CTY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

SEN VÀNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
NĂM 2008

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 31 tháng 12 năm 2008
Đơn vị tính: Đồng.

Stt

Nội dung

Số đầu năm

Số cuối năm

I

Tài sản ngắn hạn

71.789.344.970

1

Tiền

22.193.123.217

2

Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác

24.661.700.000

- Chứng khoán tự doanh

50.509.340.936

- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn của người uỷ thác đầu tư
- Đầu tư ngắn hạn
- Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn
3

Các khoản phải thu

4

Vật liệu, công cụ tồn kho

5

Tài sản ngắn hạn khác

(25.847.640.936)
23.827.840.576
1.106.681.177

II Tài sản dài hạn

29.994.757.270

1

Tài sản cố định

29.614.953.077

- Tài sản cố định hữu hình

17.829.946.575

- Tài sản cố định thuê tài chính
- Tài sản cố định vô hình
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

III TỔNG CỘNG TÀI SẢN
IV Nợ phải trả
1

Nợ ngắn hạn

2

Nợ dài hạn

VI Nguồn vốn chủ sở hữu
1

Vốn góp ban đầu

2

Vốn bổ sung

3

Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối

4

Vốn điều chỉnh

VII TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

11.785.006.502

379.804.193
101.784.102.240
1.697.570.551
1.697.570.551
100.086.531.689
135.000.000.000
(34.913.468.311)
101.784.102.240

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Chỉ tiêu

Năm nay

Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán

Năm
trước

8.501.130.973

Các khoản giảm trừ doanh thu
Doanh thu thuần
Thu lãi đầu tư
Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán và lãi đầu tư
Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán
Lợi nhuận gộp
Chi phí quản lý
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán
Lợi nhuận ngoài hoạt động kinh doanh
Tổng lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tính thuế (Lợi nhuận trước thuế - lãi đầu tư)
Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp
Lợi nhuận sau thuế
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (nếu có)
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (nếu có)

8.501.130.973
1.022.866.000
9.523.996.973
29.502.111.338
(19.978.114.365)
14.936.422.307
(34.914.536.672)
1.068.361
(34.913.468.311)
(35.936.334.311)
(34.913.468.311)

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN
STT

1

2

3

4

Chỉ tiêu

Cơ cấu tài sản
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
Cơ cấu nguồn vốn
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn
Khả năng thanh toán
- Khả năng thanh toán nhanh
- Khả năng thanh toán hiện hành
Tỷ suất lợi nhuận
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu

Đơn
vị tính

Kỳ

Kỳ

trước

báo cáo

%

29.47%
70.53%

%

1.67%
98.33%

lần

42.29
42.29

%

Tổng Giám đốc
Trần Minh Toàn
Lưu ý: CTCK Sen Vàng thực hiện báo cáo Tài chính năm 2008 theo thông tư số 95/2008/TT-BTC
ngày 24/10/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với CTCK .

