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BÁO CÁO SOÁT XÉT THÔNG TIN TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Về Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính theo quy định tại

Thông tư số 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 của Bộ Tài chính

Kính gửi : Hội đồng thành viên và Ban Giám đốc

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Chứng khoán TC Capital Việt Nam

Chúng tôi đã soát xét Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2021 của Công ty TNHH Tư vận Đâu tư
Chứng khoán TC Capital Việt Nam được lập ngày 05/08/2021, từ trang 05 đến trang 22. Báo cáo tỷ lệ an
toàn tài chính kèm theo được lập theo quy định tại Thông tư số 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 của Bộ

Tải chính 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 các chỉ tiêu an toàn tài chính.

Trách nhiệm của Hội đồng thành viên và Ban Giám đốc

Hội đồng thành viên và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tỷ lệ an toàn tải
chính phù hợp với các quy định hiện hành tại Thông tư số 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 của Bộ Tài

chính 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 các chỉ tiêu an toàn tài chính và chịu trách nhiệm về Phụ trách kế toán mà Ban Giám đốc xác
định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính không có sai sót trọng

yếu do gian lận hoặc nhằm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra kết luận về báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính dựa trên kết quả soát xét của

chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện công việc soát xét theo Chuẩn mực Việt Nam về hợp đông dịch vụ soát xét
số 2410 - Soát xét thông tin tài chính giữa niên độ do kiểm toán viên độc lập của đơn vị thực hiện.

Công việc soát xét thông tin tài chính giữa niên độ bao gồm việc thực hiện các cuộc phỏng vấn, chủ yếu là
phỏng vấn những người chịu trách nhiệm về các vẫn đề tài chính kế toán, và thực hiện thủ tục phân tích và
các thủ tục soát xét khác. Một cuộc soát xét về cơ bản có phạm vi hẹp hơn một cuộc kiểm toán được thực

hiện theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và do vậy không cho phép chúng tôi đạt được sự đảm bảo
rằng chúng tôi sẽ nhận biết được tắt cả các ván đề trọng yếu có thể được phát hiện trong một cuộc kiểm
toán. Theo đó, chúng tôi không đưa ra ý kiến kiểm toán.

Kết luận của Kiểm toán viên

Căn cứ trên kết quả soát xét của chúng tôi, chúng tôi không thấy có vần để gì khiến chúng tôi cho rằng Báo

cáo tỷ lệ an toàn tài chinh kèm theo không phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tỷ lệ

an toàn tài chính của Công ty TNHH Tư vẫn Đầu tự Chứng khoán TC Capital Việt Nam tại ngày 30/06/2021,

phù hợp với các quy định hiện hành tại Thông tư số ngày 13/11/2020 của Bộ Tài chính 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
các chỉ tiêu an toàn tài chính.
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CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐÀU TƯ CHỨNG KHOÁN TC CAPITAL VIỆT NAM

BẢO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN VÀ BAN GIÁM ĐÓC

Hội đồng thành viên và Ban Giảm đốc Công ty TNHH Tư vần Đầu tư Chứng khoán TC Capital Việt Nam (gọi
tắt là “Công ty") trình bày báo cảo này cùng với báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty tại ngày

30/06/2021.

Hội đồng thành viên và Ban Giám đốc

Các thành viên của Hội đồng thành viênvà Ban Giám đốc đã điều hành Công ty cho kỷ hoạt động từ ngày

01/01/2021 đến ngày 30/06/2021 và đến ngày lập báo cáo này gồm:

Hội đồng thành viên
Ông Tommy Tan Chủ tịch
Ông Lê Tiến Nam Phó Chủ tịch
Ông Ravi Chidambaram Thành viên
Ông Nguyễn Hoàng Thái Thành viên
Ông Đặng Quốc Hùng Thành viên

Ban Giám đốc

Ông Đặng Quốc Hùng Tổng Giám đốc

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giảm đốc Công ty có trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2021,

phản ánh một cách trung thực và hợp lý. Trong việc lập báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính này, Ban Giám đốc
được yêu câu:

- Báo cáo được xây dựng trên cơ sở số liệu cập nhật tại ngày lập báo cáo và được lập theo đúng các

quy định tại Thông tư số 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 của Bộ Tài chính quy định về chỉ tiêu an

toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng các chỉ

tiêu an toàn tài chính trong việc lập và trình bày báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2021.

- Đối với những vấn đề có ảnh hưởng tới tình hình tài chính của Công ty sau ngày lập báo cáo này,

Công ty sẽ cập nhật trong các kỳ tiệp theo.

- Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tỉnh chính xác và trung thực của nội dung báo

cáo.

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng số kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản

ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thờiđiểm nào và đảm bảo rằng báo cáo tỷ lệ

an toàn tài chính tuân thủ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam áp dụng cho công ty

chứng khoản, Thông tư số 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 của Bộ Tài chính quy định về chỉ tiêu an toàn
tài chính và biện pháp xử lý đối với các tỗ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng các chỉ tiêu an toàn

tài chính. Ban Giám đốc cũng cam kết rằng không vi phạm nghĩa vụ công bồ thông tin theo quy định tại

Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên
thị trường chứng khoán.

Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tỷ lệ an toàn

tài chính.
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Đặng Quôc Hùng
Tông Giám độc

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2021 xế̀



 

Chính sách lập báo cáo và giới hạn về đối tượng nhận và sử dụng báo cáo

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chinh đến Thuyết minh
số 03 mô tả chính sách lập Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính được lập để giúp

Công ty đáp ứng các yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của Thông tư số 91/2020/TT-
BTC ngày 13/11/2020 của Bộ Tài chính 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 các chỉ tiêu an toàn tài chính. Vì thê, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài

không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.
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 Nguyễi Thưỡng -

Phó Tổng giám đốc

Giấy CN ĐKHN kiểm toán số 0308-2018-055-1

Thay mặt và đại diện cho -
CÔNG TY TNHH KIỀM TOÁN AN VIỆT

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2021

 
 



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐÀU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHỨNG KHOÁN TC CAPITAL VIỆT NAM Độc lập — Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2021

BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH

Tại thời điểm: 30/06/2021

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chúng tôi cam đoan rằng:

(1) Báo cáo được xây dựng trên cơ sở số liệu được cập nhật tại ngày lập báo cáo theo đúng quy định tại
Thông tư số 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 của Bộ Tài chính 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 các chỉ tiêu an toàn tài chính;

(2) Đối với những vấn để có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Công ty phát sinh sau ngày lập báo
Cáo này, chúng tôi cập nhật trong kỳ báo cáo tiếp theo;

(3) Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính chính xác và trung thực của nội dung
bảo cáo.

 
Người lập Phụ trách kế toán

Phạm Tuyết Thanh Phạm Tuyết Thanh
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CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐÀU TƯ CHỨNG KHOÁN TC CAPITAL VIỆT NAM

BẰNG TỎNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU RỦI RO VÀ VÓN KHẢ DỤNG

Tại ngày 30/06/2021

    
 

 
Tổng giá trị rủi ro thị trường

Tổng giá trị rủi ro thanh toán

Tổng giá frị rủi ro hoạt động  
 
   
  

Tổng giá trị rũi ro (4=1+2+3)
Vốn khả dụng

[_ 6 | Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng (6=5/4) (%)

 Người lập Phụ trách kế toán
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CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TỰ CHỨNG KHOÁN TC CAPITAL VIỆT NAM -

THUYÉT MINH BẢO CÁO TỲ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cân được đọc đồng thời với Báo cáo Tỷ lộ an loàn tải chính kôm thoo

1.

