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CÒNG TY TNHH CHl>NG KHOÀN YUANTA VIÉT NAM 

THÓNG TIN VÈ DOANH NGHIÉP

Giày Chùmg nhàn
Bang ky Kinh doanh So 249/GP-UB ngày 18 thàng 10 nàm 1999 do Sò Ké hoach và Oàu

tu' tình Bình Du’O’ng cap. Giày Chipng nhàn Bang ki Kinh doanh 
du’O’c dièu chình nhièu làn và làn gàn nhàt vào ngày 3 thàng 9 nàm 
2013.

Giày phép thành làp
và hoat dòng So 04/GPHBKD ngày 8 thàng 4 nàm 2000 do Ùy ban Chumg khoàn

Nhà nu’ó’c cap. Giày phép thành làp và hoat dòng dà di^gc dièu 
chình nhièu làn và làn gàn nhàt so 60/GPBC-UBCK ngày 14 thàng 
09 nàm 2020 giày phép dièu chình so 113/GPBC-UBCK ngày 15 
thàng 12 nàm 2021.

Hòi dòng thành vièn

STT Tèn thành vièn Ngu’ài dai dièn theo ùy quyèn
Ty lè phàn vón 
góp có quyèn 
bièu quyét (%)

Òng Chao Jen Kai 13.24

Òng Hwang Wei Cherng 13.23

Òng Kuo Feng Hsiang 13.23

1 Yuanta Securities Asia Financial 
Services Limited Òng Lè Minh Tàm 13.23

Òng Ooi Thean Yat Ronald Anthony 13.23

Bà Chien Wei Ching 13.23

Òng Nguyèn Thành Tùng 13.23

2 Yuanta Securities (Hong Kong) 
Company Limited

Òng Tan Pei San 3.69

Òng Wang Yi Min 3.69
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THÒNG TIN VÈ DOANH NGHIÉP 
(tièp theo)

CÒNG TY TNHH CHLFNG KHOÀN YUANTA VIÉT NAM

Ban Kiém soàt òng Ong Cheow Kheng - Truang ban 

Òng Mac Hu’u Danh - Thành vièn 

Bà Mai Thi Ngoc Duyèn - Thành vièn

Ban Tong Giàm dóc Òng Nguyèn Thành Tùng - Tong Giàm dóc kè ti> ngày 08/07/2021 

Òng Hoàng Nguyèn Còng VG - Phó Tong Giàm dóc 

Bà Lè Thi Quyèn - Phó Tong Giàm dóc

NgiFcri dai dièn theo phàp luat Òng Chao Jen Kai - Chu Tich Hoi Bòng Thành Vièn

Tru s à  chinh Tàng 4, Saigon Centre, 65 Lè Lai, Phu’óng Bén Nghé 
Quàn 1, Thành phó Ho Chi Minh, Vièt Nam

Chi nhành Cho» Lan 521 Hong Bàng, Phirfrng 14, Quàn 5, 
Thành phó Hò Chi Minh, Vièt Nam

Chi nhành Hà Nói Tàng 5A, Tòa nhà BIDV, 194 Tran Quang Khài, 
Quàn Hoàn Kiém, Hà Nói, Vièt Nam

Chi nhành Bình Du,o»ng 455 Bai Lo Bình Duang, Phiròng Phu Caóng, Thành phó Thu Dàu 
Mot, Tinh Bình Daang, Vièt Nam

Chi nhành Dóng Nai Tàng trèt, Thàp B, Tòa nhà Pegasus Plaza,
53 - 55 Vò Thi Sàu, Phiróng Quyét Thàng, 
Thành phó Bièn Hòa, Tình Bòng Nai, Vièt Nam

Chi nhành Dà Nàng Tàng 1, só 150 -  156 Nguyèn Vàn Linh, Phaang VTnh Trung, 
Quàn Hai Chàu, Thành phó Bà Nlng, Vièt Nam

Chi nhành Vùng Tàu Tàng 3, Hodeco plaza, 36 Nguyèn Thài Hoc, Phiróng 7, Thành phó 
Vung Tàu, Vièt Nam

PGD Làng Ha Phòng 202 Tàng 2, Tòa nhà Ford Thàng Long 105 Làng Ha, Bong 
Ba, Hà Nói
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CÓNG TY TNHH CHÙ’NG KHOÀN YUANTA VIÉT NAM

BÀO CÀO TÌNH HÌNH TÀI CHINH B01-CTCK
ngày 31 thàng 12 nàm 2021

Chi tièu
Ma
chi
tièu

Thuyèt
minh

Tai ngày 31 thàng 
12 nàm 2021

Tai ngày 31 thàng 
12 nàm 2020

TÀI SÀN

A. TÀI SÀN NGÀN HAN (100 = 110 + 130) 100 4.229.666.258.782 3.266.527.748.182
I. Tài sàn tài chrnh (110 = 111 ->129) 110 4.224.777.661.402 3.260.601.776.622
I.Tièn và càc khoàn tipcmg diporig tièn 111 3.1 82.208.573.990 183.092.140.280
1.1. Tìèn 111.1 82.208.573.990 183.092.140.280
1.2. Càc khoàn tiFcng dirang tièn 111.2 -
2. Càc tài sàn tài chinh ghi nhàn thóng qua lai 
lo (FVTPL) 112 3.2 136.416.700 13.981.210
3. Càc khoàn dàu tu* giu1 dén ngày dào han 
(HTM) 113 3.2 210.000.000.000 408.000.000.000
4. Càc khoàn cho vay 114 3.2 3.896.490.681.032 2.638.495.787.960
6. Dy phòng suy giàm già tri càc tài sàn tài 
chinh và tài sàn thè chàp 116 (2.487.280.054) (2.487.280.054)
7. Càc khoàn phài thu 117 3.3 35.558.137.515 32.113.255.096
7.2. Phài thu và dy thu co tire, tièn lai càc tài 
sàn tài chinh 117.2 35.558.137.515 32.113.255.096
7.2.1. Phài thu co tire, tièn lai dén ngày nhàn 117.3 29.212.301.899 19.124.603.044
7.2.2. Dy thu co tLPC, tièn lai chu’a dén ngày 
nhàn 117.4 6.345.835.616 12.988.652.052

8. Trà tarde cho ngtrdi bàn 118 2.292.449.831 845.147.024

9. Phài thu càc djch vu CTCK cung càp 119 575.600.999 525.663.717

12. Càc khoàn phài thu khàc 122 5.447.222.008 5.447.429.345
13. Dir phòng suy giàm già tri càc khoàn phài 
thu Q 129 (5.444.140.619) (5.444.347.956)
II.Tài sàn ngàn han khàc (130 = 131->139) 130 4.888.597.380 5.925.971.560
1. Tarn irng 131 43.286.370 360.926.457
3. Chi phi trà tarde ngan han 133 3.4 4.845.311.010 5.565.045.103
B. TÀI SÀN DÀI HAN (200 = 210 + 220 + 230 
+ 240 + 250 - 260) 200 76.639.195.712 82.894.246.292
II. Tài sàn có djnh 220 27.082.762.717 35.279.212.663
1. Tài sàn có djnh hCru hình 221 3.5 15.152.193.000 21.560.076.547
- Nguyèn già 222 55.656.638.297 54.229.448.597
- Già trj hao mòn luy ké (*) 223a (40.504.445.297) (32.669.372.050)

3. Tài sàn có djnh vó hình 227 3.6 11.930.569.717 13.719.136.116
- Nguyèn già 228 32.873.786.811 30.102.017.311
- Già tri hao mòn luy ké (*) 229a (20.943.217.094) (16.382.881.195)

IV.Chi phi xày dyng co’ bàn dà dang 240 15.931.740.841 15.159.001.641
V. Tài sàn dèi han khàc 250 33.624.692.154 32.456.031.988
1. Cam có, thè chàp, ky quy, ky circrc dài han 251 4.972.841.952 4.386.207.987
2. Chi phi trà tarde dài han 252 1.813.610.434 3.717.540.602
3. Tài sàn thué thu nhàp hoàn lai 253 3.10 180.854.725 194.898.356
4. Tièn nòp Quy Ho try thanh toàn 254 3.12 16.657.385.043 14.157.385.043
5. Tài sàn dài han khàc 255 3.12 10.000.000.000 10.000.000.000

TÓNG C0NG TÀI SÀN (270 = 100 + 200) 270 4.306.305.454.494 3.349.421.994.474
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B01 -  CTCKBÀO CÀO TÌNH HÌNH TÀI CHINH 
ngày 31 thàng 12 nàm 2021 (tiép theo)

CÒNG TY TNHH CHl>NG KHOÀN YUANTA VIÉT NAM

Chi tièu Ma chi 
tièu

Thuyét
minh

Tai ngày 31 thàng 
12 nàm 2021

Tai ngày 31 thàng 12 
nàm 2020

C. UCf PHÀI TRÀ (300 = 310 + 340) 300 2.053.874.345.397 1.734.503.823.285

I. No* phài trà ngàn han 310 2.051.874.345.397 1.732.503.823.285

1. Vay và ny thuè tài sàn tài chmh nqàn han 311 1.960.162.503.665 1.689.363.500.000

1.1. Vay ngàn han 312 3.11 1.960.162.503.665 1.689.363.500.000

6. Phài trà hoat dóng giao djch chòng khoàn 318 3.7 7.390.359.869 4.565.551.130

8. Phài trà nguòi bàn ngàn han 320 18.676.119 162.074.108

10. Thué và càc khoàn phài nòp Nhà niròc 322 3.8 25.433.107.035 6.347.408.616

11. Phài trà ngu’ò’i lao dòng 323 46.391.617.629 19.496.855.527

12.Càc khoàn trich nòp phuc lyi nhàn vièn 324 740.664.002 753.277.172

13. Chi phi phài trà ngàn han 325 3.9 10.411.094.865 8.099.420.920
17. Càc khoàn phài trà, phài nòp khàc ngàn 
han 329 141.200.021 2.530.613.620

19. Quy khen thiròng, phuc lyi 331 1.185.122.192 1.185.122.192
li. No’ phài trà dài han 340 2.000.000.000 2.000.000.000

11. Quy bào ve nhà dàu tu’ 355 2.000.000.000 2.000.000.000
A. VÓN CHLI SÒ HÙTJ (400 = 410 + 420) 400 2.252.431.109.097 1.614.918.171.189
I. Vón chu sò hòu 410 2.252.431.109.097 1.614.918.171.189

1. Vón dàu tu’ cùa chu sò hOu 411 2.000.924.317.200 1.500.924.317.200

1.1. Vón góp cùa chu sò hOu 411.1 2.000.000.000.000 1.500.000.000.000

1.2. Vón khàc cùa chù sò hOu 411.2 924.317.200 924.317.200

4. Quy dy trò bè sung vón dièu le 414 22.616.594.760 15.743.756.591

5. Quy dy phòng tài chinh và rùi ro nghièp vu 415 21.712.388.413 14.839.550.244

7. Lyi' nhugn chira phàn phói 417 207.177.808.724 83.410.547.154

7.1. Lyi nhuàn sau thuè dà thyc hièn 417.1 206.705.404.524 82.994.317.479

7.2. Lpi nhuàn chira thyc hièn 417.2 472.404.200 416.229.575^
TÓNG CQNG NQ PHÀI TRÀ VÀ VÓN CHÙ
s ò m Ou 440 V4Ì3Q£305;454.494 3.349^1994.474

Ngu’ò’i làp:

Dào-^FtTf^goc Thùy Btii Bình Vinh
Phó phòng Tài chinh Ké toàn Ké toàn triròng

TRACH NHICM Uhi HA*'* 

★ [ CHÓNG KHOÀN 

YUANTA
^ X V IE T il i

!iàm dóc
ung

Thành phó Ho Chi Minh, Viét Nam 
Ngày 20 thàng 01 nàm 2022
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BÀO CÀO TÌNH HÌNH TÀI CHÌNH B01 -  CTCK
ngày 31 thàng 12 nàm 2021 (tiép theo)

