
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
— ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 146/2014/TT-BTC 
Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2014 

THÔNG Tư 
Huóng dẫn chế độ tài chính 

đối vói công ty chứng khoán, công ty quán lý quỹ 

Căn cứ Luật Chứng khoán sổ 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật sổ 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một sổ 
điều của Luật Chứng khoản sô 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng II năm 
2005; 

Căn cứ Nghị định số 215/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 23/ỉ2/20ỉ3 của Chỉnh phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và 
hưổmg dan thi hành một số điểu của Luật Chúng khoán và Luật sửa đôi, bô sung 
một sô điêu của Luật. Chứng khoản; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài 
chính, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính 
đoi vói công ty chúng khoán, công ty quản lỷ quỹ. 

Chu'0'ng I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Thông tư này hướng dẫn chế độ tài chính đối với các công ty chứng 
khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài được cấp 
giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam. 

2. Chi nhánh tại Việt Nam của công ty quản lý quỹ nước ngoài thực hiện 
chế độ tài chính theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 91/2013/TT-BTC ngày 
8/6/2013 về đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện tổ chức 
kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài 
tại Việt Nam và hướng dẫn tại Thông tư này 

Điều 2ễ Đối tu'9'ng áp dụng 

1. Công ty chứng khoán được cấp giấy phép thành lập và hoạt động tại 
Việt Nam. 
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2. Công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài (sau 
đây gọi chung là công ty quản lý quỹ) được câp giấv phép thành lập và hoạt 
động tại Việt Nam. 

3. Các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động của công ty chứng 
khoán, công ty quản lý quỹ. 

Điều 3ẵ Chế độ trách nhiệm 

Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Tổng 
giám đốc (Giám đốc) của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ chịu trách 
nhiệm trước pháp luật và các cơ quan quản lý Nhà nước về việc châp hành chế 
độ tài chính, kế toán, kiếm toán của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ. 

Chu o ng II 
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VÓN, TÀI SẢN 

Điều 4. Vốn chủ sở hữu 

1. Vốn điều lệ 

a) Việc điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ của công ty chứng khoán thực 
hiện theo quy định pháp luật về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty chứng 
khoán. 

b) Việc điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ của công ty quản lý quỹ thực 
hiện theo quy định pháp luật về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý 
quỹ. 

2. Thặng dư vốn cổ phần là chênh lệch giữa giá trị tính theo mệnh giá cố 
phiếu với giá trị thực tế thu được từ phát hành (nếu có). 

3. Các quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính và rủi ro 
nghiệp vụ. 

4. Lợi nhuận chưa phân phối 

5. Vốn khác thuộc sở hữu hợp pháp của công ty chứng khoán, công ty 
quản lý quỹ. 

Điều 5. Sử dụng vốn và tài sản 

1. Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ có trách nhiệm quản lý, sử 
dụng, theo dõi toàn bộ tài sản và vốn hiện có, thực hiện hạch toán theo đúng chế 
độ kế toán hiện hành; phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời tình hình sử dụng, 
biến động của vốn và tài sản trong quá trình kinh doanh, quy định rõ trách 
nhiệm và hình thức xử lý đôi với từng bộ phận, cá nhân đôi với từng trường họp 
làm hư hỏng, mất mát tài sản, tiền vốn. 

2. Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ sử dụng vốn và tài sản để 
phục vụ cho hoạt động kinh doanh theo quy định tại pháp luật chứng khoán và 
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quy định tại Thông tư này. 

a) Đối với công ty chứng khoán: 

- Phải quản lý vốn, tài sản của công ty chứng khoán tách biệt với vốn, tài 
sản của khách hàng; không được chiếm dụng vốn, tài sản của khách hàng dưới 
mọi hình thức. 

- Tuân thủ các hạn chế về vay nợ, cho vay, đầu tư theo quy định pháp luật 
về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán. 

b) Đối với công ty quản lý quỹ: 

- Phải đảm bảo việc quản lý độc lập và tách biệt tài sản của từng quỹ, từng 
công ty đầu tư chứng khoán, vốn và tài sản của khách hàng ủy thác và tài sản 
của chính công ty quản lý quỹ. 