3.1.

3.2.

THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Công ty TNHH Tư vần Đầu tư Chứng khoán TC Capital Việt Nam được thành lập theo Giấy phép thành

lập và hoạt động số 91-UBCK-GP ngày 21/04/2008, Giáy phép số 314/UBCK-GP ngày 22/03/2010 và

Giấy phép điều chỉnh số 66/GPDC ~ UBCK ngày 24/08/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Vốn điều lệ của Công ty là 20.823.458.000 VND. Trụ sở chính của Công ty đặt tại: Lô 6, tầng 1, Tòa

nhà Hoàng Thành, 114 Mai Hắc Đề, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh: Tư vẫn đầu tư chứng khoán.

CƠ SỞ LẬP BẢO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được lập phù hợp với các quy định của Thông tư số 91/2020/TT-

BTC ngày 13/11/2020 của Bộ Tài chính 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 các chỉ tiêu an toàn tài chính.

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chinh được lập dựa trên cơ sở số liệu tài chính của Công ty tại ngày 30 tháng

06 năm 2021 và các thông tin tài chính liên quan khác.

TÓM TÁT CÁC CHÍNH SÁCH LẬP BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH CHỦ YÉU

Sau đây là những chính sách chủ yêu được Công ty áp dụng trong việc lập Báo cáo tý lệ an toàn tài

chính này.

Tỷ lệ vốn khả dụng

Tỷ lệ khả dụng của Công ty được xác định theo quy định của Thông tư 91/2020/TT-BTC như sau:

Vốn khả dụng x 100%

Tỷ lệ vốn khả dụng =

Tổng giá trị rủi ro

Trong đó, 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.

Vốn khả dụng

Vốn khả dụng của Công ty được xác định cụ thể như sau:

» Vốn góp của chủ sở hữu, không bao gồm vồn cỗ phản ưu đãi hoàn lại (nếu có);

» Thặng dư vốn cỗ phản không bao gồm vốn cỗ phần ưu đãi hoàn lại (néu có);

» Quyền chọn chuyến đổi trái phiếu - cấu phần vốn (đổi với Công ty chứng khoán có phát hành trái

phiêu chuyển đổi);

Vốn khác của chủ sở hữu;

Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý:

» Chênh lệch tỷ giá hối đoái;

" Quỹ dự trữ bỗ sung vốn điều lệ:

" Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ;

» Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu được trích lập phù hợp với quy định của pháp luật;

» Lợi nhuận chưa phân phối,

= Số dư dự phòng suy giảm giá trị tài sản;

..
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CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐÀU TƯ CHỨNG KHOÁN TC CAPITAL VIỆT NAM

THUYÉT MINH BẢO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cân được đọc đồng thời với Bảo cáo Tỷ lệ an toàn tài chỉnh kèm theo

3.3.

« Vốn khác (nếu có).

Vốn khả dụng của Công ty được điều chỉnh tăng thêm các khoản mục sau:

" Năm mươi phần trăm phần giá trị tăng thêm của tài sản cố định được định giá lại theo quy

định của pháp luật;

Toàn bộ phản giá trị tăng thêm của các khoản đầu tư không bao gồm các chứng khoán được phát

hành bởi các tổ chức có quan hệ với với Công ty cũng như các chứng. khoán có thời gian bị hạn chế

chuyển nhượng còn lại trên 90 ngày kể từ ngày lập báo cáo, trên cơ sở chênh lệch giữa giá trị ghi số
so với giả thị trường.

“ Trái phiếu chuyên đổi (trừ trường hợp đã được tính là vốn khả dụng, cổ phiếu ưu đãi do Công ty phát

hành thỏa mãn tắt cả các điều kiện quy định tại điểm a, khoản 2, điều 7 Thông tư số 91/2020/TT-BTC;

và

= Các công cụ nợ khác do Công ty phát hành thỏa mãn tắt cả các điều kiện quy định tại điểm b, khoản

2, điều 7 Thông tư 91/2020/TT-BTC.

Tổng giá trị các khoản được sử dụng để bỗễ sung vào vốn khả dụng tối đa bằng 50% phản vốn chủ sở
hữu. Đối với các khoản nợ có thể chuyển đổi thành vốn chủ sỡ hữu và đã đăng ký bỗ sung vào trong

thời gian năm (5) nămcuối cùng trước khi đến hạn thanh toán/ chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông

phải khấu trừ 20% giá trị ban đâu và khẩu trừ 25% giả trị còn lại môi quý trong thời hạn bốn (4) quý
cuỗi cùng trước khi đến hạn thanh toán/chuyền đỗi thành cổ phiếu phổ thông.

Vốn khả dụng của Công ty được được điều chỉnh giảm các khoản mục sau:

= Giá trị ký quỹ,

= Giá trị tài sản dùng đề đảm bảo nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khác có thời hạn còn lại trên 90 ngày

kể từ ngày lập báo cáo;

« Toàn bộ phân giá trị giảm đi của các tài sản tài chính ghi nhận theo giá trị ghi số, không bao gồm các

chứng khoán được phát hành bởi các tổ chức có quan hệ với Công ty và chứng khoán có thời gian bị
hạn chế chuyển nhượng còn lại trên 90 ngày kể từ ngày lập báo cáo;

» Các tài sản dài hạn; và tài sản ngắn hạn bao gồm: các khoản trả trước, các khoản phải thu, tạm ứng

và tài sản ngắn hạn khác có thời hạn thu hồi hoặc thời hạn thanh toán còn lại trên 90 ngày; và

= Các khoản ngoại trừ, có ý kiến trái ngược hoặc từ chỗi 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.

Khi xác định phần giảm trừ khỏi vốn khả dụng, Công ty điều chỉnh giảm bớt phần giá trị giảm trừ một

khoản bằng. giá trị nhỏ nhất của giả trị thị trường của tài sản, giá trị sổ sách và giá trị còn lại của các
nghĩa vụ (đếi với tài sản được dùng làm tài sản đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty hoặc cho bên
thứ ba) và giả trị nhỏ nhát của giá trị thị trường của tài sản đảm bảo và giá trị số sách (đối với tài sản

được đảm bảo bằng tài sản của khách hàng).

Giá trị rủi ro thị trường

Giá trị rủi ro thị trường là giá trị tương ứng với mức độ tên thất có thê xảy ra khi giá thị trường của tài

sản đang sở hữu và dự kiến sẽ sở hữu theo cam kết bảo lãnh phát hành biến động theo chiều hướng

bắt lợi. Giá trị rủi ro thị trường được xác định theo quy định tại Thông tư 91/2020/TT-BTC như sau:

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

Trong đỏ, vị thế ròng đối với một chứng khoán tại một thời điểm là số lượng chứng khoán đang nắm
giữ của tổ chức kinh doanh chứng khoán, sau khi đã điều chỉnh giảm số chứng khoán cho số
chứng khoán được phòng ngừa bởi chứng quyền bán, hợp đồng tương lai và tăng thêm số chứng
khoán đi vay phù hợp với quy định của pháp luật.

