
Mẫu CBTT-05

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN   
Đơn vị tính : đồng

 Stt Số đầu năm Số cuối năm
I       341,790,672,334       217,714,927,555 
1       297,491,794,720       188,198,817,963 
2         29,538,452,894         21,858,366,829 

               33,570,191,929               53,472,237,989 

               (4,031,739,035)              (31,613,871,160)
3         14,054,947,373           6,297,033,357 
4
5                  705,477,347              1,360,709,406 

II           114,463,361,081          151,461,131,110 
1         12,929,434,501         18,270,830,564 

               12,929,434,501               18,270,830,564 

2       101,122,480,625       131,679,035,625 
3
4              411,445,955           1,511,264,921 

III     456,254,033,415     369,176,058,665 
IV           133,253,882,620            59,385,110,629 
1           133,239,924,267            59,370,762,598 
2                    13,958,353                   14,348,031 

VI           323,000,150,795          309,790,948,036 
1           300,000,000,000          300,000,000,000 
2                  924,317,200                 924,317,200 
3             22,075,833,595              8,866,246,736 
4                        384,100 

VII     456,254,033,415     369,176,058,665 

II.  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT Năm trước Năm nay
1         62,504,640,910         34,284,949,685 

Chỉ tiêu
Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

 Vốn góp ban đầu
 Vốn bổ sung
 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối
 Vốn điều chỉnh

Nợ phải trả
 Nợ ngắn hạn
 Nợ dài hạn
Nguồn vốn chủ sở hữu

Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang  
Tài sản dài hạn khác
TỔNG CỘNG TÀI SẢN

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

Các khoản phải thu
Vật liệu, công cụ tồn kho
Tài sản ngắn hạn khác
Tài sản dài hạn    

-  Chứng khoán tự doanh
-  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

Nội dung
Tài sản ngắn hạn        
Tiền 
Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư  ngắn  hạn khác

(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)

Công ty CP Chứng Khoán Đệ Nhất

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
Năm 2008



2
3         62,504,640,910         34,284,949,685 
4           3,994,804,052         12,154,346,196 
5

        66,499,444,962         46,439,295,881 
6         14,371,696,213         52,343,511,144 
7         52,127,748,749          (5,904,215,263)
8           3,989,051,028           6,692,748,899 
9         48,138,697,721        (12,596,964,162)

10               (27,230,030)
11         48,138,697,721        (12,624,194,192)
12

        44,143,893,669 
13           8,828,778,734 
14         39,309,918,987        (12,624,194,192)
 15                         3,205 
16

III.  CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT Chỉ tiêu Đơn 
vị 

tính

Kỳ trước Kỳ báo cáo

Cơ cấu tài sản
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 25.1 41.0 
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 74.9 59.0 
Cơ cấu nguồn vốn
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 29.2 16.1 
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 70.8 83.9 
Khả năng thanh toán
- Khả năng thanh toán nhanh 2.6 3.7
- Khả năng thanh toán hiện hành 2.6 3.7
Tỷ suất lợi nhuận
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 8.6 (3.4)
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 59.1 (27.2)

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

12.2 (4.1)

Trần Thiện Thể

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

3
Lần

4

%

1
%

2
%

Lãi cơ bản trên cổ phiếu    (nếu có)
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu    (nếu có)

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 

Lợi nhuận gộp 
Chi phí quản lý  
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chứng 
Lợi nhuận ngoài hoạt động kinh doanh

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   

Các khoản giảm trừ doanh thu



Cty chöùng khoaùn Ñeä Nhaát

I/ Nhoùm chæ tieâu daùnh giaù veà hoaït ñoäng chung
       1. Chæ tieâu ñaùnh giaù thay ñoåi veà nguoàn voán

C /leäch nguoàn voán giöõa naêm hieän taïi vaø naêm 
tröôùc      369,176,058,665 -    456,254,033,415 

