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THÔNG TIN CHUNG   

THÔNG TIN KHÁI QUÁT 

▪ Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí 

▪ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 26/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước cấp ngày 19/12/2006 

▪ Vốn điều lệ: 598.413.000.000 đồng 

▪ Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 598.413.000.000 đồng 

▪ Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà 18 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 

▪ Số điện thoại: 024 3934 3888 

▪ Số fax: 024 3934 3999 

▪ Website: www.psi.vn 

▪ Mã cổ phiếu: PSI 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

Thành lập 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí là công ty chứng khoán duy nhất thuộc Tập đoàn Dầu khí 

Quốc gia Việt Nam – Tập đoàn kinh tế lớn nhất Việt Nam. Nằm trong Đề án hình thành Tập đoàn 

Dầu khí Quốc gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Công ty Cổ phần Chứng khoán 

Dầu khí (PSI) được thành lập và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép hoạt động  số 

26/UBCK- GPHĐCK vào ngày 19/12/2006 với các ngành nghề kinh doanh: Môi giới chứng khoán, 

Tư vấn tài chính & Đầu tư chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Lưu ký chứng khoán, Bảo lãnh 

phát hành chứng khoán. 

Quá trình phát triển 

Công ty chính thức đi vào hoạt động vào ngày 07/02/2007 với Hội sở chính tại Hà Nội và 01 chi 

nhánh tại TP Hồ Chí Minh, số vốn điều lệ là 150 tỷ đồng. Từ một công ty chứng khoán non trẻ, bất 

chấp những khó khăn của thị trường, thăng trầm của nền kinh tế Việt Nam thời gian qua. PSI đã 

không ngừng thay đổi và phát triển.  

http://www.psi.vn/
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Hiện nay, Công ty đã xác lập được vị thế vững chắc trên thị trường và tạo ra sự khác biệt lớn so với 

các công ty chứng khoán khác, thông qua:  

▪ Sự vượt trội về trình độ chuyên môn, chất lượng tư vấn, dịch vụ với đội ngũ chuyên gia hàng 

đầu.  

▪ Là đầu mối triển khai các thương vụ lớn với các đơn vị trong ngành Dầu khí, gây tiếng vang cả 

ở trong và ngoài nước, xứng đáng thương hiệu ngành Dầu khí. 

▪ Là đối tác hàng đầu Việt Nam của các định chế tài chính lớn thế giới trong các thương vụ về 

đầu tư, tư vấn tài chính... tại Việt Nam. 

Các mốc thời gian đánh dấu quá trình phát triển của PSI 

2006 Chính thức được cấp phép hoạt động 

2007 Chính thức đi vào hoạt động và ra đời chi nhánh TP Hồ Chí Minh 

2009  ▪ Thành lập hai chi nhánh mới Tại Vũng Tàu và Đà Nẵng   

▪ Công bố thương hiệu mới PSI 

▪ Áp dụng hệ thống giao dịch trực tuyến hiện đại của TongYang – Hàn Quốc.  

2010 ▪ Tăng Vốn Điều lệ của Công ty từ 150 tỷ đồng lên 485 tỷ đồng vào tháng 6/2010, 

và lên 509,25 tỷ vào tháng 10/2010.  

▪ Niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vào tháng 7/2010        

▪ Thuộc nhóm 5 công ty chứng khoán có doanh thu dịch vụ tư vấn lớn nhất thị 

trường năm 2010, nhóm 10 các công ty chứng khoán có lợi nhuận cao nhất thị 

trường năm 2010.   

▪ Đạt giải thưởng thương hiệu nổi tiếng Quốc gia năm 2010 và danh hiệu Doanh 

nhân xuất sắc Đất Việt năm 2010 dành cho 02 cá nhân: Ông Bùi Ngọc Thắng – 

Chủ tịch HĐQT và Ông Phạm Quang Huy – Giám đốc 

2011 ▪ Tăng vốn điều lệ lên 598,413 tỷ đồng thông qua việc chào bán thành công 14,9% 

cổ phần cho công ty SMBC Nikko (Nhật Bản) 

▪ Đạt giải bình chọn Công ty tư vấn M&A tiêu biểu và giải Công ty có Thương vụ 

phát hành riêng lẻ tiêu biểu (với đối tác Nhật Bản) tại Diễn đàn Mua bán - Sáp 

nhập doanh nghiệp 2011. 

▪ Đạt giải thưởng bình chọn “Báo cáo thường niên tốt nhất 2010”. 

▪ Nhận giải thưởng “Thương hiệu nổi tiếng nhất ngành chứng khoán tại Việt Nam 

năm 2010 do người tiêu dùng bình chọn” do VCCI tổ chức. 

▪ Phối hợp với Đại học NewYork – Hoa Kỳ và đơn vị bảo trợ truyền thông là Báo 
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Đầu tư Chứng khoán tổ chức thành công hội thảo “Chiến lược toàn cầu của các 

doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh kinh tế hiện nay”. 

2013 ▪ Nhận giải thưởng Công ty Tư vấn M&A tiêu biểu giai đoạn 2009 – 2013 do Diễn 

đàn M&A 2013 trao tặng. 

2014 ▪ Trở thành thành viên chính thức tham gia đấu thầu trái phiếu chính phủ năm 2014 

▪ Doanh thu từ hoạt động môi giới trái phiếu trong Top 10 của thị trường. 

▪ Là đơn vị tư vấn tái cấu trúc cho toàn bộ Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam và các công 

ty thành viên  

▪ Đơn vị thực hiện thành công dự án tư vấn cổ phần hóa và IPO cho Công ty Phân 

bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau) – với tỷ lệ chào bán thành công cao. 

2015 ▪ Top 5 Công ty chứng khoán thành viên tiêu biểu trong Nghiệp vụ Tư vấn Niêm yết 

và Đấu giá tại Sở GDCK Hồ Chí Minh; 

▪  Top 10 CTCK có doanh thu hoạt động Tư vấn cao nhất thị trường 

▪ Tiếp tục là đơn vị tư vấn tái cấu trúc thành công cho Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam 

và các đơn vị thành viên trong Tập Đoàn. 

▪ Đứng đầu thị trường về doanh thu Lưu ký 

▪ Tổ chức thành công “Hội thảo Nhà đầu tư cho ngành dầu khí” vào tháng 4/2015, 

với sự tham gia của trên 100 nhà đầu tư tổ chức và các đơn vị thành viên của PVN 

đã niêm yết trên thị trường  

▪ Tư vấn thành công IPO gắn liền niêm yết cho Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau 

(mô hình đầu tiên được áp dụng tại thị trường chứng khoán Việt Nam) 

▪ Tư vấn thành công sellside tìm đối tác chiến lược nước ngoài cho Tổng Công ty 

Bảo hiểm Ngân hàng TM CP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIC) 

▪ Tư vấn thành công buyside cho Nippon Paper mua một công ty giấy tại Việt Nam. 

2016 ▪ Giải thưởng Thương hiệu tiên phong Hội nhập kinh tế quốc tế do Hội các DN vừa 

và nhỏ trao tặng 

▪ Lọt Top 50 Báo cáo thường niên của năm 

▪ Tổ chức thành công Tour Doanh nghiệp PVN Index – cầu nối giữa các Nhà đầu tư 

hàng đầu và các DN trong bộ chỉ số 

▪ Tư vấn thành công đấu giá CP PV Building 

▪ Tiếp tục là đơn vị tư vấn tái cấu trúc cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn 

vị thành viên trong Tập đoàn 
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▪ Kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty  

▪ Tháng 12/2016, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng PVcomBank hoàn tất 

mua vào hơn 20,4 triệu cổ phiếu PSI, nâng lượng sở hữu giao dịch tương ứng 

51,17% vốn điều lệ của PSI. 

2017 ▪ Ngày 27/3, Chi nhánh Hồ Chí Minh PSI chính thức chuyển địa điểm hoạt động 

sang địa chỉ mới tại 43 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, Hồ Chí Minh 

▪ Chính thức ra mắt Trung tâm phân tích vào tháng 5/2017  

▪ Tổ chức thành công một loạt các hội thảo cho các Doanh nghiệp trong và ngoài 

ngành Dầu khí như: “Hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư vào Tổng Công ty Điện lực 

TKV – Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam”, “Hội thảo gặp gỡ Nhà đầu tư của 

NT2”, “Hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư vào cổ phiếu BSR” 

▪ Tổ chức thành công chương trình Hành trình năng lượng – nằm trong hoạt động 

Bộ chỉ số PVN Index 

▪ Tư vấn thành công IPO cho Công ty TNHH Một thành viên Lọc Hóa Dầu Bình 

Sơn (liên danh với BSC) 

▪ Tư vấn thành công phương án cổ phần hóa cho Tổng Công ty Điện lực Dầu khí 

Việt Nam  

 

Giải thưởng và Thương vụ tiêu biểu 

Giải thưởng: 

- Giải thưởng Thương hiệu nổi tiếng Quốc gia năm 2010 và danh hiệu Doanh nhân xuất sắc 

Đất Việt năm 2010 

- Nhận giải thưởng Thương hiệu nổi tiếng nhất ngành chứng khoán tại Việt Nam năm 2010 

do người tiêu dùng bình chọn do VCCI tổ chức 

- Giải thưởng bình chọn Báo cáo thường niên tốt nhất 2010 

- Giải bình chọn Công ty có Thương vụ phát hành riêng lẻ tiêu biểu (với đối tác Nhật Bản) 

tại diễn đàn M&A 2011. Diễn đàn M&A Việt Nam 2011 do Báo Đầu tư phối hợp với Công ty 

AVM Vietnam tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

- Giải thưởng Công ty Tư vấn M&A tiêu biểu giai đoạn 2009 – 2013 do Diễn đàn M&A 2013 

trao tặng 

- Top 5 công ty chứng khoán tiêu biểu trong nghiệp vụ Tư vấn niêm yết và đầu giá năm 

2015 do HOSE bình chọn 

- Giải thưởng Top 50 Báo cáo thường niên tốt nhất năm 2015  
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Các thương vụ tiêu biểu: 

+ Tư vấn tái cấu trúc: 

- Lập đề án tái cấu trúc, thoái vốn cho PetroVietnam 

- Lập đề án triển khai sản xuất hệ thống xăng dầu cho PVOil 

- Lập đề án tái cấu trúc tài chính các đơn vị cho PVC 

+ Tư vấn M&A: 

- Bán cổ phần cho Cổ đông chiến lược PVI giá trị 35 triệu USD 

- Tư vấn sáp nhập cho PVOil Mekong giá trị 20 triệu USD 

+ Tư vấn quản trị doanh nghiệp: 

- Tư  vấn công ty con thay đổi mô hình hoạt động cho công ty thành viên của DPM 

- Tư vấn công ty con đổi mô hình hoạt động cho công ty thành viên PVOil 

+ Tư vấn cổ phần hóa: 

- Tư vấn IPO, cổ phần hóa, niêm yết cho Đạm Cà Mau, giá trị IPO đạt 50 triệu USD 

- Tư vấn Cổ phần hóa Công ty kinh doanh xăng dầu nhà nước, giá trị vốn hóa gần 100 

triệu USD  

- Tư vấn IPO cho Công ty TNHH Một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn 

- Tư vấn phương án cổ phần hóa cho Tổng Công ty Điện lực Dầu khí  

+ Tư vấn phát hành: 

- Tư vấn phát hành cho DMC, giá trị ~15 triệu USD 

- Tư vấn bảo lãnh phát hành CP cho Petrosetco, giá trị ~ 10 triệu USD 

- Tư vấn phát hành cho PVN 

+ Tư vấn tìm kiếm cổ đông chiến lược cho TCT Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam, giá trị 1.080 tỷ đồng 

 

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH  

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) là tổ chức tài chính hàng đầu, uy tín tại thị trường 

Việt Nam, và là công ty được niêm yết tại Sở giao dịch TP.Hà Nội (HNX). Với những định hướng 

đầu tư mang tính chiến lược rõ ràng và dài hạn, PSI đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trong suốt 

quá trình hoạt động. PSI cung cấp đa dạng các sản phẩm dịch vụ tài chính theo tiêu chuẩn quốc tế 

bao gồm: Dịch vụ chứng khoán, Dịch vụ Ngân hàng đầu tư và Phân tích phát triển chỉ số: 
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Ngành nghề kinh doanh Địa bàn kinh doanh 

o Môi giới chứng khoán; 

o Tự doanh chứng khoán; 

o Tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính; 

o Lưu ký chứng khoán; 

o Bảo lãnh phát hành chứng khoán. 

o Thành phố Hà Nội 

o Thành phố Hồ Chí Minh 

o Thành phố Vũng Tàu 

o Thành phố Đà Nẵng 

 

 

1. Dịch vụ chứng khoán  

Với hệ thống công nghệ hiện đại, tính bảo mật cao và chuyên nghiệp, hiện tại khách hàng có thể sử 

dụng một cách an toàn và hiệu quả các dịch vụ chứng khoán của PSI gồm: 

•   Mở tài khoản giao dịch 

•   Giao dịch chứng khoán niêm yết 

•   Dịch vụ hỗ trợ giao dịch chứng khoán 

•   Dich vụ Tư vấn đầu tư 

•   Dịch vụ hỗ trợ tài chính 

•   Lưu ký chứng khoán 

•   Dịch vụ quản lý sổ cổ đông 

Sau hơn 11 năm hoạt động với số lượng hơn 26.000 tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu 

tư, PSI đã làm tốt vai trò của một đơn vị môi giới chứng khoán là thành viên thuộc Tập đoàn Dầu 

khí Việt nam và là một công ty môi giới chứng khoán đáng tin cậy. PSI cam kết mang đến cho 

khách hàng các sản phẩm dịch vụ chứng khoán phong phú đa dạng, cạnh tranh về chất lượng. Bên 

cạnh các dịch vụ giao dịch trái phiếu, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ mở, quản lý cổ đông…PSI còn cung 

cấp các dịch vụ tài chính để đáp ứng nhu cầu của khách hàng với lãi suất ưu đãi phù hợp với từng 

đối tượng khách hàng.  

Là một trong số những công ty chứng khoán được thành lập đầu tiên trên TTCK Việt Nam, PSI 

cung cấp tới các nhà đầu tư dịch vụ chứng khoán chuyên nghiệp cùng với hệ thống công nghệ thông 

tin hiện đại nhất trên thị trường chứng khoán hiện nay. Để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư, PSI rất 

chú trọng phát triển các phần mềm giao dịch online như: Smart_Trade, Smart_Invest, MTS 

(Mobile_Trading).  MTS (Mobile_Trading) được triển khai trên nền hệ điều hành Apple iOS (iOS 

http://www.vietinbanksc.com.vn/OpenAccount.aspx
http://www.vietinbanksc.com.vn/ListingStockBroker.aspx
http://www.vietinbanksc.com.vn/TradeAgreementExcution.aspx
http://www.vietinbanksc.com.vn/FinanceSupport.aspx
http://www.vietinbanksc.com.vn/Depository.aspx
http://www.vietinbanksc.com.vn/HolderBookManagement.aspx
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platform) và trên nền hệ điều hành Android nên phù hợp với mọi dòng smart phone hiện có tại Việt 

Nam. MTS là sản phẩm tiên tiến hỗ trợ nhà đầu tư liên tục được cập nhật các thông tin về thị trường 

,đáp ứng nhu cầu giao dịch của khách hàng tại bất cứ nơi đâu, ngay cả khi đang di chuyển với khả 

năng bảo mật cao.  

Các hoạt động Dịch vụ chứng khoán của PSI  hướng tới 2 đối tượng phục vụ: 

- Khách hàng cá nhân: cung cấp dịch vụ Môi giới, Tư vấn đầu tư danh mục, Báo cáo 

phân tích, Tóm tắt thị trường hàng ngày 

- Khách hàng tổ chức được chia thành 2 nhóm Khách hàng Doanh nghiệp và Khách 

hàng tổ chức Tài chính, với các dịch vụ bao gồm giới thiệu, tư vấn cơ hội đầu tư phù 

hợp; M&A; môi giới giao dịch lô lớn, cung cấp các Báo cáo phân tích thị trường, 

ngành và cơ hội đầu tư; Quan hệ Nhà đầu tư (IR) và Môi giới trái phiếu. 

2. Dịch vụ Ngân hàng đầu tư 

Với mạng lưới khách hàng rộng lớn và đối tác chiến lược trong và ngoài nước có nhiều kinh nghiệm 

như PVcomBank và SMBC Nikko, sự hỗ trợ tích cực từ PetroVietnam, PSI có nhiều kinh nghiệm 

trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn đa dạng, đáp ứng được nhiều yêu cầu khác nhau nhằm mang lại 

kết quả khả quan nhất cho khách hàng. 

Hiện PSI là một trong số ít công ty chứng khoán có thể cung cấp tất cả các nghiệp vụ tư vấn bao 

gồm Tư vấn Tái cấu trúc, M&A, Cổ phần hóa. Quản trị doanh nghiệp, Phát hành, Niêm yết cùng đội 

ngũ nhân viên được đào tạo bài bản trong nước và nước ngoài với nhiều kinh nghiệm làm việc tại 

Việt Nam. 

+ Tư vấn Tái cấu trúc: PSI rà soát mô hình hoạt động, cơ cấu tài chính, cơ cấu tài sản, cơ cấu nợ, 

dòng tiền… để đưa ra các sản phẩm cấu trúc tài chính phù hợp với đặc thù ngành nghề và năng lực 

tài chính của từng doanh nghiệp. 

Trên cơ sở khảo sát và đánh giá thực trạng tình hình hoạt động của doanh nghiệp, PSI đưa ra 

phương án cơ cấu lại các mảng hoạt động kinh doanh, cơ cấu tổ chức phân quyền, cơ cấu lại hoạt 

động tài chính: sử dụng tài sản; công nợ; phân bổ vốn đầu tư; tỷ lệ quy mô vốn chủ sở hữu, đảm bảo 

một cơ cấu hợp lý phù hợp với chiến lược phát triển của ngành, vùng, quốc gia và xu thế chung thế 

giới nhằm tạo bước đột phá cho sự phát triển & nâng cao hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp. 

+ Tư vấn M&A: PSI là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam về phát triển tư vấn Mua 
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bán và Sáp nhập (M&A), là đơn vị tư vấn M&A chính của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.  

Bộ phận Tư vấn M&A của PSI giúp khách hàng nghiên cứu về thị trường; ngành nghề, tìm kiếm 

các cơ hội đầu tư mua;bán phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh trong nước & quốc tế, trợ 

giúp trong quá trình tổ chức soát xét, đánh giá doanh nghiệp due diligence, trợ giúp đàm phán với 

đối tác, kí kết các hợp đồng mua bán cổ phần, hợp tác kinh doanh chiến lược, hỗ trợ kỹ thuật, hoàn 

thiện thủ tục giao dịch. 

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp, PSI sẽ cùng với các khách hàng triển 

khai việc mua bán và sáp nhập một cách thành công, hiệu quả và nhanh chóng. 

+ Tư vấn Cổ phần hóa: PSI cung cấp dịch vụ tư vấn từ khâu xử lý tài chính, hỗ trợ tái cấu trúc vốn 

trước và sau khi chuyển đổi, hỗ trợ định giá doanh nghiệp và định giá chứng khoản phát hành. PSI 

tư vấn cho doanh nghiệp 100% vốn nhà nước xây dựng phương án chuyển đổi thành công ty cổ 

phần bao gồm: hình thức cổ phần hóa, cơ cấu vốn điều lệ, phương thức phát hành cổ phiếu, phương 

án sắp xếp lao động, phương án hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn sau cổ phần hóa, xây dựng 

điều lệ công ty, tư vấn mô hình tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần nhằm đảm bảo sự thành 

công trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp. 

PSI tư vấn cho doanh nghiệp các thủ tục, trình tự, nội dung tiến hành cuộc họp của các cổ đông của 

công ty cổ phần được tổ chức lần đầu tiên sau khi công ty cổ phần được thành lập, đảm bảo đúng 

pháp luật hiện hành. 

+ Tư vấn Quản trị doanh nghiệp: PSI cùng khách hàng cải tiến, hoàn thiện và không ngừng nâng 

cao hiệu quả hoạt động của tổ chức thông qua các chính sách, cơ chế quản lý hữu hiệu và phát huy 

năng lực của đội ngũ. 

Bằng việc nghiên cứu, đánh giá hoạt động của doanh nghiệp, từ đó PSI đưa ra các khuyến nghị phù 

hợp nhằm cải thiện hiệu quả kinh doanh, xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, 

các quy chế điều chỉnh hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, quy trình 

công bố thông tin đại chúng, tổ chức đại hội đồng cổ đông…. 

+ Tư vấn Phát hành: PSI giúp doanh nghiệp lựa chọn giải pháp huy động vốn phù hợp với kế 

hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo các mục tiêu về cơ cấu vốn, cơ cấu cổ đông tối ưu… 

- Tư vấn phát hành ra công chúng: PSI tư vấn xây dựng hồ sơ phát hành chứng khoán cho 

doanh nghiệp đủ nội dung, đúng thủ tục pháp lý trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp 

phép phát hành; xây dựng hồ sơ đấu giá, đăng ký đấu giá qua Sở giao dịch chứng khoán TP. 
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Hồ Chí Minh/Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo nhu cầu của doanh nghiệp 

- Tổ chức đấu giá cổ phần tại PSI (đối với các doanh nghiệp không đủ điều kiện phát hành ra 

công chúng): PSI tổ chức buổi đấu giá cho DN phát hành tại sàn giao dịch của công ty bảo 

đảm công khai, công bằng, dân chủ và đúng pháp luật cho nhà đầu tư bao gồm các nội dung: 

xây dựng Quy chế đấu giá, thủ tục đấu giá, làm việc với nhà đầu tư trước đấu giá và hỗ trợ 

doanh nghiệp sau khi phát hành. 

+ Tư vấn Niêm yết: PSI cung cấp cho doanh nghiệp lộ trình hoạt động cụ thể để đạt được lợi ích tối 

đa của việc niêm yết, mang lại thương hiệu cho doanh nghiệp, lợi ích cho nhà đầu tư. 

PSI tư vấn cho các doanh nghiệp đã phát hành chứng khoán ra công chúng, công ty đại chúng có đủ 

điều kiện đăng ký niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/Sở giao 

dịch chứng khoán Hà Nội một cách bài bản và chuyên nghiệp, từ khâu khảo sát và xây dựng hồ sơ, 

nộp Sở giao dịch chứng khoán chấp thuận, lập danh sách cổ đông và hỗ trợ cổ đông thực hiện quyền 

trong quá trình niêm yết, công bố thông tin đại chúng, lưu ký chứng khoán tại PSI và tái lưu ký tại 

Trung tâm lưu ký chứng khoán với thời gian nhanh nhất và lựa chọn thời điểm tốt nhất cho doanh 

nghiệp  

3. Trung tâm phân tích  

- Hoạt động phân tích 

Phân tích là hoạt động có vai trò quan trọng và hỗ trợ cho hầu hết các nghiệp vụ của công ty. 

Tại thị trường Việt Nam, vấn đề nổi cộm đó là sự thiếu minh bạch và khó tiếp cận nguồn thông tin 

đã dẫn tới sự mất công bằng giữa các nhà đầu tư. Chính vì vậy việc cung cấp các sản phẩm phân 

tích kịp thời chính xác và toàn diện là vô cùng cần thiết 

Hoạt động phân tích của PSI được xây dựng bởi đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm và am hiểu sâu 

sắc về các doanh nghiệp trong ngành dầu khí, cung cấp một chuỗi các sản phẩm phân tích đa dạng, 

đầy đủ nhưng vẫn đảm bảo tính cạnh tranh so với các CTCK. Với tôn chỉ đặt sự khách quan, trung 

thực, lợi ích và sự an toàn của Nhà đầu tư lên hàng đầu, PSI luôn mong muốn trang bị cho khách 

hàng những thông tin cần thiết trước khi ra quyết định đầu tư. 

Các sản phẩm của chúng tôi bao gồm: 

+ Sản phẩm phục vụ Nhà đầu tư: chúng tôi đã xây dựng được hệ thống báo cáo đầy đủ từ báo cáo 

kinh tế vĩ mô, báo cáo ngành, báo cáo phân tích các doanh nghiệp, v.v… nhằm đáp ứng nhu cầu của 
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khách hàng. Với tôn chỉ khách quan, cung cấp đầu đủ và kịp thời cho nhà đầu tư các thông tin hữu 

ích, các phân tích nhận định sự kiện quan trọng được cập nhật hàng ngày cho các khách hàng. Bên 

cạnh đó, đảm bảo tính cạnh tranh với thế mạnh là một đơn vị trong ngành dầu khí, hoat động phân 

tích có chiều sâu và sự tập trung ở khu vực các doanh nghiệp trong ngành dầu khí và điều này cũng 

tạo nên điểm đặc thù của hoạt động phân tích PSI. 

+ Sản phẩm phục vụ kinh doanh và quan trị rủi ro: PSI đã có những bộ sản phẩm đánh giá cảnh báo 

rủi ro thị trường, đánh giá phân tích các doanh nghiệp trong danh mục hỗ trợ margin, đảm bảo kịp 

thời với diễn biến thị trường, giảm thiểu rủi ro trong việc cung cấp các dịch vụ của công ty. 

+ Sản phẩm phục vụ quản trị: hoạt động phân tích của PSI cung cấp cho ban lãnh đạo các sản phẩm 

phân tích kinh tế vĩ mô, các biến động kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng của các chinh sách và dự báo 

diễn biến TTCK trong nước. 

Chúng tôi còn thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong ngành bằng các báo cáo chuyên 

sâu về hàng hóa hoặc thị trường đặc thù trong ngành dầu khí, tư vấn thực hiện tốt hoạt động IR cho 

một số doanh nghiệp trong ngành, phân tích của PSI dần dần đã và đang góp phần gây dựng hình 

ảnh cho công ty với các sản phẩm phân tích đặc thù, khác biệt và có sự canh tranh với các công ty 

chứng khoán khác. 

Ngoài ra, Trung tâm Phân tích còn cung cấp dịch vụ quan hệ nhà đầu tư (IR), và quan hệ công 

chúng (PR) cho các doanh nghiệp bao gồm: 

+ Phát hành tạp chí thường niên về các Doanh nghiệp trong ngành 

+ Tổ chức Hội thảo 

+ Tổ chức các chuyến thăm Doanh nghiệp 

- Hoạt động Phát triển chỉ số 

PSI là đơn vị phát triển Bộ chỉ số PVN-Index (gồm các công ty niêm yết trực thuộc Ngành Dầu khí) 

với đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước có nền tảng chuyên môn cao. 

Chỉ số PVN-Index được quảng bá rộng rãi thông qua website PVNINDEX.VN (tiếng Việt và tiếng 

Anh) và Kênh thông tin tài chính Bloomberg cũng như các kênh thông tin về tài chính uy tín trong 

nước. Nhờ đó, chúng tôi đã xây dựng, quản lý và vận hành bộ chỉ số theo tiêu chuẩn quốc tế, là 

kênh thông tin của nhà đầu tư quan tâm đến nhóm cổ phiếu ngành dầu khí, và là cơ sở để chúng tôi 

cung cấp các dịch vụ xây dựng, quản lý và vận hành chỉ số đầu tư theo yêu cầu cho các quỹ đầu tư 

(quỹ ETF hoặc quỹ mở). 
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Mục tiêu: phát triển các chỉ số đa dạng phục vụ nhu cầu của các nhà đầu tư và phát triển các sản 

phẩm liên quan đến chỉ số. 

Mô hình quản trị, Tổ chức kinh doanh và Bộ máy quản lý 

Mô hình quản trị 

Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông sở 

hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đồng cổ đông có quyền: thông qua định 

hướng phát triển của Công ty; quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản 

trị, thành viên Ban Kiểm soát; quyết định về việc tăng giảm vốn điều lệ Công ty; quyết định tổ 

chức và giải thể Công ty và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ 

chức và hoạt động Công ty. 

Hội đồng Quản trị 

Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, bao gồm 5 thành viên, có toàn quyền 

nhân danh Công ty quyết định và thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, ngoại trừ 

các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng Quản trị do Đại hội đồng cổ 

đông bầu ra với nhiệm kỳ không quá 5 năm. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị được quy 

định cụ thể tại Điều lệ của Công ty. 

Ban Kiểm soát  

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát 

không quá 5 năm. Ban Kiểm soát được ĐHĐCĐ giao thực hiện quyền giám sát Hội đồng Quản 

Trị, Ban Giám đốc trong việc điều hành, quản lý Công ty; chịu trách nhiệm trước pháp luật và 

Đại Hội đồng Cổ đông về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. 

Ban Giám đốc 

Ban Giám đốc của Công ty do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm, bao gồm 03 người: 01 Giám đốc và 

02 Phó Giám đốc. 

 

Cơ cấu bộ máy quản lý 

Năm 2017, cơ cấu hoạt động của Công ty gồm 03 khối: Khối Dịch vụ Chứng khoán, Khối Tư vấn, 

Khối Vận hành, đồng thời mở rộng và phát triển hoạt động của Trung tâm Phân tích PSI  
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

Tầm nhìn 

• Định hướng đặt ra cho PSI là sẽ trở thành nhà cung cấp dịch vụ chứng 

khoán và dịch  vụ ngân hàng đầu tư chuyên nghiệp, có uy tín hàng đầu tại 

Việt Nam. 

• Là đối tác tin cậy, điểm đến của các tổ chức tài chính trong và ngoài nước 

khi muốn đầu tư vào ngành Dầu khí, Năng lượng tại thị trường Việt Nam 

Sứ mệnh 

 

• Tất cả các hoạt động cung cấp dịch vụ, các hoạt động quản lý nghiệp vụ, 

các giải pháp sáng tạo đều phải lấy khách hàng làm trung tâm, từ đó nâng 

cao chất lượng, xứng đáng là công ty dịch vụ tài chính hàng đầu trên thị 

trường chứng khoán Việt Nam. 

