
Đơn vị tính: VND

TT
TÀI SẢN

Mã 
số

Thuyết 
minh

Số cuối kỳ Số đầu năm

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

100 207,285,183,652 157,713,837,959

I Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 10,441,604,507 1,566,605,415
1 Tiền 111 10,441,604,507 1,566,605,415

II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.04 3,073,036,922 2,139,631,644

1 Đầu tư ngắn hạn 121 7,841,627,991 7,841,668,513

2 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.11 (4,768,591,069) (5,702,036,869)
III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 190,890,377,709 151,487,081,666
1 Phải thu khách hàng 131 - -
2 Trả trước cho người bán 132 - -

4 Phải thu hoạt động giao dịch CK 135 233,786,489,424 151,103,552,644
5 Các khoản phải thu khác 138 642,304,095 383,529,022
6 Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (* 139 (43,538,415,810) -

Mẫu số B01-CTCK
Theo TT số 95/2008/TT-BTC

Ngày 24/10/2008 của Bộ Tài Chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
Ngày 31 tháng 03 năm 2012

6 Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi ( 139 (43,538,415,810)
IV Hàng tồn kho 140 V.02 - -

V Tài sản ngắn hạn khác 150 2,880,164,514 2,520,519,234

5 Tài sản ngắn hạn khác 158 2,880,164,514 2,520,519,234

B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 200 51,148,179,680 40,370,906,054

I. Các khoản phải thu dài hạn 210 V.11 - -

II Tài sản cố định 220 2,832,064,993 3,218,943,012

1 Tài sản cố định hữu hình 221 V.05 2,052,181,121 2,331,455,818

- Nguyên giá 222 8,338,924,257 8,402,640,008
-  Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (6,286,743,136) (6,071,184,190)

3 Tài sản cố định vô hình 227 V.06 779,883,872 887,487,194
- Nguyên giá 228 3,065,655,833 3,005,371,833
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (2,285,771,961) (2,117,884,639)
4 Chi phí đầu tư cơ bản dở dang 230 - -

III Bất động sản đầu tư 240 - -

IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 20,059,000,000 20,059,000,000

3 Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 V.07 5,059,000,000 5,059,000,000
- Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 V.09 5,059,000,000 5,059,000,000
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 V.10 - -

4 Đầu tư dài hạn khác 258 15,000,000,000 15,000,000,000
5 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 - -

V Tài sản dài hạn khác 260 28,257,114,687 17,092,963,042



1 Chi phí trả trước dài hạn 261 2,551,395,411 2,547,863,391
2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 19,979,807,406 9,200,593,964

3 Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán 263 4,504,249,825 4,065,187,794

4 Tài sản dài hạn khác 268 1,221,662,045 1,279,317,893

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 250 258,433,363,332 198,084,744,013

NGUỒN VỐN

A NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300 175,960,327,065 73,537,758,129

I Nợ ngắn hạn 310 158,261,779,435 73,537,758,129
1 Vay và nợ ngắn hạn 311
2 Phải trả người bán 312 V.08 192,084,032 177,992,055
3 Người mua trả tiền trước 313 V.12 181,000,000 191,000,000
4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 899,041,076 836,986,649

5 Phải trả người lao động 315 450,704,020 290,677,233
11 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 155,876,880,327 71,370,699,382
9 Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu 321 160,063,980 168,396,810

10 Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán 322 V.13 502,006,000 502,006,000
II Nợ dài hạn 330 17,698,547,630 -
1 Vay dài hạn 17,698,547,630

B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) 400 82,473,036,267 124,546,985,884

I Vốn chủ sở hữu 410 V.16 82,473,036,267 124,546,985,884
1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 139 000 000 000 139 000 000 0001 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 139,000,000,000 139,000,000,000
2 Thặng dư vốn cổ phần 412 11,130,000,000 11,130,000,000

10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 (67,656,963,733) (25,583,014,116)
- -

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) 440 258,433,363,332 198,084,744,013

- - Hà nội, ngày  05  tháng  04 năm 2012

 Kế toán trưởng            Tổng Giám đốc

Lê Hồ KhôiNguyễn Thị Ngọc Lan      



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÀNG AN
Tầng 9, toà nhà 59 Quang Trung,  Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đơn vị tính: VND

