
C«ng Ty Cæ PhÇn Chøng Kho¸n Sao ViÖt

TÇng 6-8 Toμ nhμ CTM, 299 CÇu GiÊy, Q. CÇu GiÊy, HN

ChØ tiªu
M· 

sè

ThuyÕt 

minh
Sè cuèi n¨m Sè ®Çu n¨m

A. Tμi s¶n ng¾n h¹n (100=110+120+130+140+150) 100 114 364 944 215 166 507 209 181

  I. TiÒn vμ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn 110 V.03 11 477 965 652 37 641 712 826

   1. TiÒn 111 2 977 965 652 25 641 712 826

   2. C¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn 112 8 500 000 000 12 000 000 000

 II. C¸c kho¶n ®Çu t− tμi chÝnh ng¾n h¹n 120 V.04 27 958 081 429 55 245 889 458

   1. §Çu t− ng¾n h¹n 121 55 273 123 839 71 697 665 871

   2. Dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n ®Çu t− ng¾n h¹n 129 -27 315 042 410 -16 451 776 413

III. C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n 130 V.05 70 357 436 232 71 755 018 993

   1. Ph¶i thu cña kh¸ch hμng 131 1 546 231 018 1 789 280 120

   2. Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n 132 3 841 273 916  631 627 496

   4. Ph¶i thu ho¹t ®éng giao dÞch chøng kho¸n 135 11 354 542 923 11 416 065 550

   5. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 138 53 919 888 375 58 222 545 827

   6. Dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi 139 - 304 500 000 - 304 500 000

 IV. Hμng tån kho 140    

   1. Hμng tån kho 141    

 V. Tμi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 150 4 571 460 902 1 864 587 904

   1. Chi phi tr¶ tr−íc ng¾n h¹n 151  183 000 001  254 248 732

   2. ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®−îc khÊu trõ 152  124 075 748

   3. ThuÕ vμ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i thu Nhμ n−íc 154  688 463 842  734 260 810

   5. Tμi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 158 3 575 921 311  876 078 362

B. Tμi s¶n dμi h¹n (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 V.11 58 188 888 196 59 540 109 285

  I. C¸c kho¶n ph¶i thu dμi h¹n 210    

   1. Ph¶i thu dμi h¹n cña kh¸ch hμng 211    

   2. Vèn kinh doanh ë ®¬n vÞ trùc thuéc 212       

   3. Ph¶i thu dμi h¹n néi bé 213       

   5. Dù phßng ph¶i thu dμi h¹n khã ®ßi 219       

  II. Tμi s¶n cè ®Þnh 220 9 288 036 972 10 741 607 976

   1. TSC§ h÷u h×nh 221 V.06 1 349 106 563 2 136 597 201

    - Nguyªn gi¸ 222 7 998 638 781 8 519 324 751

    - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ 223 -6 649 532 218 -6 382 727 550

   2. TSC§ thuª tμi chÝnh 224    

    - Nguyªn gi¸ 225    

    - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ 226    

   3. TSC§ v« h×nh 227 V.07 1 281 650 409 1 947 730 775

    - Nguyªn gi¸ 228 4 388 652 753 4 388 652 753

    - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ 229 -3 107 002 344 -2 440 921 978

   4. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 230 6 657 280 000 6 657 280 000

 III. BÊt ®éng s¶n ®Çu t− 240    

    - Nguyªn gi¸ 241       

    - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ 242       

 IV. C¸c kho¶n ®Çu t− tμi chÝnh dμi h¹n 250 46 143 950 000 46 143 950 000

   1. §Çu t− vμo c«ng ty con 251    

   2. §Çu t− vμo c«ng ty liªn kÕt, liªn doanh 252       

   3. §Çu t− chøng kho¸n dμi h¹n 253 V.08 46 143 950 000 46 143 950 000

   4. §Çu t− dμi h¹n kh¸c 258    

   5. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− dμi h¹n 259       

 V. Tμi s¶n dμi h¹n kh¸c 260 V.07 2 756 901 224 2 654 551 309

   1. Chi phÝ tr¶ tr−íc dμi h¹n 261 V.09  118 189 613  511 173 697

   2. Tμi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i 262    

   3. TiÒn nép quü hç trî thanh to¸n 263 V.10 1 531 831 471 1 036 497 472

   4. Tμi s¶n dμi h¹n kh¸c 268 1 106 880 140 1 106 880 140

B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n

Th¸ng 6 n¨m 2011
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ChØ tiªu
M· 

sè

ThuyÕt 

minh
Sè cuèi n¨m Sè ®Çu n¨m

             Tæng céng tμi s¶n (270 = 100 + 200) 270 172 553 832 411 226 047 318 466

                     Nguån vèn    

A. Nî ph¶i tr¶ (300 = 310 + 330) 300 21 220 674 670 48 662 668 575

  I. Nî ng¾n h¹n 310 21 164 320 530 48 551 716 237

   1. Vay vμ nî ng¾n h¹n 311 1 000 000 000    

   2. Ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n 312  238 004 710  355 005 583

