
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT Mẫu số B01-CTQ (ban hành theo TT

Tầng 9, tòa nhà TTC, lô B1A, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội số 125/2011/TT-BTC ngày 5/9/2011)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II - 2018

Chỉ tiêu Mã số
Thuyết 
minh

 Số cuối quý  Số đầu năm 

1 2 3 4 5

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 1

A- TÀI SẢN NGẮN HẠN(100 = 110 + 120 + 130 + 140 
+ 150)

100     120,148,011,036.00      117,929,797,617.00 

I.Tiền và các khoản tương đương tiền 110             4,371,550,043.00              5,838,969,328.00 

1. Tiền 111             1,871,550,043.00              1,338,969,328.00 

2. Các khoản tương đương tiền 112             2,500,000,000.00              4,500,000,000.00 

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120         110,250,924,994.00          108,393,462,496.00 

1. Đầu tư ngắn hạn 121         128,126,424,994.00          126,747,362,496.00 

2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn(*) 129          (17,875,500,000.00)           (18,353,900,000.00)

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130             4,478,757,099.00              2,681,411,800.00 

1. Phải thu của khách hàng 131               512,262,289.00                400,000,000.00 

2. Trả trước cho người bán 132

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133

4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ 134             1,502,603,611.00              1,282,848,656.00 

5. Các khoản phải thu khác 135             3,824,546,221.00              2,359,218,166.00 

6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*) 139           (1,360,655,022.00)            (1,360,655,022.00)

IV. Hàng tồn kho 140

V. Tài sản ngắn hạn khác 150             1,046,778,900.00              1,015,953,993.00 

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151               185,456,084.00                153,057,673.00 

2. Thuế GTGT được khấu trừ  152

3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154               851,322,816.00                852,896,320.00 

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157

5. Tài sản ngắn hạn khác 158                 10,000,000.00                  10,000,000.00 

B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 250 + 260) 200       50,125,401,360.00        50,129,391,360.00 

I. Các khoản phải thu dài hạn 210

1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211

2.Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212

3. Phải thu dài hạn nội bộ 213

4. Phải thu dài hạn khác 218

5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*) 219

II. Tài sản cố định 220                                  -                                     -   

1. Tài sản cố định hữu hình 221                                  -                                     -   

- Nguyên giá 222               103,208,600.00                103,208,600.00 

- Giá trị hao mòn luỹ kế(*) 223              (103,208,600.00)               (103,208,600.00)

2. Tài sản cố định thuê tài chính 224

- Nguyên giá 225

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226

3. Tài sản cố định vô hình 227

- Nguyên giá 228

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229

4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230

III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250           50,000,000,000.00            50,000,000,000.00 

1. Đầu tư vào công ty con 251           50,000,000,000.00            50,000,000,000.00 

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252

3. Đầu tư dài hạn khác 258

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259                                  -                                     -   

IV. Tài sản dài hạn khác 260               125,401,360.00                129,391,360.00 

1. Chi phí trả trước dài hạn 261                   9,310,000.00                  13,300,000.00 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng



Chỉ tiêu Mã số
Thuyết 
minh

 Số cuối quý  Số đầu năm 

1 2 3 4 5

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262

3. Tài sản dài hạn khác 268               116,091,360.00                116,091,360.00 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270     170,273,412,396.00      168,059,188,977.00 

A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300         2,734,203,027.00          2,558,094,299.00 

I. Nợ ngắn hạn 310             2,734,203,027.00              2,558,094,299.00 

1.Vay ngắn hạn 311

2. Phải trả người bán 312                                   -   

3. Người mua trả tiền trước 313             1,333,333,333.00              1,333,333,333.00 

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314                 21,515,623.00                  39,882,060.00 

5. Phải trả người lao động 315

6. Chi phí phải trả 316

7. Phải trả nội bộ 317

8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319               465,175,109.00                546,904,965.00 

9. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320

10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323               659,528,275.00                454,727,366.00 

11. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 327

12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 328               254,650,687.00                183,246,575.00 

II. Nợ dài hạn 330                                  -                                     -   

1. Phải trả dài hạn người bán 331

2. Phải trả dài hạn nội bộ 332

3. Phải trả dài hạn khác 333

4. Vay và nợ dài hạn 334

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336

7. Dự phòng phải trả dài hạn 337

8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 338

9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 339

10. Quỹ dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư 359

B - VỐN CHỦ SỞ HỮU 400     167,539,209,369.00      165,501,094,678.00 

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411         110,000,000,000.00          110,000,000,000.00 

2. Thặng dư vốn cổ phần 412                 15,110,000.00                  15,110,000.00 

3. Vốn khác của chủ sở hữu 413

4. Cổ phiếu quỹ (*) 414              (639,210,000.00)               (639,210,000.00)

5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415

6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416

7. Quỹ đầu tư phát triển 417

8. Quỹ dự phòng tài chính 418             1,026,066,038.00              1,026,066,038.00 

9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419             1,026,066,038.00              1,026,066,038.00 