CÓNG TY TNHH CHl>NG KHOÀN YUANTA VIÉT NAM

CÀC CHI TIÉU NGOÀI BÀO CÀO TÌNH HÌNH TÀI CHÌNH

Chi tièu
Ma
chi
tièu

Thuyèt
minh Tai ngày 31 thàng 

12 nàm 2021
Tai ngày 31 thàng 12 

nàm 2020
8. Tài sàn tài chinh nièm yét/dàng ky giao dich 
tai VSD cùa CTCK 008 32.020.000 6.750.000
9. Tài sàn tài chinh dà lini ky tai VSD và chu’a 
giao djch cùa CTCK 009 506.430.000 506.990.000
12. Tài sàn tài chinh chu’a Imi ky tai VSD cùa 
CTCK 012 610.000 70.000
1 .Tài sàn tài chinh nièm yét/dàng ky giao djch 
tai VSD cùa Nhà dàu tu’ 021 8.929.959.117.867 8.750.495.987.209
a. Tài sàn tài chinh giao djch tu’ do chuyèn 
nhu’O’ng 021.1 7.525.644.390.000 7.524.009.960.000

b. Tài sàn tài chinh han ché chuyèn nhu’O’ng 021.2 14.272.000.000 2.361.900.000

c.Tài sàn tài chinh giao djch càm có 021.3 975.076.070.000 815.489.040.000

d.Tài sàn tài chinh phong tòa, tam giu’ 021.4 23.301.130.000 105.112.440.000

e. Tài sàn tài chinh chò thanh toàn 021.5 297.597.900.000 290.968.710.000

Tài sàn ky quy cùa Nhà dàu tu’ 021.7 94.067.627.867 12.553.937.209
2. Tài sàn tài chinh dà lu’u ky tai VSD và dura 
giao djch cùa Nhà dàu tu’ 022 29.194.860.000 29.277.900.000
a. Tài sàn tài chinh dà lu’u ky tai VSD và dura 
giao djch, tu’ do chuyèn nhu’O’ng 022.1 29.194.860.000 29.277.900.000
b. Tài sàn tài chinh dà lu’u ky tai VSD và chu’a 
giao djch, han ché chuyèn nhirang 022.2

3. Tài sàn tài chinh chà vè cùa Nhà dàu tu’ 023 729.311.421.500 331.383.066.320

7. Tièn gi>i cùa khàch hàng 026 938.212.261.852 466.437.100.241

7.1. Tièn giri hoat dóng mói giói chù’ng khoàn 027 844.144.633.985 453.883.163.032

7.1.1 Tièn giri ky quy cùa Nhà dàu tu’ tai VSD 027.1 94.067.627.867 12.553.937.209
8. Phài trà Nhà dàu tu’ vè tièn giri giao djch 
chù’ng khoàn theo phu’O’ng thirc CTCK quàn ly 031 844.123.870.410 453.852.461.882
8.1. Phài trà Nhà dàu tu’ trong nu’ó’c vè tièn giri 
giao djch chù’ng khoàn theo phu’O’ng thirc 
CTCK quàn ly 031.1 811.978.561.574 448.045.122.657
8.2. Phài trà Nhà dàu tu’ nu’ó’c ngoài vè tièn 
giri giao djch chù’ng khoàn theo phu’O’ng thirc 
CTCK quàn ly 031.2 32.145.308.836 5.807.339.225

12.Phài trà co tire, góc và lai trài phiéu 035 20.763.575 30.701.150

Oào Thi Ngoc Thùy
Phó phòng Tài chinh Ké toàn

Bùi Oình Vinh 
Ké toàn tru'àng

hanhTùng 
ongGiàm dóc

Thành phó Ho Chi Minh, Vièt Nam 
Ngày 20 thàng 01 nàm 2022

6



BÀO CÀO KÉT QUÀ HOAT OÒNG B02 -  CTCK
cho ky bào cào quy 4 nàm 2021 két thuc ngày 31 thàng 12 nàm 2021 _______ _________________________________________ _____ _______________________

CÓNG TY TNHH CHLFNG KHOÀN YUANTA VIÉT NAM

Chi tiéu
Ma
chi
tiéu

Thuyét
minh Quy nàm nay Quy nàm tru’ó’c

Luy ké tù  dàu nàm 
dén cuòi quy này 

(Nàm nay

Lùy ké tip dàu nàm 
dèn cuòi quy này 

(Nàm tru’ó’c)
I. DOANH THU HOAT OÒNG

1.1. Lai tu’ càc tài sàn tài chinh ghi nhgn thòng qua lài/lò (FVTPL) 01 4.1 475.731.686 3.781.676 952.793.273 4.698.086.316
a. Lai bàn càc tài sàn tài chinh 01.1 4.1 423.492.300 96.457 803.167.140 23.201.397
b. Chènh lèch tàng dành già Igi càc TSTC thòng qua lài/lò 01.2 4.1 51.672.313 3.483.859 148.139.158 4.672.484.559
c. Co tire, tièn lai phàt sinh tu’ tài sàn tài chinh FVTPL 01.3 4.1 567.073 201.360 1.486.975 2.400.360
1.2. Lai tu’ càc khoàn dàu tu’ nàm gii} dèn ngày dào han (HTM) 02 4.1 2.593.643.839 6.062.679.449 12.040.279.455 17.691.199.997
1.3. Lai tu’ càc khoàn cho vay và phài thu 03 4.1 79.926.573.858 54.405.640.058 285.451.870.134 181.551.117.307
1.6. Doanh thu nghièp vy mói giói chumg khoàn 06 4.1 92.006.154.042 35.341.499.870 276.827.356.947 87.725.238.176
1.7. Doanh thu nghièp vy bào lanh, dgi ly phàt hành chi>ng khoàn 07 4.1 10.767.500.000 5.387.500.000 19.767.500.000 5.387.500.000
1.8. Doanh thu nghièp vy tu’ vàn dàu tu’ chi>ng khoàn 08 4.1 124.060.509 261.330.176 564.553.676 543.014.768
1.09. Doanh thu nghièp vy lu’u ky chù’ng khoàn 09 4.1 1.215.751.757 850.650.569 3.587.002.351 2.693.529.063
1.10. Doanh thu hogt dòng tu’ vàn tài chinh 10 4.1 225.000.000 120.937.687 7.131.238.569 325.937.687

1.11. Thu nhàp hoat dòng khàc 11 4.1 . 4.581.471.376
CQng doanh thu hogt dpng (20 = 01 >11 ) 20 187.334.415.691 102.434.019.485 610.904.065.781 300.615.623.314
II. CHI PHI HOAT OQNG

2.1. Lo càc tài sàn tài chinh ghi nhàn thòng qua lai lò (FVTPL) 21 4.3 32.901.053 728.786 185.932.092 5.179.304.316

a. Lo bàn càc tài sàn tài chinh 21.1 . 108.011.090 4.128.784.728
b. Chènh lèch giàm dành già Igi càc TSTC FVTPL 21.2 32.901.053 728.786 77.921.002 1.050.519.588
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CÓNG TY TNHH CHl>NG KHOÀN YUANTA VIÉT NAM
BÀO CÀO KÉT QUÀ HOAT DQNG (tiép theo) B02 -  CTCK
cho ky bào cào quy 4 nàm 2021 két thuc ngày 31 thàng 12 nàm 2021 _______ _________________ ________________ _________ _______________

Chi tièu

Ma
chi
tièu

Thuyèt
minh Quy nàm nay Quy nàm tru>6c

Lùy kè tù1 dàu 
nàm dén cuòi quy 

này (Nàm nay)

Lùy ké tip dàu 
nàm dèn cuòi quy 

này (Nàm triple)

2.4. Chi phi dy phòng tài sàn tài chinh, xi> ly tón that càc khoàn phài 
thu khó dòi và lò suy giàm tài sàn tài chinh và chi phi di vay cùa càc 
khoàn cho vay 24 4.3 12.484.061.578 7.155.227.873 45.569.652.084 37.370.252.233

2.6. Chi phi hogt dQng ty doanh 26 4.3 5.219.394 42.456 5.347.826 2.377.365

2.7. Chi phi nghiyp vy mói giòi chipng khoàn 27 4.3 78.285.348.330 40.318.151.573 255.966.091.145 115.477.957.881

2.8. Chi phi nghièp vy bào lành, dgi ly phàt hành chipng khoàn 28 4.3 3.591.000.000 9.591.000.000

2.10. Chi phi nghièp vy lini ky chipng khoàn 30 4.3 2.401.240.082 1.713.140.997 8.744.520.837 5.772.877.069

2.11. Chî phi hogt d Q n g  tu- vàn tài chinh 31 4.3 1.716.464.727 734.961.949 4.494.551.461 2.280.017.144

Còng chi phi hoat dQng (40 = 21->32) 40 98.516.235.164 49.922.253.634 324.557.095.445 166.082.786.008

III. DOANH THU HOAT DQNG TÀI CHINH

3.1. Chènh lèch lai ty già hói doài dà và chipa thyc hi#n 41 911.205 _ 1.171.493 9.838

3.2. Doanh thu dy thu co tipc, lai tièn gm ngàn hàng khòng co djnh 42 4.2 119.776.649 36.811.418 1.167.141.120 908.242.237

Cgng doanh thu ho?t dQng tài chinh (50 = 41->44) 50 120.687.854 36.811.418 1.168.312.613 908.252.075

IV. CHI PHI TÀI CHINH

4.1. Chènh lèch lo ty già hói doài dà và chipa thyc hièn 51 303.268 102.189 47.241.828 357.920

CQng chi phi tài chinh (60 = 51->56) 60 4.4 303.268 102.189 47.241.828 357.920

VI. CHI PHI QUÀN LY CÒNG TY CHIPNG KHOÀN 62 4.4 46.578.256.175 27.840.501.310 115.478.785.198 77.988.220.307

VII. KÉT QUÀ HOAT DQNG (70= 20+50-40-60-61-62) 70 42.360.308.938 24.707.973.770 171.989.255.923 57.452.511.154
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CÒNG TY TNHH CHl>NG KHOÀN YUANTA VIÉT NAM
BÀO CÀO KÉT QUÀ HOAT DÓNG (tiép theo) B02 -  CTCK
cho ky bào cào quy 4 nàm 2021 két thùc ngày 31 thàng 12 nàm 2021

Chi tièu

Mà
chi
tièu

Thuyèt
minh Quy nàm nay Quy nàm tru’ó’c

Lùy ké ti> dàu 
nàm dèn cuòi quy 

này (Nàm nay)

Lùy ké tir dàu 
nàm dèn cuòi quy 

này (Nàm tru’ó’c)
Vili. THU NHÀP KHÀC VÀ CHI PHI KHÀC

8.1. Thu nhàp khàc 71 4.2 241.857.542 208.604.627 516.667.811 842.514.797

8.2. Chi phi khàc 72 20.000.000 155.604.691

Cpng két qua hogt dQng khàc (80= 71-72) 80 241.857.542 208.604.627 496.667.811 686.910.106

IX. TÓNG LQ’I NHUÀN KÉ TOÀN TRU’Ó’C THUÉ (90=70 + 80) 90 42.602.166.480 24.916.578.397 172.485.923.734 58.139.421.260

9.1. Lq’ì nhuàn dà thyc hièn 91 42.583.395.220 24.913.823.324 172.415.705.578 54.517.456.289

9.2. Lq’ì nhuàn elitra thi/c hièn 92 18.771.260 2.755.073 70.218.156 3.621.964.971

X. CHI PHI THUÉ TNDN 100 8.996.066.750 (203.597.967) 34.972.985.826 10.109.225.076
10.1.Chi phi thué TNDN hiàn hành 100.1 8.992.480.124 (204.148.982) 34.958.942.195 9.384.832.082

10.2.Chi phi thué TNDN hoàn lai 100.2 3.586.626 551.015 14.043.631 724.392.994

XI. LOI NHUÀN KÉ TOÀN SAU THUÉ TNDN (200 = 90 - 100) 200 33.606.099.730 25.120.176.364 137.512.937.908 48.030.196.184

Tóng thu nhàp toàn dién 400 3 3 ^ 6 ^ 9 ^ S f ; ^  25.120.176.364 127:5^2^93^908 48.030.196.184

Dào Thi'MÉjoc Thùy 
Phó phòng Tài chinh Ké toàn

Thành phó Ho Chi Minh, Viét Narri 
Ngày 20 thàng 01 nàm 2022

Bùi Oinh Vinh 
Ké toàn tru’ó’ng

9



CÓNG TY TNHH CHLFNG KHOÀN YUANTA VIÉT NAM
B03b -  CTCK

BÀO CÀO LIPU CHUYÉN TIÈN TÉ 
(Theo phipong phàp giàn tièp)

