họp 
đồng thế chấp/cầm cố kề từ ngày nghĩa vụ thanh toán của bên đi vay bắt đầu quá hạn.

Các tài sàn nhận thế chấp/cầm cố được theo dõi riêng và không trình bày trên Báo cáo tài chính.
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3. Các khoản phải thu ngắn hạn, dài hạn
Các khoản nợ phải thu được trình bày theo giá trị ghi sổ trừ đi các khoản dự phòng phải thu khó đòi.
• Nguyên tắc và phưcmg pháp kế toán phải thu bán các tài sản tài chính: Toàn bộ giá trị phải thu 

khi bán các tài sản tài chính thuộc danh mục tài sản tài chính cùa công ty chứng khoán (không 
qua các Sờ Giao dịch chứng khoán), kể cả giá trị đáo hạn của các tài sản tài chính hoặc thanh lý 
các tài sản tài chính này phải theo dõi qua chỉ tiêu “Phải thu bán các tài sản tài chính” trên Báo 
cáo tình hình tài chính.

• Nguyên tắc và phưomg pháp kế toán phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính: Tất 
cả các khoản phải thu và dự thu về cổ tức, tiền lãi cùa các tài sản tài chính thuộc danh mục tài 
sàn tài chính cùa công ty chứng khoán phát sinh trong năm đêu được theo dõi tại chi tiêu “Phải 
thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính” trên Báo cáo tình hình tài chính.

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

• Nguyên tắc và phương pháp kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi: Dự phòng phải thu khó đòi 
được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuôi nợ quá hạn cùa các khoản nợ hoặc 
dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra.
• Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán:

- 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ trên 06 tháng đến dưới 01 năm.
- 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 01 năm đến dưói 02 năm.
- 70% giá trị đối với khoản nợ phài thu quá hạn từ 02 năm đến dưới 03 năm.
- 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 03 năm trờ lên.

• Đối với nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi: căn cứ vào dự 
kiến mức tổn thất để lập dự phòng.

Tăng, giảm số dư dự phòng nợ phải thu khó đòi cần phải trích lập tại ngày kết thúc năm tài chính được 
ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động trên khoản mục “Chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tôn 
thất các khoản phải thu khó đòi và lỗ suy giảm tài sản tài chính và chi phí đi vay” trong năm.

4. Tài sản thuê hoạt động
Thuê tài sản được phân loại là thuê hoạt động nếu phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sờ hữu 
tài sản thuộc về người cho thuê. Chi phí thuê hoạt động được phản ánh vào chi phí theo phương pháp 
đường thẳng cho suốt thời hạn thuê tài sản, không phụ thuộc vào phương thức thanh toán tiên thuê.

5. Tài sản cố định hữu hình
Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố 
định hữu hình bao gồm toàn bộ các chi phí mà Cône ty phải bỏ ra đê có được tài sản cố định tính đên 
thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đâụ 
chi được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chăn làm tăng lợi ích kinh tế 
trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí phát sinh không thỏa mãn điêu kiện trên được ghi 
nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong năm.

Khi tài sàn cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ 
và lãi, lỗ phát sinh do thanh lý được ghi nhận vào thu nhập hay chi phí trong năm.

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng 
ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sàn cố định hữu hình như sau:
Loai tài sàn cố đinh số năm
Thiết bị, dụng cụ quản lý 03 -  05
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6. Tài sản cố định vô hình
Tài sản cố định vô hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế.

Nguyên giá tài sàn cố định vô hình bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài 
sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Chi phí liên quan đén tài 
sản cố định vô hình phát sinh sau khi ghi nhận ban đầu được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh 
trong năm trừ khi các chi phí này gắn liền với một tài sản cố định vô hình cụ thể và làm tăng lợi ích 
kinh tế từ các tài sản này.

Khi tài sản cố định vô hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ 
và lãi, lỗ phát sinh do thanh lý được ghi nhận vào thu nhập hay chi phí trong năm.

Tài sản cố định vô hình cùa Công ty chi bao gồm chương trình phần mềm máy tính.

Chi phí liên quan đến các chương trình phần mềm máy tính không phải là một bộ phận gắn kết với 
phần cứng có liên quan được vốn hóa. Nguyên giá của phần mềm máy tính là toàn bộ các chi phí mà 
Công ty đã chi ra tính đến thời điểm đưa phần mềm vào sừ dụng. Phần mềm máy tính được khấu hao 
theo phương pháp đưcmg thẳng trong 05 năm.

7. Chi phí trả trước
Chi phí trả trước bao gồm các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động 
sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán. Chi phí trả trước của Công ty chủ yếu là công cụ, dụng cụ, 
chi phí sửa chữa và chi phí dịch vụ. Các chi phí trà trước này được phân bổ trong khoảng thời gian trả 
trước hoặc thòi gian các lợi ích kinh tế tương ứng được tạo ra từ các chi phí này.