• Năng lực tài chính vững mạnh đủ để cung cấp mọi nhu cầu từ phía khách 

hàng trên thị trường bằng các giải pháp tài chính nhanh gọn với mức phí 
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hợp lý so với các đối thủ cạnh tranh. 

• Công nghệ hiện đại: xác định công nghệ là yếu tố then chốt trong hoạt 

động quản trị và phát triển sản phẩm phục vụ khách hàng, PSI sẽ sử dụng 

các công nghệ nhanh, mạnh nhất phù hợp với năng lực tài chính và nhu 

cầu của khách hàng. 

• Nguồn nhân lực chất lượng cao: PSI xác định sẽ thực hiện mục tiêu tuyển 

các nhân sự chất lượng cao giàu kinh nghiệm trên các lĩnh vực do PSI 

cung cấp, thực hiện các chương trình đào tạo nhằm nâng cao kiến thức, 

nâng cao chất lượng của đội ngũ nhân sự đáp ứng nhu cầu của một công ty 

chứng khoán hàng đầu Việt Nam 

• Hiệu quả trong kinh doanh: PSI xác định nhiệm vụ nâng cao hiệu quả kinh 

doanh chính là phát huy tối đã các lợi thế sẵn có để mang lại lợi nhuận cho 

công ty, cán bộ nhân viên và lợi ích cho các cổ đông. 

• PSI cam kết thể hiện một nét văn hóa trân trọng và đáp ứng nhu cầu phát 

triển sự nghiệp lâu dài và quyền lợi chính đáng của tập thể nhân viên PSI 

Định hướng 

trung và dài 

hạn 

 

• PSI là công ty chứng khoán duy nhất thuộc ngành năng lượng, lấy nhóm 

khách hàng là các công ty, các cổ đông thuộc lĩnh vực dầu khí làm nền 

tảng để cung cấp dịch vụ chứng khoán, từ đó xây dựng cơ chế chính sách 

thu hút các khách hàng mới thông qua hoạt động mở rộng mạng lưới môi 

giới, hoạt động bán lẻ. 

• Phát triển tương xứng với thương hiệu, tầm vóc của ngành Dầu khí, lấy 

ngành Dầu khí làm trọng tâm, tích lũy kinh nghiệm phục vụ khách hàng 

Nhà nước, tư nhân lớn khác, từng bước cạnh tranh với các công ty chứng 

khoán trong nước và vươn ra tầm khu vực. 

• Xác định đối tác chiến lược lâu dài là PVcomBank,  lấy PVcomBank làm 

nền tảng cung ứng dịch vụ Ngân hàng đầu tư, hợp tác bán chéo sản phẩm, 

nhận hỗ trợ tối đa từ phía PVCombank trong hoạt động tiếp cận các khách 

hàng mục mục tiêu. 

• Trở thành CTCK TOP 15 về doanh thu vào năm 2020 với tăng vốn tối 
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thiểu 1.500 lên mức 2.000 tỷ thông qua việc phát hành cho cổ đông hiện 

hữu, phát hành riêng lẻ cho các đối tác chiến lược (ưu tiên cho 

PVcomBank và các công ty thuộc PVN) và phát hành trái phiếu chuyển 

đổi, trái phiếu thường để bổ sung thêm nguồn vốn cho hoạt động kinh 

doanh. 

 

 

 

 

Các Mục tiêu 

đối với Môi 

trường, Xã 

hội và Cộng 

đồng của 

Công ty 

-   Tinh thần trách nhiệm cộng đồng đã được tích hợp đầy đủ vào mô hình kinh 

doanh của PSI. 

-   Các Chính sách đối với cộng đồng của PSI dựa vào các nền tảng nhằm xác 

định các cách thức phù hợp nhất trong các giao dịch kinh doanh với tất cả các 

bên liên quan bao gồm: khách hàng, nhân viên và cộng đồng nói chung, nhằm 

mục tiêu hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. 

• Đội ngũ nhân viên 

PSI hướng tới mục tiêu cung cấp môi trường tốt để làm việc, tuyển dụng được 

nhiều tài năng trong nhiều lĩnh vực công việc khác nhau, khuyến khích sự đột 

phá của mỗi cá nhân, tạo cơ hội công bằng, khuyến khích nhân viên tham gia vào 

mọi hoạt động công ty, khuyến khích phát triển nghề nghiệp và chăm sóc sức 

khỏe tinh thần vật chất của nhân viên. 

• Khách hàng 

PSI chú trọng tới việc mang lại sự hài lòng cho khách hàng mỗi ngày. Chúng tôi 

cam kết cải tiến liên tục trong hoạt động và tìm kiếm các giải pháp thông minh để 

đáp ứng nhu cầu khách hàng. 

• Đạo đức kinh doanh 

Công ty PSI đảm bảo rằng tất cả nhân viên phải tuân theo quy tắc ứng xử và đạo 

đức nghề nghiệp 

PSI tôn trọng pháp luật và quy định tại Việt Nam và nghiêm cấm bất kỳ hình 

thức tham nhũng nào. Sự liêm khiết, tính minh bạch và tăng cường hiệu suất làm 

việc thông qua đổi mới va quản lý nghiêm đang tiếp tục truyền cảm hứng cho 

hành động của chúng tôi. 

Việc ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp tới toàn CBNV công ty nhằm quy 

định các quy tắc đạo đức kinh doanh của Công ty và quy tắc đạo đức hành nghề, 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ (PSI) | 17 

 

 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017  

 

từ đó điều chỉnh các hành vi của CBNV trong quá trình thay mặt Công ty thực 

hiện nhiệm vụ với mục đích bảo vệ tốt hất quyền lợi của khách hàng, của Công ty 

và các đối tác, đồng thời góp phần xây dựng truyền thống văn hóa Công ty, tạo 

môi trường thuận lợi cho sự phát triển của thị trường  chứng khoán, nâng cao uy 

tín và tính chuyên nghiệp của Công ty trong hoạt động kinh doanh chứng khoán. 

• Môi trường 

Với mục đích cải thiện môi trường, PSI thực hiện quản lý dựa trên các tác động 

tới môi trường một cách trực tiếp và gián tiếp. Chúng tôi hiện đang tập trung vào 

một số vấn đề chính: kiểm soát tiêu thụ nước và năng lượng, giảm phát sinh chất 

thải và áp dụng thực hành tái chế. 

• Cộng đồng 

PSI luôn tuyển dụng nhân viên tại địa phương, qua đó cung cấp cơ hội việc làm 

cho nhiều gia đình địa phương. Chúng tôi trao quyền cho nhân viên của mình đóp 

góp tích cực vào cộng đồng địa phương, xúc tiến trao đổi thông tin hai chiều, tập 

trung vào các chương trình từ thiện và thiện nguyện. 

 

CÁC RỦI RO 

Rủi ro về Kinh tế 

Rủi ro về kinh tế là một loại rủi ro hệ thống có tác động trực tiếp và gián tiếp đến hoạt động sản xuất 

kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế (các doanh nghiệp dầu khí, 

điện, than và kể cả các công ty chứng khoán). 

Kinh tế thế giới năm 2017 được đánh giá là tăng trưởng tích cực hơn năm 2016. Số liệu thống kê 

của hầu hết các tổ chức quốc tế đều phản ánh tăng trưởng toàn cầu trong những báo cáo gần nhất . 

Niềm tin kinh doanh và niềm tin người tiêu dùng cùng với hoạt động thương mại toàn cầu tăng tích 

cực nhờ những chính sách nới lỏng và kích thích là động lực thúc đẩy kinh tế thế giới trong năm 

2017.  

Tuy nhiên đà tăng trưởng này không bền vững khi niềm tin kinh doanh và tiêu dùng có thể lao dốc 

bất cứ lúc nào khi xuất hiện những yếu tố ngoài dự báo; tăng trưởng thương mại sẽ bị ảnh hưởng khi 

các nước thu hẹp và rút dần các biện pháp kích thích kinh tế. 
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Thương mại toàn cầu sau khi chạm đáy năm 2016 (chỉ tăng 2,4%YoY) đã phục hồi trong năm 2017 

với dự báo tăng trưởng cả năm ở mức 4% cho thấy nhu cầu của thế giới đã hồi phục đặc biệt là lĩnh 

vực đầu tư. 

Biến động về tăng trưởng kinh tế 

Tăng trưởng kinh tế là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường chứng khoán. 

Trong thời kỳ nền kinh tế tăng trưởng tốt cùng với những triển vọng sáng sủa sẽ kéo theo sự tăng 

trưởng và phát triển của trường chứng khoán. Trong bối cảnh này, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp 

kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán đều được hưởng lợi. Tuy nhiên, nền kinh tế và thị trường 

chứng khoán không phải lúc nào cũng phát triển thuận lợi mà luôn tiềm ẩn những rủi ro nhất định. 

Khi có mối đe dọa đến sự ổn định và phát triển kinh tế, thị trường chứng khoán ắt sẽ có phản ứng 

tiêu cực, đó là sự suy giảm cả về chỉ số giá, cả về tính thanh khoản của thị trường. 

Kinh tế Việt Nam được hưởng lợi một phần nhờ sự hồi phục kinh tế tích cực hơn dự báo tại khu vực 

Châu Âu, Trung Quốc và Nhật Bản; bất chấp sự thiếu tích cực của nền kinh tế Mỹ. Thương mại 

xuất nhập khẩu tốt hơn dự báo, dòng vốn FDI giải ngân mạnh là một trong những điểm tích cực của 

kinh tế 2017. 

Kinh tế trong nước đạt kế hoạch 6.7% trong năm 2017 sau khi bất ngờ tăng mạnh trong Quý III. Các 

chỉ báo vĩ mô như tăng trưởng tín dụng, dự trữ ngoại hối, kiều hối đều gia tăng trong năm 2017.  

Một trong những thách thức vĩ mô lớn nhất đó là không gian tài khóa cạn kiệt: Thu ngân sách không 

đủ chi thường xuyên và trả nợ dẫn tới hệ quả: Thâm hụt ngân sách và nợ công tăng; sức ép tăng 

thuế; các địa phương tự chủ ngân sách sẽ tăng tỷ lệ điều tiết về Trung Ương; dồn gánh nặng thanh 

toán lên chính sách tiền tệ (thị trường tín dụng; hạ lãi suất) và chính sách cơ cấu (Samsung, 

Formosa) 

Rủi ro Lạm phát 

Lạm phát là một trong những yếu tố kinh tế vĩ mô quan trọng, có mối quan hệ mật thiết với sự ổn 

định và phát triển của nền kinh tế. Nền kinh tế phát triển thường đi đôi với lạm phát. Tuy nhiên, lạm 

phát cao lại là nguy cơ gây bất ổn đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, do đó tác động rất tiêu cực 

đến thị trường chứng khoán và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán. Lạm phát 

cũng là một loại rủi ro hệ thống, do đó vuợt ngoài phạm vi điều chỉnh của doanh nghiệp.  
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CPI bình quân năm 2017 tăng 3.53% so với năm 2016 và tăng 2.6% so với tháng 12 năm 2016. Như 

vậy mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ mức CPI bình quân năm 2017 dưới 4% đã đạt được trong bối 

cảnh điều chỉnh được gần hết giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý đặt ra trong năm 2017. Trong 

11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính tính CPI, có 8 nhóm hàng tăng giá: Thuốc và dịch vụ y tế tăng, 

giao thông, may mặc, mũ nón, giầy dép tăng, nhà ở và vật liệu xây dựng tăng, đồ uống và thuốc lá 

tăng, hàng hóa và dịch vụ khác tăng, thiết bị và đồ dùng gia đình tăng, văn hóa giải trí và du lịch 

tăng. Nhóm giáo dục không đổi. Có 2 nhóm giảm: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,23%; bưu 

chính viễn thông giảm 0,03% 

Rủi ro Lãi suất 

Lãi suất là một yếu tố rất nhạy cảm đối với nền kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến tiết kiệm, và đầu tư, 

sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực 

chứng khoán nói riêng, cũng như các nhà đầu tư chứng khoán. 

Rủi ro lãi suất đối với công ty chính là trường hợp giá cả chứng khoán thay đổi do lãi suất thị trường 

dao động thất thường. Giữa lãi suất thị trường và giá cả chứng khoán có mối quan hệ tỷ lệ nghịch. 

Khi lãi suất thị trường tăng, nhà đầu tư có xu hướng bán chứng khoán để lấy tiền gửi vào ngân hàng 

dẫn đến giá chứng khoán giảm và ngược lại.  

Ngoài hệ quả trực tiếp đối với giá chứng khoán, lãi suất còn ảnh hưởng gián tiếp đến giá cổ phiếu 

(CP) thường. Khi lãi suất tăng làm giá CP giảm vì các nhà đầu cơ vay mua ký quỹ sẽ bị ảnh hưởng. 

Nhiều công ty kinh doanh chứng khoán hoạt động chủ yếu bằng vốn đi vay thì với mức lãi suất tăng 

cũng làm cho chi phí vốn tăng. 

Áp lực tăng trưởng tín dụng bắt đầu dồn dập từ quý III 2017  đến quý IV, tín dụng tăng tốc tăng hơn 

100 nghìn tỷ đồng so với giữa tháng 10, tốc độ tăng trưởng 14.4%. Áp lực đáp ứng nhu cầu tín dụng 

tăng giai đoạn cuối năm. Các ngân hàng lớn đều gặp khó khăn đưa các tỷ lệ an toàn về đúng quy 

định. 

Nếu dự thảo Thông tư 36 sửa đổi lần hai được thông qua, áp lực thanh khoản sẽ tăng lên. Theo dự 

thảo, hệ số rủi ro từ các khoản phải đòi trên thị trường liên ngân hàng tăng lên mức 50% từ mức 

20% hiện tại và vốn huy động từ việc phát hành giấy tờ có giá cho các tổ chức tín dụng khác không 

được ghi nhận vào vốn cấp 2 khiến cho CAR của các ngân hàng giảm xuống. Như vậy, nếu ngân 

hàng nào đang có hệ số CAR thấp, đặc biệt là nhóm các ngân hàng thương mại Nhà nước, thì sẽ 
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phải hạn chế việc cho vay trên thị trường liên ngân hàng. Cung về vốn giảm xuống sẽ khiến lãi suất 

trên thị trường liên ngân hàng (thị trường 2) có thể sẽ tăng lên. 

Rủi ro Tỷ giá Hối đoái 

Công ty Chứng khoán Dầu khí ít bị tác động trực tiếp từ sự biến động tỉ giá. Tuy nhiên, hoạt động 

kinh doanh có thể bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định thông qua sự tác động đến thị trường 

chứng khoán. 

Tỉ giá hối đoái tác động đáng kể đến nền kinh tế và thị trường chứng khoán thông qua tác động tới 

các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, cán cân thanh toán và sự di chuyển của các nguồn vốn đầu tư. 

Theo cơ chế quản lý hiện tại, tỉ giá phản ánh quan hệ cung cầu giữa các đơn vị tiền tệ khác nhau và 

đặt dưới sự quản lý, điều tiết của Nhà nước. Nhiệm vụ công tác quản lý tỉ giá là bảo đảm sự ổn định 

tiền tệ và tỉ giá, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội. 

Cán cân thương mại năm 2017 chuyển sang nhập siêu khi giai đoạn cuối năm nhu cầu nhập khẩu 

tăng. Xuất khẩu tăng mạnh quý III phần lớn nhờ xuất khẩu điện thoại chỉ mang tính thời điểm. Các 

mặt hàng xuất khẩu chủ lực vẫn khá khó khăn. Giá trị nhập siêu của Việt Nam trong năm 2017 

khoảng 3.1 tỷ USD. Fed tăng lãi suất vào tháng 12 đã tác động tới tâm lý thị trường cũng như tỷ giá 

đã tăng trở lại. 

Nợ nước ngoài khoảng 39.6 tỷ USD, cuối năm là giai đoạn Chính phủ phải trả nợ khiến nhu cầu 

ngoại tệ tăng. Nhu cầu ngoại tệ tăng nếu chính sách cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất 

khẩu chấm dứt cuối năm.   

Đánh giá chung: NHNN hiện tại đang điều hành tỷ giá khá chủ động và nhìn chung các yếu tố trong 

nước vẫn trong tầm kiểm soát. Khả năng quốc tế có cú shock bất ngờ không lớn; tỷ giá cuối năm 

tăng nhẹ, tỷ giá cuối năm 2017 biến động trong khoảng 22.900 – 23.000 VND. 

Rủi ro về Pháp luật 

PSI hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, một lĩnh vực nhiều nhạy cảm, có ảnh hưởng đến đời 

sống kinh tế xã hội. Hoạt động của công ty chứng khoán bị điều chỉnh trực tiếp bởi hệ thống các văn 

bản pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính, các Bộ ngành và các cơ quan chức năng liên 

quan. Do chứng khoán là một lĩnh vực còn khá mới mẻ ở Việt Nam nên hệ thống luật còn đang 

được thay đổi, bổ sung và hoàn thiện. Mặc dù Nhà nước đã ban hành và áp dụng một số chính sách 
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bất lợi cho hoạt động kinh doanh như chính sách thuế thu nhập đối với hoạt động đầu tư, nhưng 

TTCK vẫn không giảm đi sự hấp dẫn, thanh khoản của thị trường vẫn gia tăng. Nhìn chung, loại rủi 

ro này thường ít xảy ra vì xu hướng chung là Nhà nước ngày càng ban hành các quy định Pháp luật 

thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh. 

Ngoài ra, hoạt động của PSI cũng như các doanh nghiệp khác trên thị trường chứng khoán chịu sự 

chi phối trực tiếp của hệ thống pháp luật liên quan như Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật 

Đầu tư, Luật Thuế…. Do vậy, ngoài rủi ro liên quan đến sự thay đổi, điều chỉnh các văn bản luật về 

lĩnh vực chứng khoán, còn tồn tại những rủi ro khác liên quan đến việc thiếu tính đồng bộ và nhất 

quán giữa Luật chứng khoán và các luật liên quan. 

Để phòng chống rủi ro này, PSI luôn có bộ phận Pháp chế theo dõi, bám sát quá trình xây dựng các 

văn bản Pháp luật để đón đầu cơ hội và phòng tránh trước rủi ro. 

Ngoài rủi ro pháp lý về luật pháp nói chung, trong hoạt động của các công ty chứng khoán còn có 

loại rủi ro pháp lý phát sinh từ sự xung đột về quyền và lợi ích giữa Công ty và các đối tác hay 

khách hàng có thể gây những bất lợi cho Công ty. Để phòng tránh rủi ro, Công ty Cổ phần Chứng 

khoán Dầu khí luôn có thái độ tôn trọng và chấp hành Pháp luật một cách nghiêm túc. Công ty có 

các chuyên gia pháp lý giỏi, giàu kinh nghiệm trợ giúp cho Ban Lãnh đạo Côngty và các bộ phận, 

phòng ban của Công ty hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật, tháo gỡ những khó khăn về 

pháp lý có thể xảy ra trong quá trình hoạt động. Vì những lý do đó, Công ty có thể kiểm soát, hạn 

chế tối đa được loại rủi ro này. 

Rủi ro Nguồn nhân lực 

Trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán, nhân tố con người có vai trò quyết định. Do đó, nguồn 

nhân lực cũng là một yếu tố cạnh tranh khá mạnh. Trong điều kiện cạnh tranh khá gay gắt về nhân 

sự trong ngành chứng khoán, PSI vẫn đảm bảo sự ổn định và phát triển nguồn nhân lực có chất 

lượng cao, tinh thần đoàn kết, gắn bó với Công ty, và đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh ngày 

càng phát triển. 

PSI luôn hướng đến một chế độ đãi ngộ dựa trên giá trị mà đội ngũ nhân viên PSI tạo ra cùng cơ sở 

hài hòa với lợi ích của công ty và quy định của nhà nước Việt Nam. Chế độ này thể hiện sự tôn 

trọng của PSI đối với mỗi nhân viên, đảm bảo nhân viên có thể an tâm tập trung phát triển sự nghiệp 

tại PSI để tiếp tục tạo ra và chia sẻ những giá trị mới. 
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Ngoài ra PSI cũng chú trọng tới việc đào tạo nhằm xây dựng nguồn nhân lực có nền tảng kiến thức 

vững vàng. Trong năm 2017, PSI tập trung đẩy mạnh các khóa đào tạo về các nghiệp vụ Chứng 

khoán giúp nâng cao chất lượng nhân sự toàn công ty. Ngoài các khóa đào tạo phối hợp với Trung 

tâm đào tạo UBCKNN để tổ chức các lớp đào tạo chứng chỉ hành nghề, PSI còn tổ chức các buổi 

đào tạo nội bộ trao đổi về kiến thức, kinh nghiệm, hiểu biết với các sản phẩm, dịch vụ đang cung 

cấp, kiến thức ngành, các thay đổi liên quan đến khung pháp lý, môi trường kinh doanh, hoạt động 

kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam và kĩ năng trong công việc.   

Rủi ro về Cạnh tranh 

Cạnh tranh là quy luật tất yếu trong nền kinh tế thị trường, nó luôn tồn tại trong bất cứ môi trường 

hoạt động kinh doanh nào. Theo thống kê của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hiện trên thị trường 

có 74 công ty chứng khoán đã được cấp phép và hoạt động (giảm mạnh từ 105 công ty vào năm 

2015). Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh giành thị phần đang diễn ra khá gay gắt, cụ thể: 

o Cuộc cạnh tranh về giảm mức phí dịch vụ nhằm thu hút khách hàng, giành thị phần; 

o Cạnh tranh chiếm lĩnh địa bàn kinh doanh thuận lợi; 

o Cạnh tranh về việc đầu tư, trang bị công nghệ thông tin hiện đại; 

o Cạnh tranh trong việc sáng tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới, hấp dẫn các nhà đầu tư; 

o Cạnh tranh nhân sự có chất lượng cao... 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2017   

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  

ĐVT: tỷ đồng 

STT Khoản mục 

Kế hoạch 

2017 

(ĐHCĐ) 

Thực hiện 

Năm 2017 
%TH so với 

KH 2017 
Năm 2016 

%TH năm 2017 

so với năm 2016 

I Tổng doanh thu 100.0 91.22 91.22% 88.08 103.56% 

1 Doanh thu DVCK 64.5 66.2 102.69% 55.1 120.13% 

1.1 Môi giới chứng khoán 20 25.67 128.33% 17.66 145.35% 

1.2 Lưu ký chứng khoán 9.5 8.47 89.16% 8.38 101.07% 

1.3  Dịch vụ Tài chính 35.0 32.10 91.71% 29.10 110.31% 

2 
Doanh thu Đầu tư CK, 

góp vốn 
5.0 2.43 48.52% 5.50 44.09% 

3 Doanh thu Tư vấn 23.0 9.93 43.16% 16.79 59.11% 

4 Doanh thu khác 7.5 12.63 168.36% 10.65 118.56% 

II Tổng chi phí 95.0 85.96 90.49% 83.06 103.49% 

III Lợi nhuận trước thuế 5.0 5.25 105.08% 5.0 105.08% 

(Chưa tính các chi phí năm trướchaạch toán vào chi phí năm nay, lợi nhuận lấy số net)  

▪ Doanh thu năm 2017 là 91.22 tỷ đồng chỉ đạt 91.22% kế hoạch ĐHCĐ năm, nhưng đạt 

103.56% so với năm 2016, trong đó: 

+ Doanh thu Khối Dịch vụ Chứng khoán năm 2017 là 66.2 tỷ đồng, bằng  102.69% kế 

hoạch năm, bằng 120.13% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu tất cả các mảng của Khối 

Dịch vụ Chứng khoán đều tăng so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là doanh thu môi giới tăng 

145.35%, đạt 128.33% kế hoạch năm. Trong năm 2017, do các chương trình ESOP GAS và 

ESOP DPM đến hạn nên PSI cũng thu được khá nhiều phí môi giới từ nhóm khách hàng này. 

Tăng trưởng mảng doanh thu này cũng nhờ vào sự tăng trưởng của toàn thị trường chứng 

khoán. Kể từ năm 2007 đến nay, doanh thu môi giới năm 2017 chỉ thấp hơn doanh thu môi 

giới năm 2010 (28 tỷ đồng) khi công ty duy trì 7 chi nhánh trong cả nước. 

Doanh thu lưu ký năm 2017 là 8.47 tỷ đồng, đạt 89.16% kế hoạch năm, đạt 101.07% so với 

cùng kỳ 2016. Doanh thu từ hoạt động lưu ký và quản lý cổ đông vẫn ổn định do PVN đã lưu 

ký một số mã cổ phiếu tại PSI và PSI vẫn có nguồn thu từ phí chuyển nhượng các mã cổ 

phiếu chưa niêm yết và trả hộ cổ tức các đơn vị.  
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Doanh thu dịch vụ tài chính năm 2017 là 32.1 tỷ đồng, đạt 91.71% kế hoạch năm và đạt 

110.31% so với cùng kỳ 2016. Khối Dịch vụ Chứng khoán đã tổ chức họp hội đồng chính 

sách dịch vụ tài chính đều đặn hàng tháng để ra soát danh mục cho vay ký quỹ, đưa ra các 

chính sách linh hoạt đối với nhà đầu tư đồng thời hạn chế rủi ro. 

+ Doanh thu từ hoạt động tư vấn năm 2017 là 9.93 tỷ đồng, đạt 43.16% so với kế hoạch 

năm và bằng 59.11% so với cùng kỳ năm 2016. Đây là hoạt động chưa hiệu quả của công ty 

trong năm 2017. Điểm sang của hoạt động này là Công ty đã ký được hợp đồng tư vấn hợp 

tác với SMBC Nikko với mức phí thu về khoảng 2.5 tỷ đồng. Đồng thời triển khai được 

nhiều hợp đồng tư vấn ngoài ngành như các hợp đồng thoái vốn của SCIC, tư vấn roadshow 

cho TKV.  Ngày 16.3.2017, Hội đồng Quản trị Công ty ra Nghị quyết số 03/NQ- HĐQT-

CKDK về việc phương án cơ cấu tổ chức Khối Tư vấn, trong đó giao Ban Điều hành xây 

dựng và đề xuất các cơ chế, chính sách cho Khối Tư vấn sau khi cơ cấu lại tổ chức.  

+ Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn từ năm 2017 có thu nhập từ cổ tức 

các mã cổ phiếu trong danh mục, đạt 2.43 tỷ đồng, đạt 48.52% kế hoạch năm và 44.09% so 

với năm 2016. Trong năm 2017, hoạt động này cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ đưa tỷ lệ đầu 

tư về đúng theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước do Công ty chưa có đủ các 

điều kiện thuận lợi. Trong danh mục cổ phiếu OTC của công ty có một mã cổ phiếu của 

Công ty CP Công nghệ Thông tin, Viễn thông và Tự động Hóa Dầu Khí đã được HNX chấp 

thuận đăng ký giao dịch với mã chứng khoán là PAI, ngày giao dịch đầu tiên là 23.1.2017, 

tổng giá trị đầu tư của PSI là 5.018.100.000 đồng. 

+ Doanh thu khác năm 2017 đạt 12.63 tỷ đồng, bằng 168.36% kế hoạch năm, bằng 118.56% 

so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu khác chủ yếu là lãi tiền gửi, doanh thu PVN-Index và 

doanh thu từ chênh lệch đánh giá lại chứng khoán niêm yết tại thời điểm chốt năm tài chính. 

Trong năm 2017, công ty đã tận dụng nguồn vốn nhàn rỗi do không sử dụng hết cho dịch vụ 

tài chính để tăng doanh thu từ hoạt động tiền gửi nhưng giảm doanh thu xuất hóa đơn cho các 

đơn vị trong ngành tham gia bộ chỉ số PVN Index hơn năm trước do có một số đơn vị xin 

tạm thời dừng tham gia dự án như PET, DMC, PVD. Tại ngày chốt năm, giá cổ phiếu PPY 

tăng cao so với giá đầu tư nên doanh thu từ chênh lệch đánh giá lại chứng khoán tạm ghi 

nhận là 3.65 tỷ đồng.  
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Trong năm 2017, Công ty đã phải chi trả Ngân hàng Oceanbank chi phí thuê phòng giao dịch 

2 tại tòa nhà PetroVietnam 18 Láng Hạ từ năm 2009 đến nay, số tiền là 2.162 tỷ đồng. Công 

ty cũng đã cơ bản giải quyết hết số dư nợ tạm ứng tồn đọng từ nhiều năm trước, cụ thể trong 

năm đã giảm số dư tạm ứng là khoảng 1.5 tỷ đồng. Như vậy, tổng chi phí những năm trước 

hạch toán vào chi phí năm nay là 3.7 tỷ đồng. 

▪ Lợi nhuận năm 2017 là 5.25 tỷ đồng, trong đó Lợi nhuận kết toán sau thuế thu nhập doanh 

nghiệp là 17,74 tỷ đồng và lỗ từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sang để bán là -12,5 tỷ 

đồng. 

 

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

Danh sách Ban điều hành  

Ông Nguyễn  Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT 

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính 

▪ 10/2005 – 04/2007: Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng Công ty Bảo hiểm Dầu Khí 

▪ 6/2007 - 10/2007:  Giám đốc Công ty Bảo hiểm Dầu khí Thăng Long  

▪ 10/2007 đến 10/2013: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam 

▪ 10/2013 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam 

▪ 03/2016 đến nay: Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Dầu khí. 

