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Thực hiện theo Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 

công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Thành giải trình 

biến động lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2021 so với 6 tháng đầu năm 2020, cụ thê như sau:

Đơn vị: đồng

Nội dung
Lũy kế 6 tháng đầu 

năm 2021
Lũy kế 6 tháng đầu 

năm 2020
Biến động

(%)

Tổng doanh thu (bao gồm) 12,944,000,546 10,242,159,119 26.4%

Doanh thu môi giới 4,631,800,980 3,954,409,690 17.1%

Doanh thu kí quỹ 4,672,670,538 5,614,284,453 -16.8%

Lãi từ các tài sản tài chính ghi 
nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)

2,792,309,117 31,500,000 8764.5%

Doanh thu khác 847,219,911 641,964,976 32.0%

Tổng chi phí (bao gồm) 12,584,722,300 6,690,109,226 88.1%

Chi phí hoạt động môi giới 1,209,764,870 965,845,145 25.3%

Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận 
thông qua lãi/lỗ (FVTPL)

5,466,368,708 580,000,000 842.5%

Chi phí quản lý doanh nghiệp 5,558,088,722 4,827,264,081 15.1%

Chi phí lưu kí và chi phí khác 350,500,000 317,000,000 10.6%

Lọi nhuận sau thuế 287,531,858 2,840,859,469 -89.9%
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Neuvên nhân biển đông:

Tổng doanh thu của Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Thành 6 tháng đầu năm 2021 tăng 26.4% 

so với cùng kỳ, chủ yếu là do hoạt động tự doanh (Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lô 

- FVTPL) tăng trưởng 87,64 lần so với cùng kỳ năm 2020. Trong khi đó, Doanh thu ký quỹ của Công 

ty giảm 16,8% do VTS thực hiện các chính sách giảm lãi suất vay cho các khách hàng cùa công ty.

Mặt khác, tổng chi phí hoạt động của công ty trong nửa đầu năm 2021 tăng 88,1% so VỚI cùng ky 

năm 2020. Trong đó các chi phí trong kỳ đều ghi nhận mức tăng tương đoi, cụ thê chi phí hoạt đọng 

môi giới tăng 25,3%, chi phí đến từ hoạt động tự doanh (Lỗ từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua 

lãi/lỗ - FVTPL) tăng 8,42 lần, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 15,1% và chi phí khác tăng 10,6% so 

với cùng kỳ năm 2020

Trên đây là những nguyên nhân chính làm Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2021 của công ty

giảm 89.9% so với 6 tháng đầu năm 2020.
'■Ị: v í  ì ’

Trân ừọng.
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CÔNG TY CÔ' PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐÓC

Tông Giám đoc Công ty cổ  phần Chứng khoán Việt Thành (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày báo cáo 
của mình cùng với Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 
năm 2021.

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

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

Giấy phép điều chinh số 42/GPĐC-UBCK ngày 25 tháng 9 năm 2015 về việc tăng vốn điều lệ từ
35.000. 000.000 VND lên 70.000.000.000 VND
Giấy phép điều chinh số 46/GPĐC-ƯBCK ngày 14 tháng 9 năm 2017 về việc thay đổi trụ sờ hoạt động A .ỵ / C' 
cùa Công ty. íL /  c ổ
Giấy phép điều chỉnh số 20/GPĐC-UBCK ngày 02 tháng 4 năm 2019 về việc tăng vốn điều lệ từ ',i ‘CHỨf
70.000. 000.000 VND lên 150.000.000.000 VND. V Ị \V ìt  
Giấy phép điều chỉnh số 61/GPĐC-UBCK ngày 15 tháng 10 năm 2019 về việc bổ sung nghiệp vụ kinh
doanh tự doanh chứng khoán.

Trụ sở hoạt động
- Địa chỉ : Tầng 2, Tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1,

TP. HỒ Chí Minh.
- Điện thoại : (84 - 28) 3914 7799 M
- Fax : (84-28)3914 4511 Ị£ Ỵ

I *  (TR
Hoạt động kinh doanh cùa Công ty theo Giấy phép hoạt động kỉnh doanh là môi giới chứng khoán, tư vấn ★ \KI1 
đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán và tự doanh chứng khọán.

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

H ộ i đông quản trị 
Ho và tên Chức vụ Ngày tái bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thị cẩm Viên Chủ tịch Ngày 13 tháng 4 năm 2018
Ông Mai Thành Chưoìig ủy viên Ngày 13 tháng 4 năm 2018
Ông Nguyễn Ngọc Tranh ủy viên Ngày 22 tháng 4 năm 2021

B an kiểm  soát
Ho và tên Chức vụ Ngày bô nhiệm/tái bô nhiệm/miên nhiệm
Bà Phạm Thị Thu Hà Trưởng ban Tái bổ nhiệm ngày 16 tháng 4 năm 2019
Bà Nguyễn Thị Thanh Duyên Thành viên Bổ nhiệm ngày 17 tháng 01 năm 2020 

Miễn nhiệm ngày 01 tháng 5 năm 2021
Bà Nguyễn Thị Tuyết Thành viên BỔ nhiệm ngày 01 tháng 5 năm 2021
Ông Nguyễn Văn Trung Thành viên Bồ nhiệm ngày 15 tháng 9 năm 2020

Tổng Giám đốc
Tổng Giám đốc Công ty là Bà Nguyễn Thị cẩm Viên (tái bổ nhiệm ngày 13 tháng 4 năm 2018).
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
BAO CÁO CƯA TỔNG GIÁM ĐÓC (tiếp theo)

Đại diện theo pháp luật
Người đại diện theo pháp luật cùa Công ty trong kỳ và cho đến thời điểm lập báo cáo này là Bà Nguyễn Thị 
Câm Viên -  Chù tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc (tái bổ nhiệm ngày 13 tháng 4 năm 2018).

Kiểm toán viên
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&c đã được chỉ định soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng 
đâu của nãm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Công ty.

Trách nhiệm của Tổng Giám đốc
Tông Giám đôc chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết 
quả hoạt động, lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu của Công ty trong kỳ. Trong việc 
lập Báo cáo tài chính giữa niên độ này, Tổng Giám đốc phải:

• Chọn lựa các chính sách kế toán thích họp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;

y e u  u o  g ia n  lạn  n o ạ c  n n a m  lan  tro n g  v iẹ c  lạp  v a  ư in n  oay  D ao  cao  ta i cn in n  g iư a  m en

Tổng Giám đốc đàm bảo các sổ kế toán thích họp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình tài chính của 
Công ty với mức độ chính xác họp lý tại bất kỳ thời điểm nào và các sổ sách kế toán tuân

Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính I

Tồng Giám đốc phê duyệt Báo cáo tài chính giữa niên độ đính kèm. Báo cáo tài chính gií 
ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2021, cũng như 
kết quả hoạt động, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu 6 tháng đầu của năm 

■ ■ “ ~021, phù họp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế
hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán và các 

'à trình bày Báo cáo tài chính giữa niên độ.

Phê duyệt Báo cáo tài chính

áp dụng. Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm quản lý các tài sản của Công ty và do đ 
biện pháp thích họp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Nguyễn Thị cẩm  Viên 
Tổng Giám đốc

Ngày 12 tháng 8 năm 2021
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A&c auditing and consulting CO., LTD. b a k e r t ilh /
Head Office : 02 Truong Son St, Tan Binh Dist. Ho Chi Minh Citv Vietnam Tel:+84 (028) 3547 2972 k ttv@ a-c .co m .vn  A  c r~

So: 1.1294/21/TC-AC

BÁO CÁO SOÁT XÉT THÔNG TIN TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN Độ

" ph gửi: CẬC CỔ đ ô n g , h ộ i đ ò n g  q u ả n  t r ị v à  t ò n g  g iá m  đ ố c
CONG TY CỎ PHÀN CHỨNG KHOẢN VIẸT THÀNH

^  c°ng Việc soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ kèm theo của Công ty cổ phần Chứng
o  ̂Viẹt Thành (sau đây gọi tăt là “Công ty”), được lập ngày 12 tháng 8 năm 2021, từ trang 05 đen trang 37, 

ạo gom Bao cáo tình hình tài chính giữa niên độ tại ngày 30 tháng 6 năm 2021, Báo cáo kết quà hoạt động giữa 
men đọ, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ, Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu giữa niên độ 6 
thang đau của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên 
độ.

Trách nhiệm của Tổng Giám đốc
Tong Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính giữa niên độ 
cua Công ty theo các Chuẩn mực Kê toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các thông tư hướng 
dâri kê toán áp dụng đối với công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bàỵ 
Báo cáo tài chính giữa niên độ và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Tổng Giám đốc xác định là cần thiết 
đê đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính giữa niên độ không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc 
nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra kết luận về Báo cáo tài chính giữa niên độ dựa fren kết quả soát xét của 
chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện công việc soát xét theo Chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng 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 phòng 
vấn những người chịu trách nhiệm về các vấn 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 bàn có phạm vi hẹp hơn một cuộc kiềm toán được thực hiện theo các 
Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam và do vậy không cho phép chúng tôi đạt được sự đảm bào rằng chúng tôi sẽ 
nhận biết được tất cả các vấn đề trọng yếu có thể được phát hiện trong một cuộc kiêm toán. Theo đó, chúng tôi 
không đưa ra ý kiến kiểm toán.

Kết luận của Kiểm toán viên
Căn cư trên kết quà soát xét của chúng tôi, chúng tôi không thấy có vấn đề gì khiến chúng tôi cho rằng Báo cáo 
tài chính giữa niên độ đính kèm không phản ánh trung thực và họp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài 
chính của Công ty cổ  phần Chứng khoán Việt Thành tại ngày 30 tháng 6 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động, 
tình hình lưu chuyền tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 
31 tháng 12 năm 2021, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam, 
cae thông tư hướng dẩn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến 
việc lập và trình bày Báo cáo tài chính giữa niên độ.

