
Mẫu CBTT-05

Đơn vị tính: VND
STT Nội dung Số đầu năm Số cuối năm
I Tài sản ngắn hạn        24,929,367,473
1 Tiền 13,789,249,599 
2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư  ngắn  hạn khác 7,631,713,375   

-  Chứng khoán tự doanh
-  Chứng khoán đầu tư ngắn hạn của người uỷ thác đầu tư
-  Đầu tư ngắn hạn 7,631,713,375   
-  Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn

3 Các khoản phải thu 3,367,207,548   
4 Vật liệu, công cụ tồn kho
5 Tài sản ngắn hạn khác 141,196,951      
II Tài sản dài hạn    9,017,678,035 
1 Tài sản cố định 4,473,746,108   

-  Tài sản cố định hữu hình 4,012,547,558   
-  Tài sản  cố định thuê tài chính -                     
-  Tài sản cố định vô hình 461,198,550      

2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác
3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 
4 Tài sản dài hạn khác 4,543,931,927   
III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 33,947,045,508
IV Nợ phải trả 5,849,754,324 
1  Nợ ngắn hạn 5,849,754,324   
2  Nợ dài hạn
V Nguồn vốn chủ sở hữu 28,097,291,184
1  Vốn góp ban đầu 35,100,000,000 
2  Vốn bổ sung
3  Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối (7,002,708,816)  
4  Vốn điều chỉnh
VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 33,947,045,508

II.  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT Chỉ tiêu Năm nay Năm trước
1 Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán 7,666,331,346   
2 Các khoản giảm trừ doanh thu 18,295,742        
3 Doanh thu thuần 7,648,035,604   
4 Thu lãi đầu tư 144,000,000      
5 Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán và lãi đầu tư 7,792,035,604   
6 Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán  10,657,838,576 
7 Lợi nhuận gộp (2,865,802,972)  
8 Chi phí quản lý 4,136,905,844   
9 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán (7,002,708,816)  
10 Lợi nhuận ngoài hoạt động kinh doanh -                     
11 Tổng lợi nhuận trước thuế (7,002,708,816)  
12 Lợi nhuận tính thuế (Lợi nhuận trước thuế  - lãi đầu tư) (7,146,708,816)  
13 Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp -                     
14 Lợi nhuận sau thuế (7,002,708,816)  
 15 Lãi cơ bản trên cổ phiếu    (nếu có)
16 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu    (nếu có)

III.  CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kỳ trước Kỳ báo cáo
1 Cơ cấu tài sản %

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 26,56%
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 73,44%

2 Cơ cấu nguồn vốn %
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 17,23%
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 82,77%

3 Khả năng thanh toán Lần
- Khả năng thanh toán nhanh 4,26
- Khả năng thanh toán hiện hành 4,26

4 Tỷ suất lợi nhuận %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (41,26%)
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (91,56%)
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu (39,90%)

(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)
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