Bà Hoàng Hải Anh – Giám đốc 

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán 

▪ 7/2007 – 7/2010: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Tư vấn Tài chính Dầu khí 

▪ 8/2010 - 05/2013:  Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Dầu khí.  

▪ 05/2013 – 03/2015: Chủ tịch Hội Đồng Quản trị  Công ty CP Chứng khoán Dầu khí. 

▪ 03/2015 – 04/2016: Chủ tịch Hội Đồng Quản trị  kiêm Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Dầu khí 

▪ 04/2016 đến nay: Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Dầu khí. 

Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Trưởng Ban Kiểm soát 

Thạc sĩ Tài chính Kế toán, 19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán và Kiểm toán.  

▪ 12/2006 đến nay: làm việc tại Công ty CP Chứng khoán Dầu khí qua các chức vụ Kế toán trưởng, 

Trưởng Ban Kiểm soát  
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Ông Nguyễn Xuân Hưng - Phó Giám đốc 

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán. 

▪ 8/2007 – 4/2009: Giám đốc Ban Đầu tư – Công ty CP Chứng khoán Dầu khí 

▪ 5/2009 đến nay: Phó Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Dầu khí 

Ông Đặng Minh Quang -  Phó Giám đốc 

Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán. 

▪ 2008 - 2010: Giám đốc kế hoạch chiến lược và phát triển hệ thống – Ngân hàng Bảo Việt. 

▪ 04/2010 – 10/2013: Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc – Công ty CP Quốc tế Sơn 

Hà. 

▪ 11/2013 đến nay: Phó Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Dầu khí. 

Bà Đinh Thị Lan Phương - Kế toán Trưởng 

Cử nhân Kinh Tế - Ngành Tài chính Tín dụng, 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán ngành 

chứng khoán. 

▪ 7/2010: Phó Phòng Tài chính Kế toán – Công ty CP Chứng khoán Dầu khí 

▪ 23/08/2013 đến nay: Kế toán trưởng – Công ty CP Chứng Khoán Dầu khí 

Những thay đổi trong Ban điều hành 

▪ Tháng 05/2017: Chấm dứt Hợp đồng lao động với Bà Thái Việt Anh – Phó Giám đốc Công 

ty theo nguyện vọng cá nhân. 

▪ Tháng 10/2017: Chấm dứt Hợp đồng lao động với Ông Trần Hùng Dũng – Phó Giám đốc 

Công ty để nghỉ hưu trí theo quy định. 

Số lượng cán bộ nhân viên 

Tính đến ngày 31/12/2017, tổng số lượng Cán bộ nhân viên Công ty là 130 người, trong đó: 

Trụ sở 94 người 

Chi nhánh HCM 22 người 

Chi nhánh Vũng Tàu 8 người 

Chi nhánh Đà Nẵng 6 người 
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN   

Doanh thu từ hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn thực hiện năm 2017 là 2.43 tỷ đồng từ cổ tức 

các mã cổ phiếu trong danh mục, tương ứng 48.52% so với kế hoạch năm. Trong năm, Công ty 

không cân đối nguồn cho hoạt động tự doanh theo kế hoạch ban đầu là 23 tỷ đồng, do mục tiêu phát 

triển là ưu tiên phát triển mảng dịch vụ chứng khoán, hoạt động tự doanh của PSI phần lớn tập trung 

vào quản lý danh mục đầu tư nên doanh thu tự doanh chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong cơ cấu tổng doanh 

thu và lợi nhuận toàn công ty. 

Trong năm 2017, Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực trong việc cải thiện tình trạng tài sản đầu tư bằng 

cách tham gia sâu hơn hoạt động điều hành của doanh nghiệp đầu tư, tư vấn, tìm cách tháo gỡ để 

làm tăng thêm giá trị của doanh nghiệp. 

- Đối với hoạt động đầu tư chứng khoán niêm yết: 

Các hoạt động đầu tư chứng khoán ngắn hạn được xây dựng phương án đầu tư trên cơ sở phân tích 

dự báo tình hình thị trường và kinh tế trong, ngoài nước, sau đó tìm kiếm các cơ hội đầu tư phù hợp, 

trong đó các cơ hội đầu tư đều được đánh giá độc lập bởi bộ phận phân tích. Với đội ngũ chuyên gia 

phân tích am hiểu và giàu kinh nghiệm phân tích trong lĩnh vực dầu khí, PSI đã tìm kiếm được và 

thực hiện đầu tư thành công một số cơ hội đầu tư ngắn hạn là cổ phiếu dầu khí. Tuy nhiên, do ưu 

tiên phát triển mảng dịch vụ chứng khoán nên năm 2017 các hoạt động đầu tư chứng khoán niêm 

yết rất hạn chế. 

Năm 2017, bối cảnh thế giới và Việt Nam có nhiều sự thay đổi đã tác động đến hoạt động đầu tư. 

Ảnh hưởng nhiều nhất tới hoạt động đầu tư niêm yết trong năm là tác động từ làn sóng hồi phục 

mạnh mẽ của giá hàng hóa cơ bản, đặc biệt là dầu thô. Giá dầu Brent giao ngay đã tăng từ thời điểm 

chạm đáy 55.47 USD/thùng đầu năm 2017 đến mức gần 66.87 USD/thùng tại thời điểm cuối năm 

2017, tác động tâm lý tích cực tới các cổ phiếu niêm yết ngành dầu khí.  

- Đối với hoạt động đầu tư chứng khoán chưa niêm yết: 

Ngay từ đầu năm 2017, Hội đồng Quản trị, Ban Lãnh đạo công ty tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ cơ 

cấu lại danh mục đầu tư chứng khoán chưa niêm yết, nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư, giảm tỷ lệ 

đầu tư chứng khoán chưa niêm yết xuống tỷ lệ theo đúng quy định. Trong đó, Ban Lãnh đạo đã 

cùng với bộ phận chức năng thực hiện các biện pháp cơ cấu và xây dựng kế hoạch cho danh mục 
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đầu tư chứng khoán chưa niêm yết. Bộ phận chức năng đã chủ động liên hệ với các doanh nghiệp để 

cập nhật tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, cập nhật và báo cáo định kỳ hàng tháng.  

Nhằm tăng cường vai trò giám sát, quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, PSI đã 

cử 4 nhân sự chủ chốt tham gia vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của các doanh nghiệp 

trong danh mục đầu tư. 

Bộ phận chức năng theo dõi các khoản đầu tư tài chính chưa niêm yết liên tục giữ mối liên hệ với 

các doanh nghiệp, chủ động cập nhật thông tin kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, 

các thay đổi trong quản trị công ty, báo cáo định kỳ hàng tháng về các biến động, đưa ra các đề 

xuất, khuyến nghị để Ban Lãnh đạo có những quyết định kịp thời với các khoản đầu tư. 

Năm 2018, với sự phát triển chung của thị trường, sự chủ động trong hoạt động đầu tư, hy vọng hoạt 

động cơ cấu lại danh mục sẽ đạt được những kết quả tốt hơn, đảm bảo kế hoạch kinh doanh của 

công ty. 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH  

Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu 

Năm 

% tăng giảm 
2016 2017 

Tổng giá trị tài sản  640,484,163,329 647,235,133,697 1,05% 

Doanh thu thuần 88,078,245,810 91,217,573,646 3,56% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 5,824,097,308 17,658,907,077 203,20% 

Lợi nhuận khác (812,403,961) 86,739,428 -110,68% 

Lợi nhuận trước thuế 5,011,693,347 17,745,646,505 254,08% 

Lợi nhuận sau thuế 5,011.693.347 17,745,646,505 254,08% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức - -  

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

Chi tiêu 

Năm 

% tăng giảm 
2016 2017 

1.Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn 16.69 16.03  

+ Hệ số thanh toán nhanh  16.69 16.03 Không có hàng tồn kho 

2.Chỉ tiêu về cơ cấu vốn     

+ Hệ số nợ/Tổng tài sản 0.06 0.06  

+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu 0.06 0.06  

3.Chỉ tiêu về Năng lực hoạt động    

+ Vòng quay hàng tồn kho   Không có hàng tồn kho 

4.Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 0.06 0.19  
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+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 0.01 0.03  

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản  0.01 0.03  

+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doạnh/Doanh thu thuần  

0.06 0.19  

 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU 

Cổ phần 

Số cổ phần đang lưu hành  59.841.300 cổ phần 

Số cổ phần tự do chuyển nhượng 59.841.300 cổ phần 

Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng 0 cổ phần 

 

Cơ cấu cổ đông  

STT Tên cổ đông 
Vốn góp tại 31/12/2017 

Số lượng Giá trị Tỉ lệ 

1 Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam 30.622.674 306.226.740.000 51.17% 

2 SMBC Nikko Securities Inc. 8,916,300 89,163,000,000 14.90% 

3 CTCP Đầu tư Tài chính Thành Việt 7,500,000 75,000,000,000 12.53% 

4 CTCP Hồng Ngân 3,231,700 32,317,000,000 5.40% 

5 Các cổ đông khác 9,570.626 95.706.260.000 16% 

 Cộng 59,841,300 598,413,000,000 100% 

 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Cổ đông Số CP sở hữu Tỷ lệ Mua Bán Cuối kỳ Tỷ lệ 

Nikko Cordial Securities Inc. 8,916,300 14.90%   8,916,300 14.90% 

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài 

chính Thành Việt 
7,500,000 12.53%   7,500,000 12.53% 

Công ty TNHH MTV Quản 

lý Quỹ Ngân hàng TMCP 

Công Thương Việt Nam 

13,162,885 22.00% 10,900 13,173,785 0 0% 

Ngân hàng TMCP  Đại 

chúng Việt Nam 
17,055,889 28.50% 13.566.785  30.622.674 51.17% 

Công ty Cổ phần Hồng Ngân 3,231,700 5.40%   3,231,700 5.40% 

 

BÁO  CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC   

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

Trong năm 2017, Công ty chưa hoàn thành kế hoạch Đại hội cổ đông về doanh thu nhưng hoàn 

thành kế hoạch về lợi nhuận lợi nhuận. Trong năm 2017, nổi bật nhất là mảng dịch vụ chứng khoán 
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đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm bên cạnh các mảng hoạt động khác chưa hoàn thành kế 

hoạch năm. Trong năm 2017 Công ty cũng rất nỗ lực để củng cố hoạt động và khắc phục khó khăn 

trong bối cảnh ngành dầu khí khủng hoảng, cụ thể: 

Đối với mảng Dịch vụ Chứng khoán: Ngày 8.5.2017, thị phần của PSI đã đạt được con số hơn 2% 

giá trị giao dịch toàn thị trường, với doanh số môi giới ngày khoảng 406 triệu đồng, lọt top 15 công 

ty chứng khoán hàng đầu. Doanh thu môi giới bình quân cả năm khoảng 100 triệu đồng/ngày. Kể từ 

năm 2007 đến nay, doanh thu môi giới năm 2017 chỉ thấp hơn doanh thu môi giới năm 2010 (28 tỷ 

đồng) khi công ty duy trì 7 chi nhánh trong cả nước. 

Đối với mảng Tư vấn:  Điểm sáng của hoạt động tư vấn là Công ty đã ký được hợp đồng tư vấn 

hợp tác với SMBC Nikko với mức phí thu về khoảng 2.5 tỷ đồng sau nhiều năm không phát sinh. 

Đồng thời triển khai được nhiều hợp đồng tư vấn ngoài ngành như các hợp đồng thoái vốn của 

SCIC, tư vấn roadshow cho TKV.   

Đối với mảng Đầu tư Tài chính: Chủ động trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và đầu tư ngắn 

hạn nhằm lành mạnh hóa tài chính, nâng cao chất lượng tài sản. 

Tăng cường quản trị các doanh nghiệp trong danh mục đầu tư OTC, cử người tham gia trực tiếp vào 

HĐQT, Ban Điều hành để nắm bắt thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phục hồi và 

phát triển. 

Trung tâm Phân tích: Ngày 4.12.2017 Công ty đã tổ chức tour Hành trình năng lượng 2017 cho 

các nhà đầu tư đi thăm các doanh nghiệp dầu khí phía Nam. Đã có khoảng 35 nhà đầu tư tổ chức tới 

thăm và làm việc với các doanh nghiệp trong Bộ chỉ số PVN Index như DCM, DPM, PVOil để cập 

nhật tình hình sản xuất kinh doanh cũng như tìm kiếm cơ hội đầu tư tại các doanh nghiệp. Ngày 

14.12.2017, Công ty đã tổ chức thăm PVPower tại phía Bắc. 

Mảng quản lý: Ngay từ đầu năm 2017, PSI đã thực hiện cơ cấu, tuyển dụng nhân sự chủ chốt phù 

hợp với tình hình kinh doanh năm. Đồng thời xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của năm cũng như 

hoàn thiện hệ thống giao KPI đến từng cán bộ. Trong năm Công ty cũng tiến hành sửa đổi nhiều 

quy trình, quy chế để phù hợp hơn với hoạt động kinh doanh và đáp ứng yêu cầu quản trị. 

- Ngày 15.3.2017, Công ty đã ban hành mục tiêu chất lượng năm 2017 và kế hoạch kiểm soát 

mục tiêu của Công ty năm 2017. 
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- Ngày 23.3.2017, Công ty đã công bố thông tin báo cáo tài chính và báo cáo chỉ tiêu an toàn 

tài chính kiểm toán năm 2016. 

- Ngày 13.4.2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 328/QĐ-UBCK về 

việc sửa đổi quyết định thành lập chi nhánh Công ty chứng khoán, sửa đổi địa điểm chi 

nhánh là Lầu 1, tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, thành phố 

Hồ Chí Minh. 

- Hoàn chỉnh nhân sự thị trường phía Nam: bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh, Phó 

Giám đốc Chi nhánh Vũng Tàu. 

- Ngày 26.4.2017, Công ty tổ chức Đại hội cổ đông thường niên. 

- Ngày 5.5.2017, Hội đồng Quản trị Công ty ra Quyết định số 09/QĐ-CKDK-HĐQT về việc 

thành lập Trung tâm Phân tích cùng cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ cụ thể. 

- Ngày 10.5.2017, Hội đồng Quản trị Công ty ra Quyết định số 13/QĐ-CKDK-HĐQT về việc 

ban hành cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ Khối Tư vấn. 

- Ngày 12.7.2017, Hội đồng Quản trị Công ty ban hành Nghị Quyết số 14/NQ-HĐQT-CKDK 

về Quy chế Hoạt động môi giới phát triển khách hàng. 

- Ngày 14.12.2017 PSI đã trình PVcomBank tờ trình 269/TT - CKDK về việc phê duyệt mục 

tiêu chiến lược phát triển PSI đến 2020 và tầm nhìn 2030. 

- Ngày 19.12.2017, Hội đồng Quản trị ra Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT-CKDK về việc thông 

qua chủ trương thực hiện dự án “Trang bị hệ thống phần mềm giao dịch chứng khoán, phần 

mềm và thiết bị kèm theo”. 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Tình hình tài sản 

Tài sản của công ty nằm khá nhiều tại danh mục đầu tư chứng khoán OTC. Trong năm 2017, công 

ty đã tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các cơ hội thoái vốn, tăng cường quản trị các doanh nghiệp trong danh 

mục đầu tư OTC, cử người tham gia trực tiếp vào HĐQT, Ban Điều hành để nắm bắt thông tin, hỗ 

trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển.Tuy nhiên, với thị trường gần như đóng 

băng như hiện nay thì việc thực hiện hiện thực hóa các kế hoạch vẫn chưa thực hiện được. Công ty 

cũng đã thực hiện rút dần các danh mục ủy thác về quản lý trực tiếp để giảm chi phí cho hoạt động 

này. 
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Tình hình nợ phải trả 

Trong năm 2017, công ty chủ động hoàn toàn về nguồn vốn nên không phát sinh khoản vay nào, do 

đó không chịu ảnh hưởng bởi biến động lãi suất trên thị trường. 

Công ty tuân thủ các quy định về trích lập dự phòng đối với các khoản phải thu khó đòi, trong năm 

công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo đúng quy định của Pháp luật. 

Công ty có cổ đông chiến lược SMBC Nikko (Nhật Bản) nên đối tác cử chuyên gia biệt phái làm 

việc tại Công ty, do đó Công ty có phát sinh nguồn thu USD từ các khoản SMBC Nikko trả chi phí 

cho chuyên gia thông qua công ty. Công tác quản lý bộ chỉ số PVN Index cho Tập Đoàn Dầu khí 

Việt Nam phát sinh chi phí thanh toán USD với đối tác Bloomberg. Hợp đồng tư vấn hợp tác với 

SMBC Nikko phát sinh nguồn thu JPY;  tuy nhiên, những khoản tiền này không lớn nên tác động 

của chênh lệch tỷ giá đối với PSI là không nhiều. 

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý 

Về cơ cấu tổ chức: 

Trong năm 2017 về cơ bản Công ty vẫn triển khai cơ cấu tổ chức theo mô hình hoạt động 03 Khối 

với phân công công việc chuyên biệt và nhiệm vụ rõ ràng:  

Khối Dịch vụ Chứng khoán 
Bao gồm các hoạt động Môi giới lưu ký, các dịch vụ tài 

chính, quản lý cổ đông, tư vấn đầu tư 

Khối Tư vấn 
Bao gồm các hoạt động tư vấn như Tư vấn Tái cấu 

trúc, Tư vấn Cổ phần hóa, Tư vấn M&A…. 

Khối Vận hành 
Bao gồm các hoạt động Tổ chức nhân sự, hành chính, 

tài chính kế toán và tin học. 

 

Cơ cấu tổ chức trong ty có những thay đổi chính so với cơ cấu tổ chức năm 2017 như sau: 

- Thực hiện thay đổi cơ cấu tổ chức các bộ phận phòng ban:  

➢ Trên cơ sở sáp nhập Phòng Phát triển chỉ số chứng khoán, Phòng Tư vấn Đầu tư, thành lập 

Trung tâm Phân tích bao gồm Phòng Phân tích Doanh nghiệp, Phòng Phát triển Chỉ số và 

Phòng Phát triển Sản phẩm. 
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➢ Khối Tư vấn được cơ cấu lại bao gồm Phòng Tư vấn 1, Phòng Tư vấn 2, Phòng Tư vấn 3 và 

Phòng Tư vấn Hồ Chí Minh.  

- Thực hiện thay đổi tái cấu trúc về cơ cấu tổ chức nhân sự:  

Công ty đã thực hiện tái cấu trúc về hoạt động cũng như nhân sự: Bộ máy cơ cấu tổ chức Công ty 

gọn nhẹ, thu hẹp cắt bỏ những đơn vị hoạt động kém hiệu quả. Song song với việc tái cấu trúc về 

cơ cấu tổ chức Công ty đã thực hiện mạnh tái cấu trúc nhân sự theo đó cắt giảm những nhân sự 

không phù hợp, điều chuyển sắp xếp  nhân sự trong nội bộ các đơn vị phù hợp. Cũng theo đó, Công 

ty đã xây dựng bộ tiêu chuẩn chức danh, mô tả công việc của từng vị trí, cơ chế trả lương trả 

thưởng hệ thống đánh giá tương thích với mô hình cơ cấu tổ chức cũng như đặc thù hoạt động của 

các đơn vị.  

Về chính sách, quản lý: 

Về mặt chính sách quản lý, ĐHCĐ 2017 đã thông qua bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 

2021; Trong năm, HĐQT đã ban hành trên 70 Nghị quyết/Quyết định; trong đó, một số nội 

dung quan trọng như: Cơ cấu lại tổ chức hoạt động của Khối Tư vấn; Thành lập Trung tâm Phân 

tích; Ban hành mới Quy chế Hoạt động môi giới phát triển khách hàng; Thông qua chủ trương thực 

hiện Dự án đầu tư mới phần mềm giao dịch chứng khoán tại PSI; Thông qua định hướng xây dựng 

chiến lược phát triển PSI trở thành Ngân hàng đầu tư trong lĩnh vực Dầu khí, Năng lượng đến năm 

2020 và tầm nhìn đến năm 2030… Các chủ trương, chính sách, định hướng năm vừa qua thực sự 

đã tạo ra những thay đổi tích cực trong mọi mặt hoạt động của PSI, kịp thời tháo gỡ cơ chế, xây 

dựng được văn hóa doanh nghiệp, động lực kinh doanh và dần lấy lại hình ảnh, vị thế của PSI trên 

thị trường.   

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2018 

Dự báo Kinh tế Việt Nam năm 2018 

Với những tăng trưởng từ ngành thép, sản xuất chế tạo, nông nghiệp, Ngân hàng thế giới dự báo 

tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2018 sẽ đạt 6.5%. Theo nhận định của WB, sức cầu trong nước 

mạnh hơn, các ngành chế tạo và chế biến định hướng xuất khẩu đạt kết quả tốt, ngành nông nghiệp 

đang từng bước phục hồi là các yếu tố tạo động lực cho nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6.4% 

trong 9 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước. Ngành chế tạo và dịch vụ lần lượt tăng trưởng 

7.3% và 12.8% so với cùng kỳ. 

Vào cuối tháng 9/2017, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa công bố Báo cáo cập nhật triển 
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vọng Kinh tế châu Á 2017. Trong đó, GDP của Việt Năm được dự báo 6.5% trong năm 2018. Theo 

đánh giá của ADB, bất chấp sự sụt giảm sản lượng khai khoáng và dầu thô, nên kinh tế Việt Nam 

tiếp tục đạt kết quả khả quan nhờ được thúc đẩy bởi 2 động lực là sản xuất định hướng xuất khẩu 

và tăng tiêu dùng nội địa.    

Về lạm phát, sức ép tăng CPI trong năm 2018 có thể tăng lên do một số yếu tố như điều chỉnh tăng 

giá dịch vụ y tế trên một số tỉnh thành, giá dịch vụ giáo dục tăng theo lộ trình, và đặc biệt là giá 

xăng dầu đang tăng trở lại. Theo IMF, lạm phát được dự báo ở quanh mức 5% do các loại phí do 

Nhà nước quản lý như giáo dục, y tế được điều chỉnh theo lộ trình. Cụ thể, chỉ số CPI bình quân sẽ 

tăng 4.8% năm 2018.  

Về chính sách tiền tệ trong năm 2018: Với thông điệp đã được đưa ra trước đó là ổn định lãi suất 

cho vay và kết quả thực hiện trong năm 2017, dự kiến trong năm 2018, Ngân hàng Nhà nước vẫn 

kiểm soát tăng trưởng tín dụng và cung tiền ở mức hợp lý, ngang bằng với mục tiêu năm 2017, 

đảm bảo vừa hỗ trợ tăng trưởng kinh tế vừa đảm bảo kiểm soát lạm phát.  

Về tỷ giá: Trong năm 2017, tỷ giá VND/USD tiếp tục ổn định nhờ chính sách điều hành linh hoạt 

thông qua tỷ giá trung tâm. Sức ép lên tỷ giá cũng giảm đi đáng kể khi USD có xu hướng giảm trên 

thị trường toàn cầu. Dự trữ ngoại hối tính cuối năm 2017 ước tính đạt mức cao kỷ lục xấp xỉ 52 tỷ 

USD, đây là cơ sở để Ngân hàng Nhà nước kiểm soát ổn định tỷ giá trong thời gian tới . Như vậy, 

sức ép lên tỷ giá trong năm 2018 có thể sẽ không lớn, với biên độ tăng thêm chỉ khoảng 1% trở 

xuống. 

Thị trường chứng khoán trong năm 2018 được dự báo có khả năng vẫn sẽ tiếp tục tăng trưởng nhờ 

các chỉ tiêu vĩ mô cải thiện như trong báo cáo gần đây của Tổng cục thống kê, khả năng thúc đẩy 

tăng trưởng GDP và các chính sách hỗ trợ phát triển thị trường chứng khoán, chính sách cải cách 

hành chính, giảm lãi suất, giảm chi phí cho doanh nghiệp qua đó tiếp tục là nền tẳng vững chắc cho 

sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong dài hạn. Bên cạnh đó, song song với thị 

trường cơ sở thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục phát triển với những sản phẩm mới như 

covered warrant,.. thu hút nhà đầu tư tham gia.  

Tuy nhiên cũng không thể không kể đến những rủi ro nhất định như các biến động kinh tế, chính trị 

trên thế giới như căng thẳng giữa Mỹ-Triều Tiên, bất đồng thương mại Mỹ-Trung Quốc, bất đồng 

Mỹ -Nga về vấn đề Syria… 

http://cafef.vn/cpi.html
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Trong trường hợp không phát sinh các yếu tố ảnh hưởng bất ngờ, TTCK trong năm 2018 nhiều khả 

năng vẫn biến động theo chiều hướng tăng trưởng, nhưng có sự phân hóa và chọn lọc giữa các 

nhóm cổ phiếu như: 

▪ Nhóm ngành Bất đôṇg sản, Xây dưṇg, Vâṭ liêụ xây dưṇg, Sản xuất Thép, có kết quả 

kinh doanh tăng trưởng  

▪ Nhóm ngành hồi phục trở lại sau giai đoạn khó khăn như ngành Dầu khí  

▪ Những cổ phiếu có mức lợi tức cao, các cổ phiếu đầu ngành, cổ phiếu nằm trong 

danh mục thoái vốn Nhà nước 

▪ Các doanh nghiêp̣ phuc̣ vu ̣tiêu dùng trong nước cũng có cơ hội đáng chú ý như bán 

lẻ, vật liệu, đồ uống, dược phẩm, dịch vụ hàng không… 

Kế hoạch kinh doanh năm 2018 

Căn cứ theo năng lực hiện tại và định hướng phát triển trong tương lai, PSI đã đưa ra kế hoạch kinh 

doanh năm 2018 như sau:                                                                                                    

ĐVT: tỷ đồng 

STT Khoản mục 
Kế hoạch 2017 

(ĐHCĐ) 

Thực hiện 

2017 
Kế hoạch 2018 

% kế hoạch 

2018 so với 2017 

I Tổng doanh thu 100.0 91.22 100.0 109.63% 

1 Doanh thu DVCK 64.5 66.2 66.5 100.40% 

1.1 Môi giới chứng khoán 20 25.67 26 101.30% 

1.2 Lưu ký chứng khoán 9.5 8.47 8.5 100.35% 

1.3 Dịch vụ tài chính  35.0 32.10 32.0 99.69% 

2 Doanh thu ĐTCK, góp vốn 5.0 2.43 4.0 164.88% 

3 Doanh thu Tư vấn 23.0 9.93 20.0 201.49% 

4 Doanh thu khác 7.5 12.63 9.5 75.24% 

II Tổng chi phí 95.0 85.96 95.0 101.52% 

III Lợi nhuận trước thuế 5.0 5.25 5.0 95.17% 

 (Lợi nhuận lấy số net) 
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Hoạt động dịch vụ chứng khoán 

Doanh thu dịch vụ chứng khoán năm 2018 dự kiến là 66.5 tỷ đồng, tăng 3.1% so với kế hoạch năm 

2017, tương ứng so với thực hiện năm 2017, bởi vì năm 2017 thị trường đã tăng trưởng rất mạnh 

nên năm 2018 dự kiến không phát sinh các yếu tố ảnh hưởng bất ngờ. 

Hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn:  

Doanh thu đầu tư chứng khoán góp vốn dự kiến là 4 tỷ đồng từ nguồn đầu tư tự doanh, tương ứng 

164.88% so với thực hiện năm 2017. Do hiện trạng danh mục đầu tư của Công ty có tỷ trọng cao là 

OTC nên công ty cũng cân nhắc cẩn trọng trong việc dành nguồn lực vốn cho tự doanh để đảm bảo 

không quá mạo hiểm trong đầu tư. Vì vậy, doanh thu đầu tư năm 2018 được đặt mục tiêu khiêm tốn 

và tập trung vào việc cải thiện chất lượng danh mục đầu tư. 

Chủ trương năm 2018 của PSI là (i) Tiếp tục tập trung cơ cấu lại các khoản đầu tư; (ii) Không đầu 

tư mạo hiểm; (iii) Tận dụng cơ hội thị trường để tiếp tục giảm tổng giá trị danh mục đầu tư, thoái 

vốn danh mục tồn đọng, đảm bảo an toàn tài chính chung. 

Hoạt động tư vấn: 

Doanh thu tư vấn kế hoạch năm 2018 là 20 tỷ đồng, bằng 201.49% so với thực hiện năm 2017.  

Cơ sở để PSI đặt kế hoạch doanh thu tư vấn năm 2018 bao gồm: (i) các dự án đã ký hợp đồng/triển 

khai trong năm 2017 sẽ được ghi nhận doanh thu trong năm 2018; (ii) Dự báo các hợp đồng sẽ ký 

mới và thu được phí trong năm 2018 

Trong năm 2018, Công ty tiếp tục đặt mục tiêu củng cố vai trò tư vấn tài chính cho các đơn vị trong 

ngành dầu khí, sát cánh cùng các đơn vị trong ngành thực hiện mục tiêu phát triển của từng đơn vị 

thông qua việc cung cấp các dịch vụ tư vấn như niêm yết, phát hành chứng khoán, tìm kiếm cổ đông 

chiến lược và mua bán sáp nhập, tư vấn quản trị doanh nghiệp. Bên cạnh đó vẫn tích cực mở rộng 

hoạt động ra ngoài ngành, triển khai các hợp đồng với SCIC, Bộ Công thương ở Tập đoàn Than 

Khoáng sản, Tập đoàn Hóa chất, Dệt may; từng bước tiếp cận và thực hiện 1 số hợp đồng thoái vốn 

của các doanh nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh; các hợp đồng hợp tác 

với SMBC Nikko. 