Q

—

-



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐÀU TỪ CHỨNG KHOÁN TC CAPITAL VIỆT NAM

THUYÉT MINH BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH
Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cẵn được đọc đồng thời với Báo cáo Tỷ lệ an toản tài chính kèm theo

Giá tài sản

Giá tài sản được xác định theo nguyên tắc định giá được quy định tại Thông tư 91/2020/TT-BTC như

 

sau:

TT Loại tài sản Nguyên tắc định giá giao dịch trên thị trường
lền và các khoản tương đương tiền, công cụ thị trường tiền tệ

4 (VND) Só dư tài khoản tại ngày tính toán

a i4 trị quy đổi ra VND theo tỷ giá tại các chức tín dụng được phép2__ Ngoại tệ kinh doanh ngoại hối tính tại ngày tính toán

3 Hiên gửi kỳ hạn Giá trị tiền gửi cộng lãi chưa được thanh toán tới ngày tính toán

[Tín phiếu kho bạc, hồi

phiếu ngân hàng,
thương phiếu, chứng

4 hiên gửicóthễ Giá mua cộng với lãi lũy kế tính đến ngày tính toán
nhượng, trái

phiều và các công cụ
lthi trường tiên tệ chiết
khẩu

phiêu
TT” Giá yết bình quân trên hệ thống giao dịch tại Sở giao dịch

Chứng khoán của giao dịch thông thường tại ngày giao dịch
gân nhất cộng lãi lũy kế (nêu giá yết chưa bao gồm lãi lũy kế);
Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn hai (02) tuần tính,
đến ngày tính toán, là giá trị lớn nhất trong các giá trị sau:
+ Giá mua cộng lãi lũy kế;

]rái phiêu niêm yết + Mệnh giá cộng lãi lũy kế;

+ Giá xác định theo phương pháp nội bộ của tổ chức kinh

doanh chứng khoán, bao gồm cả lãi lũy kế.

Tức là:

Max (Giá mua cộng lãi lũy kế, Mệnh giá cộng lãi lũy kế, Giá xác|

định theo phương pháp nội bộ, bao gồm cả lãi lũy kế).
>. Là giá trị lớn nhất trong các giá trị sau:

+ Giá yết (nếu có) trên các hệ thông báo giá do tổ chức kinh|

doanh chứng khoán lựa chọn, cộng lãi lũykế;

+ Giá mua cộng lãi lũy kế,

rái phiếu không niêm + Mệnh giá cộng lãi lũy kế,
6 ế + Giá theo quy định nội bộ của tổ chức kinh doanh chứng

khoán, bao gồm cả lãi lũy kế.
Tức là:

Max (Giá yết (nếu có), Giá mua cộng lãi lũy kế, Mệnh giá cộng lãi lũ
kê, Giá xác định theo phương pháp nội bộ, bao gồm cả lãi lũy kế)._

Cỗ phiếu
Giá đóng cửa của ngày giao dịch gắn nhất ngày tính toán;

> Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn hai (02) tuần tính

L đến ngày tính toán, là giá trị lớn nhất trong các giá trị sau:Š phiếu niêm yết trên + Giá trị số sách;
|Sở Giao dịch Chứng + Giá mua;

khoán Thành phố Hỗ + Giá theo phương pháp nội bộ của tổ chức kinh doanh chứng

hí Minh khoán.
Tức là:

(Giá trị số sách, Giá mua, Giá xác định theo phương pháp nộ
Ộ

>.. Giá đóng cửa của ngày giao dịch gắn nhất ngày tính toán;

Cổ phiếu niêm yết trên| Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn hai (02) tuần tính
8 h Giao dịch Chứng đên ngảy tính toán, là giá trị lớn nhất trong các giá trị sau:

khoán Hà Nội + Giá trị sỐ sách;

+ Giá mua;
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CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐÀU HỨNG KHOẢN TC CAPITAL VIỆT NAM

THUYÉT MINH BẢO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH
Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đông thời với Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính kêm theo

|

Cổ phiêu của công ty

9 đại chúng đăng ký giao
dịch trên hệ thông

Cổ phiêu đã đăng ký,

10 lưu ký nhưng chưa

lgiao dịch

Cỗ phiếu bị đình chỉ

44 lgiao dịch, hoặc hủy
niêm yết hoặc hủy

bo ký giao dịch
Cổ phiếu của tổ chức

12 krong tình trạng giải

thể, phá sản

   
  

  

  
   
 

  Quỹ đóng đại
húng/Quỹ ETF

Quỹ thành viên/Quỹ
mỏ/cổ phiếu của Công

y đầu tư chứng khoán
phát hànhriêng lẻ

hợp khácác trường

niêm yết, chưa đăng ký

413 Cổ phần, phần vốn góp

ty đầu tư chứng khoán

  
  
  

  
  
  

  
 
 
 

  
  
   

   
   

   

+ Giá theo phương pháp nội bộ của tổ chức kinh doanh chúng

khoán.

Túc là:

Max (Giá trị số sách, Giá mua, Giá xác định theo phương pháp nội

bộ). -
Giả đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất ngày tỉnh toán;

>_ Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn hai (02) tuần tính

đến ngày tính toán, là giá trị lớn nhất trong các giả trị sau:
+ Giá trị số sách;

+ Giá mua;

+ Giá theo phương pháp nội bộ của tổ chức kinh doanh chứng,

khoán.

Túc là:

Max (Giá trị số sách, Giá mua, Giá xác định theo phương pháp nội

bộ).
>_ Giá trị trung bình dựa trên báo giá của tôi thiểu 03 công ty

chứng khoản không phải là người có liên quan tại ngày giaol
dịch gần nhát trước thời điểm tính toán.

> _. Trường hợp không có đủ báo giá của tối thiểu 03 công ty chứng

khoản, là giá trị lớn nhất trong các giá trị sau:
+ Giá từ các báo giá;

+ Giả của kỳ báo cáo gần

+ Giá trị số sách,

+ Giá mua;

+ Giá theo quy định nội bộ của tổ chức kinh doanh chứng

khoán.

Tức là:

Max (Giá từ các báo giá, Giá của kỳ báo cáo gần nhát, Giá trị số sách,

Giá mua, Giá theo quy định nội bộ của tổ chức kinh doanh chứng

khoán).
> Là giá trị lớn nhất trong các giá trị sau:

+ Giá trị số sách;

+ Mệnh giá;

+ Giá theo phương pháp nội bộ của tổ chức kinh doanh chứng

khoán.

là:

Max (Giá trị số sách, Mệnh giá, Giá xác định theo phương pháp nội

bộ) —
0% giá trị thanh lý của cỗ phiếu đó (giá cỗ phiếu được chia do tổ

hức giải thể, phá sản công bố hoặc giá trị số sách) tại ngày lập bảng

ân đôi kế toán gần nhất, hoặc giá theo quy định nội bộ của tỗ chứ

kinh doanh chứng khoán.

> Là giá trị lớn nhất trong Các giá trị sau:

+ Giá trị số sách;

+ Giá muaigiá trị vỗn góp;

+ Giá theo quy định nội bộ của tổ chức kinh doanh chứng

khoán.

