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CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SJC 
Lầu 6 , 18AĐinh Tiên Hoàng, P.ĐaKao, Q.1 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho quý I kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2013.

B Ả N G  C Â N  Đ Ố I  K É  T O Á N  
T ạ i ngày  31 th á n g  03 n ăm  2013.

, .A Mã Thuyết 
Chỉ tiêu \  . 'Ysô minh

Số cuối kỳ Số đầu năm

A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) 100 57,602,174,517 56,665,185,944

ỉ. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 5,908,448,743 8,877,640,245
1. Tiền 111 5,908,448,743 8,877,640,245
2. Các khoản tương đương tiền 112 - - i

II. Các khoản đầu tư  tài chính ngắn hạn 120 V.04 1,000,000,000 1,000,000,000 ÍỊ
1. Đầu tư ngắn hạn 121 1,000,000,000 1,000,000,000 ị *
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngán hạn 129 - ■ X

IIIễ Các khoản phải thu ngán hạn 130 49,550,480,775 46,067,845,399 N
1. Phải thu của khách hàng 131 v . l l 409,539,304 379,132,051
2. Trả trước cho người bán 132 8,341,111,500 8,116,920,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - -
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 v . l l 40,774,025,980 37,405,785,976
5. Các khoản phải thu khác 138 v . l l 5,579,660,082 5,719,863,463
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) 139 (5,553,856,091) (5,553,856,091)

IV. Hàng tồn kho 140 V.02 - -
1. Hàng tồn kho 141 - -

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1,143,244,999 719,700,300
1. Chi phi trả trước ngắn hạn 151 335,562,746 92,188,297
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152 - -
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 84,829,840 84,829,840
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - -
5. Tài sản ngắn hạn khác 158 722,852,413 542,682,163
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CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SJC 
Lầu 6 , 18AĐinh Tiên Hoàng, P.ĐaKao, Q.1 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho quý I kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2013.

C hỉ tiêu
M ă Thuyết 
số minh

Số cuối kỳ Số đầu năm

B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 4,622,749,436 4,457,821,680

I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - -
1. Phải thu dài hạn cùa khách hàng 211 - -
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 v . l l - -
3. Phài thu dài hạn nội bộ 213 - -
4. Phải thu dài hạn khác 218 - -
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - -

II. Tài sản cố định 220 2,691,205,794 2,601,990,878
1. TSCĐ hữu hlnh 221 V.05 1,037,551,954 882,282,864
- Nguyên giá 222 9,375,452,708 9,101,107,780
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (8,337,900,754) (8,218,824,916)
2. TSCĐ thuê tài chính 224 - -
- Nguyên giá 225 - -
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - -
3. TSCĐ vô hình 227 V.06 1,625,097,840 1,712,668,014
- Nguyên giá 228 4,173,438,500 4,173,438,500
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (2,548,340,660) (2,460,770,486)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 28,556,000 7,040,000

III. Bất động sản đầu tư 240 - -
- Nguyên giá 241 - -
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - -

IV. Các khoản đầu tư  tài chính dài hạn 250 - -
1. Đầu tư vào công ty con 251 - -
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - -
3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 - -

- Chứng khoán sẵn sàng để bán 25C - -
- Chứng khoán nẳm giữ đến ngày đáo hạn 25D - -

4. Đầu tu dài hạn khác 258 V.04 - -
5. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 - -

V. Tài sản dài hạn khác 260 1,931,543,642 1,855,830,802
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.07 96,905,982 98,582,549
2. Tài sàn thuế thu nhập hoãn lại 262 V.09 - -
3. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán 263 V.10 1,834,637,660 1,757,248,253
4. Tài sản dài hạn khác 268 - -

Tổng cộng tài sán (270 = 100 + 200) 270 62,224,923,953 61,123,007,624
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CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SJC 
Lầu 6 ,18AĐinh Tiên Hoàng, P.ĐaKao, Q.1 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho quý I kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2013.

C hỉ tiêu
Mã Thuyết 
số minh

Số cuối kỳ Số đầu năm

Nguồn vốn . .