Chi tièu Ma chi 
tièu

Thuyèt
minh

Lùy kè tà dàu nàm dén cuòi 
quy này nàm nay

Lùy kè tà  dàu nàm dén cuòi quy 
này nàm tru’ó’c

I. Lipu chuyén tièn tù5 hoat 
dóng kinh doanh
1. Lai nhuàn truac Thué Thu 
nhàp doanh nghièp 01 172.485.923.734 58.139.421.260
2. Bièu chình cho càc khoàn: 02 2.508.487.408 3.949.169.988
- Khàu hao TSC0 03 12.470.180.546 12.541.707.575

- Càc khoàn da phòng 04 (207.337) 2.486.796.409

- Chi phi lai vay 06 25.596.651.714 21.022.422.424

- Lai lò hoat dóng dàu tu’ 07 . 11.498.676

- Da thu tièn lai 08 (35.558.137.515) (32.113.255.096)
3. Tàng càc chi phi phi tièn 
tè 10 77.921.002 (1.436.276.821)
- Lò dành già lai già tri càc tài 
sàn tài chinh ghi nhàn thòng 
qua lài/ló FVTPL 11 77.921.002 1.050.519.588
- Lò suy giàm già tri càc khoàn 
vay 13 (2.486.796.409)
4. Giàm càc doanh thu phi 
tièn tè 18 (148.139.158) 4.672.484.559
- Lai dành già lai già tri càc tài 
sàn tài chinh ghi nhàn thòng 
qua lài/lò FVTPL 19 (148.139.158) 4.672.484.559
5. Lai nhuàn tà hoat dóng 
kinh doanh truac thay dòi 
vón Iipu dóng 30 (1.041.630.511.297) (1.272.841.536.212)
- Tàng /giàm tài sàn tài chinh 
ghi nhàn thòng qua lai/lo 
FVTPL 31 (122.435.490) 25.646.523
- Tàng /giàm càc khoàn dàu tu 
già dén ngày dào han (HTM) 32 198.000.000.000 (288.000.000.000)
- Tàng /giàm càc khoàn cho 
vay 33 (1.257.994.893.072) (983.581.469.387)
(-) Tàng, (+) giàm phài thu bàn 
càc tài sàn tài chinh 35
(-) Tàng. (+) giàm càc khoàn 
phài thu và da thu co tàc, tièn 
lai càc tài sàn tài chinh 36 31.175.851.416 (11.845.488.349)
(-) Tàng. (+) giàm càc khoàn 
phài thu càc djch vu CTCK 
cung càp 37 (49.937.282) 34.074.387.788
(-) Tàng. (+) giàm càc khoàn 
phài thu khàc 39 (1.447.095.470) 409.182.922

-Tàng /giàm càc tài sàn khàc 40 1.648.979.921 2.382.600.217
-Tàng /giàm chi phi phài trà 
(khóng bao gòm chi phi lai vay) 41 (4.810.121.597) (4.544.173.071)

- Tàng /giàm chi phi trà truóc 42 719.734.093 406.069.536
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BÀO CÀO LUTJ CHUYÉN TIÈN TÉ (tièp theo)
(Theo phu’O’ng phàp giàn tiép)

CÒNG TY TNHH CHl>NG KHOÀN YUANTA VIÉT NAM

Chi tièu
Ma
chi
tièu

Thuyét
minh

Luy ké tip dàu nàm dén cuòi 
quy này nàm nay

Lùy ké tip dàu nàm 
dèn cuòi quy này nàm 

tripòc

(-) Thué TNDN dà nòp 43 (26.320.569.700) (4.641.803.956)

(-) Lai vay dà tra 44 (18.474.856.172) (19.754.472.229)
- Tàng /giàm phài tra cho ngifòi 
bàn 45 (143.397.989) 162.074.108
- Tàng/giàm càc khoàn trich nòp 
phuc lo-i nhàn vièn 46 (12.613.170) (840.605.649)
- Tàng/giàm thué và càc khoàn 
phài nòp Nhà nude (khòng bao 
gòm thué TNDN dà nòp) 47 10.447.325.924 (1.432.755.231)
- Tàng /giàm phài trà ngirói lao 
dóng 48 26.894.762.102 3.386.734.706
- Tàng /giàm phài trà, phài nòp 
khàc 50 421.351.509 2.774.200.955
- Tièn chi khàc tir hoat dóng kinh 
doanh 52 (1.562.596.320) (1.821.665.095)
Lini chuyén tièn thuàn tip hoat 
dóng kinh doanh 60 (866.706.318.311) (1.207.516.737.226)
II. Lini chuyén tièn tù5 hoat dóng 
dàu tu’
1 .Tièn chi dè mua sam, xày dumg 
TSC0, BBSBT và càc tài sàn khàc 61 (4.976.251.644) (15.463.601.233)
Lini chuyén tièn thuàn tù5 hoat 
dóng dàu tu» 70 (4.976.251.644) (15.463.601.233)
III. Lini chuyén tièn tip hoat 
dóng tài chinh
I.Tièn thu tù phàt hành co 
phièu, nhàn vòn góp cùa chù sò1 
hìpu 71 500.000.000.000 500.000.000.000

3.Tièn vay góc 73 8.865.095.699.061 5.261.540.000.000
3.2. Tièn vay khàc 73.2 8.865.095.699.061 5.261.540.000.000

4.Tièn chi trà no’ góc vay 74 (8.594.296.695.396) (4.497.436.700.000)

4.3. Tièn chi trà góc vay khàc 74.3 (8.594.296.695.396) (4.497.436.700.000)
Lipu chuyén tièn thuàn tip hoat 
dóng tài chinh 80 770.799.003.665 1.264.103.300.000
IV. Tàng/giàm tièn thuàn trong 
ky 90 (100.883.566.290) 41.122.961.541
V. Tièn và càc khoàn tipong 
dirorig tièn dàu ky 101 183.092.140.280 141.969.178.739

- Tièn 101.1 183.092.140.280 141.969.178.739
- Càc khoàn tirang dircng tièn 101.2
VI. Tièn và càc khoàn tipomg 
dipcng tièn cuòi ky 103 82.208.573.990 183.092.140.280

- Tièn 103.1 82.208.573.990 183.092.140.280

- Càc khoàn tirong dirang tièn 103.2
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CÒNG TY TNHH CHl>NG KHOÀN YUANTA VIÉT NAM

PHÀN LUTJ CHUYÉN TIÈN TÉ HOATDÓNG MÒI GIÓI, ÙY THÀC CÙA KHÀCH HÀNG

Chi tiéu
Ma
chi
tièu

Thuyèt
minh

Lùy kè tó dàu nàm dèn 
cuòi quy này nàm nay

Lùy kè tó dàu nàm dèn 
cuòi quy này nàm tripóc

I. Llpu chuyén tièn hoat dòng mói giói, ùy 
thàc cùa khàch hàng
1. Tièn thu bàn chóng khoàn mói giói cho 
khàch hàng 01 89.207.811.816.600 24.482.903.399.840
2. Tièn chi mua chóng khoàn mói giói cho 
khàch hàng 02 (92.807.371.270.820) (27.098.104.746.300)
7. Nhgn tièn gói dè thanh toàn giao djch 
chóng khoàn cùa khàch hàng 07 61.970.993.909.507 21.110.500.521.500
Tièn gói ky quy cùa Nhà dàu tu’ tai VSD 07.1 81.513.690.658 12.553.937.209
8. Chi tra thanh toàn giao djch chóng khoàn 
cùa khàch hàng 08 (57.981.986.085.424) (18.157.870.397.980)
11. Chi tra phi Imi ky chóng khoàn cùa 
khàch hàng 11 (2.892.957.335) (2.485.326.042)
14. Tièn thu cùa To chóc phàt hành chóng 
khoàn 14 532.738.476.003 20.751.905.360
15. Tièn chi tra To chóc phàt hành chumg 
khoàn 15 (529.032.417.578) (21.006.574.210)
Tàng/giàm tièn thuàn trong ky 20 471.775.161.611 347.242.719.377
II. Tièn và càc khoàn tirong dupong tièn 
dàu ky cùa khàch hàng 30 466.437.100.241 119.194.380.864
Tièn giri ngàn hàng dàu ky: 31 466.437.100.241 119.194.380.864
-Tièn giri cùa Nhà dàu tu’ vè giao djch chùmg 
khoàn theo phu’omg thóc CTCK quàn ly 
Trong dó có ky han: 32 453.883.163.032 109.742.419.608
-Tièn gói cùa Nhà dàu tu’ vè GDCK tai VSD 32.1 12.553.937.209 9.451.961.256
III. Tièn và càc khoàn tu’ong dipomg tièn 
cuòi ky cùa khàch hàng 40 938.212.261.852 466.437.100.241
Tièn gói ngàn hàng cuoi ky: 41 938.212.261.852 466.437.100.241
-Tièn gói cùa Nhà dàu tu’ vè giao djch chóng 
khoàn theo phirang thóc CTCK quàn ly 
Trong dó có ky han 42 844.123.870.410 453.852.461.882
-Tièn gói cùa nhà dàu tu’ vè giao djch chóng 
khoàn tai VSD 42.1 94.067.627.867 12.553.937.209^
-Tièn gói cùa tò chóc phàt hành 45 r_____20.763.575 30.201/150

Oào Thi Ngoc Thùy
Phó phòng Kè toàn tài chinh

Thành phó Ho Chi Minh, Vièt Nam 
Ngày 20 thàng 01 nàm 2022
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CÓNG TY TNHH CHLPNG KHOÀN YUANTA VIÉT NAM 

BÀO CÀO TÌNH HÌNH BIÉN DONG VÓN CHÙ SÒ  HUTJ
B04 -  CTCK

CHiTIÈU
Sò dip dàu quy Sò tànq/giàm Sò du> cuòi quy

Quy 4/2020 Quy 4/2021 Quy 4/2020 Quy 4/2021
Quy 4/2020 Quy 4/2021Tàng Giàm Tàng Giàm

I. Bièn dpng 
vón chù sò’ 
hQ>u
1. Vón dàu tu- 
cùa chù sò hihj 1.500.000.000.000 1.500.000.000.000 500.000.000.000 1.500.000.000.000 2.000.000.000.000
3. Quy dy’ trQ’ 
vón dièu lè 13.487.125.381 15.743.756.591 2.256.631.210 6.872.838.169 15.743.756.591 , 22.616.594.760
4. Quy dy 
phòng tài chinh 
và mi ro nghiòp 
vy 12.582.919.034 14.839.550.244 2.256.631.210 6.872.838.169 14.839.550.244/ 21.712.388.413
7. Càc quy khàc 
thuQC vón chù 
sò hu-u 924.317.200 924.317.200 924.317.200 924.317.200

8. Lĉ i nhugn 
chi^a phàn phói 62.803.633.210 187.317.385.332 20.607.073.721 159.777 19.861.655.198 1.231.806 83.410.547.154 207.177.808.724

Tong cpng 1.589.797.994.825 1.718.825.009.367 25.120.336.141 159.777 533.607.331. =5^.231.806 1.614.918.171.189 2*262.431.109.097

Dào Thfl^gpc Thùy 
Phó phòng Ké toàn tài chinh 
Thành phó Ho Chi Minh, V i#  Narri 
Ngày 20 thàng 01 nàm 2022

Bùi Dlnh Vinh 
Ké toàn tru’ó’ng



CÓNG TY TNHH CHl>NG KHOÀN YUANTA VIÉT NAM

B09 -  CTCK

THUYÉT MINH BÀO CÀO TÀI CHÌNH
CHO KY KÉ TOÀN KÉT THÙC NGÀY 31 THÀNG 12 NÀM 2021 

1 BÀCOIÉM HOAT DÓNG CÙA CÓNG TY 

Giày phép thành làp và hoat dóng

Cóng ty TNHH Chang Khoàn Yuanta Viét Narri (“Còng ty”) daac thành làp tai Viét Nam theo giày 
chang nhàn Oàng ky Kinh doanh so 060250 do Sa Ké hoach và Bau tu’ tìnti Bình Daang càp vào 
ngày 28 thàng 12 nàm 1999. Còng ty dime thành làp theo Giày phép Thành làp và Hoat dòng so 
04/GPHBKD do Ùy ban Chang khoàn Nhà naóc càp ngày 8 thàng 4 nàm 2000 và giày phép dièu 
chình sò 127/GPBC-UBCK ngày 14 thàng 6 nàm 2019, giày phép dièu chình so 60/GPBC-UBCK 
ngày 14 thàng 09 nàm 2020 và giày phép dièu chình so 113/GPBC-UBCK ngày 15 thàng 12 nàm 
2021.