Tức là:

Max (Giá trị số sách, Giá muaigiá trị vốn góp, Giá theo quy định nộ

bộ của tổ chức kinh doanh chứng khoán).

   
   > Giá đóng cửa tại ngày giao dịch gần nhất ngày tính toán;

>. Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn hai (02) tuần tính

đến ngày tính toán là: NAV/1CCGQ tại kỳ báo cáo gần nhất trước

ngày tính toán.

  
  

 

   
Giá trị tài sản ròng NAV trên một đơn vị phần vốn góp/đơn vị chứng
hỉ quỹ/cỗ phiêu tại kỳ báo cáo gần nhất trước ngày tính toán

   
heo quy định nội bộ của tổ chức kinh doanh chứng khoán      
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CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐÀU TƯ CHỨNG KHOÁN TC CAPITAL VIỆT NAM

THUYÉT MINH BẢO CÁO TỲ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH
Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cắn được đọc đồng thời với Báo cáo Tỳ lệ an toàn tài chính kèm theo

17

†8

sản có định

uyễn sử dụng đắt...

Nhà cửa/vật kiến trúc

bao gồm cả các hạng

mục xây dựng cơ bản

ở dang

lá trị được xác định bởi tỗ chức định giá độc lập do tổ chức kinh

oanh chứng khoán lựa chọn

Giá trị được xác định bởi tổ chức định giá độc lập do tổ chức kinh

chứng khoán lựa chọn/Chỉ phí xây dựng cơ bản dở dang lũy|
kế

(Các trang thiết bị, máy 
22

L—

19
3 Đ |Giá trị còn lại của tài sản

móc, phương tiện...

20 Các tài sản có định Giá trị được xác định bởi tổ chức định giá độc lập do tổ chức kinh
khác Hoanh chứng khoán lựa chọn

khác

Chứng quyền có đảm |„ ¬

21 bảo do tổ chức kinh >. Giá đóng cửa tại ngày giao dịch gần nhất ngày tính toán;
doanh chứng khoán

khác phát hành

tCổ phiếu niêm yết trên

thị trường nước ngoài

1J_—

(ii) Hệ số rủi ro thị trường

>_. Giá mua (nêu chứng quyền có bảo đảm chưa niêm yết).

»>_ Giá (theo đồng ngoại tệ) (x) tỷ giá chuyễn đỗi sang đồng tại

ngày tính toán
> .. Giá đóng cửa tại ngày giao dịch gần nhất ngày tính toán;

>_ Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn hai (02) tuần tính

đến ngày tính toán, là giá trị lớn nhất trong các giá trị sau:
+ Giá trị số sách;

+ Giá mua;

+ Giá xác định theo phương pháp nội bộ của tổ chức kinh

doanh chứng khoán.

Tức là:

Max (Giá trị sổ sách, Giá mua, Giá xác định theo phương pháp nội

bộ).

Hệ số rủi ro thị trường được xác định cho từng khoản mục tài sản theo quy định tại Thông tư

91/2020/TT-BTC được trình bày ở Thuyết minh số 4.

(ii) Giá trị rủi ro thị trường tăng thêm

Giá trị rủi ro thị trường của mỗi tài sản xác định theo quy định trên đây 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 phiêu được Chính phủ

bảo lãnh. Giá trị rủi ro được điều chỉnh tăng theo nguyên tắc sau:

> Tăng thêm 10% trong trường hợp giá trị của khoản đầu tư này chiếm từ 10% tới 15% Vốn chủ sở

hữu của Công ty;

" Tăng thêm 20% trong trường hợp giá trị của khoản đầu tự này chiếm từ 15% tới 25% Vốn chủ sở

hữu của Công ty;

" Tăng thêm 30% trong trường hợp giá trị của khoản đầu tư này chiếm từ 25% trở lên Vốn chủ sở hữu

của Công ty.

Các khoản cỗ tức, trái tức, giá trị quyền ưu đãi của chứng khoán (nêu có) hoặc lãi cho vay của tiền gửi

và các khoản tương đương tiên, công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá được điều chỉnh tăng thêm

vào giá trị tài sản khi xác định giá trị rủi ro thị trường.

11
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CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐÀU TƯ CHỨNG KHOÁN TC CAPITAL VIỆT NAM
THUYÉT MINH BẢO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH
Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cân được đọc đồng thời với Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính kèm theo

3.4. Giá trị rủi ro thanh toán

Giá trị rủi ro thanh toán là giá trị tương ứng với mức độ tổn thắt có thể xảy ra khi đối tác không thể

thanh toán đúng hạn hoặc chuyển giao tài sản đúng hạn theo cam kết. Giá trị rủi ro thanh toán được

xác định khi kết thúc ngày giao dịch của các hợp đồng, giao dịch như sau:

> Giá trị rủi ro thanh toán trước thời hạn nhận chuyển giao chứng khoán, tiền và thanh lý hợp đồng,

được xác định theo nguyên tắc sau:

Giá trị rủi ro = Giá trị tài sản tiềm ẫn x Hệ số rủi ro thanh toán

thanh toán rủi ro thanh toán theo đôi tác

Nguyên tắc xác định giá trị rủi ro trước thời hạn thanh toán trên đây được áp dụng cho các hợp đồng
Sau đây:

- Tiên gửi có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng, chứng chỉ tiền gửi do các tổ chức tín dựng phát hành;

- Hợp đồng vay, mượn chứng khoán phù hợp với quy định của pháp luật;

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

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

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

- Các khoản phải thu khách hàng trong hoạt động kinh doanh chứng khoán; và

- Các khoản phải thu khác và tài sản khác có tiềm ẳn rủi ro thanh toán.

« Đối với hợp đồng bảo lãnh phát hành ký với các tỗ chức khác trong tổ hợp bảo lãnh phát hành theo

hình thức cam kết chắc chắn mà Công ty 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 hợp đồng bảo lãnh phát hành chưa được thanh toán

= Đối với các khoản tạm ứng có thời gian hoàn ứng còn lại dưới 90 ngày được xác định theo công

  
thức sau:

Giá trị tài sản tiềm ẳn rủi ro thanh toán | Hệ —. | Giá trị rủi ro thanh toán |

iá trí toà chiếm từ 0% đến 5% vốn chủ sở

hữu tại thời điểm tỉnh toán ð⁄% | Giáti rủi ro thanh toán = Giá trị

khoản t — ta - tài sản tiêm ân rủi ro thanhlạm | chiếm từ trên 5 ⁄ vốn chủ sở hữu tại 100%_ | toán x Hệ số rủi ro thanh toán.

