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STT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về 
việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN   

150 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1 (Năm 2008)

Đơn vị tính : đồng. 

           125,666,382,716          108,863,566,633 

Năm nay Năm trước

II.  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

             (3,383,468,816)          (16,780,267,813)

           121,616,531,184          108,219,732,187 
           125,000,000,000          125,000,000,000 

               2,136,524,538              1,773,817,450 

               4,049,851,532                 643,834,446 
               4,049,851,532                 643,834,446 

                185,438,201 

                                   -                  339,400,000 

           20,828,149,727 

           125,666,382,716          108,863,566,633 

               4,300,111,976              5,698,920,661 
               4,192,659,381              5,513,482,460 
                                   -                                  -   
                  107,452,595 

               9,580,341,000              9,931,375,793 

             7,812,138,111 

           (1,296,317,667)
           106,287,853,481            68,194,400,345 

               1,184,246,401 

Công ty CP Chứng Khoán Đông Dương

Số đầu năm Số cuối năm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Ngày 31 háng 12 năm 2008.

         101,051,428,522 
               2,177,305,320              3,393,820,324 
               9,580,341,000              8,635,058,126 

               6,436,636,514 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN
Nợ phải trả

 Vốn điều chỉnh
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

 Nợ ngắn hạn
 Nợ dài hạn
Nguồn vốn chủ sở hữu
 Vốn góp ban đầu
 Vốn bổ sung
 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang  
Tài sản dài hạn khác

-  Tài sản cố định vô hình
Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn 

-  Chứng khoán đầu tư ngắn hạn của người uỷ thác 
-  Đầu tư ngắn hạn
-  Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn 
Các khoản phải thu

Nội dung
Tài sản ngắn hạn        
Tiền 
Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư  ngắn  hạn 
-  Chứng khoán tự doanh

Chỉ tiêu

Vật liệu, công cụ tồn kho

Mẫu CBTT-05

Tài sản ngắn hạn khác
Tài sản dài hạn    
Tài sản cố định

           119,229,746,202 

-  Tài sản cố định hữu hình
-  Tài sản  cố định thuê tài chính
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STT Đơn vị 
tính Kỳ báo cáo

Cơ cấu tài sản
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 7.09
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 92.91
Cơ cấu nguồn vốn
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 0.58

99.42
Khả năng thanh toán
- Khả năng thanh toán nhanh 5.3
- Khả năng thanh toán hiện hành 172.03
Tỷ suất lợi nhuận

(12.306)                  
(740.344)                
(12.379)                  

Chỉ tiêu

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu

Kỳ trước

94.88

III.  CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

                                   -                                  -   
           (13,396,798,997)            (3,383,468,816)

           (13,396,798,997)

             (5,101,954,552)               (350,241,309)

           (3,383,468,816)
           (13,396,798,997)            (3,383,468,816)

           (13,782,846,863)            (3,425,557,980)
                  386,047,866                   42,089,164 

               1,809,537,381                 101,689,928 
               6,911,491,933                 451,931,237 

               8,680,892,311              3,075,316,671 

               1,809,537,381                 101,689,928 

               1,809,537,381                 101,689,928 

Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp
Lợi nhuận sau thuế 

Cổ tức trên mỗi cổ phiếu    (nếu có)

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chứng 
Lợi nhuận ngoài hoạt động kinh doanh
Tổng lợi nhuận trước thuế 
Lợi nhuận tính thuế (Lợi nhuận trước thuế  - lãi đầu 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu    (nếu có)

Lợi nhuận gộp 
Chi phí quản lý  

2
%

Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán
Các khoản giảm trừ doanh thu
Doanh thu thuần
Thu lãi đầu tư
Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán và lãi 
Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán   

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn

0.54
31.03

1
% 5.12

4

%

3
Lần

Tổng Giám đốc (Giám đốc)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

3.22
96.78

(2.692)                
(3,327.241)         

(2.782)                