   3. Ng−êi mua tr¶ tiÒn tr−íc 313  190 000 000  215 000 000

   4. ThuÕ vμ c¸c kho¶n ph¶i nép nhμ n−íc 314 V.11  292 966 252  528 818 149

   5. Ph¶i tr¶ ng−êi lao ®éng 315  201 668 736  101 793 257

   6. Chi phÝ ph¶i tr¶ 316 V.12  422 862 195 1 035 998 332

   8. Ph¶i tr¶ ho¹t ®éng giao dÞch chøng kho¸n 320 11 386 508 278 11 374 542 195

   9. Ph¶i tr¶ hé cæ tøc, gèc vμ l·i tr¸i phiÕu 321  256 707 547  365 486 600

  10. Ph¶i tr¶ tæ chøc ph¸t hμnh chøng kho¸n 322    

  11. C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép ng¾n h¹n kh¸c 328 V.13 8 827 258 707 36 216 728 016

   12. Dù phßng ph¶i tr¶ ng¾n h¹n 329    

   13.Quü khen th−ëng, phóc lîi 324 -1 651 655 895 -1 641 655 895

 II. Nî dμi h¹n 330  56 354 140  110 952 338

   1. Ph¶i tr¶ dμi h¹n ng−êi b¸n 331    

   2. Ph¶i tr¶ dμi h¹n néi bé 332    

   3. Ph¶i tr¶ dμi h¹n kh¸c 333     56 782 065

   4. Vay vμ nî dμi h¹n 334    

   6. Dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lμm 336  56 354 140  54 170 273

   7. Dù phßng ph¶i tr¶ dμi h¹n 337    

   5. ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ 335       

   8. Dù phßng båi th−êng thiÖt h¹i cho nhμ ®Çu t− 339    

B. Vèn chñ së h÷u (400 = 410 + 430) 400 151 333 157 741 177 384 649 891

 I. Vèn chñ së h÷u 410 V.14 151 333 157 741 177 384 649 891

   1. Vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u 411 135 000 000 000 135 000 000 000

   3. Vèn kh¸c cña chñ së h÷u 413    

   2. ThÆng d− vèn cæ phÇn 412 62 220 000 000 62 220 000 000

   4. Cæ phiÕu ng©n quü 414    

   5. Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tμi s¶n 415    

   6. Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i 416       

   7. Quü ®Çu t− ph¸t triÓn 417       

   8. Quü dù phßng tμi chÝnh 418  231 817 946  231 817 946

   9. Quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u 419    

   10. Lîi nhuËn sau thuÕ ch−a ph©n phèi 420 -46 118 660 205 -20 067 168 055

          Tæng céng nguån vèn (440 = 300 + 400) 440 172 553 832 411 226 047 318 466

Hà Nội, ngày 15 tháng  07  năm 2011

      LẬP BIỂU                                                PHÓ PHÒNG KẾ TOÁN TỔNG GIÁM ĐỐC

  Phạm Thị Ngọc                                                 NguyÔn V¨n B×nh Ng« §øc Vò
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C«ng Ty Cæ PhÇn Chøng Kho¸n Sao ViÖt

TÇng 6-8 Toμ nhμ CTM, 299 CÇu GiÊy, Q. CÇu GiÊy, HN

Năm nay Năm trước Năm nay Năm trước

01 1. Doanh thu 4 867 506 289 14 335 710 449 8,958,000,736 28,289,797,216

   Trong ®ã:       

01.1  - Doanh thu ho¹t ®éng m«i giíi chøng kho¸n 1 027 953 654 3 859 548 977 2,204,880,427 6,421,577,113