10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420           56,111,177,293.00            54,073,062,602.00 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) 440     170,273,412,396.00      168,059,188,977.00 

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2

1. Tài sản cố định thuê ngoài 001

2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ 002

3. Tài sản nhận ký cược 003

4. Nợ khó đòi đã xử lý 004

5. Ngoại tệ các loại 005

6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ 006             7,475,000,000.00              7,475,000,000.00 

Trong đó: 3

6.1. Chứng khoán giao dịch 007             7,475,000,000.00              7,475,000,000.00 

6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch 008

6.3. Chứng khoán cầm cố 009

6.4. Chứng khoán tạm giữ 010

6.5. Chứng khoán chờ thanh toán 011

6.6. Chứng khoán phong toả chờ rút 012

6.7. Chứng khoán chờ giao dịch 013

6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay 014

6.9 Chứng khoán sửa lỗi giao dịch 015



Chỉ tiêu Mã số
Thuyết 
minh

 Số cuối quý  Số đầu năm 

1 2 3 4 5

7. Chứng khoán chưa lưu ký của Công ty quản lý quỹ 020             1,007,420,000.00              1,220,750,000.00 

8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác 030               516,825,085.00                699,043,626.00 

- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước 031               516,825,085.00                699,043,626.00 

- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài 032                                   -   

9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác 040         138,128,228,697.00          133,293,234,551.00 

9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước 041         138,128,228,697.00          133,293,234,551.00 

9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài 042                                  -                                     -   

10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác 050           58,152,564,049.00            58,123,322,387.00 

11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác 051             3,999,475,106.00              3,839,182,341.00 

-                          -                           

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Vũ Hoài Anh

 (Ký, họ tên)     (Ký, họ tên, đóng dấu)

Vũ Hoài Anh Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2018

 Kế toán trưởng         Tổng Giám đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT Mẫu số B02-CTQ (ban hành theo TT

Tầng 9, tòa nhà TTC, lô B1A, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội số 125/2011/TT-BTC ngày 5/9/2011)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II - 2018

Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh QII-2018 QII-2017
Lũy kế từ đầu năm nay 

đến cuối Quý II-2018

Lũy kế từ đầu năm 

nay đến cuối Quý II-

2017

1. Doanh thu 1 VI.28 523,119,835           476,611,717          1,174,575,981            928,645,805          

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 2 VI.29 -                          -                         -                              -                         

3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=1-2) 10           523,119,835           476,611,717          1,174,575,981            928,645,805          

4. Chi phí hoạt động kinh doanh 11 VI.30 647,509,435           727,855,261          1,292,072,055            1,454,013,677       

5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11) 20 (124,389,600)          (251,243,544)         (117,496,074)             (525,367,872)         

          

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.31 1,780,563,531        5,951,371,177       3,612,339,617            7,283,707,728       

7. Chi phí tài chính 22 VI.32 (1,008,021,832)       636,292,400          (474,580,932)             (3,398,927,200)      

8. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25           749,548,460           740,123,356          1,448,919,751            1,517,701,292       

9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-25) 30           1,914,647,303        4,323,711,877       2,520,504,724            8,639,565,764       

          

10. Thu nhập khác 31           9,967                      5,300,000              9,967                          5,300,000              

11. Chi phí khác 32           -                          -                         -                              -                         

12. Lợi nhuận khác (40=31-32) 40           9,967                      5,300,000              9,967                          5,300,000              

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUÂT KINH DOANH
Từ 1-4-2018 đến 30-6-2018



Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh QII-2018 QII-2017
Lũy kế từ đầu năm nay 

đến cuối Quý II-2018

Lũy kế từ đầu năm 

nay đến cuối Quý II-

2017

          

13. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40) 50 1,914,657,270        4,329,011,877       2,520,514,691            8,644,865,764       

14. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.33 -                          -                         -                              -                         

15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.34 -                         -                              -                         

16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52) 60 1,914,657,270        4,329,011,877       2,520,514,691            8,644,865,764       

17. Lãi trên cổ phiếu 174.93                    395.52                   230.29                        789.85                   

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Vũ Hoài Anh

 Kế toán trưởng 
 (Ký, họ tên) 

Vũ Hoài Anh

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2018

        Tổng Giám đốc
    (Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Thu Nguyệt



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT Mẫu số B03-CTQ (ban hành theo TT số
Tầng 9, tòa nhà TTC, lô B1A, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 125/2011/TT-BTC ngày 5/9/2011)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II - 2018

Đơn vị tính: VND

Quý II - 2018 Quý II - 2017
1 2 3 4                                    5                                   

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 1

1. Tiền thu từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu 

khác
01 704,031,505.00            297,580,985.00           

2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, 

dịch vụ 
02 (593,885,441.00)           (765,834,619.00)          

3. Tiền chi trả cho người lao động 03 (754,027,905.00)           (1,744,002,757.00)      

4. Tiền chi trả lãi vay 04

5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05

6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 174,146,612.00            5,120,897,020.00        