Công cụ, dụng cụ
Các công cụ, dụng cụ đã đưa vào sử dụng được phân bổ vào chi phí theo phương pháp đường thẳng 
với thời gian phân bổ từ 02 năm đến 03 năm.

Chi p h í sửa chữa
Chi phí sửa chữa văn phòng được phân bổ vào chi phí theo phương pháp đường thẳng với thời gian 
phân bổ 03 năm.

Chi p h í dịch vụ
Chi phí dịch vụ cước mạng được phân bổ vào chi phí theo phương pháp đường thẳng với thời gian 
phân bổ 02 năm.

8. Các khoản nợ phải trả ngắn hạn, dài hạn

8.1 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 
Thuế Thu nhập doanh nghiệp
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại.

Thuế thu nhập hiện hành
Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập tính thuế. Thu nhập tính thuế 
chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chinh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế 
toán, các chi phí không được trừ cũng như điều chinh các khoản thu nhập không phải chịu thuế và các 
khoản lỗ được chuyển.
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Thuế thu nhập hoãn lại
Thuế thu nhập hoãn lại là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp hoặc sẽ được hoàn lại do 
chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ cùa tài sản và nợ phải trả cho mục đích lập Báo cáo tài chính và 
cơ sỏ' tính thuế thu nhập. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cà các khoản chênh 
lệch tạm thời chịu thuế. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai 
sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này.

Giá trị ghi sổ cùa tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xem xét lại vào ngày kết thúc năm 
tài chính và sẽ được ghi giảm đến mức đảm bảo chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích 
cùa một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng. Các tài sản thuế thu nhập 
doanh nghiệp hoãn lại chưa được ghi nhận trước đây được xem xét lại vào ngày két thúc năm tài chính 
và được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế để có thể sử dụng các tài sản thuế thu nhập 
hoãn lại chưa ghi nhận này.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế suất dự tính 
sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán dựa trên các mức thuế suất có 
hiệu lực tại ngày kết thúc năm tài chinh. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào Báo cáo kết quả 
hoạt động và chi ghi trực tiếp vào vốn chủ sờ hữu khi khoản thuế đó liên quan đến các khoản mục 
được ghi thẳng vào vốn chủ sỏ' hữu.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bụ trừ khi:
• Công ty có quyền hợp pháp được bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập 

hiện hành phải nộp; và
• Các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phài trả này liên quan đến thuế thu 

nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế:
a. Đối với cùng một đon vị chịu thuế; hoặc
b. Công ty dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành phải trả và tài sản thuế thu nhập hiện 

hành trên cơ sỏ' thuần hoặc thu hồi tài sàn đồng thời với việc thanh toán nợ phải trả trong từng 
kỳ tương lai khi các khoản trọng yếu cùa thuế thu nhập hoãn lại phải trà hoặc tài sàn thuế thu 
nhập hoãn lại được thanh toán hoặc thu hồi.

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

8.2. Các khoản nợ phải trả và chi ph í phải trả
Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trả được ghi nhận cho sô tiền phải trả trong tương lai liên quan 
đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được. Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về 
số tiền phải trả.

Việc phân loại các khoản phải trả là phải trả người bán, chi phí phải trả và phải trà khác được thực 
hiện theo nguyên tắc sau:
• Phải trả người bán phản ánh các khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch 

mua hàng hóa, dịch vụ, tài sản và người bán là đơn vị độc lập với Công ty.
• Chi phí phải trả phản ánh các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán 

hoặc đã cung cấp cho người mua nhưng chưa chi trà do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, tài 
liệu kế toán và các khoản phải trả cho người lao động về tiền lương nghỉ phép, các khoản chi phí 
sản xuất, kinh doanh phải trích trưóc.

• Phải trả khác phản ánh các khoản phải trà không có tính thương mại, không liên quan đến giao 
dịch mua, bán, cung cấp hàng hóa dịch vụ.

Các khoản nọ- phải trả và chi phí phải trả được phân loại ngắn hạn và dài hạn trên Báo cáo tình hình tài 
chính căn cứ theo kỳ hạn còn lại tại ngày kết thúc năm tài chính.
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9. Vốn chủ sở hữu
vốn đầu tư  của chủ sở hữu
Vốn đầu tư của chủ sờ hữu được ghi nhận theo số vốn thực tế đã góp cùa các cổ đông.

Lợi nhuận chưa phân phối
Lợi nhuận chưa phân phối bao gồm lợi nhuận đã thực hiện và chưa thực hiện.

Lợi nhuận đã thực hiện của kỳ kế toán !à số chênh lệch giữa tổng doanh thu, thu nhập với tổng các 
khoản chi phí tính vào Báo cáo kết quả hoạt động cùa Công ty ngoài các khoản lãi, lỗ do đánh giá lại 
tài sản tài chính đã được ghi nhận vào lợi nhuận chưa thực hiện.

Phân phoi lợi nhuận
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp được phân phôi cho các cô đông sau khi đã trích lập các 
quỹ theo Điêu lệ của Công ty cũng như các quy định của pháp luật và đã được Đại hội đông cô đôngx 
phê duyệt.