Năm nay Năm trước Năm nay Năm trước

1 Doanh thu: 01 974,720,153 2,394,655,208 974,720,153 2,394,655,208

- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán 01.1 651,491,247 1,598,371,908 651,491,247 1,598,371,908

- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, vốn góp 01.2 279,578,478 563,909,816 279,578,478 563,909,816

- Doanh thu hoạt động tư vấn 01.5 36,363,636 18,000,000 36,363,636 18,000,000

- Doanh thu hoạt động uỷ thác đấu giá 01.7 - -

- Doanh thu khác 01.9 7,286,792 214,373,484 7,286,792 214,373,484
2 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 - 611,188,551 - 611,188,551
3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02) 10 974,720,153 1,783,466,657 974,720,153 1,783,466,657
4 Chi phí hoạt động kinh doanh 11 1,835,827,396 8,394,252,456 1,835,827,396 8,394,252,456
5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11) 20 (861,107,243) (6,610,785,799) (861,107,243) (6,610,785,799)
6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 2,197,250,780 3,475,809,290 2,197,250,780 3,475,809,290
7 Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-25) 30 (3,058,358,023) (10,086,595,089) (3,058,358,023) (10,086,595,089)
8 Thu nhập khác 31 27,900,000 - 27,900,000 -
9 Chi phí khác 32 6,950,447 - 6,950,447 -
10 Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 20,949,553 - 20,949,553 -
11 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50 (3,037,408,470) (10,086,595,089) (3,037,408,470) (10,086,595,089)
12 Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.1 - - -
13 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.2 (764,589,506) (2,521,648,772) (764,589,506) (2,521,648,772)
14 Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52) 60 (2,272,818,965) (7,564,946,317) (2,272,818,965) (7,564,946,317)
15 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 (164) (544) (164) (544)

Người lập 

Phạm Thị Thu Hà

Kế toán trưởng Tổng giám đốc

Báo cáo tài chính 
Quý I-2012

Mẫu số Q02c

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
QUÝ I NĂM 2012

CHỈ TIÊU Mã số

Nguyễn Thị Ngọc Lan TS. Lê Hồ Khôi

Hà nội, ngày  05  tháng  04 năm 2012

QUÝ I LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀYThuyết 
minh



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÀNG AN
Tầng 9, toà nhà 59 Quang Trung,  Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: (84-4) 9 446 218     Fax: (84-4) 9 446 213

Đơn vị tính: VND

Mã 
số

Chỉ tiêu
Mã 
số

Số cuối kỳ Số đầu năm

A B 1 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 006 466,438,240,000 443,655,570,000

6.1 Chứng khoán giao dịch 007 426,652,940,000 415,817,750,000
6.1.1 Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký 008 78,960,000 125,040,000
6.1.2 Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước 009 402,900,590,000 413,327,820,000
6.1.3 Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài 010 23,673,390,000 2,364,890,000
6.1.4 Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác 013 - -
6.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch 012 10,728,920,000 11,796,120,000

6.2.1 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu k 013 -
6.2.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng tron 014 10,728,920,000 11,796,120,000
6.2.3 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nướ 015 - -
6.3 Chứng khoán cầm cố 017 12,445,200,000 12,445,200,000

6.3.1 Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký 018 1,990,000,000 1,990,000,000
6.3.2 Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước 019 10,455,200,000 10,455,200,000
6.3.3 Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài 020 -
6.3.4 Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác 021
6.5 Chứng khoán chờ thanh toán 027 16,611,180,000 3,596,500,000

6.5.1 Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký 028 -
6.5.2 Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nướ 029 16,121,180,000 3,596,500,000
6.5.3 Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngo 030 490,000,000
6.5.4 Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác 031
6.6 Chứng khoán phong toả chờ rút 032
6.7 Chứng khoán chờ giao dịch 037 - -

Báo cáo Tài chính
QUÝ I - 2012

Mẫu số: N-04c

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÝ I NĂM 2012

Hà nội, ngày 10 tháng 04 năm 2012

Người lập                           Kế toán trưởng Tổng Giám đốc

Phạm Thị Thu Hà           Nguyễn Thị Ngọc Lan TS. Lê Hồ Khôi



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÀNG AN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Tầng 9, toà nhà 59 Quang Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội Quý I năm 2012
Tel: (84-4) 2 9 446 218     Fax: (84-4) 2 9 446 213