7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 07 (313,266,659.00)           (3,422,665,913.00)      

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (783,001,888.00)           (514,025,284.00)          

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 2

1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21

2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22

3. Tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23

4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác 24

5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 (6,500,000,000.00)       (61,000,000,000.00)    x

6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 6,500,000,000.00         36,837,488,873.00      x

7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia 27 4,496,017,787.00        

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 -                                (19,666,493,340.00)    

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 3

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu, nhận vốn góp của chủ sở 

hữu 
31

2. Tiền chi trả vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty 

đã phát hành
32

3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33

4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34

5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 -                                -                               

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 (783,001,888.00)           (20,180,518,624.00)    

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 5,838,969,328.00         27,721,575,868.00      

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 5,055,967,440.00         7,541,057,244.00        

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Vũ Hoài Anh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 
(Phương pháp trực tiếp)

Quý II- 2018

Nguyễn Thị Thu NguyệtVũ Hoài Anh

Chỉ tiêu Mã số
Thuyết 
minh

Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2018

 Kế toán trưởng         Tổng Giám đốc
 (Ký, họ tên)     (Ký, họ tên, đóng dấu)



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT Mẫu số B05-CTQ (ban hành theo TT

Tầng 9, tòa nhà TTC, lô B1A, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội số 125/2011/TT-BTC ngày 5/9/2011)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II - 2018

Đơn vị tính: VND

Tăng (Giảm) Tăng (Giảm)

A B 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 110,000,000,000 110,000,000,000 110,000,000,000 110,000,000,000

2. Thặng dư vốn cổ phần 15,110,000 15,110,000 15,110,000 15,110,000

4. Cổ phiếu quỹ -639,210,000 -639,210,000 -639,210,000 -639,210,000

8. Quỹ dự phòng tài chính 1,026,066,038 1,026,066,038 1,026,066,038 1,026,066,038

9. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 1,026,066,038 1,026,066,038 1,026,066,038 1,026,066,038

10. Lợi nhuận chưa phân phối (*) VIII 54,073,062,602 54,678,920,023 717,290,562 -111,433,141 1,914,657,270 -482,400,000 54,678,920,023 56,111,177,293

Cộng 165,501,094,678 166,106,952,099 717,290,562 -111,433,141 1,914,657,270 -482,400,000 166,106,952,099 167,539,209,369

(*) Số tăng/(giảm) trong năm bao gồm số tăng/(giảm) do lợi nhuận/(lỗ) trong năm và số trích lập các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu và quỹ khen thưởng, phúc lợi

Người lập biểu

Vũ Hoài Anh

Báo cáo Tình hình biến động vốn chủ sở hữu
Quý II - 2018

Quý trước (I-

2018)

Quý này (II-

2018)

Quý trước (I-

2018)

Quý này (II-

2018)

Số dư cuối quý
Thuyết 

minh
Chỉ tiêu

Số dư đầu quý Số tăng/(giảm)

Quý trước (I-2018) Quý này (II-2018)

Kế toán trưởng

Vũ Hoài Anh

Lập ngày 20 tháng 7 năm 2018

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Thu Nguyệt



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT Mẫu số B09-CTQ (ban hành theo TT
Tầng 9, tòa nhà TTC, lô B1A, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội số 125/2011/TT-BTC ngày 5/9/2011)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II-2018

I- Đặc điểm hoạt động của Công ty
1 - Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
2 - Lĩnh vực hoạt động: Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán; Quản lý danh mục đầu tư CK
3 - Ngành nghề kinh doanh: Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán; Quản lý danh mục đầu tư CK
4 - Tổng số công nhân viên và người lao động: 12

Trong đó:
- Nhân viên quản lý 2 Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Ngô Thanh Hải
- Tuyển dụng mới Ngô Thanh Huyền
- Chuyển công tác Nguyễn Lệ Hằng
- Kỷ luật 0
- Những người đã được cấp CCHN 10
Tên Chứng chỉ số Ngày cấp

1 Bà Vũ Hoài Anh 000796/QLQ 14-Nov-11
2 Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt 000795/QLQ 14-Nov-11
3 Ông Ngô Thanh Hải 001031/QLQ 13-Nov-13
4 Bà Phạm Bích Ngọc 001243/QLQ 7-Apr-15
5 Nguyễn Thục Anh 000959/QLQ 7-Jun-13
6 Đoàn Thị Vân Anh 000793/QLQ 14-Nov-11
7 Lã Thị Xuân Anh 001384/QLQ 29-Feb-16
8 Nguyễn Huy Hoàng 001381/QLQ 16-Feb-16
9 Nguyễn Thị Thu Hương 001540/QLQ 6-Mar-17

10 Nguyễn Tố Uyên 001582/QLQ 29-Jun-17

5- Đặc điểm hoạt động của Công ty trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
1- Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 1/1 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán và nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi 

các đồng tiền khác: Đồng Việt Nam (VND)

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng
1 - Chế độ kế toán áp dụng: 

Chế độ kế toán cho công ty Quản lý Quỹ theo thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 5/9/2011 của BTC
2 - Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính kèm theo được trình 

bày bằng Đồng Việt Nam(VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt 
Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam áp dụng cho Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quy định 
hiện hành có liên quan tại Việt Nam.