Hoạt động khác 
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Doanh thu hoạt động khác năm 2018 kế hoạch 9.5 tỷ đồng, bằng 75.24% thực hiện năm 2017 do 

loại trừ doanh thu từ đánh giá lại chứng khoán trong năm 2017 là 3.65 tỷ đồng và có tăng trưởng so 

với thực tế 2017. 

Chi phí và lợi nhuận 

Kế hoạch chi phí năm 2018 là 95 tỷ đồng, bằng 110.52% so với thực hiện năm 2017. PSI sẽ cố gắng 

tiết kiệm chi phí và dùng nguồn đó để trích lập dự phòng. Lợi nhuận năm 2018 dự kiến là 5 tỷ đồng, 

sau khi trích lập dự phòng. 

Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán 

Xin xem ý kiến của Kiểm toán đính kèm 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY   

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

Thị trường chứng khoán Việt Nam có một năm ấn tượng khi chỉ số VN-Index tăng hơn 45%; vốn 

hóa thị trường tăng hơn 70%; tổng giá trị danh mục nhà đầu tư nước ngoài vượt 31 tỷ USD; giá trị 

mua ròng của khối ngoại trên cả cổ phiếu và trái phiếu đạt hơn 44 nghìn tỷ đồng; những phiên thoái 

vốn “tỷ đô”;… đây đều là những con số “kỷ lục” được xác lập trên thị trường chứng khoán Việt 

Nam năm 2017 vượt qua cả những dự báo tích cực nhất về thị trường đưa ra vào thời điểm đầu năm. 

Sự bùng nổ của thị trường chứng khoán cũng mang lại nguồn thu đột biến cho các công ty chứng 

khoán.  

Với PSI, Năm 2017 là một năm nhiều khó khăn, thách thức đối với ngành Dầu khí nói chung và 

Ngân hàng mẹ PVcomBank nói riêng. Đây là năm mà sự hỗ trợ từ PVN và PVcomBank cho PSI là 

rất hạn chế. PSI phải chủ động trong hoạt động và tự tìm lối đi riêng cho mình. Do đó, tuy con số 

đạt được của PSI còn hạn chế so với các Công ty chứng khoán trên thị trường nhưng năm 2017 lại 

đánh dấu sự chuyển mình của PSI trong định hướng hoạt động đặc biệt là tinh thần kinh doanh của 

toàn thể CBNV. 

Đây là năm đánh dấu sự thành công trên quan hệ đối tác chiến lược với cổ đông SMBC Nikko, qua 

đó PSI đã mở rộng quan hệ với các đối tác Nhật; đồng thời, đạt được nhiều thỏa thuận hợp tác thực 
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chất, bền vững với SCIC, TKV, AozoraBank, EximBank… nâng tỷ trọng doanh thu ngoài ngành 

theo định hướng hoạt động. 

Sự quyết liệt trong quản trị điều hành cùng các cơ chế, chính sách mới ban hành kịp thời đã bước 

đầu tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, động lực làm việc cho toàn thể CBNV, qua đó đã thay 

đổi cơ bản hình ảnh, bộ mặt và thương hiệu PSI trên thị trường. 

Đánh giá của HĐQT đối với từng hoạt động cụ thể 

Mảng Dịch vụ Chứng khoán: 

Mảng Dịch vụ chứng khoán vẫn là hoạt động kinh doanh chính với doanh thu 66.2 tỷ đồng, chiếm 

2/3 doanh thu 2017 của Công ty, đồng thời không để phát sinh rủi ro trong hoạt động. Trong năm, 

HĐQT đã ban hành Quy chế MGPTKH với các cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo động lực cho 

kinh doanh thể hiện qua phí giao dịch tăng đột biến (trung bình 100 triệu đồng/ngày); Mảng khách 

hàng tổ chức ngoài cung cấp dịch vụ cho các tổ chức trong nước, PSI đã cung cấp dịch vụ cho 01 

đơn vị nước ngoài, đạt được lòng tin và đánh giá cao của đối tác. 

Trong năm 2018, HĐQT sẽ tiếp tục cải thiện cơ chế, chính sách, mở rộng quy mô, mạng lưới hoạt 

động để hoạt động Dịch vụ chứng khoán tiếp tục là mảng kinh doanh mũi nhọn và tạo dựng hình 

ảnh cũng như sức cạnh tranh cho PSI trên thị trường. 

Mảng Đầu tư Tài chính: 

Đối với mảng đầu tư tài chính, Công ty đã có một số khắc phục trong việc tăng cường quản trị các 

doanh nghiệp trong danh mục đầu tư OTC; thay thể, cử người đại diện tham gia trực tiếp vào 

HĐQT, Ban Điều hành để nắm bắt thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phục hồi hoạt 

động; Trong thời gian tới, bên cạnh mục tiêu là tập trung xử lý danh mục đầu tư tồn đọng, HĐQT sẽ 

chỉ đạo triển khai các sản phẩm đầu tư đi đôi với kiểm soát được rủi ro để Phòng Đầu tư Tài chính 

đóng góp nhiều hơn nữa vào kết quả kinh doanh của Công ty. 

Mảng Tư vấn: 

Xác định mục tiêu phát triển  dịch vụ tư vấn ra ngoài ngành, HĐQT đã ban hành cơ chế, chính sách 

mới, thay đổi cơ cấu tổ chức, con người… Trong năm 2017 PSI cũng đã đạt được các thỏa thuận 

hợp tác quan trọng với đối tác lớn như SMBC Nikko, SCIC, Aozora Bank, PVcomBank… mở ra 

nhiều cơ hội phát triển. 
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Trong năm 2018, HĐQT sẽ tiếp tục có các thay đổi về cơ chế, chính sách, hỗ trợ nhiều hơn nữa về 

quan hệ, khách hàng… để hoạt động tư vấn tiếp tục là thế mạnh, ghi dấu ấn hình ảnh cho PSI trong 

và ngoài nước. 

Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc 

Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Điều hành và các bộ 

phận quản lý khác thông qua cơ chế phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng nhằm đánh giá hiệu quả 

làm việc của Ban Điều hành đảm bảo hoạt động của Công ty được minh bạch, tuân thủ đúng Pháp 

luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị đã 

thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua: 

- Tham dự và có ý kiến trực tiếp trong các cuộc họp của Ban Điều hành. 

- Hội đồng Quản trị xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh thông qua các báo 

cáo, văn bản của Ban Điều hành. Từ đó, Hội đồng Quản trị có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban 

Điều hành đáp ứng các yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.  

- Thông qua các tiểu ban giúp việc để tham gia, giám sát trực tiếp các hoạt động và nâng cao 

tính tuân thủ của Ban Điều hành.  

Tuy đạt được một số thành công nhất định nhưng tính quyết liệt trong chỉ đạo và hành động của Ban 

Điều hành năm vừa qua còn chưa cao, một số nhiệm vụ trọng tâm còn chậm trễ so với tiến độ, kế 

hoạch đã đề ra.  

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT 

Năm 2018, HĐQT sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các mục tiêu sau: 

- Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh 2018 được Đại hội đồng cổ đông giao; 

- Triển khai Giai đoạn 2 – Chiến lược phát triển PSI đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 

với các gói giải pháp cụ thể, phấn đấu đưa PSI trở thành Ngân hàng đầu tư chuyên sâu trong 

lĩnh vực Năng lượng. 

- Hoàn thành đầu tư mới và đưa vào sử dụng phần mềm giao dịch chứng khoán theo hướng 

hiện đại, cạnh tranh. 

- Tạo dựng cho mình một phân khúc thị trường riêng với hình ảnh mới năng động, chuyên 

nghiệp và chuyên biệt trên nền tảng là con người, công nghệ và chất lượng dịch vụ. 

- Tận dụng tối đa lợi thế trong ngành Dầu khí và thế mạnh của cổ đông chiến lược SMBC 
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Nikko để giúp PSI phát triển nhanh và mạnh với chức năng Ngân hàng đầu tư. 

- Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp của PSI; Tiếp tục đào đạo, bổ sung nhân sự cấp cao có kinh 

nghiệm, trình độ và tâm huyết cho PSI;  

- Xây dựng các cơ chế đặc thù để phát triển nhanh, mạnh trọng điểm phía Nam và các cụm 

điểm Dầu khí 

 

QUẢN TRỊ CÔNG TY   

 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Thành viên và cơ cấu của Hội đồng Quản trị: 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 

01 Ông Nguyễn Anh Tuấn Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

02 Bà Hoàng Hải Anh UV.HĐQT chuyên trác kiêm Giám đốc Công ty 

03 Ông Phạm Anh Đức UV.HĐQT độc lập 

04 Ông Trịnh Thế Phương UV.HĐQT kiêm nhiệm 

05 Ông Đào Quốc Bảo UV.HĐQT kiêm nhiệm 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Điều hành và các bộ 

phận quản lý khác thông qua cơ chế phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng nhằm đánh giá hiệu quả 

làm việc của Ban Điều hành đảm bảo hoạt động của Công ty được minh bạch, tuân thủ đúng pháp 

luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.  

Hoạt động của các thành viên HĐQT trong năm: 

• Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT:  

Với tư cách Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Anh Tuấn đã triệu tập, chủ trì  và chỉ đạo các phiên họp 

HĐQT, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung lấy ý kiến HĐQT trong năm 2017; Giám 

sát, chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động của Ban Điều hành và các đơn vị kinh doanh. Trực tiếp chủ trì các 

cuộc họp của các Tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Hội đồng chính sách dịch vụ tài chính, Hội 

đồng đầu tư, Hội đồng tuyển dụng nhân sự cấp HĐQT, Hội đồng thi đua khen thưởng,… trực tiếp 

chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển của PSI; Hỗ trợ PSI làm việc với các cơ quan quản lý Nhà 

nước (Bộ Công thương, SCIC, Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn Than – 

Khoáng sản v.v…) để thực hiện được các mục tiêu chiến lược đã đề ra; là cầu nối giữa PSI và Ngân 
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hàng mẹ PVcomBank đẩy mạnh hợp tác trong việc xây dựng các sản phẩm mới; bán chéo các sản 

phẩm, dịch vụ hiện có và giới thiệu khách hàng tiềm năng. 

• Bà Hoàng Hải Anh – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty: 

Với tư cách thành viên HĐQT, Bà Hoàng Hải Anh đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham 

mưu và cho ý kiến biểu quyết các nội dung xin ý kiến HĐQT. Với vai trò Giám đốc Công ty, Bà 

Hoàng Hải Anh đã có hỗ trợ, chỉ đạo trên các mảng hoạt động thường xuyên của Công ty, trực tiếp 

phụ trách hoạt động Đầu tư, Quản trị rủi ro, Kiếm soát nội bộ và tham gia các tiểu ban trực thuộc 

HĐQT: Hội đồng chính sách dịch vụ tài chính, Hội đồng đầu tư, Hội đồng thi đua khen thưởng. 

• Ông Trịnh Thế Phương – Ủy viên HĐQT: 

Với tư cách thành viên HĐQT, Ông Trịnh Thế Phương đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, 

tham mưu và cho ý kiến biểu quyết các nội dung xin ý kiến HĐQT; Tham mưu về pháp lý cho các 

phương án kinh doanh, các vấn đề về quản trị doanh nghiệp; Phổ biến quy định Pháp luật của Nhà 

nước có liên quan đến hoạt động của PSI. 

• Ông Đào Quốc Bảo – Ủy viên HĐQT: 

Với tư cách thành viên HĐQT, Ông Đào Quốc Bảo đã hỗ trợ PSI xây dựng các mối quan hệ với các 

đơn vị trong và ngoài ngành để thúc đẩy hoạt động kinh doanh, tham mưu cho HĐQT trong các 

phương án kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. 

• Ông Phạm Anh Đức – Ủy viên HĐQT: 

Với tư cách thành viên HĐQT, Ông Phạm Anh Đức đã hỗ trợ PSI xây dựng các mối quan hệ với các 

đơn vị trong và ngoài ngành để thúc đẩy hoạt động kinh doanh, có các ý kiến tham mưu cho HĐQT 

trong các phương án kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. 

HỘI ĐỒNG CỦA CÁC TIỂU BAN TRONG HĐQT 

Phòng Kiểm toán Nội bộ 

- Thẩm định và có ý kiến về tính pháp lý và tính tuân thủ  trong công tác xây dựng các quy trình, 

quy chế, quy định của Công ty; 

- Tiến hành các hoạt động kiểm tra đối với hoạt động của các đơn vị trong công ty trong phạm vi 

chức năng của Kiểm toán Nội bộ; 

- Có ý kiến về tính pháp lý và tính tuân thủ của các đề xuất, tờ trình của Ban Điều hành và các 
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đơn vị trước HĐQT, Hội đồng Đầu tư, Hội đồng Chính sách dịch vụ tài chính khi có yêu cầu; 

- Phối hợp cùng Phòng Tài chính Kế toán làm đầu mối làm việc cùng Kiểm toán độc lập thẩm 

định báo cáo tài chính quý, bán niên, năm của Công ty. Thẩm định và có ý kiến đối với BCTC 

hoặc khi có quan điểm khác với Kiểm toán độc lập; 

- Thực hiện các chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT trong việc kiểm tra, thẩm định các hồ sơ, dự án đầu 

tư của PSI hoặc của các Doanh nghiệp mà PSI là cổ đông lớn và có cử Người đại diện; 

- Duy trì việc xem xét đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của 

HĐQT;  

- Giám sát và đánh giá hoạt động của Quản trị rủi ro trong toàn hệ thống; 

-  Cử cán bộ tham gia các khóa tập huấn, đào tạo nghiệp vụ nhằm đảm bảo hoàn thành tốt chức 

năng, nhiệm vụ của Kiểm toán Nội bộ.  

Hội đồng chính sách dịch vụ tài chính 

- Phê duyệt phương pháp tính danh mục; Phê duyệt điều chỉnh danh mục ký quỹ; giao dịch ký 

quỹ trọng tâm theo từng thời kỳ; 

- Phê duyệt chính sách lãi suất; chính sách khách hàng; chính sách ưu đãi cho các khách hàng 

mới theo đề xuất của các đơn vị kinh doanh thuộc Khối DVCK và phù hợp với từng thời kỳ; 

- Quyết định thành lập các Tổ công tác thực hiện mục tiêu xây dựng sản phẩm mới và phát triển 

chính sách marketting cho Khối DVCK; 

- Thông qua phương án tách danh mục làm hai loại: Danh mục ký quỹ cơ bản và danh mục ký 

quỹ bổ sung;  

- Xem xét đề nghị của các đơn vị kinh doanh thuộc Khối DVCK về việc giải ngân cho vay đổi 

với danh mục các cổ phiếu cụ thể theo đề xuất của các đơn vị; 

- Xem xét phê duyệt triển khai sản phẩm đánh giá đối với quyền đã được thực hiện trên tài 

khoản; Xem xét phương án triển khai chức năng hệ thống đối với cổ phiếu phong tỏa. 

Hội đồng đầu tư 

- Phê duyệt phê duyệt chiến lược, kế hoạch đầu tư trong năm; 

- Phê duyệt các phương án đầu tư trên cơ sở xem xét điều kiện đầu tư, nguồn vốn, quản trị rủi ro 
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và giám sát khoản đầu tư. 

BAN KIỂM SOÁT 

Thành viên và cơ cấu Ban Kiểm soát 

Các thành viên Ban kiểm soát hiện nay gồm 03 thành viên, cụ thể: 

- Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Trưởng ban kiểm soát (Chuyên trách); 

- Ông Bùi Thế Anh - Thành viên Ban kiểm soát (Không chuyên trách);  

- Bà Phạm Thu Thủy  - Thành viên Ban kiểm soát (Không chuyên trách). 

Hoạt động của Ban Kiểm soát 

1. Tổng kết các cuộc họp trong năm: 

✓ Phiên họp thứ nhất (17/03/2017) - Nội dung các quyết định: 

- Tổng kết đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016. 

- Thông qua phân công thực hiện thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2016 trình Đại hội đồng 

cổ đông  thường niên năm 2017.  

- Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017. 

- Thông qua các công việc khác có liên quan đến Ban Kiểm soát năm 2017. 

✓ Phiên họp thứ hai (26/04/2017) - Nội dung các quyết định: 

- Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí, nhiệm kỳ 2017-2022 

và thông qua kế hoạch phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Kiểm soát trong 

nhiệm kỳ 2017-2022.  

- Thông qua các công việc khác có liên quan đến Ban Kiểm soát 

2. Công tác kiểm soát trong năm 2017: 

- Đã thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 

2016, Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, của Ban Giám đốc năm 2016, đã 

trình ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/04/2017. 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ (PSI) | 44 

 

 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017  

 

- Trong năm 2017 Ban Kiểm soát đã kết hợp với Phòng QTRR-KSNB và Phòng KTNB 

thực hiện 05 cuộc kiểm tra về các mặt hoạt động nghiệp vụ Môi giới, Dịch vụ tài chính 

đối với các Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, và Đà Nẵng. 

- Kiểm tra công tác hạch toán kế toán nội bộ năm 2017 giữa Hội sở và các Chi nhánh 

Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đà Nẵng và giữa các Chi nhánh với nhau. 

- Phối hợp cùng với các bộ phận liên quan trong hệ thống kiểm soát của Công ty, tham gia 

xây dựng các quy trình, quy chế liên quan đến hệ thống quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ 

của Công ty theo quy định mới của UBCKNN. 

- Định kỳ họp giao ban hàng tháng với Phòng QTRR-KSNB và Phòng KTNB, nhằm kiểm 

điểm công tác kiểm tra, kiểm soát qua đó chấn chỉnh, đôn đốc các đơn vị bộ phận trong 

công ty về khắc phục những kiến nghị của khối kiểm soát. 

3. Kế hoạch hoạt động năm 2018: 

- Tiếp tục thực hiện công tác giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý 

và điều hành công ty. 

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều 

hành hoạt động kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, 

thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2018.  

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo 

tài chính 6 tháng và cả năm 2018, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT. 

- Trình các báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2018. 

- Tập trung kiểm tra, rà soát hoạt động môi giới chứng khoán tại các Chi nhánh Đà Nẵng, 

Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và các Phòng thuộc Khối DVCK tại Hội sở; 

- Kiểm tra công tác hạch toán kế toán nội bộ năm 2018 giữa Hội sở và các Chi nhánh 

Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đà Nẵng và giữa các Chi nhánh với nhau. 

- Kiểm tra, giám sát các danh mục đầu tư tự doanh và nhận ủy thác đầu tư các năm trước 

đây của công ty, cũng như trong năm 2018 (nếu có). 

- Tiếp tục thực hiện kiểm tra, rà soát việc khắc phục các tồn tại, hạn chế, rủi ro trong hoạt 

động kinh doanh của Công ty. 
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- Thực hiện rà soát các văn bản, chế độ, quy trình nghiệp vụ và đề xuất sửa đổi cho phù 

hợp với thực tế hoạt động của Công ty. 

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong và ngoài công ty trong việc theo dõi và xử lý theo 

thẩm quyền về các khiếu nại của cổ đông và khách hàng. 

 

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO  VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH  

LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 

STT Chức danh 
Số thành 

viên 

Quỹ thù lao năm 2017 

Nếu hoàn thành 100% 

KH 

Thực hiện (hoàn thành  

100% KH) 

 Đại diện của PVcomBank  1,288,896,000                       1,121,981,100 

1 Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm 1                    60,000,000                             60,000,000  

2 
UV HĐQT chuyên trách 

kiêm Giám đốc 
1                  724,680,000                           601,723,100  

3 UV HĐQT kiêm nhiệm 1                    48,000,000                             48,000,000  

4 Trưởng BKS chuyên trách 1                  432,216,000                          388,258,000  

5 TV BKS kiêm nhiệm 1                    24,000,000                             24,000,000  

 Đại diện các cổ đông                    120,000,000                           104,000,000  

1 UV HĐQT kiêm nhiệm 2                    96,000,000                             80,000,000  

2 TV BKS kiêm nhiệm 1                    24,000,000                             24,000,000  

Tổng cộng               1,408,896,000                        1,225,981,100  

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ 

Không có 

CÁC GIAO DỊCH KHÁC 

Không có 

VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY  

Đã thực hiện theo quy định Pháp luật và các quy định nội bộ của PSI. 

Trên cơ sở tuân thủ Luật Chứng khoán 2006 (được sửa đổi, bổ sung năm 2010), Luật Doanh nghiệp 

2014 và các quy định nội bộ, Công ty đã thực hiện các quy định về quản trị Công ty, cụ thể như sau: 
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- Tuân thủ các quy tắc về quản trị Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Quy chế hoạt 

động của Hội đồng Quản trị, và nguyên tắc phối hợp giữa Hội đồng Quản trị, Ban Giám 

đốc, Ban Kiểm soát: Tổ chức họp Hội đồng Quản trị theo định kỳ tối thiểu 01 lần/Quý; 

Thực hiện xin ý kiến Hội đồng Quản trị đối với các vấn đề trong phạm vi thẩm quyền 

bằng nhiều hình thức (lấy ý kiến bằng văn bản hoặc tổ chức họp lấy ý kiến); đảm bảo đủ 

tỷ lệ thành viên Hội đồng Quản trị tham gia dự họp và đảm bảo đủ các tỷ lệ thông qua các 

Quyết định và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị; thực hiện soạn thảo và ban hành các 

Biên bản và Nghị quyết Hội đồng Quản trị theo đúng thể thức và đúng thời hạn theo quy 

định Pháp luật và quy định nội bộ; thực hiện công bố thông tin đúng hạn và kịp thời đối 

với các nội dung cần công bố theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin. 

- Xây dựng hoàn thiện hệ thống phân quyền, ủy quyền: trên cơ sở các quy định Pháp luật 

và quy định từ Ngân hàng Mẹ, Công ty đã hoàn thiện việc xây dựng hệ thống phân quyền, 

ủy quyền rõ ràng, phù hợp và minh bạch nhằm đảm bảo các thẩm quyền ký kết của Hội 

đồng Quản trị/Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đảm bảo thẩm quyền hoạt động và ký kết của 

các Phó Giám đốc phụ trách các mảng dịch vụ chứng khoán, tư vấn và vận hành. Ngoài 

ra, để đảm bảo các hoạt động trong từng thời kỳ phát triển cụ thể của Công ty, các văn 

bản này cũng được chỉnh lý và bổ sung cần thiết, phân công lại các hoạt động trong Ban 

Giám đốc và thay đổi các ủy quyền cần thiết.  

- Hoàn thiện lại các quy trình, quy chế thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng Quản trị: 

sửa đổi bổ sung Quy chế môi giới phát triển khách hàng phù hợp với Điều lệ Công ty sau 

khi sửa đổi và thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 và định hướng hoạt động mới. 

- Ban hành các Nghị quyết quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty: quyết định việc 

cử các đại diện vốn góp của Công ty tham gia vào quản trị và kiểm soát tại các công ty 

thành viên và các công ty có vốn góp; đưa ra các yêu cầu và các quyết định liên quan đến 

đầu tư tài chính, thoái vốn các khoản đầu tư OTC và các quyết định trích lập dự phòng 

nhằm cân đối tài chính của Công ty; quyết định các chính sách liên quan đến việc miễn lãi 

cho khách hàng, giải quyết các khoản đầu tư tồn đọng của các khách hàng từ các giai 

đoạn trước, lành mạnh hóa tình hình tài chính của Công ty và các nội dung khác… 

RỊ VỀ 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
(Xin xem Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 đính kèm) 

 Ý kiến kiểm toán 

 Báo cáo tài chính được kiểm toán 

(Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Báo cáo tình hình tài chính; Báo cáo kết quả 

hoạt động; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của Pháp 

luật về kế toán và kiểm toán).  

 Xác nhận của Đại diện theo Pháp luật của Công ty 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 
 

 
 

Nguyễn Anh Tuấn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



BAO CAO TAI CHINH 

CONG TY C6 PHAN CHUNG KHOAN DAU KHf 

Cho ham tai chinh ke't th0c ngay 31/12/2017 

Oa du'Oc ki6m town) 



CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU ICHI 

S6 18 LS/ Thuong Ki6t, Hoan Mira, 
Ha N0i, CHXHCN Viet Nam 

NCH DUNG 
Trang 

Bao cao dm Ban Giam d6c 02-03 

Bao cao ki6m toan dOc 1ap 04-05 

Bao cao tai chinh da ducrc kiem toan 06-42 

Ban cao tinh hinh tai chinh 06-09 

Bao cao 1(61 qua hog dOng 10-12 

Bao cao ltru chuytn tien t" 13-15 

BA° cao tinh hinh bin gong von cha so' huu 16 

Thuy6t minh Bdo cao tai chinh 17-42 
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we. CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU Kid 

Se 18 Ly Thirong Kiet, Hoan Kiem, 
HA N0i, CHXHCN Viet Nam 

BAO CAO CUA BAN GIAM DOC 

Ban Giam dee Cong ty Co phan Chirng khoan Dau khi (sau day g9i tat la "Cong ty") trinh bay Bao cao cua minh va 
Ban cao tai chinh cua Cong ty cho nam tai chinh ket fink ngay 31 thang 12 nam 2017. 

CONG TY 

Cong ty Co phan Chung khoan Dau Idil du9c thanh lap va hog dOng theo Gidy phdp hog dOng kinh doanh clang 
khoan s6 26/UBCK-GPHDKD do Uy ban Chirng khoan Nha mac cap ngay 19 thang 12 nam 2006 va Gidy phep dieu 
chinh so 15/GPDC-UBCK do Uy ban Chang khoan NhA nu& cap ngay 18 thang 02 nam 2011. 

Try so' cua Cong ty SO 18 LY Thuong Kiet, Hoan Kiem, Ha No, CHXHCN Viet Nam. 

HQI BONG QUAN TRI, BAN GIAM DOC VA BAN KIEM SOAT 
(Dupe bOu 191 theo Nghi quyit D9i hOi &Ong co &Ong thttong nien nam 2017 so 01/NQ-DIIDCD-CKDK ngity 26 thing  cjiY4 ,,  
04 nom 2017) 

Cac thanh vien cua HOi deng Quan tri trong nam va tai ngay lap bao cao nay bao 

Ong Nguyen Anh Tun 	 Chit tich 

BA Hoang Hai Anh 	 Uy vien 

Ong Trinh The Phuong 	 TTy vien 

Ong Dao Quec Bao 	 Uy vien 

Ong Pham Anh Dire 	 Uy vien 

;-‘V 
Cac thanh vien dm Ban Giam doe da dieu hanh COng ty trong nam NI tai ngay lap bao cao nay bao Om: 	 .cil.  
BA Hoang HAi Anh 	 Giam d6c 

Ong Tan thing Dung 	 Pho Giam doe 	 Nghi the dO him tri ngay 
01/10/2017 

Ong Nguygn Xuan Hung 	 PhO Giam d6c 

Ong Dang Minh Quang 	 Ph6 Giam d6c 

Ba Thai Viet Anh 	 Pho Giam dee 

Cac thanh vien cila Ban Kiem soot bao 

Ong Nguyen Van Nhiem 	 Tnrong ban 

Ong Bui The Anh 	 TJy vien 

BA Pham Thu Thay 	 IJy vien 

KIEM TOAN VIEN 

COng ty TNHH Hang Kiem toan AASC da thgc hien kiem town cac Bao cao tai chinh cho COng ty. 

C 

IAN! 

I 

Mien nhiem ngay 25/05/2017 

:C 
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••••111, 

PH GI MD . 

eirery v 	egeny" 
Ha NQi, ngay 28 thang 03 nam 2018 

CONG TY CO PHAN CHITNG KHOAN DAU ICH! 

SO 18 Ly Thutmg Kiet, Han Kiem, 
Ha N0i, CHXHCN Viet Nam 

CONG BO TRACH NHItM CUA BAN GUM DOC DOI V(fli BAO CAO TAI CHINH 

Ban Giam dee Cling ty chiu trach nhiem ve viec lap Bao cao tai chinh phan anh trung thvc, hop ly tlnh hinh tai chinh, 
ket qua hoat dOng, tinh hinh luu chuyen tien to va tinh hinh biL dOng yen cha Ian cda Cong ty trong nam. Trong 
qua trinh lap Bao cao tai chinh, Ban Giam dec Cling ty cam ket da tuan thu cac yeu cau sau: 

Xay dung va duy tri kiem soat nei b0 ma Ban Giam doe xac dinh la can thiet de" dam bao cho viec lap va trinh bay 
Bao cao tai chinh khong can sai sot trong ytu do gian Ian hoac do nham ran; 

Lua chon cac chinh sach ke toan thich hop va ap dung cac chinh sach nay mOt cach nhat quan; 

Dua ra cac danh gid va du doan hop ly va than trong; 

Neu r6 cac chu'an navc ke toan ducfc ap dung co &roc tuan thu hay khOng, có nhfing ap dung sai Lech trQng y6u 
den mac can phai cong be va giai thich trong Bao cao tai chinh hay khong; 

Lap va trinh bay cac Bao cao tai chinh tren ca se, tuan thu cac Chan nurc ke toan, Che de ke toan Viet Nam ap 
clang doi vai cong ty chfmg khoan va cac quy dinh hien hanh c6 lien quan den viec lap va trinh bay Bao cao tai 
chinh; 

Lap cac Bao cao tai chinh dva tren ca sh hoat deng kinh doanh lien toc, tn.1 trutrng hop khong the cho rang Cong 
ty se tie") toe hoat dOng kinh doanh. 

