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CÔNG TY CÔ PHÂN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

BÁO CÁO CỦA TỐNG GIÁM ĐÓC

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

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/GPDC-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 chỉnh số 46/GPĐC-UBCK ngày 14 tháng 9 năm 2017 về việc thay đổi trụ sở hoạt 
động của Công ty.
Giấy phcp 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 chinh 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
Dịa chỉ : Tầng 2, Tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. 

Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : (84 - 28) 3914 7799
- Fax : (84 - 28) 3914 451 1

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

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

Hội đòng quản trị
Họ và tên Chức vụ Ngày bô nhiệm/tái bô nhiệm
Bà Nguyễn Thị cẩm Viên 
Ông Mai Thành Chương 
Ông Nguyễn Ngọc Tranh

Chù tịch 
ủy  viên 
ủy viên

Tái bổ nhiệm ngày 13 tháng 4 năm 2018 
Tái bổ nhiệm ngày 13 tháng 4 năm 2018 
Bổ nhiệm ngày 01 tháng 6 năm 2015

Ban kiểm soát
Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Phạm Thị Thu Hà 
Bà Lý Thụy Quế Trân 
Ông Trần Thế Minh Quân 
Ông Lê I ỉữu Giáp 
Bà Vũ Thị Hoàng Dung

Trưởng ban 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên

Tái bổ nhiệm ngày 16 tháng 4 năm 2019 
Miễn nhiệm ngày 22 tháng 4 năm 2019 
Miễn nhiệm ngày 22 tháng 4 năm 2019 
Bổ nhiệm ngày 22 tháng 4 năm 2019 
Bổ nhiệm ngày 22 tháng 4 năm 2019

Tống 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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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 -  Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc (tái bổ nhiệm ngày 13 tháng 
04 năm 2018).

Kiêm toán viên
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&c đã được chỉ định kiểm toán Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 
tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Công ty.

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

Tổng Giám đốc đảm bảo rằng, Công ty dã tuân thủ các yêu cầu trên cũng như tuân thủ những yến 
cùa Thông tư số 87/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chi ịfỗữ'ặn'ị 
toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng cfl^?ỉềW/ 
an toàn tài chính. m
Phê duyệt Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính
Tổng Giám đốc phê duyệt Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đính kèm. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã 
phàn ánh trung thực và hợp lý tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty tại thòi điểm ngày 31 tháng 6 năm 
2019, phù hợp với Thông tư số 87/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định 
cl>Cffcuỉãr vỗí chính và biện pháp xử lý dối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán khôrỊ'

’ tài chính.

Nguyễn Thị cẩm Viên 
Tống Giám đốc

Ngày 17 tháng 3 năm 2020
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A&c AUDITING AND CONSULTING CO., LTD.
www.a-c.com.vn
Head Office* : 02 Truong Son St.. Tan Binh Dist., Ho C hi Minh City, Vietnam

Tel: +84 (028) 3547 2972 Fax: +84 (028) 3547 2970
4 Branch in Ha Noi : 40 G iang Vo St., Dong Da Dist., Ha Noi City, Vietnam 

flfcl: +84 (024) 3736 7879 Fax: +84 (024) 3736 7869
Branch in N ha Trang : Lot STH 06A.01. Le Hong Phong II Urban Area. Phuoc Hai Ward. Nha Trang City, Vietnam 

Tel: +84 (0258) 246 5151 Fax: +84 (0258) 246 5806
Branch in Can Tho : 15-13 Vo Nguyen Giap St., Cai Rang Dist., Can Tho City. Vietnam 

Tel: +84 (0292) 376 4995 Fax: +84 (0292) 376 4996

kttv@ a-c.com .vn 

kttv.hn@a-c.com. vn 

kttY.nt@a-c.com. vn 

kttv.ct@a-c.com. vn

^  bakertilly
A & C

SỐ: 1.0450/20/TC-AC

BÁO CÁO KIẾM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ VÀ TỐNG GIÁM ĐỐC 
CÔNG TY CỐ PHÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Công ty Cổ phần 
Chúng khoán Việt Thành, được lập ngày 16 tháng 3 năm 2020, từ trang 05 đến trang 19 đính kèm.

Trách nhiệm của Tống Giám đốc
Tông Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính phù hợp với 
'Phông tư sô 87/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 cùa Bộ Tài chính quy định chi tiêu an toàn tài chính và 
biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chì tiêu an toàn tài chính. Tổng Giám 
đốc cũng chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Tổng Giám đốc xác định là cần thiết dể đàm bào cho việc lập 
và trình bày Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. 
Chúng tôi dã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng 
tôi tuân thù chuẩn mực và các quy định về dạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và"thực hiện cuộc kiểm toán để đạt 
được sự đàm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tỳ lệ an toàn tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay 
không.

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

Chúng tôi tin tường rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ 
sở cho ý kiến kiểm toán cùa chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên
Theo ý kiến cùa chúng tôi, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã phàn ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh 
trọng yếu tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Thành tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, 
phù hợp với Thông tư số 87/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 cùa Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn 
tài chính và biện pháp xử lý dối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chi tiêu an toàn tài 
chính.