3 - Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán máy

IV- Các chính sách kế toán áp dụng
1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Tiền và các khoản tương đương tiền 

bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi không kỳ hạn, các khoản đầu tư ngắn hạn, có tính thanh khoản 
cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị.
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.

2- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): TSCĐ được trình bày theo nguyên giá trừ 
giá trị hao mòn lũy kế
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): khấu hao theo Phương pháp đường thẳng 
dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản (Thiết bị văn phòng - 3 năm)

3- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính
- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát: Các 
khoản đầu tư vào các Công ty con là các khoản đầu tư vào các đơn vị  do Công ty có quyền kiểm soát. 
Quyền kiểm soát tồn tại khi Công ty có quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của đơn vị nhằm 
thu được lợi ích từ các hoạt động của các đơn vị đó. Các khoản đầu tư vào Công ty con được phản ánh theo 
nguyên giá.
- Các khoản đầu tư chứng khoán
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Dự phòng giảm giá cho các khoản đầu tư 
chứng khoán được Công ty tham khảo theo hướng dẫn tại Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 6/10/2014 do 
Bộ Tài chính ban hành.
Đối với chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán, giá chứng khoán thực tế trên thị trường là giá 
đóng cửa tại ngày gần nhất có giao dịch tính đến ngày trích lập dự phòng.
+ Đối với các chứng khoán đăng ký giao dịch (cổ phiếu đăng ký giao dịch tại Upcom), giá chứng khoán thực 
tế trên thị trường là giá đóng cửa tại ngày gần nhất có giao dịch tính đến ngày trích lập dự phòng. 
+ Đối với các chứng khoán vốn của các công ty chưa niêm yết và chưa đăng ký giao dịch trên thị trường giao 
dịch của các Công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom) thì giá chứng khoán thực tế trên thị trường làm cơ sở 
để trích lập dự phòng là giá trung bình của các mức giá giao dịch thực tế theo báo giá của ba (03) công ty 
chứng khoán có giao dịch tại thời điểm gần nhất với thời điểm trích lập dự phòng nhưng không quá một tháng
tính đến ngày trích lập dự phòng. Trường hợp chứng khoán không có giao dịch thực tế phát sinh trong khoảng
thời gian trên thì Công ty không thực hiện trích lập dự phòng.
+ Đối với chứng khoán niêm yết bị hủy hoặc bị đình chỉ giao dịch, bị ngừng giao dịch kể từ ngày giao dịch thứ
sáu trở đi, giá chứng khoán thực tế là giá trị sổ sách tại ngày lập bảng cân đối kế toán gần nhất. 

4- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
- Chi phí trả trước ngắn hạn: Công cụ và dụng cụ bao gồm các tài sản Công ty nắm giữ để sử dụng trong quá 
trình hoạt động kinh doanh bình thường, với nguyên giá của mỗi tài sản thấp hơn 30 triệu VND và do đó không 
đủ điều kiện ghi nhận là tài sản cố định theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013. Nguyên giá của
công cụ và dụng cụ được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong thời gian 1 năm.
- Chi phí khác
- Chi phí trả trước dài hạn: Chi phí này được ghi nhận ban đầu theo nguyên giá, và được phân bổ theo
phương pháp đường thẳng trong vòng 2-3 năm.

5- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
6- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi

Dự phòng nợ phải thu khó đòi cho các khoản nợ quá hạn được trích lập theo Thông tư số 228/2009/TT-BTC
ngày 7/12/2009 do Bộ tài chính ban hành.

7- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu
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Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận trên cơ sở vốn thực góp của các Cổ đông tại Công ty theo tổng số 
vốn điều lệ đã được đăng ký.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá tài sản
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Là lợi nhuận còn lại từ hoạt động kinh doanh sau khi đã 
phân phối vào các quỹ và chia cổ tức

8- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
- Doanh thu hoạt động nghiệp vụ: Doanh thu hoạt động nghiệp vụ bao gồm doanh thu từ hoạt động quản lý 
quỹ đầu tư chứng khoán, và danh mục đầu tư chứng khoán, các khoản doanh thu này được ghi nhận trên báo 
cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở hợp đồng ký kết và giá trị thực tế thực hiện.
- Doanh thu hoạt động tài chính:
+ Hoạt động tự doanh chứng khoán: Lãi/Lỗ từ hoạt động tự doanh chứng khoán được ghi nhận là doanh thu 
hoặc chi phí hoạt động tài chính. Đối với chứng khoán đã niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán, doanh 
thu hoặc chi phí hoạt động tự doanh chứng khoán được ghi nhận trên cơ sở Thông báo khớp lệnh từ Sở Giao 
dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Đối với 
chứng khoán chưa niêm yết, doanh thu hoặc chi phí tự doanh chứng khoán được ghi nhận khi hoàn thành việc 
chuyển giao quyền sở hữu cho người mua.
+ Doanh thu hoạt động đầu tư là lãi thu được từ cổ phiếu và trái phiếu. Lãi đầu tư cổ phiếu được ghi nhận 
trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở thông báo chia lãi của tổ chức có cổ phần do Công ty 
nắm giữ. Lãi đầu tư trái phiếu được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở dồn tích.