Tru sey chình và thóng tin lièn hè

Còng ty có tru sò chình dàt tai Tàng 4, Saigon Centre, 65 Lè Lai, Phaóng Bén Nghé, Quàn 1, 
Thành phó Ho Chi Minh, Viét Nam.

Dièu lè hoat dóng

Dièu lè Hoat dòng Còng ty d rang  khoàn dà dime thòng qua tai Hòi dòng thành vièn ngày 15 
thàng 12 nàm 2021.

Hoat dóng chình

Mòi gioì chang khoàn, tu’ doanh chCrng khoàn, bào lành phàt hành chirng khoàn, lau ky drang 
khoàn, ta vàn dàu ta chang khoàn và giao dich ky quy chimg khoàn.

Quy mó vón

Vón dièu lè cùa Còng ty theo Giày phép thành làp và hoat dóng là 2.000 ty dòng.

Muc tièu dàu tu’ và han che dàu tu’

Còng ty hoat dòng vói muc tiéu là dóng góp cho sa phàt trièn cùa thi traóng chang khoàn, dem 
lai lai ìch cho khàch hàng, càc nhà dàu ta và co dóng cùa Còng ty.

Còng ty tuàn thù quy dinh tai Dièu 44, Thòng ta sò 210/2012/TT-BTC ngày 30 thàng 11 nàm 
2012 haóng d in  vè thành làp và hoat dóng cóng ty chang khoàn và Thòng ta sò 07/2016/TT- 
BTC ngày 18 thàng 1 nàm 2016 sóa dèi bò sung mót so dièu cùa Thóng ta sò 210/2012/TT-BTC.

Tai ngày 31 thàng 12 nàm 2021, Còng ty có 361 nhàn vièn (ngày 31 thàng 12 nàm 2020: 228 
nhàn vièn).



2 CÀC CHINH SÀCH KÉ TOÀN CHÙ YÉU

2.1 Ccy so» lap bào cào tèi chinh

Bào cào tài chinh dà dirgc làp theo theo càc Chuan mire Ké toàn Vièt Nam, Ché dò Ké toàn 
Doanh nghièp Vièt Nam, Thòng tu' 210/2014/TT-BTC ngày 30 thàng 12 nàm 2014 (“Thòng tu’
210/2014/TT-BTC”) và Thòng tu’ 334/2016/TT-BTC ngày 27 thàng 12 nàm 2016 (“Thòng tu’ 
334/2016/TT-BTC”) do Bò Tài Chinh ban hành và càc quy dinh phàp ly có lièn quan dén vièc làp 
và trình bày bào cào tài chinh àp dung cho càc còng ty chCmg khoàn hoat dòng tai Vièt Nam. Bào 
cào tài chinh diro’c làp theo nguyèn tàc già gòc ngoai tri> càc tài sàn tài chinh ghi nhàn thòng qua 
lài/lò (“FVTPL") dime do liròmg và ghi nhàn theo già tri thi tru’ò’ng hoàc già tri hap ly (trong triròng 
hgp khóng có già thi tru’ò’ng).

Bào cào tài chinh kèm theo khòng nhàm muc dich trình bày tình hình tài chinh, két qua hoat dòng,'^ 
tình hình thay dòi von chu sò hCru và càc luòng lu’u chuyen tièn tè theo càc nguyèn tac và thòncL 
lè ké toàn du’p’c chàp nhàn ò  càc niròc và càc thè ché khàc ngoài Vièt Nam. Càc nguyèn tàc va j  
thòng lè ké toàn su’ dung tai Vièt Nam có thè khàc vói càc nguyèn tàc và thòng lè ké toàn tai cà q J  
nu’ó’c và càc thè ché khàc. y

2.2 He thòng và hình thirc sò ké toàn àp dung

Còng ty su’ dung phàn mèm ké toàn theo hình thirc nhàt ky chung dè ghi so càc nghièp vu kinh té 
phàt sinh.

2.3 Nàm tài chinh

Nàm tài chinh cua Còng ty bàt dàu tir ngày 1 thàng 1 dén ngày 31 thàng 12.

2.4 Dan vj tièn tè sù5 dung trong ké toàn

Dan vi tièn tè su’ dung trong ké toàn và dirac trình bày trèn càc bào cào tài chinh là Dòng Vièt 
Nam (“VND”).

Càc nghièp vu phàt sinh bàng ngoai tè dirgc quy dòi theo ty già giao dich thac té àp dung tai ngày 
phàt sinh nghièp vu. Chènh lèch ty già phàt sinh tir càc nghièp vu này dirgc ghi nhàn là thu nhàp 
hoàc chi phi trong bào cào két qua hoat dòng.

Tài sàn và ng phài tra bàng tièn tè có gòc ngoai té tai ngày cua bào cào tình hình tài chinh làn 
lirgt dirgc quy dòi theo ty già mua và ty già bàn ngoai tè cùa ngàn hàng thirgng mai noi Còng ty 
thu’ò’ng xuyèn có giao dich àp dung tai ngày bào cào tình hình tài chinh. Càc khoàn ngoai tè giri 
ngàn hàng tai ngày cua bào cào tình hình tài chinh dirgc quy dòi theo ty già mua cùa chinh ngàn 
hàng thirang mai nai Còng ty ma tài khoàn ngoai tè. Chènh lèch ty già phàt sinh tir vièc quy dòi 
này dirgc ghi nhàn là thu nhàp hoàc chi phi trong bào cào két quà hoat dòng.

CÒNG TY TNHH CHl>NG KHOÀN YUANTA VIÉT NAM
B09 -  CTCK
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CÒNG TY TNHH CHÙ’NG KHOÀN YUANTA VIÉT NAM
B09 -  CTCK

2 CÀC CHINH SÀCH KÉ TOÀN CHÙ YÉU (tièp theo)

2.5 Tièn và càc khoàn tirong d rang  tièn

Tièn và càc khoàn timng drang tièn bao gòm tièn màt tai quy, tièn gài ngàn hàng, tièn dang 
chuyèn, càc khoàn dàu tu’ ngàn han khàc có timi han thu hòi hoàc dào han ban dàu khòng quà 
ba (3) thàng và khòng có rùi ro dàng kè trong vièc chuyèn dòi thành tièn.

Tièn gài cùa nhà dàu tu’ vè giao djch chàng khoàn và tièn gài cùa tó chipc phàt hành dime phàn 
ành tai càc chi tièu ngoài bào cào tình hình tài chinh.

2.6 Tài sàn tài chinh

(a) Phàn loai

(i) Tài sàn tài chinh ghi nhàn thóng qua lài/ló (FVTPL)

Tài sàn tài chinh FVTPL là càc tài sàn tài chinh dime nàm giù’ cho muc dich kinh doanh 
hoàc do Ban Tóng Giàm dóc xàc dinh tu’ ban dàu là du’O’c ghi nhàn thóng qua lài/lò.

Mót tài sàn tài chinh du’O’c phàn loai vào nhóm nàm giù’ dè kinh doanh néu:

• Dime mua hoàc tao ra chù yèu nhàm muc dich bàn lai/mua lai trong timi gian 
ngàn; hoàc

• Tai thài dièm ghi nhàn ban dàu nó là mót phàn cùa 1 danh muc càc còng cu tài 
chinh cu thè dime quàn ly và có bàng chàng vè vièc kinh doanh danh muc dó dé nhàm 
muc dich thu lai ngàn han; hoàc

• Còng cu phài sinh (ngoai trà càc còng cu phài sinh dime xàc dinh là mót hap 
dòng bào lành tài chinh hoàc mót còng cu phòng ngàa rùi ro hièu quà).

Tai thò’i dièm ghi nhàn ban dàu, Ban Tóng Giàm dóc sé ehi dinh mót tài sàn tài chinh là tài 
sàn tài chinh ghi nhàn thóng qua lài/lo néu vièc phàn loai này sé làm càc thóng tin vè tài sàn 
tài chinh du’O’c trinh bày mót càch hap ly han vi mót trong càc ly do sau dày:

• Vièc loai trù hoàc làm giàm dàng kè su’ khòng thóng nhàt trong ghi nhàn hoàc 
xàc dinh già tri (còn dime goi là su’ “khòng thóng nhàt kè toàn”) mà su’ khòng thóng nhàt 
này có thè bàt nguòn tu’ vièc xàc dinh già tri cùa càc tài sàn hoàc ghi nhàn lài hoàc lo 
theo càc ca sò khàc nhau; hoàc

• Mót nhóm càc tài sàn tài chinh dime quàn ly và két quà quàn ly cùa nó dime dành 
già dya trèn ca sa già tri và phù hgp vói chinh sàch quàn ly rùi ro hoàc chién lime dàu 
tu’ dà dime qui dinh và thóng tin vè nhóm tài sàn này dime cung càp nói bò cho nhùmg 
ngimi quàn ly quan trong cùa Còng ty (dime nèu rò trong Chuàn mire kè toàn - Thuyét 
minh vè càc bèn lièn quan), vi du nhir Hòi dòng thành vièn và Tóng Giàm dóc, co dòng 
lem cùa Còng ty.

Tài sàn tài chinh FVTPL dime ghi nhàn ban dàu theo già góc. Chi phi mua càc tài sàn tài 
chinh FVTPL dime ghi nhàn vào chi phi giao dich mua càc tài sàn tài chinh cùa bào cào két 
quà hoat dòng ngay khi phàt sinh. Tài sàn tài chinh FVTPL sau dó dime ghi theo già tri hap
ly-
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2 CÀC CHINH SÀCH KÉ TOÀN CHÙ YÉU (tièp theo)

2.6 Tài sàn tèi chinh (tiép theo)

(a) Phàn loai (tièp theo)

(ii) Dàu tw nàm giù óèn ngày dào han (HTM)

Càc khoàn dàu tu’ nàm giù1 dén ngày dào han là càc tài sàn tài chinh khòng phài sinh mà:

• Vièc hoàn tra là co dinh hay xàc dinh dime;
• Ngày dào han là co dinh; và
• Cóng ty có y dinh tich cu’c và có khà nàng giu» dén ngày dào han.

Cho vay nàm giù’ dén ngày dào han là càc khoàn cho vay vói muc dich thu lài hàng ky theo 
khé ime gióa càc bèn nhirng khòng dime giao dich mua, bàn trèn thi triróng nhir chóng 
khoàn.

Dir phòng càc khoàn cho vay khó dòi dime làp cho tóng khoàn cho vay càn có vào thói 
gian qua han trà ng góc theo cam két ng ban dàu (khòng tinti dén vièc già han ng gióa càc 
bèn), hoàc dime iróc tinti dira trèn vièc rà soàt cua Ban Giàm dóc dòi vói tat cà càc khoàn 
con chira thu tai thói dièm cuoi ky.

Càc khoàn dàu tir nàm gió dén ngày dào han khòng bao gòm:

• Càc tài sàn tài chinh phi phài sinh mà tai thói diém ghi nhàn ban dàu dà dime
Còng ty xép loai vào nhóm ghi nhàn theo già tri thòng qua lài/lò (FVTPL);

• Càc tài sàn tài chinh phi phài sinh dà dime Còng ty xép loai vào nhóm s in  sàng
dé bàn (AFS); và

• Càc tài sàn tài chinh phi phài sinh thòa màn dinh nghTa vè càc khoàn cho vay và 
càc khoàn phài thu.

(Hi) Càc khoàn cho vay

Càc khoàn cho vay là càc tài sàn tài chinh phi phài sinh có càc khoàn thanh toàn có dinh 
hoàc có thè xàc dinh và khòng dime nièm yét trèn thi triróng hoàn hào, ngoai tró:

• Càc khoàn mà Còng ty có y dinh bàn ngay hoàc sé bàn trong timng lai g in  dime
phàn loai là tài sàn nàm gió vi muc dich kinh doanh, và cung nhir càc loai mà tai thói
dièm ghi nhàn ban dàu dime Còng ty xép vào nhóm tài sàn tài chinh FVTPL;

• Càc khoàn dirgc Cóng ty xép vào nhóm tài sàn tài chinh s in  sàng dè bàn tai thói 
dièm ghi nhàn ban dàu; hoàc

• Càc khoàn mà ngirói nàm gió có thè khòng thu hòi dime phàn lón già tri dàu tir 
ban dàu, khòng phài do suy giàm chàt lirgng tin dung, và dirQ’c phàn loai vào nhóm tài 
sàn tài chinh sàn sàng dè bàn.