Nguyễn Thị Phước Tiên - Kiếm toán viên
Sô Giấy CNĐKHN kiểm toán: 1199-2018-008-1

TP. I lồ 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 arc separate and independent legal entities
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CÔNG TY CÒ PHÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH - VTS
Dịa chi : Tầng 2, tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kê, P.Bcn Nghé, Quận 1, TP.HCM 
Điện thoại : (84) 28.39147799 -  28.39143794 -  28.38210398 FAX: (84J.28.39144511
Website: www.vts.com.vn

SỐ: 32/CV-VTS/2020
V/v: Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính

Kính gửi: ủy  ban Chứng khoán Nhà nước

BÁO CẢO TỶ LẸ AN TOÀN TÀI CHÍNH
Tại thời điểm: ngày 31 tháng 12 năm 2019

Chúng tôi cam đoan rằng:

• Báo cáo được xây dựng trên cơ sờ số liệu được cập nhật tại ngày lập báo cáo theo đúng các quy 
định tại Thông tư sô 87/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 cùa Bộ Tài chính quy định chi 
tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp 
ứng chi tiêu an toàn tài chính;

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

• Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của nội 
dung báo cáo.

Phạm Văn Hùng 
Kế toán trưởng

Hồ Trần Ngọc Anh "Nguyên Thị cẩm Viên 
Trưởng bộ phận Tống Giám đốc
kiểm soát nội bộ
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CÔNG TY CỐ PHÂN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chi: Tầng 2, Tòa nhà Mê Lỉnh Point. số 2 Ngô Đức Kê, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
BẢO CẢO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH
Tạ> ngày 31 tháng 12 năm 2019 ______________________________

t'

I. BẢNG TÍNH VÓN KHẢ DỤNG
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

STT
NỘI DUNG

A - NGUỒN VÓN CHỦ SỞ HỮU

vôn khã (lụng

Đơn vị tính: VND

Vốn khá dụng
Khoản giảm trừ Khoăn tăng thêm

1.

3.
4.
5.
6 .

7.
8.

9.
10. 

11. 

12.

13.
14.
15.

16.

Vốn chủ sờ hữu không bao gồm cố phần ưu đâi hoàn lại (nếu 
có)
'Phăng dư vốn cố phẩn, vốn khác không bao gồm cố phần ưu 
dài hoàn lại (nếu có)
Cồ phiếu quỹ
Quyền chọn chuyển dồi trái phiếu - cấu phần vốn
Vốn khác của chù sở hữu
Chênh lệch đánh giá tài sán theo giã trị hợp lý
Quỹ dự trữ bổ sung vốn diều lệ
Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ
Quỹ khác thuộc vốn chú sở hữu
Lợi nhuận chưa phân phối
Số dư dự phòng suy giâm giá trị tài sản
Chênh lệch dánh giá lại tài sản cố định
Chcnh lệch tý giá hối doái
Các khoản nợ có thế chuyển đổi
Toàn bộ phần giảm di hoặc tăng thêm của các chứng khoán 
tại chì tiêu dầu tư tài chính 
Vốn khác (nếu có)

150.000.000.000

1.000.000.000

5.542.889.367

371.640.000

1A. TÔNG 156.914.529.367

cóíị
ổ »I
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Ị tiỊ
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Báo cáo này phới được đọc cùng với Bàn thuyết mình Báo cáo tỷ lệ an loàn tài chinh 6



Địa chi: Tầng 2, Tòa nhà Mc Linh Point, số 2 Ngô Dức Kế, Phường Ben Nghé, Quận 1. TP. Hồ Chí Minh 
BẢO CÁO TỶn.Ệ AN TOÀN TÀI CHÍNH 
Tịặ ngày 3 1 tháng 12 năm 2019 
I. Báng tính vốn khá (lụng (tiếp theo)

CÔNG TY CÔ’ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

STT _________________________Vồn khá dụng_______________________
NỘI DUNG _____ Vốn khả dụng_____  Khoan giàm trừ Khoăn tăng thêm

B - TÀI SẢN NGẮN IIẠ.N

I. Tài sản tài chính
1. Tiền và các khoản tương đương tiền
2. Các tài sàn tài chính ghi nhận thông qua Iãi/lồ (FVTPL)

- Chứng khoán tiền ần rủi ro thị trường
- Chứng khoán bị giảm trừ khói vốn khả dụng

3. Các khoán đầu tư nám giữ đến ngày dáo hạn (HTM)
- Chứng khoán tiền ấn rúi ro thị trường
- Chứng khoán bị giảm trứ khỏi vốn khả dụng

4. Các khoán cho vay
5. Tài sản tài chính sàn sàng đế bán (ATS)

- Chứng khoán tiền ẩn rủi ro thị trường
- Chứng khoán bị giám trừ khói vốn khả dụng

6. Dự phòng suy giám giá trị các tài sán tài chinh và tài sản thế 
chấp

7. Các khoán phải thu (Phái thu bán các tài sàn tài chính; Phải 
thu và dự thu cồ tức, tiền lài từ các tài sản tài chinh)

- Các khoán phái thu có thời hạn thanh toán còn lại từ 90 
ngày trờ xuống
- Các khoán phái thu có thời hạn thanh toán cỏn lại trên 90 
ngày

8. Chứng quyền có báo dám chưa phát hành hết
9. Chứng khoán cơ sờ phục vụ mục đích phòng ngừa rủi ro khi 

phát hành chứng quyền có báo đàm
10. Phái thu các dịch vụ công ty chứng khoán cung cấp

- Các khoán phái thu có thời hạn thanh toán còn lại từ 90 
ngày trớ xuống
- Các khoản phái thu có thời hạn thanh toán còn lại trên 90 
ngày