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Như mục 8
10- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại: 

Thuế TNDN thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại
Số thuế phải trả hiện tại được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế khác với lợi 
nhuận thuần được trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì thu nhập chịu thuế không bao gồm 
các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang sang, nếu 
có) và ngoài ra không bao gồm các chỉ tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ.
Thuế thu nhập hoãn lại được tính dựa trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thu nhập 
của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên báo cáo tài chính và được ghi nhận theo phương pháp bảng cân 
đối kế toán. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời còn 
tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để 
khấu trừ các khoản chênh lệch tạm thời.
Thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ 
phải trả được thanh toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và 
chỉ ghi vào vốn chủ sở hữu khi khoản thuế đó có liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ 
sở hữu.
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi công ty có quyền hợp 
pháp để bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và khi các tài sản 
thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp được 
quản lý bởi cùng một cơ quan thuế và Công ty có dự định thanh toán thuế thu nhập. 
Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế.

11- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán
Đơn vị tính: đồng Việt nam

01- Tiền

30-Jun-18 31-Dec-17 6/30/2018 12/31/2017
- Tiền mặt -                             -                                                        Cuối quý Đầu quý
- Tiền gửi ngân hàng 1,871,550,043           1,338,969,328                                     Cuối năm Đầu năm
- Tương đương tiền             2,500,000,000 4,500,000,000                                     

CỘNG             4,371,550,043                                       5,838,969,328 

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

Số lượng CP Giá trị Số lượng CP Giá trị
- Công ty CP Đầu tư và Phát 
triển hạ tầng Hoàng Thành 100,742   1,626,424,994           122,075                1,970,834,718                                     

Công ty Cổ phần Nông nghiệp 
Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 747,500   25,500,000,000         747,500                25,500,000,000                                   
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn 
hạn (17,875,500,000)        (18,353,900,000)                                  
- Hợp đồng tiền gửi 101,000,000,000 99,276,527,778

CỘNG 110,250,924,994       108,393,462,496                                 

03- Các khoản phải thu hoạt động nghiệp vụ

30-Jun-18 31-Dec-17
- Phải thu hoạt động quản lý Quỹ 
đầu tư chứng khoán -                                                        

- Phải thu hoạt động quản lý 
danh mục đầu tư chứng khoán 1,502,603,611           1,282,848,656                                     

CỘNG 1,502,603,611           1,282,848,656                                     

04- Các khoản phải thu ngắn hạn khác

30-Jun-18 31-Dec-17

- Phải thu tài sản thiếu chờ xử lý -                             -                                                        

- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia -                             -                                                        

- Phải thu người lao động -                             -                                                        

- Phải thu khác 3,824,546,221           2,359,218,166                                     

CỘNG 3,824,546,221           2,359,218,166                                     

05- Hàng tồn kho

30-Jun-18 31-Dec-17

- Nguyên liệu, vật liệu -                             -                                                        

- Công cụ, dụng cụ -                             -                                                        

CỘNG -                             -                                                        

06- Thuế và các khoản phải thu nhà nước

30-Jun-18 31-Dec-17

- Thuế TNDN nộp thừa 851,322,816              851,322,816                                        

- Các khoản khác phải thu nhà nước 346,985                                                

CỘNG 851,322,816              851,669,801                                        

07- Phải thu dài hạn nội bộ

30-Jun-18 31-Dec-17



30-Jun-18 31-Dec-17

- Vốn cấp cho đơn vị cấp dưới -                             -                                                        

- Phải thu dài hạn nội bộ khác -                             -                                                        

CỘNG -                             -                                                        

08- Phải thu dài hạn khác

30-Jun-18 31-Dec-17

- Ký quỹ, ký cược dài hạn -                             -                                                        

- Phải thu dài hạn khác -                             -                                                        

CỘNG -                             -                                                        

09- Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Thiết bị văn phòng Cộng

Nguyên giá

Tại ngày 1/4/2018 103,208,600              103,208,600                                        

Tăng trong quý -                             -                                                        

Giảm trong quý -                             -                                                        

Tại ngày 30/6/2018 103,208,600              103,208,600                                        

Giá trị hao mòn lũy kế

Tại ngày 1/4/2018 (103,208,600)             (103,208,600)                                       

Khấu hao trong quý -                             -                                                        

Giảm khấu hao trong quý -                             -                                                        

Tại ngày 30/6/2018 -103,208,600 (103,208,600)                                       