Tel: +84 (024) 3736 7879 kttv.hn@a-c.com.vn 
Tel: +84 (0258) 246 5151 kttv.nt@a-c.com.vn 
Tel: +84 (0292) 376 4995 kttv.ct@a-c.com.vn

A & C
www.a-c.com.vn

Phó Tổng Giám đốc
s ố  Giấy CNĐKHN kiểm toán: 0089-2018-008-1 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2021

A&C Auditing and Consulting Co. Ltd. trading as Baker Tilly A&C is a member of the global network 
of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and mdependent legal entities
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CÔNG TY CÔ'PHĂN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chi: Tầng 2, Tôa nhà Mê Linh Point, số  2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
BÁO CẢO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
6 thăng dầu của năm lài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 n&m 2021__________________________________________________________________

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
Tại ngày 30 tháng  6 năm  2021

Đon vị tính: VND

TÀI SẢN
Mã
số

Thuyết
minh sế  cuối kỳ s é  đầu năm

A - TÀI SẢN NGẢN HẠN 100 149.556.466.762 149.508.034.051

I. Tài sãn tài chính 110 149.239.103.433 149.457.504.885
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 111 VI. 1 2.140.680.049 18.643.975 692
1.1 Tiền 111.1 2.140 680.049 18.643.975.692
12 Các khoản tương đương tiền 111.2 - -
2 Các tài sàn tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) 112 VI.3 23.379.333.209 14.631.936.800
3. Các khoản đằu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 113 - -
4. Các khoản cho vay 114 VI.4 122.666.073.350 114.986.370.582
5 Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) 115 - -
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sàn tài chính và tài sản thế chấp 116 - -
7, Các khoản phải thu 117 VI.5 602.082.193 764.302.334
7 1 Phài thu bán các tài sản tài chính 117.1 - -
7.2 Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính 117.2 602.082.193 764.302.334
7.2.1 Phải thu cồ tức, tiền lãi đến ngày nhận 117.3 - -
7 2 2 Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận 117.4 602.082.193 764.302.334

8 Trả trước cho người bán 118 VI.6 430.000.000 430.000.000

9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp 119 - -
10. Phải thu nội bộ 120 - ■

11. Phải thu về lồi giao dịch chứng khoán 121 - ■

12. Các khoản phải thu khác 122 20.934.632 919.477

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

II. Tài sản ngắn hạn khác 130 317.363.329 50.529.166

1. Tạm ứng 131 - -

2. Vât tư văn phòng, công cụ, dụng cụ 132 ■ "

3. Chi phí trả trước ngẳn hạn 133 VL7a 317.363.329 50.529.166

4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn 134 " "

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

6. Thuế và các khoản khác phài thu Nhà nước 136 ■ -

7. Tài sản ngán hạn khác 137 ■ "

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

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

Báo cảo này phải được đọc củng với Bàn thuyẽt minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 5



Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Mê Linh Point, sổ  2 Ngô Đửc Kẻ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
BẢO CẢO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 
6 tháng dầu cùa năm tài chinh kết thúc ngày 31 thống 12 năm 2021 
Báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ (tiAp theo)

CÔNG TY CÔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

Mă Thuyết
Số cuối kỳTÀI SẢN Xsô minh Số đầu năm

B - TÀI SÀN DÀI HẠN 200 10.831.184.211 8.195.108.734

I. Tài sản tài chính dài hạn 210 - _

1. Cảc khoản phải thu dài hạn 211 - -

2. Các khoản dầu tư 212 - -

2 1 Các khoản dầu tư nám giữ dển ngày dáo hạn 212. ì - -

2.2 Đầu tư vào công ty con 212.2 - -
2.3 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 212.3 - -
2.4 Đầu tư dài hạn khác 212.4 - -

3. Dự phòng suy giảm tài sản tài chính dài hạn 213 - -

II. Tài sản cố định 220 3.603.790.470 1.844.971.500
1 Tài sản cổ định hửu hình 221 VI.8 262.679.370 324.693.732

-  Nguyên giả 222 2.661404.556 2.661.404.556
-  Giá trị hao mòn lũy kể 223a (2.398.725.186) (2.336.710.824)
-  Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý 223b - -

2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - -

-  Nguyên giả 225 - -

-  Giá trị hao mòn lũy kế 226a - ~

-Đánh giá TSCĐTTC theo giả trị hợp lý 
Tài sản cố dịnh vô hình

226b - ■

3. 227 VI.9 3.341.111.100 1..520.:1 1 1 : 768

-  Nguyên giá 228 7.551.776.000 5.001.776.000

-  Giá trị hao mòn lũy kế 229a (4.210.664.900) (3.481.498.232)

-  Đánh giả TSCĐVH theo giả trị hợp lý 229b ~

III. Bất động sản đầu tư 230 - -

-  Nguyên giả 231 “

-  Giả trị hao mòn lũy kế 232a "

-  Đảnh giá BĐSĐT theo giả trị hợp lý 232b

IV. Chi phí xây dựng cơ bản dờ dang 240 - ■

V.
1.
2.
3.
4.

Tài sản dài hạn khác
Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn 
Chi phí trà trước dài hạn 
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 
Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán

250
251
252
253
254
255

VI. 10 
VI.7b 
VI.11 
V I12

7.227.393.741
590.400.000

86.782.611
354.177.331

6.196.033.799

6.350.137.234
590.400.000

14.297.486
130.095.603

5.615.344.145

5 Tài sản dài hạn khác

VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn 260 ■ -

TÒNG CỘNG TÀI SẢN 270 160.387.650.973 157.703.142.785

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chinh giữa niên độ
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chỉ: Tầng 2, Tồa nhà Mê Linh Point, số  2 Ngô Đức Kê, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chi Minh 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
6 tháng đầu cùa năm tài chinh kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021
Báo cáo tinh hlnh tài chinh giữa niên độ (tiêp theo) ___________________

Ma Thuyết
Số cuối kỳNGUÔN VỐN số minh Số dầu năm

c - NỢ PH Ả I TRẢ 300 4.509.181.909 1.912.205.579

I. Nợ phải trả  ngắn hạn 310 4.509.181.909 1.912.205.579
1. Vay và nợ thuê tài chính ngán hạn 311 - -

1.1 Vay ngắn hạn 312 - -

1.2 Nợ thuê tài sản tài chính ngẳn hạn 313 - -

2. Vay tài sàn tài chính ngắn hạn 314 - -

3. Trái phiểu chuyển dồi ngăn hạn - cấu  phần nợ 315 - -

4. Trái phiếu phát hành ngăn hạn 316 - -
5 Vay Quỹ hồ trợ thanh toán 317 - -
6. Phải trả hoạt dộng giao dịch chứng khoán 318 VI. 13 3.276.250.000 -

7. Phải trả về lồi giao dịch các tài sản tài chính 319 - -
8. Phải trả người bán ngăn hạn 320 - -
9. Người mua trả tiền trước ngán hạn 321 - -
10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 322 VI.14 464.565.624 1.074.191.848
11. Phải trà người lao động 323 VI. 15 396.922.414 381.213.558

12 Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên 324 - -
13 Chỉ phí phải trà ngắn hạn 325 VI. 16 277.172.034 362.461.440

14. Phải trả nội bộ ngán hạn 326 - “

15 Doanh thu chưa thực hiện ngẳn hạn 327 “ ■

16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn 328 - “

17. Các khoản phải trà, phải nộp khác ngắn hạn 329 VI. 17 94.271.837 94.338.733

18. Dự phòng phải trả ngắn hạn 330 "

19. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 331 "

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

II. Nợ phải trả  dài hạn 340 - -

ỉ . Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 341 ■

1.1 Vay dài hạn 342 “

1.2 Nợ thuê tài chính dài hạn 343

2.
3

Vay tài sàn tài chính dài hạn
Trái phiếu chuyền đổi dài hạn -  cấu  phần nợ

344
345 -

4.
5.

Trái phiếu phát hành dài hạn 
Phải trả người bán dài hạn

346
347 -

6. Người mua trả tiền truớc dài hạn 348
7 4 0

7. Chi phí phải trả dài hạn J T 7
7 « n

8. Phải trả nội bộ dài hạn j j \ J

9.
10.

Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

i  J  1

352 -

11. Các khoản phải trà, phải nộp khác dài hạn
‘ X < A

12. Dự phòng phải trà dài hạn
355

13. Quỹ bảo vệ nhà đâu tư 356
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Ó J  /

vớ/ Bản thuyết m inh Báo cáo tà i chính giữa niên độBáo cảo này  p h ả i được đọc cùng
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CÔNG TY CỠ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chi: Tầng 2, Tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chl Minh
BÁO CẢO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 
6 tháng dầu của năm tài chinh kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 
Báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ (tiêp theo)

NGUỒN VỎN

D - VỐN CHỦ SỞ HỮU

I. Von chủ sở hữu
1. Vốn đầu tư cùa chù sở hữu
1.1 Vốn góp của chủ sở hữu

Cô phiêu phổ thông cỏ quyển biểu quyết 
Co phiếu ưu đai

1.2 Thặng dư vốn cồ phần
1.3 Quyền chọn chuyển dèỉ trái phiếu - cấu phần vốn
1.4 Vốn khác của chù sở hữu
1.5 Cồ phiếu quỳ
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trj hợp lý
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
4. Quỳ dự trữ bổ sung vốn diều lệ
5. Quỳ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ
6. Các Quỷ khác thuộc vốn chủ sở hữu
7. Lợi nhuận chưa phân phối
7.1 Lợi nhuận dã thực hiện
7.2 Lợi nhuận chưa thực hiện

H. Nguồn kinh phí và quỹ khác

TÓNG CỘNG NỢ VÀ VÓN CHỦ SỞ HỮU

Mã Thuyết
Số cuối kỳ SỐ đầu nămsố minh

400 155.878.469.064 155.790.937.206

410 155.878.469.064 155.790.937.206

411 15 L000 000.000 151.000.000.000

411.1 I5o!ooo.ooo.ooo 150.000.000.000

411.la VỈ.Ỉ8 150.000.000.000 150.000.000.000

411. ỉb - -

411.2 VI. 18 1.000.000.000 1.000.000.000

411.3 -
411.4 "
411.5 “
412 -
413 ■
414 ■
415 ■ V
416 -
417 VI. 18 4.878.469.064 4.790.937.266

417.1 6.649 355.719 5.441.4l'53jl

417.2 (1.770.886.655) (650.47Mẩ5)

420

440 160.387.650.973 157.703.142.785

Báo cáo này phái đuỢc đọc cùng vái Bàn thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ



CÔNG TY CỐ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chỉ: Tằng 2, Tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
BÁO CẢO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 
6 tháng dầu cùa nãm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021
Báo cáo tình hlnh tài chính giữa niên độ (tiép t h e o ) ___________________________________

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TỈNH HÌNH TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Mã Thuyết
sế  cuối kỳ sẳ đầu nămCHỈ TIÊU Xsô minh

A - TÀI SÀN CỦA CTCK VÀ TÀI SẢN QUẢN LÝ THEO CAM KÉT

1. Tài sản cố dịnh thuê ngoài 001 - -

2. Chửng chỉ cổ giá nhện giữ hộ 002 -

3. Tài sản nhận thế chấp 003 -

4. Nợ khỏ đòi đã xử lý 004 -
5. Ngoại tệ các loại 005 - -

6. Cồ phiếu đang lưu hành 006 -

7. Cồ phiếu quỹ 007 -

8. Tài sản tài chính niêm yết/dăng ký giao dịch tại VSD của CTCK 008 VI.3 982.740 800.000

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

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

11. Tài sản tài chính sửa lỗi giao dịch của CTCK 011 -

12. Tài sản tài chỉnh chưa lưu ký tại VSD của CTCK 012 -

13. Tài sản tài chính dược hưởng quyền của CTCK 013 -

14. Chứng quyền 014 -

B - TÀI SẢN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ VÈ TÀI SẢN QUẢN LÝ CAM KÉT VỚI KHÁCH HÀNG

1.