Ban Giam (Mc Cong ty dam bao rang cac se ke toan &roc luu gift de phan anh tinh hinh tai chinh caa Cong ty, voi muc 
dO trung thvc, hop ly tai bdt cu thoi diem nao va dam bao rang Bao cao tai chinh tuan thu cac quy dinh phap ly cua Nha 
nuOc. Deng thai co trach nhi'em trong viec bao dam an toan tai san cua COng ty va thvc hien cac bien phap thich hop de 
ngan chant, phat hien cac hanh vi gian Ian va cac vi pham 

Ban Giam dec Cong ty cam lc& rang Bao cao tai chinh da phan anh trung thvc va hop 1y tinh hinh tai chinh cua COng ty 
tai thoi diem ngay 31 thang 12 nam 2017, ket qua hog Ong, tinh hinh luu chuyen tien to va tlnh hinh bien dung win 
cha soy him cho nam tai chinh ket thac ngay 31 thang 12 nam 2017, pha hop vai Chuan mvc, Che dO ke toan Viet Nam 
ap dung dei yen cong ty chang khoan va tuan thu cac quy dinh hien hanh c6 lion quan den viec lap va trinh bay Bao cao 
tai chinh. 

Cam ket kirk 

Ban Giam doe cam ket rang C6ng ty tuan thu Nghl dinh 71/2017/ND-CP ngay 06/06/2017 huang dan ye quart tri cong 
ty ap dung (161 vOi cong ty dai chang va. Cling ty khong vi pham nglffa vu cong be thong tin theo quy dinh tai Thong to 
s6 155/2015/TT-BTC ngay 06/10/2015 dm BO Tai chinh huOng clan cong be thong tin ten Thi tnrtmg chfmg khoan. 

=.1 
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aasc 
s6: 280318.006/BCTC.KT2 

BAO CAO KIEM TOAN DQC LAP 

Kinh girt: 	Quy Co thing, ITO ang Quart tri va Ban Giam dee 
Cong ty Co phan Ch'ing khoan Dan khi 

Chung toi da kiem toan Bdo cao tai chinh kern theo cua Cong ty CO phan Chirng khodn Dau khi dugc lap ngay 28 
thang 03 nam 2018, tir trang 06 dOn trang 42, bao gem: Bao cao tinh With tai chinh tai ngay 31 thang 12 nam 2017, 
Bao cao ket qua hoat Ong, Bao cao luu chuyen tien te, Bao cao tinh hinh bien Ong von chit so httu cho nam tai 
chinh ket thitc clang ngay va Thuyet minh Bdo cao tai chink. 

Trach nhiem caa Ban Giam dec 

Ban Giam dee Cong ty chiu trach nhiem ve viec lap va trinh bay trung thuc va hop ly Bao cao tai chinh cua Cong ty 
theo Chan muc ke toan, Cite do ke toan Viet Nam ap dung doi \raj cong ty chimg khodn va cac quy dinh phap ly 
co lien quan den viec lap va trinh bay Bao cao tai chinh va chiu trach nhiem ye kiem soat not be ma Ban Giam doc 
xac dinh la can thiet a dam bao cho viec lap va trinh bay Bdo cao tai chinh kheIng co sai sot trong yeti do gian lan 
hoar nham 

Traci' nhiem ciia Kiem toan vien 

Trach nhiem cua chung toi la dua ra y kien ve Bao cao tai chinh dua tren ket qua dm click kiem toan. Chung toi dal 
tien hanh kiem toan theo cac chuan muc kiem toan Viet Nam. Cdc chart muc nay yeu can chung toi tuan thit chuan 
muc va cac quy dinh ve dao dire nghe nghiep, lap Ice hoach va time hien cuec kiem toan de dat dugc sr dam bao 
hop ly ve viec lieu Bao cao tai chinh cua C6ng ty co con sai sot tong yen hay Ichong. 

Cong viec kiem toan bao gem thuc hien cac thu tic nham thu thap cac bang chtIng kiem toan ve cac se lieu va 
thuyet minh tren Bao cao tai chinh. Cac thu tic kiem toan dirge lira ch9n dua ten xet doan cua kiem toan vien, bao 
gem danh gia raj ro co sai sot trong yeu trong Bao cao tai chinh do gian lan hoac nham tan. Khi thuc hien danh gia 
cac rai ro nay, kiem toan vien da xem xet kiem soat Wei b0 cua Cong ty lien quan den viec lap va trinh bay Bao cao 
tai chinh trung thuc, h9-p ly nham thiet ke cac thit tic kiem toan phi hop vai tinh hinh thuc te, tuy nhien khong 
nham muc dich dua ray kien ye hien quA cua kiem soat nei b0 cua Cong ty. C6ng viec kiem toan cling bao g8m 
danh gia tinh thich hop caa cac chinh sach ke toan dugc ap dpng va tinh hop ly cua cac Ink tinh ka toan cila Ban 
Giam dee cling nhu danh gia viec trinh bay tong the Bdo cao tai chinh. 

Chiang toi tin tuang rang cac bang chirng kiem toan ma chung toi da thu thap dugc IA day di' va thich hop lam co so 
cho y kien kiem toan cua chung toi. 

kien ciia Kiem toan vien 

Theo y kien oda chimg toi, Bao cao tai chinh da phan anh trung thuc va hgp ly tren cac khia canh tong yOu firth 
hinh tai chinh caa C6ng ty Co phan Chung khoan DL khi tai ngay 31 thang 12 nam 2017, ding nhtr ket qua hoat 
Ong, tinh hinh hru chuyen tien to va tinh hinh bien Ong von chit se, hint cho nam tai chinh ket thuc ding ngay, phi, 
hop vai Chun muc Ice toan, Che dO ke toan Viet Nam ap dung doi w5i cOng ty chirng khoan va cac quy dinh phap 
ly co lien quan den viec lap va trinh bay Bdo cao tat chinh. 

 

T: (84) 4 3824 1990 I F: (84) 4 3825 3973 I 1 Le Phung Hieu, Hanoi. Vietnam 

HANG KIgM TOAN AASC 

A member of HLB International 

aasc.com.vn  
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Co 	HH HAng Kiem toan AASC 
00s, c,  c:;\A11to 
 
CoNG TY 

111ACH NOM  
HANG KIE'M 

AASC 

tv ovdt,,i  Ay 

Van de can nhan math 

NIur trinh bay tai Thuyet minh se 5 - "Cdc loai tat san tai chinh" phan Thuyet minh Bao cao tai chinh, tai ngay 
31/12/2017, tai san tai chinh san sang a ban dm COng ty bao g6m cac khoan dau hr va uy thdc quan lY danh mix 
dau tu voi gia tri so sach la 222.589.956.244 deng. Can cu ten ca sb thong tin thu thap dirge tir bao gid cua cac 
ding ty chUng khoan va ddnh gia dm Ban Giam dec, C8ng ty da danh gia giam dei vai cac khoan dau tu vao c6 
phiL chua niem yet v6i se tien luy ke la 12.500.000.000 (king. Cong ty tin Wang rang cac co.  s6 thu thap &roc dd 
phan anh thong tin ve giao djch ten thi tnreeng cua cac khoan dau tu nay. 

Nhu trinh bay tai Thuyet minh se 6 - "Cac khoan phai thu ngan han" phan Thuyet minh Bdo cao tai chinh, se du 
cac khoan phai thu khdc tai ngay 31/12/2017 bao gem 35.000.000.000 deng phai thu met them cac nha dau to tai 
TP. HO Chi Minh theo cac hop deng hop tic dau tu. Tai ngay 31/12/2017, cac nha dau tir da sir dung gid tri cac c6 
phieu s6 hau, tien mat va cac gidy chimg nhan quytn sir dung cac 18 dat tai TP. He Chi Minh (Cong ty da ky hop 
dog vai met ding ty tharn dinh gia dec lap de dinh gid cac quyen sir dung dat nay) va met s6 tai san khdc vai tong 
gid tri 49.071.073.952 deng a dam bao kha nang thanh toan cho se du no nay. Ban Gam dec Cong ty tin tuOng 
rang, gid tri quyen sir dung dat neu tren da duct dinh gia phir hop vai gid thi tru6ng, tai san bao dam c6 tinh thanh 
khoan cao va Ofing ty co the kiem soat va thanh ly tai san de thu hei no, deng thtd gia tri c6 the thu hei Ai de bu 
dap se du cac khoan phai thu c6 lien quan. Do do, Cong ty khong trich lap du pheng phai thu khe doi del vai 
khoan phai thu nay. Tuy nhien, chung t6i xin luu y kha nang thu hei khoan phai thu neu tren se pin' thuOc vao tinh 
hinh tai chinh, kha nang thanh toan cua nha dau tin cling thin kha nang xir ly tai san dam bao cua nha dau to va 
Cong ty. 

Van a nhdri math nay lchong lam thay dei y kien chap nhan toan phan cua cluing toil. 

VAn de khac 

Bao cao tai chinh cua Gong ty Co phan Chirng khoan Dau lchi cho nam tai chinh lc& th6c ngay 31 thing 12 nam 
2016 da duct kiem toan bai Kiem toan vien va COng ty Kiem toan C8ng ty TNHH Deloitte Viet Nam. Kiem toan 
vien da dua ray kien chap nhan toan phan del vai Bao cao tai chinh nay tai ngay 23 thing 03 nam 2017. 

VO Xuan Bien 
Ph6 Tong Giam dee 

Giay chimg nhan clang Icy hanh nghe kiem toan 

Se: 0743-2018-002-1 

Ha N0i, ngay 28 thing 03 nap; 2018 

Trirang Thi Hoai Anh 
Mem toan vien 
&lay chimg nhan clang ic-3% hanh nghe kiem toan 
Se: 2446-2018-002-1 
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CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU ICH! 

Bao cao tai chfnh 
Cho nam tai chinh ket thitc ngay 31/12/2017 

BAO CAO TINH HiNH TAI CHINH 
Tqi ngay 31 dieing 12 ntim 2017 

MA 
so 

Thuyet TAI SAN 
minh 

31/12/2017 01/01/2017 
VND VND 

100 A. 	TAI SAN NGAN HAN 624.933.701.102 617.256.707.891 
110 I. 	Tai san tai chinh 621.213.505.824 611.880.168.085 
111 1. 	Tien va cac khoan Wang cltrang tien 	 4 51.287.862.886 97.045.292.907 
111.1 1.1 	Tien 51.187.862.886 16.945.292.907 

1: 111.2 1.2 	Cac khoan ttrong throng tien 100.000.000 80.100.000.000 
112 2. 	Cdc tai san tai chinh ghi nhan thong qua 	5 29.897.657.650 30.728.161.393 

(FVTPL) 
114 3. 	Cac khoan cho vay 	 5 278.868.791.097 213.332.950.999 
115 4. 	Tai san tai chinh san sang a ban (AFS) 	5 210.089.956.244 227.608.056.244 
116 5. 	Du phong suy giam gia tri cac tai san tai 

chinh va tai san the chAp 
(14.138.078.713) 

117 6. 	Cac khoan phai thu 	 6 10.184.860.192 10.487.697.860 
117.2 6.1 	Phai thu va du thu c6 tuc, teen lai cac tai san tai chink 10.184.860.192 10.487.697.860 
117.3 6.1.1 Phai thu co Mc, tien MI den ngay nhan 9.902.200.592 10.088.371.592 
117.4 6.1.2 Dur thu co tirc, tien lai chua den ngay nhan 282.659.600 399.326.268 
119 7. 	Phai thu cac dich vg ding ty chting khoan 	6 

cung cap 
8.869.006.471 13.088.024.570 

122 8. 	Cac khoan phai thu khac 	 6 43.692.401.750 43.676.471.911 
129 9. 	Dix phong suy giam gid tri cac khan phai thu 	7 (11.677.030.466) (9.948.409.086) 

130 II. 	Tai san ngAn ban khic 3.720.195.278 5.376.539.806 
131 1. 	Tam Ung 263.985.000 1.846.106.000 
132 2. 	Vat to van phong, &Ong cu, dung cu 	 8 461.344.516 158.947.309 .' 
133 3. Chi phi tra trutc ngin han 	 9 197.284.341 596.393.024  1  

i i 137 4. Tai san ngAn han khac 	 11 3.006.581.421 
139 5. Du phong suy giam gid tri tai san ngan han khac (209.000.000) 

2.984.093.473y 
(209.000.000 

200 B. 	TAI SAN DAI114N 22.301.432.595 23.227.455.438 

220 IL 	Tai san co dinh 789.293.398 1.106.042.831 
221 1. 	Tai san co dinh hitu hinh 	 12 384.076.718 487.640.602 
222 Nguyen gia 17.431.964.052 18.295.040.030 
223a Gici tri Iwo mon hi"' ki (17.047.887.334) (17.807.399.428) 

227 2. 	Tai san co dinh vo hinh 	 13  405.216.680 618.402.2251 	ul 

228 Nguyen gid 14.669.492.695 14.549.492.695 
229a GM tri hao mon 1u9 Id ,' (14.264.276.015) (13.931.090.466) 	\O \ 

250 V. 	Tai san dai han khac 21.512.139.197 22.121.412.607 
251 1. 	Cam co, the ch6p, icy guy, k9 cuqc dai han 	10 1.424.890.000 1.767.779.710 
252 2. Chi phi tra trade dai han 	 9 9.788.465.185 10.873.471.128 
254 3. Tien nap Quy Ho trg thank toan 	 14 10.298.784.012 9.480.161.769 

270 TONG CONG TAI SAN 647.235.133.697 640.484.163.329 

Se 18 Ly Thtrong Kiet, Hoan Kiem, 
Ha Noi, CHXHCN Viet Nam 
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CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU Kitt 

BA° cao tai chfnh 
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2017 

BAO CA O TINH HiNH TAI CHINH 
Tgi ngety 31 titling 12 ncim 2017 

(tilp theo) 

Ma 
A 	NGUON VON 

so 
Thuyet 31/12/2017 01/01/2017 

minh VND VND 

300 	C. 	NO PHAI TRA 39.088.570.823 37.083.246.960 

310 	I. 	Nq phii tra ngAn ban 38.988.098.081 36.982.774.218 
318 	1. 	Phai tra hog dQng giao dich chirng khan 15 1.160.685.489 940.696.266 NG 

320 	2. 	Phai tra ngtriM ban ngan han 42.272.788 44.261.788 
321 	3. 	Nguin mua tra tien tnrait ngan han 534.895.000 351.026.645 
322 	4. 	Thue va cac khan phai nQp Nha nuac 16 986.190.444 1.142.058.014 
323 	5. 	Phai tra ngtrari lao deng 19.156.148 
324 	6. 	Cac lchoan trick nOp phac lci nhan vien 80.730.005 495.804.299 
325 	7. 	Chi phi phai tra ngin han 17 734.814.259 926.186.719 
329 	8. 	Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 18 35.133.477.173 33.082.401.416 
331 	9. 	Quy khen thuorng, phac lgi 315.032.923 (18.817.077) 

340 	II. 	Nq phai tra dai han 100.472.742 100.472.742 
352 	1. 	NIVan ky guy, 14 cage dai han 90.000.000 90.000.000 
355 	2. 	Quy bao ve Nha dau to 10.472.742 10.472.742 

400 	D. 	VON CHU SO HO.0 608.146.562.874 603.400.916.369 

410 	1. 	V6rt chit so'• ht-ro 19 608.146.562.874 603.400.916.369 
411 	1. 	Von dau to caa chit so• httu 665.852.970.360 665.852.970.360 
411.1 	1.1 	Von gOp cua chit sO hitu 598.413.000.000 598.413.000.000 
411.1a a. 	Co phitu ph6 thong co quyL bieu quyet 598.413.000.000 598.413.000.000 
411.2 	1.3 	Thing du von c6 phan 67.439.970.360 67.439.970.360 
412 	2. 	Chenh Pesch danh gia tai san theo gia tri hgp 1)",  (12.500.000.000) 
414 	3. 	Quy du tra b6 sung On diisu IO 3.375.291.013 3.375.291.013 
415 	4. 	Quy dg phang tai chinh va raj ro nghi'e'p vg 3.364.941.013 3.364.941.013 
417 	5. 	Lqi nhuan chua phan ph6i (51.946.639.512) (69.192.286.017) 
417.1 	5.1 	Lqi nhuan sau thue da thuc hiOn (46.122.293.525) (69.192.286.017) 
417.2 	5.2 	Lqi nhuan chin thuc hiOn (5.824.345.987) 

440 	TONG CONG NO VA VON CHU SO HOU 647.235.133.697 640.484.163.329 
0 

S6 18 LS,  Th&rng Kiet, Han Kiem, 
Ha Nei, CHXHCN Viet Nam 



CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN DAU KHI 

S6 18 Ly Thuong K*, Hoan Kiem, 	 Bao cao tai chinh 
Ha Noi, CHXHCN Vi4 Nam 

	
Cho nam tai chinh k6t thtitc ngay 31/12/2017 

MN, 

CAC CHI TIEU NGOAI BAO CAO TINH HiNH TAI CHiNH 

"Ma 
so  CHI T1EU Thuykt 31/12/2017 01/01/2017 

minh 

A. TAI SAN CiJA CONG TY CIIITNG 
ICHOAN VA TAI SAN QUAN LI? THEO 
CAM KET 

005 1. Ngoai to cac Ioai 4,25 6.140,75 
006 2. CO phie'u Bang luu hanh 59.841.300 59.841.300 
008 3. Tai san tai chinh niem yet/dang ky giao dich 

tai VSD cua cong ty chimg khoan (*) 
2.109.596 1.614.441 

t.1! 
009 4. Tai san tai chinh da ltru ky tai VSD va chua 

giao (Lich dm cong ty chimg khoan (*) 
160 A 

012 5. Tai san tai chinh chua km ky tai VSD cite 
cong ty chang khoan (*) 

19.904.784 16.406.728 

B. TAI SAN VA CAC KIIOAN PHAI TRA 
VE TAI SAN QUAN 1,1? CAM KET VOI 
KHACH HANG 

-'. i o ..•-• 

W••• 
021 1. Tai san tai chinh niem y6t/clangVgiao dich 1.788.058.867 1.573.521.691 sb' 

tai VSD cua Nha au to (*) ',`O 
021.1 a.  Teri san tai chinh giao dich du' do chuyin nhuvng 1.586.793.257 1.520.965.386 .14 

Le, 021.2 b.  Tai san red chinh km chi chuye'n nhuvng 177.084.963 26.261.660 I 
021.3 
021.4 

c.  
d 

Tai san tai chinh giao dich cam co 
Tai san tai chinh phong toa, tam gill' 	_ 

17.040.000 
35.927 

23.404.678 
35.927 

-.., 
--, 

Mu, 021.5 e. Tai san tai chinh cher thank town 7.104.720 2.854.040 
022 2. Tai san tai chinh da km kjr tai VSD va chua 

giao dich dm Nha au to (*) 
2.358.465 

022.1 a. Tai san tai chinh cid luxi lcji tai VSD va chua 
giao dich, to do chuyen nhuvng 

2.358.465 

023 3. Tai san tai chinh chtr v'e caa Nha au to 20 2.920.997 

(*) Phan anh s6 luong cac tai san caa Cong ty chUng khoan va khach hang tai thoi diem 31/12/2017. 

s 

• 

;k. 
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Ke 
Dinh Thi Lan Phirung 

toan truthig 
PHO MDR'  

tY6mit, 
Ha Noi, ngay 28 Mang 03 elm 2018 

CONG TY CO PHAN CHONG KHOAN DAU KHI 

So 18 Ly Thir?mg K*, Hoan Kiem, 
Ha Nt)i, CHXHCN Vi* Nam 

Bac) can tai chinh 
Cho nann tai chinh ket thew ngay 31/12/2017 

CAC CHI TIEU NGOAI BAO CAO TINII HiNH TAI ClliNH 

Ma 	
CHI TIEU 	 Thuyet 	31/12/2017 	01/01/2017 

su 	 minh 
026 	4. 	Tien girl ctla khach hang 
027 	4.1 Tien gili dm NW. du to ve giao dich chimg 

khoan theo phtamg there CTCK quan 1y 
029 	4.2 Tien giri bei trir va thanh toan giao dich chimg 

khoan 
029.1 a. 	Tidn girl bit trir va thanh toan giao dich 

Chung khocin Nha dciu to trong nude 
029.2 b. 	Tidn girl bit trir va thanh town giao dich 

Chung khoan Nha dew to nude ngoai 
030 	4.3 Tien geri cua T6 chirc phat hanh chimg khoan 
031 	6. 	Phai tra Nha dau to ve tien giao dich chimg 

khoan theo phuang there CTCK quan 1y 
031.1 6.1 Phai tra Nha dau to trong nude vd tidn girl 

giao dich chirng khocin theo phtrang thirc 
CTCK quan 

031.2 6.2 Phai Ira Nha dau to mirk ngoai ye' tidn girl 
giao dich cl'rng khoan theo plurang thirc 
CTCK quan lf, 

035 	7. 	Phai tra co tiro, goc va lai trai phi6u 

21 	317.081.653.445 	225.367.043.907 

	

302.515.286.894 	210.672.870.941 

	

14.482.973.976 	14.694.172.966 

	

14.024.789.788 	14.237.380.126 

	

458.184.188 	456.792.840 

83.392.575 
22 	316.998.260.870 	225.283.651.332 

	

316.540.076.682 
	

224.826.858.492 

	

458.184.188 
	

456.792.840 

23 	 83.392.575 
	

83.392.575 

Trail Thi Minh Hien 
Ngtrtii lap 
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CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KIII 

So 18 Ly Thuong Kiet, Hoan Kiem, 	 Bao can tai chfnh 
Ha NOi, CHXHCN Viet Nam 	 Cho nam tai chinh ket thac ngay 31/12/2017 

OM, 

BAO CAO KET QUA HOAT BONG 
Nani 2017 

Ma 
so CHI TIED 

L 	DOANH THU HOAT BONG 

Thuyet 
minh 

Nam 2017 Nam 2016 

VND VND 

01 1.1 Lai dr cac tai san tai chinh ghi nhan thong qua 7.311.995.986 4.656.204.997 
1ai/18 (FVTPL) 

01.1 a. Lai ban cac tai san tai chinh FVTPL 25.a) 6.284.908 2.802.633.807 
01.2 b. Chenh Lech tang ve danh gid tai cac TSTC 25.b) 3.657.613.040 

FVTPL 
•••• 01.3 c. Co tirc, tien 1M phat sinh tir tai san tai chinh 25.c) 3.648.098.038 1.853.571.190 

FVTPL 
03 1.2 Lai tir cac khoan cho vay va phai thu 25.c) 31.353.616.908 29.102.695.683 
04 1.3 Lai ttY tai san tai chinh san sang de ban (AFS) 1.266.801.005 397.918.987 
06 1.4 Doanh thu ngh4p va m6i giai clUmg khoan 25.666.836.519 17.658.238.469 
07 1.5 Doanh thu nghi0 va bao lank, dai Iy phat 

hanh chting khoan 
64.297.182 47.770.454 

08 1.6 Doanh thu nghi0 vu to van dau to chang 
khoan 

100.000.000 

09 1.7 Doanh thu nghiep vu luu kj,  chang khoan 8.470.078.463 8.383.694.158 
10 1.8 Doanh thu hog dOng to van tai chinh 9.926.524.863 16.792.430.789 
11 1.9 Thu nhap hog dung khac 25.d) 4.530.794.711 5.966.853.135 

AM, 

20 ging doanh thu hoat dng 88.690.945.637 83.005.806.672 

II. CHI PHI HOAT BONG 

21 2.1 LO cac tai san tai chinh ghi nhan thong qua 
lai/16 (FVTPL) 

9.497.345.691 885.944.028 

21.1 a. Co ban cac tai san tai chinh FVTPL 25.a) 15.386.664 885.944.028 
21.2 b. Chenh Lech giam anti gia lai cac tai san tai 

chinh FVTPL 
25.b) 9.481.959.027 

WO, 24 2.2 Chi phi du phong tai san tai chinh, xtY 1s,  ton 
that cac khoan phai thu kh6 doi va 10 suy giam 
tai san tai chinh va chi phi di vay caa cac 
khoan cho vay 

(14.138.078.713) 

26 2.3 Chi phi hoat dOng ti,r doanh 1.144.757.789 1.031.705.408 
27 2.4 Chi phi nghiep vu moi giei chirng khoan 23.324.344.191 21.450.840.017 
30 2.5 Chi phi nghiep vu luu ky chirng khoan 8.958.221.395 8.597.081.750 
31 2.6 Chi phi hog dOng M.  van tai chfnh 9.939.779.426 10.469.645.253 
32 2.7 Chi phi cac dich vu Ichac 26 5.567.260.677 11.471.192.213 
40 Ci)ng chi phi hoat di:ong 44.293.630.456 53.906.408.669 
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CONG TY CO PHAN CIITYNG KIIOAN DAU KB! 

S6 18 Ly Thuong Kiet, Hoan Kie 
	

Bao cao tai chinh 

Ha N'Oi, CI-DCHCN Viet Nam 
	 Cho nam tai chinh Ice't thfic ngay 31/12/2017 

BAO CAO KET QUA HOAT DONG 

6.412.818 

6.412.818 

Ma 
so minh 

Nam 2017 

CHi TIED 

ILL DOANH THU HOAT DQNG TAI aliNH 

Thuye't Nam 2017 

27 

VND 

41 3.1 	Chenh lk'ch lai t5/ gia hoi dodi da va chua thuc 
h4n 

31.915.295 

42 3.2 	Doanh thu, du thu co ttic, lai tien gi i ngan 
hang khong co dinh 

2.494.712.714 

50 COng doanh thu hot dOng tai chinh 2.526.628.009 

IV. CHI PHI TAI CHIN!' 28 

51 4.1 	Chenh l'ch 18 t5Igia hoi doai da va chua thgc 
hien 

39.715.028 

60 CCong chi phi tai chinh 39.715.028 

62 VI. CHI PH! QUAN LY CONG TY CHUNG 29 29.225.321.085 
KHOAN 

70 VIL KET QUA HOAT DQNG 17.658.907.077 

VIII. THU NHA: P KHAC VA CHI PH! KHAC 

71 8.1 	Thu nhap khac 92.739.453 

72 8.2 	Chi phi khac 6.000.025 

80 ging k6t qua hoat d(ing khic 86.739.428 

90 IX. TONG LQI NHUAN ICE TOAN TRUOC 
THUE 17.745.646.505 

91 9.1 	DA nhuan da thuc hien 23.569.992.492 

92 9.2 	Lai nhuan chua that hien (5.824.345.987) 

100 X. CHI PHI TRUE TNDN 29 

• 

200 XI. LciI NHUAN ICE TOAN SAU THUE TNDN 17.745.646.505 

Nam 2016 

VND 

5.420.778 

5.067.018.360 

5.072.439.138 IT 

/* 

28.341.327.015 

5.824.097.308 	"To 

1 
812.403.962 

(812.403.961) 

5.011.693.347 

5.011.693.347 

5.011.693.347 
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Ma 
se 

300 

Thuyet TIEU Nam 2017 Nam 2016 
minh 

XII. THU NI-11:iP (LO) TOAN DIEN ICHAC SAU THUE TNDN 

VND VND 

301 12.1 Lai/(La) tir danh gid lai cac tai san tai chinh 
san sang a ban 

(12.500.000.000) 

400 Tang thu nhap than dien (12.500.000.000) 

500 XIII. THU NWT THUAN TREN CO PHIEU PHO THONG 

501 13.1 Lai co.  ban ten co phieu (Dting/1 	phieu) 	30 297 84 

Tren Thi Minh Hien 
Ngtthi lap 

C 

- c//CeiNG 
,/ d'114% 

•I 

PH 
A iluit  

re 
 yGs 

ngay 28 thing 03 neim 2018 

Dinh Thi Lan Phuong 
Ke toan truing 

• 

CONG TY CO PHAN CHUNG 1CHOAN DAU KHI 

Se).  18 LY Thithng Kiet, Hoan Kiem, 	 Bao cao tai chinh 
Ha Ni, CHXHCN Viet Nam 

	
Cho nam tai chinh ket thfic ngay 31/12/2017 

BAO CAO KET QUA HOAT BONG 
Mini 2017 

KH /1  
--• 

CHONG1)  X Hoft,  

12 



CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAUICHI 

S6 18 Ly Thtrimg Ki8t, Hoan Kiem, 	 Bao coo tai chinh 
Ha Ni, CHXHCN Via Nam 

	
Cho nom tai chinh lcSt thfic ngay 31/12/2017 

BAO CAO LIAT CHUYEN TIEN TE 
Nam 2017 

(Theo phirang phdp gicin tiep) 

Ma.  A 
Thuyret 

CHI TIEU 
Nam 2017 Nam 2016 

minh 

I. 	Luu chuyin tien tir hoat d(ing kinh doanh 

VND VND 

01 1. 	Lvi nhuOn mak 'hue` thu nht)p doanh nghiep 17.745.646.505 5.011.693.347 
02 2. Mb chinh cho cac khan (14.489.347.405) 8.101.811.101 
03 Khdu hao tai san co Binh 506.749.433 964.800.357 
04 Cac khoan du phong (12.409.457.333) 9.388.500.921 
05 Lai (18) ch8nhl8ch ty' gia h6i dodi chua thuc hi8n 55.027 

07 - 	Lai, 18 tit hoat dOng ddu to (2.586.694.532) 
08 - 	Du thu tien lai (225 L490.177) 

10 3. 	Tang cac chi phiphi din to 9.481.959.027 

11 L8 danh gia gia tri cac tai san tai chinh ghi nhan  
thong qua 1ai/18 FVTPL 

9.481.959.027 

18 4. 	Clan; cac doanh thu phi tidn to (3.657.613.040) 

19 Lai danh gia lai gia tri cac tai san tai chinh ghi 
nhan thong qua 1ai/18 FVTPL 

(3.657.613.040) 