- Vốn kinh doanh dành cho hoạt động đầu tư tài chính của công ty quản lý 
quỹ phải từ nguồn vốn chủ sở hữu, nghiêm cấm việc công ty quản lý quỹ sử 
dụng vốn huy động đế đầu tư tài chính. 

- Tuân thủ quy định về trách nhiệm và nghĩa vụ của công ty quản lý quỹ, 
hạn chế đối với hoạt động của công ty quản lý quỳ theo quy định pháp luật về 
thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ. 

3. Thẩm quyền quyết định các dự án đầu tư, các hợp đồng vay, các họp 
đồng mua, bán, thanh lý, thuê, cho thuê, nhượng bán, thanh lý tài sản thực hiện 
theo quy định pháp luật về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán, 
công ty quản ỉv quỳ và Điều lệ tổ chức hoạt động của công tyệ 

4. Việc thuê, cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản, nhượng bán, thanh lý tài 
sản của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ thực hiện theo quy định của 
Bộ Luật Dân sự, pháp luật chứng khoán, Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty 
và quy định của pháp luật có liên quan. 

Chirong III 
AN TOÀN TAI CHÍNH 

Điều 6. Nguyên tắc về đảm bảo an toàn tài chính 

1. Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ phải duy trì các tỷ lệ an toàn 
tài chính, bảo đảm khả năng thanh khoản và tuân thủ quy định có liên quan tại 
Luật Chứng khoán, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và 
các văn bản hướng dẫn. 

2. Việc đảm bảo an toàn tài chính được thực hiện thông qua các hình thức: 

a) Mua bảo hiểm nghề nghiệp hoặc trích lập Quỹ bảo vệ nhà đầu tư/Quỹ 
dự phòng rủi ro và đền bù tổn thất theo quy định tại Điều 11 Thông tư này. 

b) Trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán theo quy định tại Điều 7 



Thông tư này. 

c) Trích lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính dài hạn theo quy 
định tại Điều 8 Thông tư này. 

d) Trích lập quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ theo quy định tại 
Điều 14 Thông tư này. 

đ) Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định đối với doanh 
nghiệpễ 

Điều 7. Dự phòng giảm giá chứng khoán 

1. Điều kiện để trích lập dự phòng 

a) Các loại chứng khoán được công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ 
ghi nhận theo giá gốc theo quy định của pháp luật về kế toán. 

b) Các loại chứng khoán được tự do mua, bán trên thị trường tại thời điểm 
lập báo cáo tài chính có giá thực tế trên thị trường giảm so với giá hạch toán trên 
số sách kế toán. 

c) Chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và 
cổ phiếu quỹ không được trích lập dự phòng giảm giá. 

2. Phương pháp trích lập dự phòng: 

Mức dự phòng giảm giá chứng khoán được tính theo công thức sau: 

Mức dự Số lượng chứng 
phòng giảm _ khoán bị giảm giá 
giá chứng tại thời điểm lập 

khoán báo cáo tài chính 

Giá chứng Giá chứng 
khoán hạch khoán thực 
toán trên sổ tế trên thị 

kế toán trường 

3. Xác định giá chứng khoán thực tế trên thị trường để trích lập dự phòng: 

a) Đối với chứng khoán niêm yết, chứng khoán đăng ký giao dịch giá 
chứng khoán để trích lập dự phòng là giá chứng khoán thực tế tại Sở Giao dịch 
chứng khoán của ngày gần nhất có giao dịch tính đến ngày trích lập, cụ thê: 

- 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 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. 

b) Đối với chứng khoán chưa niêm yết và chưa đăng ký giao dịch: 

- 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 3 công ty 
chứng khoán có giao dịch tại thời điểm gần nhất với thời điểm trích lập dự 
phòng nhung không quá một tháng tính đến ngày trích lập dự phòng. Trường 
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hợp chứng khoán không có giao dịch thực tế phát sinh trong khoảng thời gian 
trên thì không thực hiện trích lập dự phòng. 