So lượng chứng khoán

Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của Nhà đầu tư 021 VI. 19 197.895.392 195.498.280
a. Tài sản tài chinh giao dịch tự do chuyển nhượng 021.1 62.558.919 39.951.787

b. Tài sản tài chính hạn chế chuyển nhượng 021.2 700.000 700.000

c. Tài sàn tài chính giao dịch cầm cố 021.3 134.095.372 154.219.653

d. Tài sàn tài chính phong tỏa, tạm giữ 021.4 - -

e. Tài sàn tài chính chờ thanh toán 021.5 541.101 626.840

/ Tài sàn tài chính chờ cho vay 021.6 - -

2. Tài sản tài chính dã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của Nhà dầu
tư 022 VI.20 44.652 47.853

a. Tài sản tài chính đã lưu kỷ tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển 
nhượng 022.1 44.652 47.853

b. Tài sản tài chỉnh đõ lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế 
chuyền nhượng 022.2 -

c. Tài sản tài chỉnh đã licu ký tại VSD và chưa giao dịch, cám cô 022.3 -

d. Tài sản tài chỉnh đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, phong tỏa, 
tạm giữ 022.4 -

3. Tài sàn tài chính chờ về của Nhà đầu tư 023 -

4. Tài sàn tài chính sửa lỗi giao dịch cùa Nhà đầu tư 024.a -

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

6. Tài sản tài chính dược hưởng quyền của Nhà đầu tư 025 -

Báo cảo này phải được đọc củng với Bản thuyết minh Bảo cáo tài chỉnh giữa niên độ 9



CÔNG TY CỐ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức KÍ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chi Minh 
BẢO CÁO TÀI CHlNH g iữ a  n iê n  đ ộ  
6 tháng đầu của nam tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 nam 2021 
Băo căo tinh hlnh tài chính giữa ni6n độ (tiềp theo)

CHl t iê u

7. Tiền gừi của khách hàng
7.1 Tiền gửi của Nhà đầu tu về giao dịch chứng khoản theo phưomg thức 

CTCK quản lý
7.2 Tiền gừi tồng hợp giao dịch chửng khoản cho khách hàng
7.3 Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán

Tiên gừi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đâu 
tư trong nước
Tiền gửi Tiền gừi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoản cùa 
Nhà đâu tư nước ngoài

7.4 Tiền gừi của Tồ chức phát hành chửng khoán

8. Phải trà Nhà dầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phưorng 
thức CTCK quản lý

8.1 Phải trà Nhà đầu tư trong nước về tiền gửi giao dịch chứng khoán 
theo phưong thức CTCK quản lý

8.2 Phải trà Nhà đầu tư nước ngoài về tiền gừi giao dịch chứng khoán 
theo phưorng thức CTCK quản lý

9. Phải trà Tồ chức phát hành chửng khoán

10. Phải thu của khách hàng về lỗi giao dịch các tài sản tài chính

Ma Thuyết
Số cuối kỷ sẳ đầu nămsố minh

026 VI.21 19.349.685.360 55.828.966.817

027 8.977.239.831 37.265.928.317

028 - -

029 10.372.445.529 18.563.038.500

029.1 10.372.445.529 18.563.038.500

029.2 - -

030 - -

031 Vl.22 19.349.685.360 55.828.966.817

031.1 19.349.685.360 55.828.966.817

031.2 , - -

032 - -

033 -

Báo cáo này phái được đọc cùng với Bàn thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Đja chỉ: Tồng 2, Tòa nhả Ma Linh Point, số 2 Ngô Đức Kẻ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
BẢO CẢO TẢI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
6 tháng đẩu của năm tải chinh kết thúc ngày 3 ì thảng 12 nâm 2021

BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIỮA NIÊN ĐỘ
6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vj tính: VND

CHỈ TIÊU
Mã Thuyết Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

ASÔ minh Năm nay Năm trước

1. DOANH THU HOẠT ĐỘNG
11 Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lồ (FVTPL) 01 2.792.309.117 31.500.000
a. Lãi bản các tài sàn tài chỉnh PVTPL 01. ỉ VII.Ị 1.736.251.317 31.500.000
b. Chênh ¡ệch tăng đảnh giả lại các TSTC PVTPL 01.2 VI 1.2 1.056.057.800 _

c. Cồ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chỉnh PVTPL O U - _

d. Chênh lệch giảm do đảnh giả lại phải trà chứng quyền 
đang lưu hành

01.4 - -

1.2 Lãi từ các khoản đầu tư nẳm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 02 - -

1.3 Lẫi từ các khoản cho vay và phải thu 03 VII.3 4.672.670.538 5.614.284.453
1.4 Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) 04 - -

15 Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro 05 - -
1.6 Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán 06 VII.4 4.631.800.980 3.954.409.690
1.7 Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán 07 - -
1.8 Doanh thu nghiệp vụ tư vẩn đầu tư chửng khoán 08 - -
1.9 Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán 09 VII.4 325.948.831 321.095.984
1.10 Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính 10 VII.4 110.345.610 -
1.11 Thu nhập hoạt động khác 11 VII4 7.169.220 7.350.870

Cộng doanh thu hoat động 20 12.540 244.296 9.928.640.997

2. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
2.1 Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) 21 5.466.368.708 580.000.000
a. Lỗ bán các tài sàn tài chính FVTPL 21.1 VII. 1 3.289.902.268 376.296.296
b. Chênh lệch giảm đảnh giả lại các TSTC FVTPL 21.2 V1Ỉ.2 2.176.466.440 203.703.704
c. Chi phỉ giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL 21.3 - -
d. Chênh lệch tăng do đảnh giả lại phải trả chứng quyền 

đang lưu hành
21.4

2.2 Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 22 - -

2.3 Lỗ và ghi nhận chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý 
tài sản tài chính sin sàng để bán (AFS) khi phân loại lại

23

2.4 Chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải 
thu khó đòi và lỗ suy giảm tài sản tài chính và chi phí đi vay của

24

các khoản cho vay

2.5 Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro 25 - -

2.6 Chi phí hoạt động tự doanh 26 - -

2.7 Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán 27 VII. 5 1.209.764.870 965.845.145

2.8 Chi phí nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán 28 ■ -

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

2.10 Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán 30 VII.5 350.500.000 317.000.000

2.11 Chi phí hoạt động tư vấn tài chính 31 ■ “

2.12 Chi phí các dịch vụ khác 32 - -
40 7.026.633.578 1.862.845.145

Cộng chi phí hoạt động

Bảo cảo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ



CÔNG TY CÔ' PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
^ ^ .chi:7, 8,2' T6a nhà Mí Linh Point, sổ 2 Ngỏ Đức Kế, Phường Bén NghỂ, Quận 1, TP. Hồ Chi Minh 
6 tháng đầu của nam tài chinh két thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 
Báo cio két qui hogt động giừ» niin đả áièp theo)

Mã Thuyết Lũy ke từ đầu năm đến cuối kỳ này
CHỈ TIÊU XSÔ minh Năm nay Năm trước

3. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
3 1 Chênh lệch lãi tỳ giá hổi đoái đã và chưa thực hiện 41 . .
3.2 Doanh thu, dự thu cô tức, lãi tiền gửi ngân hàng không cố 42 VII.6 403.756.250 313.518.122
3.3 Lãi bán, thanh lý các khoản dầu tư vào công ty con lien 43 -

kết, liên doanh
3.4 Doanh thu khác về đầu tư 44

Cộng doanh thu hoạt động tài chính 50 403.756.250 313.518.122
4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH
4 1 Chênh lệch lồ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện 51 _ _

4.2 Chi phí lãi vay 52 . _

4.3 LỒ bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên 53 - - V  c
kết, liên doanh : /N

4.4 Chi phí dự phòng suy giảm giá trị các khoản dầu tư tài 54 - - 9

chính dài hạn \P l

4.5 Chi phí tài chính khác 55 - -

Cộng chi phí tài chính 60 - -

5. CHI PHÍ BẢN HÀNG 61 - - 4
6. CHI PHÍ QUẲN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOẢN 62 VII.7 5.558.088.722 4.827.264.081 3

7. KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG 70 359.278.246 3.552.049.893

8. THU NHẬP KHẤC VÀ CHI PHÍ KHÁC
8.1 Thu nhập khác 71 - - ' l ĩ i i ị
8.2 Chi phi khác 72 - 780.446

Cộng kết quả hoạt động khác 80 - (780.446) ;G TY

9. TÒNG LỢI NHUẬN KÉ TOÁN TRƯỚC THUÉ 90 359.278.246 3.551.269.447 ậ H ín n

9.1 Lợi nhuận đã thực hiện 91 1.479.686.886 3754 973 151 •i VÀTƯV
9.2 Lợi nhuận chưa thực hiện 92 (1.120.408.640) (203.703.704) & c
10. CHI PHÍ THUÉ THƯ NHẢP DOANH NGHIỆP 100 71.746.388 710.409.978
10.1 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 100.1 VI. 14 295.828.116 710.409.978 T . p t t ò '
10.2 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 100.2 v u a (224.081.728) -

11. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUÉ TNDN 200 287.531.858 2.840.859.469

12. THU NHẬP (LỎ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUÉ THU NHẬP DOANH NGI 300
12.1 Lãi/(LỖ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng đê bán 301
12.2 Lãi/(lồ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài 302
12.3 Lãi lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý 303
12.4 Lãi, lỗ toàn diện khác 304

TỎNG THƯ NHẬP TOÀN DĨỆN 400

Báo cáo này phái được đọc cùng với Bàn thuyết minh Báo cáo tài chinh giữa niên độ



S tV C,Ốt PHỈN CHỨNG KHOÁN VIẼT THÀNH
BÁO C Á O C H ^  2 Ngô “ ■ * *  ™“*"g Bến Nghé' Quặn ' • TPHÌChl Minh
-  háng đẩu của ã ã  à a s a j 3 1 t M n g l 2  năm 2021

BÁO CÁO LƯU CHUYÊN TIÈN TỆ GIỮA NIÊN Đ ộ
(Theo phương pháp gián tiếp)

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

CHỈ TIÊU

1 Lưu chuy*n tiền từ hoạt dộng kinh doanh

L w  nhuQn trước thuế thu nhập doanh nghiệp

2. Điều chỉnh cho các khoản:
- Khấu hao tài sản cổ định 

Cảc khoản dự phòng
LSi, lô chênh lộch tỷ giả hối doái chưa thực hiện 
Chi phí lãi vay
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
Dự thu tiền lãi
Các khoản điều chinh khác

3. Tăng các chi phí phi tiền tệ
■ LỖ đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận 

thông qua lãi/lỗ FVTPL
- Lỗ suy giảm giá trị các khoản đầu tư nẳm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 

LỒ suy giảm giá trị các khoản cho vay
- Lồ về ghi nhận chênh lệch đảnh giá theo giá trị hợp lý TSTC sẵn sàng 

để bán AFS khi phân loại lại
- Suy giảm giá trị cùa các tài sản cố định, BĐSĐT

Chi phí dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn
- LỒ khác

4. Giảm các doanh thu phi tiền tệ
Lãi đánh giá lại giá trị các tài sàn tài chính ghi nhận 
thông qua lãi/lỗ FVTPL
Lãi về ghi nhận chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý TSTC 
sẵn sàng dể bán (AFS) khi phân loại lại 

Lãi khác

5. Lợi nhuận từ  hoạt động kinh doanh 
trước thay đỗi vốn lưu động
Tăng, giảm tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ FVTPL 
Tăng, giảm Các khoản đẩu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)
Tăng, giảm Các khoản cho vay
Tăng, giảm tài sản tài chính sẵn sàng đê bán AFS

- Tăng, giảm phải thu bán các tài sản tài chính
Tăng giảm phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính

- Tăng, giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp 
Tăng giảm các khoản phải thu về lỗi giao dịch các TSTC 
Tăng, giảm các khoản phải thu khác
Tăng, giảm các tài sân khác

- Tăng, giảm chi phí phái trả (không bao gồm chi phí lãi vay)
Tăng, giảm chi phí trả trước
Thuế TNDN đã nộp