Càc khoàn cho vay dime ghi nhàn ban dàu theo già góc. Sau ghi nhàn ban dàu, càc khoàn 
cho vay dime ghi nhàn theo già tri phàn bó só dung phimng phàp lài suàt thu’C (“EIR”).

Già tri phàn bó cua càc khoàn cho vay dirgc xàc dinh bàng già tri ghi nhàn ban dàu cua tài 
sàn tài chinh tró di càc khoàn hoàn trà góc còng hoàc tró càc khoàn phàn bó luy ké tinti 
theo phimng phàp lài suàt thu’C cùa phàn chènh lèch gióa già tri ghi nhàn ban dàu và già tri 
dào han, tró di càc khoàn giàm tró dir phòng do suy giàm già tri hoàc do khòng thè thu hòi 
(néu có).
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2 CÀC CHINH SÀCH KÉ TOÀN CHÙ YÉU (tièp theo)

2.6 Tèi sàn tài chinh (tièp theo)

(a) Phàn loai (tièp theo)

(iv) Càc khoàn phài thu

Càc khoàn phài thu bao gòm nhòng khoàn phài thu bàn càc tài sàn tài chinh, phài thu và 
dp thu co tòc, tièn lài càc tài sàn tài chinh, phài thu phi djch vu cung càp, phài thu ve lòi 
giao dich chòng khoàn và càc khoàn phài thu khàc. Càc khoàn phài thu dime ghi nhàn trèn 
cor sò dòn tich và dirpc phàn ành theo già góc tri> di dp phòng do suy giàm già tri hoàc do 
khòng thè thu hòi (néu có).

Càc khoàn phài thu dime phàn loai ngàn han và dài han trèn bào cào tình hình tài chinh 
càn cCr theo ky han con lai cùa càc khoàn phài thu tai ngày cùa bào cào tình hình tài chinh.

(v) Càc tài sàn tài chinh san sàng dè bàn (AFS)

Càc tài sàn tài chinh s in  sàng de bàn (AFS) bao gòm càc tài sàn tài chinh khòng phài là 
còng cu phài sinh mà khòng dime phàn loai là FVTPL, HTM, khoàn cho vay hay phài thu. 
Tài sàn tài chinh AFS dime ghi nhàn ban dàu theo già mua bao gòm cà càc chi phi phàt 
sinh trpe tiép lièn quan dòn vige mua càc tài sàn tài chinh này. Tai ngày bào cào, tài sàn tài 
chinh AFS dime trình bày theo già tri hpp ly. Càc khoàn dàu tu’ vào còng cu vón khòng có 
già nièm yét trèn thi tru’ò’ng hoat dòng và càc khoàn dàu tu’ mà già tri khòng thè xàc dinh 
mòt càch dàng tin cày sé dime phàn ành theo già góc.

Moi khoàn lài hoàc lò phàt sinh tir tài sàn tài chinh s in  sàng dè bàn AFS khi dành già theo 
già tri hpp ly sé dime ghi nhàn trpe tiép vào vón chù so hòu (thu nhàp toàn dièn khàc), 
thòng qua vièc ghi nhàn trèn bào cào bién dòng vón chù sò hòu, ngoai trò càc khoàn lò do 
suy giàm già tri tài sàn tài chinh s in  sàng dè bàn. Vige ghi nhàn nhir vày sé tiép tue cho dén 
khi tài sàn tài chinh dime dòng ghi nhàn.

Tai thò’i dièm dòng ghi nhàn, càc khoàn lài hoàc lò IGy ké tru^c dày dà dime phàn ành vào 
vón chù sò hòu sé dime ghi nhàn vào bào cào két quà hoat dòng nhir là càc dièu chinh do 
phàn loai lai. Càc khoàn lài dime tinh theo phimng phàp lài suat thpc sé dime ghi nhàn vào 
lài/lò theo quy dinh cùa Chuan mpc Ké toàn vè doanh thu.

Lo suy giàm già tri cùa tài sàn tài chinh s in  sàng dè bàn (AFS) dime ghi nhàn trpe tiép vào 
vón chù sò hòu trim c dày (néu có), khi có bàng chòng khàch quan cho thày tài sàn tài chinh 
s in  sàng dé bàn AFS bi suy giàm già tri thì lò luy ké dà dime ghi nhàn trirc tiép vào vón chù 
sp hòu sé dime chuyèn sang ghi nhàn vào lài/lò nho là mòt bùt toàn dièu chinh do phàn 
loai lai màc dù tài sàn dò dura bi dòng ghi nhàn.

(b) Phàn loai lai

(i) Phàn loai lai khi bàn tài sàn tài chinh khòng thuóc nhóm FVTPL

Khi bàn càc tài sàn tài chinh khòng thuòc loai tài sàn tài chinh FVTPL, Còng ty phài thirc 
hièn phàn loai lai càc tài sàn tài chinh tò càc loai tài sàn khàc có lièn quan vè tài sàn tài 
chinh FVTPL.
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2 CÀC CHINH SÀCH KÉ TOÀN CHÙ YÉU (tièp theo)

2.6 Tèi sàn tèi chinh (tièp theo)

(b) Phàn loai lai (tiép theo)

(ii) Phàn loai lai do thay dèi dir dinh hoàc khà nàng nàm giù

Còng ty du’gc phàn loai lai càc tài sàn tài chinh vào nhóm tài sàn tài chinh khàc phù hgp do
thay dói d i/ dinh hoàc khà nàng nàm giO», theo dó:

• Tài sàn tài chinh FVTPL phi phài sinh và khóng bi yèu càu phàn loai vào nhóm tài 
sàn tài chinh FVTPL vào lue ghi nhàn ban dàu có thè du’gc phàn loai lai vào nhóm cho 
vay và phài thu trong mòt so tru’óng hgp dàc bièt hoàc vào nhóm tièn và tirang duang 
tièn néu thòa màn càc dièu kièn du’gc phàn loai vào nhóm này.

• Càc khoàn lài, lò dà ghi nhàn do dành già lai tài sàn tài chinh FVTPL tru’ó’c thò*i 
dièm phàn loai lai sé khóng du’gc hoàn nhàp.

• Néu do thay dói d i/ dinh hoàc khà nàng nàm giù’, vièc phàn loai mòt khoàn dàu 
tu’ vào nhóm nàm giO dén khi dào han khóng còn phù hgp thì khoàn dàu tu' dó phài 
du’gc chuyèn sang nhóm tài sàn tài chinh AFS và phài dinh già lai theo già tri hgp ly. 
Chènh léch giOa già tri ghi so và già tri hgp ly sé du’gc ghi nhàn vào Bào cào két quà 
hoat dòng-Chènh léch dành già tài sàn theo già tri hgp ly.

(c) Ghi nhàn/chàm di>t ghi nhàn

Vièc mua và bàn càc tài sàn tài chinh du’gc ghi nhàn theo ngày thgc hièn giao dich là tai ngày 
Còng ty ky két hgp dòng mua hoàc bàn càc khoàn tài sàn tài chinh dó. Càc tài sàn tài chinh du’gc 
chàm dót ghi nhàn khi quyèn nhàn dòng tièn tir càc tài sàn tài chinh dà hét han hoàc vè bàn chàt 
Còng ty dà chuyèn giao toàn bò rùi ro và Igi ich gàn lièn vói quyèn só hCru càc tài sàn tài chinh 
dó.

Khi Còng ty chuyèn giao quyèn thu tièn phàt sinh tir tài sàn hoàc dà ky hgp dòng chuyèn giao vó’i 
bèn thi> ba nhung vàn chua chuyèn giao phàn lón moi rùi ro và Igi ich gàn lièn vói tài sàn hoàc 
chuyèn giao quyèn kièm soàt dói vói tài sàn, tài sàn vàn dirgc ghi nhàn là tài sàn cua Còng ty. 
Trong tru’óng hgp dó, Còng ty cùng ghi nhàn mòt khoàn ng phài trà tu’O’ng óng. Tài sàn du’gc 
chuyèn giao và ng phài trà tu’O’ng óng du’gc ghi nhàn trèn ca só phàn ành quyèn và nghTa vu mà 
Còng ty gió lai.

Vièc tiép tue tham già mà có hình thóc bào lành càc tài sàn chuyèn nhirgng sé du’gc ghi nhàn 
theo già tri nhò han gióa già tri ghi só ban dàu cua tài sàn và só tièn tói da mà Còng ty du’gc yèu 
càu phài thanh toàn.
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2 CÀC CHINH SÀCH KÉ TOÀN CHÙ YÉU (tièp theo)

2.6 Tài sàn tèi chinh (tièp theo)

(d) Ghi nhàn ban dàu

Tài sàn tài chinh dime ghi nhàn ban dàu theo già góc.

Co phiéu thimng và co toc chia bàng co phiéu du’p’c hach toàn vào càc khoàn dàu to vói già tri 
bàng khóng (0).

(e) Già trj hop ly cua tài sàn tài chinh

Cóng ty àp dung chinh sàch dành già lai già tri ho-p ly cua tài sàn tài chinh hàng thàng và khoàn 
chènh lèch dành già lai sé dime ghi nhàn lùy ké vào khoàn muc chènh lèch tàng/(giàm) dành già 
lai càc tài sàn tài chinh FVTPL thuòc bào cào két quà hoat dòng.

Tai ngày làp bào cào tình hình tài chinh, càc tài sàn tài chinh du’p’c dành già lai theo già tri hpp ly. 
Còng ty àp dung nguyèn t ic  t ic  dinh già tài sàn tài chinh theo Thóng to 146/2014/TT-BTC do Bò 
Tài chinh ban hành ngày 6 thàng 10 nàm 2014 vè quy che tài chinh cua còng ty chóng khoàn và 
còng ty quàn ly quy de làm càn có de dành già lai tài sàn tài chinh, cu thè nhu’ sau:

(i) Cè phiéu nièm yét trèn càc Sò giao dich chùng khoàn, cè phiéu cùa cóng ty dai chung dàng 
ki giao dich trèn thi triròng giao dich cé phiéu cua cóng ty dai chùng eh ira nièm yét (UPCOM)

Càc co phiéu này dime dành già lai càn cip vào già dòng eòa tai ngày dành già lai hoac già 
dòng eòa tai ngày có giao dich g in  nhat.

(ii) Có phiéu dà dàng ky, hru ky nhtrng chwa nièm yét, chwa dàng ky giao dich tai Trung tàm 
Lltu ky Chùng khoàn Vièt Nam ("VSD”)

Càc có phiéu này dime dành già lai theo già tri trung bình cua càc giao dich dpa trèn già 
giao dich trong bào già cùa tói thièu ba (3) tó chòc bào già khòng phài là ngu’ói có lièn quan 
tai ngày giao dich g in  nhàt trutoc ngày dành già lai nhu’ng khòng quà mòt thàng tình dén 
ngày dành già lai. Ngu’ói quàn ly, dièu hành cùa don vi du’p’c toa chon bào già và ngu’ói 
quàn ly, dièu hành cùa dan v| nhàn bào già khòng phài là ngu’ói có lièn quan theo quy dinh 
cùa Luàt Chóng khoàn.

(Hi) Tién gùi có ky han

Tièn gù’i có ky han du’p’c dinh già bàng già tri tién gòi còng lai phài thu tinti tói ngày làp bào 
cào tài chinh.
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2 CÀC CHINH SÀCH KÉ TOÀN CHÙ YÉU (tièp theo)

2.6 Tài sàn tèi chmh (tièp theo)

(f) Trich lap dir phòng càc khoàn cho vay

Di/ phòng càc khoàn cho vay dime làp khi có su’ suy giàm vè già tri có thè thu hòi cùa càc khoàn 
giao dich ky quy và tam Crng giao dich chimg khoàn. Mire trich làp dir phòng dime xàc dinh bàng 
chènh lèch cùa già tri tài sàn dàm bào và già tri ghi so cùa khoàn giao dich ky quy và tam Crng 
giao djch chimg khoàn tai ngày làp bào cào tình hình tài chmh.