30 5. 	L91 nhutin tie hoot dOng kinh doanh int& 
thay del von law dOng 

9.080.645.087 13.113.504.448 

31 Tang (giam) tai san tai chinh ghi nhan thong qua (4.993.842.244) (2.785.285.759) 
151/18 FVTPL 

33 Tang (giam) cac khoan cho vay (65.535.840.098) (19.727.428.935) 

34 Tang (giam) tai san tai chinh san sang (16 ban AFS 5.018.100.000 11.650.083.463 

35 (-) Tang, (+) giam phai thu ban cac tai san tai chinh 61.941.300 

36 (-) Tang, (+) giam phai thu va du thu 	drc, tien 
lai cac tai san tai chinh 

302.837.668 (186.087.620) 

37 (-) Tang, (+) giam cac khoan phai thu cac dich 
va cong ty chimg khoin cung cap 

4.402.886.454 (7.523.814.186) 

39 (-) Tang, (+) giam cac khoan plat thu khdc (15.929.839) 10.780.523.282 

40 Tang (giam) cac tai san khac 438.613.602 2.394.385.639 

41 Tang (giam) chi phi phai tra (chong bao Om chi phi lai vay) (191.372.460) 

42 Tang (giam) chi phi tra truoc 1.484.114.626 

45 Tang, (giam) phai tra cho ngtrOi ban (1.989.000) (612.656.558) 

46 Tang, (giam) cac khoan trich nOp phuc lqi nhan (415.Q74.294) 

47 Tang, (giam) thus va cac khoan phai nOp Nha 
ntrac (khong bao g6m thud TNDN) 

(155 .867.570) (602.865.114) 

48 Tang, (giam) phai tra ngtro'i lao dOng (19.156.148) 

50 Tang, (giam) phai tra, phai nOp khac 2.271.064.980 (483.825.676.025) 

51 Titn thu khac tir hoat do, ng kinh doanh 551.449.710 (105.750.000) 

52 TiSn chi khdc cho hoat &Ong kinh doanh (374.710.000) (458.228.298) 

60 Lu'u chuyin tiers thuan tie hogt d'Ong kinh doanh (48.154.069.526) (477.827.354.363) 
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CONG TY CO PHAN CHI5NG ICHOAN DAU KHI 

Edo cat) tai chinh 

Cho nam tai chinhIc6t thiic ngay 31/12/2017 

BAO CAO LIAT CHUYEN TIEN TE 
Mtn 2017 

(Theo Awing phdp gidn trip) 

Mkt 

Ma sti Thuyet CHI TIED Nam 2017 Nam 2016 
minh 

II. Lau chuyen tien ter boat dOng dAn to 

VND VND 

61 1. 	Ti'n chi a mua sam, lay clung tai san c6 dinh, 
bAt dOng san dau hr va cac tai san khac 

(190.000.000) (628.139.000) 

110.• 62 2. 	Ti& thu ter thanh 1Y, nhircmg ban TSCD, 91.981.818 
BDSDT va cac tai san Ichac 

65 5. 	Ti6'n thu ve co tirc va loci nhu4n clugc chia tfr cac 
khoan dau to tai chinh dai han 

2.494.712.714 2.141.130.176 

70 Lou chuyIn tien thuJn tie how tiOng ern tie 2.396.694.532 1.512.991.176 

III. Luu chuyen tien ter ho#t dOng tai chinh 
80 Luu chuyin tien thutin tie hogt dOng tai chinh 

1.14 90 IV. Tang (giam) tien thu'an trong nam (45.757.374.994) (476.314.363.187) 

101 V. Tien va cac khoan ttrong throng teen dau nam 97.045.292.907 573.359.656.094 

101.1 - Ti'L 16.945.292.907 569.109.656.094 

101.2 - Cac khoan Prong &rang tien 80.100.000.000 4.250.000.000 

102 - Anh huang 	thay mi ty gia h6i &di quy dSi ngoai to (55.027) 

103 VI. Tien va cac khoan tuning dtrung tien cmii nam 51.287.862.886 97.045.292.907 

103.1 - TiL 51.187.862.886 16.945.292.907 

103.2 - Cac khoan Mang throng Wen 100.000.000 80.100.000.000 

St) 18 14 Thlrang Kiet, Hoan Ki6m, 
Ha N6i, CHXHCN Viet Nam 

MN, 
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PHO GAM  oOc   
Yienyv 

TrAn Thi Minh Hien 
Ngutri lap 

Dinh Thj Lan Phumg 
K6 toan trurng 

. 2 - c ,J• 
CvNG TY\\(‘ 

"f Co'PH  11 
H1j.NG 
DAiJ  10-11  °•107  

CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KHI 

SO 18 LY Thueng Kiet, Hoan Ki6m, 
Ha NOi, CHXHCN Viet Nam 

Bao coo tai chinh 
Cho nam tai chinh ket th6c ngay 31/12/2017 

PHAN LIXU CHUYEN TIEN TE HOAT BONG MO! GI(1I, UY THAC CUA 
KHACH HANG 

Nam 2017 

Ma 
so CHI T1EU 

I. 	Lan chuy& tien ho#t clang moi giOi, ay thac 
cfia khach hang 

Thuyt 	NAm 2017 
minh 

Nam 2016 

VND VND 

01 1. 	Tien thu ban chimg khoan moi giai cho khach hang 6.808.602.581.100 4.285.171.962.500 
02 2. 	Tien chi mua chirng khoan moi gibi cho khach hang (5.424.863.667.900) (3.734.942.523.000) 
07 3. 	Nhan tien gfri 	thanh toan giao dich Chung 

khoan cua khach hang 
(1.285.470.560.720) (476.210.925.075) 

11 4. 	Chi tra phi Inn 4 Chung khoan cua khach hang (8.470.078.463) (9.354.469.159) 
14 5. 	Ti6n thu cua Ti) chirc phat hanh chirng khoan 985.991.907.314 
15 6. 	Tien chi tra Ti) chirc phat hanh chang khoan (984.075.571.793) 

20 Tang/giant tien thuan trong nam 91.714.609.538 64.664.045.266 

30 II. 	Tien va cac khoan twang dtrung tien dau nam 
cila khach hang 

225.367.043.907 160.702.998.641 

31 Tien gixi ngan hang dAu nam: 225.367.043.907 160.702.998.641 
32 Ti6n giri cua Nha dAn to ve giao dich chimg 

khoan theo phuong thirc ding ty chimg khoan 
quan ly 

210.672.870.941 158.628.463.725 

34 Ti6n gui ba trir va thanh toan giao dich chung 'loan 14.694.172.966 2.074.534.916 

40 III. Tien va cac khoan tucmg dirong den cuOi nam 
ciia khich hang 

317.081.653.445 225.367.043.907 

41 Tien giri ngan hang cu6i nam: 317.081.653.445 225.367.043.907 
42 - Tien girl. cna Nha du to ve giao (filch chtIng 

khoan theo phuong thirc cong ty ch6ng khoan 
quanlY 

302.515.286.894 210.672.870.941 

44 - Tien giri bit trix va thanh toan giao dich chimg khoan 14.482.973.976 14.694.172.966 
45 - Tien gin dm Ti) chirc phat hanh 83.392.575 

Ha N(ii, ngay 28 thong 03 n6/722018 

15 



1 1 I 	I 

CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KIli 

se 1814 ThuCmg Kiet, Hoan Kiem, 
Ha Nei, CHXHCN Viet Nam 

Ban cao tai chink 
Cho nAm tai chinh ket thOc ngay 31/12/2017 

S6 du. (1u n5m S6 tAng/giam Sd dtr cu6i !tam 
CHI TIED 

Thuyet 
minh 31/12/2016 31/12/2017 

Giam 

VND 

Tang  
VND 

\ 	1>t 
2 	•••• ' 
- 	•  0  

Z.-Or  7.3 \-••.. 

BAO CAO TINH HINH BIEN DONG VON CHU So HiYU 
Nam 2017 

VOn den t r caa cha set him 
Co phieu phi!) thong cc!) 
quyen bidu quyet 

1.2 Thong duviin c6 phan 

2. Quy du trCt b6 sung yen dieu le 
3. Quy du phong tai chinh 

va rai ro nghiep vu 
4. Chenh loch darth gia lai 

tai san then gia trj hop lY 
5. Loi nhuan clura phan phei 

5.1 DA nhuOn sau thug dA thuc hien 
5.2 Ipi nhuan chtra thuc hien 

TONG CONG 

IL Thu nhOp town dien khac 
1. LAi/le tir danh gia lai cac 

tai san tai chinh san sang 
di ban 

TONG CONG 

Tan Thi Minh Hien 

Ngutli lOp 

01/01/2016 01/01/2017 
Nilm 2016 

Tang Giam 

VND VND VND VND 

665.852.970.360 665.852.970.360 

598.413.000.000 598.413.000.000 

67.439.970.360 67.439.970.360 

3.375.291.013 3.375.291.013 
3.364.941.013 3.364.941.013 

(74.203.979.364) (69.192.286.017) 5.011.693.347 

(74.203.979.364) (69.192.286.017) 5.011.693.347 

598.389.223.022 603.400.916.369 5.011.693.347 

Nam 2017 

(12.500.000.000) 

17.745.646.505 

23.569.992.492 

(5.824.345.987) 

5.245.646.505 

1. 
1.1 

500.000.000 

500.000.000 

500.000.000 	603.400.916.369 608.146.562.874 

- 	(12.500.000.000) - 	(12.500.000,000) 

(12.500.000.000) 

PHO GIAM D 

a,Y61/ 4612 geig' 
Ha NN, ngay 28 h 

?
ang 03 ?lam 2018 

- 	(12.500.000.000) 

Dinh Thi Lan Phtromg 

Ke toan trutmg 

VND 

665.852.970.360 

598.413.000.000 

67.439.970.360 

3.375.291.013 
3.364.941.013 

(69.192.286.017) 

(69.192.286.017) 

VND 

665.852.970.360 

598.413.000.000 

67.439.970.360 

3.375.291.013 
3.364.941.013 

(12.500.000.000) 

(51.946.639.512) 

(46.122.293.525) 

(5.824.345.987) 



CONG TY CO PHAN CHVNG ICHOAN DAU KII1 

SO 18 147Thireng Kiet, Hoan Kiem, 	 Bao cao tai chinh 

Ha NOi, CHXHCN Viet Nam 
	

Cho nam tai chinh ket tilde ngay 31/12/2017 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH 
Mini 2017 

1 . THONG TIN CHUNG 

1.1 . D'Oc diem hoat &Ong cila Cling ty Chung khogn 

Cling ty Co phan Chirng khoan Dau khi doge thanh Idp va hog dOng theo Giay pile') hog dOng kinh doanh chting 
khoan so 26/UBCK-GPHDKD do Uy ban Chimg khoan Nha nu& cap ngay 19 thang 12 nam 2006 va Gidy phep 
dieu chinh sO 15/GPDC-UBCK do Uy ban Cluing khoan Nha nu& cap ngay 18 thang 02 nam 2011. 

Tru s6 cua Cling ty tai: SO 18 Ljr Thuong Kiet, Hoan Kiem, Ha NOi, CHXHCN Viet Nam. 

VOn dieu 1e dz. Cong ty theo (trig kY la 598.413.000.000 ang, von diet' le thrc gop den ngay 31 thang 12 nam 
2017 la 598.413.000.000 ding; tuong throng 59.841.300 co phan, menh gia mOt c6 phan la 10.000 ding. 

CO phieu cua Cling ty chinh thirc (tang 14/ giao dich tai Trung tam Giao dich Clang khoan Ha NOi (nay la Sar 
Giao dich Chimg khoan Ha NOi) to ngay 21 thang 07 nam 2010 \fed ma giao dich la PSI. 

Cac don vi true thuOc cua Cong ty nho sau: 

Tan don vi 	 Ncii thanh lap va hog dOng 

Chi nhanh TP. H6 Chi Minh 	 Lau 1 toa nha PVFCCo, s6 43 Mac Dinh Chi, 
QUdn 1, TP. H6 Chi Minh 

Chi nhanh Wing Tau 	 Tang 5, toa nha Silver Sea, sO 47 Ba Cu, TP. 
Viing Tau 

Chi nhanh Da Nang 	 Tang 3, s6 19-21 Nguyen Van Linh, Qudn Hai 
Chau, TP. Da Nang 

1.2 . Nganh nghe kinh doanh 

Hog de,kng kinh doanh cua Cong ty g6rn: MOi gioi chirng khoan; Tu doanh chirng khoan; To van tai chinh; To 
van dau to chting khodn; Lou ky chirng khodn; Bao lanh phat hanh chimg khoan. 

2 . CHE DQ VA CHINH SACH KE TOAN AP DUNG Tell CONG TY 

2.1 . KS= ke toan, don vi den tg dgng trong ke than 

Nam tai chinh cua Cling ty bat dau to ngay 01/01 va ket thdc vao ngay 31/12 hang nam. 

• 
Don vi tien to sir dung trong ghi chap ke toan la ding Viet Nam (VND). 

2.2 . Chan intrc va Che do) ke toan Ap dung 

Chi c/0 ke tocin cip dung 

Cong ty ap dung Che dO ke toan dOi vai tong ty chimg khoan ban hanh theo Thong to so 210/2014/TT-BTC 
ngay 30 thang 12 ram 2014 ciia BO truang BO Tai chinh ve viec ho&ig dan ke toan dp dung doi vui ding ty 
chimg khoan (thay the cho Thong to so 95/2008/TT-BTC ngay 24 thang 10 nam 2008, Quyet dinh so 
99/2000/QD-BTC ngay 13 thang 06 nam 2000, Thong to sO 162/2010/TT-BTC ngay 20 thang 10 nam 2010); 
ThOng to sO 334/2016/TT-BTC ngay 27 thang 12 am 2016 ciia BO troOng BO tai chinh, sira doi, 1)6 sung va thay 
the phu luc 02 va 04 ciia Thong to 210/2014/TT-BTC. 
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CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KHI 

SO 18 Ly Then Kiet, Hoan Kiem, 
Ha N0i, CHXHCN Viet Nam 

Bao cao tai chinh 
Cho nam tai chinh ket thilc ngay 31/12/2017 

 

Th6ng hr so 210/2014/TT-BTC ngay 30/12/2014 c6 hieu lac thi hanh tar ngay 01 thang 01 nam 2016 va Thong to 
se. 334/2016/TT-BTC ngay 27/12/2016 cO hieu lac thi hanh tir nam tai chinh 2016, rieng cac quy dinh ve gia tri 
hqp ly c6 hieu lkrc tir ngay 01 thang 01 nam 2017, do d6 Cong ty khong that hien dieu chinh hOi tó cac chi tieu 
lien quan den gia tri h9p ly tren Bao cao tai chinh cho nam tai chinh ket thus tai ngay 31/12/2016. 

Tuyen bo vd viec Wan thzi Chuan my.c kd toan va Chi da kd toan 

Cong ty dal ap dung cac Chuan mkrc ice toan Viet Nam va cac van ban inrang clan Chuan mut do Nha nu& da ban 
hanh. Cac bdo cao tai chinh duqc lap va trinh bay theo &mg m9i quy dinh cua timg chuan mkrc, thong to huong 
clan that hien chuan muc va Che dO Ice toan hien hanh dang ap dung. 

Hinh that id roan ap dung 

Cong ty ap dung hinh thtic ke toan ten may vi tinh. 

2.3 . Ca so.  lap bao cao tai chinh 

Bao cao tai chinh &lac trinh bay theo nguyen tic gia gOc. 

Bao cao tai chinh cua Ging ty duqc lap tren ca sb king h9p cac nghiep vu, giao dich phat sinh va th.roc ghi so ke 
toan tai cac don vi thanh vien hach town phu thuOc va tai Van phong Cong ty. 

Trong bao cao tai chinh cua COng ty, cac nghiep vu giao dich nOi 130 va so du nOi 130 c6 lien quan den tai san, 
nguen van va cong nq phai thu, phai tra nOi b0 da duqc loai trir. 

2.4 . Tien va cac khoan twang throng teen 

Tien va cac khoan tuang duong tien bao g6m tien mat tai quy, tien gui hoat dQng cua ding ty cluing khoan, cac 
khoan dau to ngin han c6 thai gian dao han hoac thu hei khong qua 03 thang, c6 tinh thanh khoan cao, c6 kha 
nang chuyen dOi de dang thank cac lacing tien xac dinh va IchOng co nhieu rai ro trong chuyen dOi thanh tien. 

Tien geri ve ban chang khoan bao lank phat hanh la khoan tien gfri thu duqc do ban chi:mg khoan bao lanh phat 
hanh tai ngan hang thuang mai chi dinh do C6ng ty thkrc hien chac nang - TO chirc bao lanh phat hanh chang 
khodn (bao lanh chinh hoac phu) (ke ca tien thu duqc tit cac Dai 1S,  ban chfing khoan) va tien giri thanh toan g6c, 
tien Iai va co tire dm TO chirc phat hanh. 

Tien geri ye bit trir thanh toan giao dich chimg khoan la s6 tien san sang tham gia bu trir va thanh toan cua COng 
ty va lchach hang tai ngay T+x theo yeu tau cua Trung tam Luu 1cSi chting khoan Viet Nam (VSD), &rot ma tai 
Ngan hang chi dinh de thanh town mua, ban chtIng khoan theo ket qua da bu tray thuan (net). 

Tien gin cua Nha dau to ve mua ban chimg khoan duqc trinh bay tai cac chi tieu ngoai bao cao firth hinh tai chinh 
(ngoai bang). 

2.5 . Tai san tai chinh va noy phai tra tai chinh 

a) Ghi nhan ban dciu 

Tai san tai chain 

Tai san tai chinh cua Cong ty bao gam tien va cac khoan tuang throng tien, cac tai san tai chinh ghi nhan thong 
qua lai/18 (FVTPL), cac khoan dau to nam gill den ngay ddo han (HTM), cac khoan cho vay, cac tai san tai chinh 
sin sang de ban (AFS) va cac khoan phai thu. Tai thai diem ghi nhan ban dau, tai san tai chinh dugc xac dinh 
theo gia mua/chi phi phat hanh cong cac chi phi phat sinh khac lien quan trkrc tiep den viec mua, phat hanh tai san 
tai chinh do, ngoai trir cac tai san tai chinh ghi nhan thong qua lai/1.6 (FVTPL) chi duqc xac dinh theo gia mua/chi 
phi phat hanh. 
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no. 

MM. 

CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KIII 

Se 18 Ly Thireng Kiet, Hoan Kiem, 
Ha Nei, CHXHCN Viet Nam 

Bao cao tai chinh 
Cho nam tai chinh ket thitc ngay 31/12/2017 

 

Ng phai tra tai chinh 

 

Ng phai tra tai chinh cua COng ty bao gem cac khoan vay, cac khoan phai tra ngutd ban va phai tra khac, chi phi 
phai tra. Tai thOi diem ghi 'than Ian dau, cac khoan ng phai tra tai chinh dugc xac dinh theo gia phat hanh Ong 
cac chi phi phat sinh lien quan trot tiep den viec phat hanh ng phai tra tai chinh dO. 

b) Nguyen tat phdn loci 

Tai san tai chinh ghi nh4n thong qua lai/18 (FVTPL): tai san tai chinh dugc phan loai theo FVTPL khi tai san 
tai chinh do dugc nam gift cho muc dich mua vao, ban ra ten thi truOng tai chinh thong qua hog deng nghien 
tiro va phan tich vori kY vong sinh 161. Cac loai tai san tai chinh dirge phan loai nhom khac khi ban can phan loai 
lai vao FVTPL. 

Cac tai san tai chinh FVTPL la eking cu ng khi dao han phai dugc chuyen sang ghi nhan la cac khoan phai thu va 
lap du phong nhu met khoan phai thu kh6 doi (nen cO). 

Cac khoin cho vay: la cac tai san tai chinh phi phai sinh vai cac khoan thanh toan ce dinh hoac co the xac dinh 
va kh6ng dugc niem yet ten thi twang hoan hao. 

Cac clang cam ket cho vay dugc thuc hien: 

- Hop deng giao dich ky guy; 
- Hop deng (nag tnrOc nen ban chi:mg khodn. 

Sau ghi nhan ban dal', cac khoan cho vay dugc xac dinh theo gia tri phan be sir dung phuang phap lai suAt thuc, 
ngoai 	cac khoan cho vay cac tai san tai chinh ghi nhan theo gia tri hop ly th8ng qua lai/1"6; cac tong ng tai 
chinh phat sinh tir viec chuyen giao met tai san tai chinh khOng dit dieu kien dimg ghi nhan hoac khi pha hop 
theo quy dinh ye tier, tpc lien quan; cac hgp deng bao lanh tai chinh. 

Tai san thi chinh san sang a ban (AFS): la cac tai san tai chinh phi phai sinh dugc xac dinh la san sang de ban 
hoac khong dugc phan loai la: 

Cac khoan cho vay va cac khoan phai thu; 

Cac khoan daft tu narn gift den ngay dao han; 
Cac tai san tai chinh ghi nhan thong qua lai/18. 

Tai san tai chinh dugc Cong ty daft tu nhtmg khOng co nave tieu daft tu ngan han va Ice ca myc tieu dai han cling 
chua xac dinh dugc. Do vay day la loai tai san tai chinh han the dugc phan loai trong hog dung caa Cong ty. 

Ng phai tra tai chinh dugc ghi nh4n thong qua lai/lo: la met khoan ng phai tra tai chinh thoa man mot trong 
cac dieu kien sau: 

- Ng phai tra tai chinh &rot Ban Giam dee phan log vao nhOm nam gia de kinh doanh; 
- Tai thai diem ghi nhan ban daft, Cong ty x6p ng phai tra tai chinh vao nhOm dugc ghi nhan thong qua lai/le. 

Ng phai tra tai chinh dirge xac dinh theo gia tri phan be: la cac khoan ng phai tea tai chinh khong dugc x6p 
log vao ng phai tra tai chinh dirge ghi nhan thong qua lai/18. 
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CONG TY CO PHAN CH(!NG KHOAN DAU KHI 

Se 1814/Thuang Met, Hoan Kiem, 
Ha NOi, CHXHCN Viet Nam 

Bao cao tai chinh 
Cho nam tai chinh ktt tit& ngay 31/12/2017 

c) 	Nguyen tic clanh gici Lai cac tat san tai chinh 

Viec danh gid lai cac tai san tai chinh FTVPL va AFS theo gid thi twang hoac gid tri hop 15r duoc thuc hien theo 
phuong phap xac dinh gia tri phi' hop vii quy dinh phap luat. Trong tnrang hop khong cdo gia thi truing tai ngay 
giao dich gin nhat, Cong ty sa dung gia tri hop 1j,  a danh gia lai cac tai san tai chinh. Gid tri hop Is,  dugc xac 
dinh tren co sa ton tong nguyen tic, phtrcmg phap hoac m6 hinh 1y thuyet Binh gid tai san tai chinh da dugc quy 
dinh tai Dieu le hoac SO tay dinh gia caa Cong ty hoac sau khi da dugc Ban Giam &tic chap thuan bang van ban. 

Gid tri hop 1y/gia tri thi truing cua tai san tai chinh dugc xac dinh theo quy dinh tai Thong to s6 146/2014/TT-
BTC nlur sau: 

Gia tri thi tnron caa chirng khoan niem y6t tren Sa Giao dich Chang khoan Ha NOi va SO Giao dich Chang 
khoan Thanh phi He Chi Minh la gia dong cfra tai ngay gin nhat c6 giao dich tinh den ngay danh gia lai. 
Doi vii cac chang khoan cua cac ding ty chua niem yet tren thi twang chang khodn nhung da clang ky giao 
dich tren thi truing giao dich caa cac ding ty dg chung chua niem yet (UPCom) thi gia tri thi truang throe 
xac dinh la gid dang cua binh quan tai ngay gin nhat c6 giao dich tinh den ngay danh gia lai. 

Doi vii clang khoan niem y6t bi hay hoac bi dinh chi giao dich hoac bi ngimg giao dich ke tir ngay giao dich 
thin sau tri di, gid chimg khoan thuc to la gia tri sach tai ngay lap bang can doi ke toan gin nhat. 

Doi vai chang khoan chua niem yet va chua dang 14 giao dich troll thi truang giao dich cua cac ding ty dai 
chang chua niem y6t (UPCom) thi gia chimg khodn thuc to tren thi tnrang lam co sa a dank gia lai la gid 
trung binh cua cac mac gid giao dich thuc t6 theo bdo gia caa ba (03) Deng ty chang khoan CO giao dich tai 
thai diem gin nhat vii thin diem danh gia lai nhtrng khong qua mgt thing tinh den ngay danh gid lai. 

Chenh lech tang hoac giam do danh gia lai FVTPL duoc ghi nhan theo nguyen tic khong bit tri va dugc trinh 
bay tren Ban cao ket qua hog Ong theo 02 chi tieu: chi tieu 	va chi phi giao dich mua cac tai san tai chinh, 
hog dung to doanh FVTPL" - Chi tiet "Chenh lech giam ve danh gia lai cac tai san tai chinh ghi nhan thong qua 
lai/13" (nett danh gid giam) va chi tieu "Thu nhap" - Chi ti6t "Chenh lech tang ve danh gid lai cac tai san tai chinh 
ghi nhan thong qua lai/176" (neu danh gia tang). 

Chenh lech tang hoac giam do danh gia lai AFS dugc ghi nhan theo nguyen tic khOng ba trir, dugc ghi nhan true 
tip vao yen chi sa him cua Bao cao tinh hinh tai chinh tai chi tieu "Chenh lech danh gid Lai tai san tai chinh theo 
gia tri hop 

Cac khoan cho vay dugc xem xet kha nang suy giam gia tri tai ngay lap bao cao tinh hinh tai chinh. Du phang 
cho cac khoan cho vay duoc trich lap dua tren mirc ton that irk tinh, duoc tinh bang phan chenh lech giaa gia tri 
thi twang da chimg khoan duoc clang lam tai san dam bac cho khoan cho vay va se du ctla khoan cho vay da. 
Tang hoac giam se du khoan du phang duoc ghi nhan vao Bdo cao ket qua hog Ong tren khoan muc "Chi phi 
du phang tai san tai chinh, xir 1S,  ten that cac khoan phai thu khO dai, to suy giam tai san tai chinh va chi phi di 
vay cua cac khoan cho vay". 

2.6 . Cac khan nhin ky quy, ky coot nOn han, dai han 

Cac khoan nhan ky guy, ky cugc ngan han, dai han phan anh khoan tien nhan 14 quy, ky cugc bang tien cua Cong 
ty vai cac dei tiring trong hoat Ong dm Cong ty pha hop voi cac quy dinh cua phdp luat c6 lien quan hien hanh. 
Cac khoan tien nhan 14 quy, ky cuorc khong thuc tai san cua Cong ty, COng ty phai c6 trach nhiem quan 1$,  tach 
biet vai tai san bang tien caa Cong ty. 

2.7 . Cie khoin phai thu ngAn han, dai han 

Phai thu va dty thu ca tire, tien lai cac tai san tali chinh: phan anh toan bO cac khoan phai thu va du thu ve co 
tire, tien 15i dm cac tai san tai chinh thuec danh mix tai san tai chinh cua COng ty. 
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CONG TY CO PHAN CHTTNG KHOAN DAU KHI 

Se 18 Ly ThuOng Kiel, Hoan Kiem, 	 Bao cao tai chfnh 

Ha N6i, CHXHCN Viet Nam 
	

Cho nam tai chfnh ket th6c ngay 31/12/2017 

Phai thu cac dich vu Cong ty cung cap: phan anh cac khoan phai thu caa Cling ty vai se( Giao dich chimg 
khoan, Trung tam Luu ky chang khoan Viet Nam (VSD), vai Nha dau to la khach hang can Cong ty, voi TO chirc 
phat hanh chirng khoan hoac bao lanh Oat hanh chirng khoan, cac khoan phai thu tir cac hoat d6ng kinh doanh 
giao dich chfing khoan. 

Dtr phong suy giam gia tri cac khan phai thu: dugc trich lap cho cac khoan ng da qud han thanh toan hoac 
cac khoan ng chua den han thanh toan nhung khach ng da lam vao tinh tang pha san hoac dang lam thu tuc giai 
the; mat tich, bO trOn, dang bi cac co quan phap luat truy to, xet xir hoac dang thi hanh an hoac da chef. Chi phi 
du phong phat sinh dugc trinh bay tren chi tieu "Chi phi quan 1y ceng ty chirng khoan" ten Bao cao ket qua hoat 
Ong. 

Mdc trich lap chi phOng cac khoan nq phai thu kh6 dal dugc xac dinh theo ThOng ttr s6 228/2009/TT-BTC do BO 
Tai chfnh ban hanh ngay 07/12/2009 nhu sau: 

ThOi gian qud han 	 Mire trich du phong 

Tix tren sau (06) thang den dtrai mot (01) nam 	 30% 

Tir met (01) nam den dual. hai (02) nam 	 50% 

hr hai (02) 'lam den chrbi ba (03) nam 	 70% 

Tix ba (03) ram trer len 	 100% 

2.8 . Tai san co dinh 

Tai san c6 dinh him hinh, tai san c6 dinh vo hinh dugc ghi nhan ban dau theo gid gee. Trong qua trinh sir dung, 
tai san c6 dinh han hinh, tai san co dinh vo hinh dugc ghi nhan theo nguyen gia, hao mon luy ke va gid tri con lai. 

Khan hao tai san c6 dinh dugc trich theo phuong phap &ding thang vai thbi gian khan hao dugc uov tinh nhu sau: 

- 	Phtrong tien van tai 10 nam 

- 	Thief bi van phOng 03 - 06 nam 

- 	Phan mem giao dich, phan mem Ice toan 02 - 08 nam 

2.9 . Chi phi tri fru& 

Cac chi phi da phat sinh lien quan den ket qua hoat d6ng kinh doanh eta nhieu ky ke toan dugc hach toan vao chi 
phi tri tuft a phan be dan vao ket qua hoat Ong kinh doanh trong cac ky ke toan sau. 