01.2

 - Doanh thu ho¹t ®éng ®Çu t− chøng kho¸n, gãp 

vèn 1 578 143 895 7 570 972 727 2,325,448,327 14,598,613,913

01.3  - Doanh thu b¶o l·nh ph¸t hμnh chøng kho¸n     

01.4  - Doanh thu ®¹i lý ph¸t hμnh chøng kho¸n     

01.5  - Doanh thu ho¹t ®éng t− vÊn 127 636 365  731 853 887 450,909,094 1,568,217,523

01.6  - Doanh thu l−u ký chøng kho¸n     

01.7  - Doanh thu ho¹t ®éng uû th¸c ®Êu gi¸    47 724 465 11,539,750

01.8  - Doanh thu cho thuª sö dông tμi s¶n     

01.9  - Doanh thu kh¸c 2 133 772 375 2 125 610 393 3,965,223,138 5,701,388,667

02 2. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu       

10

3. Doanh thu thuÇn vÒ ho¹t ®éng kinh doanh 

(10=01-02) 4 867 506 289 14 335 710 449 8,958,000,736 28,289,797,216

11 4. Chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh 16 167 604 810 3 587 762 384 27,245,177,171 10,313,977,034

20

5. Lîi nhuËn gép cña ho¹t ®éng kinh doanh 

(20=10-11) -11 300 098 521 10 747 948 065 -18,287,176,435 17,975,820,182

25 6. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 3 629 314 382 5 036 348 139 7,643,373,858 9,255,432,674

30

7. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 

(30=20- 25) -14 929 412 903 5 711 599 926 -25,930,550,293 8,720,387,508

31 8. Thu nhËp kh¸c  192 455 908    192,455,908 3,214,677

32 9. Chi phÝ kh¸c  8 000 000 - 92 062 667 313,397,765 24,056,111

40 10. Lîi nhuËn kh¸c (40=31-32)  184 455 908  92 062 667 -120,941,857 -20,841,434

50

11. Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tr−íc thuÕ 

(50=30+40) -14 744 956 995 5 803 662 593 -26,051,492,150 8,699,546,074

51 12. Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hμnh VI.1     728 612 942 728,612,942

52 13. Chi phÝ thuÕ TNDN ho·n l¹i VI.2       

KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh

Quý II n¨m 2011

Quý II

Luỹ kế từ đầu năm đến 

cuối quý nàyM· ChØ tiªu
ThuyÕt 

minh
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Năm nay Năm trước Năm nay Năm trước
minh

60 14. Lîi nhuËn sau thuÕ TNDN (60=50-51-52) -14 744 956 995 5 075 049 651 -26,051,492,150 7,970,933,132

70 15. L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu       

      LẬP BIỂU                                                                                    PHÓ PHÒNG K Ế TOÁN

  Phạm Thị Ngọc                                                        NguyÔn V¨n B×nh

                                                                       H à Nội, ngày  15  tháng  07  năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ng« §øc Vò
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C«ng Ty Cæ PhÇn Chøng Kho¸n Sao ViÖt

TÇng 6-8 Toμ nhμ CTM, 299 CÇu GiÊy, Q. CÇu GiÊy, HN

ChØ tiªu
M· 

sè

ThuyÕt 

minh
Năm nay Năm trước

I. L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng kinh doanh       

 1. Lîi nhuËn tr−íc thuÕ 01 -26 051 492 150 8 699 546 074

 2. §iÒu chØnh cho c¸c kho¶n    

   - KhÊu hao tμi s¶n cè ®Þnh 02 1 159 116 319 1 608 898 829

   - C¸c kho¶n dù phßng 03 10 863 265 997  85 385 837

   - L·i, lç chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ch−a thùc hiÖn 04       

   - L·i, lç tõ ho¹t ®éng ®Çu t−----- 05 -5 351 954 540 -6 405 017 423

   - Chi phÝ l·i vay 06  488 336 668 2 006 658 081

 3. Lîi nhuËn kinh doanh tr−íc thay ®æi vèn l−u ®éng 08 -18 892 727 706 5 995 471 398

   - T¨ng, gi¶m c¸c kho¶n ph¶i thu 09 -1 963 171 937 88 208 706 363

   - T¨ng, gi¶m hμng tån kho, CK thương mại 10 16 424 542 032 -39 290 253 686

   - T¨ng, gi¶m c¸c kho¶n ph¶i tr¶ (kh«ng kÓ l·i vay ph¶i tr¶, thuÕ 

thu nhËp ph¶i nép) 11 -27 859 618 534 -71 715 479 066

   - T¨ng, gi¶m chi phÝ tr¶ tr−íc 12  464 232 815  361 671 567

   - TiÒn l·i vay ®· tr¶ 13 - 488 336 668 -1 911 658 081

   - ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®· nép 14    -1 345 690 653