ứng thời điềm tính toán

" Đối với các khoản phải thu, các khoản phải thu khác và tài sản có khác quá hạn; chứng khoán chưa

nhận chuyển giao đúng hạn, kể cả chứng khoán, tiền chưa nhận được từ các hợp đồng sau đây:

- Tiền gửi có kỳ hạn tại các tỗ chức tín dụng, chứng chỉ tiền gửi do các tổ chức tín dụng phát hành;

- Hợp đồng vay, mượn chứng khoán phù hợp với quy định của pháp luật;

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

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

- Hợp đồng cho vay mua ký quỹ chứng khoán phủ hợp với quy định của pháp luật;

- Các khoản phải thu khách hàng trong hoạt động kinh doanh chứng khoán; và

- Các khoản phải thu khác và tài sản khác có tiềm ẳn rủi ro thanh toán,

Giá trị rủi ro thanh toán quá thời hạn thanh toán được xác định theo nguyên tắc sau:

Giá trị rủi ro = Giá trị tài sản tiềm ẳn x
Hệ số rủi ro thanh toán

thanh toán rủi ro thanh toán
theo thời gian

12

23

l2

77CĐ6`



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐÀU TƯ CHỨNG KHOÁN TC CAPITAL VIỆT NAM

THUYÉT MINH BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH
Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cân được đọc đông thời với Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính kèm theo

( Hệ số rủi ro thanh toán

Hệ số rủi ro thanh toán theo đối tác được quy định tại Thông tư 91/2020/TT-BTC như sau:

 
[ STT_| Đỗi tác thanh toán cho Công ty Hệ số rủi ro

Chính phủ, các tổ chức phát hành được Chính phủ bảo lãnh, Bộ Tài chính

4 bảo lãnh, Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ và Ngân hàng Trung ương các 0%
nước thuộc khói OECD; Ủy bản Nhân dân tỉnh, thành phó trực thuộc Trung

ương

2 NÓ Giao dịch Chứng khoán, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt 0.8%
am `

Tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, tỗổ chức kinh doanh chứng khoán thành

| 3 lập ở các nước thuộc khối OECD và có hệ số tín nhiệm đáp ứng các điều 3,2%
kiện khác theo quy định nội bộ của tổ chức kinh doanh chứng khoán
Tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, tỗổ chức kinh doanh chứng khoán thành

| Ạ lập ngoài các nước thuộc khối OECD; hoặc thành lập tại các nước thuộckhối 4.8%OECD và không đáp ứng các điều kiện khác theo quy định nội bộ của tổ chức

kinh doanh chứng khoán
| 5 Tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, tổ chức kinh doanh chứng khoán thành 6%lập và hoạt động tại Việt Nam
|_6 _ | Các tổ chức cá nhân khác 8%

Hệ số rủi ro thanh toán theo thời gian được quy định tại Thông tư 91/2020/TT-BTC như sau:

STT | Thời gian quá hạn thanh toán, chuyễn giao chứng khoán Hệsố rủi ro

1 Từ 0 đến 15 ngày sau thời hạn thanh toán, chuyển giao chứng khoán 16%

2_ | Từ 16đến 30 ngày sau thời hạn thanh toán, chuyệngiao chứng khoán 32%

3_ | Từ 31 đến 60 ngày sau thời hạn thanh toán, chuyên giao chứng khoán 48% |

Từ 60 ngày trở ối 100%

Thời hạn thanh toán/nhận chuyển giao chứng khoán theo quy định về chứng khoán phái sinh (đối với

chứng khoán phái sinh), là T+2 (đối với cỗphiêu niêm yết), T+1 (đối với trái phiếu niêmyết) hoặc T+n
(đối với các giao dịch thỏa thuận ngoài hệ thống giao dịch trong n ngày theo thỏa thuận của hai bên).

(ñ Giá trị tài sản tiềm ân rủi ro thanh toán

Giá trị tài sản tiềm ẫn rủi ro thanh toán trong hoạt động vay, cho vay chứng khoán, giao dịch ký quỹ,

giao dịch mua bán lại, giao dịch khác:

   
 
 
 

   
    

    
STT | Loại hình giao dịch Giá trị tài sản tiêm ân rủi ro thanh toán
— TTiên ửi có kỳ hạn, khoản tiền

h không có tài sản bảo Toàn bộ số dư tài khoản tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi,
đã m; các h iao dịch, giá trị khoản cho vay, giá trị hợp đồng, giá trị giao dịch

1 khoảnsử d ng, dc theo cộng với các khoản cỗ tức, trái tức, giá trị quyền ưu đãi

điểm 1 Điệu 10 Thông (đối với chứng khoán) hoặc lãi tiền gửi, lãi cho vay,
tư 91/2020/TT-BTC. khoản phụ phí khác (đôi với khoản tín dụng)

+ Max {(Giá trị thị trường của Hợp đỗ á trị tài sản

2 | Cho vay chứng khoán đảm là (nếu ợpđồng - Gì

3 _ | Vay chứng khoán Họp ựNo tài sản đảm bảo
- Giá trị thị trường của

4 Hợp đồng mua chứng khoán có | Max {(Giá trị hợp đồng tính theo giá mua - Giá trị thị
cam kết bán lại trường của Hợp đồng * (1 - Hệ số rủi ro thị trường)),0}

5 Hợp đỗng bán chứng khoán có | Max {( Giá trị thị trường của Hợp đồng * (1 - Hệ số rủi |

L cam kết mua lại ro thị trường) - Giá trị hợp đồng tính theo giá bán),0}Hợp đông cho vay mua ký quỹ
(cho khách hàng vay mua _ Giá trí tài sân bảo đã

6 chứng khoán)/Các thỏa thuận Max {(Số dư nợ- Giá trị tài sản bảo đảm),0}

kinh tế có cùng bản chất
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CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐÀU TƯ CHỨNG KHOÁN TC CAPITAL VIỆT NAM
THUYẾT MINH BẢO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH
Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo Tỷ lệ an toàn tải chính kèm theo

Số dư nợ bao gồm giá trị khoản vay, lãi vay và các loại phí.

Giá trị tài sản đảm bảo được xác định theo giá thị trường. Trong trường hợp tài sản đảm bão của khách

hàng không cỏ giá tham khảo theo thị trường, thì được xác định theo quy định nội bộ của Công ty.

* Giả trị tài sản tiềm ấn rủi ro trong hoạt động giao dịch chứng khoán:

STT | Thời gian | Giá trị tài sản tiễmấn rủi ro
A.. Đôi với các giao dịch bán chứng khoán (bên bán là Công ty hoặc khách hàng của Công

trong hoạt động môi giới)
1 Trước thời hạn nhận thanh toán | -

Giá trị thị trường của Hợp đồng (trong trường hợp Giá

thị trường thắp hơn Giá giao dịch)
0 (trong trường hợp Giá thị trường cao hơn Giá giao

dịch)
B.. Đôi với các giao dịch mua chứng khoán (bên mua là Công ty hoặc khách hàng của Công

trong hoạt động kinh doanh chứng khoán)
1 Trước thời hạn nhận chuyển

ao chứng khoán

 
2 Sau thời hạn nhận thanh toán |

Giá trị thị trường của Hợp đông (trong trường hợp Giá

Sau thời hạn nhận chuyên giao | thị trường cao hơn Giá giao dịch)

chứng khoán 0 (trong trường hợp Giá thị trường thấp hơn Giá giao

dịch)

ð

 
» Giá trị tài sản tiềm ẳn rủi ro thanh toán của các khoản phải thu, trái phiều đã đáo hạn và các công cụ

nợ đã đảo hạn là giá trị khoản phải thu tính theo mệnh giá, cộng thêm các khoản lãi chưa được thanh

toán, chỉ phí có liên quan và trừ đi khoản thanh toán đã thực nhận trước đó (nếu có).

