
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
Năm 2008 (*)

I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Stt Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ
I

Tài sản ngắn hạn 33,088,409,998 42,757,644,098
1

Tiền và các khoản tương đương tiền 32,441,025,037 40,346,106,055
2

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn - -
3

Các khoản phải thu ngắn hạn 474,519,948 1,758,681,428
4

Hàng tồn kho - 207,195,080
5

Tài sản ngắn hạn khác 172,865,013 445,661,535
II

Tài sản dài hạn 15,272,577,816 23,205,110,410
1

Các khoản phải thu dài hạn - -
2

Tài sản cố định 15,272,577,816 20,834,686,275

- Tài sản cố định hữu hình 6,829,442,641 11,173,295,054

- Tài sản cố định vô hình 8,443,135,175 9,661,391,221

- Tài sản cố định thuê tài chính - -

- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang - -
3

Bất động sản đầu tư - -
4

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn - -



5
Tài sản dài hạn khác - 2,370,424,135

III
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 48,360,987,814 65,962,754,508

IV
Nợ phải trả 3,574,382,243 16,608,579,347

1
Nợ ngắn hạn 3,569,634,518 16,589,237,577

2
Nợ dài hạn 4,747,725 19,341,770

V
Vốn chủ sở hữu 44,786,605,571 49,354,175,161

1
Vốn chủ sở hữu 44,274,605,571 49,343,043,381

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu 40,000,000,000 40,650,000,000
- Thặng dư vốn cổ phần
- Vốn khác của chủ sở hữu

- Cổ phiếu quỹ (330,000,000) (705,000,000)
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái
- Các quỹ

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 4,604,605,571 9,398,043,381
- Nguồn vốn đầu tư XDCB

2
Nguồn kinh phí và quỹ khác 512,000,000 11,131,780

- Quỹ khen thưởng phúc lợi 512,000,000 11,131,780
- Nguồn kinh phí
- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

VI
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 48,360,987,814 65,962,754,508



II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
STT Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 23,455,943,542
106,166,968,435

2 Các khoản giảm trừ doanh thu (517,944,545)
-

3 Doanh thu thuần vê bán hàng và cung cấp dịch vụ 22,937,998,997
106,166,968,435

4 Giá vốn hàng bán (9,184,241,709)
(40,077,942,720)

5 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 13,753,757,288
66,089,025,715

6 Doanh thu hoạt động tài chính 1,026,416,285
3,916,309,051

7 Chi phí tài chính -
-

8 Chi phí bán hàng (3,213,016,386)
(17,095,418,942)

9 Chi phí quản lý doanh nghiệp (4,460,760,560)
(16,016,766,550)

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 7,106,396,627
36,893,149,274

11 Thu nhập khác -
355,310,511

12 Chi phí khác -
(351,377,720)

13 Lợi nhuận khác -
3,932,791

14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 7,106,396,627
36,897,082,065

15 Thuế thu nhập doanh nghiệp (1,989,791,056)
(9,556,344,255)

16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 5,116,605,571
27,340,737,810

17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1,290
6,910

18 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu



V. 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 31.6% 35.2%

- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 68.4% 64.8%
2 Cơ cấu nguồn vốn

%- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn 7.4% 25.2%
- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn 92.6% 74.8%

3 Khả năng thanh toán

Lần
- Khả năng thanh toán nhanh

9.27 2.56
- Khả năng thanh toán hiện hành

9.27 2.58
4 Tỷ suất lợi nhuận

%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 10.6% 41.4%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 22.3% 25.8%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu 12.9% 68.4%

(*) : Báo cáo được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG; Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến thành lập từ ngày 21/06/2007

Tp.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2009
Tổng Giám đốc/Giám đốc công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