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

12. Phái thu về lỗi giao dịch chứng khoán
- Các khoán phái thu có thời hạn thanh toán còn lại từ 90 
ngày trờ xuống
- Các khoán phải thu có thời hạn thanh toán còn lại trên 90 
ngày

13. Các khoán phái thu khác
Phái thu khác có thời hạn thanh toán còn lại từ 90 ngày trở 
xuống
Phái thu khác có thời hạn thanh toán còn lại trên 90 ngày

14. Dự phòng suy giám giá trị các khoản phái thu

II. Tài sán ngăn hạn khác
1. Tạm ứng

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

Tạm ứng có thời hạn hoàn ứng còn lại trên 90 ngày
2. Vật tư văn phòng, công cụ dụng cụ
3. Chi phí trà trước ngắn hạn
4. Cầm co, the chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
5. Thuế giá trị gia tăng dược khấu trừ
6. Thuế và các khoán phái thu Nhà nước
7. Tài sản ngắn hạn khác
8. Dự phòng suy giám giá trị tài sàn ngán hạn khác 

1B. TÒNG

430.332.793

•G rĩ' 
‘HẦiị 
KHOi

ĩã\

430.332.793

199.636.581

199.636.581

629.969.374

Báo cáo này phai dược đọc cùng với Bán ihuvết minh Báo cáo tỳ lệ an toàn tài chinh 7



Địa chi: Tầng 2, Tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Dức Kế, Phường Ben Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
BÁO CÁO TỶ-LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH 
ĩíậ  ngày 31 tháng 12 năm 2019
I. Bảng tính vốn khả dqng (tiếp theo)

CÔNG TY CỐ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

STT _________________________Vốn khả dụng_______________________
NỘI DUNG _____ Von khá dụng_____  Khoán giâm trừ Khoản lăng thêm

C - TÀI SẢN DÀI HẠN

I. Tài săn tài chính dài hạn
1. Các khoản phái thu dài hạn
2. Các khoản đẩu tư
2.1 Các khoán dầu tư nám giữ đến ngày dáo hạn

- Chứng khoán tiền ẩn rúi ro thị trường
- Chứng khoán bị giám trừ khỏi vốn khả dụng

2.2 Đầu tư vào công ty con
2.3 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
2.4 Đầu tư dài hạn khác

II. Tài sán cố định 206.667.369

III. Bất động sản dầu tư

IV. Chi phí xây dựng cơ bán dờ dang

V. Tài săn dài hạn khác
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỳ, ký cược dài hạn
2. Chi phí trà trước dài hạn
3. Tài sản thuế thu nhập hoẫn lại
4. Tiền nộp quỹ hộ trợ thanh toán
5. Tài săn dài hạn khác

VI. Dự phòng suy giăm giá trị tài sản dài hạn
Các chi tiêu tàu sàn bị col là khoán ngoại trừ, có ý kiến trái 
ngược hoặc từ chối đưa ra ý kiến tại báo cáo tài chính dà 
dược kiểm toán, soát xét mà không bị tính giảm trừ theo quy 
dinh tai Diều 5

IC. TÒNG 5.902.701.112

D - TÀI KHOẢN KÝ QUỸ DẲM BẢO
1. Giá trị ký quỳ
1.1 Giá trị dóng góp vào quỹ hồ trợ thanh toán của Trung tâm 

Lưu ký chứng khoán (đoi với thị trường chứng khoán phái 
sinh)

1.2 Giá trị đóng góp vào quỹ bù trừ cùa đối tác thanh toán trung 
tâm đối với vị thế mờ của chính thành viên bù trừ (đối với 
thị trường chứng khoán phái sinh)

1.3 Khoán ký quỹ bằng tiền và giá trị báo lãnh thanh toán của 
ngân hàng khi phát hành chứng quyền cỏ bão dám

2. Giá trị tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ phái trà có thời hạn 
còn lại trên 90 ngày

ID. tòng

5.696.033.743
438.372.000
141.756.301

5.115.905.442

\c
À
■ HÌ

ấ

VỐN KHẢ DỰNG = 1A - 1B - 1C - 1D

Phạm Văn Hùng 
Kc toán trưởng

150.381.858.881

Báo cáo này phái được đọc cùng với Bàn thuyết minh Báo cáo tỳ lệ an loàn tài chinh 8



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. I lồ Chí Minh 
BẢO CẢO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNII 
Tại ngày 31 thána 12 năm 2019
■»--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. BẢNG TÍNH GIÁ TRỊ RỦI RO
T ại ngày 31 th á n g  12 năm  2019

Dơn vị tính: VND

A - RỦI RO THỊ TRƯỜNG

Các hạng mục đầu tư

] Tiên và các khoản tưong đương tiên,
công cụ thị trường tiền tệ

1. Tiền
2. Các khoán tương dương tiền
3. Giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng trên thị trường 

tiền tệ, chứng chi tiền gửi

II. Trái phiếu Chính phủ
4. Trái phiếu Chính phủ không trả lãi
5. Trái phiếu Chinh phù trá lãi suất cuống phiếu
5.1

Trái phiếu Chính phù (bao gồm công trái và trái phiếu 
công trình đã phát hành trước đây), trái phiếu Chính phú 
các nước thuộc khối OECD hoặc được báo lânh bởi 
Chính phú hoặc Ngân hàng Trung ương cùa các nước 
thuộc khối này. trái phiếu dược phát hành bởi các tố 
chức quốc tế IBRD, ADB, IADB. AÍDB, EIB và EBRD