- Lãi vay đã trả
Tăng, giảm phải trả cho người bán

- Tăng, giảm các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên
- Tăng giảm thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 

(Không bao gồm thuế TNDN đã nộp)
- Tăng, giảm phải trả người lao động

Tăng giảm phải trả về lỗi giao dịch các TSTC
- Tăng, giảm phải trà, phải nộp khác
- Tiền thu khác từ hoạt dộng kinh doanh
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh

Lưu chuyền tiên thuần từ hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: VND

Ma Thuyết Lũy ké từ đầu nãm đển cuối kỳ này
số minh ____________ Nẫm n a y __________ Nám trước

01 359.278.246 3.551.269.447

02 791.181.030 40.187.5 4 3 \
03 V1.8, VI.9 791.181.030 40.187.543*^
04 . 3

05 _ - 0
06 _
07 - ■1
08 . m #7
09 •

10 2.176.466.440 203.703.704

11 VII.2 2.176.466.440 203.703.704
12 - .
13 - -

14 - .
15 - -

16 - -

17 - -

18 (1.056.057.800) -

19 VII.2 (1.056.057.800) -

20 .
21 - -

30 (16.224.163.559) (7.398.650.076)

31 VI.3 (9.867.805.049) (103.703.704)
32 - -
33 VI.4 (7.679.702.768) (6.000.000.000)
34 - -
35 - -
36 VI.5 162.220.141 129.401.118
37 - -
38 - -
39 (20.015.155) (653.057.120)
40 VI. 10, VI. 12 (580.689.654) -
41 VÚ 6 (85.289.406) (5.090.414)
42 VI.7 (339.319.288) (48.619.182)
43 VI. 14 (655.222.443) (764.283.534)
44 - -
45 - 193.296.000
46 - -

47 VI. 14 (250.231.897) (37.620.579)
48 VL15 15.708.856 1.027.339
49 - -
50 VI.13.VI.17 3.276.183.104 -
51 - -
52 (200.000.000) (110.000.000)

60 (13.953.295.643) (3.603.489.382)

Báo cáo này phải được đọc củng với Bản thuyết minh Bảo cáo tài chính giữa niên độ
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOẢN VIỆT THÀNH
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Mô Linh Point, sổ 2 Ngô Đức Kẻ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HÒ Chi Minh 
6 tháng đầu của nãm tài chinh két thúc ngày 31 tháng 12 nam 2021 
Báo cáo lưu chuyển tiền tộ giữa niên độ (tiếp theo)

Ma Thuyết LQy kế từ dầu nãm dến cuối kỳ này

CHÌTIÊU sổ minh Năm nay Nfim trước

II. Lưu chuyển tỉẻn từ hoạt động đầu tư

1. Tiền chi để mua sảm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác 61 VI.9, IX. (2.550.000.000) (718.718.700)
2. Tièn thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác 62 - -
3. Tiền chi dầu tư vổn vào công ty con, công ty liên doanh,

liên kết và dầu tư khác 63 - -
4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh,

liên kết và đầu tư khác 64 - ■
5. Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư

tài chỉnh dài hạn 65 ■

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 70 (2.550.000.000) (718.718.700)

III . Lưu chuyển tiền từ hoạt dộng tài chinh

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận gốp vổn của chủ sở hữu 71 - -
2. Tiền chi trả góp vổn cho chù sở hữu, mua lại cổ phiểu phát hành 72 " >
3. Tiền vay gốc 73 " ị
- Tiền vay Quỹ Hồ trợ thanh toán 73.1 -

l- Tiền vay khác 73.2 ■
1

4. Tiền chi trà nợ gốc vay 74 ■
- Tiền chi trả gổc vay Quỳ Hỗ trợ thanh toán 74.1 “ X
- Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính 74.2 “
- Tiền chi trà gổc gốc vay khác 74.3 “

5. Tiền chi trả nợ gổc thuê tài chính 75 ■
6. CỔ tức, lợi nhuận đã trả cho chù sở hữu 76

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chỉnh 80 -

IV’. Tăng/gỉảm tiền thuần trong kỳ 90 (16.503.295.643) (4.322.208.082)
/ 9 /  c

V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm
Tiền

101
101.1

VI.l 18.643.975.692
18 643.975.692

8.046.632.652 ị
8.046.632.652!

^ / trẩch 

* 1  KIẾM 7
_ Các khoản tương đương tiền 101.2 V\

V ? A  /
- Ảnh hưởng cùa thay đổi tỷ giá hổi đoái quy dổi ngoại tệ 102

VI[. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ 103
103.1

V1.1 2.140.680.049
2.140680.049

3.724.424.570
3.724.424.570

■ Tiền
Các khoản tương đương tiền 103.2 - -

- Ảnh hường của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 104

Bẳ0 cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cảo tài chính giữa niên độ
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CÔNG TY CÔ PHẦN CHỨNG KHOẢN VIỆT THẢNH
Địa chi: Tầng 2, Tòa nhà Mô Linh Point, số 2 Ngô Đức Ké, Phường Bén Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chl Minh 
6 tháng đầu của nflm tài chính két thúc ngày 31 thống 12 nám 2021
Bảo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niôn độ (tiếp theo)________ __ ___________________________________________________

PHÀN LƯU CHUYẾN TIỀN TỆ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI, ỦY THẮC CỦA KHÁCH HÀNG

CHỈ TIÊU
Ma Thuyết
số m i n h ______________Ngm nay ___________ Năm trước

I. Lưu chuyển tiền hoạt động môi giói, ủy thác của khách hàng
1. Tiền thu bốn chứng khoán môi giới cho khách hàng
2. Tiền chi mua chửng khoán môi giới cho khách hàng
3. Tiên thu bốn chửng khoán ủy thác của khách hàng
4. Tiền chi bán chứng khoán ủy thác của khách hàng
5. Thu vay Quỹ HỒ trợ thanh toán
6. Chi trả vay Quỳ HỔ trợ thanh toán
7. Nhận tiền gửi để thanh toán giao dịch chứng khoán cùa khách hàng
8. Chi trà thanh toán giao dịch chứng khoán cùa khách hàng
9. Nhận tiền gửi của Nhà dầu tư cho hoạt động 

ủy thốc dầu tư của khách hàng
10. Chi trả phí lưu ký chứng khoán của khách hàng
11. Thu lỗi giao dịch chứng khoán
12. Chi lỗi giao dịch chứng khoán
13. Tiền thu cùa Tổ chức phát hành chứng khoán
14. Tiền chi trả Tổ chức phát hành chứng khoán

Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ

II. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm của khách hàng 
Tiền gửi ngân hàng đầu năm:
Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán 
theo phương thức CTCK quản lý 
Trong đỏ cỏ kỳ hạn
Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng
Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán
Tiền gừi cùa Tổ chức phát hành
Trong đó cỏ kỳ hạn
Các khoản tương đương tiền
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hổi đoái quy đổi ngoại tệ

01 4.062.749.506.120 1.538.449.863.662
02 (4.099 228.787.577) (1.540.735.457.424)
03 - -
04 - -
05 - -
06 - -
07 - -
08 - “

09 - -
10 - -
11 - -
12 - -
13 - -
14 ”

20 (36.479.281.457) (2.285.593.762)

30 VII.2 55.828.966.817 10.746.038.599
31 55 828.966.817 10.746.038.599

32 37.265.928.317 2.712.782.599

33 - -

34 18.563.038.500 8.033.256.000
35 - ■

36 - -
37 - -

III. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ của khách hàng
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:
Tiền gửi cua Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán 
theo phương thức CTCK quản lý 
Trong đó có kỳ hạn

- Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng 
Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán

- Tiền gửi của Tổ chức phát hành 
Trong đó cỏ kỳ hạn
Các khoản tương đương tiền
Ảnh hưởng cùa thay đổi tỷ giá hôi đoái quy đôi ngoại tẹ

Lê Hữu Giáp 
Người lập biểu

Phạm Văn Hùng 
Kế toán trưởng

VII.2 19.349.685.360
19.349.685.360

8.977.239.831

10.372.445.529

8.460.444.837
8.460.444.837

1.740.305.367

6.720.139.470

ày 12 tháng 8 năm 2021

Nguyễn Thị Cẩm Viên 
Tỗng Giám đốc

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết mình Báo cáo tài chinh giữa niên độ



CÔNG TỴ CỐ PHẦN CHỨNG KHOẢN VIỆT THÀNH
Địa chi: Tầng 2, Tòạ nhà Mê Linh Point, sổ  2 Ngô Đức Kê, Phường Bên Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
BÁO CÁỌ TÀI CHỈNH GIỪA NIÊN ĐỘ
6 thảng đẩu của năm tài chỉnh kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIÉN ĐỘNG VỐN CHỦ SỎ HỮU GIỮA NIÊN ĐỘ
6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: VN D

L
1.
1.1
1.2
1.3
14
1.5
2 .

3
4.

5.

CHỈ TIÊU
Thuyết

minh Năm trước

________________ ______________Số tâng/giảm_____________________
Số dư đầu năm___________  6 tháng đầu năm trước 6 tháng đầu năm nay Số dư cuối kỳ

Năm nay Tăng Giảm Tăng Giảm Năm trước Nam nay

Biến động vốn chủ sở hữu
vổn đẩu tư của chù sở hừu
CỐ phiếu phổ thông có quyền biều quyết
CỔ phiếu ưu đãi
Thặng dư vốn cổ phần
Quyền chọn chuyền đổi trái phiếu - cẩu phẩn vổn 
Vốn khốc cùa chù sở hữu 
CỔ phiêu quỹ
Quỷ dự trừ bổ sung vổn điều lệ
Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ

VI. 18 151.000. 000.000
150.000. 000 000

151.000.000.000 
150.000 000 000

151.000. 000.000
150.000. 000.000

151.000. 000.000
150.000. 000.000

1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000

6.
7
8
8.1
8.2

Chênh lệch đánh giả lại tài sàn theo giá trị hợp lý

Chênh lệch tỳ giá hối đoái
Các Quỷ khác thuộc vổn chủ sở hừu
Lợi nhuận chưa phân phối
Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện
Lợi nhuận chưa thực hiện
Cộng

5.542.889.367
5.171.249.367 

371.640.000

4.790.937.206
5.441.415.221
(650.478.015)

3.044.563.173
3.044.563.173

(403.703.704) 
(200.000.000)

(203.703.704)

1.407.940.498 
1.407 940 498

(1.320.408.640) 
( 200 .000.000)

(1.120.408.640)
156.542.889.367 155.790.937.206 3.044.563.173 (403.703.704) 1.407.940.498 (1.320.408.640)

8.183.748.836 
8 015 812.540 

167,936.296 
159.183.748.836

4.878.469.064
6649355719

(1.770,886.655)
155.878.469.064

Thu nhập toàn diện khác

Lãi/lồ từ đánh giá lại các TSTC sẵn sàng để bán

Lai, lỗ dánh giá lại TĐ theo mô hình giá trị hợp lý

Lai, lồ chênh lệch tỷ giá cùa hoạt động tại nước 
ngoải
Lãi, lỗ toàn diện khác 
Cộng

^ 7

Lê Hữu Giáp 
Người lập biểu

oV c~3 1  ầ [ị\ *5.5 ĩ  ồ j*J
Báo cáo này phải được đọc citng vói Bản íhuyẽt minh Báo cáo tài chính giữa men đọ
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH ồ chi Minh
Địa chì: Tầng 2, Tòa nhà Mê LmhPoint, sổ 2 Ngô Đức Kế, Phường Bên Nghé, Quận ,
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
6 tháng đầu của năm tài chinh kết thúc ngày 31 tháng 12 nâm 2021 __-------------------------------—

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN Đ ộ
6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG

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

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

3. Điều lệ hoạt động
Điêu lệ hoạt động của Công ty ban hành ngày 4 tháng 4 năm 2007 và sửa đổi bổ sung ngày 22 tháng 
10 năm 2019.