(ii) Giảm trừ giá trị tài sản tiềm ẩn rủi ro thanh toán

Công ty được điều chỉnh giảm trừ phần giá trị tài sản đảm bảo của đói tác, khách hàng khi xác định giá
trị tài sản tiềm ẫn rủi ro thanh toán trong trường hợp các hợp đồng, giao dịch này đáp ứng đây đủ các
điều kiện sau:

» Đối tác, khách hàng có tài sản bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của mình và tài sản bảo đảm là tiền, các

khoản tương đương tiền, giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng trên thị trường tiền tệ, chứng khoán

niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Bộ

Tài chính bảo lãnh phát hành;

» Công ty có quyền định đoạt, quản lý, sử dụng, chuyển nhượng tài sản bảo đảm trong trường hợp đối

tác không thực hiện nghĩa vụ thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn đã thỏa thuận tại các hợp đồng.

Giá trị tài sản bảo đảm tính giảm trừ được xác định như sau:

Giá sản =  Khốilượngtàsản x Giảtasản x (1- Hệ số rủi ro thị trường)

bảo đảm

Giá tài sản được xác định theo nguyên tắc quy định của Thông tư 91/2020/TT-BTC Tđược trình bày ở

Thuyết minh 3.3

Hệ số rủi ro thị trường được xác định theo quy định của Thông tư 91/2020/TT-BTC được trình bày ở

Thuyết minh số 4.

(iv) Tăng thêm giá trị rủi ro thanh toán

Giá trị rủi ro thanh toán phải được điều chỉnh tăng thêm trong các trường hợp sau:

" Tăng thêm 10% trong trường hợp giá trị hợp đồng tiên gửi, khoản cho vay, khoản phải thu trong hạn,

hợp đồng mua có cam kệt bán lại chứng khoán, hợp đồng bán có cam kết mua lại chứng khoán, tông

giá trị các khoản cho vay đối với một tổ chức, cá nhân và nhóm tổ chức, cá nhân liên quan (nêu có),
chiếm từ 10% tới 15% Vốn chủ sở hữu;
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CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐÀU TƯ CHỨNG KHOÁN TC CAPITAL VIỆT NAM

THUYÉT MINH BẢO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH
Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đẳng thời với Báo cáo Tỷ lệ an toàn tải chính kèm theo

3.5.

. Tăng thêm 20% trong trường hợp giá trị hợp đồng tiền gửi, khoản cho vay, khoản phải thu trong hạn,

hợp đông mua có cam kết bán lại chứng khoán, hợp đồng bán có cam kết mua lại chứng khoán, tổng

giá trị các 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 chủ sở hữu;

" Tăng thêm 30% trong trường hợp giá trị hợp đồng tiền gửi, khoản cho vay, khoản phải thu trong hạn,

hợp đồng mua có cam két bán lại chứng khoán, hợp đồng bán có cam kết mua lại chứng khoán, tổng
giá trị các đối với một tổ chức, cá nhân và nhóm tỗ 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 chủ sở hữu trở lên.

(v)  Bù trừ song phương giá trị tài sản tiềm ẩn rủi ro thanh toán

Giá trị tài sản tiềm ẩn rủi ro thanh toán được bù trừ song phương khi:

" 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; và

" Việc bù trừ ròng song phương đã được các bên thống nhất trước bằng văn bản.

Giá trị rủi ro hoạt động

Giá trị rủi ro hoạt động là giá trị tương ứng với mức độ tổn thát có thể xảy ra do lỗi kỹ thuật, lỗi hệ thống

và quy trình nghiệpvụ, lỗi con người trong quá trình tác nghiệp, hoặc do thiếu vốn kinh doanh phát sinh

từ các khoản chỉ phí, lỗ từ hoạt động đầu tư, hoặc do các nguyên nhân khách quan khác.

Rủi ro hoạt động của tỗ chức kinh doanh chứng khoán được xác định là giá trị lớn nhất của các giá trị

Sau: 25% chỉ phí duy trì hoạt động của tổ chức kinh doanh chứng khoán trong vòng mười hai (12) tháng

liễn kể tính tới thời điểm tính toán, 20% vồn điều lệ tối thiểu cho các nghiệp vụ kinh doanh của tổ chức

kinh doanh chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Chỉ phí duy trì hoạt động của Công ty được xác định bằng tổng chỉ phí phát sinh trong kỳ, trừ đi:

" Chỉ phí khấu hao;

“ Chỉ phí hoặc hoàn nhập dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính ngắn hạn và tài sản thế chấp;

" Chỉ phí hoặc hoàn nhập dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính dài hạn;

" Chi phí hoặc hoàn nhập dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu; và

“ Chỉ phí hoặc hoàn nhập dự phòng suy giảm giá trị các tài sản ngắn hạn khác;

= Chỉ phí chênh lệch giảm về đánh giá lại các tài sản tài chính ghi nhận thông qua Iãi/lỗ;

Chỉ phí lãi vay.
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CÔNG TY TNHH TỰ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TC CAPITAL VIỆT NAM

THUYÉT MINH BẢO CÁO TỲ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH
Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đông thời với Báo cáo Tỷ lệ an toản tài chính kèm theo

4. GIÁ TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG

 

    
A, RỪI RO THỊ TRƯỜNG

Các hạng mục đầu tư

I. Tiên và các khoản tương đương tiền, công cụ thị trường tiền tệ

Tiền (VND)

2: | Các khoản tương đương tiên

Giấy tờ có giá, công cụ chuyên nhượng trên thị trường tiên tệ,

— TSätinir
(1)x(2)

19.335.247.250
   

 

 

sÌsầ`
 

Le °  chứng chỉ tiền gửi

II. Trái phiếu Chính phủ

Trái phiếu Chính phủ không trả lãi 0%

Trái phiếu Chính phủ trả lãi suất cuống phiêu

  
 

Trái phiếu Chính phủ (bao gồm công trái và trái phiêu công trình đã

phát hành trước đây), trái phiếu Chính phủ các nước thuộc khối

OECD hoặc được bảo lãnh bởi Chính phủ hoặc Ngân hàng Trung

ương của các nước thuộc khối này, trái phiếu được phát hành bởi

các tổ chức quốc tế IBRD, ADB, IADB, AFD8B, và EBRD, Trái

phiếu chính quyền địa phương.

    
 3%

 
 

   II. Trái phiếu tổ chức tín dụng

Trái phiêu tô chức tín dụng có thời gian đáo hạn còn lại dưới 1 năm,

kể cả trái phiếu chuyển đổi

Trải phiêu tô chức tín dụng có thời gian đáo hạn còn từ 1 năm đên

 

3%

Ø9

dưới 3 năm, kể cả trái phiếu chuyển đỗi 5%

Trái phiêu tò chức tín dụng có thời gian đáo hạn còn lại từ 3 năm đến 10%

dưới 5 năm, kể cả trái phiếu chuyển đổi

Trái phiêu tổ chức tín dụng có thời gian đáo hạn còn lại từ 5 năm trở

lên, kể cả trái phiếu chuyển đổi Do

IV. Trái phiếu doanh nghiệp

15%

 

 
Trái phiêu niêm yêt có thời gian đáo hạn còn lại đưới † năm, kê cá

trái phiếu chuyển đỗi

Trái phiêu niêm yết có thời gian đáo hạn còn lại từ †1 năm đến dưới 3

năm, kể cả trái phiếu chuyển đỗi

   
  