III. Trái phiếu doanh nghiệp
6. Trái phiếu niêm yết có thời gian đáo hạn còn lại dưới 1 

năm, kể cả trái phiếu chuyển dối
Trái phiếu niêm yết có thời gian đáo hạn còn lại từ 1 
năm dến dưới 3 năm, kể cả trái phiếu chuyển đổi 
Trái phiếu nicm yết có thời gian đáo hạn còn lại lừ 3 
năm đến dưới 5 nãm, kể cả trái phiếu chuyến đồi 
Trái phiếu niêm yết cỏ thời gian dáo hạn từ 5 năm trở 
lên. kể cà trái phiếu chuyển đồi

7. Trái phiếu không niêm yết có thời gian dáo hạn còn lại 
dưới 1 năm, kc cả trái phiếu chuyến dồi
Trái phiếu không niêm yết có thời gian đáo hạn từ 1 năm
đến dưới 3 năm, kế cà trái phiếu chuyển đồi
Trái phiếu không niêm yết có thời gian dáo hạn từ 3 năm
dến dưới 5 năm, kế cả trái phiếu chuyển đổi
Trái phiếu không niêm yết có thời gian đáo hạn từ 5 năm
trờ lên, kẻ cả trái phiếu chuyển đồi

Hệ số rủi ro
(1)

Quy mô rủi ro
( 2 )

0% 8.046.632.652
0%

0%

0%

3%

8%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Giá trị rùi ro 
(3) = (1) * (2)

Báo cáo này phái được dọc cùng với Bán thuyết minh Báo cáo tỳ lệ an toàn tài chính 9



CÔNG TY CÔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Dịa chì: Tầng 2, Tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. I lồ Chí Minh
BÁO CÁO TỲ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH
'ề’ại ngày 31 tháng 12 năm 2019
II. Băng tính giá trị rồi ro (tiêp theo)

Các hạng mục đầu tư
Hệ số rủi ro Quy mô rúỉ ro Giá trị rủi ro

(1) (2) (3) = ( i )* ( 2 )

IV. Cổ phiếu
8. Cố phiếu phồ thông, cố phiếu ưu đâi của các tố chức 

niêm yết tại Sờ Giao dịch Chứng khoán Thành phố IIỒ 
Chí Minh; chứng chi quỹ mở

9. Cồ phiếu phồ thông, cồ phiếu ưu đài cùa các tồ chức 
niêm yết tại Sờ Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

10. Cồ phiếu phố thông, cố phiếu ưu dãi các công ty dại 
chúng chưa niêm yết, đăng ký giao dịch qua hệ thống 
UpCom

11. Cô phiểu phò thông, cô phicu ưu đãi của các công ty đại 
chúng đà dăng ký lưu ký, nhưng chưa niêm yết hoặc 
dăng ký giao dịch; cổ phiếu dang trong dợt phát hành 
lần dầu (IPO)

12. Cồ phiếu của các công ty đại chúng khác

V. Chứng chí quỹ đầu tư  chứng khoán
13. Quỳ dại chúng, bao gồm cà công ty đầu tư chứng khoán 

đại chúng

14. Quỹ thành viên, công ty đầu tư chứng khoán riêng lè

VI. Chứng khoán bị hạn chế giao dịch
15. Chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch
16. Chứng khoán bị húy niêm yết, húy giao dịch

VII. Chứng khoán phái sinh
17. Hợp dồng tương lai chi số cổ phiếu
18. Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phú

VIII. Chứng khoán khác
• 9. Cố phần, phần vốn góp và các loại chứng khoán khác
20. Cồ phiếu niêm yết trên các thị trường nước ngoài thuộc 

chi số dạt chuẩn
21. CỔ phiếu niêm yết trên các thị trường nước ngoài không 

thuộc các chi số đạt chuẩn
22. Chứng quyền có bảo đàm niêm yết trên Sở giao dịch 

Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
23. Chứng quyền có bào dám niêm yết trên Sớ giao dịch 

Chứng khoán I là Nội
24. Chứng quyền có bào dảm do công ty chứng khoán phát 

hành
25. Chứng khoán hlnh thành từ hoạt động phòng ngừa rủi ro 

cho chứng quyền có bào dám do công ty chứng khoán đâ 
phát hành (trường hợp chứng quyền có bào đàm không 
có lãi)

26.
Phần chênh lệch giữa giá trị chứng khoán cơ sớ dùng để 
phòng ngừa rủi ro và giá trị chứng khoán cơ sờ cần thiết 
đề phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền có bảo dám

IX Rủi ro tăng thêm (nểu có) (được xác đinh trên cơ sỡ 
vốn chủ sở hữu đã trích lập đầy đù các khoản dự 
phòng)
Mà chứng khoán

740.000.000

10%

15%

20% 3.700.000.000 740.000.000

30%
50%

10%

30%

40%
50%

8%
3%

80%

25%

100%

8%

10%

Mức tăng thêm Quy mô rủi ro Giá trị rủi ro

A. TÒNG GIÁ TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG 
(A= i+ H + in + iv + v + v i+ v n + v iii + IX) 740.000.000

Báo cáo này phai được đọc cùng với Bán thuyết minh Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 10



CÔNG TY CÔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chi: Tâng 2, Tỏa nhà Mê I.inh Point, sồ 2 Ngô Đức Ké, Phường Bển Nghé, Ọuận 1, TP. Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TỲ LỆ AN TOÁN TÀI CHÍN! I '  *
Tại ngàv 31 tháng 12 năm 2019
II. Báng tinh giá trị rủi ro (tiêp theo)