ÒS
Việc phân phối lợi nhuận cho chủ sở hữu được cân nhấc đến các khoản mục phi tiên tệ nằm trong lợi ■' 
nhuận sau thuế chưa phân phối có thể ảnh hường đên luông tiên và khả năng chi trả cô tức như lãi do * 
đánh giá lại tài sản mang đi góp vốn, lãi do đánh giá lại các khoản mục tiên tệ, các công cụ tài chính t  h 
và các khoản mục phi tiên tệ khác. V

Cổ tức được ghi nhận là nợ phải trả khi được Đại hội đồng cổ đông phê 'duyệt.

10. Ghi nhận doanh thu và thu nhập
Doanh thu được ghi nhận khi Công ty có khả năng nhận được các lợi ích kinh tế có thể xác định được 
một cách chắc chắn. Doanh thu được xác định theo giá trị họp lý cùa các khoản đã thu hoặc sẽ thu 
được sau khi trừ đi các khoản chiết khấu thưomg mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. Các 
điều kiện ghi nhận cụ thể sau đây cũng phải được đáp ứng khi ghi nhận doanh thu:

Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán
Khi có thể xác định được kết quà hợp đồng một cách chắc chắn, doanh thu sẽ được ghi nhận căn cứ 
vào mức độ hoàn thành công việc. Trong trường hợp không thê xác định được kêt quả thực hiện họp 
đồng một cách chắc chắn, doanh thu sẽ chi có thể được ghi nhận ỏ' mức có thê thu hôi được cùa các 
chi phí đã được ghi nhận.

Thu nhập từ  kinh doanh chứng khoán
Thu nhập từ kinh doanh chứng khoán được xác định dựa trên mức chênh lệch giá bán và giá vốn bình 
quân cùa các loại chứng khoán.

Thu nhập lãi
Doanh thu được ghi nhận khi tiền lãi phát sinh trên cơ sở dồn tích (có tính đến lợi tức mà tài sàn đem 
lại) trừ khi khả năng thu hồi tiền lãi là không chắc chắn.

Doanh thu cung cấp dịch vụ khác
Khi có thể xác định được kết quả thực hiện họp đồng một cách chắc chắn, doanh thu sẽ được ghi nhận 
dựa vào mức độ hoàn thành công việc.

Nếu không thể xác định được kết quả thực hiện họp đồng một cách chắc chắn, doanh thu sẽ chi được 
ghi nhận ờ mức có thể thu hồi được cùa các chi phí đã được ghi nhận.
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11. Các khoản chi phí
Chi phí là những khoản làm giảm lợi ích kinh tế được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh hoặc 
khi có khả năng tưong đối chắc chắn sẽ phát sinh trong tưcmg lai không phân biệt đã chi tiên hay chưa.

Các khoản chi phí và khoản doanh thu do nó tạo ra phải được ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc phù 
hợp. Trong trưòng hợp nguyên tắc phù hợp xung đột với nguyên tãc thận trọng, chi phí được ghi nhận 
căn cứ vào bản chât và quy định cùa các chuân mực kê toán đê đảm bảo phản ánh giao dịch một cách 
trung thực, hợp lý.

12. Bên liên quan
Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưỏng đáng kể đối với 
bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động. Các bên cũng được xem là bên 
liên quan nếu cùng chịu sự kiểm soát chung hay chịu ảnh hưỏng đáng kể chung.

Trong việc xem xét mối quan hệ cùa các bên liên quan, bàn chất của mối quan hệ được chú trọng 
nhiều hon hình thức pháp lý.

V. QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH

1. Thuyết minh chung định tính và định lượng về rủi ro tài chính
Hoạt động cùa Công ty phát sinh các rủi ro tài chính sau: rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản và rủi ro 
thị trưòng. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trong việc thiết lập các chính sách và các kiêm soát nhăm 
giảm thiêu các rủi ro tài chính cũng như giám sát việc thực hiện các chính sách và các kiêm soát đã 
thiết lập.

2. Rủi ro tín dụng
Rùi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong hợp dồng không có khả năng thực hiện được nghĩa 
vụ của mình dẫn đến tổn thất về tài chính cho Công ty.

Công ty có các rủi ro tín dụng phát sinh chù yếu từ tiền gửi ngân hàng, các tài sản tài chính, cho vay 
và các khoản phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính.

Tiền già ngân hàng
Các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn và không có kỳ hạn cùa Công ty được gửi tại các ngân hàng 
được nhiều người biết đến ờ Việt Nam do vậy rủi ro tín dụng đôi với tiên gửi ngân hàng là thâp.

Các tài sản tài chinh
Công ty quàn lý rủi ro tín dụng liên quan đến các khoản đầu tư vào các tài sản tài chính thông qua 
chính sách, quy trình và thủ tục kiểm soát cùa Công ty. Công tỵ chỉ đâu tư vào các loại cô phiêu, trái 
phiếu và chứng chi quỹ cùa các đon vị có tình hình tài chính tôt, ôn định và sở hữu các thưong hiệu 
iớn ờ Việt Nam. Công ty nhận thấy mức độ tập trung rủi ro tín dụng đối với các tài sản tài chính là 
thấp.