   Trái phiêu niêm yêt có thời gian đáo hạn còn lại từ 3 năm đên dưới 5

năm, kễ cả trái phiếu chuyển đổi

t có thời gian đáo hạn còn lại từ 5 năm trở lên, kê

cả trái phiều chuyển đổi

  

 

 

 Trái phiêu niêm y
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CÔNG TY TNHH TƯ VĂN ĐÀU TƯ CHỨNG KHOÁN TC CAPITAL VIỆT NAM

THUYẾT MINH BẢO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH
Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính kèm theo

  

œ Š>

  
 

 

đo đoanh nghiệp mẻm có

ạn còn lại đưới 1 năm, kẻ cả trái phiếu chuyển đổi

Trái phiêu không niêm yết do doanh nghiệp niêm yết phát hành có

thời gian đáo hạn còn lại từ 1 năm đến dưới 3 năm, kể cả trái phiếu

chuyên đổi

   
 

 
 

   

  thời gian đáo hạn còn lại từ 3 năm đến dưới 5 năm, kễ cả trái phiều
chuyển đổi
Trái phiêu không niềm yệt đo doanh nghiệp niêm yết phát hành có

thời gian đáo hạn còn lại từ 5 năm trở lên, kể cả trái phiếu chuyển đổi

Trái phiếu không niêm yết do doanh nghiệp khác phát hành có thời

gian đáo hạn còn lại dưới 1 năm, kể cả trái phiếu chuyến đỗi

Trái phiêu không niêm yết do doanh nghiệp khác phát hành có thời

gian đáo hạn còn lại từ 1 năm đến dưới 3 năm, kể cả trái phiếu

Trái phiếu không niêm yết do doanh nghiệp khác phát hành có thời

gian đáo hạn còn lại từ 3 năm đến dưới 5 năm, kể cả trái phiếu

chuyển đổi

   
   

 

   
  
 

  
 
  

     
    

 Trái phiếu không niêm yết do doanh nghiệp khác phát hành có thời
gian đáo hạn còn lại từ 5 năm trở lên, kể cả trái phiều chuyển đổi

Ô phiêu phố thông, cô phiêu ưu đãi của các tổ chức niêm yết tại Sở 10%

giao dịch Chứng khoán Thành phó Hồ Chí Minh; chứngchỉ quỹ mở °
=

9 Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

11 Có phiêu phố thông, cô phiếu ưu đãi các công ty đại chúng chưa 20%
niêm yết, đăng ký giao dịch qua hệ thống UpCom

phiếu đang trong đợt phát hành lần đầu (IPO)
Cô phiêu của các công ty đại chúng khác 50%

V. Chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán

14 | Quỹ đại chúng, bao gồm cả công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

15 | Quỹ thành viên, công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ

VI. Chứng khoán bị hạn chế giao dịch

Chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết bị nhắc nhở do chậm

công bó thông tin báo cáo tài chính kiểm toán/soát xét theo quy định

5

0 | Chứng khoán bị huỷ niêm yết, huỷ giao dịch

VII. Chứng khoán phái sinh

Hợp đồng tương lai chỉ số cỗ phiếu L2]T†T_— +
¡nh:

Giá trị rủi ro = Max {((Giá trị thanh toán cuối ngày - giá trị chứng khoán mua vào để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán

hợp đồng tương lai) x hệ số rủi ro của hợp đồng tương lai - Giá trị ký quỹ (phần đóng góp vào quỹ bù trừ đối với vị thế

trở của công ty chứng khoán)), 0}. -

Giá trị thanh toán cuối ngày = Giá thanh toán cuối ngày x khối lượng mờ.

Hợp đồng tương lai trái phiêu chính phủ

Cách tính:

Giá trị rủiro = Max(((Giá trị thanh toán cuối ngày - giá trị chứng khoán mua vào để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán hợp

đồng tương lai) x hệ số rủi ro của hợp đồng tương lai - Giá trị ký quỹ (phần đóng góp vào quỹ bù trừ đối với vị thế mở
của công ty chứng khoán)), 0}.

Giá trị thanh toán cuối ngày = Giá thanh toán cuối ngày x khối lượng mở.

   

  
Sbà
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CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐÀU TƯ CHỨNG KHOÁN TC CAPITAL VIỆT NAM

THUYÉT MINH BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH
Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cân được đọc đồng thời với Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính kèm theo

VIH, Chứng khoán khác

Cỏ phiếu niềm yết trên cácthị trường nước ngöài thuộc chỉ số đạt

chuẩn

Ỗ phiêu niêm yết trên các thị trường nước ngoài không thuộc các

chỉ số đạt chuẩn

Chứng quyên có bảo đảm niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán

Thành phố Hồ Chí Minh

Chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán
Hà Nội

Cô phiêu, trái phiêu của công ty chưa đại chúng phát hành không có

báo cáo tài chính kiểm toán gần nhát đến thời điểm lập báo cáo hoặc

ngược, từ chối đưa ra ý kiến hoặc ý kiến không chấp thuận toàn

phần.
Cả phần, phần vốn góp và các loại chứng khoán khác 8

Chứng quyên có bảo đảm do công ty chứng khoán phát hành
Cách tính:

Giá trị rủi ro thị trường = Max X Q0 &- P1 X Q1) x r O}

Chứng khoán hình thành từ hoạt động phông ngừa rủi ro cho chứng

30 có bảo đảm do công ty chứng khoán đã phát hành (trường

hợp chứng quyền có bảo đảm không có lãi)

Phân chênh lệch dương giữa giá trị chứng khoán cơ sở dùng đề

phòng ngừa rủi ro và giá trị chứng khoán cơ sở cần thiết để phòng

ngừa rủi ro cho chứng quyền có bảo đảm

IX. Rủi ro tăng thêm (nếu có)

A. TÔNG GIÁ TRỊ RỦI RO TH TRƯỜNG

= s ® 3

6. __ GIÁ TRỊ RỦI RO THANH TOÁN
Chỉ tiêu

4 |Rủi ro trước thời hạn thanh toán       
 

 

 

 
 

 

 
 Rủi ro tăng thêm

Tống giá trị rủi ro thanh toán

I. Rủi ro trước thời hạn thanh toán 
 

  Loại hình giao dịch

  
   n gửi, các khoản tiê  Tiên gửi có ký hạn, chứng chỉ tiê

cho vay không có tài sản bảo đảm, các khoản phải thu
1 từ hoạt động kinh doanh chứng khoán và các khoản

mục tiềm ẳn rủi ro thanh toán khác

2 Cho vay tài sản tài chính/Các thỏa thuận kinh tế có
cùng bản chát

Vay tải sản tài chính/Các thỏa thuận kinh tế có cùng

     

  
H bản chất

Hợp đồng mua tài sản tài chính có cam kết bán lại/Các
4 thuận kinh tế có cùng bản chất

BH Hợp đồng bán tài sản tài chính có cam kết mua
  

thỏa thuận kính tế có cùng bản chất

TNG RỦI RO TRƯỚC THỜI HẠN THANH TOÁN    
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THUYÉT MINH BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH
Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính kèm theo

     

 
   

 
II. Rủi ro quá thời hạn thanh toán

| Guymöniro
giao chứng khoán

L? | pgiao chứng khoán

giao chứng khoán

m TÔNG RỦI RO QUÁ THỜI HẠN THANH TOÁN
II. Rủi ro từ các khoản tạm ứng, hợp đồng, giao dịch khác

Các hợp đỏng, giao dịch, các khoản sử dụng vốn ngoài

các giao dịch, hợp đồng được ghi nhận ở các điểm a,

b, c, d, đ, e, g khoản 1 Điều 10 Thông tư này; Các

khoản phải thụ từ mua bán nợ với đối tác giao dịch

không phải Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín

dụng Việt Nam (VAMC), Công ty trách nhiệm hữu hạn

mua bán nợ Việt Nam (DATC) (Chi tiết từng đối tượng).