B - RỦI RO THANH TOÁN
Dơn vị tinh: VND 

Giá tri rui ro
Rúi ro trước thởĩ hạn thanh toán
Rúi ro quá thời hạn thanh toán 583.337.772
Rùi ro tăng thêm
Tồng giá trị rủi ro thanh toán 583.337.772

1. Rùi ro trước thòi hạn thanh toán
_____________________________________________________ Gtò H i £ài ro_____________________________________________________  Tổng giá trị

Loại hình giao dịch 0%  0,8%  3,2%  4,8%  6%  8%  rủi ro
I Tiên gứi có kỳ hạn, các khoán tiên cho vay 

không có tài sàn báo đảm, các khoản phải 
thu từ hoạt dộng giao dịch và nghiệp vụ 
kinh doanh chứng khoán và các khoán mục
tiềm ẩn rùi ro thanh toán khác - - . . . .

2. Cho vay tài sán tài chinh/Các thóa thuận
kinh té có cúng bàn chất - - . . . .

3 Vay tài sán tài chinh/Các thòa thuận kinh tế
có cùng bân chất - - -

4. Hợp dông mua tái sán tài chính có cam kêt 
bán lại/Các thỏa thuận kinh tế có cúng bàn
chất - - . . . .

5. Hợp dóng bán tài sản tài chinh có cam kèt 
mua lại/Các thỏa thuận kinh tế có cúng bàn
chất - - - ’ -
TÒNG RỦI RO TRƯỚC THỜI HẠN 
THANH TOÁN

II. Rui ro quá thòi hạn thanh toán
Thói gian quá han

I Từ 0 đen 15 ngày sau thời hạn thanh toán, chuyên giao chứng khoán 
2. Từ 16 dcn 30 ngáy sau thời han thanh toán, chuyển giao chứng khoán
3 Tứ 3 1 dcn 60 ngày sau thời hạn thanh toàn, chuyến giao chứng khoán
4. Tứ 60 ngáy trờ đi

TÔNG RỦI RO QUÁ THỜI HẠN THANH TOÁN

III. Rùi ro tâng thêm (nếu có)
Chi tiết tới từng đối tác

Hê số rủi ro Quv mô rủi ro Giá trị nii ro
16% 956.281.116 153 004.979
32%
48%
100% 430.332 793 430,332 793

583.337.772

Hệ số rũi ro (% ) Quy mỏ rúi ro Giá trị rủi ro

TÔNG RỦI RO TĂNG THÊM



CÔNG TY CÔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chi: Tầng 2, Tòa nhà Mè Linh Point, số  2 Ngô Đức Ke, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH 
Tại nịỳty 31 tháng 12 năm 2019 
11. Bảng tính giá trị rủi rp,(tiép theo)

GIÁ TRỊ RỦI RO HOẠT DỘNG
Đơn vị tính: VND

Giá trị
I. Tông chi phí hoạt động phát sinh trong vòng 12 tháng 13.099.976.394
11. Các khoán giảm trừ khỏi tổng chi phí 381.154.092
III. Tổng chi phí sau khi giám trừ (III = I -  II) 12.718.822 302
IV. 25% Tổng chi phí sau khi giám trừ (IV = 25% III) 3.179.705.576
V. 20% Vốn pháp định cùa tổ chức kinh doanh chứng khoán 17.000.000 000

TÒNG GIẢ TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG (Max {IV,V}) 17.000.000.000

Các khoăn giảm trừ  khỏi tống chi phí
Chi phí khấu hao 381.154.092 o )
Chi phí/Hoàn nhập dự phòna suy giám giá trị các tài sàn tài chính ngắn hạn và tài
săn thế chấp - >

V
Chi phí/Hoàn nhập dự phòng suy giảm giá trị các tài sàn tài chính dài hạn -

Ì nChi phí/Hoàn nhập dự phòng suy giám giá trị các khoán phái thu -
Chi phí/Hoàn nhập dự phòng suy giám giá trị tài sàn ngắn hạn khác - Ả
Chi phí/Hoàn nhập dự phòng suy giám giá trị tài sàn dài hạn -

Cộng 381.154.092

Báo cáo này phái được đọc cùng với Ban thuyết minh Báo cáo tỳ lệ an toàn tài chính 12



CÔNG TY CÔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chi: Tầng 2vTòa nhà Mê Linh Point, số  2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
BÁO CÁO TỲ LỆ AN TOÀN TẢI CHÍNH
Tại ngày 31 tháng 12 nă;p 2019 ______________  ______________ ___________________________________ _______

III. BẢNG TÓNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU RỦI RO VÀ VỐN KHẢ DỤNG
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

STr C H Í TIÊU Vốn khá dụng/T ống giá trị rủ i ro

1. Tống giá trị rủi ro thị trường 740.000.000
2. Tống giá trị rủi ro thanh toán 583.337.772
3. Tống giá trị rủi ro hoạt động 17.000.000.000
4. T ống giá tr ị rủi ro (4 = 1 + 2 + 3) 18.323.337.772

5. Vốn khả dụng 150.381.858.881

6. Tỷ lệ vốn khả d ụ n g  (6 = 5/4) 820,71%

/ ỉ
P hạm  V ăn H ùng Hồ T rầ n  Ngọc Anh
Ke toán trư ở n g  T ru o n g  bộ phận  kiểm soát nội bộ T ống G iám  đốc