Mẫu số: Q-01c

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: VND

I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 
1 Tiền thu từ hoạt động kinh doanh 01 37,085,012                    56,391,009,725                
2 Tiền chi từ hoạt động kinh doanh 02 (1,287,176,092)              (22,460,787,325)               
3 Tiền chi từ quỹ hỗ trợ thanh toán 05
4 Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng 06 93,181,945,560             12,377,246,838,043         
5 Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng 07 (93,291,360,797)            (12,422,103,224,221)        
6 Tiền thu bán chứng khoán phát hành 08 -                                    
7 Tiền chi trả tổ chức phát hành chứng khoán 09 (543,770,000)                 (162,266,518,200)             
8 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá, dịch vụ 10 (412,870,769)                 (920,473,645)                    
9 Tiền chi trả cho người lao động 11 (911,193,401)                 (10,377,615,794)               

10 Tiền chi trả lãi vay 12 (101,134,212)                 
11 Tiền đã nộp thuế TNDN 13 -                                    
12 Tiền thu khác 14 105 156 650 496 989 934 764 480

Quý I năm 2012

CHỈ TIÊU
Mã 
số Từ 01/01/2012 đến 

31/03/2012
Từ 01/01/2011 đến 

31/03/2011

12 Tiền thu khác 14 105,156,650,496         989,934,764,480              
13 Tiền chi khác 15 (92,953,176,705)            (851,419,548,912)             

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 8,874,999,092              (45,975,555,849)              
II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1 Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS DH khác 21 (30,142,000)                   (1,606,463,061)                 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (30,142,000)                  (1,606,463,061)                
II Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính -                                    

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 -                                    
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40) 50 8,844,857,092               (47,582,018,910)               

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 1,566,605,415               66,052,770,960                
Ảnh hưởng của thay đổi TGHĐ quy đổi ngoại tệ 61
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61) 70 10,411,462,507             18,470,752,050                

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2012

           Người lập                                     Kế toán tr ưởng

       Phạm Thị Thu Hà                Nguyễn Thị Ngọc Lan Ts. Lê Hồ Khôi

Tổng Giám đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÀNG AN Báo cáo tài chính

Quý I-2012

Mẫu: B09-CTCK

I . ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1 Hình thức sở hữu vốn

2 Lĩnh vực kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh

-

-

-

-

3 Tổng số công nhân viên và người lao động

4 Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 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 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm

2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: là đồng Việt Nam (VND)

III CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1 Chế độ kế toán áp dụng

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

Tầng 9, Tòa nhà 59 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nôi
Tel: 04.39446 218/  Fax: 04.39446213

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
từ 01/01/2012 đến 31/03/2012

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

Trụ sở chính của Công ty tại: Tầng 9, Tòa nhà 59 Quang Trung, Nguyễn Du, Hà Nội.

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: chứng khoán.

Theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh Chứng khoán số 41/UBCK-GP do Uỷ ban Chứng khoán Nhà
nước cấp ngày 28/12/2006, Giấy phép điều chỉnh Công ty chứng khoán số 99/UBCK-GPĐCCTCK ngày 28/12/2007
của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Quyết định số 194/UBCK-GP ngày 03/03/2009 của Ủy ban Chứng khoán Nhà
nước về việc sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Chứng khoán, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của
Công ty là:

Môi giới chứng khoán;

Tự doanh chứng khoán;

Tư vấn đầu tư chứng khoán;

Lưu ký chứng khoán.

Tổng số nhân viên:  64 người
Nhân viên quản lý:  10 người

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm
2006 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.



3 Hình thức kế toán áp dụng

IV CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1 Nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền

2 Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định

- Máy móc, thiết bị  02 - 04 năm

- Phương tiện vận tải  08 năm

- Phần mềm quản lý 04 năm

3 Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

4 Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác

5 Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

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 hình thức kế toán trên máy vi tính.

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền gửi của người đầu tư về giao
dịch chứng khoán, tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán được ghi và lập báo cáo theo đồng Việt Nam
(VNĐ), phù hợp với quy định tại Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003

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.