Khoản tạm ứng chiếm trên 5% vốn chủ sở hữu có thời

gian hoàn ứng còn lại dưới 90 ngày (Chỉ tiết từng đối

tượng).

TÔNG RỦI RO HỢP ĐÔNG, GIAO DỊCH KHÁC

IV. Rủi ro tăng thêm (nếu có)

Chỉ tiết tới từng khoản vay, tới từng đối tác Hệ số rủi ro (%)

4
6. GIÁ TRỊ RỦI RO HOẠT ĐÔNG

  

        

  

     
  
 

  
      

       
        

 
  

     Tổng chỉ phí phát sinh trong vòng 12 tháng tính tới tháng 6 năm 2021

Các khoản giảm trừ khỏi tông chỉ phí 36.410.886

1 | Chi phí khấu hao 36.410.886

Chi phÝHoàn nhập dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sân thế chấp

Chỉ phữHoàn nhập dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính dài hạn

4. | Chi nhập dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu

|5| Chi nhập dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác
[9| Chí phí chênh lệch giảm về đánh giá lại các tài sản tài chính ghi nhận thông qua Iãtlỗ

7 | Chi phí lãi vay

Tổng chỉ phí sau khi giảm trừ (IlI = I — II) 1.039.496.585

  
   

  

IV. |25% Tổng chỉ phí sau khi giảm trừ (IV = 25% III) 259.874.146

20% vốn điều lệ tối thiểu cho các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán 2.000.000.000

C. TỎNG GIÁ TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG (Max (IV, V}) 2.000.000.000   
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7. VỐN KHẢ DỤNG

Z¡ ›

Vốồn khả dụng

STT Khoản tăng
thêm   

 

 

KD Khoản giảm trừ

2

Vốn góp của chủ sở hữu không bao gồm cỗ phần

ưu đãi hoàn lại (nếu có) 20.823.458.000

Thăng dư vốn cô phân không bao gồm cô phân ưu
đãi hoàn lại (nếu có)

55.998.000

—

(1490.921207)
Số dư dự phòng suy giảm giá trị tài sản

Toàn bộ phân giảm đi hoặc tăng thêm của các

chứng khoán tại chỉ tiêu đầu tư tài chính
S

19.388.534.79

Tiên và các khoản tương đương tiên

Các tài sản tài chính ghỉ nhận thông qua

FVTPL)

Chứng khoán tiêm ân rủi ro thị trường
- Chứng khoán bị giảm trừ khỏi vỗn khả dụng

Các khoản đâu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

- Chứng khoán tiêm ân rủi ro thị trường

Chứng khoán bị giảm trừ khỏi vỗn khả dụng
4

Tài sản tài chính sẵn sàng đề bán (AFS)

- Chứng khoán tiêm ấn rủi ro thị trường

- Chứng khoán bị giảm trừ khỏi vỗn khả dụng

 

  

_

Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và
tài sản thế chấp

Các khoản phải thu (Phải thụ bán các tài sản tài

   
chính; Phải thu và dự thu cô tức, tiền lãi từ các tài

sản tài chính)

7 __ |- Các khoản phải thu có thời hạn thanh toán còn lại

trên 90 ngày

Chứng quyền có bảo đảm chưa phát hành hết

Chứng khoán cơ sở phục vụ mục đích phòng ngừa

rủi ro khi phát hành chứng quyền có bảo đảm

Phải thu các dịch vụ côngty chứng khoán cung cấp

- Các khoản phải thu có thời hạn thanh toán còn lại

10 |từ 90 ngày trở xuống

- Các khoản phải thụ có thời hạn thanh toán còn lại

trên 90 ngày

20
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   Phải thu nội bộ

~ Phải thu nội bộ có thời hạn thanh toán còn lại từ

11 |90 ngày trở xuống

- Phải thu nội bộ có thời hạn thanh toán còn lại trên

90 ngày

Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoản

- Các khoản phải thu có thời hạn thanh toán còn lại

12 [từ 90 ngày trở xuống

~ Các khoản phải thụ có thời hạn thanh toán còn lại

trên 90 ngày

Các khoản phải thụ khác

~ Các khoản phải thu có thời hạn thanh toán còn lại

13 Hừ 90 ngày trở xuống

- Các khoản phải thu có thời hạn thanh toán còn lại

  
 

   
 

trên 90 ngày

Dự phòngsuy giảm giá trị các khoản phải thụ

Tài sản ngắn hạn khác 48.574.260

Vật tự văn phòng, công cụ dụng cụ

Chỉ phí trả rước ngắn hạn

Câm cô, thê chấp, ký quỹ, ký cược ngẵắn hạn

Thuê giá trị gia tăng được khâu trừ

Thuê và các khoản khác phải thu Nhà nước

Tài sản ngắn hạn khác

|_ |Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác
Tông
Tài sản dài hạn

Tài sản tài chính dài hạn

Các khoản phải thu dài hạn

Các khoản đâu tư

Các khoản đâu tư nắm giữ đên ngày đáo hạn

- Chứng khoán tiêm ân rủi ro thị trường

- Chứng khoán bị giảm trừ khỏi vốn khả dụng

2.2. |Đâu tư vào côngty con

Đầu tư vào côngty liên doanh, liên kết

7.583.55

40.518.19

472.52

  
 

   

 
48.574.260

C

¬

ð

¬

ho) ¬

M œ

Đâu tư dài hạn khác

ñ

Bất động sản đầu tư

-

M

11.250.00

1.985.40

°

œ

œŒœ@

ài sả

Các chỉ tiêu tài sản bị coi là khoản ngoại trừ, có ý kiến

trái ngược hoặc từ chối đưa ra ý kiến tại báo cáo tài chính

đã được kiểm toán, soát xét mà không bị tính giảm trừ theo

quy định tại Điều 5

 

    
42.349.730
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CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐÀU TƯ CHỨNG KHOÁN TC CAPITAL VIỆT NAM

THUYÉT MINH BẢO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH
Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính kèm theo

Giá trị ký quỹ

Giá trị đóng góp vào quỹ hỗ trợ thanh toán của

Trung tâm Lưu ký chứng khoán (đối với thị trường

chứng khoán phái sinh)
Giá trị đóng góp vào quỹ bù trừ của đôi tác thanh

toán trung tâm đối với vị thế mở của chính thành

viên bù trừ

Khoản ký quỹ bằng tiên và giá trị bảo lãnh thanh

toán của ngân hàng khi phát hành chứng quyền có

bảo đảm
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19.297.610.803VOÒN KHẢ DỤNG= 1A-1B-1C-1D

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2021

 

 

Người lập Phụ trách kê toán

Phạm Tuyết Thanh Phạm Tuyêt Thanh
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