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

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

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

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

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

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

✓  Đầu tư quá mười lăm phần trăm (15%) tổng số cổ phiếu, chứng chi quỹ đang lưu hành của 
một tổ chức chưa niêm yết, quy định này không áp dụng đối với chứng chỉ quỹ thành 
viên, quỹ hoán đổi danh mục và quỹ mở;

✓  Đầu tư hoặc góp vốn quá mười phần trăm (10%) tồng số vốn góp của một công ty trách 
nhiệm hữu hạn hoặc dự án kinh doanh;

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

✓  Đầu tư quá bảy mươi phần trăm (70%) vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu, phần vốn góp và dự 
án kinh doanh trong đó không được đầu tư quá hai mươi phân trăm (20%) vốn chủ sở hữu 
vào cổ phiếu chưa niêm yết, phần vốn góp và dự án.

Bán thuyết m inh này là m ột bộ phận  hợp thành và phả i được đọc cùng với Báo cáo tài chính giữa niên độ 17



CÔNG TY CÔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Ké, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 
6 tháng đầu của năm tài chính két thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính gio-ạ niên độ (tiếp theo) ________ _______________________ _

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

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

2. Đon vị tiền tệ sử dụng trong ké toán
Đơn vị tiên tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) do phần lớn các nghiệp vụ được thực 
hiện bằng đom vị tiến tệ VND.

III. CHUẢN Mực VÀ CHẾ Đ ộ KÉ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng \
Công ty áp dụng các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam, hướng H 
dân kê toán áp dụng đổi với công ty chứng khoán được quy định tại Thông tư số 210/2014/TT-BTG j  
ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 334/2016-TT-BTC ngày 27 tháng 12 m i p j  
2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung và thay thé phụ lục 02 và 04 của Thông tư ẩ jf  
210/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứhg 
khoán, Thông tư số 23/2018/TT-BTC ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn ké toán 
chứng quyên có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành và các quy định pháp lý có 
liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính giữa niên độ.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán \'c
Tồng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Ché độ Kế toán /1 
doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán trong Ệ: 
việc lập Báo cáo tài chính giữa niên độ. /'•

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 

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

Tiền gửi của Nhà đầu tư về mua chứng khoán được trình bày tại Các chỉ tiêu ngoài Báo cáo tình hình 
tài chính giữa niên độ.

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

2 1 Nguyên tắc phân loại và ghi nhận tài sản tài chính (FVTPL, HTM, các khoản cho vay, AFS):

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

Bản thuyết m inh này là một bộ phận hợp thành và p h ả i được đọc cùng với Báo cáo tài chính giữa niên độ 18



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH ,
Địa chi: Tầng 2, Tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, Phường Ben Nghé, Quận 1, TP. Ho Chí Minh 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 
6 tháng đầu cùa năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021
Bản thuyết minh Báo cáo tàl chính giQ-ạ niên độ (tiếp theo)________  -

Tài sàn tài chỉnh ghi nhận thông qua lãưlỗ (FVTPL)
Các tài sản tài chính FVTPL là tài sản tài chính thỏa mãn một ừong các đieu kiện sau:
• Tài sản tài chính được phân loại vào nhỏm nắm giữ để kinh doanh. Tài sản tài chính được phân 

loại vào nhóm chứng khoán nắm giữ để kinh doanh, nếu:
Được mua hoặc tạo ra chủ yếu cho mục đích bán lại/mua lại trong thời gian ngăn;
Có băng chứng về việc kinh doanh công cụ đó nhằm mục đích thu lợi ngăn hạn; hoặc 
Công cụ tài chính phái sinh (ngoại trừ các công cụ tài chính phái sinh được xác định là một 
họp đông bảo lãnh tài chính hoặc một công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả).

• Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, các tài sản tài chính xác định sẽ được trình bày họp lý hơn nếu 
phân loại vào tài sản tài chính FVTPL vì một trong các lý do sau đây:

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

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

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

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

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

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

Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)
Các tài sàn tài chính HTM là các tài sản tài chính phi phái sinh vói các khoản thanh toán cố định hoặc 
có thể xác định và có kỳ đáo hạn cố định mà Công ty có ý định và có khả năng nắm giữ đến ngày đáo 
hạn, ngoại trừ:
• Các tài sản tài chính mà tại thời điểm ghi nhận ban đầu đã được xếp vào nhóm ghi nhận thông qua 

lãi/lỗ;
• Các tài sản tài chính đã được xếp vào nhóm sẵn sàng để bán;
• Các tài sản tài chính thỏa mãn định nghĩa về các khoản cho vay và phải thu.

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Bảo cảo tài chính giữa niên độ 19
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Địa chỉ: Tang 2, Tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bén Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 
6 tháng đầu cùa năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ (tiếp theo)_____________ ___________________________

Các tài sản tài chính HTM được ghi nhận ban đầu theo giá gốc (giá mua của tài sản cộng (+) các chi 
phi giạo dịch phát sinh trực tiếp từ việc mua các tài sản tài chính này như: phí môi giới, phí giao dịch, 
phi đại lý phát hành và phí ngân hàng). Sau ghi nhận ban đầu, tài sản tài chính HTM được ghi nhận 
theo giá ừị phân bo sử dụng phương pháp lãi suất thực.

Giá trị phân bổ của các khoản đầu tư HTM được xác định bằng giá trị ghi nhận ban đầu của tài sản tài 
chinh trừ đi các khoản hoàn trà gốc cộng hoặc trừ các khoản phân bổ lũy kế tính theo phương pháp lãi 
suat thực của phân chênh lệch giữa giá trị ghi nhận ban đầu và giá trị đáo hạn, trừ đi các khoản dự 
phòng do suy giảm giá trị hoặc do không thể thu hồi (nếu có).

Phương pháp lãi suất thực là một phương pháp tính toán chi phí phân bổ về thu nhập lãi hoặc chi phí 
lãi trong kỳ liên quan của một tài sản tài chính hoặc một nhóm các khoản đầu tư HTM.

Lãi suât thực là lãi suât chiết khấu chính xác các luồng tiền ước tính sẽ chi trả hoặc nhận được trong 
tươnệ lai trong suôt vòng đời dự kiến của công cụ tài chính hoặc trong kỳ hạn ngắn hơn, nếu cần thiết 
trở vê giá trị ghi sô hiện tại ròng của tài sản hoặc nợ phải trả tài chính.

Các khoản đầu tư đưọc xem xét khả năng suy giảm giá trị tại ngày lập Báo cáo tình hình tài chính. Dự 
phòng được trích lập cho các khoản đầu tư HTM khi có bằng chứng khách quan cho thấy khả năng 
không thu hồi được hoặc không chắc chắn thu hồi được của khoản đầu tư xuất phát từ một hoặc nhiêu 
sự kiện tồn thất xảy ra ảnh hưởng xấu lên luồng tiền tương lai dự kiến của khoản đầu tư nắm giữ đến 
ngày đáo hạn. Bằng chứng khách quan của sự suy giảm giá trị có thể bao gồm giá thị trường/giá trị 
họp lý (nếu có) của khoản nợ bị suy giảm, các dấu hiệu về bên nợ hoặc nhóm các bên nợ đang gặp khó 
khăn tài chính đáng kể, vỡ nợ hoặc trà nợ không đúng kỳ hạn các khoản lãi và gốc, khả năng bên nợ bị 
phá sản hoặc có sự tái cơ cấu tài chính và các dữ liệu có thê quan sát cho thây răng có sự suy giảm có 
thể lượng hóa được các luồng tiền dự kiến trong tương lai, chẳng hạn như sự thay đổi về điều kiện trả 
nợ, tình hình tài chính gắn liền với khả năng vỡ nợ. Khi có bằng chứng về việc giảm giá trị hoặc số dư 
dự phòng được trích lập được xác định dựa trên sự khác biệt giữa giá trị phân bô và giá ừị hợp lý tại 
thời điểm đánh giá. Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự phòng được ghi nhận vào Báo cáo kêt quả hoạt 
động trên khoản mục “Chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tôn thât các khoản phải thu khó đòi và 
lỗ suy giảm tài sản tài chính và chi phí lãi vay của các khoản cho vay”.

Các khoản cho vay
Các khoản cho vay là các tài sản tài chính phi phái sinh có các khoản thanh toán cố định hoặc có thể 
xác định phù hợp với quy định pháp luật hiện hành áp dụng cho công ty chứng khoán. Các khoản cho 
vay được ghi nhạn ban đầu theo giá gốc. Sau ghi nhận ban đầu, các khoản cho vay được ghi nhận theo 
gia trị phân bổ sử dụng phương pháp lãi suất thực.

Các dạng cam kết cho vay được thực hiện:
• Họp đồng giao dịch ký quỹ;
• Hợp đồng ứng trước tiền bán chứng khoán.

Các khoản cho vay được xem xét khả năng suy giảm ệiả trị tại ngày kết thúc năm tài chính. Dự phòng 
các khoản cho vay được trích lập dựa trên mức tổn that ước tính, được tính bằng phần chênh lệch giữa 
gia trị thị trường của chứng khoán được dùng làm tài sản đảm bảo cho khoản vaỵ và số dư của khoản 
vay đó. Tang hoặc giảm so dư tài khoản dự phòng được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động trên 
khoản mục “Chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi và lỗ suy 
giảm tài sản tài chính và chi phí lãi vay của các khoản cho vay”.
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2.2. Nguyên tắc phân loại nợ tài chính:
Việc phân loại các khoản nợ phải trà tài chính phụ thuộc vào bản chất và mục đích của khoản nợ phải 
trả tài chính và được quyết định tại thời điểm ghi nhận ban đầu. Nợ phải trả tài chính của Công ty gôm 
các khoản phải trả người bán và các khoản phải trà khác.

Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, các khoản nợ phải trà tài chính được ghi nhận ban đầu theo giá gốc 
trừ các chi phí giao dịch có liên quan trực tiếp đen nợ phải trả tài chính đó.

2.3. Nguyên tắc bù trừ tài sàn tài chính và nợ tài chính
Các tài sàn tài chính và nợ phải trả tài chính chỉ được bù trừ với nhau và ứình bày giá trị thuần trên 
Báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ khi và chỉ khi Công ty:
• Có quyền họp pháp để bù trừ giá trị đã được ghi nhận; và
• Có dự định thanh toán trên cơ sở thuần hoặc ghi nhận tài sản và thanh toán nợ phải trả cùng một 

thời điểm.

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

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

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

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

Trường họp khoản nợ ghi nhận có hình thức bảo lãnh các tài sản chuyển nhượng sẽ được ghi nhận 
theo giá trị nhỏ hơn giữa giá trị ghi sô ban đâu của tài sản và sô tiên tôi đa mà Công ty được yêu cầu 
thanh toán.