Việc ghi nhận Tài sản cố định hữu hình và Khấu hao tài sản cố định vô hình thực hiện theo Chuẩn mực Kế toán số 03
- Tài sản cố định hữu hình; chuẩn mực số 04 - Tài sản cố định vô hình và Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày
20/10/2009 của Bộ Tài chính về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích Khấu hao tài sản cố định

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

Các khoản đầu tư chứng khoán: Theo giá trị mua vào thực tế

Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Theo giá trị tại thời điểm đầu tư

Tại ngày 30/12/2011, đơn vị đã tiến hành trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính. Đối với các khoản
đầu tư chứng khoán chưa niêm yết, do không có cơ sở xác định giao dịch tại ngày 30/12/2011, vì vậy Công ty không
thực hiện trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư này

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả
trước ngắn hạn

Các chi phí sau đây đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ
dần vào kết quả kinh doanh: Công cụ, dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn

Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Theo phương pháp đường thẳng, thời gian phân bổ từ 2-5 năm

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

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn/ hoặc nhỏ hơn giữa giá thực tế phát hành  và mệnh 
giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ. 



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.



6 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Doanh thu cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn bốn (4) điều kiện sau:

-

-

-

-

7 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại

Chi phí thuế TNDN hiện hành

Chi phí thuế TNDN hoãn lại

V THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1 . Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền mặt tại quỹ

Tiền gửi ngân hàng của Công ty

Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán (*)

Cộng

2 . GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN TRONG KỲ

a) Của Công ty Chứng khoán

- Cổ phiếu

- Trái phiếu

b) Của người đầu tư

- Cổ phiếu

3 . TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu

I. Chứng khoán thương mại

Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

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

Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán;

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

Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện
hành

Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời
chịu thuế và thuế suất thuế TNDN 

Việc ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại được thực hiện theo Chuẩn mực kế toán số
07 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

31/03/2012 
VND

01/01/2012 
VND

290,060,990            256,843,926               

81,083,733              335,771,257               

10,070,459,784      973,990,232               

10,441,604,507      1,566,605,415            

Chỉ tiêu
Khối lượng giao dịch chứng 

khoán thực hiện trong kỳ
Giá trị khối lượng giao dịch chứng 
khoán thực hiện trong kỳ (VND)

5,000                                               79,000,000                                        

5,000                                               79,000,000                                        

43,934,868                                      321,091,902,400                               

43,934,868                                      321,091,902,400                               

Tổng cộng 43,939,868                                      321,170,902,400                               

Số lượng
Giá trị theo 
sổ kế toán

So với giá 
thị trường

Tổng giá trị theo giá 
thị trường

212,856 7,841,668,513   (4,166,209,113)      3,675,459,400     



II. Chứng khoán đầu tư



- Chứng khoán sẵn sàng để bán

III. Đầu tư góp vốn

IV. Đầu tư tài chính khác

Tổng cộng

4 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

Chứng khoán thương mại

- Chứng khoán niêm yết

Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)
Cộng

5 . PHẢI THU HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Phải thu khách hàng về giao dịch chứng khoán

Cộng

6 . CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC

Phải thu khác

Cộng

7 . TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Đơn vị tính: VND

I. Nguyên giá

1. Số dư đầu kỳ

2. Số tăng trong kỳ

- Mua sắm mới

- Tăng khác

3. Số giảm trong kỳ

- Thanh lý, nhượng bán

- Giảm khác

4. Số dư  cuối kỳ

II. Giá trị đã hao mòn luỹ kế

1. Số dư đầu kỳ

2. Số tăng trong kỳ

- Trích khấu hao

148,613 5,059,000,000   

15,000,000,000      

361,469 27,900,668,513      

31/03/2012 
VND

01/01/2012 
VND

7,841,668,513         7,841,668,513     

7,841,668,513        7,841,668,513    

(4,768,591,069)       (5,702,036,869)    
3,073,077,444         2,139,631,644            

(*) Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn tại thời điểm 31/03/2012 là khoản dự phòng cho toàn bộ số chứng khoán
niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với
chứng khoán niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cơ sở trích lập dự phòng là giá bình quân tại ngày
31/03/2012. Đối với chứng khoán niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở trích lập dự
phòng là giá đóng cửa tại ngày 31/03/2012.