Các khoán cho vay
Công ty cho các khách hàng ứng trước tiền bán chứng khoán, vay tiên margin và có hợp đông ký quỹ 
đảm bào. Các đon vị và cá nhân này đêu có uy tín và khả năng thanh toán tôt nên rủi ro tín dụng đôi 
với các khoản cho vay là thấp.
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Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sàn tài chính
Công ty giảm thiểu rủi ro tín dụng bằng cách chỉ giao dịch với các đơn vị có khả năng tài chính tốt 
hoặc có tài sản đảm bảo. Ngoài ra, nhân viên kế toán công nợ thường xuyên theo dõi nợ phải thu đê 
đôn đốc thu hồi.

Khoản phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính cùa Công ty liên quan đến nhiều dơn vị 
và cá nhân nên rủi ro tín dụng tập trung đối với khoản phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài 
chính là thấp.

Mức độ rủi ro tín dụng tối đa đối với các tài sản tài chính là giá trị ghi sổ của các tài sản tài chính.

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

3. Rủi ro thanh khoản
Rùi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện nghĩa vụ tài chính do thiếu tiền.
Rùi ro thanh khoản của Công ty chù yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính 
có các thời điểm đáo hạn lệch nhau.

Công ty quản lý rủi ro thanh khoản thông qua các biện pháp: thường xuyên theo dõi các yêu cầu về 
thanh toán hiện tại và dự kiến trong tưong lai để duy trì một lượng tiền ờ mức phù hợp, giám sát các 
luồng tiền phát sinh thực tể với dự kiến nhầm giảm thiểu ảnh hường do biến động của luồng tiền.

Thời hạn thanh toán của các khoản nợ phải trả tài chính phi phái sinh dựa trên thời hạn thanh toán theo 
hợp đồng là từ 01 năm trở xuống.

Tổng Giám đốc cho rằng mức độ rủi ro đối với việc trả nợ là thấp. Công ty có khả năng thanh toán các 
khoản nợ đến hạn từ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tiền thu từ các tài sản tài chính đáo hạn.

4. Rủi ro thị trường
Rủi ro thị trường là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luông tiên trong tương lai cùa công cụ tài chính sẽ 
biến động theo những thay đổi cùa giá thị trường.

Rủi ro thị trường liên quan đến hoạt động cùa Công ty gồm: rủi ro lãi suất và rủi ro về giá chứng 
khoán.

Rủi ro lãi suất
Rủi ro lãi suất là rủi ro mà giá trị họp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai cùa một công cụ tài chính 
sẽ biến động theo những thay đổi cùa lãi suất thị trường. Rủi ro thị trưòng phát sinh do thay đôi lãi 
suất cùa Công ty chù yếu liên quan đến tiền và các khoản tiền gửi ngăn hạn cùa Công ty. Đây là các 
khoản đầu tư ngắn hạn và không được Công ty nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ sự tăng lên trong giá 
trị.

Công ty quản lý rủi ro lãi suất bằng cách phân tích tình hình cạnh tranh trên thị trường để có được các 
lãi suất có lợi cho mục đích cùa Công ty và vẫn nằm trong giới hạn quản lý rủi ro cùa mình.

Công ty không thực hiện phân tích độ nhạy đối với lãi suất vì đa phần các khoản tiền gửi ngân hàng có 
lãi suất cố định.

Rủi ro về giá chứng khoán
Các chứng khoán do Công ty nắm giữ có thể bị ảnh hường bởi các rủi ro về giá trị tương lai của chứng 
khoán đầu tư. Công ty quản lý rủi ro về giá chứng khoán bằng cách thiết lập hạn mức đầu tư và đa 
dạng hóa danh mục đầu tư.

Tổng Giám đốc đánh giá mức độ ảnh hường do biến động của giá chứng khoán đến lợi nhuận trước 
thuế và vốn chủ sờ hữu của Công ty là thấp.
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CÔNG TỴ CỔ PHÂN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
£)ịa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

VI. THÔNG TIN BỎ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO TÌNH 
HÌNH TÀI CHÍNH

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền mặt
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn 
Cộng

Số cuối năm
6.260.750.892
1.785.881.760
8.046.632.652

Số đầu năm
2.105.215.568 

11.078.449.016 
13.183.664.584

2. Giá trị khối lượng giao dịch chứng khoán thực hiện trong năm

Chỉ tiêu
Của công ty chứng khoán 
Cô phiêu & chúng chỉ quỹ 
Trái phiếu 
Chứng khoán khác 
Cùa người đầu tư  
Cổ phiếu & chứng chì quỹ 
Trái phiếu 
Chứng khoán khác 
Cộng

Khối lượng giao 
dịch thực hiện 

trong năm
200.400
200.400

244.892.619
244.892.619-

245.093.019

Giá trị khối lượng 
giao

dịch thực hiện 
trong năm (VND)

3.331.440.000
3.331.440.000

4.992.166.407.140
4.992.166.407.140

4.995.497.847.140

.'.2 H
Ị?  Tỳ
f e t i

ĩ r ũ

3. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua Ịãi/lỗ (FVTPL)
Tại ngày kết thúc năm tài chính, Công ty đầu tư vào 200.000 cổ phiểu Upcom của Tổng Công ty Sản 
xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - TNHH MTV (PRT) với giá gốc và giá trị họp lý lần lượt là 
3.328.360.000 VND và 3.700.000.000 VND.