(g) Dir phòng càc khoàn phài thu

Càc khoàn phài thu dime xem xét trich làp dir phòng mi ro theo tuoi no quà han cùa khoàn ne? 
hoàc theo dir kién tón thàt có thè xày ra trong trimng hgp khoàn no chira dén han thanh toàn 
nhirng tó chirc kinh té làm vào tình trang phà sàn hoàc dang làm thù tue giài thè; ngimi no mat 
tlch, bò trón, dang bi càc co quan phàp luàt truy tó, xét xà hoàc dang thi hành àn hoàc dà chét.

Càc khoàn ng phài thu quà han thanh toàn dime trich làp dir phòng theo hiróng dàn cùa TT 
89/2013/TT-BTC sira dói cùa Thòng tir so 228/2009/TT-BTC do Bò Tài chmh ban hành ngày 7 
thàng 12 nàm 2009 (“Thòng tir 228/2009”) nhir sau:

Thòi gian quà han Mire trich làp dir phòng

CÒNG TY TNHH CHl>NG KHOÀN YUANTA VIÉT NAM
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Tir trèn sàu (6) thàng dén dirai mót (1) nàm 30%
Tir mòt (1) nàm dén diròi hai (2) nàm 50%
TCr hai (2) nàm dén dirai ba (3) nàm 70%
Trèn ba (3) nàm 100%

Dir phòng/(hoàn nhàp di/ phòng) phàt sinh trong ky ké toàn lièn quan dén phài thu bàn càc tài sàn 
tài chmh, phài thu và d i/ thu có tire, tièn lài càc tài sàn tài chmh, phài thu phl dich vu cung càp 
dime hach toàn vào chi phl hoat dóng/thu nhàp khàc trong bào cào két quà hoat dóng.

Di/ phòng phài thu khó dòi vè tièn lài và xir ly tón thàt phài thu khó dòi vè tièn lài tir cho vay càc 
tài sàn tài chmh dime hach toàn giàm doanh thu hoat dóng trong bào cào két quà hoat dóng.

Di/ phòng/(hoàn nhàp di/ phòng) phài thu khàc dime hach toàn vào chi phl/thu nhàp khàc trong 
bào cào két quà hoat dòng.

Càc khoàn phài thu dime phàn loai ngàn han và dài han trèn bào cào tình hình tài chmh càn cir 
theo ky han con lai cùa càc khoàn phài thu tai ngày cùa bào cào tình hình tài chmh.
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2 CÀC CHINH SÀCH KÉ TOÀN CHÙ YÉU (tièp theo)

2.6 Tèi sàn tèi chinh (tièp theo)

(h) Hach toàn lài/(ló)

Chi phi mua

Chi phi mua lièn quan dén tài sàn tài chinh FVTPL dggc hach toàn vào chi phi hoat dòng trong 
ky ké toàn trèn bào cào két quà hoat dòng. Chi phi mua lièn quan dén tài sàn tài chinh s in  sàng 
de bàn du’gc hach toàn vào già mua cua tài sàn.

Chi phi bàn

Chi phi giao dich bàn càc tài sàn tài chinh du’gc hach toàn vào chi phi hoat dòng trong ky ké toàn 
trèn bào cào két quà hoat dòng.

Lài/(ló) tù  vièc thanh ly, nhuung bàn

Lài/(lò) tg vièc thanh ly, nhu’gng bàn tài sàn tài chinh du’gc hach toàn vào doanh thu/(chi phi) hoat 
dòng trèn bào cào^két quà hoat dòng. Già vón du’gc xàc dinh theo phu’cmg phàp bình quàn già 
quyèn tinh dén cuoi ngày giao dich.

D i/ phòng/(hoàn nhàp di/phòng) giàm già tài sàn tài chinh

Dg phòng/(hoàn nhàp dg phòng) giàm già tài sàn tài chinh du’gc ghi tàng/(giàm) chi phi hoat dòng 
trèn bào cào két quà hoat dòng.

2.7 Tài sàn cò djnh

Tài sàn cé dinh hùu hình và tài sàn có dinh vó hình

Tài sàn có dinh dggc phàn ành theo nguyèn già tri> khàu hao luy ké. Nguyèn già bao gòm càc chi 
phi lièn quan trgc tiép dén vièc có dggc tài sàn có dinh.

Khàu hao

Tài sàn co djnh du’gc khàu hao theo phirang phàp diròrig thàng dè giàm dàn nguyèn già tài sàn 
trong suót thò-i gian hgu dung gó’c tinh. Càc ty lè khàu hao chù yéu hàng nàm nhir sau:

CÒNG TY TNHH CHLPNG KHOÀN YUANTA VIÉT NAM
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Nhà ci>a, vàt kién truc 4%
Mày móc thiét bi 17% - 33%
Phirang tièn vàn tài, truyèn dàn 10% - 33%
Thiét bi dung cu quàn ly 20% - 33%
Phàn mèm tin hoc 20%

Thanh ly

Lai hoàc lo phàt sinh do thanh ly nhu’gng bàn tài sàn có dinh du’gc xàc dinh bàng sò chènh lèch 
giù’a so tièn thu thuàn do thanh ly vai già tri con lai cua tài sàn và du’gc ghi nhàn là thu nhàp hoàc 
chi phi trong bào cào két quà hoat dòng.
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2.8 Chi phi trà trumc

Chi phi tra triróc bao gòm so tièn trà tru’ó’c dè dime cung càp hàng hóa, dich vu và còng cu, dung 
cu khòng dàp ìrng tièu chuan de hach toàn là tài sàn co dinh theo quy dinh hièn hành. Chi phi trà 
triróc dirgc ghi nhàn theo già góc và dime két chuyèn vào chi phi hoat dòng theo phimng phàp 
diróng thàng hoàc dira trèn thói han phàn bó.

2.9 Ky quy, ky cime ngàn han, dài han

Càc khoàn ky quy, ky cime ngàn han/dài han du’O’c ghi nhàn khi Còng ty thanh toàn khoàn tièn ky 
quy, ky cirgc theo dièu khoàn hgp dòng và dime phàn loai là tài sàn ngàn han/dài han khàc.

2.10 Ng phài trà

(a) Ghi nhan/chàm dui: ghi nhàn

Ng phài trà dime ghi nhàn khi Còng ty phàt sinh nghTa vu tir vièc nhàn vè mòt tài sàn, tham già 
mòt cam két hoàc phàt sinh càc nghTa vu phàp ly khi ky két hgp dòng giao dich. Ng phài trà dime 
chàm dCpt ghi nhàn khi Còng ty dà hoàn thành nghTa vu phàt sinh. Càc khoàn phài trà dime ghi 
nhàn trèn ca só dòn tich và thàn trong.

(b) Phàn loai

Càc khoàn ng phài trà dime phàn loai dira vào tinh chàt bao gòm:

• Vay;
• Phài trà lièn quan dén hoat dòng giao dich chóng khoàn gòm càc só dir vói Trung tàm Thanh 

toàn Bù trìr và Trung tàm Liru ky Chóng khoàn;
• Phài trà ngirói bàn gòm càc khoàn phài trà phàt sinh tir giao dich mua hàng hóa, dich vu; và
• Phài trà khàc gòm càc khoàn phài trà khòng lièn quan dén giao dich mua, bàn, cung cap 

hàng hóa dich vu.

Càc khoàn ng phài trà dime phàn loai ngan han và dài han trèn bào cào tình hình tài chinh càn 
có theo ky han con lai eòa càc khoàn phài trà tai ngày cùa bào cào tình hình tài chinh.

2.11 Nguyèn tic  bù trip tài sàn tài chinh và ng tài chinh

Tài sàn tài chinh và ng tài chinh dime trình bày theo già tri thuàn trèn bào cào tài chinh tình trang 
hgp nhàt trong triróng hgp Còng ty có quyèn hgp phàp dè bù trìr và có dg dinh thanh toàn trèn 
ca sa thuàn hoàc dé nhàn dang mòt tài sàn và mòt khoàn ng phài trà dòng thói.

CÒNG TY TNHH CHÙ’NG KHOÀN YUANTA VIÉT NAM
B09 -  CTCK

23



2 CÀC CHINH SÀCH KÉ TOÀN CHÙ YÉU (tièp theo)

2.12 Thué thu nhàp cua nhà dàu tu»

Theo càc quy dinh thué hièn hành tai Vièt Narri, dói vai nhà dàu tu’ tó chirc niràc ngoài, Còng ty 
có tràch nhièm giù’ lai 0,1% già tri chuyèn nhirang de nòp thué nhà thàu thay cho nhà dàu tu'.

Dói vài nhà dàu tu’ cà nhàn (kè cà cà nhàn cu1 tru và cà nhàn khòng d i’ tru), Còng ty càn giu’ lai 
0,1% già tri chuyèn nhirang dè nòp thué thu nhàp cà nhàn thay cho nhà dàu tu*.

Dói vai nhà dàu tu’ tó chirc trong niràc, Còng ty khòng giù’ lai tièn thué trèn già tri chuyèn nhirang 
mà chinh càc tó chirc trong niràc này ty  chiù tràch nhièm kè khai và nòp thué dói vài phàn thu 
nhàp này.

2.13 Chi phi di vay

Chi phl di vay lièn quan tryc tiép dói vài quà trình hình thành bàt ky tài sàn dù tièu chuàn sé dirac 
vón hóa trong thài gian mà càc tài sàn này dirgc hoàn thành và chuàn bj dira vào s ii dung. Chi 
phi di vay khàc dirgc ghi nhàn trong bào cào két quà hoat dóng khi phàt sinh.

2.14 Chi phi phài tra

Bao gòm càc khoàn phài trà cho hàng hóa, dich vu dà nhàn dirgc tir ngirài bàn trong ky bào cào 
nhirng thyc té chira chi trà do dura có hóa dan hoàc chira dù ho sa, tài lièu ké toàn, dirgc ghi 
vào chi phi cua nàm bào cào.

2.15 Càc khoàn dir phòng

Càc khoàn dy phòng dirac ghi nhàn khi: Còng ty có nghTa vu na hièn tai, phàp ly hoàc lièn dài, 
phàt sinh tir càc sy kièn dà xày ra; vièc thành toàn nghTa vu na có thè d in  dén sy giàm sùt nhCrng 
lai ich kinh té và già tri cua nghTa vu na dò dayc iràc tinh mòt càch dàng tin cày. Dy phòng khòng 
dirac ghi nhàn cho càc khoàn lo hoat dòng trong taang lai.

Dy phòng dirac tinh trèn ca sà càc khoàn chi phi dy tinh phài thành toàn nghTa vu na. Néu ành 
hiràng vè già tri thài gian cua tièn là trong yéu thì dy phòng dirac tinh trèn ca sà già tri hièn tai 
vài ty lè chiét khàu traàc thué và phàn ành nhCrng dành già trèn thi triràng hièn tai vè già tri thài 
gian cùa tièn và rui ro cu thè cua khoàn na dò. Già tri tàng lèn do ành hiràng cua yéu tó thài gian 
dirac ghi nhàn là chi phi di vay.

CÓNG TY TNHH CHl>NG KHOÀN YUANTA VIÉT NAM
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2.16 Vón chù sa hu>u

CÓNG TY TNHH CHl>NG KHOÀN YUANTA VIÉT NAM
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(a) Vón góp cua chu sà  hO»u

Vón góp co phàn cua càc co dòng dagc ghi nhàn theo so thgc té góp cùa càc co dòng. Vón góp 
cua chù sò” hàu du’O’c phàn ành theo mènh già cùa co phiéu.

Thàng da vón co phàn là khoàn chènh lèch giCra vón góp theo mènh già cè phiéu vói già thgc té 
phàt hành co phiéu; chènh lèch giàa già mua lai co phiéu quy và già tài phàt hành co phiéu quy.

(b) Quy du> phòng tài chinh và quy du5 trà bó sung vón dièu lè

Theo Thòng tu’ 146/2014/TT-BTC ban hành ngày 6 thàng 10 nàm 2014, Còng ty phài trich làp quy 
dg phòng tài chinh và rùi ro nghièp vu và quy dg trà bó sung vón dièu lè ò  màc 5% lai nhuàn sau 
thué thu nhàp doanh nghièp cùa Còng ty cho mói quy vào mói nàm Còng ty có lai nhuàn cho dén 
khi mói quy này dat 10% vón dièu lè cùa Còng ty.