Giá trị còn lại

Tại ngày 1/4/2018 -                             -                                                        

Tại ngày 30/6/2018 -                             -                                                        

10- Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính

11- Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Phần mềm kế toán Cộng

Nguyên giá

Tại ngày 1/4/2018 -                             -                                                        

Tăng trong quý -                             -                                                        

Giảm trong quý -                             -                                                        

Tại ngày 30/6/2018 -                             -                                                        

Giá trị hao mòn lũy kế

Tại ngày 1/4/2018 -                             -                                                        

Khấu hao trong quý -                             -                                                        

Giảm khấu hao trong quý -                             -                                                        

Tại ngày 30/6/2018 -                             -                                                        

Giá trị còn lại

Tại ngày 1/4/2018 -                             -                                                        

Tại ngày 30/6/2018 -                             -                                                        

12- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

13- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
Tỷ lệ đầu 

tư 31-Dec-17

Số lượng CP Giá trị Giá trị

a- Đầu tư vào Công ty con 100.00% -                             50,000,000,000   50,000,000,000                                   

Công ty TNHH Đầu tư FF 100.00% 50,000,000,000   50,000,000,000                                   

b- Đầu tư dài hạn khác 0.00% -                             -                        -                                                        
0 0.00% -                                                        

c- Dự phòng giảm giá Đầu tư Dài hạn 0 0

TỔNG 50,000,000,000 50,000,000,000

14- Vay ngắn hạn

15- Chi phí trả trước dài hạn

30-Jun-18 31-Dec-17

Chi phí trả trước dài hạn 9,310,000 13,300,000

CỘNG 9,310,000 13,300,000                                           

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

30-Jun-18 31-Dec-17

Thuế GTGT 0

Thuế TNDN 0 0

Thuế TNCN 21,515,623 39,882,060

CỘNG 21,515,623 39,882,060

17- Chi phí phải trả

30-Jun-18 31-Dec-17

Chi phí phải trả 0 0

CỘNG 0 -                                                        

18- Các khoản phải trả phải nộp khác ngắn hạn

30-Jun-18 31-Dec-17

Kinh phí công đoàn 136,965,118 114,760,486

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm y tế

Phải trả phải nộp khác 328,209,991 432,144,479

Bảo hiểm thất nghiệp

Doanh thu chưa thực hiện 254,650,687 183,246,575

CỘNG 719,825,796 730,151,540

19- Phải trả dài hạn nội bộ

30-Jun-18



20- Vay và nợ dài hạn

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

30-Jun-18 31-Dec-17
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 
liên quan đến khoản chênh lệch 
tạm thời được khấu trừ 0 0

CỘNG 0 -                                                        

22- Quỹ dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư

23- Tài sản thuê ngoài

24- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác

1. Tiên Phong Bank 1 Quý II-2018 Quý I-2018 Quý II-2018 Quý I-2018
- Số dư đầu kỳ 185,366,202              194,008,102                                        Quý này Quý trước
- Số tăng trong kỳ 142,755                                                Năm nay Năm trước
- Số giảm trong kỳ 8,784,655                                             