Viec tinh va phan be chi phi tri trtrac dai han vao chi phi hoat d'Ong kinh doanh tirng ky ke toan dugc can cir vao 
tinh chat, mire do tirng loai chi phi a Ikra chgn phuong phap va tieu thirc phan b6 hgp 1y. Chi phi tri tem& dugc 
phan be dan vao chi phi san xuat kinh doanh theo phuong phap &rang thang. 

IR) 
HA 

-4 

2.10 . Cac khoan ng phai tri ngan han, dai kan 

Cac khoan ng phai tri dugc theo cl6i theo ky han phai tri, d6i ttrong phai tri, loaf nguyen to phai tri va cac yeu to 
khdc theo nhu cau quan lY cua Cong ty. 

11  I 

, 	\ 

Cac khoan vay: phan anh tinh hinh phat hanh trai phieu va thanh toan trai phieu; phan anh cac khoan tien ye0 
tam thOi va tinh hinh tri nq tien vay cua COng ty vai Ngan hang, Trung tam lull ky chimg lchodn Viet Nam, Qu' 
Ho trq thanh toan hoac cac dei tugng cho vay khac theo quy dinh ve hoat d6ng vay ap dung del voi cong \ 
chirng khoan. 



CONG TY CO PHAN CHfING KHOAN DAU KHI 

Se 18 Ly Thtrong Kiet, Hoan Kiem, 	 Bao cao tai chfnh 
Ha N8i, CHXHCN Viet Nam 

	
Cho nam tai chinh ket thec ngay 31/12/2017 

Cac khoan phai tra host dung giao dich chting khoan: phan anh tinh hinh thanh toan ve cac khoan phi hoat 
deng kinh doanh, dich vu chimg khoan cho SO Giao dich Chirng khoan, Trung tam Ltru Icy chimg khoan Viet 
Nam (VSD), phai tra dai 1y phat hanh chi ng khan cua Cong ty. 

Cac khoin phai tra to chOc phat hanh 	khan: phan anh tinh hinh nhan va thanh toan khoan phai tra TO 
chirc phdt hanh chirng khoan ye tien ban chirng khodn bao lanh phat hanh do C6ng ty thgc hien & cong ty bao 
lanh phat hanh ch(mg khoan chinh hoac phu, ke ca trubng hqp cong ty bao lanh phat hanh ch(mg khoan ban 
chang khoan phat hanh qua cac dai 1Y. 

2.11 . Chi phi phai tra 

Viec ghi nhan cac khoan chi phi phai tra vao chi phi hog deng kinh doanh trong nam dugc thgc hien theo nguyen 
tac phu hgp gitta doanh thu va chi phi phat sinh trong nam. Cac khoan chi phi phai tra se dugc guy& toan veri so 
chi phi thgc to phat sinh. So chenh lech gala so trich trtrOc va chi phi thgc to dugc hoan nhap. 

2.12 . Von chi( so.  hilv 

Von dau to cua chit s& him dugc ghi nhan theo s6 von thgc gop dm chit sa hitu. 

Thang du von c6 phan phan anh chenh lech giita menh gia, chi phi trgc tiOp lien quan den viec phat BIM co 
phieu va gia phat hanh co phieu (ke ca cac trueng hgp tai phat hanh co phieu quy) va c6 the la thang du duong 
(neu gia phat hanh cao hon menh gia va chi phi trgc ti6p lien quan den viec phat hanh CO phieu) hoac thang du 
am (nau gia phat hanh thap hon menh gid va chi phi trvc tib lien quan den viec phat hanh co phieu). 	 c61 

;H NH 

Chenh lech danh gia 10 tai san theo gid tri hgp ly dugc phan anh khi danh gia 10 cac tai san tai chinh theo gid tri 
	

:C3 Kt 
hgp 1y. Tai san dugc danh gid 10 bao gem: tai san tai chinh san sang de ban; tai san co anh; hoac danh gid lai tai 

	
A A 

san khi co quyet dinh cua Nha nude ve danh gid lai tai san (nen c6). 

Lqi nhuan chua phan phoi cua Cong ty bao gem lgi nhuan da thgc hien va lgi nhuan chua thgc hien. Lqi nhuan 
da thgc hien chua phan phoi cua Cong ty lay ke tinh den cuei nam fru& la cot ser de phan phoi lgi nhuan cho chit 
s& hau. Lqi nhuan chua thgc hien tinh den cu6i nam truac khong la co sO phan phoi cho chit s& hau. 

Lqi nhuan da thgc hien la se chenh Lech gifta tong doanh thu, thu nhap vai tong cac khoan chi phi tinh vao Bao 
cao ket qua hoat dOng cua Cong ty lay ke phat sinh trong ky. SO lgi nhuan dugc sir dung de phan phoi cho cac 
chit ser hitu phai trir di so 10 da thgc hien My ke tinh tit dau ky nay va so 10 chua thgc hien lay ke tinh den thei 
diem phan phoi lai cho chit so.  hau. Viec phan phoi Lqi nhuan cita C'Ong ty cho chit ser him phai dam bao ro rang, 
minh bach va theo dung quy dinh cua phap luat doanh nghiep, chting khodn va cac phap 141 hien hanh khac c6 
lien quan del vai cong ty ch(mg khodn, dieu le" cong ty chting khoan, Nghi quyet Dai hei deng co dong. Lqi 
nhuan da thgc hien dugc phan phoi thu nhap cho thanh vien gOp von hoc co d8ng sau khi da trir di cac nghia vu 
thug phai nOp tinh ten khoan thu nhap dugc huOng. 

2.13 . Cac nghiep vu bkng ngoai tg 

Cac nghiep vu phat sinh bang cac don vi tien to khac vai don vi tien to ke town aim Cong ty (VND) dirge hach 
toan theo ty gia giao dich caa ngan hang thuong mai tai ngay phat sinh nghiep vu. Tai ngay ket thitc ky ke Wan, 
cac khoan muc tien to c6 goc ngoai to dugc danh gid Jai nhu sau: 	 31  

Cdc khoan mgc tai san dugc danh gia Lai s* cltmg ty gid mua ngoai to cua ngan hang thuong mai nal Cong ty 
thuong xuyen c6 giao dich; 

Cac khoan mgc ng phai tra dugc danh gid lai s* dung ty gia ban ngoai to caa ngan hang thuong mai not Cong 
ty thtrang xuyen c6 giao dich. 

Tat ca cac khoan chenh lech ty gid thgc t6 ph& sinh trong nam va chenh 1"ch do danh gid lai so du tien to c6 gbc 
ngoai to cuei nam dugc hach toan vao Bdo cao ket qua hog (Ring. 

Nun 
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CONG TY CO PHAN CHONG 1CHOAN DAU 1C111 

s6 18 LST Thutrng Kiet, Hoan Kiem, 
	 Bao cao tact chinh 

Ha Nei, CHXHCN Viet Nam 
	 Cho 'tam tai chinh ket thtic ngay 31/12/2017 

2.14 . Doanh thu, thu nhOsp 

Doanh thu cung cap dich vy 

Doanh thu cung cap dich vu duce ghi nhan khi ket qua cua giao dich do dugc xac dinh met each clang tin coy. 
Trutmg hop viec cung cap dich vu lien quan den nhieu nam thi doanh thu dugc ghi nhan trong nam theo ket qua 
phan ding viec da hoan thanh vao ngay lap Bac cao tinh hinh tai chinh caa nam d6. Kat qua cua giao dich cung 
cap dich vg dugc xac dinh khi them man cac dieu kien sau: 

Doanh thu dugc xac dinh tuong del chat chart; 
C6 kha nang thu dugc lgi ich kinh to tit giao dich cung cap dich vu d6; 
Xac dinh dugc phan cong viec da hohn thanh vao ngay lap Bac cao tinh hinh tai chinh; 

Xac dinh dugc chi phi phat sinh cho giao dich va chi phi a hoan thanh giao dich cung cap dich va d6. 

Phan cong viec cung cap dich vu da hoan thanh dugc xac dinh theo phuong phap danh gia cong viec hoan thanh. 

Thu nhdp ter kinh doanh Chung khodn 

Thu nhap ban cac tai san tai chinh to doanh FVTPL dugc xac dinh la so chinh Lech gilta gia ban va gia von theo 
s6 luting cac tai san tai chinh FVTPL da ban ra. Thu nhap ban cac tai san tai chinh la thu nhap da thtrc hien. 

Thu nhap do danh gia tang cac tai san tai chinh thuec danh moc tai san tai chinh FVTPL theo gia tri hop ly. Thu 	
toi 

nhap danh gia lai cac tai san tai chinh thuec danh moc tai san tai chinh FVTPL la thu nhap chua thoc hien. 	n 
tittl 

Thu nhap phat sinh t r cac tai san tai chinh tu doanh FVTPL, HIM, cac khoan cho vay bao gOm: lai cho vay phat 
sinh to cac khoan cho vay phu hop vai quy dinh cua Luat thong khoan; co tat, lgi nhuan dugc chia phat sinh tir 	c 
CO phieu, lai trai phihu; lai phat sinh tir cac khoan tien gai co dinh. 

iV 
CO tine, lgi nhuan dugc chia phat sinh tir cac tai san tai chinh thuec danh moc dau to caa Cong ty: FVTPL, HTM, 
AFS dugc ghi nhan khi cong ty dugc quyen nhan co tire tir quy'en sa him CO phieu da dirge xac lap. 

Doanh thu tee kip gong hop tae kinh doanh 

Doanh thu dugc ghi nhan khi cac ben tham gia Hop ding hop tac kinh doanh cong b6 chia doanh thu cho cac ben 
theo diet' khoan quy dinh trong Hop idling. 

2.15 . Chi phi hoot dung va chi phi quart ly cong ty 

Chi phi dugc ghi nhan khi co kha nang lam giam cac lgi ich kinh to tai thtri diem phat sinh hoac co the xac dinh 
dugc met each chat than phat sinh, kh8ng phan biet da dugc thanh toan hay chua. 

2.16 . Doanh thu tai chinh, chi phi hoot dOng tai chinh 

Doanh thu red chinh bao gam 

Chenh lech lai gia hei doai; 
Doanh thu tin lag tien gai ngan hang khOng co dinh; 

Doanh thu, du thu CO tic. 
Doanh thu dau to khac; 
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CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU Kill 

S6 18 LS/ Thuang Kiel, Hoan Mem, 	 Bdo cdo tai chinh 

Ha N'Oi, CHXHCN Viet Nam 
	

Cho nom tai chfnh lc& thfic ngay 31/12/2017 

Chi phi hoat ciOng tai chinh bao g'dm 

Chenh lechf6 t5/ gia hei doai; 
Chi phf lai vay; 
Chi phi du phong suy giam gia tri cac khoan dau to tai chfnh dai han; 

Chi phi tai chinh khdc (phi chuyen tien, ...). 

2.17 . Cac khoan thus 

Chi phi thus TNDN hien hanh &roc xac dinh ten co se, thu nhap chiu thus trong nom va thus auk thus TNDN 
trong nom tai chfnh hien hanh. 

2.18 . Cac ben lien quan 

Cac ben &rqc coi la lien quan neu ben d6 c6 kha nang kiem soot hoac c6 anh huOng clang ke del vai ben kia 
trong viec ra quy6t dinh v'e cac chfnh sach tai chfnh va hoat Ong. Cac ben lien quart cda Cong ty bao gem: 

Cac doanh nghiep true tiep hay gian tiep qua mOt hoac nhieu trung gian CO quyen kiem soot aing ty hoac 
chiu sit kiem soot cua Cong ty, hoac cling chung sit kiem scat vai COng ty, bao gem ca tong ty me, tong ty 
con va tong ty lien kat; 

Cdc ca nhan true tiep hoac gian tiep nati quyen bleu quyet cua C8ng ty ma c6 anh Wang clang ke dei vai 
Cong ty, nhitng nhan so.  quan 1S7 chit chet cua Cong ty, nhung thanh vien mat thiet trong gia dinh cira cac Ca 
nhan nay; 
Cac doanh nghiep do cac ca nhan nen ten nim true tiep hoac gian tiep phan quan tong quyen Wen guy& 
hoac c6 anh huang clang ke tai Cong ty. 

Trong viec xem xet timg mOi quan 110 cua cac ben lien quan de phut vu cho viec lap va trinh bay Bac cao tai 
chinh, Cong ty chit y tai ban chil dm mei quan he hcm la hinh thirc phap ly cda cac quan he da. 

3 . GIA TRI KHOI LUVNG GIAO INCH CHI5NG KHOAN THIIC HItN TRONG NAM 

Khei lacing giao dich clUmg 
khoan thgc hien trong nom 

Gia tri kit& Wong giao dich 
chimg khoan that hien tong nom. 

VND 

Cua Cong ty Chung khoin 23.300 839.501.360 

- 	CO phieu 23.300 839.501.360 

Cud nha diu to 926.658.504 12.645.663.678.260 

- 	Co phieu 926.558.504 12.635.357.878.260 

- 	Trai phieu 100.000 10.305.800.000 

926.681.804 12.646.503.179.620 
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278.868.791.097 	213.332.950. 

CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KHI 

56 18 Ly Thutng K*, Hoan Ki6m, 
Ha Noi, CHXHCN Viet Nam 

Bao cao tai chinh 

Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2017 

 

4 	. TIEN VA CAC KHOAN MING WONG TIEN 

31/12/2017 01/01/2017 
VND VND 

Ti6n mat tai quy 155.377.845 107.147.877 
Ti6n giri ngan hang cho hoat dOng Cong ty 50.448.774.502 16.795.139.808 
Ti6n giri bit trir va thanh town giao dich chirng khoan 583.710.539 43.005.222 
Cac khoan Wong throng tin 100.000.000 80.100.000.000 

51.287.862.886 97.045.292.907 

Tai ngay 31 thang 12 nam 2017, cdc khoan Prong &rang tin la tin gixi ci5 ky han 01 thang, clugc gin tai cac 
ngan hang thucrng mai vai lai suat 4,3%/nam. 

4 

:7 
5 . CAC LORI TAI SAN TAI CHINH 
a) 	TM san tai chinh ghi nlidn thOng qua lai/la (FVTPL) 

31/12/2017 01/01/2017 

	

Gia g6c 	Gia hi hop 1y 	 Gia g6c 	Gia tri hop Vf 

	

VND 	 VND 	 VND 	 VND 
Co phiL niem y6t 	35.722.003.637 	29.897.657.650 	30.728.161.393 	22.790.082.680 

35.722.003.637 	29.897.657.650 

 

30.728.161.393 	22.790.082.680 

       

b) 	Tai san tai chinh san sang a ban (AFS) 

31/12/2017 	 01/01/2017 

Gia g6c 	Gia tri hop ly 	 Gia g6c 	Gia tri hop 1y 

Co phi6u chtra 
ni6n y6t 

Uy thac quan 
danh muc 'fail to 

	

VND 	 VND 	 VND 	 VND 

	

204.467.880.218 	192.617.880.218 	177.485.980.218 	171.285.980.218 	I. 

	

18.122.076.026 	17.472.076.026 	50.122.076.026 	50.122.076.026 

c) 	Cac khoin cho vay 

222.589.956.244 	210.089.956.244 

 

227.608.056.244 	221.408.056.244 

       

Hoat Ong margin 

Hoat Ong Img truac tin ban 

31/12/2017 	 01/01/2017 

	

VND 	 VND 

	

245.716.850.977 	195.188.155.305 

	

33.151.940.120 	18.144.795.694 
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CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU Kai 

58 18 Ly Thubng Ki6t, Hob Kiem, 
Ha N8i, CIDCHCN viet Nam 

d) . Bang filth Bah bin dng  gia trj thj trtrZeng 

Sao do tai chinh 
Cho nlm tai chinh kat thiic ngay 31/12/2017 

 

Gil mua Gia thj trubng Chenhl6ch danh gia. tang (*) Chenhl6ch danh gia giam (*) Gift trj danh gia lui 

31/12/2017 01/01/2017 31/12/2017 01/01/2017 31/12/2017 01/01/2017 31/12/2017 01/01/2017 31/12/2017 01/01/2017 

VND VND VND VND VND VND VND VND VND VND 

FVTPL 35.722.003.637 30.728.161.393 29.897.657.650 22.790.082.680 3.657.613.040 (9.481.959.027) (7.938.078.713) 29.897.657.650 22.790.082.680 

C6 phieu niem yet 35.722.003.637 30.728.161.393 29.897.657.650 22.790.082.680 3.657.613.040 (9.481.959.027) (7.938.078.713) 29.897.657.650 22.790.082.680 

- 	PPY 10.280.480.051 10.282.480.000 13.930.402.700 8.945.983.800 3.649.922.649 (1.336.496.200) 13.930.402.700 8.945.983.800 

- 	VAF 20.397.865.528 20.397.101.528 10.925.010.000 13.819.378.650 (9.472.855.528) (6.577.722.878) 10.925.010.000 13.819.378.650 

- 	PAI 5.018.100.000 5.018.100.000 5.018.100.000 

- 	C8 phieu khac 25.558.058 48.579.865 24.144.950 24.720.230 7.690.391 (9.103.499) (23.859.635) 24.144.950 24.720.230 

AFS 222.589.956.244 227.608.056.244 210.089.956.244 221.408.056.244 - (12.500.000.000) (6.200.000.000) 210.089.956.244 221.408.056.244 

C6 phieu chua niem yet 204.467.880.218 177.485.980.218 192.617.880.218 171.285.980.218 - (11.850.000.000) (6.200.000.000) 192.617.880.218 171.285.980.218 

Cong ty C6 plan Dau to Be 
tang Cong ngh6 cao (**) 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 (5.000.000.000) 5.000.000.000 

Cang ty C8 phL TIT vin Du 
an Din luc Dau khi (**) 2.000.000.000 2.000.000.000 (2.000.000.000) (2.000.000.000) 

C8ng ty a phan Thi c8ng Ca 
gibi va Lcip may DL khi (**) 3.000.000.000 3.000.000.000 (3.000.000.000) (3.000.000.000) 

Cong ty Ce ph .n Diu tu Tai 
chinh Cong doan Dau khl 
Vi6t Nam (*') 25.392.900.028 25.392.900.028 24.384.900.028 24.384.900.028 (1.008.000.000) (1.008.000.000) 24.384.900.028 24.384.900.028 

Cong ty a OIL Khi C6ng 
nghiL Viet Nam (**) 4.800.000.000 4.800.000.000 4.608.000.000 4.608.000.000 (192.000.000) (192.000.000) 4.608.000.000 4.608.000.000 

Cong ty C6 pan Khoing san 
Mai Linh Quang NgAi (**) 3.825.000.000 3.825.000.000 3.175.000.000 3.825.000.000 (650.000.000) - 3.175.000.000 3.825.000.000 

- 	C8 phieu chua niem yet lchac 160.449.980.190 133.468.080.190 160.449.980.190 133.468.080.190 - 160.449.980.190 133.468.080.190 

Uy thac titian 	danh mu° dau tu 18.122.076.026 50.122.076.026 17.472.076.026 50.122.076.026 (650.000.000) - 17.472.076.026 50.122.076.026 

258.311.959.881 258.336.217.637 239.987.613.894 244.198.138.924 3.657.613.040 - (21.981.959.027) (14.138.078.713) 239.987.613.894 244.198.138.924 

Ghi chit: 
(*) Chlnh 16ch &kith gia tang va chinh 16ch atilt gia giam caa cac c6 phieu 
va diet chinh hli t8 tren Sao cao tai chinh cho ram tai chinh kit thbc ngay 

tai ngay 01/01/2017 chi ducc firth town cho muc dich trinh bay theo quy djnh tai Th8ng tu s6 334/2016=-BTC va Thong tu sa 210/2014=-BTC ma Wing dimc ghi nhL 
31/12/2016. 

chimg khoan va danh gia cba Ban Giatn dic, C6ng ty da danh gia giam 12.500.000.000 ang cho cac 'Moan d8u tir ce phieu chua niem y6t (OTC). Cong ty tin Mang rang cac (**) Can cfr ten cc/ s6 thong tin thu thap duoc tfr bac) gia cua cac cong ty  
co sb thu thep &roc da phan anh thong tin ve giao djch tren thi tnrbng dm 
geic cua khoin dau tu. 

i c- ,  ci Cl .< 
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cac Ichoan d6u tu nay. D8i voi cac !Moan deu tir vao c6 phieu chua niem yet con lai, do khong c6 cc sa xac djnh gia trj thj tru6ng, gia tri danh gia lai &roc trac tinh bang gii 
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CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KHI 

Se 18 L9 Thuong Kiet, Hoan Mem, 
Ha NOi, CHXHCN Viet Nam 

Bao cao tai chinh 
Cho nam tai chinh ket dale ngay 31/12/2017 

6 	. CAC KHOAN PHAI THU NGAN HAN 
31/12/2017 01/01/2017 

VND VND 
Cac khoan phai thu va du thu co tac, tien Pal cac khoan d'au to 282.659.600 399.326.268 
Phai thu lai hog dung Margin 2.772.478.381 2.958.649.381 
Phai thu tien lai hop ding hop Lac dau to 7.129.722.211 7.129.722.211 
Phai thu cac dich vu Cong ty chirng khoan cung cap 8.869.006.471 13.088.024.570 
- 	Phcii thu hoot cling mot gat cluing khoan 169.945.624 48.195.242 
- 	Phai thu hoot cling to 7.339.504.868 12.122.029.868 
- 	Phai thu cac dick vu tai chinh khac 1.359.555.979 917.799.460 

Phai thu khdc 43.692.401.750 43.676.471.911 
- 	Ph& thu kip cling hqp tcic ddu iut 35.000.000. 000 35.000.000.000 
- 	Phai thu khac 8.692.401.750 8.676.471.911 

62.746.268.413 67.252.194.341 

(*) So du phai thu hop ding hop tac dau to tri gia 35.000.000.000 &Ong la khoan phai thu mot nhOm cac nha dau 
fir tai TP. HO Chi Minh theo cac hop d8ng hop tic dau tu. Tai ngay 31/12/2017, cac nha &Au hr da sir dung gia tri 
cac c6 phieu so• huu, tien mat va cac giay chimg nhan quy8n sir dung cac 18 dat tai TP. Ho Chi Minh (Cong ty da 
k9 hop ding vol mot cting ty tharn dinh gia dOc lap a dinh gia cac quyIn sir dpng dat nay) va *it so tai san khac 
voi tong gia tri 49.071.073.952 ding a darn bao kha nang thanh toan cho so du no nay. Ban Giam dOc Cong ty 
tin tang rang, gia tri quyen sir dung dat neu tren da dtroc dinh gid phi]. hop vOi gid thi trubng, tai san bao dam c6 
tinh thanh khoan cao va Citing ty có the kiem soat va thanh 19 tai san de thu h8i no, ding thtri gia tri có the thu hoi 
dit de" bit dap s6 du cac khoan phai thu co lien quan. Do do, Cong ty khong trich lap du phong phai thu kho doi 
dui vii khoan phai thu nay. 
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Bao cao tai chinh 
Cho nam tai chinh ket thilc ngay 31/12/2017 

CONG TY CO PHAN CHI.ING KHOAN DAU KHI 

So 18 LY Thuarng Kiet, Hoan Kiem, 
Fla Ni)i, CHXHCN Viet Nam 

7 . PHONG PHAI THU KHO DOI 

Gia tri phai thu Nam nay 
Nam truac kho doi Sii dAu nam 56 trick lap 86 hoan nhap S6' cu(Si nam 

VND VND VND VND 

Dn. phong kilo dbi phai thu va du• thu ca 
arc, tien lai den han 

7.129.722.211 7.129.722.211 - 7.129.722.211 7.129.722.211 

- 	Cong ty a phan D'au to Tai chinh Bao 
hiem DAu khi 7.129.722.211 7.129.722.211 - -. 7.129.722.211 7.129.722.211 

Du• pining khó doi phai thu cac dich vu 
cong ty chfrng khoan cung cap 

7.938.604.328 2.818.686.875 2.524.348.019 (1.001.275.000) 4.341.759.894 2.818.686.875 

- 	Phai thu hog Ong moi gioi 57.000.000 57.000.000 57.000.000 57.000.000 

- 	Phai thu hog de'ng to van 6.800.804.868 2.278.923.460 2.278.311.974 (935.275.000) 3.621.960.434 2.278.923.460 

- 	Phai thu cac dich vg khac 1.080.799.460 482.763.415 246.036.045 (66.000.000) 662.799.460 482.763.415 

Du• phong kho (lei nq phai thu khac 411.096.721 205.548.361 205.548.361 

- 	Phai thu hop cl6ng giao dich kY guy Margin 411.096.721 205.548.361 205.548.361 - 

15.479.423.260 9.948.409.086 2.729.896.380 (1.001.275.000) 11.677.030.466 9.948.409.086 

i.vr • 	 • 	 • 
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CONG TY CO PHAN CHUNG K1-10AN DAU KHI 

SO 18 Ls,  Thuong Kiet, Hoan Kiem, 
Ha NOi, CI-EXHCN Viet Nam 

Rao cao tai chinh 
Cho nam tai chinh ket thfic ngay 31/12/2017 

8 . HANG TON ICHO 

Cong cu, dung cu 

31/12/2017 01/01/2017 
VND 

461.344.516 
VND 

158.947.309 

461.344.516 158.947.309 

9 . CHI PH! TRA TRU'OC 

a)  Chi phi tra trunk ngan han 
31/12/2017 01/01/2017 

VND VND 

Chi phi tra trudc ve thus van phong 159.592.345 

Chi phi tra truac ctrac leased line Internet 68.858.185 181.468.929 

Chi phi tra trtrac ngan han khac 128.426.156 255.331.750 

197.284.341 596.393.024 2\ 

b)  Chi phi tra trutt dai han J i  

31/12/2017 01/01/2017 • 
VND VND 

Chi phi tra truac ctrdc leased line Internet 118.181.818 

Chi phi tra trtrac ve thus van phong 9.221.804.628 10.873.471.128 

Chi phi sirs china ion TSCD chi phan be 403.630.170 

Chi phi tra truac dai hart khac 44.848.569 

9.788.465.185 10.873.471.128 

10 . CAM CO, THE CHAP, ICI? QUY, KY CUVC DAI 112).N 
31/12/2017 01/01/2017 

VND VND 

Dat coc thus van phong 1.405.890.000 1.748.779.710 

Cac khoan dg coc khac 19.000.000 19.000.000 

1.424.890.000 1.767.779.710 

11 . TAI SAN NGAN IL N KHAC 
31/12/2017 01/01/2017 

VND VND 

Chi phi xay Ong bid chi so PVN-Index 2.493.246.421 2.578.518.473 7 

Phai thu khac 513.335.000 405.575.000 

3.006.581.421 2.984.093.473 



CONG TY CO PHAN CHTYNG KHOAN DAU KHI 

Se 181.4 ThuOng Kiet, Hoan Mem, 	 Liao cao tai chinh 
Ha NOi, CHXHCN Viet Nam 	 Cho nam tai chinh ket thac ngay 31/12/2017 

12 	. TAT SAN CO DINH nflu HINII 

Nguyen gia 

Phuong tien van 
tai, truyen clan 

Thiet bi, dung 
cu quan ly ging 

VND VND VND 

Tai ngay 01/01/2017 2.896.863.700 15.398.176.330 18.295.040.030 
Mua trong Min 70.000.000 70.000.000 
Thanh ly, 'ilium ban (908.903.973) (908.903.973) 
Giam khac - (24.172.005) (24.172.005) 
Tai ngay .31/12/2017 2.896.863.700 14.535.100.352 17.431.964.052 
Gia tri hao mon Illy lee 
Tai ngay 01/01/2017 2.581.497.712 15.225.901.716 17.807.399.428 
KhAtt hao tong nam 103.966.812 69.597.072 173.563.884 
Thanh 1y, nhtrog ban (908.903.973) (908.903.973) 
Giam '<lac (24.172.005) (24.172.005) 
Tai ngay 31/12/2017 2.685.464.524 14.362.422.810 17.047.887.334 
Gia tri con loi 
Tai ngay 01/01/2017 315.365.988 172.274.614 487.640.602 
Tai ngay 31/12/2017 211.399.176 172.677.542 384.076.718 

Nguyen gia 

dich, ke toan Khac ging 
VND VND VND 

Ti ngay 01/01/2017 13.509.492.695 1.040.000.000 14.549.492.695 
Mua trong nam 120.000.000 120.000.000 
Tai ngay 31/12/2017 13.629.492.695 1.040.000.000 14.669.492.695 
Gia tri hao mon lay ke 
Tai ngay 01/01/2017 13.093.993.686 837.096.780 13.931.090.466 
Kau hao trong nam 130.282.329 202.903.220 333.185.549 
Tai ngay 31/12/2017  13.224.276.015 1.040.000.000 14.264.276.015 
Gia tri can loi 
Tai ngay 01/01/2017 415.499.009 202.903.220 618.402.229 
Toi ngay 31/12/2017 405.216.680 405.216.680 

Cong ty chua xac dinh gia tri hop ly cua cac tai san co dinh nay do Chan mirc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke 
town Viet Nam ap dung Ted vai ding ty chfing Ichoan chua ce huang clan cu the ye viec xac dinh gia tri hop 1Y. 