   - TiÒn thu kh¸c tõ ho¹t ®éng kinh doanh 15    6 247 280 000

   - TiÒn chi kh¸c tõ ho¹t ®éng kinh doanh 16 - 495 076 401 -4 746 999 243

L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 20 -32 810 156 399 -18 196 951 401
     

II. L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng ®Çu t−       

 1. TiÒn chi ®Ó mua s¾m, x©y dùng TSC§ vμ c¸c TS dμi h¹n kh¸c 21 - 60 943 080 - 358 787 000

 2. TiÒn thu tõ thanh lý, nh−îng b¸n TSC§ vμ c¸c tμi s¶n dμi h¹n kh¸22  90 909 091

 3. TiÒn chi cho vay, mua c¸c c«ng cô nî cña ®¬n vÞ kh¸c 23       

 4. TiÒn thu håi cho vay, b¸n l¹i c¸c c«ng cô nî cña ®¬n vÞ kh¸c 24       

 5. TiÒn chi ®Çu t− gãp vèn vμo ®¬n vÞ kh¸c 25       

 6. TiÒn thu håi ®Çu t− gãp vèn vμo ®¬n vÞ kh¸c 26       

 7. TiÒn thu l·i cho vay, cæ tøc vμ lîi nhuËn ®−îc chia 27 5 616 443 214 6 405 017 423

L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng ®Çu t− 30 5 646 409 225 6 046 230 423
     

III. L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng tμi chÝnh       

 1. TiÒn thu tõ ph¸t hμnh cæ phiÕu, nhËn vèn gãp cña chñ së h÷u 31       

 2. TiÒn chi tr¶ vèn gãp cho c¸c chñ së h÷u, mua l¹i cæ phiÕu cña 

doanh nghiÖp ®· ph¸t hμnh 32       

 3. TiÒn vay ng¾n h¹n, dμi h¹n nhËn ®−îc 33 48 100 000 000 8 000 000 000

 4. TiÒn chi tr¶ nî gèc vay 34 -47 100 000 000

 5. TiÒn chi tr¶ nî thuª tμi chÝnh 35       

 6. Cæ tøc, lîi nhuËn ®· tr¶ cho chñ së h÷u 36    

L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng tμi chÝnh 40 1 000 000 000 8 000 000 000

      

L−u chuyÓn tiÒn thuÇn trong kú (20+30+40) 50 -26 163 747 174 -4 150 720 978

TiÒn vμ t−¬ng ®−¬ng tiÒn ®Çu kú 60 37,641,712,826 58 561 275 233

¶nh h−ëng cña thay ®æi tû gi¸ hèi ®o¸i quy ®æi ngo¹i tÖ 61       

TiÒn vμ t−¬ng ®−¬ng tiÒn cuèi kú (50+60+61) 70 31 11 477 965 652 54 410 554 255

      LẬP BIỂU                                                PHÓ PHÒNG KẾ TOÁN TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Ngọc                                                    NguyÔn V¨n B×nh Ng« §øc Vò

B¸o c¸o l−u chuyÓn tiÒn tÖ

Quý II n¨m 2011

Hà Nội, ngày  15  tháng  07  năm 2011

(Theo phương pháp gián tiếp)

Luỹ kế từ đầu năm 

đến cuối quÝ này 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆT

1 . THÔNG TIN CHUNG

Hình thức sở hữu vốn

Tên Hoạt động kinh doanh chính

-

Ngành nghề kinh doanh

-

-

-

Tầng 6&8 tòa nhà CTM, số 299 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tư vấn đầu tư chứng khoán.

Hoạt động chính của Công ty là:

Môi giới chứng khoán;

Trụ sở chính của Công ty tại: Tầng 6&8 tòa nhà CTM, 299 Cầu Giấy, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.

Địa chỉ

L ký hứ kh á

Tự doanh chứng khoán;

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt là công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam, hoạt động kinh doanh 
trong lĩnh vực chứng khoán.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý II năm 2011

Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh Tầng 3A Toà nhà Bến Thành, 186-
188 Lê Thánh Tôn, Quận I, TP 
HCM

Môi giới chứng khoán

Công ty có chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh: Tầng 3A Toà nhà Bến Thành, 186-188 Lê Thánh Tôn, Quận I, 
TP HCM.