Nguoàn voán naêm tröôùc
       2. Chæ tieâu veà soá trích döï phoøng giaûm giaù

Soá trích döï phoøng giaûm giaù CK 

Nguoàn voán
       3. Chæ tieâu thay ñoåi doanh thu

C/leäch doanh thu naêm nay vaø naêm tröôùc 46,439,295,881      - 66,499,444,962    

Doanh thu naêm tröôùc
      4. Chæ tieâu tyû leä chi phí trong hoaït ñoäng KD chöùng khoaùn

Chi phí cho HÑKD chöùng khoaùn

Doanh thu thuaàn kinh doanh chöùng khoaùn
II/ Nhoùm chæ tieâu ñaùnh giaù veà lôïi nhuaän
     1. Chæ tieâu tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu 

Lôïi nhuaän sau thueá   
Doanh thu thuaàn       

    2. Chæ tieâu tyû suaát lôïi nhuaän treân voán kinh doanh
Lôïi nhuaän sau thueá   

Voán kinh doanh           

   3. Chæ tieâu ñaùnh giaù veà chaát löôïng ñaàu tö töï doanh

Thu nhaäp töø hoaït ñoäng ñaàu tö töï doanh
Taøi saûn ñaàu tö töï doanh hieän taïi

   4. Chæ tieâu tyû suaát lôïi nhuaän treân voán chuû sôû höõu
Lôïi nhuaän sau thueá     

Voán chuû sôû höõu bình quaân
III/ Nhoùm chæ tieâu ñaùnh giaù veà tính thanh khoaûn
   1. Chæ tieâu coâng nôï treân taøi saûn coù tính thanh khoaûn

Toång coâng nôï ( Phaân theo kyø haïn nôï phaûi 
thanh toaùn )

TS coù tính thanh khoaûn ( Phaân theo kyø haïn 
TS coù khaû naêng chuyeån hoaù thaønh T/maët)

   2. Chæ tieâu nôï trong thanh toaùn trong giao dòch chöùng khoaùn treân nguoàn

Phaûi thu töø nhaø ñaàu tö CKTyû leä % nôï phaûi thu töø nhaø ñaàu tö treân 
à á

= X 100 =

100 = 0.33%

210,057,184,792

0%

Tyû leä % toång coâng nôï treân taøi saûn coù tính 
thanh khoaûn 

=
688,728,914

X

100  = 7.57%
185,151,273,614

Tyû suaát % lôïi nhuaän treân voán chuû sôû höõu =
(12,624,194,192)

X 100  = -3.99%
316,395,549,416

Tyû leä % thu nhaäp töø ñaàu tö töï doanh treân 
taøi saûn ñaàu tö  töï doanh naêm hieän taïi

= 14,007,747,996 X

100 = -27.18%
46,439,295,881

 Chæ tieâu tyû suaát lôïi nhuaän treân voán kinh 
doanh

=
(12,624,194,192)

X 100 = -4.21%
300,000,000,000

Tyû suaát lôïi nhuaän taêng tröôûng treân doanh 
thu 

=
(12,624,194,192)

X

-30.17%
66,499,444,962

 Chæ tieâu veà soá trích döï phoøng giaûm giaù 
CK

 treân nguoàn voán

Tyû leä % chi phí HÑKD CK treân DT 
thuaàn KDCK

= 59,063,490,073 X 100 = 127.18%
46,439,295,881

Tyû leä % thay ñoåi doanh thu naêm nay so 
naêm tröôùc

= X 100 =

456,254,033,415

100 = 8.56%
369,176,058,665

=
31,613,871,160

X

HEÄ THOÁNG CHÆ TIEÂU GIAÙM SAÙT COÂNG TY CHÖÙNG KHOAÙN
NAÊM 2008

Tyû leä % thay ñoåi veà nguoàn voán = X 100 = -19.09%



Nguoàn voán

Toång Giaùm Ñoác Keá toaùn

Traàn Thieän Theå Huyønh Thò Mai

Ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2008

nguoàn voán
X 100 0%