4. Các khoản cho vay
_______ Số cuối năm

Cho vay bên liên quan 2.100.000.000
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Lâm Viên - ứng 
trước tiền bán chứng khoán
Cho vay các tổ chức và cá nhân khác 138.815.000.000
ửng trước tiền bán chứng khoán
Phải thu theo hợp đồng ký quỹ margin 138.815.000.000
Cộng 138.815.000.000

Số đầu năm 
1.880.000.000

1.880.000.000
52.846.000. 000 

385.000.000
52.461.000. 000
54.726.000. 000

,044];
1

Ông'
n h iệ k ' 

•OÁN V4Ị

• T.P

5. Các khoản phải thu
Phải thu tiền lãi cùa hợp đồng ký quỹ margin.

6. Trả trước cho người bán
______ Số cuối năm _________số đầu năm

Công ty TNHH MTV Giải pháp Phần mềm F&B 430.000.000 260.000.000
Công ty Cổ phần BKAV - 52.500.000
Các nhà cung cấp khác  2  50.001
Cộng 430.000.000 312.550.001
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CÔNG TY CÔ’ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
ỹÁO  CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

7. Chi phí trả trước ngắn hạn/dài hạn
7a. Chi ph í trà trước ngắn hạn

Số cuối năm Số đầu năm
Công cụ, dụng cụ 176.883.365 57.157.573
Chi phí dịch vụ 22.753.216 80.649.053
Chi phí trà trước ngắn hạn khác - 33.792.711
Cộng 199.636.581 171.599.337

7b. Chi ph í trả trước dài hạn
Số cuối năm Số đầu năm

Công cụ, dụng cụ 30.000.000 19.448.301
Chi phí sửa chữa 103.624.997 241.791.665 T N ị
Chi phí dịch vụ 8.131.304 19.364.564 \ọ j
Cộng 141.756.301 280.604.530 ỹ  %

Tài sản cố định hữu hình
Nguyên giá Hao mòn lũy kế Giá trị còn lại

Số đầu năm 2.400.685.856 2.190.963.311 209.722.545
Thanh lý, nhượng bán (33.000.000) (33.000.000) - 1
Khấu hao trong năm 101.110.730
Số cuối năm r) 2.367.685.856 2.259.074.041 108.611.815

(•) Trong đó, nguyên giá tài sản cố định hữu hình hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng là 2.210.951.148
VND.

9. Tài sản cố định vô hình TY ì
Nguyên giá Hao mòn lũy kế Giá trị còn lại HÍÍUHll

Số đầu năm 3.196.776.000 2.923.677.084 273.098.916 Ã T Ư v i
Tăng trong năm 105.000.000 c ]
Khấu hao trong năm 280.043.362
Số cuối năm r) 3.301.776.000 3.203.720.446 98.055.554 *Ẳ

<•) Trong đó, nguyên giá tài sản cố định vô hình hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng là 3.176.776.000
VND.

10. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn
Ký quỹ thuê văn phòng ờ tòa nhà Mê Linh Point Tower, Phường Bên Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí
Minh.

11. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán
Năm nay Năm trước

Số đầu năm 4.596.997.207 3.899.394.919
Tiền nộp bổ sung 518.908 235 697.602.288
Số cuối năm 5.115.905.442 4.596.997.207
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Địa chi: Tầng 2, Tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Ke, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
BÁO CÁO TAI chính
tho năm tài chính |<c|t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 
Băn thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

CÔNG TY CỔ PHÂN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Thuế GTGT hàng bán nội địa 
Thuế thu nhập doanh nghiệp 
Thuế thu nhập cá nhân 
Các loại thuế khác 
Cộng

Số đầu năm
Số phải nộp 
trong năm

Số đã thực nộp 
trong năm Số cuối năm

225.675 90 108.224 (89 81 1.528) 522.371
207.866.454 1.622.680.960 (1.377.717.477) 452.829.937
301.345.759 1.644.467.346 (1.571.627.846) 374.185.259

- 3.000.000 (3.000.000) -

509.437.888 3.360.256.530 (3.042.156.851) 827.537.567

Thuế giá trị gia tăng
Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phưong pháp khấu trừ. Thuế suất thuế giá trị gia tăng như sau: 

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

Thuế thu nhập doanh nghiệp \
Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho các khoản thu nhập tính thuế với thuế suất 20%.