A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330) 300 21,114,958,597 19,558,842,823
Iẳ Nợ ngắn hạn 310 21,114 958 597 19,558,842,823
1. Vay và nợ ngắn hạn 311 3,660,000,000 -
2. Phải trả cho người bán 312 72,348,576 72,348,576
3. Người mua trả tiền trước 313 158,401,731 102,309,991
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 314 V.08 110,913,897 59,500,148
5. Phải trả người lao động 315 230,484,847 20,000,000
6. Chi phí phải trà 316 V.12 735,281,603 545,384,000
7. Phải trả nội bộ 317 - -
8. Các khoản phải trà, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.14 15,999,396,358 18,623,239,513
9. Phải trà hoạt động giao dịch chứng khoán 320 51,036,620 48,554,894

10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu 321 372,308,560 362,719,296
11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán 322 - -
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 (275,213,595) (275,213,595)
13. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 327 - -
14. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 328 - -
15. Dự phòng phải trà ngắn hạn 329 - -

II. Nợ dài hạn 330 - -
1. Phải trả dài hạn người bán 331 - -
2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 V.14 - -
3. Phải trả dài hạn khác 333 - -
4. Vay và nợ dài hạn 334 V.15 - -
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.09 - -
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 - -
7. Dự phòng phải trả dài hạn 337 - -
8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 338 V.09 - -
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 339 - -
10. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư 359 - -

B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430) 400 41,109,965,356 41,564,164,801
I. Vốn chủ sở hữu 410 V.16 41,109,965,356 41 564 164801

1. Vốn đầu tu của chủ sở hữu 411 53,000,000,000 53,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 412 - -
3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 - -
4. Cổ phiếu quỹ 414 - -
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sàn 415 - -
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 - -
7. Quỹ đầu tư phát triển 417 - -
8. Quỹ dự phòng tài chính 418 - -
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 - -
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 (11,890,034,644) (11,435,835,199)

Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400) 440 62,224,923,953 61,123,007,624



CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SJC 
Lầu 6, 18AĐinh Tiên Hoàng, P.ĐaKao, Q.1 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho quý I kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2013.

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN

C hỉ tiêu ^ Ẩa ™ uyuet Số cuối kỳ số  đầu năm
sô minh

1. Tài sản thuê ngoài 1 - -
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công 2 - -
3. Tài sản nhận ký gửi 3 - -
4. Nợ khó đòi đã xưlý 4 - -
5. Ngoại tệ các loại 5 - -
6. Chứng khoán lưu ký 6 163,310,770,000 153,209,960,000
6.1. Chứng khoán giao dịch 7 140,830,570,000 136,292,350,000
6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký 8 - -
6.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước 9 140,830,570,000 136,292,350,000
6.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài 10 - -
6.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác 11 - -

6.2Ể Chứng khoán tạm ngừng giao dịch 12 9,050,000 13,710,000
6.2.1Ể Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký 
6.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong

13 ■ ■

nước
6.2.3. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước

14 9,050,000 13,710,000

ngoài 15 - -
6.2.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác 16 - -

6.3. Chứng khoán cầm cố 17 11,960,000,000 3,700,000,000
6.3.1. Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký 18 - -
6.3.2. Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước 19 11,960,000,000 3,700,000,000
6.3.3. Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài 20 . .
6.3.4. Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác 21 - -

6.4. Chứng khoán tạm giữ 22 - -
6.4.1. Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu ký 23 - -

6.4.2. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước 24 - -
6.4.3. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài 25 - -
6.4.4. Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác 26 - -

6.5. Chứng khoán chờ thanh toán 27 10,352,200,000 13,153,900,000
6.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký 28 - -
6.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước 29 10,352,200,000 13,153,900,000
6.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài 30 - -

6.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác 31 - -

6.6. Chứng khoán phong toả chờ rút 32 - .

6.6.1. Chứng khoán phong toả chờ rút của thành viên lưu ký 33 - -

6.6.2. Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng trong nước 34 - -

6.6.3. Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng nuớc ngoài 35 - -

6.6.4. Chứng khoán phong toả chờ rút của tổ chức khác 36 - -

37 158,950,000 50,000,000
38
39 158,950,000 ' 50,000,000
40
41

42
43
44
45
46

6ế9 Chúng khoán sửa lỗi giao dịch 47 - -

6.7. Chứng khoán chờ giao dịch
6.7.1. Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký
6.7.2. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước
6.7.3. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng nước ngoài
6.7.4. Chứng khoán chờ giao dịch cùa tổ chức khác

6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay
6.8.1. Chứng khoán ký quỹ đảm bào khoản vay của T. viên lưu ký
6.8.2. Chứng khoán ký quỹ đảm bào khoản vay của KH trong nước
6.8.3. Chứng khoán ký quỹ đàm bảo khoản vay của KH nước ngoài
6.8.4. Chứng khoán ký quỹ đàm bào khoản vay của tổ chức khác
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CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SJC 
Lầu 6 ,1 8A Đinh Tiên Hoàng, P.ĐaKao, Q.1 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho quý I kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2013.