Công ty có các đơn vị trực thuộc sau:

-

2 . CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY

Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).

Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán áp dụng

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban
hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng
dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 đã
được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
và Thông tư số 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn kế toán áp dụng
đối với công ty chứng khoán đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 162/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm
2010 của Bộ Tài chính.

Lưu ký chứng khoán.

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆT
Tầng 6&8 tòa nhà CTM, số 299 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hình thức kế toán áp dụng

Tiền và các khoản tương đương tiền

Các khoản phải thu

Tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định

- Máy móc, thiết bị  03 - 07 năm

- Phương tiện vận tải  06 năm

- Thiết bị văn phòng 03 năm

- Phần mềm quản lý 03 năm

Chứng khoán đầu tư

Các khoản phải thu được trình bày trên Báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu khách hàng và phải
thu khác sau khi trừ đi các khoản dự phòng được lập cho các khoản nợ phải thu khó đòi.

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có
thời gian đáo hạn không quá 03 tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng
tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền. 

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố
định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại.

ầ ố ổ

Công ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính.

Các khoản đầu tư tài chính

-

-

-

Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn

Có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản dài hạn.

Có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó được coi là "tương đương
tiền";

Giá trị thị trường của chứng khoán vốn niêm yết được xác định trên cơ sở giá tham khảo giá khớp lệnh (giá bình
quân đối với Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, giá đóng cửa đối với Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ
Chí Minh) tại ngày 30/06/2011.

Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tư
được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời điểm lập dự phòng.

Các chứng khoán không có giá tham khảo từ các nguồn trên và không có được thông tin tình hình tài chính và giá
trị sổ sách của các tổ chức phát hành thì sẽ không được trích lập dự phòng tại ngày 30/06/2011.

Có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản ngắn hạn;

Các khoản đầu tư tài chính tại thời điểm báo cáo, nếu:

Chứng khoán đầu tư được ghi nhận theo giá gốc. Cổ tức và trái tức nhận được trong năm tài chính được ghi nhận
giảm giá vốn chứng khoán đối với khoản lãi dồn tích trước ngày mua và ghi nhận tăng doanh thu đầu tư đối với
phần lãi kể từ ngày mua.

Công ty áp dụng phương pháp bình quân gia quyền di động để tính giá vốn cổ phiếu bán ra và phương pháp đích
danh để tính giá vốn trái phiếu bán ra.

Giá trị thị trường của các chứng khoán vốn chưa niêm yết được xác định trên cơ sở giá giao dịch bình quân trên thị
trường giao dịch của các Công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom) đối với các Công ty đã đăng ký giao dịch
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆT
Tầng 6&8 tòa nhà CTM, số 299 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Chi phí đi vay 

Chi phí trả trước

Chi phí phải trả

Vốn chủ sở hữu

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong năm khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan
trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá)
khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 “Chi phí đi vay”.

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh của một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh
doanh được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài
chính.

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong năm để
đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo
nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế
toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán được căn cứ vào
tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả trước được phân
bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.   

Các chi phí đã phát sinh trong năm tài chính nhưng liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều
niên độ kế toán được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh
trong  các niên độ kế toán sau.

Ghi nhận doanh thu

Doanh thu cung cấp dịch vụ

-

-

-

-

Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng Cân đối kế toán của Công ty sau khi
có thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty.

Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy.
Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều năm thì doanh thu được ghi nhận trong năm theo kết quả
phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán của năm đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch
vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.

Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản
điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể được chia cho các nhà đầu tư dựa trên tỷ lệ góp vốn sau khi được Hội
đồng quản trị phê duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ dự phòng theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp
luật Việt Nam.

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán;
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆT
Tầng 6&8 tòa nhà CTM, số 299 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Doanh thu về vốn kinh doanh, cổ tức và lợi nhuận được chia

Các khoản thuế

Thuế hiện hành

3 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

Tiền mặt tại quỹ

Tiền gửi ngân hàng

Tiền đang chuyển

Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán

Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành

Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán
- Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch CK của Công ty

- Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch CK của NĐT

ề

4,637,152

-

01/01/2011

VND

30/06/2011

156,454,634

2,194,037,925

-

Thu nhập phát sinh từ tiền lãi được ghi nhận trên Báo cáo kết quả kinh doanh trên cơ sở dồn tích.

24,338,884,241

-

-

4,617,251

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận
từ việc góp vốn.