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm được dự tính như sau:
_________ Năm nay

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế 
toán để xác định lợi nhuận chịu thuế thu nhập 
doanh nghiệp:

Các khoản điều chinh tăng 
Các khoản điểu chinh giảm 

Thu nhập chịu thuế 
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo 
thuế suất phổ thông
Điều chính thuế thu nhập doanh nghiệp phải
nộp các năm trước _________________
Thuế thu nhập doanh nghiêp còn phải n ộ p ______1.622.680.960

6.983.242.960

250.177.957

7.233.420.917 
_________ 20%

1.446.684.183

175.996.777

Năm trướế
2.266.500.522

10

2.266.500.532
20%

453.300.105

453.300.105

Việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cùa Công ty được căn cứ vào các quy định hiện 
hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và các quy định về thuế đối 
với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau. Do vậy số thuế 
được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể sẽ thay đổi khi cơ quan thuế kiểm tra.

13.

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

Phải trả người lao động
Tiền lương tháng 12 còn phải trả nhân viên.

14. Chi phí phải trả ngắn hạn

Phí giao dịch sàn
Phí lưu ký chứng khoán và phí chuyển khoản
Các khoản chi phí khác
Cộng

Số cuối năm
129.776.679
60.955.329
99.545.456

290.277.464

Số đầu năm
156.295.738
70.000.000
84.636.336

310.932.074
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Địa chi: Tầng 2, Tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
«ÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

CÔNG TY CỞ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

15. Vốn chủ sỏ hữu
15a. Chỉ tiết vốn góp của chù sở hữu

Bà Nguyễn Thị cẩm Viên
Ông Mai Thanh Trường
Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Thành
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Lâm Viên
Ông Nguyễn Ngọc Tranh
Bà Hồ Trần Ngọc Anh
Ông Lê Hữu Giáp
Cộng

Số cuối năm
83.360.000. 000
7.700.000. 000

28.680.000. 000 
11.000.000.000
3.810.000. 000
5.450.000. 000 

10,000.000.000
150.000.000.000

Số đầu năm
33.200.000. 000
7.700.000. 000

14.340.000. 000
5.500.000. 000
3.810.000. 000
5.450.000. 000

70.000.000.000

Trong năm 2019 Hội đồng quàn trị Công ty đã triển khai việc chào bán 7.000.000 cổ phần cho cổ 
đông hiện hữu theo tỳ lệ 1:1 với số tiền huy động là 70.000.000.000 VND và phát hành 1.000.000 cổ 
phần cho cổ đông chiến lược với số tiền huy động là 11.000.000.000 VND theo Nghị quyết Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2018 ngày 13 tháng 4 năm 2018. Ngoài ra, 
Công ty cũng được ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điểu chinh số 20/GPĐC-UBCK 
ngày 02 tháng 4 năm 2019 liên quan đến việc tăng vốn điều lệ này.

15 b. Cố phiếu

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
Số lượng cổ phiếu đã phát hành 

Cô phiếu phổ thông 
Cô phiếu ưu đãi

Số lượng cổ phiếu được mua lại 
Cô phiếu phô thông 
Cổ phiếu ưu đãi

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 
Cổ phiếu phổ thông 
Cô phiếu ưu đãi

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND.

Số cuối nãm
15.000. 000
15.000. 000
15.000. 000

15.000. 000
15.000. 000

Số đầu năm
7.000. 000
7.000. 000
7.000. 000

7.000. 000
7.000. 000

I5c. Lợi nhuận chưa phân phối
Lợi nhuận đã thực hiện chưa phân phối cuối năm là 5.542.889.367 VND (số đầu nãm là 3.682.327.367 
VND).

15(1. Tinh hình phân phối thu nhập cho cỗ đông

Lãi đã thực hiện chưa phân phối lũy kế đầu năm 
Lỗ chưa thực hiện lũy kế đầu năm 
Lãi đã thực hiện trong năm
Cơ sở lợi nhuận phân phối cho cổ đông tính đến
ngày cuối nãm
Số trích các quỹ từ lợi nhuận
Số lãi phân phối cho cổ đông
Thuế phài nộp tính trên thu nhập phân phối cho nhà
đầu tư sở hữu cổ phiếu
Tổng thu nhập phân phối cho cổ đông

Năm nay
3.682.327.367

5.360.562.000

9.042.889.367 

3.500.000.000

(125.400,000)
3.374.600.000

Năm trưóc
5.369.126.950

1.813.200.417

7.182.327.367

3.500.000.000

(125.400.000)
3.374.600.000
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, PhưÒTìg Ben Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
BẬO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 
Bán thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

16. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của Nhà đầu tư
Số lượng cuối năm

Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng 30.812.629
Tài sản tài chính hạn chế chuyển nhượng 750.000
Tài sàn tài chính giao dịch cầm cố 133.429.645
Tài sản tài chính phong tỏa, giam giữ
Tài sản tài chính chờ thanh toán ___________ 144.270
Cộng 165.136.544

Số lưựng đầu năm
48.348.208

127.438.534
26.599.463

_________ 422.930
202.809.135

17. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của Nhà đầu tư
Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng với số lượng cuối năm là 
44.652 (số lượng đầu năm là 704).