C hỉ tiêu
Mã
số

Thuyết
minh

Số cuối kỳ Số đầu năm

7. Chứng khoán lưu kỷ công ty đại chúng chưa niêm yết 50 - -
7.1. Chứng khoán giao dịch 51 - -
7.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký 52 - -
7.1.2. Chứng khoán giao dịch cùa khách hàng trong nước 53 - -
7.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài 54 - -
7.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác 55 • ■

7.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch 56 - -
7.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký 57 - -
7.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của KH trong nước 58 - -
7.2.3. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của KH nước ngoài 59 - -
7.2.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác 60 - ■

7.3. Chứng khoán cầm cố 61 - -
7.3.1. Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký 62 - -
7.3.2. Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước 63 - -
7.3.3. Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài 64 - -
7.3.4. Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác 65 - ■

7.4. Chứng khoán tạm giữ 66 - -
7.4.1. Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu ký 67 - -
7.4.2. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước 68 - -
7.4.3. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài 69 - -
7.4.4. Chứng khoán tạm giừ của tổ chức khác 70 ■ ■

7.5. Chứng khoán chờ thanh toán 71 - -
7.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký 72 - -
7.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước 73 - -
7.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài 74 - -
7.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán cùa tổ chức khác 75 - ■

7.6. Chứng khoán phong toả chờ rút 76 - -
7.6.1. Chứng khoán phong toà chờ rút của thành viên lưu ký 77 - -
7.6.2. Chứng khoán phong toà chờ rút của khách hàng trong nước 78 - -
7.6.3. Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng nước ngoài 79 - -
7.6.4. Chứng khoán phong toả chờ rút của tổ chức khác 80 - -
7.7. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch 81 ■ ■

8. Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng 82 - -
9. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán 83 - -
10. Chứng khoán nhận uỷ thác đấu giá 84 - -



CÔNG TY CỎ PHÀN CHỨNG KHOẢN SJC 
Lầu 6 ,18A Đinh Tiên Hoàng, P.ĐaKao, Q.l 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
C hojiu^kếuhúcjĩgà2> JJ^^

BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
Q u ý  I  n ăm  2013.

Quý 1
Lũy kế từ  đầu năm đến cuối quý

u.ni Iieu m a so
minh

Năm nay Năm trước Năm nay Năm trước

1. Doanh thu 1 VI. 1 1,884,530,109 1,591,410,293 1,884,530,109 1,591,410,293
Trong đó:

- Doanh thu hoạt động môi giới 
chứng khoán
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng 
khoán, góp vốn

01Ể1

01.2

936,669,149 1,258,966,150 936,669,149 1,258,966,150

- Doanh thu bảo lãnh phát hành 
chứng khoán 01.3 - - - -

- Doanh thu đại lý phát hành chứng 
khoán
- Doanh thu hoạt động tư vấn

01.4
01.5 676,682,822 215,008,802 676,682,822 215,008,802

- Doanh thu lưu ký chứng khoán 01.6 - - - -
- Doanh thu hoạt động uỷ thác đấu 

giá
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài 
sản

01.7

01.8

- - - -

- Doanh thu khác 01.9 271,178,138 117,435,341 271,178,138 117,435,341
2. Các khoản giảm trừ  doanh thu 02 - - - -
3. Doanh thu thuần về hoạt động 
kinh doanh (10=01-02) 10 1,884,530,109 1,591,410,293 1,884,530,109 1,591,410,293

4ẵ Chi phí hoạt động kinh doanh 11 VI. 1 690,871,877 949,281,076 690,871,877 949,281,076
- Chi phí hoạt động kinh doanh
- Chi phí chung
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động 
kinh doanh (20=10-11) 20

690,871,877

1,193,658,232

949,281,076

642,129,217

690,871,877

1,193,658,232

949,281,076

642,129,217

6ế Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 VI.2 1,755,543,440 2,013,114,297 1,755,543,440 2,013,114,297
7ằ Lọi nhuận thuần từ  hoạt động 
kinh doanh (30=20- 25) 30 (561,885,208) (1,370,985,080) (561,885,208) (1,370,985,080)

8. Thu nhập khác 31 VI.3 128,724,315 229,537,714 128,724,315 229,537,714
9ề Chi phí khác 32 VI.4 21,038,552 81,941,429 21,038,552 81,941,429
10. Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 107,685,763 147,596,285 107,685,763 147,596,285
1 l ế Tổng lợi nhuận kế toán trước 
thuế(50=30+40) 50

(454,199,445) (1,223,388,795) (454,199,445) (1,223,388,795)

12. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.1 - - -
13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.2 - - - -