- Người quản lý, điều hành của công ty chứng khoán được lựa chọn báo 
giá và người quản lý, điều hành của công ty chứng khoán/công ty quản lý quỹ 
nhận báo giá không phải là người có liên quan theo quy định của Luật Chứng 
khoán. 

- Công ty chứng khoán báo giá được quyền thu phí đổi với công ty chứng 
khoán/công ty quản lý quỹ đề nghị báo giá và phải chịu trách nhiệm về tính 
chính xác, trung thực của thông tin cung cấp. Mức thu phí do hai bên tự thỏa 
thuận. 

c) 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 trích lập dự phòng: 

a) Từng loại chúng khqán đầu tư có biến động giảm giá so với giá trị sổ 
sách tại thời điểm lập báo cáo tài chính được lập dự phòng và tổng hợp vào bảng 
kê chi tiết dự phòng giảm giá chứng khoán làm căn cứ hạch toán vào chi phí tài 
chính của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ. 

. ,..b) ThờỊ điểm trích lập dự phòng đối với công ty chứng khoán, công ty 
quản.lý quỹ là cuối kỳ kế toán khi lập báo cáo tài chính quý, năm. 

c) Trường họp không thể xác định giá trị thực tế của chứng khoán thì 
công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ không được trích lập dự phòng giảm 
giá chứng khoán. 

5. Xử lý khoản dự phòng giảm giá chứng khoán: 

a) Việc xử lý khoản dự phòng giảm giá chứng khoán thực hiện vào cuối 
quý, năm tại ngày lập báo cáo tài chính quý, năm. 

b) Nếu số dự phòng giảm giá chứng khoán phải trích lập kỳ này bàng số 
dư khoản dự phòng đã trích lập kỳ trước thì không phải trích lập dự phòng giảm 
giáề 

: c) Nếu số dự phòng phải trích lập kỳ này cao hơn số dư khoản dự phòng 
đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết thì doanh nghiệp trích lập phần chênh lệch vào 
chi phí và hạch toán vào chi phí tài chính. 

d) Nấu số dự phòng phải trích lập kỳ này thấp hơn số dư khoản dự phòng 
kỳ trước chưa sử dụng hết thì phải hoàn nhập phần chênh lệch được hạch toán 
và hạch toán giảm chi phí tài chính. 

Điều 8. Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính dài hạn 

1. Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ thực hiện trích lập dự phòng 
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tổn thất các khoản đầu tư tài chính dài hạn theo quy định của pháp luật đối với 
doanh nghiệp. 

2. Thời điểm trích lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính dài 
hạn là cuối kỳ kế toán khi lập báo cáo tài chính năm. 

Chu '0'ng IV 
QUẢN LÝ DOANH THU, CHI PHÍ 

Điều 9. Doanh thu và thu nhập 

Doanh thu và thu nhập của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ bao 
gồm: 

1. Doanh thu hoạt động kinh doanh 

a) Đối với công ty chứng khoán, gồm: 

- Thu từ hoạt động môi giói chúng khoán và các sản phẩm của nghiệp vụ 
môi giới chứng khoán (tài khoản uỷ thác); 

- Thu từ hoạt động tự doanh chứng khoán. 

- Thu từ hoạt động bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành chứng khoán; 

- Thu từ hoạt động tư vấn tài chính; 

- Thu từ hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán; 

- Thu từ hoạt động nhận uỷ thác, đấu giá; 

- Thu từ hoạt động lun ký chứng khoán; 

- Thu khác từ hoạt động kinh doanh; 

b) Đối với công ty quản lý quỹ, gồm: 

- Thu từ hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư 
chứng khoán; 

- Thu từ hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán; 

- Thu từ hoạt động quản lý danh mục đầu tư; 

- Thu phí thưởng hoạt động khi kết quả đầu tư của Quỹ, danh mục vượt 
quá tỷ lệ tham chiếu dựa trên hợp đồng với khách hàng; 

- Thu phí phát hành chứng chỉ quỹ hoặc cổ phiếu công ty đầu tư chứng 
khoán; 

- Thu phí từ hoạt động đầu tư theo chỉ định cho nhà đầu tư nước ngoài; 

- Thu phí mua lại, chuyển đổi chứng chỉ quỹ; 

- Thu khác từ hoạt động kinh doanh. 



2. Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm thu từ các hoạt động: 

a) Góp vốn; 

b) Lãi tiền gửi; 

c) Chênh lệch tỷ giá hối đoái; 

d) Thu từ cổ tức, lãi trái phiếu của hoạt động tự doanh và cổ tức, lãi trái 
phiếu, chênh lệch mua bán chứng khoán của các khoản đầu tư tài chính; thu từ 
cho vay, ký quỹ; 

đ) Khoản dự thu lãi trái phiếu, cổ phiếu; 

e) Thu khác từ hoạt động tài chính và đầu tư tài chính. 

3. Thu nhập khác gồm các khoản thu từ việc cho thuê, thanh lý, nhượng 
bán tài sản cố định không dùng trong hoạt động kinh doanh chứng khoán; các 
khoản thu phạt; thu tiền bảo hiểm được bồi thường đền bù tổn thất tài sản; các 
khoản thu nhập hợp pháp khác. 

Điều 10. Nguyên tắc xác định doanh thu 

Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ thực hiện ghi nhận doanh thu 
và thu nhập khác phù hợp với các chuẩn mực kế toán về doanh thu và thu nhập 
khác, cụ thể như sau: 

1. Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế của công ty chứng khoán, 
công ty quản lý quỹ trong kỳ kế toán. 

2. Các khoản doanh thu phát sinh trong kỳ phải có hóa đơn, chứng từ hợp 
lệ và phải được hạch toán đầy đủ. 

3. Đối với các khoản thu về chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại ngoại tệ và 
vàng, thực hiện ghi nhận theo quy định tại chuẩn mực kế toán và các quy định 
pháp luật hiện hành. 

Điều 11. Chi phí 

Chi phí hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ là các 
khoản chi phí thực tế phát sinh trong kỳ liên quan đến hoạt động kinh doanh, 
bao gồm: 

1. Chi phí hoạt động kinh doanh: 

a) Đối với công ty chứng khoán, chi phí hoạt động kinh doanh gồm: 

- Chi phí hoạt động môi giới chứng khoán; 

- Chi phí hoạt động tự doanh chứng khoán; 

- Chi phí hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán; 

- Chi phí hoạt động tư vấn; 

- Chi phí hoạt động lưu ký chứng khoán; 

- Chi phí hoạt động đấu giá, uỷ thác; 



- Chi mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho nghiệp vụ kinh doanh 
chứng khoán tại công ty chứng khoán hoặc chi trích lập Quỹ bảo vệ nhà đầu tư 
để bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư do sự cố kỹ thuật và sơ suât của nhân viên 
trong quá trình tác nghiệp theo quy định tại Điều 71 Luật Chứng khoán. Việc 
trích lập và sử dụng Quỹ bảo vệ nhà đầu tư thực hiện theo quy định của pháp 
luật; 

- Chi phí khác của hoạt động kinh doanh. 

b) Đối với Công ty quản lý quỹ, chi phí hoạt động kinh doanh gồm: 

- Chi phí hoạt động quản lý quỳ đầu tư chứng khoán, chi phí quản lý công 
ty đầu tư chứng khoán; 

- Chi phí huy động thành lập quỹ, công ty đầu tư chứng khoán; 

- Chi phí hoạt động quản lý danh mục đàu tư chứng khoán, chi phí hoạt 
động tư vấn đầu tư chứng khoán; 

- Chi mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho người hành nghề tại 
công ty quản lý quỹ hoặc trích lập Quỹ dự phòng rủi ro và đền hù tốn thất để bồi 
thường thiệt hại cho nhà đầu tư, quỹ đầu tư và công ty đẩu tư chứng khoán do sự 
cố kỹ thuật và sơ suất của người hành nghề quản lý quỹ trong quá trình tác 
nghiệp; đền bù thiệt hại cho nhà đầu tư và Quỹ mở trong trường hợp Quỹ mở bị 
định giá sai theo quy định tại Điều 71 Luật Chứng khoán. Việc trích lập và sử 
dụng Quỹ bảo vệ nhà đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật; 

- Chi phí khác của hoạt động kinh doanh. 

2. Chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi liên quan đến hoạt 
động đầu tư ra bên ngoài, như: chi trả lãi tiền vay đối với công ty chứng khoán, 
chi phí huy động vốn, chi phí hoạt động đầu tư; chênh lệch tỷ giá hối đoái; dự 
phòng giảm giá chứng khoán, dự phòng giảm giá đầu lư tài chính, dự phòng nợ 
phải thu khó đòi; chi phí tài chính khác. 

3. Chi phí quản lý doanh nghiệp: 

a) Chi phí khấu hao tài sản cố định theo quy định hiện hành của Nhà nước, 
chi phí bảo dưỡng và sửa chữa tài sản cố định; 

b) Chi phí công cụ, dụng cụ; chi phí nguyên, nhiên, vật liệu; 

c) Chi công tác phí; 

d) Chi phí dịch vụ mua ngoài: điện, nước, điện thoại, chi thuê sửa chữa tài 
sản cố định; kiểm toán, dịch vụ pháp lý, bảo hiểm tài sản, bảo hiếm tai nạn, chi 
phí văn phòng phẩm, vận chuyển, phòng cháy, chữa cháy; chi phí sử dụng hệ 
thống thiết bị của Sở Giao dịch Chứng khoán; phí trả cho tổ chức giám sát theo 
quy định của pháp luật; chi phí thuê chuyên gia và chi phí dịch vụ mua ngoài 
khác. 

đ) Chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, lễ tân, khánh tiết, chi phí giao dịch, 
đối ngoại, chi phí hội nghị, hội họp, chi đào tạo huấn luyện nghiệp vụ, các khoản 
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chi phí khác theo quy định; 

e) Chi lương và các khoản có tính chất ỉương theo chế độ hiện hành do 
Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch Công ty quy định theo Điều lệ 
của Công ty; 

g) Các khoản trích nộp theo quy định của Nhà nước như: bảo hiểm xã hội, 
bảo hiếm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiếm thất nghiệp. 

4. Chi nộp các khoản thuế, phí và lệ phí theo quy định của pháp luật. 

5. Các khoản chi hợp lệ khác như: 

a) Chi phí thanh lý, cho thuê, nhượng bán tài sản; 
b) Chi đóng phí cho các Hiệp hội, tổ chức mà công ty chứng khoán, công 

ty quản lý quỹ tham gia; 
c) Các khoản chi phí khác. 

Điều 12. Nguyên tắc xác định chi phí 
1. Chi phí của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ là các khoản chi 

phí phát sinh trong kỳ liên quan đến hoạt động kinh doanh. 
2. Các chi phí được ghi nhận phải tuân thủ nguyên tắc phù hợp giữa 

doanh thu và chi phí, có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp 
luật. 

3. Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ không được hạch toán vào 
chi phí các khoản sau: 

a) Các khoản chi phí do các nguồn kinh phí khác đài thọ; 
b) Các khoản chi phí không liên quan đến hoạt động kinh doanh, các 

khoản chi phí không có chứng từ hợp lệ; 
c) Các khoản đã hạch toán chi phí nhưng thực tế không chi trả; 
d) Các khoản do vi phạm hành chính, phạt vi phạm chế độ tài chính; 
đ) Các khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu 

nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Chưoìig V 
LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ 

Điều 13. Lơi nhuân thirc hiên « • • • 
Lợi nhuận thực hiện của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ là 

tổng lợi nhuận hoạt động nghiệp vụ, lợi nhuận hoạt động tài chính và lợi nhuận 
các hoạt động khác. 

Điều 14. Phân phối lọi nhuận 
1. Điều kiện phân phối lợi nhuận, nguyên tắc thông qua việc phân phối lợi 

nhuận thực hiện theo quy định tại Thông tư hướng dẫn về thành lập và hoạt 
động công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và quy định khác của pháp luật 
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có liên quan. Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỳ chỉ chia lợi nhuận cho 
các thành viên, các cổ đông khi đã đáp ứng điều lciện quy định tại pháp luật. 