Báo cáo này phái được đọc cùng với Bán thuyết minh Báo cáo tý lệ an toàn tài chính 13



CỒNG TY CỒ 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 CÁOTỲ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH 
¿Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

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

2. Lĩnh vực kinh doanh : Dịch vụ.

3. Tổng số công nhân viên : 19 người.

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

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

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

III. C ơ  SỞ TRÌNH BÀY

1. Văn bán pháp lý áp dụng
Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Công ty dược lập và trình bày 
theo quy định tại Thông tư số 87/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính 
(dưới đây gọi tắt là “Thông tư 87”) quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với 
các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ văn bản pháp lý
Tông Giám dốc đảm bảo đã tuân thù yêu cầu của Thông tư 87 quy định chỉ tiêu an toàn tài chính 
và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn 
tài chính.

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

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

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

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

Ban thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phái được dọc cùng với Báo cáo tỳ lệ an toàn tài chính 14
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BÁO CÁO*TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH 

*Tại ngày 3 I tháng 12 nãm 2019
Bản thuyết m inh Bao cáo tỷ  lệ an toàn  tà i ch ính  (tiếp theo)

2. Vốn khả dụng
Vốn khả dụng là vốn chù sờ hữu có thể chuyển đổi thành tiền trong vòng chín mươi (90) ngày. 
Vốn khả dụng còn bao gồm số dư dự phòng suy giảm giá trị tài sản và năm mươi phần trăm 
(50%) phần giá trị tăng thcm cùa tài sản cố định được định giá lại theo quy định cùa pháp luật 
(trong trường hợp định giá tăng), hoặc trừ di toàn bộ phần giá trị giảm đi (trong trường hợp định 
giá giảm).

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

• Toàn bộ phần giá trị tăng thêm của các khoản đầu tư (trên cơ sở chênh lệch giữa giá gốc so 
với giá thị trường xác định theo Thông tư 87), không bao gồm chứng khoán phát hành bởi các 
tổ chức cỏ quan hệ với Công ty cũng như chứng khoán có thời gian bị hạn chế chuyển nhượng 
còn lại trên chín mươi (90) ngày, kể từ ngày lập Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính.

• Các khoản nợ có thể chuyển đổi thành vốn chù sờ hữu có thời hạn ban đầu tối thiểu là 05 
năm.

• Các khoản nợ có thời hạn ban dầu là 10 năm dã được đăng ký bổ sung vốn khả dụng với ủy 
ban Chứng khoán Nhà nước.

Tổng giá trị các khoản trên được sử dụng dể bổ sung vốn khả dụng tối đa bằng 50% phần vốn chủ 
sở hữu. Đối với các khoản nợ có thể chuyển dổi thành vốn chủ sở hữu và các khoán nợ đã được 
đăng ký bổ sung vốn khả dụng với ủy  ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty khấu trừ 20% giá trị 
ban dầu trong thời gian 05 năm cuối cùng trước khi đến hạn thanh toán hoặc chuyển đổi thành cổ 
phiếu phổ thông và khấu trừ tiếp mỗi quý 25% từ phần giá trị còn lại sau khi đã khấu trừ trong 
thời hạn bốn (04) quý cuối cùng trước khi đến hạn thanh toán hoặc chuyển đổi thành cổ phiếu 
phổ thông.

Vốn khả dụng được điều chỉnh giảm bời các khoản mục sau:

• Giá trị ký quỹ. Trường hợp công ty chứng khoán có tài sản dàm bảo để ngân hàng thực hiện 
bảo lãnh thanh toán khi phát hành chứng quyền có bảo đảm thì giá trị giảm trừ là giá trị nhỏ 
nhất của các giá trị sau: giá trị bảo lãnh thanh toán của ngân hàng; giá trị tài sản đảm bào được 
xác định theo quy dịnh tại khoản 6 Điều 10 Thông tư 87.

• Giá trị tài sản dùng để bảo đảm cho nghĩa vụ cùa tổ chức, cá nhân khác có thời hạn còn lại 
trên chín mươi (90) ngày. Giá trị tài sản được xác định theo quy định tại khoản 6 Điều 10 
Thông tư 87.

• Toàn bộ phần giá trị giảm di của các khoản đầu tư (trên cơ sờ chênh lệch giữa giá gốc so với 
giá thị trường xác định theo Thông tư 87), không bao gồm chứng khoán phát hành bởi các tổ 
chức có quan hệ với Công ty cũng như chứng khoán có thời gian bị hạn chế chuyển nhượng 
còn lại trên chín mươi (90) ngày, kể từ ngày lập Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính.

• Các chi tiêu trong tài sản dài hạn và các chỉ tiêu trong tài sản ngắn hạn theo khoản 4 Điều 5 
Thông tư 87.

• Các khoản ngoại trừ, có ý kiến trái ngược hoặc từ chối đưa ra ý kiến (nếu có) trên báo cáo tài 
chính đã được kiểm toán, soát xét mà chưa được trừ ra khỏi vốn khả dụng.