14. Lợi nhuận sau thuế TNDN 
(60=50-51-52) 60 (454,199,445) (1,223,388,795) (454,199,445) (1,223,388,795)

15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 VI.6 - - - -

Kế toán trưởn:án t rư ở n g ^ ^ /
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BÁO CÁO Lưu CHUYẺN TIÈN TỆ
(T heo  p h ư ơ n g  p h á p  g ián  tiếp )

Q u ý  I  n ăm  2013

TU Lũy kế từ  đầu năm  đến cuối quý này„ L > _  Mã T huyết -------- *-----------------— -------------- ^ ---- í -
C hỉ tiêu Ấ ” ẵ ___  ,

sô minh Năm nay Năm trước

CÔNG TY CỎ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC
Lầu 6 ,18A Đinh Tiên Hoàng, P.ĐaKao, Q.l
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Iế Lưu chuyển tiền từ  hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế
2. Điều chỉnh cho các khoản
- Khấu hao tài sản cố định
- Các khoản dự phòng
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thục hiện
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
- Chi phí lãi vay

3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
- Tăng, giảm các khoản phải thu
- Tăng, giảm hàng tồn kho
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trà, thuế thu 

nhập phải nộp)
- Tăng, giảm chi phí trả trước
- Tiền lãi vay đẫ trả
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh

Lưu chuyển tiền thuần từ  hoạt động kỉnh doanh

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác
2. Tiền thu tù thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sàn dài hạn 
khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 
Lun chuyển tiền thuần từ  hoạt động đầu tư

IIIễ Lưu chuyển tiền từ  hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trà vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của 
doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4. Tiền chi trà nợ gốc vay
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 
Lưu chuyển tiền thuần từ  hoạt động tài chính

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
ảnh hưởng cùa thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)

1 (454,199,445) (1,223,388,795)
194,116,142 (1,679,196,689)

2 206,646,012 448,219,032
3 - (2,127,415,721)
4 - -
5 (31,842,093) -
6 19,312,223 -
8 (260,083,303) (2,902,585,484)
9 (3,740,195,033) (34,296,493,292)

10 - (7,272,000)

11 (2,384,444,435) 38,625,839,826
12 (241,697,882) (183,401,118)
13 - -

14 - -
15 - 725,583,773
16 - (215,236,289)
20 (6,626,420,653) 1,746,435,416

21 (72,112,942) -

22 37,500,000 1,600,000
23 - (6,000,000,000)
24 - 6,000,000,000
25 - -

26 - -

27 31,842,093 72,291,858
30 (2,770,849) 73,891,858

31 - -

32 . .
33 3,660,000,000 -

34 - -

35 - -

36 - -

40 3,660,000,000 •

50 (2,969,191,502) 1,820,327,274
60 8,877,640,245 5,838,964,894
61 - -

70 31 5,908,448,743 7,659,292,168



CÔNG TY CỎ PHÀN CHỨNG KHOÁN SJC
Lầu 6, 18A Đinh Tiên Hoàng, P.ĐaKao, Q.l
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIÉN ĐỘNG VÓN CHỦ SỞ HỮU 
Q u ý  I  n ăm  2013.

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu
Thuyết
minh

Số dư đầu năm Số tăng/giảm SỐ dư cuối năm

Năm trước Năm nay
Năm trước Năm nay

Năm trước Năm nay
Tăng Giảm Tăng Giảm

A B 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 53,000,000,000 53,000,000,000 53,000,000,000 53,000,000,000

2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân 
phối (*)

VIII (4,816,540,133) (11,435,835,199) (1,223,388,795) (454,199,445) (6,039,928,928) (11,890,034,644)

Cộng 48,183,459,867 41,564,164,801 - (1,223,388,795) - (454,199,445) 46,960,071,072 41,109,965,356

(*) Lọi nhuận sau thuế chưa phân phối:
- Giảm trong năm trước là do kết quà hoạt động kinh doanh trong quý 1/2012 bị lỗ.
- Giảm trong năm nay là do kết quả hoạt động kinh doanh trong quý 1/2013 bị lỗ.



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Quý I năm 2013

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp
1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty c ổ  phần
2- Lĩnh vực kinh doanh: Chứng khoán.
3- Ngành nghề kinh doanh: Môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán
4- Tổng số công nhân viên và người lao động: 37 người
5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ành hưởng đến báo cáo tài chính:

II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử  dụng trong kế toán
1- Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12).
2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: bằng Đồng Việt Nam (VND)

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng
1- Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ
-  BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thông tư 95/2008/TT -  BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của 
Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 
12 năm 2009 của Bộ Tài Chính, Thông tư 162/2010/TT - BTC ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn sửa 
đổi, bổ sung Thông tư 95/2008/TT - BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính.
2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Ban Tổng Giám đốc đàm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu 
của các Chuẩn mực kế toán, hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt 
Nam hiện hành trong việc lập Báo cáo tài chính.
3- Hình thức kế toán áp dụng: Công ty sử dụng hình thức kế toán trên máy vi tính theo hình thức nhật ký chung.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng
1- Cơ sở lập Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc.