2.5. Giá thị trường/giá trị họp lý của tài sản tài chính
Các tài sản tài chính được xem xét khả năng suy giảm giá trị tại ngày lập Báo cáo tình hình tài chính 
giữa niên độ.

Dự phòng được lập cho việc giảm giá trị của các tài sản tài chính có thể chuyển nhượng được trên thị 
trường tại ngày kết thúc kỳ kế toán tương ứng với chênh lệch giữa giá trị sổ sách và giá trị thực tế trên 
thị trường tại ngày có giao dịch gân nhất nhưng không quá một tháng tính đến ngày trích lập dự phòng 
theo hướng dẫn của Thông tư sô 146/2014/TT-BTC. Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự phòng được 
ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động giữa niên độ trên khoản mục “Chi phí dự phòng tài sản tài 
chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi và lỗ suy giảm tài sản tài chính và chi phí lãi vay của 
các khoản cho vay”.
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Giá thị trường/hợp lý của chứng khoán được xác định theo các cơ sở sau:
• Giá trị thị trường của chửng khoán niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao 

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

• Đối với các chứng khoán của các công ty chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán nhưng đã 
đăng ký giao địch trên thị trường giao dịch của các công ty đại chúng chưa niêm yết (ƯPCom) 
thì giá chứng khoán thực tế trên thị trường được xác định là giá đóng cửa tại ngày gần nhất có 
giao dịch tính đến ngày đánh giá lại.

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

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

• Các chứng khoán không có giá tham khảo từ các nguồn trên sẽ được đánh giá khả năng và mức 
độ giảm giá dựa trên việc xem xét tình hình tài chính và giá trị sổ sách của tô chức phát hành tại 
ngày 30 tháng 6 năm 2021.

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

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

Các tài sản nhận thế chấp/cầm cố được theo dõi riêng và không trình bày ừên Báo cáo tài chính giữa 
niên độ.

3. Các khoản phải thu ngắn hạn, dài hạn
Các khoản nợ phải thu được trình bày theo giá trị ghi sô trừ đi các khoản dự phòng phải thu khó đòi.
• Nguyên tắc và phương pháp kế toán phải thu bán các tài sản tài chính: Toàn bộ giá trị phải thu 

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

• Nguyên tắc và phương pháp kế toán phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính: Tất 
cả cac khoản phải thu và dự thu về cổ tức, tiền lãi của các tài sản tài chính thuộc danh mục tài 
sản tài chính của công ty chứng khoán phát sinh trong năm đều được theo dõi tại chỉ tiêu “Phải 
thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính” trên Báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ.

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

• Nguyên tắc và phương pháp kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi: Dự phòng phải thu khó đòi 
được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ sau 
khi đã bù trừ với khoản nợ phải trả (nếu có) hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra.
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• Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán:
- 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 06 tháng đến dưới 01 năm.
- 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 01 năm đến dưới 02 năm.
- 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 02 năm đén dưới 03 năm.
- 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 03 năm trờ lên.

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

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

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

X *15. Tài sản co định hữu hình J
Tài sàn cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mpn lũy kế. Nguyên giá tài sảíiá® 
định hữu hình bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bò ra đê có được tài sản cô định tính^ỉen 
thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đâu 
chì được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh te 
trong tương lai do sừ dụng tài sản đó. Các chi phí phát sinh không thỏa mãn điêu kiện trên được ghi 
nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.

Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xó£sể 
và lãi, lỗ phát sinh do thanh lý được ghi nhận vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dỊN 
ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định hữu hình như sau: '
Loai tải sản cố đinh Sô năm
Thiết bị, dụng cụ quản lý 03 -  07

6. Tàí sản cố định vô hình
Tài sản cố định vô hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế.

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

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

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

Chi phí liên quan đến các chương trình phần mềm máy tính không phải là một bộ phận gắn kết với 
phần cứng có liên quan được vốn hóa. Nguyên giá của phân mềm máy tính là toàn bộ các chi phí mà 
Công ty đã chi ra tính đến thời điểm đưa phần mềm vào sử dụng. Phần mềm máy tính được khấu hao 
theo phương pháp đường thẳng trong 02 năm đến 05 năm.
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7. Chi phí trả trước
Chi phí trà trước bao gồm các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động 
san xuat kinh doanh cùa nhiều kỳ kế toán. Chi phí trả trước của Công ty chủ yếu là công cụ, dụng cụ, 
và chi phí dịch vụ. Các chi phí trả trước này được phân bổ trong khoảng thời gian trả trước hoặc thời 
gian các lợi ích kinh tế tương ửng được tạo ra từ các chi phí này.

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

Chỉ p h í dịch vụ
Chi phí dịch vụ cước mạng được phân bổ vào chi phí theo phương pháp đường thẳng với thời gian 
phân bổ không quá 03 năm.

8. Các khoản nợ phải trả ngắn hạn, dài hạn 
8.1 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Thuế thu nhập doanh nghiệp
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại.

Thuế thu nhập hiện hành
Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập tính thuế. Thu nhập tính thuế 
chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế 
toán, các chi phí không được trừ cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập không phải chịu thuế và các 
khoản lỗ được chuyển.

Thuế thu nhập hoãn lại
Thuế thu nhập hoãn lại là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp hoặc sẽ được hoàn lại do 
chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả cho mục đích lập Báo cáo tài chính và 
cơ sở tính thuế thu nhập. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tât cả các khoản chênh 
lệch tạm thời chịu thuế. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chi được ghi nhận khi chắc chắn ừong tương lai 
sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu ừừ này.

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

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trà được xác định theo thuế suất dự tính 
sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trà được thanh toán dựa ừên các mức thuế suất có 
hiệu lực tại ngày kết thúc kỳ kế toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào Báo cáo kết quà hoạt 
động và chỉ ghi trực tiếp vào vốn chủ sở hữu khi khoản thuế đó liên quan đên các khoản mục được ghi 
thẳng vào vốn chủ sở hữu.

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

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

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

hanh trên cợ sờ thuần hoặc thu hồi tài sản đồng thời với việc thanh toán nợ phải trả trong từng 
ky tương lai khi các khoản trọng yếu cùa thuế thu nhập hoãn lại phải trả hoặc tài sản thuế thu 
nhập hoãn lại được thanh toán hoặc thu hồi.

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

8.2. Các khoản nợ phải trả và chỉ phí phải trả
Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trả dược ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan 
đen hang hỏa và dịch vụ đã nhận được. Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về 
số tiền phải trả.

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

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

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

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

Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trả được phân loại ngắn hạn và dài hạn trên Báo cáo tình hình tài 
chính giữa niên độ căn cứ theo kỳ hạn còn lại tại ngày kêt thúc kỳ kê toán.

9. Vốn chủ sở hữu
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực tế đã góp của các cồ đông.

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

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

Phân phối lợi nhuận , ,
Lơi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp được phân phôi cho các cô đông sau khi đã trích lập các 
quỹ theo Điều lệ của Công ty cDng như các quy định của pháp luật và đã được Đại hội đồng cổ đông 
phê duyệt.

Viêc phân phối lợi nhuận cho chủ sở hữu được cân nhắc đến các khoản mục phi tiền tệ nằm trong lợi 
nhuan sau thuế chưa phân phối có thể ảnh hưởng đến luồng tiền và khả năng chi trả cổ tức như lãi do 
đanh gia lai tai sản mang đi góp vốn, lãi do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ, các công cụ tài chính 
và các khoản mục phi tiền tệ khác.

Cồ tức được ghi nhận là nợ phải trả khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
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10. Ghỉ nhận doanh thu và thu nhập
Doanh thu được ghi nhận khi Công ty có khả năng nhận được các lợi ích kinh tế có thể xác định được 
một cách chăc chắn. Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu 
được sau khi ừừ đi các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. Các 
điều kiện ghi nhận cụ thể sau đây cũng phải được đáp ứng khi ghi nhận doanh thu:

Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán
Khi cỏ thể xác định được kết quả họp đồng một cách chắc chắn, doanh thu sẽ được ghi nhận căn cứ 
vào mức độ hoàn thành công việc. Trong trường họp không thể xác định được kết quả thực hiện họp 
đông một cách chăc chăn, doanh thu sẽ chỉ có thể được ghi nhận ờ mức có thể thu hồi được của các 
chi phí đã được ghi nhận.

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

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

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

Nếu không thể xác định được kết quả thực hiện họp đồng một cách chắc chắn, doanh thu sẽ chỉ được 
ghi nhận ờ mức có thể thu hồi được của các chi phí đã được ghi nhận.

Tiền lãi
Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sờ thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ.

11. Các khoản chi phí
Chi phí là những khoản làm giảm lợi ích kinh tế được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh hoặc 
khi có khả năng tương đối chắc chắn sẽ phát sinh trong tương lai không phân biệt đã chi tiền hay chưa.

Các khoản chi phí và khoản doanh thu do nó tạo ra phải được ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc phù 
họp. Trong trương họp nguyên tắc phù họp xung đột với nguyên tắc thận ừọng, chi phí được ghi nhận 
căn cứ vào bản chất và quy định của các chuẩn mực kế toán để đảm bảo phản ánh giao dịch một cách 
trung thực, họp lý.

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

Trong việc xem xét mối quan hệ của các bên liên quan, bản chất của mối quan hệ được chú trọng 
nhiều hơn hình thức pháp lý.
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V. QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH

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

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

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

Tiền gửi ngân hàng
Các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn và không có kỳ hạn của Công ty được gửi tại các ngân hàng 
được nhiêu người biết đến ở Việt Nam do vậy rủi ro tín dụng đối với tien gửi ngân hàng là thâp.

Các tài sản tài chính
Công ty quản lý rủi ro tín dụng liên quan đến các khoản đầu tư vào các tài sản tài chính thông qua 
chính sách, quy trình và thủ tục kiểm soát của Công ty. Cồng ty chỉ đầu tư vào các loại cô phiêu, trái 
phiếu và chứng chỉ quỹ của các đon vị có tình hình tài chính tốt, ổn định và sở hữu các thương hiệu 
lớn ở Việt Nam. Công ty nhận thấy mức độ tập trung rủi ro tín dụng đối với các tài sản tài chính là 
thấp.

Các khoản cho vay
Công ty cho các khách hàng ứng trước tiền bán chứng khoán, vay tiền margin và có họp đồng ký quỹ 
đảm bảo. Các đơn vị và cá nhân này đều có uy tín và khả năng thanh toán tốt nên rủi ro tín dụng đối 
với các khoản cho vay là thấp.

Phải thu và d ự  thu cồ tức, tiền lãi các tài sản tài chính
Công ty giảm thiểu rủi ro tín dụng bằng cách chỉ giao dịch với các đơn vị có khả năng tài chính tốt 
hoặc co tai sản đảm bảo. Ngoài ra, nhân viên kế toán công nợ thường xuyên theo dõi nợ phải thu để 
đôn đốc thu hồi.

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

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

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

3. Rủi ro thanh khoản
Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện nghĩa vụ tài chính do thiếu tiền.

Rủi ro thanh khoán của Công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sàn tài chính và nợ phải trả tài chính 
có các thời điểm đáo hạn lệch nhau.