31/03/2012 
VND

01/01/2012 
VND

233,786,489,424    151,103,552,644        

233,786,489,424    151,103,552,644        

31/03/2012 
VND

01/01/2012 
VND

368,656,450            370,622,955               

368,656,450            370,622,955               

Chỉ tiêu Máy móc, thiết bị Dụng cụ quản lý
Phương tiện vận 

tải Cộng

6,047,076,451       366,956,617            1,988,606,940       8,402,640,008            

-                         -                           -                         -                              

-                         -                              

-                              

63,715,751            -                           -                         63,715,751                 

-                           

63,715,751            -                         63,715,751                 

1,988,606,940       8,338,924,257            

-                         -                              

4,559,644,512       379,658,203            1,131,881,474       6,071,184,190            

5,983,360,700       366,956,617            

197,557,189          -                           76,955,950            274,513,139               

197,557,189          -                           76,955,950            274,513,139               



- Tăng khác -                         -                              -                         -                           



3. Số giảm trong kỳ

- Thanh lý, nhượng bán

- Giảm khác

4. Số dư cuối kỳ

III. Giá trị còn lại

1. Đầu kỳ

2. Cuối kỳ

8 . TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Đơn vị tính: VND

I. Nguyên giá

1. Số dư đầu kỳ

2. Số tăng trong kỳ

- Mua sắm mới

- Tăng khác

3. Số giảm trong kỳ

- Thanh lý, nhượng bán

- Giảm khác

4. Số dư  cuối kỳ

II. Giá trị đã hao mòn luỹ kế

1. Số dư đầu kỳ

2. Số tăng trong kỳ

- Trích khấu hao

- Tăng khác

3. Số giảm trong kỳ

- Thanh lý, nhượng bán

- Giảm khác

4. Số dư cuối kỳ

III. Giá trị còn lại

1. Đầu kỳ

2. Cuối kỳ

Tình hình đầu tư tài sản cố định và trang thiết bị

9 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

58,954,193            -                           -                         58,954,193                 

58,954,193            -                         58,954,193                 

1,208,837,424       6,286,743,136            

-                         -                         -                              

1,487,431,939       (12,701,586)             856,725,466          2,331,455,818            

4,698,247,508       379,658,203            

1,285,113,192       (12,701,586)             779,769,516          2,052,181,121            

Chỉ tiêu
Quyền sử
dụng đất

Tài sản cố định
 vô hình khác Cộng

-                           3,005,371,833       3,005,371,833            

-                           60,284,000            60,284,000                 

-                           60,284,000            60,284,000                 

-                           -                         -                              

-                           -                         -                              

-                           -                         -                              

-                           -                         -                              

-                           3,065,655,833       3,065,655,833            

-                           2,117,884,641       2,117,884,641            

-                           167,887,322          167,887,322               

-                           167,887,322 167,887,322               

-                           -                              

-                           -                         -                              

-                           -                         -                              

-                           -                         -                              

-                           2,285,771,963       2,285,771,963            

-                           887,487,192          887,487,192               

-                           779,883,870          779,883,870               

Vốn điều lệ tính đến ngày 
31/03/2012

TSCĐ và trang thiết bị
Tỷ lệ TSCĐ và trang 

thiết bị so với Vốn 
điều lệChỉ tiêu Giá trị

Nguyên giá 11,408,011,841      0.06                            

139,000,000,000 Khấu hao (8,189,068,829)       

Giá trị còn lại 3,218,943,012         0.04                            

Cộng x x x

31/03/2012 
VND

01/01/2012 
VND



Đầu tư chứng khoán dài hạn

- Chứng khoán sẵn sàng để bán

Đầu tư dài hạn khác

Cộng

10 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

Chi phí thành lập doanh nghiệp

Trả trước tiền thuê nhà

Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ
Chi phí sửa chữa lớn chờ phân bổ
Phần mềm các loại
Chi phí dịch vụ trả trước dài hạn
Mạng cáp, đường truyền