622,835,941

VND

425,702,924

872,508,410

Tài sản thuế và các khoản thuế phải nộp cho năm hiện hành và các năm trước được xác định bằng số tiền dự kiến
phải nộp cho (hoặc được thu hồi từ) cơ quan thuế, dựa trên các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu lực đến ngày
kết thúc kỳ kế toán năm.

Các khoản tương đương tiền (*)

4 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

Chứng khoán thương mại

- Chứng khoán niêm yết

- Chứng khoán chưa niêm yết

- Khác

Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

5 . CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN

1. Phải thu khách hàng
2. Trả trước cho người bán
3. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán
- Phải thu Sở (Trung tâm) Giao dịch chứng khoán
- Phải thu khách hàng về giao dịch chứng khoán
- Phải thu tổ chức phát hành (bảo lãnh phát hành) chứng khoán
4. Phải thu khác 58,222,545,827     55,764,688,375      

(16,451,776,413)

VND

55,273,123,839

12,000,000,000 8,500,000,000

166,065,550

71,697,665,871

-

(*) Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn tại thời điểm 30/06/2011 là khoản dự phòng cho toàn bộ số chứng 
khoán niêm yết. Cơ sở trích lập dự phòng cho chứng khoán niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội là 
giá bình quân tại ngày 30/06/2011 và giá đóng cửa tại Sở giao dịch HCM

01/01/2011 30/06/2011
1,789,280,120       1,546,231,018        

3,841,273,916        
11,416,065,550     11,354,542,923      

71,697,665,871 55,273,123,839

VND

01/01/2011

-                        

30/06/2011

631,627,496          

(27,315,042,410)

11,250,000,000     11,250,000,000     

37,641,712,826 11,477,965,652

55,245,889,458 27,958,081,429

104,542,923          
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Trong đó:

- Phải thu các hợp đồng hợp tác kinh doanh, mua bán CK
6. Dự phòng ngắn hạn nợ phải thu khó đòi

Cộng

6 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

NGUYÊN GIÁ

Số dư đầu năm

Số tăng trong kỳ

- Mua sắm mới
- Tăng khác

Số giảm trong kỳ

- Thanh lý, nhượng bán
- Giảm khác

Số dư cuối kỳ

GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ

Số dư đầu năm

Số tăng trong năm

- Trích khấu hao

(304,500,000)         (304,500,000)         

71,755,018,993     72,202,236,232      

58,222,545,827        55,764,688,375     

Cộng

8,519,324,751

-
60,943,080

60,943,080

2,360,514,031

-

60,943,080 - -

60,943,080

4,602,234,701 1,556,576,019

VND VND

Máy móc, thiết bị
Phương tiện vận tải, 

truyền dẫn
Thiết bị dụng cụ 

quản lý khác

VND VND

-                         581,629,050           -                        581,629,050          

581,629,050           581,629,050          
-

4,663,177,781 974,946,969 2,360,514,031 7,998,638,781

2,438,520,308 2,461,883,671 1,482,323,571 6,382,727,550

138,571,132 282,647,983 71,816,838 493,035,953

138 571 132 282 647 983 71 816 838 493 035 953Trích khấu hao
- Tăng khác

Số giảm trong kỳ
- Thanh lý, nhượng bán
- Giảm khác

Số dư cuối kỳ

GIÁ TRỊ CÒN LẠI

Đầu năm
Cuối kỳ

2,136,597,201
1,349,106,563

138,571,132 282,647,983 71,816,838 493,035,953
- -

- 226,231,285 - 226,231,285
226,231,285 226,231,285

-

2,577,091,440 6,649,532,2182,518,300,369 1,554,140,409

806,373,622
2,163,714,393 (905,307,652) 878,190,460
2,086,086,341 (1,543,353,400)
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7. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

NGUYÊN GIÁ

Số đầu năm 

Số tăng trong kỳ

- Mua sắm mới

- Tăng khác

Số giảm trong kỳ
- Thanh lý, nhượng bán
- Giảm khác
Số dư cuối kỳ

GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ

Số đầu năm 

Số tăng trong kỳ

- Trích khấu hao

- Tăng khác

Số giảm trong kỳ
- Thanh lý, nhượng bán
- Giảm khác
Số dư cuối kỳ

GIÁ TRỊ CÒN LẠI
Đầ năm

-

666,080,366

666,080,366666,080,366

-

- -

666,080,366

-

-

-

-

-
-
-

-

--

-

4,388,652,753

4,388,652,753

-

- -

3,107,002,344 3,107,002,344

-

-

-

-
-

1 947 730 775 1 947 730 775

2,440,921,978

4,388,652,753

2,440,921,978

4,388,652,753

-

--

VND

Tổng
Phần mềm giao 

dịch, kế toán
Bản quyền, bằng 

sáng chế

VND VND

Đầu năm

Cuối kỳ

8. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

Đầu tư chứng khoán dài hạn

- Chứng khoán chưa niêm yết sẵn sàng để bán

Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)