- Số dư cuối kỳ 185,366,202              185,366,202                                        

2. Ftel Quý II-2018 Quý I-2018

- Số dư đầu kỳ 6,016,388                  1,155,590                                             

- Số tăng trong kỳ 24,860,798                                           

- Số giảm trong kỳ 20,000,000                                           

- Số dư cuối kỳ 6,016,388                  6,016,388                                             

3. PSI Quý II-2018 Quý I-2018

- Số dư đầu kỳ 162,252,488              173,805,095                                        

- Số tăng trong kỳ 128,594                                                

- Số giảm trong kỳ 11,681,201                                           

- Số dư cuối kỳ 162,252,488              162,252,488                                        

4. Nguyễn Mạnh Hào Quý II-2018 Quý I-2018

- Số dư đầu kỳ 2,135,076                  2,133,496                                             

- Số tăng trong kỳ 1,580                                                    

- Số giảm trong kỳ

- Số dư cuối kỳ 2,135,076                  2,135,076                                             

5. Fonline Quý II-2018 Quý I-2018

- Số dư đầu kỳ 1,379,216                  1,491,098                                             

- Số tăng trong kỳ 21,495,645                                           

- Số giảm trong kỳ 21,607,527                                           

- Số dư cuối kỳ 1,379,216                  1,379,216                                             

6. Công ty TNHH Đầu tư FPT (FI) Quý II-2018 Quý I-2018

- Số dư đầu kỳ 130,783,381              181,009,603                                        

- Số tăng trong kỳ 2,930,402,578                                     

- Số giảm trong kỳ 2,980,628,800                                     

- Số dư cuối kỳ 130,783,381              130,783,381                                        

7. Đỗ Vũ Đạt Quý II-2018 Quý I-2018

- Số dư đầu kỳ 37,717,305                80,351,471                                           

- Số tăng trong kỳ 62,129                                                  

- Số giảm trong kỳ 42,696,295                                           

- Số dư cuối kỳ 37,717,305                37,717,305                                           

8. Công ty CP Đầu tư Thành Linh Quý II-2018 Quý I-2018

- Số dư đầu kỳ -                             -                                                        

- Số tăng trong kỳ

- Số giảm trong kỳ

- Số dư cuối kỳ -                             -                                                        

9. Nguyễn Thị Trà Vinh Quý II-2018 Quý I-2018

- Số dư đầu kỳ 9,855,660                  38,880,802                                           

- Số tăng trong kỳ 17,161                                                  

- Số giảm trong kỳ 29,042,303                                           

- Số dư cuối kỳ 9,855,660                  9,855,660                                             

10. Hà Linh Quý II-2018 Quý I-2018

- Số dư đầu kỳ 99,974,966                -                                                        

- Số tăng trong kỳ 100,002,466                                        

- Số giảm trong kỳ 27,500                                                  

- Số dư cuối kỳ 99,974,966                99,974,966                                           

11. EDH Quý II-2018 Quý I-2018

- Số dư đầu kỳ 55,018,146                -                                                        

- Số tăng trong kỳ 55,020,796                                           

- Số giảm trong kỳ 2,650                                                    

- Số dư cuối kỳ 55,018,146                55,018,146                                           

25- Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác

- Nhà đầu tư ủy thác trong nước 30-Jun-18 31-Dec-17

+ Cổ phiếu niêm yết 51,000,091,551         58,925,734,551                                   

+ Cổ phiếu không niêm yết 61,795,643,000         64,035,000,000                                   

+ Trái phiếu 1,532,500,000           1,532,500,000                                     

+ Đầu tư dài hạn 6,000,000,000           6,000,000,000                                     

+ Tiền gửi có kỳ hạn 2,800,000,000           2,800,000,000                                     

- Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài 30-Jun-18 31-Dec-17

+ Cổ phiếu niêm yết

+ Cổ phiếu không niêm yết -                             -                                                        

+ Tiền gửi có kỳ hạn -                             -                                                        



26- Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác 30-Jun-18 31-Dec-17

58,152,564,049         58,123,322,387                                   

27- Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác 30-Jun-18 31-Dec-17

Phải trả người bán chứng khoán 2,666,666,667           2,666,666,667                                     

Phải trả phí quản lý, phí giám sát lưu ký 1,249,690,498           1,172,515,674                                     

Phải trả phí tư vấn 83,117,941                

VI Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Năm nay Năm trước
28- Tổng doanh thu hoạt động nghiệp vụ (Mã số 01) Quý này Quý trước

Quý II-2018 Quý I-2018 Quý II-2018 Quý I-2018
- Doanh thu hoạt động quản lý Quỹ -                             -                                                        -                   -                      
- Doanh thu hoạt động quản lý danh mục 523,119,835              651,456,146                                        1.00                  1.00                     

CỘNG 523,119,835 651,456,146

29- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

30- Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán

Quý II-2018 Quý I-2018

- Chi phí hoạt động quản lý Quỹ

- Chi phí hoạt động quản lý danh mục 647,509,435              641,653,809                                        

CỘNG 647,509,435              641,653,809                                        

31- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

Quý II-2018 Quý I-2018

- Lãi tiền gửi 1,780,563,531           1,754,965,725                                     

- Lãi đầu tư tài chính 76,810,361                                           

- Cổ tức lợi nhuận được chia

- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện

- Doanh thu hoạt động tài chính khác

CỘNG 1,780,563,531           1,831,776,086                                     

32- Chi phí tài chính (Mã số 22)

Quý II-2018 Quý I-2018
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu 
tư ngắn hạn, dài hạn -                             -                                                        

- Trích lập/(Hoàn nhập) dự phòng giảm giá (1,009,125,000)          530,725,000                                        

- Chi phí tài chính khác 1,103,168                  2,715,900                                             

CỘNG (1,008,021,832)          533,440,900                                        

33- Chi phí thuế TNDN hiện hành (Mã số 51)

Quý II-2018 Quý I-2018

Chi phí thuế TNDN hiện hành -                             -                                                        

34- Chi phí thuế TNDN hoãn lại (Mã số 52)

Quý II-2018 Quý I-2018

Chi phí thuế TNDN hoãn lại -                             -                                                        

VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ

VIII -Thông tin bổ sung cho Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu:

IX - Những thông tin khác

Quý II-2018 Quý I-2018

- Số cổ phiếu của Công ty đang lưu hành 10,945,000                10,945,000                                           

- Số cổ phiếu đang dự trữ để phát hành 55,000                        55,000                                                  

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2018

Người lập biểu Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên)     (Ký, họ tên, đóng dấu)

Vũ Hoài Anh Nguyễn Thị Thu NguyệtVũ Hoài Anh

 Kế toán trưởng 

 (Ký, họ tên) 



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT Mẫu số B02-CTQ (ban hành theo TT

Tầng 9, tòa nhà TTC, lô B1A, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội số 125/2011/TT-BTC ngày 5/9/2011)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II - 2018

Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh QII-2018 QII-2017
Lũy kế từ đầu năm nay 

đến cuối Quý II-2018

Lũy kế từ đầu năm 

nay đến cuối Quý II-

2017

Tỷ lệ phần trăm QII 
2018 so với QII 2017 Giải trình

1. Doanh thu 1 VI.28 523,119,835           476,611,717          1,174,575,981           928,645,805          10%
Phát sinh doanh thu ủy thác Quý II 2018: thêm 

các ủy thác: Trà Vinh, E.D.H, Đỗ Vũ Đạt

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 2 VI.29 -                          -                        -                             -                         #DIV/0!