18. Tiền gửi của khách hàng
______ SỐ cuối năm

Tiền gửi cùa Nhà đầu tư về giao dịch chứng
khoán theo phưomg thức CTCK quản lý 2.712.782.599
Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng
khoán 8.033.256.000
Cộng 10.746.038.599 ..

Số đẩu năm

765.950.662

6.520,098.500
7.286.049.162

19. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phưomg thức công ty chứng khoán 
quản lý
Phái trả Nhà đầu tư trong nước về tiền gừi giao dịch chứng khoán theo phương thức công ty chứng khoán 
quản lý số cuối năm là 10.746.038.599 VND (số đầu năm là 7.286.049.162 VND).

VII. THÔNG TIN BỎ SƯNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT 
QUẢ HOẠT ĐỎNG

1. Chênh lệch tăng đánh giá lại các tài sản tài chính FVTPL
Công ty đầu tư vào cổ phiếu Upcom của Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - 
TNP1H MTV (PRT) như sau:
Giá mua theo sổ sách 3.328.360.000
Giá trị hợp lý _____ 3.700.000.000
Chênh lệch đánh giá lại cuối năm 371.640.000

2. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu
Doanh thu từ hoạt động cho vay margin và ứng trước tiên bán chứng khoán.

Lãi từ  các khoản cho vay và phải thu các bên liên quan
Các giao dịch về lãi từ các khoản cho vay và phải thu các bên liên quan như sau

_________ Năm nay
Các thành viên quản lý chù chốt và các cá nhân 
liên quan _ _  ̂ 5.528.000
Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Thành 7.125.000
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Lâm Viên 28.840.734

Năm trưóc

3.378.611

5.427.362
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Địa chi: Tầng 2, Tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, Phưòng Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
B*ÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kểt thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 
Bàn thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

CÔNG TY CỐ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

3. Doanh thu hoạt động khác

Doanh thu môi giới chứng khoán
Doanh thu ban đầu
Các khoản giàm trừ
Doanh thu thuần
Doanh thu lưu ký chứng khoán
Doanh thu khác
Cộng

Năm nay
8.504.126.259
8.504.126.259

8.504.126.259 
790.001.849

13.451.490
9.307.579.598

Năm trưóc
8.209.830.022 
8.642.765.185 
(432.935 163)
8.209.830.022 

950.327.469 
169.192.620

9.329.350.111

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cho các bên liên quan
Các giao dịch về bán hàng và cung cấp dịch vụ cho các bên liên quan như sau:

_________ Năm nay
Các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân 
liên quan
Phí giao dịch chứng khoán 482.226.598
Hoàn phí giao dịch chứng khoán

Công ty Cổ phần Đầu tư  Việt Thành
Phí giao dịch chứng khoán 954.262.891 " ■

Công ty Cỗ phần Tư vấn Đầu tư  Lâm Viên
Phí giao dịch chứng khoán 1.426.959.395
Hoàn phí giao dịch chứng khoán

Năm trưóc

870.682.494
72.912.146

93.678.021

1.560.283.251
153.216.890

4. Chi phí hoạt động

Phí môi giới chứng khoán 
Phí lưu ký chứng khoán 
Chi phí hoạt động khác 
Cộng

Năm nay _________Năm trước
1.961.318.131 1.973.978.534

802.910.838 944998.721
500.000________________________ -

2.764.728.969 2.918.977.255

5. Doanh thu hoạt động tài chính

Lãi tiền gửi ngân hàng 
Lãi ký quỹ thanh toán 
Cộng

Năm nay _________Nám trước
29.752.416 51.958 505

230.778.467 ________ 221.968.886
260.530.883 273.927.391

6. Chi phí quản lý công ty chứng khoán

Chi phí cho nhân viên
Chi phí công cụ, dụng cụ
Chi phí khấu hao tài sản cố định
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Các chi phí khác
Cộng

Năm nay
5.576.681.890

383.332.825
381.154.092

3.181.637.192
561.343.469

10.084.149.468

Năm trước
4.458.257.257

570.430.022
544.695.520

2.605.370.788
600.450.209

8.779.203.796

7. Chi phí khác
Tiền thuế giá trị gia tăng bị truv thu, phạt chậm nộp và tiền phạt hành chính.
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CÔNG TY CÔ' PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chì: Tầng 2, Tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Ke, Phường Ben Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
BẶO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019
Bân thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)_______________________________________

8. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
_________ Năm nay _________Năm trước

Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp 5.360.562.000 1.813.200.417
Trích Quỹ khen thường, phúc lợi (750.478.680)  -
Lợi nhuận tính lãi cơ bản trên cổ phiếu 4.610.083.320 1.813.200.417
Số lượng bình quân gia quyền cùa cổ phiếu phổ
thông đang lưu hành trong năm  13.575.342  7,000,000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu    340   259

Không có các giao dịch cổ phiếu phổ thông hoặc giao dịch cổ phiếu phổ thông tiềm năng nào xảy ra từ 
ngày kết thúc năm tài chính đến ngày công bố Báo cáo tài chính này.