\ ! 
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Cong ty chua xac dinh gia tri h9p 1Y clia cac tai san co dinh nay do Chan
V  

muc Ke todn Viet Nam, Che dO Ke 	.•••,/ 
town Viet Nam ap dung dm vai c8ng ty chimg khoan chua ce huang clan cu the ve viec xac dinh gia tri. hop 1y. 	. / jr, 

H ‘ 
13 . TAI SAN CO DINH VO IIINH 

V ‘., 
Phan mem giao 	 •••••••.: 
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CONG TY CO PHAN CHING KHOAN DAU KHI 

SO 18 14 Thubrig Kiet, Hoan Kiem, 
Ha Noi, CHXHCN Viet Nam 

Bao cao tai chinh 
Cho nam tai chinh ket thfic ngay 31/12/2017 

14 . TIEN NQP QI.Pi HO TRO THANH TOAN 
31/12/2017 	01/01/2017 

Tien nep ban (tau 

Tien nep be sung 
Tien lai phan be trong nam 

VND 
120.000.000 

10.164.357.465 
14.426.547 

VND 
120.000.000 

9.345.735.222 

14.426.547 

Sti der cu6i nam 

15 . PHAI TRA HO4T BONG GIAO 'NCH CHING KHOAN 

10.298.784.012 	9.480.161.769 

31/12/2017 	01/01/2017 

Phai tra So Giao dich chimg khoan 
Phai tra Trung tam km kjr chang khoan 

VND 
394.919.864 

765.765.625 

VND 

201.783.516 
738.912.750 

1.160.685.489 	940.696.266 

16 . THUE VA CAC KHOAN PHAI NOP NHA NU'OC 
31/12/2017 	01/01/2017 

Thus Gid tri gia tang 
Thut Thu nhap doanh nghiep 
Thug Thu nhap ca nhan 

VND 

68.385.681 

(85.580.739) 
1.003.385.502 

VND 

803.664.119 

(85.580.739) 
423.974.634 

986.190.444 	1.142.058.014 

Quyet town thug cila Cong ty se chiu sv kiem tra cua co 
d6i \Tad nhieu loci giao dich khac nhau c45 the duac giai 
ten Bdo cao tai chinh cO the bi thay d6i theo quy6t dinh 

quan thug. Do viec ap dung luat va cdc qui dinh ye thug 
thich theo nhieu cach khdc nhau, s6 thug dirge trin.h bay 
de co quan thug. 

17 . CHI PHI PHAI TRA NGAN HAN 
31/12/2017 	01/01/2017 

Chi phi quan 1y danh muc phai tra 

Chi phi iai tien giri phai tra nha deu to 
Chi phi hoat dung cong ty chimg khoan 

VND 

205.778.280 

111.420.917 
417.615.062 

VND 

279.707.282 
83.755.363 

562.724.074 

734.814.259 926.186.719 

18 . CAC KHOAN PHAI TRA, PHAI NQP NGAN HAN KHAC 
31/12/2017 	01/01/2017 

Tai san thira chi)* giai quy6t 

Phai tra c6 tire cho nha dau tir 

VND 
1.027.648.903 

34.105.828.270 

VND 
1.027.648.903 

32.054.752.513 

35.133.477.173 33.082.401.416 
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CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU ICHi 

S6 18 Ly Thins:mg Ki6t, Hoan Ki6m, 
Ha N6i, CHXHCN Vi6t Nam 

Bao cao tai chinh 

Cho nam tai chinh ket thfic ngay 31/12/2017 

19 . VON DAU T11 Cf.JA CHID SC) Het 

a) 	Chi tit von dAu tu• dm chit so' huu 

Ty 16 	 31/12/2017 Ty 16 	 01/01/2017 

Ngan hang Thuang mai c6 phan Dai 
chimg Vi6t Nam 

Nikko Cordial Securities Inc. 

Cong ty C6 ph'an Dan tir tai chinh 
Thanh Vi6t 
Cong ty TNHH MTV Quan 1y quy 
Ngan hang TMCP C6ng diming 

Cong ty Co phOn Hong Ngan 

VOn gop cua c6 (long ((lath 5%) 

	

(%) 
	

VND 
	

(%) 	 VND 

	

51,17% 
	

306.226.740.000 
	

28,50% 	170.558.890.000 

	

14,90% 
	

89.163.000.000 
	

14,90% 	89.163.000.000 

	

12,53% 
	

75.000.000.000 
	

12,53% 	75.000.000.000 

	

0,00% 	 22,02% 	131.737.850.000 

	

5,40% 	32.317.000.000 
	

5,40% 	32.317.000.000 

	

16,00% 	95.706.260.000 
	

16,65% 	99.636.260.000 

100% 	598.413.000.000  100% 	598.413.000.000 

b) nhuan chua phan phi 

31/12/2017 

 

01/01/2017 

    

Lai nhuan da thtrc hi6‘n china phan phoi 

Lai nhuan chua thtrc hi6n 

	

VND 	 VND 

	

(46.122.293.525) 	(69.192.286.017) 

(5.824.345.987) 

    

 

(51.946.639.512) 	(69.192.286.017) 

    

c)  Tinh hinh phan ph6i thu nhap cho co dong hoac cac thanh vien gOp von 

Nam 2017 

 

Nam 2016 

      

Lai nhuan da thtrc hi6n chua phan ph6i nam tank 

Lai da thac hi6n nam nay tinh tin dau nam 

Co so,  lgi nhuan phan ph6i cho c6 dOng hoac cac thanh vien g6p 
von tinh d6n cu6i nam tai chinh 

S6 trick cac quy tin lai nhuan 

- Quy khen thuerng phtic lai 

nhuan da thtrc hi?n chua phan phoi tinh den cu6i nam tai 

chinh 

20 . TAI SAN TAI CHINII CHd VE CUA NHA DAU TU.  

	

VND 
	

VND 

	

(69.192.286.017) 
	

(74.203.979.364) 

	

23.569.992.492 
	

5.011.693.347 

	

(45.622.293.525) 
	

(69.192.286.017) 

(500.000.000) 

(500.000.000) 

   

(46.122.293.525) 	(69.192.286.017) 

   

31/12/2017 01/01/2017 

	

VND 
	

VND 

Tai san tai chinh chit ve dm Nha d'au to 
	

2.920.997 

2.920.997 
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CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU Mit 

So 18 1_,) Thutrtig K*, Hoan Ki6m, 
Ha NOl, CHXHCN V* Nam 

Bao cao tai chinh 

Cho nam tai chInh Ice't thuc ngay 31/12/2017 

21 . TIEN GUI CUA NHA DAU TU' 

31/12/2017 01/01/2017 

VND VND 
Titn giri cfia Nha au to ve giao dich chl•ng khoan theo 
phu•o'ng fink CTCK quan 1y 

302.515.286.894 210.672.870.941 

1. Nha dau to trong mac 302.515.286.894 210.672.870.941 
Tien gfili bit trir va thanh toan giao dich chl•ng khoin cfia 14.482.973.976 14.694.172.966 
Nha dau ttr 

1. Nha (fall to trong ntrac 14.024.789.788 14.237.380.126 

2. NM. dau to ntrac ngoai 458.184.188 456.792.840 

Tit'n giri cfia to chic phat hanh 83.392.575 

1. 	Tien gai ban chimg khoan bao lanh dai 1y phat hanh 83.392.575 

317.081.653.445 225.367.043.907 

22 . PHAI TRA NHA DAU Tlf 

31/12/2017 01/01/2017 

VND VND 

1. 	PIMA tra Nha dau tu' - Titn 	cfia Nha dau tu• sit -den girl 
giao dich chl•ng khan theo plarcrng thl•c CTCK quart ly 

316.998.260.870 225.283.651.332 

1.1. Nha dau to trong ntrac 316.540.076.682 224.826.858.492 

1.2. Nha dau to ntrac ngoai 458.184.188 456.792.840 

316.998.260.870 225.283.651.332 N, 

23 . PHAI TRA CO TITC, cOc VA LAI TRAI PHIEU !OA 
31/12/2017 01/01/2017 

VND VND 

Phai tra 	tirc, g6c va lai trai phiecti cho Nha dau hr 83.392.575 83.392.575 

83.392.575 83.392.575 

24 . PHAI TRA VAY CONG TY CHUNG KHOAN CUA NHA DAU Tit 

31/12/2017 01/01/2017 

VND VND 

1. Phai tra nghiep Nit) margin 248.489.329.358 198.146.804.686 

1.1 Phai tra goc margin 245.716.850.977 195.188.155.305 

Nha clan to trong mac 245.716.850.977 195.188.155.305 

1.2 Phdi tra1ai margin 2.772.478.381 2.958.649.381 

Nha ciciu tu trong ntrac 2.772.478.3.81 2.958.649.381 

2. Phai tra nghiep vu ling trait tin ban chl•ng khoin 33.151.940.120 18.144.795.694 

2.1 Phai tra g6c nghi0 vu img truck tin ban chimg khoan 33.151.940.120 18.144.795.694 

Nha cleiu to trong nu& 33.151.940.120 18.144.795.694 

281.641.269.478 216.291.600.380 .11 
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CONG TY Co PHAN CHUNG KHOAN DAU KHI 

SO 18 1,5,  Thtrimg Kiet, Han Kiem, 
Ha NOi, CHXHCN Viet Nam 

25 . THU NI10 

a) 	Lai, g ban cac tai san tai chinh 

Bfio cao tai chinh 
Cho nam tai chinh ket iliac ngay 31/12/2017 

 

SO luong ban  T8ng gia tri ban 

Lai, g ban chung khan nam nay Lai, g ban chimg khoin nam truoc 

T6ng gia von Lai 	 LO Lai L8 

Cfic tai sin tai chinh ghi nh4n th6ng qua laid (FVTPL) 

VND VND VND VND VND VND 

C$ phiOu niem yet 798.090.710 807.192.466 6.284.908 15.386.664 2.802.633.807 885.944.028 

Cong ty CP T4p down Haa Phat - - 594.303.329 

Cong ty CP VOIn tai Dan khi 587.043.209 - 

C6ng ty CP Duang Bien Haa 
48.260.580 

Cong ty CP V4n tai San phA.'m Ichi 
Quoc to 	 • 

117.771.500 

T6ng Cong ty CP Dich vu Tong hcrp 
Dk khi 

340.788.378 

TOng Cong ty khi Viet Nam - Cong 
ty,c6 plAri 	 13.000 754.000.000 754.000.000 

CO phieu niem yet khaz 	 4.318 44.090.710 53.192.466 6.284.908 15.386.664 1.621.287.269 379.123.570 

798.090.710 807.192.466 6.284.908 15.386.664 2.802.633.807 885.944.028 
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CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KHI 

S6 18 14 Tharong Kiet, Hoan Kiem, 	 Bac) can tai chinh 
HI Noi, CHXHCN Viet Nam 

	
Cho nam tai chinh kEt thric ngly 31/12/2017 

b) . Chenh Lech clanh gia lai cac tai san tai chinh 

Gil tri mua theo so 
ke toan 

Gil tri thi trLdnig 
hoc gil tri hqp 11 

Chenh lech dlnh gil 
tang nam nay 

Chenh lech dlnh gil 
giain nam nay 

Chenh lech diet' 

	

Chenh lech dlnh gil 	chinh so ke tan nam 

	

lai nam truac 	 nay 
VND VND VND VND 	 VND 

FVTPL 35.722.003.637 29.897.657.650 3.657.613.040 9.481.959.027 (5.824.345.987) 

Co phieu niem yet 35.722.003.637 29.897.657.650 3.657.613.040 9.481.959.027 (5.824.345.987) 
PPY 10.280.480.051 ' 	13.930.402.700 3.649.922.649 3.649.922.649 
VAF 20.397.865.528 10.925.010.000 9.472.855.528 (9.472.855.528) 
PAI 5.018.100.000 5.018.100.000 

Co phiL khac 25.558.058 24.144.950 7.690.391 9.103.499 (1.413.108) 

35.722.003.637 29.897.657.650 3.657.613.040 9.481.959.027 (5.824.345.987) 



CONG TY CO PHAN CHI:ING ICHOAN DAU Kilt 

SO 18 LS,  Thtrang KiAt, Hoan Ki6m, 
Ha Nai, CHXHCN ViAt Nam 

Bao cao tai chinh 
Cho nam tai chinh lc& thuc ngay 31/12/2017 

 

c)  Co tire Ira den lai phat sinh tir cac tai san tai chinh FVTPL, cac khoan 

Tir tai san tai chinh FVTPL 

Tir cac khoan cho vay 
Tir tai san tai chinh san sang a ban (AFS) 

cho vay, HTM, AFS 

Nam 2017 Nam 2016 

VND 
3.648.098.038 

31.353.616.908 
1.263.522.320 

VND 
1.853.571.190 

29.102.695.683 

36.265.237.266 30.956.266.873 

d)  Doanh thu ngoai thu nhOp cac tai san tai chinh 

Nam 2017 Nam 2016 

VND VND 

Thu nhAp hoat dAng khac 4.530.794.711 5.966.853.135 

Trong do: 
- 	Doanh thu tir tra ha g6c, lai trai phiec u va co tire dm to chhc 

phat hanh 

427.214.407 

- 	Doanh thu khac 4.103.580.304 5.966.853.135 .11 

iNC 
Cac khoan giam trir doanh thu 

Klt 
Thu nh4p thuan hoat dcing khac 4.530.794.711 5.966.853.135 

26 . CHI PHI NGOAI CHI PHI CAC TAI SAN TAI CHINH 

Nam 2017 Nam 2016 

VND VND 

Chi phi hoat 	cung cap dich vu khic 5.567.260.677 11.471.192.213 

- 	Chi phi Bich vu tai chinh khac 4.018.675.342 4.446.052.444 

- 	Chi phi rig phang phai thu kW) dai va x6r ly ton that phai thu 
kh6 dai ve cung cap (rich vu chimg khoan 

1.548.585.335 7.025.139.769 

5.567.260.677 11.471.192.213 

27 . DOANH THU HOAT DQNG TAI CHINH 

Nam 2017 Nam 2016 

VND VND 

Chenh lAch tsr gid h6i dodi 31.915.295 5.420.778 

- 	Lai che'nh Zech ty gia cla thuc hi*n 31.915.295 5.420.778 

Doanh thu lai lien 	Ichang icjr han 2.494.712.714 5.067.018.360 

c 
2.526.628.009 5.072.439.138 

t 



Bao cao tai chinh 

Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2017 

CONG TY CO PHAN CH1TNG KHOAN DAU KHi  

SO 18 LST Thuong Kiet, Hoan Kiem, 
Ha NOi, CHXHCN Viet Nam 

28 . CHI PHi TAI CHINH 

Chenh Lech 18 ty' gia hOi doai 

- 	Lo chinh Tech 	gia dc7 Ow hien 

- 	L3 chinh tech 13) gia chwa thuc hien 

Nam 2017 Nam 2016 

VND 
39.715.028 
39.660.001 

55.027 

VND 
6.412.818 
6.412.818 

39.715.028 6.412.818 

29 . CHI PHI" QUAN LY CONG TY CIIVNG KHOAN 

Nam 2017 Nam 2016 

VND VND 

Chi phi prong va cdc khoan theo luong 8.156.284.178 7.578.708.915 

Kinh phi cong doan, BHXH, BHYT, BHTN 1.185.421.145 727.241.001 

Chi phi vat to van phang 332.582.050 323.998.111 

Chi phi cong cp, dung cu. 170.334.374 130.334.258 

Chi phi khan hao TSCD, BDSDT 284.823.624 706.069.165 

Chi phi thue, phi va le phi 1.574.459.481 1.527.710.942 

Chi phi du phong 180.036.045 2.363.361.152 

Chi phi dich vu mua ngoai 10.191.089.910 9.759.267.345 

Chi phi khac 7.150.290.278 5.224.636.126 

29.225.321.085 28.341.327.015 

30 . LAI CO BAN TREN CO PHIEU 

Viet tinh loan tai co ban ten c6 phieu co the phan phOi cho caz co dOng so him c8 phan ph6 thong eta Cong ty 
duct thuc hien dua tren cdc so lieu sau : 

Nam 2017 Nam 2016 

VND VND 

Tong lqi nhuan sau thue 17.745.646.505 5.011.693.347 

Loi nhuan phan b6 cho co phieu ph6 thOng 17.745.646.505 5.011.693.347 

CO phi& ph8 thOng hru hank bbh quan trong nam 59.841.300 59.841.300 

Lai co ban tren co phieu 297 	 84 
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Bdo eau tai chfnh 

Cho nam tai chinh ket thtic ngay 31/12/2017 

CONG TY CO PHAN CHU'NG 1CHOAN DAU K111 

86 18 L Thuong Kiet, Han Kiem, 
Ha NOi, CHXHCN Viet Nam 

31 . CONG CV TAI CH1NH 
Cac loci cong cu tai chinh cua Cong ty bao gOm: 

Gia tri s6 ke toan 

31/12/2017 01/01/2017 

Gid gOc 	Du phOng Gia gOc Du phong 

VND 	 VND 

Tien va cdc khoan 

VND VND 

tuong throng tien 	51.287.862.886 97.045.292.907 

Cac tai san tai 
chinh ghi nh4ri 
thong qua lai/18 	29.897.657.650 30.728.161.393 (7.938.078.713) 

Tai san tai chinh 
san sang de ban 	210.089.956.244 227.608.056.244 (6.200.000.000) 

Cac khoan cho vay 	278.868.791.097 213.332.950.999 

Cac khoan phai thu 	62.746.268.413 	(11.677.030.466) 67.252.194.341 (9.948.409.086) 

632.890.536.290 	(11.677.030.466) 635.966.655.884 (24.086.487.799) 

31/12/2017 01/01/2017 

VND VND 

Phai tra ngu6i ban, phai tra hog Ong giao dich chang khan va 
phai tra khac 36.336.435.450 34.067.359.470 

Chi phi phai tra 734.814.259 926.186.719 

37.071.249.709 34.993.546.189 

Theo quy dinh tai Thong to 210/2009/TT-BTC, Thong to 146/2014/TT-BTC, va Thong to 334/2016/TT-BTC, 
tai san tai chinh va nc phai tra tai chinh da &rot ddnh gia tai theo gid tri hop 1Y tai ngay ket iliac nam tai chfnh. 

Quin ISr rai ro tat chinh 

Rui ro tai chfnh caa Cong ty bao g6m rui ro thi toting, rui ro tin dung va rai ro thanh khan. Cong ty da xay 

dung he thong kiem soat Wham dam bao sit can bang b mac hop 15,  gift chi phf rai ro phat sinh va chi phi quart 1y 

rai ro. Ban Giam dOc COng ty có trach nhiem theo doi quy trinh quan 1Y,  rai ro de dam bao sir can bang hop 1y 

gitta rui ro va kiem sat raj ro. 

Red ro thi trirerng 

Hog dung kinh doanh caa Conety se chit yeu chiu nii ro khi có sir thay doi ve gia, ty gia hoi dodi va lai sat. 

Rtii ro ve gia: 

Cong ty chiu rui ro ve gia cua cdc dog cu von phai sinh cdc khoan dau 	phieu ngart han va dai han do 

tinh thong chac chin ve gid tuong lai 	co phieu dau ttr. Cac khan dau to co phieu dai han dui:Fe nam giu vai 
muc dich chien lucre lau dai, tai thai diem ket fink nam tai chinh Cong ty chua cO ke hoach ban cac khoan dau to 

• .4 
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CONG TY CO PHAN CH15 NG 1CHOAN DAU Kill 

S6 181,1 ThuOng Kiel, Hoan Kiem, 
Ha N6i, CHXHCN Viet Nam 

Bao cao tai chinh 
Cho 'tam tai chinh ket thdc ngay 31/12/2017 

Tai ngay 31/12/2017 
Cac tai san tai 
chinh ghi n.h6n 
thong qua laia 
Tai san tai chinh 
san sang de" ban 

Tai ngay 01/01/2017 
Cac tai san tai 
chinh ghi nh6n 
thong qua lai/18" 
Tai san tai chinh 
san sang de ban 

Tir 1 nam 	Tren 1 nam 
trer xu6ng 	den 5 nam Tren 5 nam 	 COng 

VND 	 VND VND 	 VND 

29.897.657.650 29.897.657.650 

210.089.956.244 210.089.956.244 

239.987.613.894 239.987.613.894 

22.790.082.680 22.790.082.680 

221.408.056.244 
221.408.056.244 

244.198.138.924 244.198.138.924 

Rui ro ve ty gia hoi dodi: 

C6ng ty chiu rui ro ye ty gia do gid tri hop 11 dm cac lang tien trong tuong lai eta mitt cong co tai chinh se Wen 
dung theo nheng thay doi cua ty gia ngoai to khi cac khoan vay, doanh thu va chi phi dm Cong ty &roc thirc hien 
bang don vi tien to khac vai de'ing Viet Nam. 

Rfii ro v6' mi. suit: 

COng ty chiu rdi ro ye lai suit do gia tri hop 15,  cua cac luting tien trong tuong lai cfia mOt ding co tai chinh se 
Bien dung theo nheng thay doi cua lai mat thi tnrbng khi Cong ty cO phat sinh cac khoan fien gfri co hoc Ithong 
CO ky han, cac khoan vay va no chill lai suit tha n6i. Cong ty quan ly raj ro lai suit bang cach phan tich tinh hinh 
canh tranh ten thi tnrOng de cO &roc cac lai suit co Ioi cho moc dich cua Cong ty. 

Red ro tin dyng 

Rfii ro tin dung la nil ro ma mOt ben tham gia trong mOt cong co tai chinh hoac hop d8ng kh6ng cO Icha nang tinrc 
hien dtroc ngifia vu cua minh din clan ton that y6 tai chinh cho Cong ty. COng ty cO cac rui ro tin dung tir hog 
dOng kinh doanh (chit yeu d6i vOi cac khoan phai thu khach hang) va hog dOng tai chinh (bao g6mtitn gin ngan 
hang, cho vay va cac cong co tai chinh khac). 

Tir 1 nam 	Teen 1 nam 
tra xu6ng 	den 5 nam Tren 5 nam 	 COng 

Tai ngay 31/12/2017 

VND 	 VND VND 	 VND 

Tien va cac Ichohn 
tuong dtrang teen 

51.287.862.886 51.287.862.886 

Cac khoan cho vay 278.868.791.097 278.868.791 97 
Cac khoan phai thu 51.069.237.947 51.069.237.947 

381.225.891.930 381.225.891.930 
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VND VND 	 VND 

CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU Kid 

So 18 Ly Thuong Kiet, Hoan Kiem, 
Ha Ni,e CHXHCN Viet Nam 

Bio cao tai chinh 
Cho nam tai chinh ket thdc ngay 31/12/2017 

AM, 

Tir 1 nam 	Tren 1 nam 
tro.xuang 	den 5 nam COng 

VND 

Tai ngay 01/01/2017 
Tien va cac khoan 
tucrng duong tien 
Cdc khoan cho vay 
Cac khoan phai thu 

97.045.292.907 

213.332.950.999 
57.303.785.255 

367.682.029.161 

97.045.292.907 

213.332.950.999 

57.303.785.255 

367.682.029.161 

YIN 

Rui ro thanh khan 

Rui ro thanh khoan la roi ro Cong ty gap kho khan khi thuc hian cac lea vu tai chinh do thieu von. Rui ro thanh 
khoan cua Cong ty chit ygu phat sinh tir viec cac tai san tai chinh va ng phai tra tai chinh co cac thtri diem dao 
han khdc nhau. 

Thoi han thanh toan cua cac khoan ng phai tra tai chinh dua ten cac khoan thanh toan du kien theo hop dog 
(tren co sa clang tien cfm cac khoan goc) nhu sau: 

Tir 1 nam 
fro* xuOng 

Tren 1 nam 
den 5 nam 	Tren 5 nam COng 

VND 

36.246.435.450 

VND 	 VND 

90.000.000 

VND 

36.336.435.450 

734.814.259 734.814.259 4 N( 
A 

36.981.249.709 90.000.000 37.071.249.709 • it>" 

33.977.359.470 90.000.000 34.067.359.470 

926.186.719 926.186.719 

34.903.546.189 90.000.000 34.993.546.189 

Tai ngay 31/12/2017 
Phai tra ngtr6i ban, 
phai tra 1101 dOng 
giao dich chirng 
khoan va phai tra 
khdc 
Chi phi phai tra 

Tai ngay 01/01/2017 
Phai tra ngtrei ban, 
phai tra hog do, ng 
giao dich chirng 
khoan va phai tra 
Ichac 
Chi phi phai tra 

Cong ty cho fang mite d0 tap trung rid ro doi vai vi'ec tra ng la thap. Cling ty có Icha nang thanh toan cac khoan 
ng den han tit dong tien tir heat dung kinh doanh va tien thu tir cac tai san tai chinh ddo han. 

33 NHONG SU KIEN PRAT SINH SAU NGAY KET THfIC KY ICE TOAN NAM 

Khong co su kien trcrig yeu nao xay ra sau ngay ket thuc ram tai chinh doi hoi dugc diet chinh hay cong b6 ten 
Ban can tai chinh. 

17,  

CO P

.ON  

NG 

PM, 

Tren 5 nam 
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CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN DAU KHI 

SO 18 1,5,  Themg Kiat, Hoan 
	 Bit) cao tai chinh 

Ha N6i, CHXHCN Vi't Nam 	 Cho nam tai chinh k6t thilc ngay 31/12/2017 

34 . BAO CAO BO PH./),N 
Theo linh vtic kinh doanh 

Hoat Ong moi 
hm ky chimg khoan 

Hoat dOng dau ttr to 
doanh 

Hoat Ong to van tai 
chinh, bao lath phat 

hanh Cac hoat Ong khac 
T6ng Ong cac b6 

phan 
TOng Ong town 

doanh nghib 
VND VND VND VND VND VND 

Doanh thu hog Ong 34.136.914.982 8.578.796.991 10.090.822.045 35.884.411.619 88.690.945.637 88.690.945.637 
Chi phi hoat Ong 32.282.565.586 (3.495.975.233) 9.939.779.426 5.567.260.677 44.293.630.456 44.293.630.456 
Doanh thu khOng plan b6 2.526.628.009 2.526.628.009 
Chi phi Ichong phan b6 29.265.036.113 29.265.036.113 

Kit qua hoat dOng 1.854.349.396 12.074.772.224 151.042.619 30.317.150.942 17.658.907.077 17.658.907.077 

Tai san bit) phan trqc tip 10.355.784.012 240.270.273.494 3.717.544.434 289.262.199.847 543.605.801.787 543.605.801.787 
Tai san Wing phan bO' 103.629.331.910 103.629.331.910 

TOng tai san 10.355.784.012 240.270.273.494 3.717.544.434 289.262.199.847 647.235.133.697 647.235.133.697 

Ng phai tra b6 phan true tit') 1.272.106.406 34.105.828.270 35.377.934.676 35.377.934.676 
Na phai tra khong phan 1) .6 3.710.636.147 3.710.636.147 

TOng nq phai tra 1.272.106.406 34.105.828.270 39.088.570.823 39.088.570.823 

Theo khu vtyc dia 15,  

Toan b0 hoat doTng kinh doanh cua Cong ty din ra teen lath the') V4t Nam do vay aing ty IchOng thkro hi0 lap bao cao b6 phan theo khu vi..rc dia Ur. 

LI  2% 
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CONG TY CO PHAN CHUNG MOAN DAU Kid 

S6 18 1,9 Thuang Kiet, Hoan Kiem, 	 Baia cao tai chinh 
Ha Nai, CHXHCN Viet Nam 

	
Cho nam tai chinh ket thitc ngay 31/12/2017 

35 . NGHIVP VU VA SO DU Vbi CAC BEN 

Trong nam, Cong ty cO giao dich vori cac ben 

Doanh thu 

LIEN QUAN 

lien quan nhu sau: 

Mai quan he Nam 2017 Nam 2016 
VND VND 

Tap doan Dau khl Viet Nam Ben lien quan cua 
co 'long lan 

7.157.797.045 7.366.554.831 

S6 du voi cac ben lien quan tai ngay ket thitc nam tai chinh: 

Mai quan he 31/12/2017 01/01/2017 
VND VND 

Tien giii 

Ngan hang TMCP Dai chung Viet Nam Co &lig lan 26.396.726.934 86.118.544.841 

Phai thu 
Tap doan Dau khi Viet Nam Ben lien quan cita 

co long lan 
270.848.868 270.848.868 

•••••• 

Ngoai cac thong tin ve cac ben lien quan da dtroc trinh bay a tren, giao dich vai cac ben lien quan khdc nhu sau: 

Nam 2017 	Nam 2016 

	

VND 
	

VND 
Thu nhap cua Giam doe 
	 601.723.100 

	
632.856.420 

Thu nhap dm Hai clang Quin tri va nhfing nguai quail ly khac 
	

1.927.608.859 
	

2.346.436.321 

36 . SO LIEU SO SANH 

SO lieu so sanh la so. lieu ten Bdo cao tai chinh cho nam tai chinh ket fink ngay 31 thang 12 nam 2016 da 
COng ty TNHH Deloitte Viet Nam kiem town. 	 Ty 

Tix 01/01/2017, Lust Ke todn cho phep dp (long nguyen tac gid tri hop 19 nen Cong ty ip dung nguyen ger' 
hop 19 trong ghi nhan gia tri tai san tai chinh cho nam tai chinh ket thiic ngay 31 thang 12 ram 2017, C 
ldiong thuc hien dieu chinh hai to cac chi tieu lien quan den gid tri hop 19 tren Bao cao tai chinh cho 
chinh ket thuc tai ngay 31/12/2016. 

Trait Thi Minh Hitn 
Nguoi lap 

Dinh Thi Lan Phuong 
Kt toan truong Argil -62/ •ttlitn. -11 

1 
Ha N0i, ngay 28 Mang 03 nam 2018 	of 
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