
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 III-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
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.
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- 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-Sep-18 31-Dec-17 9/30/2018 12/31/2017
- Tiền mặt -                             -                                                       Cuối quý Đầu quý
- Tiền gửi ngân hàng 1,355,385,959           1,338,969,328                                     Cuối năm Đầu năm
- Tương đương tiền             2,500,000,000 4,500,000,000                                     

CỘNG             3,855,385,959                                       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 (12,680,375,000)        (18,353,900,000)                                  
- Hợp đồng tiền gửi 101,000,000,000 99,276,527,778

CỘNG 115,446,049,994       108,393,462,496                                 

03- Các khoản phải thu hoạt động nghiệp vụ

30-Sep-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 1,886,154,860           1,282,848,656                                     

CỘNG 1,886,154,860           1,282,848,656                                     

04- Các khoản phải thu ngắn hạn khác

30-Sep-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 4,742,941,016           2,359,218,166                                     
CỘNG 4,742,941,016           2,359,218,166                                     

05- Hàng tồn kho

30-Sep-18 31-Dec-17

- Nguyên liệu, vật liệu -                             -                                                       

- Công cụ, dụng cụ -                             -                                                       
CỘNG -                             -                                                       

06- Thuế và các khoản phải thu nhà nước

30-Sep-18 31-Dec-17

- Thuế TNDN nộp thừa 369,223,990              851,322,816                                        

- Các khoản khác phải thu nhà nước 346,985                                               
CỘNG 369,223,990              851,669,801                                        

07- Phải thu dài hạn nội bộ

30-Sep-18 31-Dec-17

- Vốn cấp cho đơn vị cấp dưới -                             -                                                       

- Phải thu dài hạn nội bộ khác -                             -                                                       
CỘNG -                             -                                                       

30-Sep-18 31-Dec-17



08- Phải thu dài hạn khác

30-Sep-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 1/7/2018 103,208,600              103,208,600                                        

Tăng trong quý -                             -                                                       

Giảm trong quý -                             -                                                       

Tại ngày 30/9/2018 103,208,600              103,208,600                                        

Giá trị hao mòn lũy kế

Tại ngày 1/7/2018 (103,208,600)             (103,208,600)                                       

Khấu hao trong quý -                             -                                                       

Giảm khấu hao trong quý -                             -                                                       

Tại ngày 30/9/2018 -103,208,600 (103,208,600)                                       

Giá trị còn lại

Tại ngày 1/7/2018 -                             -                                                       

Tại ngày 30/9/2018 -                             -                                                       

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 1/7/2018 -                             -                                                       

Tăng trong quý -                             -                                                       

Giảm trong quý -                             -                                                       

Tại ngày 30/9/2018 -                             -                                                       

Giá trị hao mòn lũy kế

Tại ngày 1/7/2018 -                             -                                                       

Khấu hao trong quý -                             -                                                       

Giảm khấu hao trong quý -                             -                                                       

Tại ngày 30/9/2018 -                             -                                                       

Giá trị còn lại

Tại ngày 1/7/2018 -                             -                                                       

Tại ngày 30/9/2018 -                             -                                                       

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-Sep-18 31-Dec-17

Chi phí trả trước dài hạn 7,315,000 13,300,000
CỘNG 7,315,000 13,300,000                                          

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

30-Sep-18 31-Dec-17

Thuế GTGT 0

Thuế TNDN 0 0

Thuế TNCN 19,692,460 39,882,060
CỘNG 19,692,460 39,882,060

17- Chi phí phải trả

30-Sep-18 31-Dec-17

Chi phí phải trả 0 0
CỘNG 0 -                                                       

18- Các khoản phải trả phải nộp khác ngắn hạn

30-Sep-18 31-Dec-17

Kinh phí công đoàn 136,152,160 114,760,486

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm y tế

Phải trả phải nộp khác 371,477,179 432,144,479

Bảo hiểm thất nghiệp

Doanh thu chưa thực hiện 133,695,207 183,246,575
CỘNG 641,324,546 730,151,540

19- Phải trả dài hạn nội bộ

20- Vay và nợ dài hạn

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

30-Sep-18 31-Dec-17

30-Sep-18



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 III-2018 Quý II-2018 Quý III-2018 Quý II-2018
- Số dư đầu kỳ 187,500,420              185,366,202                                        Quý này Quý trước
- Số tăng trong kỳ 94,504                       4,190,754                                            Năm nay Năm trước
- Số giảm trong kỳ 2,056,536                                            