46,143,950,000

(*) Tại ngày 30/06/2011, các khoản đầu tư chứng khoán dài hạn chưa niêm yết không có giá tham khảo vì vậy
Công ty không thực hiện trích lập dự phòng.

VND

46,143,950,000

46,143,950,000

- -                             

VND

46,143,950,000

1,947,730,775 1,947,730,775

1,281,650,409 1,281,650,409

46,143,950,000 46,143,950,000

01/01/2011 30/06/2011
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9. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

Chi phí cải tạo nội thất sàn

Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ

Chi phí sửa lắp đặt mạng máy tính

Chi phí xây dựng phòng giao dịch

Chi phí trả trước về thuê hoạt động tài sản cố định

Chi phí trả trước dài hạn khác

10 . TIỀN NỘP QUỸ HỖ TRỢ THANH TOÁN

Tiền nộp ban đầu

Tiền nộp bổ sung

Tiền lãi phân bổ trong năm

Số cuối kỳ

11 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

VND

118,189,613

-

-

373,468,667

VND

-

-

30/06/2011

1,036,497,472 1,531,831,471

605,309,562 1,100,643,561        

57,719,243            

-

118,189,613

01/01/2011

22,107,909

VND

01/01/2011

30/06/2011

VND

01/01/2011

511,173,697

489,065,788

373,468,667          

-

VND

57,719,243

30/06/2011

VND

Thuế Giá trị gia tăng

Thuế Thu nhập doanh nghiệp

Thuế Thu nhập cá nhân

12 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ

Tiền lương và thưởng tết

Chi phí kiểm toán 

Chi phí thuê VP

Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát

Chi phí lãi vay

Chi phí phải trả khác

-

183,600,000

114,785,736

1,035,998,332

-

183,600,000

VND

94,629,145

422,862,195

-

144,633,050

270,769,308

22,196,944

30/06/2011

657,612,596

-                        

292,966,252

-

528,818,149

528,818,149

80,000,000

VNDVND

-

01/01/2011

VND
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13 . CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC

Tài sản thừa chờ xử lý

Kinh phí công đoàn

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm thất nghiệp
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

Môi giới đầu tư mua Cổ phiếu chưa niêm yết

BIDV Ba Đình giải ngân vay cầm cố (phải trả NĐT)

Tiền nhà đầu tư nộp mua phát hành thêm CP cho TTLK

Các khoản phải trả, phải nộp khác

14 . VỐN CHỦ SỞ HỮU

a) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Vốn góp của Nhà nước

Vốn góp của đối tượng khác

ắ

(%) 

-0.00%

 (%) 

100%

Phải trả theo các HĐHTKD 1,000,000,000

100%

30/06/2011

VND

48,693,872

-

0.00%

185,395,330

01/01/2011

679,120,033

VND

26,674,216

6,000,000,000

-

19,467,246

190,790,951

Kỳ trước

135,000,000,000

VND

 Tỷ lệ  Tỷ lệ 

1,639,571,068

17,314,315

9,461,045,365
14,663,807

18,000,000,000

(2,905,887,873)
11,478,828

6,000,000,000

8,827,258,707

3,974,808,032

36,216,728,016

679,120,033

135,000,000,000

VND

-

1,731,500

Kỳ này

- Pháp nhân nắm giữ

- Thể nhân nắm giữ

b) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- Vốn góp đầu năm

- Vốn góp tăng trong năm

- Vốn góp giảm trong năm

- Vốn góp cuối năm

Cổ tức, lợi nhuận đã chia

c) Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
- Cổ phiếu phổ thông

- Cổ phiếu ưu đãi

Số lượng cổ phiếu được mua lại
- Cổ phiếu phổ thông

- Cổ phiếu ưu đãi

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- Cổ phiếu phổ thông

- Cổ phiếu ưu đãi

100%

135,000,000,000

-

VND

-

13,500,000

0.00%

100% 135,000,000,000

13,500,000

-

-

100%

135,000,000,000

-

13,500,000

135,000,000,000

-

135,000,000,000

VND

-

Kỳ này

135,000,000,000

100%

13,500,000

13,500,000

13,500,000

Kỳ trước

-

-

135,000,000,000

135,000,000,000

13,500,000

135,000,000,000

-

Kỳ trước Kỳ này

0.00%

135,000,000,000

-

13,500,000

-

13,500,000

13,500,000

-

-

-

-
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Mệnh giá cổ phiếu đã lưu hành (VND) 10,000 10,000
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15 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán

Trong đó:

- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán

- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, hợp tác KD

- Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán

- Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán

- Doanh thu hoạt động tư vấn

- Doanh thu lưu ký chứng khoán

- Doanh thu hoạt động ủy thác đấu giá

- Thu cho thuê sử dụng tài sản

- Doanh thu khác

Các khoản giảm trừ doanh thu

16 . CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

Chi phí hoạt động môi giới chứng khoán

Chi phí hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn

Quý  I/2011

-

VND

747,304,432

Quý  II/2011

127,636,365

4,867,506,289

Quý  II/2011

4,250,042,644

-

1,102,993,161

1,262,265,296

9,232,543,079

1,578,143,895

4,970,047,230

74,181,820

-

VND

1,831,478,617

VND

-

11,539,750

868,140,680

VND

-

2,133,772,375

323,272,729

4,867,506,2894,250,042,644

1,027,953,654

Quý  I/2011

Chi phí hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn 

Chi phí bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán

Chi phí hoạt động tư vấn 

Chi phí hoạt động lưu ký chứng khoán

Chi phí dự phòng

Chi phí cho thuê sử dụng tài sản

Chi phí khác

Chi phí trực tiếp chung

- Chi phí nhân viên

- Chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ

- Chi phí khấu hao tài sản cố định

- Chi phí dịch vụ mua ngoài

- Chi phí khác bằng tiền

17 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Chi phí nhân viên quản lý

Chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ

Chi phí khấu hao tài sản cố định

Thuế, phí và lệ phí

Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi

Chi phí dịch vụ mua ngoài

Chi phí khác bằng tiền

-

36,253,949

1,160,244,138

-

-

-

-

Quý  I/2011

4,094,770,815

601,413,503

11,421,855,865

3,629,314,382

822,624,749

48,720,623

184,091,413

63,565,852

-

9,232,543,079

68,000,000

-

1,350,067,607

16,167,604,810

Quý  II/2011

VND

-

31,022,245

VND

2,013,075,435

4,970,047,230

5,793,833,828

1,295,017,594

41,067,167

113,174,871

-

205,087,223

43,050,000

200,079,356

5,069,432,169
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18 . THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

- Các khoản điều chỉnh tăng

+ Chi phí không được trừ khi tính thuế

+ Tiền phạt thuế 

+ Truy thu thuế TNDN, GTGT, môn bài
- Các khoản điều chỉnh giảm

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

19 . LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

(66,163,641,073)    

25%

(40,112,148,923)    

25%

(11,571,981,801)    

(11,571,981,801)

Đến 31/03/2011

Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác
định lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Thu nhập tính thuế

+ Cổ tức

Chuyển lỗ năm trước

+ Hoàn nhập dự phòng chứng khoán OTC (cơ quan
thuế đã loại ra khỏi chi phí hợp lý tính thuế TNDN
năm 2007)

(51,684,130,724)    

(40,112,148,923)    

(26,051,492,150)

VND

-

Tổng thu nhập chịu thuế

Đến 30/06/2011

-

VND

(26,051,492,150)    

Tổng lợi nhuận sau thuế

- Các khoản điều chỉnh tăng
- Các khoản điều chỉnh giảm

Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong năm

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2011 

Người lập Kế toán trưởng Tổng Giám đốc

Phạm Thị Ngọc Nguyễn Văn Bình Ngô Đức Vũ

VND

Quý  II/2011

(1,092)(857)                       

(11,571,981,801)    (14,744,956,995)

-                        

13,500,000            13,500,000

-

(14,744,956,995)(11,571,981,801)

Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ
thông

VND

Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận sau thuế để xác
định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ
thông

Quý  I/2011

Việc tính toán lãi cơ bản trên cổ phiếu có thể phân phối cho các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty
được thực hiện dựa trên các số liệu sau :
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