3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=1-2) 10           523,119,835           476,611,717          1,174,575,981           928,645,805          10%

4. Chi phí hoạt động kinh doanh 11 VI.30 647,509,435           727,855,261          1,292,072,055           1,454,013,677       -11% Quý II 2018 nhân sự ít hơn Quý II 2017

5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11) 20 (124,389,600)          (251,243,544)        (117,496,074)             (525,367,872)         -50%

          #DIV/0!

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.31 1,780,563,531        5,951,371,177       3,612,339,617           7,283,707,728       -70%
Quý II/2017 đóng cửa Cty con FC thu về lợi 

nhuận của Cty là 4.496 tỷ.

7. Chi phí tài chính 22 VI.32 (1,008,021,832)       636,292,400          (474,580,932)             (3,398,927,200)      -258%

Hoàn nhập dự phòng mã chứng khoán HNG 

Quý II 2018 (giá 29 6 2018: 10 200 so với giá 

Quý I 2018: 8 850 VND/CP); Trích lập dự 

phòng giảm giá mã chứng khoán HNG Quý II 

2017 (giá 30/6/2017: 10 750 VND/CP so với 

giá Quý I 2017: 11 600 VND/CP)

8. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25           749,548,460           740,123,356          1,448,919,751           1,517,701,292       1%

9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-25) 30           1,914,647,303        4,323,711,877       2,520,504,724           8,639,565,764       -56%

          #DIV/0!

10. Thu nhập khác 31           9,967                      5,300,000              9,967                         5,300,000              -100%

11. Chi phí khác 32           -                          -                        -                             -                         #DIV/0!

12. Lợi nhuận khác (40=31-32) 40           9,967                      5,300,000              9,967                         5,300,000              -100%

          #DIV/0!

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUÂT KINH DOANH
Từ 1-4-2018 đến 30-6-2018



Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh QII-2018 QII-2017
Lũy kế từ đầu năm nay 

đến cuối Quý II-2018

Lũy kế từ đầu năm 

nay đến cuối Quý II-

2017

Tỷ lệ phần trăm QII 
2018 so với QII 2017 Giải trình

13. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40) 50 1,914,657,270        4,329,011,877       2,520,514,691           8,644,865,764       -56%

Lợi nhuận trước thuế chênh lệch chủ yếu là do: 

Quý II/2017 đóng cửa Cty con FC thu về lợi 

nhuận của Cty là 4.496 tỷ.

14. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.33 -                          -                        -                             -                         #DIV/0!

15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.34 -                        -                             -                         #DIV/0!

16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52) 60 1,914,657,270        4,329,011,877       2,520,514,691           8,644,865,764       -56%

Lợi nhuận sau thuế chênh lệch chủ yếu là do: 

Quý II/2017 đóng cửa Cty con FC thu về lợi 

nhuận của Cty là 4.496 tỷ.

17. Lãi trên cổ phiếu 174.93                    395.52                   230.29                       789.85                   -56%

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Vũ Hoài Anh Vũ Hoài Anh Nguyễn Lệ Hằng

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2018

 Kế toán trưởng         Tổng Giám đốc
 (Ký, họ tên)     (Ký, họ tên, đóng dấu)



Căn cứ làm giải trình

Thông tư 155/2015-TT-BTC ngày 06/10/2015: Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Chương III, điều 11, khoản 4

Khi công bố thông tin các báo cáo tài chính phải đồng thời giải trình nguyên nhân khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

1 Lợi nhuận sau thuế TNDN tại báo cáo KQKD của kỳ công bố thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước

2 Lợi nhuận sau thuế TNDN trong kỳ báo cáo bị lỗ; hoặc chuyển từ lãi ở kỳ trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại

3 Số liệu, kết quả hoạt động KD lũy kế từ đầu năm tại báo cáo KQKD trong báo cáo tài chính Quý 2 đã công bố so với báo cáo tài chính bán niên được soát xét

Hoặc tại báo cáo tài chính Quý 4 đã công bố so với báo cáo tài chính năm được kiểm toán có sự chênh lệch từ 5% trở lên; hoặc chuyển từ lỗ sang lãi hoặc ngược lại.

4 Số liệu, kết quả hoạt động KD tại báo cáo KQKD trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán hoặc soát xét từ 5% trở lên.
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