Quy da phòng tài chinh và rùi ro nghièp vu dime trich làp dè sa dung dé bù d ip  phàn con lai cùa 
nhàng tón thàt, thièt hai vè tài sàn xày ra trong quà trình kinh doanh sau khi dagc bù dàp bàng 
tièn bòi thaò’ng cùa tó chac, cà nhàn gày ra tón thàt, cùa tó chac bào hièm.

(c) Lai nhuàn chaa phàn phói

Lai nhuàn chaa phàn phói phàn ành két quà hoat dòng sau thué thu nhàp doanh nghièp cùa Còng 
ty tai ngày làp bào cào tài chinh. Lai nhuàn chaa phàn phói bao gòm lai nhuàn dà thgc hièn tà 
càc giao dich dà phàt sinh lùy ké dén ngày làp bào cào tài chinh.

Lai nhuàn chaa thgc hièn cùa nàm ké toàn là so chènh lèch giàa tóng già tri lài, lò dành già lai 
cùa càc tài sàn tài chinh FVTPL hoàc tài sàn tài chinh khàc tinh vào bào cào két quà hoat dòng 
thuòc danh muc tài sàn tài chinh cùa Còng ty.

Lai nhuàn dà thgc hièn cùa nàm ké toàn là so chènh lèch giàa tóng doanh thu, thu nhàp vó’i tóng 
càc khoàn chi phi tinh vào bào cào két quà hoat dòng cùa Còng ty ngoài càc khoàn lài, lò do dành 
già lai tài sàn tài chinh dà dgge ghi nhàn vào lai nhuàn chga thgc hièn.

25



2 CÀC CHINH SÀCH KÉ TOÀN CHÙ YÉU (tièp theo)

2.17 Ghi nhàn doanh thu và doanh thu khàc

(a) Doanh thu cung càp djch vu cho nhà dàu tu’

Doanh thu cung càp djch vu cho nhà dàu tu’ bao gòm phi mòi giói chòng khoàn, phi bào lành phàt 
hành, phi tu’ vàn dàu tu’ chòng khoàn, phi Imi ky chòng khoàn và hoat dòng ùy thàc dàu già.

Doanh thu cung càp djch vu doge ghi nhàn trong bào cào két qua hoat dòng khi dich vu dà doge 
cung càp, bàng càch tinh mòc dò hoàn thành cua tòng giao dich, doa trèn co sò dành già tì lè 
dich vu dà cung càp so vói tóng khói logng dich vu phài cung càp. Doanh thu cung càp dich vu 
chi doge ghi nhàn khi dòng thói thòa màn bón dièu kièn sau:

• Doanh thu doge xàc dinh toong dói chàc chàn;
• Có khà nàng thu doge Igi ich kinh té tò giao dich cung càp dich vu dò;
• Xàc dinh doge phàn còng vièc dà hoàn thành tai ngày eòa bàng càn dói ké toàn; và
• Xàc dinh doge chi phi phàt sinh cho giao dich và chi phi de hoàn thành giao djch cung càp 

dich vu dò.

(b) Doanh thu tip hoat dòng tu’ doanh và dàu tu’

Doanh thu tò hoat dòng tg doanh và dàu to bao gòm lài/(lò) tò thành ly, nhogng bàn tài sàn tài 
chinh và co toc.

Lài/(lo) tò thành ly, nhogng bàn tài sàn tài chinh là khoàn chènh lèch giòa già bàn choa trò phi 
bàn và già vón cùa tài sàn tài chinh thành ly, nhogng bàn. Già vón này doge tinh theo phoong 
phàp bình quàn già quyèn.

Thu nhàp co toc doge ghi nhàn trong bào cào két quà hoat dòng khi quyèn nhàn có toc doge xàc 
làp.

(e) Doanh thu vè vón kinh doanh

Doanh thu vè vón kinh doanh bao gòm lai tièn gòi ngàn hàng, lài thu doge tò càc hgp dòng giao 
dich ky quy, hoat dòng tam òng vón cho nhà dàu to và thu nhàp tò hgp dòng hò trg tài chinh. Càc 
khoàn doanh thu này doge ghi nhàn theo phoong phàp trich troge.

(d) Thu nhàp khàc

Thu nhàp khàc bao gòm càc khoàn thu nhàp phàt sinh tò càc hoat dòng ngoài càc hoat dòng tao 
ra doanh thu. Thu nhàp khàc doge ghi nhàn theo phoong phàp trich trodc.

CÒNG TY TNHH CHLFNG KHOÀN YUANTA VIÉT NAM
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2.18 Chi phi

(a) Ghi nhàn

Chi phi hoat dóng du’gc ghi nhàn trèn co so dòn tich, theo nguyèn tàc phù hgp vó-i doanh thu và 
nguyèn tàc thàn trong.

(b) Phàn loai

Chi phi cua Còng ty du’gc phàn loai theo chirc nàng nhir sau:

• Chi phi hoat dóng
• Chi phi tài chinh
• Chi phi quàn ly
• Chi phi khàc

2.19 Thué thu nhàp hièn hành và thué thu nhàp hoàn lai

Thué thu nhàp doanh nghièp bao gòm toàn bò so thué thu nhàp tinti trèn thu nhàp chiù thué thu 
nhàp doanh nghièp, kè cà càc khoàn thu nhàp nhàn du’O’c tu’ hoat dóng kinh doanh tai nu’ó’c ngoài 
mà Vièt Nam dura ky hièp dinh vè trành dành thué hai làn. Chi phi thué thu nhàp bao gòm chi phi 
thué thu nhàp hièn hành và chi phi thué thu nhàp hoàn lai.

Thué thu nhàp hièn hành là so thué thu nhàp doanh nghièp phài nóp hoàc thu hòi du’gc tinti trèn 
thu nhàp chiù thué theo thué suàt thué thu nhàp doanh nghièp cua nam hièn hành. Thué thu nhàp 
hièn hành và thué thu nhàp hoàn lai dirgc ghi nhàn là thu nhàp hay chi phi khi xàc dinh Igi nhuàn 
hoàc lo cùa ky phàt sinh, ngoai trìr triróng hgp thué thu nhàp phàt sinh tir mót giao dich hoàc su’ 
kièn du-gc ghi nhàn trirc tiép vào vón chu so hOu trong cùng ky hay mót ky khàc.

Thué thu nhàp hoàn lai du’gc tinti dày dù, su’ dung phirong thirc còng ng, tinti trèn càc khoàn 
chènh lèch tam thò*i giira già tri ghi so cùa càc khoàn muc tài sàn và ng phài trà trèn bào cào tài 
chinh và cg so tinti thué thu nhàp cùa càc khoàn muc này. Thué thu nhàp hoàn lai khòng du’gc 
ghi nhàn khi ng thué thu nhàp hoàn lai phài trà phàt sinh tir ghi nhàn ban dàu cùa m0t tài sàn hay 
ng phài trà cùa mòt giao djch mà giao dich này khòng phài là giao djch sàp nhàp doanh nghièp, 
khòng có ành hu’àng dén Igi nhuàn ké toàn hoàc Igi nhuàn/lò tinti thué thu nhàp tai thò-i dièm phàt 
sinh giao djch. Thué thu nhàp hoàn lai du’gc tinti theo thué suàt dg tinti du’gc àp dung trong nièn 
dò mà tài sàn du’gc thu hòi hoàc khoàn ng phài trà du’gc thanh toàn dira trèn thué suàt dà ban 
hành hoàc xem nhir có hièu lyc tai ngày cùa bào cào tình hình tài chinh.

Tài sàn thué thu nhàp hoàn lai du’gc ghi nhàn khi có khà nàng sé có Igi nhuàn tinti thué trong 
tirong lai dè sir dung nhCrng chènh lèch tam thò’i dirgc khàu trìr.

CÒNG TY TNHH CHl>NG KHOÀN YUANTA VIÉT NAM
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2.20 Càc bén lièn quan

Càc doanh nghièp, càc cà nhàn, trac tiép hay giàn tiép qua mòt hoàc nhièu trung gian, có quyèn 
kièm soàt Còng ty hoàc chiù su’ kièm soàt cùa Còng ty, hoàc cùng chung su’ kièm soàt vai Còng 
ty, bao gòm cà còng ty me, còng ty con và còng ty lièn két là càc bèn lièn quan. Càc bèn lièn két, 
càc cà nhàn trac tiép hoàc giàn tiép nàm quyèn bièu quyét cua Còng ty mà có ành haàng dàng 
ké dèi vài Còng ty, nhàng cà nhàn quàn ly chù chót bao gòm Giàm dóc Còng ty, nhàng thành vièn 
màt thiét trong già dình cùa càc cà nhàn này hoàc càc bèn lièn két này hoàc nhàng còng ty lièn 
két vài càc cà nhàn này cung dagc coi là bèn lièn quan.

Trong vièc xem xét tàng mói quan hè cùa càc bèn lièn quan, Còng ty càn cà vào bàn chat cùa 
mói quan hè chà khòng chi hình thàc phàp ly cùa càc quan hè dò.

2.21 Sé du» bàng khòng

Càc khoàn muc hay so da dagc quy d|nh trong Thòng ta 210/2014/TT-BTC và Thóng ta 
334/2018/TT-BTC khòng dagc thè hièn trong bào cào tài chinh này thì dagc hièu là có so da bàng 
khòng.

3 THÓNG TIN BÓ SUNG BÀO CÀO TÌNH HÌNH TÀI CHINH 

3.1 Tièn và càc khoàn tirong du ’O’ng  tièn
Tal 31.12.2021 ' Tai 31.12.2020

CÒNG TY TNHH CHl>NG KHOÀN YUANTA VIÉT NAM
B09 -  CTCK

- Tièn gài ngàn hàng cho hoat dòng CTCK 82.208.573.990 183.092.140.280 ^

C?n9 82.208.573.990 183.092.140.280

Khòi lu’O'ng, già trj giao djch thu>c hién trong ky

Khói lirang giao djch thirc Già trj khòi lirong giao djch thipc hièn 
CHÌ TIÈU _____________ hièn trong ky ____________________________ trong ky

a) Cùa CTCK

- Co phiéu 825.293 37.493.629.800

Còng 825.293 37.493.629.800

b) Cùa Nhà dàu tu’

Co phiéu 2.230.169.375 63.347.060.977.100

- CCQ 17.385.100 103.117.564.000

Còng 2.247.554.475 63.450.178.541.100
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3.2 Bang tình hình bién dòng già tri thj trirò’ng hoac già trj 4 loai tèi sàn tài chinh thuóc Danh muc tài sàn tài chinh cua CTCK

STT Càc loai tài 
sàn tài chinh

Só lièu cuòi Q4.2021

Só
lu’p’ng Già mua Già trj thj tru’ò’ng hoàc 

già trj ky này

CL dành già k\ 3 to' <

Già trj dành già laiChènh lèch tàng Chènh 
lèch giàm

A B 1 2 _______3=(2-1) 4=(1-2) 5=(1+3-4)
1 FVTPL
1 Có phièu 53.906 1.040.690.325 136.416.700 72.873.545 136.416.700
a CP nièm yét 3.185 63.543.155 136.416.700 72.873.545 - 136.416.700

CK khàc 3.185 63.543.155 136.416.700 72.873.545 _ 136.416.700
b CP chu>a nièm 

yét
50.721

977.147.170 .

TRI 50.308 972.722.380 - - _

CK khàc 413 4.424.790 - - - _

II HTM 210.000.000.000

III
Càc khoàn cho 
vay và phài thu 3.896.490.681.032 .