Bàn thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phái dược dọc cùng với Báo cáo ty lệ an toàn tài chinh 15
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^B Á O  CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH 
Tại ngày 31 thángt!2 năm 2019
Bản thuyết minh Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính (tiếp theo)

Khi xác định các chỉ tiêu tài sản giảm trừ khỏi vốn khả dụng Công ty điều chình giảm bót phần 
giá trị giảm trừ như sau:

• Đối với tài sản dùng để bào đảm cho nghĩa vụ của chính tổ chức kinh doanh chứng khoán, thì 
khi tính giảm trừ được giảm đi giá trị nhỏ nhất cùa các giá trị sau: giá trị thị trường của tài sản 
đó (xác định theo Thông tư 87), giá trị sổ sách, giá trị còn lại của nghĩa vụ;

• Đối với tài sản được bảo đàm bằng tài sản của khách hàng, khi tính giảm trừ được giảm đi giá 
trị nhỏ nhất của các giá trị sau: giá trị tài sản bảo đảm xác định theo quy định Thông tư 87, giá 
trị sổ sách.

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

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

Chi phí duy trì hoạt dộng cùa Công ty được xác định bằng tổng chi phí phát sinh trong năm, trừ 
đi:

• Chi phí khấu hao;

• Chi phí/Hoàn nhập dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính ngắn hạn và tài sản thế 
chấp;

• Chi phí/Hoàn nhập dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính dài hạn;

• Chi phí/Hoàn nhập dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu;

• Chi phí/Hoàn nhập dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác;

• Chi phí/Hoàn nhập dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn.

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

Giá trị rủi ro thị trường =  Vị thế ròng X Giá tài sản X Hệ số rủi ro thị trường

Trong đó, hệ số rủi ro thị trường và giá tài sản được xác định theo Thông tư 87.

Các tài sản không tính Giá trị rủi ro thị trường bao gồm các loại sau:
• Cổ phiếu quỹ.
• Chứng khoán phát hành bời các tổ chức có quan hệ với Công ty cũng như chứng khoán có 

thời gian bị hạn chế chuyển nhượng còn lại trên chín mươi (90) ngày, kể từ ngày lập Báo cáo 
tỷ lệ an toàn tài chính.

• Trái phiếu, các công cụ nợ, giấy tờ có giá trên thị trường tiền tệ dã đáo hạn.
• Chứng khoán đã dược phòng ngừa rủi ro bởi chứng quyền bán hoặc họp đồng tương lai; 

Chứng quyền bán và họp đồng quyền bán được sử dụng để phòng ngừa rủi ro cho chứng 
khoán cơ sở.

.\



CÔNG TY CỐ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chì: Tầng 2, Tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
\ịẢO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH 
Tại ngày 31 tháng ÌS' năm 2019
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Giá trị rủi ro thị trường cùa mồi tài sản xác định sẽ phải điều chỉnh tăng thêm trong trường hợp 
Công ty đầu tư quá nhiều vào tài sản đó, ngoại trừ chứng khoán đang trong thời gian bảo lãnh 
phát hành theo hình thức cam kết chắc chắn, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo 
lãnh. Giá trị rủi ro được điều chỉnh tăng theo nguyên tắc sau:

• Tăng thêm 10% trong trường họp tổng giá trị của khoản đẩu tư vào cổ phiếu và trái phiếu của 
một tổ chức chiếm từ trên 10% đến 15% vốn chủ sở hữu của tổ chức kinh doanh chứng 
khoán.

• Tăng thêm 20% trong trường hợp tổng giá trị của khoản đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu cùa 
một tổ chức chiếm từ trên 15% đến 25% vốn chủ sỏ' hữu của tổ chức kinh doanh chứng 
khoán.

• Tăng thêm 30% trong trường hợp tổng giá trị của khoản đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu của 
một tổ chức chiếm từ trên 25% trở lên vốn chủ sờ hữu của tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Công ty phải điều chỉnh tăng thêm các khoản cổ tức, trái tức, giá trị quyền ưu đãi nếu phát sinh 
(dối với chứng khoán), hoặc lãi cho vay (đối với tiền gửi và các khoán tương dưong tiền công cụ 
chuyển nhượng, giấy tờ có giá) vào giá tài sản khi xác định giá trị rủi ro thị trường.

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

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

• Tiền gửi có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng, các khoản cho vay đối với các tổ chức, cá nhân 
khác;

• Hợp đồng vay, mượn chứng khoán phù họp với quy định của pháp luật;

• Họp đồng bán có cam kết mua lại chứng khoán phù hợp với quy định của pháp luật;

• Họp đồng mua có cam kết bán lại chứng khoán phù hợp với quy định cùa pháp luật;

• Hợp đồng cho vay mua ký quỹ chứng khoán phù họp với quy định của pháp luật;

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

• Các khoản phải thu trong hạn của tổ chức kinh doanh chứng khoán, các khoản phải thu cho 
khách hàng trong hoạt dộng môi giới bán chứng khoán.

• Các khoản phải thu đã quá hạn, kể cả trái phiếu đáo hạn, các giấy tờ có giá, công cụ nợ đã 
đáo hạn mà chưa được thanh toán.

• Tài sàn quá thời hạn chuyển giao, kể cà chứng khoán trong hoạt động kinh doanh của Công 
ty, chứng khoán của khách hàng trong hoạt động môi giới chứng khoán.

Bán thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phái dược đọc cùng với Báo cáo tỳ lệ an toàn tài chính 17
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Giá trị rủi ro thanh toán trước thời hạn nhận chuyển giao chímg khoán, tiền và thanh lý hợp 
đồng (ngoại trừ hợp đồng bảo lãnh phát hành), được xác định như sau:

, , , Hệ số rủi ro thanh toán Giá trị tài sản tiềm ẩn rủiGiá tri rủi ro thanh toán = ■ T i . r  X , ' ,theo đôi tác ro thanh toán.