- Số dư cuối kỳ 187,594,924              187,500,420                                        

2. Ftel Quý III-2018 Quý II-2018

- Số dư đầu kỳ 1,576,342                  6,016,388                                            

- Số tăng trong kỳ 868                            3,973                                                   

- Số giảm trong kỳ 4,444,019                                            

- Số dư cuối kỳ 1,577,210                  1,576,342                                            

3. PSI Quý III-2018 Quý II-2018

- Số dư đầu kỳ 127,375,591              162,252,488                                        

- Số tăng trong kỳ 24,501                       107,154                                               

- Số giảm trong kỳ 126,785,265              34,984,051                                          

- Số dư cuối kỳ 614,827                     127,375,591                                        

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

- Số dư đầu kỳ 2,140,679                  2,135,076                                            

- Số tăng trong kỳ 1,080                         15,005,603                                          

- Số giảm trong kỳ 15,000,000                                          

- Số dư cuối kỳ 2,141,759                  2,140,679                                            

5. Fonline Quý III-2018 Quý II-2018

- Số dư đầu kỳ 1,002,996                  1,379,216                                            

- Số tăng trong kỳ 511                            910                                                      

- Số giảm trong kỳ 377,130                                               

- Số dư cuối kỳ 1,003,507                  1,002,996                                            

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

- Số dư đầu kỳ 118,487,450              130,783,381                                        

- Số tăng trong kỳ 2,889,040,162           86,372                                                 

- Số giảm trong kỳ 2,800,000,000           12,382,303                                          

- Số dư cuối kỳ 207,527,612              118,487,450                                        

7. Đỗ Vũ Đạt Quý III-2018 Quý II-2018

- Số dư đầu kỳ 27,668,958                37,717,305                                          

- Số tăng trong kỳ 14,115                       24,910                                                 

- Số giảm trong kỳ 27,500                       10,073,257                                          

- Số dư cuối kỳ 27,655,573                27,668,958                                          

8. Nguyễn Thị Trà Vinh Quý III-2018 Quý II-2018

- Số dư đầu kỳ 5,747,618                  9,855,660                                            

- Số tăng trong kỳ 2,965                         6,509                                                   

- Số giảm trong kỳ 4,114,551                                            

- Số dư cuối kỳ 5,750,583                  5,747,618                                            

9. Hà Linh Quý III-2018 Quý II-2018

- Số dư đầu kỳ -                             99,974,966                                          

- Số tăng trong kỳ 1                                50,136                                                 

- Số giảm trong kỳ 100,025,102                                        

- Số dư cuối kỳ 1                                -                                                       

10. EDH Quý III-2018 Quý II-2018

- Số dư đầu kỳ 4,391,122                  55,018,146                                          

- Số tăng trong kỳ 2,223                         26,745                                                 

- Số giảm trong kỳ 27,500                       50,653,769                                          

- Số dư cuối kỳ 4,365,845                  4,391,122                                            

11. Đỗ Vũ Đạt (2) Quý III-2018 Quý II-2018

- Số dư đầu kỳ 14,688,809                -                                                       

- Số tăng trong kỳ 7,898                         15,186,228,809                                   

- Số giảm trong kỳ 27,500                       15,171,540,000                                   

- Số dư cuối kỳ 14,669,207                14,688,809                                          

12. NFT Quý III-2018 Quý II-2018

- Số dư đầu kỳ 3,731,219,642           8,787,191,609                                     

- Số tăng trong kỳ 2,120,502,856           16,006,602,780                                   

- Số giảm trong kỳ 920,606,864              21,062,574,747                                   

- Số dư cuối kỳ 4,931,115,634           3,731,219,642                                     

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

- Nhà đầu tư ủy thác trong nước 30-Sep-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 21,000,000,000         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-Sep-18 31-Dec-17

+ Cổ phiếu niêm yết 29,222,691,880         45,106,688,035                                   

+ Trái phiếu 20,894,680,000         20,894,680,000                                   

+ Tiền gửi có kỳ hạn -                             -                                                       



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

58,360,819,523         58,560,294,642                                   

27- Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác 30-Sep-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 4,682,399,857           3,332,695,901                                     

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 III-2018 Quý II-2018 Quý III-2018 Quý II-2018
- Doanh thu hoạt động quản lý Quỹ -                             -                                                       -                   -                      
- Doanh thu hoạt động quản lý danh mục 504,506,729              523,119,835                                        1.00                 1.00                    

CỘNG 504,506,729 523,119,835

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

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

Quý III-2018 Quý II-2018

- Chi phí hoạt động quản lý Quỹ

- Chi phí hoạt động quản lý danh mục 647,555,789              647,509,435                                        
CỘNG 647,555,789              647,509,435                                        

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

Quý III-2018 Quý II-2018

- Lãi tiền gửi 1,775,035,061           1,780,563,531                                     

- Lãi đầu tư tài chính

- Cổ tức lợi nhuận được chia

- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện

- Doanh thu hoạt động tài chính khác
CỘNG 1,775,035,061           1,780,563,531                                     

32- Chi phí tài chính (Mã số 22)

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

- Trích lập/(Hoàn nhập) dự phòng giảm giá (5,195,125,000)          (1,009,125,000)                                    

- Chi phí tài chính khác 1,327,690                  1,103,168                                            
CỘNG (5,193,797,310)          (1,008,021,832)                                    

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

Quý III-2018 Quý II-2018

Chi phí thuế TNDN hiện hành 482,098,826              -                                                       

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

Quý III-2018 Quý II-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 III-2018 Quý II-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 10 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) 