VIII. THÔNG TIN BỎ SUNG CHO BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIÊN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞHỬU
Ghi chú_______

Phần cổ tức đã được đề xuất, hoặc được công bố sau ngày lập Báo
cáo tài chính nhưng trước khi Báo cáo tài chính được phép phát
hành Không có
Giá trị cổ tức cùa cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận Không có
Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ hạch toán trực tiếp vào nguồn vốn - .
chù sờ hữu Không có

IX. THÔNG TIN BỎ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU 
CHUYÊN TIỀN TỆ

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, khoản trả trước cho nhà cung cấp để mua tài sản cố định là 
430.000.000 VND (số đầu năm là 312 500.000 VND).

X. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Giao dịch và số dư vói các bên liên quan
Các bên liên quan với Công ty bao gồm: các thành viên quàn lý chù chốt, các cá nhân có liên quan với 
các thành viên quản lý chù chốt và các bên liên quan khác.

la . Giao dịch và số dư với các thành viên quản lỷ chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các thành 
viên quản lý chủ chốt
Các thành viên quản lý chù chốt gồm: các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. Các cá 
nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt là các thành viên mật thiết trong gia đình các 
thành viên quản lý chù chốt.

Giao dịch với các thành viên quàn lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quàn lý 
chù chốt
Ngoài các giao dịch về cung cấp dịch vụ cho các thành viên quản lý chù chốt và các cá nhân có liên 
quan với các thành viên quản lý chù chốt đã được trình bày ở thuyết minh số VII. 1 và VII.2, Công ty 
còn phát sinh các giao dịch với các thành viên chù chốt và các cá nhân có liên quan như sau:

_________ Năm nay _________Năm trước
Cổ tức phải trả 2.123.725.000 2.123.725.000
Úng trước tiền bán chứng khoán 22.112.000.000 7.049.000.000
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CÔNG TY CỔ PHÂN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chi: Tầng 2, Tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Ké, Phưòng Ben Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
BÁO CÁO TÀ'I CHÍNH
Ch<# năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019
Băn thuyết minh Báocáo tài chính ( t iế p  th e o )_____________________________________________________________________________

Công nợ với các thành viên quàn lý chù chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý 
chù chốt
Công ty không có công nợ với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các 
thành viên quản lý chù chốt.

Thu nhập cùa các thành viên quản lý chù chắt

Tiền lưoT ig  

Bảo hiểm
Tiền thưỏTìg, tiền phép 
Cộng

lh . Giao dịch và số dư với các bên liên quan khác 
Các bên liên quan khác với Công ty gồm:
Bên liên quan khác

Năm nay Năm trước
1.942.378.755

16.403.508
47.667.034

2.006.449.297

1.066.195.755
16.108.188
47.509.286

1.129.813.229

2.

Công ty Cô phân Đâu tư Việt Thành 
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Lâm Viên

Mối quan hệ
Cô đông góp vôn 
Cổ đông góp vốn

Giao dịch với các bên liên quan khác
Ngoài các giao dịch về cung cấp dịch vụ cho các bên liên quan khác đã đưọc trình bày ờ thuyết minh 
số VII. 1 và VII.2, Công ty còn phát sinh các giao dịch khác với các bên liên quan khác như sau:

_________ Năm nay _________ Năm trước
Công ty Cỗ phần Đầu tư Việt Thành 
Cổ tức phải trả
ứng trước tiền bán chứng khoán

717.000.000
26.600.000.000

717.000.000

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư  Lâm Viên 
Cổ tức phải trả
Úng trước tiền bán chứng khoán

275.000.000
21.388.200.000

275.000.000
17.210.000.000

Công nợ với các bên liên quan khác
Công nọ' với các bên liên quan khác được trình bày tại thuyết minh số VI.4.

Thuê hoạt động
Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tưcmg lai cùa các hợp đồng thuê hoạt động tài sản không thể hủy 
ngang theo các thời hạn như sau:

______ Số cuối năm ________ số đầu năm
Từ 01 năm trờ xuống 
Trên 01 năm đến 05 năm 
Cộng

929.880.000

929.880.000

1.594.080.000 
929.880.000

2.523.960.000

Công ty thuê văn phòng dưới hỉnh thức thuê hoạt động. Các họp đồng thuê có hiệu lực trong khoảng 
từ ngày 01 tháng 8 năm 2017 đến ngày 31 tháng 7 năm 2020.
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Địậ chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Ọuận I, TP. Hồ Chí Minh 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 
Bán thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

3. Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính
Không có sự kiện trọng yếu nào khác phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính yêu cầu phải điều 
chỉnh số liệu hoặc công bố trên Báo cáo tài chính.
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