Cồng ty quản lý rủi ro thanh khoản thông qua các biện pháp: thường xuyên theo dõi các yêu cầu về 
thanh toán hiện tại và dự kiến trong tương lai để duy trì một lượng tiên ở mức phù họp, giám sát các 
luồng tiền phát sinh thực tế với dự kiến nhằm giảm thiểu ảnh hường do biến động của luồng tiền.
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Thời hạn thanh toán cùa các khoản nợ phải trả tài chính phi phái sinh dựa trên thời hạn thanh toán theo 
hợp đồng là từ 01 năm trờ xuống.

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

4. R ủ i ro thị trư ờng
Rủi ro thị trường là rủi ro mà giá trị họp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ 
biên động theo những thay đổi của giá thị trường.

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

Rủi ro lãi suất
Rủi ro lãi suất là rủi ro mà giá trị họp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính \  
sẽ biên động theo những thay đổi của lãi suất thị trường. Rủi ro thị trường phát sinh do thay đôi lãi 
suât của Công tỵ chủ yêu liên quan đến tiền và các khoản tiền gửi ngắn hạn của Công ty. Đây là các * 
khoản đâu tư ngăn hạn và không được Công ty nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ sự tăng lên trong giá . 1 
trị. \ ệ
Công ty quản lý rủi ro lãi suất bằng cách phân tích tình hình cạnh tranh ừên thị trường để có được các 
lãi suất có lợi cho mục đích của Công ty và vẫn nằm trong giới hạn quàn lý rủi ro của mình.

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

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

Tổng Giám đốc đánh giá mức độ ảnh hưởng do biến động của giá chửng khoán đến lợi nhuận trước 
thuế và vốn chủ sở hữu của Công ty là thâp.

V I. T H Ô N G  T IN  B Ỏ  SƯ N G  C H O  CÁ C  K H O Ả N  M Ụ C T R ÌN H  B À Y  T R O N G  B Á O  C Á O  T ÌN H
h ì n h  t à i  c h í n h  g i ữ a  n i ê n  Đ ộ

1. T iền  và  các khoản tương đư ơng tiền

Tiền mặt
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn 
C ộn g

Số cuối kỳ 
353.923.955 

1.786.756.094 
2.140.680.049

2 G iá  tri khối lư ợn g  giao  d ịch  chứ ng khoán thực hiện trong kỳ
K hối lượng giao  
dịch thực hiện

C h ỉ tiêu trong kỷ
Của công ty chúng khoán 4.018.300
Cổ phiếu & chứng chỉ quỹ 4.018.300
Trái phiếu 
Chứng khoán khác

Số đầu năm
94.303.362

18.549.672.330
18.643.975.692

G iá trị khối lượng giao  
dịch  thực hiện  

trôn g  ky (VN D)
90.215.180.000
90.215.180.000
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Cùa người đầu tư 133.308.416 3.438.474.514.000
Cổ phiếu & chứng chi quỹ 133.308.416 3.438.474.514.000
Trái phiếu - _

Chứng khoán khác - -

Cộng 137.326.716 3.528.689.694.000

Các tài sản tài chính ghỉ nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)
So cuôi kỳ Số đầu năm

Giá gốc Giá tri hợp lý Giả gốc Giá trị hựp lý
Cổ phiếu
PRT 3.455.725.414 2.969.528.199 4.218.414.815 3.100.000.000
CII 16.247.329 525 14.762 819.885 11.064.000.000 11.531.936.800
DPM 2.379.064.925 2.802.905.125 -

BVH 3.068.100.000 2.844.080.000 -

Cộng 25.150.219.864 23.379.333.209 15.282.414.815 14.631.936.800

Các khoản cho vay
SỐ cuối kỳ SỐ đầu năm

Cho vay bên liên quan 2.828.275.846 -
Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Thành - ứng trước
tiền bán chứng khoán 2.828.275.846 -

Cho vay các tồ chức và cá nhân khác 119.837.797.504 114.986.370.582
ứng trước tiền bán chứng khoán 10.871.649.877 1.140.000.000
Phải thu theo họp đồng ký quỹ margin 108.966.147.627 113.846.370.582
Cộng 122.666.073.350 114.986.370.582

5. C ác khoản  phải thu
Phải thu tiền lãi của hợp đồng ký quỹ margin.

6. T rả  trư ớ c cho người bán
Khoản trả trước cho Công ty TNHH MTV Giải pháp Phần mềm F&B để mua các phần mềm phục vụ 
hoạt động mua bán chứng khoán của Công ty.

7 . C hi phí trả  trước
7a. Chỉ ph í trả trước ngắn hạn

_________ Số cuối kỷ _________Số đầu năm
Công cụ, dụng cụ 84.260.663 21.205.542
Chi phí dịch vụ  233.102.666  29.323.624
c ô n g 317.363 .329  50.529.166

7b. Chỉ p h í trả trước dài hạn
_________ Số cuối kỳ _________Số đầu năm

Công cụ, dụng cụ 73.360.871 7.500.000
Chi phí dịch vụ 13.421.740  6.797.486
Cộng 86.782.611   14.297.486
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8. T ài sản cố đjnh hữu hình
Nguyên giá

Số đầu năm 2.661.404.556
Khấu hao trong kỳ
Số cuối kỳ (*> _____ 2.661.404.556

H ao mòn lũy kế
2.336.710.824

62.014.362
2.398.725.186

G ỉá trí còn lai
324.693.732

262.679.370

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

9. T ài sản cố đinh vô hình

Số đầu năm 
Tăng trong kỳ 
Khấu hao trong kỳ 
Số cu ối kỳ

Nguyên giá
5.001.776.000
2.550.000.000

7.551.776.0Ò0

H ao mòn lũy kể
3.481.498.232

729.166.668
4.210.664.900

G iá trí còn lai
1.520.277.768

3.341.111.100

Trong đó, nguyên giá tài sản cố định vô hình hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng là 3.176.776.000 
V N D .

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

11. T àỉ sản thuế thu nhập hoãn lại
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã ghi nhận
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ do chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC 
FVTPL. Chi tiết phát sinh trong năm như sau:
Số đầu năm
Ghi nhận vào kết quả kinh doanh 
Số cu ối kỳ

130.095.603
224.081.728
354.177.331

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp sử dụng để xác định giá trị tài sàn thuế thu nhập hoãn lại là
20%.

12. T iền  nộp  Q uỹ hỗ trợ  thanh toán

Số đầu năm 
Tiền nộp bổ sung 
Số cu ối kỳ

_______ K ỷ nảy
5.615.344.145

580.689.654

6.196.033.799

K ỷ trước
5.115.905.442

499.438.703

5.615.344.145

13. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán
Khoan phải trả Trung tâm lưu ký chứng khoán về giao dịch mua, bán các tài sàn tài chính tự doanh.
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14. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
SỐ phải nộp Số đã thực nộp

Số đầu năm trong kỷ_______ trong kỷ_______ số cuối kỷ
Thuế GTGT hàng bán nội địa 304.308 845.022 (947.562) 201.768
Thuế thu nhập doanh nghiệp 388.710.602 295.828.116 (655.222.443) 29.316.275
Thuế thu nhập cá nhân 685.176.938 984.226.153 (1.234.355.510) 435.047.581
Các loại thuế khác  - 3.000.000 (3.000.000)  -
c 9ng 1.074.191.848 1.283,899.291 (1.893.525.515) 464.565.624

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

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

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

Thuê thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ được dự tính như sau:
Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 

_________Năm nay _______ Năm trước
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 1.479.686.886
Các khoản điều chinh tăng, giảm lợi nhuận kế toán 
để xác định lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh 
nghiệp:

Các khoản điểu chỉnh tăng
Các khoản điều chinh giảm   1

Thu nhập chịu thuế 1.479.686.886
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp _____________ 20%
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo thuế
suất phổ thông 295.937,378
Điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

3.754.973.151

780.444
(203.703.704)
3.552.049.891

20%

710,409.978

năm trước __________ (109.262) ___________________ -
Thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp 295.828.116 _______710.409.978

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

Các loại th u ế  khác
Công ty kê khai và nộp theo quy định.

15. Phải trả người lao động
Tiền lương tháng 6 còn phải trả nhân viên.

16. Chi phí phải trả ngắn hạn
________Số cuối kỷ ______ Số đầu năm

Phí g ia o  dịch sàn 137.430.385 223.537.074
Phí lưu ký chứng khoán và phí chuyển khoản 53.052.807 51.194.998
Các khoản chi phí khác  86.688.842  87.729.368,
Cọng 277.172.034 362.461.440
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17. Các khoản phảỉ trả, phải nộp ngắn hạn khác 

Phải trả bên liên quan
Bà Nguyễn Thị cẩm Viên - Tiền thù lao HĐQT 
Phải trả các các tổ chức và cả nhân khác 
Cộng

18. Vốn chủ sở hữu
18a. Chi tiết vốn góp của chù sở hữu

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

Số cuối kỳ
90.000. 000
90.000. 000 

4.271.837
94.271.837

Số cuối kỳ
83.360.000. 000
7.700.000. 000 

28 680.000.000
11.000. 000.000
3.810.000. 000 
5 450.000.000

10.000.000.000
150.000.000.000

Số đầu năm
90.000. 000
90.000. 000 
4.338.733

94.338.733

Số đầu năm
83.360.000. 000
7.700.000. 000

28.680.000. 000 
11 000.000.000
3.810.000. 000 
5 450.000.000

10.000.000.000
150.000.000.000

Theo Giấy phép điều chỉnh số 20/GPĐC-UBCK do ủy  ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02 tháng 
4 năm 2019, von điều lệ của Công ty là 150.000.000.000 tưcmgứng với 15.000.000 cô phân.

18b. Cỗ phiếu

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

Cổ ph iếu  p h ổ  thông  
Cổ ph iếu  ưv đãi

Số lượng cổ phiếu được mua lại 
Cổ p h iếu  p h ổ  thông  
Cổ ph iếu  ưu đãi

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 
Cổ ph iếu  p h ổ  thông 
Cổ ph iếu  ưu đãi

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND.

Số cuối kỳ
15.000. 000
15.000. 000
15.000. 000

15.000. 000
15.000. 000

Số đầu năm
15.000. 000
15.000. 000
15.000. 000

15.000. 000
15.000. 000

18c. Lơi nhuận chưapliânphối
Lợi nhuạn đã thực hiện và chưa thực hiện cuối kỳ lần lượt là 6.649.355.719 VND và (1.770.886.655) 
VND (sođau năm là 5.441.415.221 VND và (650.478.015) VND).

18d. Tinh hình phàn phối thu nhập cho cổ đông

Lãi đã thực hiện chưa phân phối lũy kế đầu năm
Lỗ chưa thực hiện lũy kế đầu năm
Lãi đã thực hiện trong kỳ
Lỗ chưa thực hiện trong kỳ
Thù lao Hội đồng quản trị

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này
Năm nay Năm nay

5.441.415.221
(650.478.015)
1.407.940.498

(1.120.408.640)
(200.000.000)

5.171.249.367

3.044.563.173

( 200.000.000)
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Cơ sở lợi nhuận phân phối cho cổ đông tính đến ngày
cuối kỳ 4.878.469.064 8.015.812.540
Số trích các quỹ từ lợi nhuận
Số lãi phân phối cho cổ đông
Thue phải nộp tính trên thu nhập phân phối cho nhà
đầu tư sở hữu cổ phiếu
Tong thu nhập phân phốỉ cho cổ đông ________________ - _______________ 2

19.

20.