2. Lợi nhuận thực hiện của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ sau 
khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và 
nộp thuế thu nhập doanh nghiệp được phân phôi như sau: 

a) Trích 5% vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; khi số dư bằng 10% vốn 
điều lệ thì không trích nữa; 

b) Trích 5% vào quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ; khi số dư 
quỹ bằng 10% vốn điều lệ thì không trích nữa. 

3. Việc phân chia lợi nhuận còn lại do Đại hội cổ đông/Hội đồng thành 
viên/Chủ sở hữu công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ quyết định. 

Điều 15. Mục đích sử dụng các Quỹ 
1. Quỹ dự trữ bổ sung vón điều lệ: sử dụng để bổ sung vốn điều lệ hàng 

năm của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ theo quyết định của Đại hội 
cố đông/Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu công ty. Mức trích lập hàng năm do 
Đại hội cổ đông/Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu công ty chứng khoán, công ty 
quản lý quỹ quyết định theo Điều lệ của công ty. 

2. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: sử dụng để bù đắp phần 
còn lại của những tổn thất, thiệt hại về tài sản xảy ra trong quá trình kinh doanh 
sau khi được bù đắp bằng tiền bồi thường của tổ chức, cá nhân gây ra tôn thất, 
của tổ chức bảo hiểm, sử dụng Quỹ bảo vệ nhà đầu tư đối với công ty chứng 
khoán, sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro và đền bù tổn thất đối với công ty quản lý 
quỹ và sử dụng dự phòng trích lập trong chi phí. Hội đồng quản trị/Hội đồng 
thành viên công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ chịu trách nhiệm về việc 
quản lý và sử dụng Quỹ này. 

3. Nghiêm cấm việc công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ sử dụng 
quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ đe 
chi trả cổ tức. 

Chưong VI 
CHÉ Độ KÉ TOÁN, KIẺM TOÁN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

VÀ KIẺM TRA TÀI CHÍNH 

Điều 16. Chế độ kế toán, kiểm toán 
lắ Năm tài chính của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỳ bắt đầu từ 

ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Năm tài 
chính đầu tiên của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ bẳt đầu từ ngày 
thành lập và kêt thúc vào ngày 31/12 của năm đó. Trường hợp năm tài chính đâu 
tiên ít hơn 4 (bốn) tháng, báo cáo tài chính năm đó được kiểm toán gộp với báo 
cáo tài chính năm tiếp theo. 

2. Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ có trách nhiệm thực hiện 
chế độ kế toán theo quy định của Bộ Tài chính, ghi chép đầy đủ chứng từ ban 
đầu, cập nhật sổ kế toán và phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, chính xác, 
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khách quan các hoạt động kinh tế, tài chính. 
3. Báo cáo tài chính hàng năm và báo cáo tài chính giữa niên độ của công 

ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ phải được kiểm toán bởi một to chức kiếm 
toán được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước châp thuận trước khi trình Đại hội cô 
đông/Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu xem xét và thông qua theo Điều lệ của 
công ty. Việc kiểm toán báo cáo tài chính thực hiện theo quy định của pháp luật 
hướng dẫn về thành lập và hoạt dộne, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ. 

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch công 
ty hoặc Tong Giám đốc (Giám đốc) của công ty chúng khoán, công ty quản lý 
quỹ chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính trung thực của các báo cáo tài chính. 

Điều 17. Báo cáo về tình hình tài chính và đầu tư chứng khoán 
1. Báo cáo tài chính của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ gồm: 
a) Báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính giữa niên độ, báo cáo tài chính 

quý theo quy định tại Chế độ kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán, công 
ty quản lý quỹ; 

b) Báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính giữa niên độ của công ty 
chứng khoán, công ty quản lý quỹ thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 
Thông tư này. 