2- Tiền và tương đương tiền.
Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngán hạn 

có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng 
như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.

3- Các khoản phài thu thương mại và phải thu khác
Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác đurợc ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ và các thỏa thuận bàng 

văn bản giữa nhà đầu tư và Công ty.

4- Nguyên tắc ghi nhận & khấu hao TSCĐ:
- Phương pháp ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao 

mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính 
đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chi được ghi tăng 
nguyên giá tài sàn cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sàn đó. Các 
chi phí không thỏa mân điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

Khi tài sàn cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh 
do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Tài sàn cố định được khấu hao theo phương pháp đường 

thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính, số  năm khấu hao của các loại tài sản cố định như sau:
Nhà cửa, vật kiến trúc 05 - 25 năm
Máy móc, thiết bị 0 6 -1 0  năm
Thiết bị văn phòng, vi tính, điện tử 0 3 - 1 0  năm 
Các tài sàn khác 10 năm
Phần mềm (TSVH) 05 năm

CÔNG TY CP C H Ứ N G K H O Á N  SJC
Lầu 6, 18A Đinh Tiên Hoàng, P.ĐaKao, Q.l
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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5- Chi phí đi vay
Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí trong kỳ.

6- Đầu tư tài chính:
Các khoản đầu tư vào chứng khoán được ghi nhận theo giá gốc.
Dự phòng giàm giá chứng khoán được lập cho từng loại chứng khoán được mua bán trên thị trường và có giá thị trường 

giảm so với giá đang hạch toán trên sổ sách. Đối với các chứng khoán niêm yết việc trích lập các khoản dự phòng giảm giá 

đầu tư chứng khoán được thực hiện trên cơ sở giá trị giao dịch trên thị trường chứng khoán tại ngày 31 tháng 12 năm 2009. 

Đối với các chứng khoán chưa niêm yết việc trích lập các khoản dự phòng được thực hiện trên cơ sở tổng hợp các phương 

pháp thư giá, lợi nhuận tăng trưởng, giá bình quân giao dịch OTC và xét đoán của Hội đồng quàn trị Công ty.
Khi thanh lý một khoản đầu tư, phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ được hạch toán vào thu nhập 

hoặc chi phí trong kỳ.

7- Chi phí trả trước dài hạn
Chi phí thành lập bao gồm các chi phí phát sinh cho việc thành lập doanh nghiệp được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo 

phương pháp đuờng thẳng trong vòng 3 năm kể từ khi Công ty bắt đầu hoạt động kinh doanh.

8- Chi phí phải trà.
Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính họp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng trong 

kỳ.

9- Nguồn vốn kinh doanh
Nguồn vốn kinh doanh của Công ty là vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tu của các cổ đông.

10- Thuế thu nhập doanh nghiệp
Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 25%.
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại.
Thuế thu nhập hiện hành là khoàn thuế đuợc tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ với thuế suất áp dụng tại ngày cuối

kỳ. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chinh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế

toán cũng như điều chinh các khoản thu nhập và chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ.
Thuế thu nhập hoãn lại là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp hoặc sẽ đuợc hoàn lại do chênh lệch tạm thời giữa

giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả cho mục đích Báo cáo tài chính và các giá trị dùng cho mục đích thuế. Thuế thu nhập

hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế. Tài sàn thuế thu nhập hoãn lại chi được

ghi nhận khi chác chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này.
Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xem xét lại vào ngày kết thúc năm tài chính và sẽ được 

ghi giảm đến mức đảm bảo chắc chán có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu 
nhập hoãn lại được sử dụng.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm 

tài sàn được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán dựa trên các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thục năm tài chính. 

Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trừ khi liên quan đến các khoản mục được 

ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu khi đó thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được ghi thẳng vào vốn chù sờ hữu.

11 - Nguồn vốn chủ sở hữu
Nguồn vốn kinh doanh của Công ty là vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư của các cổ đông.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SJC
Lầu 6, 18A Đinh Tiên Hoàng, P.ĐaKao, Q.l
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

12- Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ
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Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. số  dư các khoản mục tiền 
tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được qui đổi theo tỳ giá tại ngày cuối kỳ.

Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ 
được ghi nhận vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.

13- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu
Khi cung cấp dịch vụ, doanh thu được ghi nhận khi không còn những yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc 

thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo. Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu 
trong từng kỳ được thực hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày cuối kỳ.

Tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch và 0 
doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất từng kỳ. c ổ  tức và lợi 
nhuận đuợc chia được ghi nhận khi cổ đông đuợc quyền nhận cổ tức hoặc các bên tham gia góp vốn được quyền nhận lợi ’ 
nhuận từ việc góp vốn. . c

14- Bên liên quan
Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra 

quyết định các chính sách tài chính và hoạt động.
Giao dịch với các bên có liên quan trong năm được trình bày ở thuyết minh số VIII. 1.

N g àỵ J£  tháng 04 năm 2013
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CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SJC
Lầu 6, 18A Đinh Tiên Hoàng, P.ĐaKao, Q.l 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho QUÝ I  két thúc ngày 31 tháng 03 năm 2013.

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình  bày trong Bảng cân đối kế toán

01- Tiền và các khoản tương đương tiền Cuối kỳ Đầu năm
- Tiên mặt 113,674,424 4,462,210
- Tiên gửi ngân hàng 5,702,698,037 8,184,371,574
trong đó:

+ Tiền ký quỹ của nhà đầu tư
- Tiền đang chuyển - -

- Tiên gửi vê bán chứng khoán bảo lãnh phát hành - -

- Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch CK 92,076,282 688,806,461
Cộng 5,908,448,743 8,877,640,245

02- Hàng tồn kho Cuối kỳ Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu - -

- Công cụ, dụng cụ - -

Cộng - -

03- Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ

C h ỉ tiêu
K h ố i lư ợ n g  g iao  d ịch G iá  t r ị  g iao  d ịch  th ự c
th ự c  h iện  t ro n g  kỳ h iện  tro n g  kỳ

a. Của công ty chứng khoán - -

Cổ phiếu - -

Trái phiếu - -

Chứng khoán ngân quỹ - -

Chứng khoán khác (Chứng chi quỹ đầu tư) - -

b. Của người đầu tư -

Cổ phiếu 58,424,746 586,794,032,000
Trái phiếu - -

Chứng khoán khác - -

Tổng cộng 58,424,746 586,794,032,000
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CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SJC 
Lầu 6, 18A Đinh Tiên Hoàng, P.ĐaKao, Q.l 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
C h M Ị ỉ T ^ n c ế u h Ú M g à Q ^ ^ h á n ^ ^ ĩ ă n ^ O H ^

04- Tình hình đầu tư  tài chính

Chỉ tiêu Số lượng Giá trị theo sổ kế toán So với giá thị trường Tổng giá trị theo giá thị 
trường

Ghi
chú

Cuối
năm

Đầu
năm Cuối năm Đầu năm

Tăng Giảm
Cuối Đầu Cuối Đầu 
năm năm năm năm

Cuối năm Đầu năm

I. Chứng khoán thương mại
- Cổ phiếu (Chi tiết danh mục cổ phiếu 

bị giảm giá/rủi ro)
- Trái phiếu (Chi tiết danh mục trái cổ 

phiếu bị giảm giá/rủi ro)
- Chứng chỉ quỹ (Chi tiết danh chứng chi 

quỹ bị giảm giá/rủi ro)
- Chứng khoán khác (Chi tiết danh mục 

chứng khoán bị giảm giá/rủi ro)
II. Chứng khoán đầu tư

- Chứng khoán sẵn sàng để bán
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo 

hạn
III. Đầu tư  góp vốn

- Đầu tư vào công ty con (Chi tiết các 
khoản đầu tư vào công ty con bị lỗ)

- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 
(Chi tiết các khoản đầu tư vào công ty liên 
doanh, liên kết bị lỗ)
IV. Đầu tư  tài chính khác

100,000

100,000

100,000

100,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000 1,000,000,000

- Lý do thay đồi giá trị hợp lý:
- Chi tiết giá trị chửng khoán dùng để cầm cố, thế chấp cho các khoản nợ:
- Chi tiết các chứng khoán đang thực hiện hợp đồng Repo: 

+ Giá trị ghi sổ:
+ Thời hạn:
+ Giá trị mua, bán lại của Hợp đồng Repo:
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CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SJC
Lầu 6, 18A Đinh Tiên Hoàng, P.ĐaKao, Q.l 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho^u£^kenhú^T^à^^jhán^^nărr^20n^î

05- Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

C h ỉ tiêu
N h à  c ử a , v ậ t 

k iến  t rú c
M áy  m óc, th iế t bị

P h ư ơ n g  tiện  v ận  
tả i, tru y ề n  d ẫ n

T h iế t bị, d ụ n g  cụ 
q u ả n  lý

T à i sả n  cố đ ịn h  kh ác T ổ n g  cộng

Nguyên giá TSCĐ hữu hình
Số dư đầu kỳ 544,598,392 5,451,406,396 1,414,162,546 1,572,830,646 118,109,800 9,101,107,780
- Mua trong kỳ - 239,800,000 - 16,896,000 17,648,928 274,344,928
- Đầu tư XDCB hoàn thành - - - - - -
- Tăng khác - - - - - -
- Chuyển sang bất động sản đầu tư - - - - - -
- Thanh lý, nhượng bán - - - - - -
- Giảm khác - - - - - -

Số dư cuối kỳ 544,598,392 5,691,206,396 1,414,162,546 1,589,726,646 135,758,728 9,375,452,708

Giá trị hao mòn lũy kế
Số đầu kỳ 393,321,084 5,430,372,565 1,039,541,864 1,254,824,397 100,765,006 8,218,824,916
- Khấu hao trong kỳ 22,691,601 21,033,831 16,527,384 55,316,925 3,506,097 119,075,838
- Tăng khác - - - - - -

- Thanh lý, nhượng bán - - - - - -

- Chuyển sang bất động sản đầu tư - - - - - -

- Giảm khác - - - - - -

Số cuối kỳ 416,012,685 5,451,406,396 1,056,069,248 1,310,141,322 104,271,103 8,337,900,754

Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình
-  Tại ngày đầu kỳ 151,277,308 21,033,831 374,620,682 318,006,249 17,344,794 882,282,864
-  Tại ngày cuối kỳ 128,585,707 239,800,000 358,093,298 279,585,324 31,487,625 1,037,551,954

liiíi £?'
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CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SJC
Lầu 6, 18A Đinh Tiên Hoàng, P.ĐaKao, Q.l 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
C h o^ Ị£JJcếu kú cjỊ^ ^ ^ h án ^ £3jỉăn ^ 20IJ íiî ^

06- Tình hình tăng, giảm tài sản cố định vô hình

G iấy  p h ép

/^lll ểíÃll Q u y ển  sử  d ụ n g B ản  q u y ền , b ằn g N h ãn  h iệu  hàn g P h ầ n  m ềm  m áy  vi v à  g iấy  p h ép T SC Đ  vô Tnnff pnnoI^ni u e u
đ ấ t sá n g  chế hoá tín h n h ư ợ n g h ìn h  k h ác Ề uếẾ6 ^ • ằ&

q u y ền

Nguyên giá TSCĐ vô hình
Số dư đầu kỳ - - - 4,173,438,500 - - 4,173,438,500
- Mua trong kỳ - - - - - - -
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp - - - - - - -
- Tăng do hợp nhất kinh doanh - - - - - - -
- Tăng khác - - - - - - -
- Thanh lý, nhượng bán - - - - - - -
- Giảm khác - - - - - - -

Số dư cuối kỳ . . . 4,173,438,500 - - 4,173,438,500

Giá trị hao mòn lũy kế
Số đầu kỳ - - - 2,460,770,486 - - 2,460,770,486

- Khấu hao trong kỳ - - - 87,570,174 - - 87,570,174
- Tăng khác - - - - - - -

- Giàm khác - - - - - - -
- Thanh lý, nhượng bán - - - - - - -

Số dư cuối kỳ . - - 2,548,340,660 - - 2,548,340,660

Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình
- Tại ngày đầu kỳ - - - 1,712,668,014 - - 1,712,668,014
- Tại ngày cuối kỳ - - - 1,625,097,840 - - 1,625,097,840

llx i  t ’ i .  !.'
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CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SJC 
Lầu 6, 18A Đinh Tiên Hoàng, P.ĐaKao, Q. 1 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Ch^u^ncếnhú^i^cr^3J^thán^^năn^0n^

07- Chi phí trả  trước dài hạn
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Công cụ, dụng cụ
- Chi phí nghiên cứu có giá ữị lớn
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận 

là TSCĐ vô hình
Cộng

08- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
- Thuế giá trị gia tăng
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất, nhập khẩu
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế thu nhập cá nhân
- Thuế tài nguyên
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất
- Các loại thuế khác
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phài nộp khác

Cộng

Cuối kỷ_________  ________ Đầu năm

96,905,982 98,582,549

96,905,982 98,582,549

Cuối kỳ Đầu năm
2,363,634 2,329,095

- -
- -
- -

108,550,263 57,171,053
- -
- -
- -

110,913,897 59,500,148

10- Tiền nộp Quỹ hỗ trợ  thanh toán __________Cuối kỷ_________  ________ Đầu năm_______
- Tiền nộp ban đau 120,000,000 120,000,000
- Tiền nộp bổ sung 1,714,637,660 1,466,529,301
- Tiền lãi phân bổ trong năm ________________________ ________________ 170,718,952