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

Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng 62.558.919
Tài sản tài chính hạn chế chuyển nhượng 
Tài sản tài chính giao dịch cầm cố 
Tài sản tài chính chờ thanh toán 
Cộng

700.000
134.095.372

541.101
197.895.392

Số lượng đầu năm
39.951.787 

700.000 
154.219.653 

626.840\
195.498.280

Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của Nhà đầu tư
Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng với số lượng cuối kỳ Ịà 
44.652 (số lượng đầu năm là 47.853).

ĩ
21. Tiền gửi của khách hàng

________Số cuối kỳ
Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chúng khoán 
theo phưong thức CTCK quản lý 8.977.239.831
Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán 10.372.445.529 
Cộng 19.349.685.360

Số đầu năm

37.265.928.317
18.563.038.500
55.828.966.817

22. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức công ty chứng khoán 
quản lý
Phải tra Nhà đầu tư trong nước về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phưong thức công ty chứng 
khoán quản lý số cuối kỳ là 19.349.685.360 VND (sồ đâu năm là 55.828.966.817 VND).

v n . THÔNG TIN BỎ SƯNG CHỌ CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT 
QUA HOẠT ĐỘNG GIỮA NIEN ĐỘ

1. Lãi (lỗ) bán các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)

Danh mục các 
khoản đầu tư

Số lượng 
bán

Tổng giá trị 
bán

Giá vốn bình 
quân gia quyền 
tính đến cuối 

ngày giao dịch

Lãi /(lỗ) bán chửng khoán 

Kỳ này Kỳ trước
Lãi bán KDC - - - - 31.500.000
Lãi bán BCG 100.000 1.420.000.000 1.290.000.000 130.000.000 -

Lãi bán DPM 178.600 4.027.010.000 3.364.220.075 662.789.925 -

Lãi bán CTG 100.000 4.020.000.000 3.900.000.000 120.000.000 -

Lãi bán CII 414.260 9.117.219.000 8 333.404.800 783.814.200 -

Lãi bán PRT 
Cộng lãí

35.200 633 600.000 593.952.808 39.647.192
1.736.251.317 31.500.000

Lỗ bán en 
Lỗ bán PRT 
Cộng lỗ

1.067.000
10.000

21.552.290.000
164.000.000

24.837.455.675 (3.285.165.675) (376.296.296) 
168.736.593 (4.736.593)_____________ L
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2.
Danh

Chênh lệch tăng / (giảm) đánh giá lại các tàỉ sản tài chính (FVTPL)

mục 
các tài 
sản tài 
chính

Giá tri mua 
theo số sách Giá trị hợp lý

sá dư chênh 
lệch đánh giá 

lai cuối kỳ

Số dư chênh 
lệch đánh giá 
lai đầu năm

Chênh lệch 
thuần điều 
chỉnh sỗ kế 

toán trong kỳ Chênh lệch tăng
Chênh lệch 

giảm
PRT
DPM
BVH
CII

3.455.725.414 
2.379.064 925 
3.068.100.000 

16.247.329.525

2.969.528.199
2.802.905.125
2.844.080.000

14.762.819.885

(486.197.215)
423.840.200

(224.020.000)
(1.484.509.640)

(1.118.414.815)

467.936.800

632.217.600
423.840.200

(224.020.000)
(1.952.446.440)

632.217.600
423.840.200

(224.020.000)
(1.952.446.440)

Cộng 25.150.219.864 23.379.333.209 (1.770.886.655) (650.478.015) (1.120.408.640) 1.056.057.800 (2.176.466.440)

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

4.

Lãi từ  cảc khoản ứng trước tiền bán chứng khoản cho các bên liên quan
Các giao dịch về ứng trước tiền bán chứng khoán cho các bên liên quan như sau: / ĩ .

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 1*
Năm nay Năm trước V\0

Công ty Cỗ phần Đầu tư Việt Thành 
Lãi ứng trước tiền bán chứng khoán 4.536.612 -

V

Công ty Cồ phần Tư vấn Đầu tư Lâm Viên 
Lãi ứng trước tiền bán chứng khoán 12.473.805 -

Doanh thu hoạt động khác Á
Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này /<

Năm nay Năm trước
r í  2*1

Doanh thu môi giới chứng khoán 4.631.800.980 3.954.409.690 * 1

Doanh thu lưu ký chứng khoán 325.948.831 321.095.984 \ ọ\>
Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính 110.345.610 - *
Doanh thu khác 7.169.220 7.350.870

Cộng 5.075.264.641 4.282.856.544

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

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này
Năm nay Năm trước

Các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân 
liên quan
Phí giao dịch chửng khoán 89.222.348 219.906.789

Công ty Cỗ phần Đầu tư Việt Thành 
Phí giao dịch chứng khoán 1.072.657.260 620.670.047

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Lâm Viên 
Phí giao dịch chứng khoán 274.775.436 178.010.006

Bản thuyết m inh này là  m ột bộ p hận  hợp thành và  p h ả i được đọc cùng  với Bảo cảo tà i chính g iữ a  niên độ 34



CÕNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Ke, Phường Bén Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 
6 tháng đầu cùa năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ (tiếp theo)

5. Chi phí hoạt động

Phí môi giới chứng khoán 
Phí lưu ký chứng khoán 
Cộng

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này
Năm nay

1.209.764.870 
350.500.000

1.560.264.870

Năm trước
965.845.145
317.000.000

1.282.845.145

6. Doanh thu hoạt động tài chính

Lãi tiền gừi ngân hàng 
Lãi ký quỹ thanh toán 
Cộng

Lũy ké từ đầu năm đến cuối kỳ này 
Năm nay

28.060.718
375.695.532
403.756.250

Năm trước
15.293.338

298.224,784
313.518.122

7. Chi phí quản lý công ty chứng khoán

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

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này
Năm nay

3.046.593.278
63.474.919

794.370.633
1.571.083.545

82.566.347
5.558.088.722

Năm trước
2.927.911.692 

227.260.871 
40.187.543 

1.582.200.010 
49.703 965 

4.827.264.081

8. Lãi cơ bản trên cỗ phỉếu

Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Các khoản điều chinh tăng, giảm lợi nhuận kế toán
để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sờ hữu
cổ phiếu phổ thông
Lợi nhuận tính lãi cơ bản trên cổ phiếu
Số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ
thông đang lưu hành trong kỳ
Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này
Năm nay Năm trước

287.531.858 2.840.859.469

287.531.858 2.840.859.469

15.000.000
19

15.000.000
189

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

v m  THÔNG TIN BỎ SUNG CHO BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIÉN ĐỘNG VÓN CHỦ SỞ HỮU 
GIỮA NIÊN Đ ộ

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

B àn  thuyết m inh này là m ột bộ p h ậ n  hợp thành và p h ả i được đọc cùng  với Báo cáo tài chính giữa niên độ 35



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Ké, Phường Ben Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 
6 tháng đầu cùa năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ (tiếp theo)

IX. THÔNG TIN BỎ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU 
CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN Đ ộ

Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, khoản trả trước tiền mua sắm cố định là 430.000.000 VND (số đầu năm 
là 430.000.000 VND).

X. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

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

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

Giao dịch với các thành viên quàn lý chủ chốt và cảc cả nhân có liên quan với các thành viên quản lý 
chủ chốt
Ngoài các giao dịch về cung cấp dịch vụ cho các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên 
quan với các thành viên quản lý chủ chốt đã được trình bày ở thuyết minh số VII.4, Công ty còn phát 
sinh giao dịch với các thành viên chủ chốt và các cá nhân về thù lao Hội đồng quản trị với số tiền
200.000.00Ỏ VND (số kỳ trước là 200.000.000 VND)

Công nợ  vớ i các thành viên quàn lý chủ chốt và các cả nhân cỏ liên quan với các thành viên quàn lý 
chủ chốt
Công nợ với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quàn lý 
chủ chốt được trình bày ở thuyết minh số VI. 17.

Thu nhập cùa các thành viên quản lý chủ chốt

Tiền lưong 
Bảo hiểm
Tiền thưởng, tiền phép 
Cộng

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này
Năm nay

1.047.307.765
7.650.720

72.329.639
1.127.288.124

Năm trước
1.044.048.126

8.379.360
63.512,417

1.115.939.903

lb .  Giao dịch và số dư với các bên liên quan khác 
Các bên liên quan khác với Công ty gồm:
Bên liền quan khác________________________________Mối quan hệ ______________________
Cong ty Cô phân Đâu tư Việt Thành Cô đông góp von
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Lâm Viên cổ  đông góp vôn

Giao dịch với các bên liên quan khác
Ngoài các giao dịch về cung cấp dịch vụ cho các bên liên quan khác đã được trình bày ở thuyết minh 
số VII.3 và vn .4 , Công ty còn phát sinh các giao dịch khác với các bên liên quan khác như sau:
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Ké, Phường Ben Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 
6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021
Bản thuyểt minh Báo cáo tài chính giữa niên độ (tiếp theo)_________________________________________

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

C ông ty CỔ p h ầ n  Đ ầu tư  Việt Thành  
Ưng trước tiền bán chứng khoán

Năm nay Năm trước

6.716.800.963 -

C ông ty Cồ p h ầ n  T ư  vấn Đ ầu tư  L âm  Viên 
Ưng trước tiền bán chứng khoán 
Phí thuê xe

18.294.785.326 1.200.000.000
150.000.000

C ông n ợ  vớ i cá c  bên liên quan khác
Công nợ với các bên liên quan khác được trình bày tại thuyết minh số VI.4.

Thuê hoạt động
Tông sô tiền thuê tối thiểu trong tương lai cùa các 
ngang theo các thời hạn như sau:

Từ 01 năm trở xuống 
Trên 01 năm đến 05 năm

họp đồng thuê hoạt động tài

Số cuối kỳ
2.361.600.000
2.558.400.000

sản không thể huV

Số đầu riăứi í
2.361.600.ƠỒQ Ị
3.739.200.000/

Cộng 4.920.000.000 6.100.800.000

Công ty thuê văn phòng dưới hình thức thuê hoạt động. Họp đồng thuê có hiệu lực trong khoảng từ 
ngày 01 tháng 8 năm 2017 đến ngày 31 tháng 7 năm 2020 và được gia hạn thòi gian thuê đến ngày 31 
tháng 7 năm 2023. 7

3. Thông tin khác 1 y  \
Công ty tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn điều lệ để bổ sung nguồn vốn đầu tư, mở rộng hoạ$u X  ỊỊ 
động kinh doanh bằng phương thức chào bán cổ phần cho cổ đông theo tỷ lệ 1:1 đã được thông qua tạíƯVAN 1* lj 
Đại hội đồng cổ đông số 01/ĐHĐCĐ-VTS/2020 ngày 17 tháng 01 năm 2020. Thời gian Công ty thựcQ ỵậỵ‘ 
hiện chậm nhất là quý 4 năm 2021.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2021 ngày 22 tháng 4 năm 
2021 Công ty chi trả cổ tức 3%/cổ phần (1 cổ phần nhận 300 VND) bằng tiền mặt hoặc chuyển 
khoản. Thời gian Công ty dự kiến thực hiện chi trả vào quý 3 năm 2021.

4. Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán
Không co sự kiện trọng yếu nào khác phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán yêu cầu phải điều chỉnh 
số liệu hoặc công bố trên Báo cáo tài chính giữa niên độ.
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