2. Báo cáo về tinh hình đầu tư chứng khoán gồm: 
a) Báo cáo về tình hình đầu tư chứng khoán, tình hình trích lập và xử ]ý 

dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán (theo Phụ lục số ] kèm theo Thông tư 
này). Trong đó, thuyết minh chi tiết về số, loại chứng khoán công ty chứng 
khoán, công ty quản lý quỹ hiện đang nắm giữ, giá trị theo sô sách, giá trị thực 
tê tại thời điêm lập báo cáo tài chính quý, năm; nguổn tham chiêu giá làm cơ sở 
trích lập dự phòng; tình hình hoàn nhập dự phòng; 

b) Báo cáo về tình hình đầu tư tài chính dài hạn; tình hình trích lập và xử 
lý dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính dài hạn (theo Phụ lục số 2 kèm 
theo Thông tư này). Trong đó, thuyết minh chi tiết về tình hình góp vốn, tình 
hình đầu tư ra bên ngoài của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ. 

3. Thời hạn nộp báo cáo tài chính: 
a) Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức 

kiếm toán được ủv ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận chậm nhất là 90 
ngày kế từ ngày kết thúc năm tài chính. 

b) Thời hạn nộp báo cáo tài chính giữa niên độ đã được kiểm toán bởi tổ 
chức kiểm toán được ủy ban Chúng khoán Nhà nước chấp thuận là 45 ngày kể 
từ ngày kêt thúc 6 tháng đâu năm tài chính. 

c) Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 
đầu quý tiếp theo. 

d) Thời hạn nộp báo cáo về tình hình đầu tư chứng khoán theo quy định 
tại Khoản 2 Điều này chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

4. Nơi nhận báo cáo: 
Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ lập và gửi các báo cáo quy 
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định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. 
5. Việc công bố thông tin về báo cáo tài chính năm của công ty chứng 

khoán, công ty quản lý quỹ thực hiện theo quy định tại Luật Chứng khoán, quy 
định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các văn bản sửa đối, 
bố sung, thay thế (nếu có). 

Điều 18. Kiểm tra, xử lý vi phạm tài chính 
1. Hình thức kiểm tra tài chính 
a) Kiếm tra tài chính định kỳ hoặc đột xuất. 
b) Kiểm tra theo từng chuyên đề theo yêu cầu của công tác quản lý tài 

chính. 

2. Cơ quan thực hiện kiếm tra tài chính 
a) Uy ban Chứng khoán Nhà nước: 
- Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát toàn diện hoạt động của công ty 

chứng khoán, công ty quản lý quỹ bao gồm cả hoạt động tài chính. 

- Báo cáo Bộ Tài chính những vi phạm, những vướng mắc liên quan đến 
việc thực hiện chế độ tài chính của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ 
phát hiện trong quá trình kiểm tra, giám sát để Bộ Tài chính hoàn thiện chế độ, 
chính sách. 

b) Bộ Tài chính: 
Bộ Tài chính thực hiện kiểm tra công tác quản lý tài chính, chấp hành chế 

độ tài chính của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nhằm hoàn thiện chế 
độ quản lý tài chính theo quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra. 

Chương VII 
TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN 

Điều 19. Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ 
1. Tuân thủ quy định chế độ tài chính tại Thông tư này, quy định của pháp 

luật chứng khoán và thị trường chứng khoán, quy định của pháp luật thuế. 
2. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Thông này và quy định tại 

pháp luật chứng khoán. 

Điều 20. Ưỷ ban Chứng khoán Nhà nưóc 
Thực hiện kiểm tra, giám sát tài chính đối với công ty chúng khoán, công 

ty quản lý quỹ theo quy định tại Thông tư này. 

Chương VIII 
TỎ CHỨC THựC HIỆN • • 

Điều 21. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2014 và 
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đưọ'c áp dụng kể từ năm tài chính 2014. 

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 11/2000/TT-BTC ngày 1/2/2000 

của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với công ty chứng 

khoán cổ phần và trách nhiệm hữu hạn. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ 

Tài chính để nghiên cứu, xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: y 
- Văn phòng TW Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Văn phỏng Ban chỉ đạo TW về phòng chong 
tham nhũng; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Các Bộ và cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ; 
- UBND, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; 
- Cục kiểm tra văn bàn - Bộ Tư pháp; 
- Công báo, Website Chính phủ; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Website Bộ 
Tài chính; 
- Các Cty chứng khoán; Cty quản lý quỹ; 
-LưuVT, TCNH. ỹlỏi) 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG / )  

Trần Xuân Hà 