Cộng 1,834,637,660 1,757,248,253
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11- Các khoản phải thu

Số trích lập 
dự phòng

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SJC
Lầu 6, 18A Đinh Tiên Hoàng, P.ĐaKao, Q.l
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

X Đầu kỳ Quá Đầu kỳ Khó í . Dư cuối Quá Dư cuối KhóChỉ tiêu Dư đâu , VỴ. PsTăng Ps Giảm Dưcuôi , ”hạn đòi hạn đòi

1. Phải thu của khách 
hàng
2ế Phải thu hoạt động giao 
dịch chứng khoán

Phải thu của Sở (Trung

tâm) GDCK
Phải thu khách hàng về 

giao dịch chứng khoán 
Phải thu tổ chức phát 

hành(bào lãnh phát hành) 
chứng khoản

Phải thu Trung tâm lưu 
ký chứng khoán

Phái thu thành viên 
khác
3. Thuế GTGT được khấu 
trừ
4. Phải thu nội bộ

5. Phải thu khác

Tổng cộng

Ị

379,132,051

37.405.785.976

37 .405. 785.976

5,719,863,463

11,959,236,033

11,959,236,033

5,553,856,091

5,553,856,091

1,066,228,735

811.203.262.276

811 .203.262.276

16,064,298,729

(1,035,821,482) 409,539,304

(807.835.022.272) 40,774,025,980 9,540,578,885 5,553,856,091 5,553,856,091

(807.835.022.272)  40, 774,025,980 9,540 ,578,885 5,553,856,091 5,553,856,091

(16,204,502,110) 5,579,660,082

43,504,781,490 11,959,236,033 5,553,856,091 828333,789,740 (825,075345,864) 46,763,225,366 9,540,578,885 5,553,856,091 5,553,856,091
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CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SJC
Lầu 6, 18A Đinh Tiên Hoàng, P.ĐaKao, Q.l 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Ch^ư^ncếuhú^Ị^à^^Hhcm^^Ịăn^On^

13- Vay ngắn hạn

13. Vay ngăn hạn Lãi suất vay Số d ư  đầu kỳ Số vay trong kỳ Số trả  trong kỳ Số dư  cuối kỳ
- Vay ngân hàng (Chi tiết theo mục đích vay/Thời hạn vay)

- Vay cá nhân (Chi tiết theo mục đích vay/Thời hạn vay) 15% 3,660,000,000 3,660,000,000

- Vay của đối tượng khác (Chi tiết theo mục đích vay/Thời hạn vay)

Cộng 3,660,000,000 3,660,000,000

2: V/
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12- Chi phí phải trả
- Chi phí tiền lãi vay
- Chi phí điện
- Chi phí thuê nhà và dịch vụ
- Phải trả khác

Cộng

14- Các khoản phải trả , phải nộp ngắn hạn khác
- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Kinh phí công đoàn
- Bào hiểm xã hội
- Bảo hiểm y tế
- Phải trà về cổ phần hoá
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
- Doanh thu chưa thực hiện
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng

17- Các khoản phải trả  hoạt động giao dịch chứng khoán

- Phải trả Sở GDCK

- Phải trả vay Quỹ hỗ trữ thanh toán của các thành viên khác

- Phải trả về chứng khoán giao, nhận đại lý phát hành

- Phải trả Trung tâm lưu ký chứng khoán

- Phải trả tổ chức, cá nhân khác

18- Tình hình trích lập d ự  phòng các khoản phải thu khó đòi

- Số dư đầy kỳ
- Số sử dụng trong kỳ
- Số trích lập trong kỳ
- Số dư cuối kỳ

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình  bày trong Báo 
1 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (M ã số 51)
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu 

thuế năm hiện hành
- Điều chinh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm 

trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SJC
Lầu 6, 18A Đinh Tiên Hoàng, P.ĐaKao, Q.l
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cuối kỳ_________  ________ Đầu năm
19,312,223
69,107,380

457.302.000
189.560.000

49,000,000
304.824.000
191.560.000

735,281.603 545,384,000

Cuối kỳ Đầu năm

73,696,048 64,255,180
29,519,814 34,991,151

9,416,950,000 11,921,402,000

6,479,230,496 6,602,591,182

15,999,396,358 18,623,239,513

Cuối kỳ Đầu năm

41,036,620 39,754,894

10,000,000 8,800,000

51,036,620 48,554,894

Cuối kỳ Đầu năm
5,553,856,091 5,553,856,091

5,553,856,091 5,553,856,091

cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Cuối kỳ Đầu kỳ

- -

- -

.
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