Hệ số rủi ro thanh toán theo đổi tác xác định tùy thuộc vào mức độ tín nhiệm của đối tác giao 
dịch theo nguyên tắc quy định tại Thông tư 87.

Giá trị tài sản tiềm ẩn rủi ro thanh toán xác định theo nguyên tắc quy định tại Thông tư 87. Giá trị 
tài sản tiềm ẩn rủi ro thanh toán phải được điều chỉnh tăng thêm các khoản cổ tức, trái tức, giá trị 
quyền ưu đãi nếu phát sinh (dối vói chứng khoán), hoặc lãi tiền gửi, lãi cho vay và các khoản phụ 
phí khác (đối với các khoản tín dụng).

Giá trị rủi ro thanh toán đối với các khoán phải thu quá hạn, chímg khoán chưa nhận chuyến 
giao đúng hạn kể cá chứng khoán, tiền chưa nhận được từ các giao dịch, hợp đồng đáo hạn 
(ngoại trừ hợp đồng bào lãnh phát hành), rủi ro quá hạn thanh toán được xác định như sau:

. ,. . . , Hệ số rủi ro thanh toán Giá trị tài sản tiềm ẩn rủiGiá tr rủi ro thanh toán =  , Xtheo thời gian ro thanh toán.

Hệ số rủi ro thanh toán theo thời gian được xác định căn cứ vào khoảng thời gian quá hạn thanh 
toán theo nguyên tắc quy dịnh tại Thông tư 87.

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

Đối với các giao dịch mua, bán chứng khoán, cho khách hàng hoặc cho bàn thân tổ chức kinh 
doanh chứng khoán: là giá trị thị trường cùa hợp dồng tính theo nguyên tắc quy định tại 
Thông tư 87;
Đối với các giao dịch cho vay mua chứng khoán ký quỹ, giao dịch bán có cam kết mua lại, 
giao dịch mua có cam kết bán lại, vay, cho vay chứng khoán: giá trị tài sản tiểm ẩn rủi ro 
thanh toán xác định theo nguyên tắc quy định tại Thông tư 87;
Đối với các khoản phải thu, trái phiếu dă dáo hạn, các công cụ nợ đã dáo hạn: là giá trị khoản 
phải thu tính theo mệnh giá, cộng thêm các khoản lãi chưa dược thanh toán, chi phí có liên 
quan và trừ đi khoản thanh toán đã thực nhận trước đó (nếu có).

Công ty được điều chỉnh giảm trừ phần giá trị tài sản bào đảm cùa dối tác, khách hàng khi xác 
định giá trị tài sàn tiêm ân rủi ro thanh toán trong trường họp các họp đông, giao dịch này đáp ứng 
đầy đủ các điều kiện sau:

• Đối tác, khách hàng có tài sản bảo đảm thực hiện nghĩa vụ cùa mình và tài sản bào đảm là
tiền, các khoản tương đương tiền, giấy tờ có giá, công cụ chuycn nhượng trên thị trường tiên
tệ, chứng khoán niêm yết, dăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán, trái phicu 
Chính phủ, trái phiếu được Bộ Tài chính bào lãnh phát hành;

• Công ty có quyền định doạt, quản lý, sử dụng, chuyển nhượng tài sản bào đảm trong trường
hợp đối tác không thực hiện nghĩa vụ thanh toán dầy đủ và đúng thời hạn dã thỏa thuận tại
các hợp đồng.

Giá trị tài sản bảo đảm = Khối lượng tài sản X Giá tài sản X (1- Hệ số rủi ro thị trường).

Giá tài sàn và Hệ số rủi ro thị trường được xác dịnh theo nguyên tắc quy định tại Thông tư 87.
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Bán thuyết m inh Báo cáo tỹ lệ an toàn  tà i chính (tiếp theo)______________________________________

Khi xác định giá trị rủi ro thanh toán, Công ty được bù trừ ròng song phương giá trị tài sàn tiềm 
ẩn rủi ro thanh toán trong trường họp dáp ứng đầy đù các điều kiện sau:

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

• Rủi ro thanh toán phát sinh đối với cùng một loại hình giao dịch theo quy định tại khoản 1 
Điều 10 Thông tư 87;

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

Giá trị rủi ro thanh toán dược diều chỉnh tăng thêm trong các trường họp sau:

• Tăng thêm 10% trong trưòng họp giá trị khoản cho vay đối với một tổ chức, cá nhân và nhóm 
tổ chức, cá nhân liên quan (nếu có), chiếm từ 10% tới 15% vôn chù sở hữu;

• Tăng thêm 20% trong trưòĩig hợp giá trị khoản cho vay đối với một tổ chức, cá nhân và nhóm 
tổ chức, cá nhân liên quan (nếu có), chiếm từ 15% tới 25% vốn chù sò' hữu;

• Tăng thcm 30% trong trường họp giá trị khoản cho vay dối với một tổ chức, cá nhân và nhóm 
tồ chức, cá nhân liên quan (nếu có), hoặc một cá nhân và các bên liên quan tới cá nhân đó 
(nếu có), chiếm từ 25% vốn chù sở hữu trở lên.

Trường họp đối tác đã hoàn toàn mất khả năng thanh toán, toàn bộ khoản thiệt hại tính theo giá trị
hợp đồng được giảm trừ đi từ vốn khả dụng.

Phạm Văn Hùng 
Ke toán trưỏng
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