Cho vay hoat 
dòng Margin 3.800.714.038.059
Cho vay Cmg 
tru’ó’c tièn bàn 95.776.642.973

Phài thu khàc _ _ _
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3.3 Càc khoàn phài thu ngàn han

Tai 31.12.2021 Tai 31.12.2020

Càc khoàn phài thu và dy thu co tire,
tièn lai càc khoàn dàu tu’. Trong dó: 6.345.835.616 12.988.652.052

Dir thu lai tièn giri Ngàn hàng 6.345.835.616 12.988.652.052

Phài thu hoat dòng Margin
Phài thu hoat dòng Cmg tru’ó’c tièn bàn

29.064.659.211 19.092.132.374

chù’ng khoàn 147.642.688 32.470.670

Cóng 35.558.137.515 32.113.255.096

3.4 Chi phi tra triade ngàn han

Tai 31.12.2021 Tai 31.12.2020

Cóng cu dò dùng 1.938.421.084 656.785.066
Bào tri, bào hièm: thiét bi, phàn mèm, si>a chOa 2.632.923.810 4.049.395.504

Phi thóng tin 273.966.116 196.929.010
Chi phi khàc - 661.935.523

4.845.311.010 5.565.045.103

3.5 Tài sàn có djnh hOoi hình

Nhà cCea,vàt 
kién truc Mày móc thiét bi

Phipong tièn 
vàn tài, thiét bj 

truyèn din
Nói that vàn 

phòng Tòng cóng

VND VND VND VND VND
Nguyèn già
Sò dàu quy 12.133.175.000 34.186.206.044 6.985.257.289 1.111.312.164 54.415.950.497
Mua trong ky - 1.240.687.800 - - 1.240.687.800
Thanh ly trong ky - - - - -
So cuoi ky 12.133.175.000 35.426.893.844 6.985.257.289 1.111.312.164 55.656.638.297
Khàu hao lùy kè
So dàu ky 7.320.348.977 25.581.802.005 4.969.461.077 833.446.400 38.705.058.459
Khàu hao trong ky 121.331.751 1.333.970.534 297.573.024 46.511.529 1.799.386.838
Thanh ly trong ky - - - - -
Sò cuoi ky 7.441.680.728 26.915.772.539 5.267.034.101 879.957.929 40.504.445.297
Già tri con lai
Só dàu quy 4.812.826.023 8.604.404.039 2.015.796.212 277.865.764 15.710.892.038
So cuòi ky 4.691.494.272 8.511.121.305 1.718.223.188 231.354.235 15.152.193.000
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3.6 Tài sàn cò djnh vó hình

CÓNG TY TNHH CHl>NG KHOÀN YUANTA VIÉT NAM

Bàn quyèn, phàn mèm Tong còng

VND VND
Nguyèn già

So dàu ky 31.294.086.811 31.294.086.811

Mua trong ky 1.579.700.000 1.579.700.000
So cuoi ky 32.873.786.811 32.873.786.811
Khàu hao lùy ké
So dàu ky 19.691.335.798 19.691.335.798
Khau hao trong ky 1.251.881.296 1.251.881.296
So cuoi ky 20.943.217.094 20.943.217.094
Già trj con lai
So dàu quy 11.602.751.013 11.602.751.013
Sé cuoi quy 11.930.569.717 11.930.569.717

3.7 Phài tra cho càc hoat dòng giao djch chung khoàn

Tai 31.12.2021

Phài tra cho Sò Giao dich chirng khoàn 5.820.490.533
Phài tré Trung tàm Liru ky chimg khoàn Vièt Nam 453.312.813
Phài trà tó chirc, cà nhàn khàc 1.116.556.523

Còng 7.390.359.869

3.8 Thué và càc khoàn phài nòp nhà nu’ó’c

Thué Thu nhàp doanh nghièp 
Thué Thu nhàp cà nhàn - CBCNV 
Thué Thu nhàp cà nhàn - Khàch hàng 

Càc loai thué khàc
Còng

Tai 31.12.2021

8.992.480.124

4.501.384.981
11.763.615.314

175.626.616
25.433.107.035

Tai 31.12.2020

3.030.711.514
364.240.887

1.170.598.729
4.565.551.130

Tai 31.12.2020

354.107.629
787.625.439

5.046.646.304

159.029.244
6.347.408.616
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3.9 Chi phi phài trà ngàn han

Chi phi lai vay và càc chi phi lièn quan dén khoàn vay
Quàng cào trèn bào, online
Chi phi hoa hòng CTV
Chi phi phùc lai cho CBCNV
Chi phi phài trà khàc

Tai 31.12.2021
6.778.680.189
1.714.159.615

424.895.259
22.573.000

1.470.786.802

Tai 31.12.2020
4.561.699.704

574.743.976
184.486.872
276.703.698

2.501.786.670

Còng 10.411.094.865 8.099.420.920

3.10 Tài sàn thué thu nhàp hoàn lai và thué thu nhàp hoàn lai phài trà

-Tài sàn thué thu nhàp hoàn lai
Tai 31.12.2021

180.854.725

Tai 31.12.2020
194.898.356

3.11 Vay ngàn han

Loai
vay
ngàn

J m ____

Lai
suàt
vay

Sò vay dàu quy Sò vay trong quy Sò trà trong quy Sò da cuòi quy

Vay 
còng ty 

me

Theo
hftP
dòng

- 226.000.000.000 226.000.000.000 -

Càc
ngàn
hàng
nafte
ngoài

Theo
hftP
dòng

1.534.273.374.604 1.826.512.699.061 1.465.623.570.000 1.895.162.503.665

Càc
ngàn
hàng
trong
nafte

Theo
hftP
dòng

147.000.000.000 496.000.000.000 578.000.000.000 65.000.000.000

Còng 1.681.273.374.604 2.548.512.699.061 2.269.623.570.000 1.960.162.503.665

3.12 Tién nòp Quy hò tra thanh toàn và Quy bù trù5 thanh toàn phài sinh

Tai 31.12.2021 Tai 31.12.2020

Tién nòp ban dàu 120.000.000 120.000.000

Tièn nòp bò sung 16.537.385.043 14.037.385.043

Tién quy bù tra thanh toàn phài sinh 10.000.000.000 10.000.000.000

Còng 26.657.385.043 24.157.385.043
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Thuyét minh vè bào cào thu nhap toàn dièn 

4.1 Doanh thu hoat dòng

Quy 4/2021 _______ Quy 4/2020
1. Doanh thu mòi giói chimg 
khoàn/phài sinh: 92.006.154.042 35.341.499.870

2. Doanh thu tu» doanh: 3.069.375.525 6.066.461.125
2.1. Lài tù  càc Tài sàn tài chinh ghi nhàn thóng qua lài lo 
(FVTPL) 475.731.686 3.781.676
2.3. Lài tù  càc khoàn dàu tu’ nàm giù dén ngày dào han 
(HTM) 2.593.643.839 6.062.679.449
3. Doanh thu tu’ van dàu tu* chipng 
khoàn 124.060.509 261.330.176

s4.Doanh thu li^u ky chCmg khoàn 1.215.751.757 850.650.569

5. Doanh thu hoat dòng cho vay 79.926.573.858 54.405.640.058

5.1. Doanh thu hoat dòng vay ky quy 77.710.207.226 53.721.271.490

5.2. Doanh thu hoat dòng ùng tru’òc tièn bàn chùng 
khoàn 2.216.366.632 684.368.568

7. Doanh thu dai ly phàt hành chtmg khoàn 10.767.500.000 5.387.500.000

10. Doanh thu tu’ vàn tài chinh 225.000.000 120.937.687

Cóng 187.334.415.691 102.434.019.485

L2 Doanh thu hoat dòng tài chinh và doanh thu khàc

Lài tièn gi>i KKH và chènh lèch ty 
già hói doài dà thi/c hién

Quy 4/2021

120.687.854

Quy 4/2020

36.811.418

Doanh thu khàc 241.857.542 208.604.627

Cóng 362.545.396 245.416.045
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4.3 Chi phi hoat dóng

Quy 4/2021 Quy 4/2020

1.LÒ hoat dóng tu» doanh 32.901.053 728.786
1.1. Lò bàn và chènh lèch dành già lai 
(FVTPL) 32.901.053 728.786

2.Chi phi hoat dóng 98.483.334.111 49.921.524.848

2.1 Chi phi hoat dóng tu’ doanh 17.404.748.770 6.873.355.900
2.2 Chi phi nghièp mòi giói 
chóng khoàn, trong dó: 78.290.567.724 40.318.194.029

Phi giao djch chùng khoàn mòi giói 
Thiét bi dàu cuòi, phi djnh ky hàng

443.051.751 422.034.881

nàm

Chi phi nhàn vièn mòi giói 
Khàu hao TSCD, Vàt tw , Cóng cu

53.563.917.231 25.756.800.066

dung cu 773.828.422 1.325.481.751

Chi phi djch vu mua ngoài 6.105.021.550 5.940.521.431

2.3 Chi phi lai vay 12.484.061.578 7.155.227.873

2.4 Chi phi hoat dóng luu ky chipng khoàn 2.401.240.082 1.713.140.997

2.5 Chi phi hoat dóng tu’ van tài chinh 5.307.464.727 734.961.949

Cóng 98.516.235.164 49.922.253.634

4.4 Chi phi quàn ly cóng ty chù’ng khoàn

Quy 4/2021 Quy 4/2020

1. Chi phi nhàn vièn 35.932.817.617 17.235.803.038

2. Chi phi khàu hao, cóng cu dò dùng 2.853.023.961 2.461.564.734

3. Chi phi mua ngoài 7.785.693.838 8.120.064.943

4. Chi phi khàc 7.024.027 23.170.784

Cóng 46.578.559.443 27.840.603.499

Ngày 20 thàng 01 nàm 2022
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CÓNG HÒA XÀ HÒI CHÙ NGHlA VIÉT NAM 

Dòc làp - Tu5 do - Hanh phuc

So: bh /2022/CV/YSVN-FA Tp. Ho Chi Minh, ngàydùthàng 01 nàm 2022

V/v: Giài trình LNST Quy IV.2021

Kinh giri: - Ùy ban Chihig khoàn Nhà niróc

- So1 Giao Djch Chirng Khoàn Hà Noi

- So* Giao Djch Chirng Khoàn TP.HCM

Thi/c  hièn Thòng tu’ 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 cua Bò Tài chinh huóng dan vè vièc còng bó 
thòng tin trèn thj truóng chóng khoàn, Còng ty Tràch nhièm HQ’u han Chóng khoàn Yuanta Vièt Nam 
giài trình chi tièu: Loi nhuàn sau thué Quy IV nàm 2021 so vó’i cùng ky nàm 2020 tàng 34%, tirong 
du’O’ng tàng 8.485 trièu dòng, cu thè nhtr sau:

Nói dung Quy IV nàm 2021 Quy IV nàm 2020 So chènh lèch

Ty lè 
bièn 
dónq

1/ Doanh thu 187.696.961.087 102.679.435.530 85.017.525.557 83%

11/ Chi phi 145.094.794.607 77.762.857.133 67.331.937.474 87%

Loi nhuàn tru’óc thué 42.602.166.480 24.916.578.397 17.685.588.083 71%

Chi phi thué TNDN 8.996.066.750 (203.597.967) 9.199.664.717 4519°/^

Loi nhuàn sau thué 33.606.099.730 25.120.176.364 8.485.923.366 34%

-  c .

CÓNG
tràch NWfMHOl
CHUNG KHC 

YUANT> 
VIÉT NA

Nquvén nhàn bién dóno: T-P HÒ

1/ Doanh thu Quy IV nàm 2021 tàng 85.017 trièu dòng so vói cùng ky nàm 2020 (tirong du’O’ng tàng 
83%). Chu yéu là do:

Trong Quy IV nàm 2021, doanh thu mòi giói và doanh thu cho vay khàch hàng tàng manh so vói cùng 
ky nàm ngoài. Cu thè, doanh thu mòi giói tàng 56.664 trièu dòng, doanh thu cho vay khàch hàng tàng 
25.520 trièu dòng.

2/ Chi phì trong Quy IV nàm 2021 tàng 67.331 trièu dòng so vói cùng ky nàm 2020 (tuong doong 
tàng 87%) là do:

Trong Quy IV nàm 2021 Còng ty dày manh hoat dòng mòi giói, hoat dòng giao djch ky quy so vói 
cùng ky nàm ngoài. Do dò, Còng ty ghi nhàn khoàn chi phi quàn li doanh nghièp tàng lèn so vói cùng 
ky nàm ngoài.



Vi vày, lai nhuàn sau thué cùa Còng ty trong Quy IV nàm 2021 dà tàng 34% so vai cùng ky nàm 
2020.

Trèn dày là giài trình cùa Còng ty Tràch nhièm Hàu Han Chàng khoàn Yuanta Vièt Nam de bào cào 
Ùy Ban Chang khoàn và Sa Giao djch ChCmg khoàn duac biét.

Nai nhàn:

- Nha trèn; lau