Cộng

11 . TIỀN NỘP QUỸ HỖ TRỢ THANH TOÁN

Tiền nộp ban đầu

Tiền nộp bổ sung

Tiền lãi phân bổ trong kỳ

Số cuối năm

12 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

Thuế GTGT

Thuế Thu nhập doanh nghiệp

Thuế TNCN

Cộng

13 . PHẢI TRẢ HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Phải trả Sở (Trung tâm) Giao dịch chứng khoán

Phải trả tổ chức, cá nhân khác
Cộng

14 . CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC

5,059,000,000         5,059,000,000            

5,059,000,000        5,059,000,000           

15,000,000,000      15,000,000,000          

20,059,000,000      20,059,000,000          

31/03/2012 
VND

01/01/2012 
VND

306,956,678            386,528,870               

539,003,869            175,723,500               

129,779,320            -                              
1,276,111,112         1,521,108,472            

14,957,065              281,756,516               
65,522,045              637,528,999               

219,065,322            9,394,445                   

2,551,395,411         3,012,040,802            

Từ 01/01/2012 đến 
31/03/2012 

VND

Từ 01/10/2011 đến 
31/12/2011 

VND

4,504,249,825         4,065,187,794            

439,062,031               

-                           

4,504,249,825         4,504,249,825            

31/03/2012 
VND

01/01/2012 
VND

(40,395,856)            (39,686,111)                

939,436,932            876,672,760               

899,041,076            836,986,649               

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối
với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo
cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

31/03/2012 
VND 

01/01/2012 
VND

12,772,903,000      2,517,587,000            

135,257,372,994    68,708,660,219          
148,030,275,994    71,226,247,219          

31/03/2012 
VND

01/01/2012 
VND



Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn

Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng

15 . TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOÃN LẠI VÀ THUẾ THU NHẬP HOÃN LẠI PHẢI TRẢ

a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

16 . VỐN CHỦ SỞ HỮU

a) Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu

Vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Thặng dư vốn cổ phần

Lợi nhuận sau thuế chưa PP
Tổng cộng

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Vốn góp của Nhà nước

Vốn góp của đối tượng khác

Cộng

c) 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 kỳ

- Vốn góp cuối kỳ

d) Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

- Cổ phiếu phổ thông

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

- Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá cổ phiếu đã lưu hành

237,088,201            15,794,365                 

7,609,516,132         115,751,726               

7,846,604,333         131,546,091               

31/03/2012 
VND

01/01/2012 
VND

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế
chưa sử dụng 19,979,807,406 19,979,807,406          

19,979,807,406      19,979,807,406          

 Số đầu kỳ  Tăng trong kỳ  Giảm trong kỳ  Số cuối kỳ 

139,000,000,000   -                           -                         139,000,000,000        

11,130,000,000     -                           -                         11,130,000,000          

(64,619,555,263)    3,037,408,470       (67,656,963,733)        
85,510,444,737     -                           -                         82,473,036,267          

 Tỷ lệ 
(%) 

Cuối kỳ
VND

 Tỷ lệ 
(%) 

Đầu kỳ
VND

0% -                             0% -                              

100% 139,000,000,000      100% 139,000,000,000        

100% 139,000,000,000 100% 139,000,000,000        

Kỳ này
VND

Kỳ trước
VND

139,000,000,000    139,000,000,000        

139,000,000,000    139,000,000,000       

139,000,000,000    139,000,000,000       

Cuối kỳ
VND

Đầu kỳ
VND

13,900,000              13,900,000                 

13,900,000              13,900,000                 

13,900,000             13,900,000                

13,900,000              13,900,000                 

13,900,000             13,900,000                

10,000                     10,000                        



17 . LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

Tổng lợi nhuận sau thuế

Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

18 . NHỮNG SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN NĂM

Lập, ngày 10 tháng 04 năm 2012

Người lập Kế toán trưởng  Tổng Giám đốc

Phạm Thị Thu Hà Nguyễn Thị Ngọc Lan TS. Lê Hồ Khôi

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 :

từ 01/01/2012
đến 31/03/2012 

VND

từ 01/10/2011
đến 31/12/2011 

VND

(3,037,408,470) (57,887,594,844)        

13,900,000              13,900,000                 

(219)                         (4,165)                         

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo
cáo tài chính.


