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I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN    

Ngày 31 .tháng 12 .năm 2008 
Đơn vị tính : VNĐ 

 

 Stt Nội dung Số đầu 
năm Số cuối năm 

I Tài sản ngắn hạn           28.246.569.906 
1 Tiền   23.739.848.691
2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư  ngắn  hạn khác   
 -  Chứng khoán tự doanh   
 -  Chứng khoán đầu tư ngắn hạn của người uỷ thác đầu tư   
 -  Đầu tư ngắn hạn  1.067.000.000
 -  Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn  
3 Các khoản phải thu  1.048.725.690
4 Vật liệu, công cụ tồn kho  
5 Tài sản ngắn hạn khác  2.390.995.525
II Tài sản dài hạn      7.160.858.658
1 Tài sản cố định  
 -  Tài sản cố định hữu hình  6.627.068.981
 -  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  533.789.677

III TỔNG CỘNG TÀI SẢN  35.407.428.564
IV Nợ phải trả  367.519.133
1  Nợ ngắn hạn  367.519.133
2  Nợ dài hạn  

VI Nguồn vốn chủ sở hữu  35.039.909.431
1  Vốn góp ban đầu  35.000.000.000
2  Vốn bổ sung  
3  Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối  39.909.431
4  Vốn điều chỉnh  

VII TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN  35.407.428.564

 
 
 
 



II.  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
 

STT Chỉ tiêu Năm nay Năm 
trước 

1 Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán 3.842.628.473  
2 Các khoản giảm trừ doanh thu   
3 Doanh thu thuần 3.842.628.473  
4 Thu lãi đầu tư  
5 Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán và lãi đầu tư   
6 Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán    12.710.373  
7 Lợi nhuận gộp  3.829.918.100  
8 Chi phí quản lý   3.747.351.680  
9 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán  82.566.420  
10 Lợi nhuận ngoài hoạt động kinh doanh  
11 Tổng lợi nhuận trước thuế  82.566.420  
12 Lợi nhuận tính thuế (Lợi nhuận trước thuế  - lãi đầu tư)  82.566.420  
13 Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp 13.264.189  
14 Lợi nhuận sau thuế  69.302.231  
 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 
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 

%  
 

 
20 %
80 %

2 Cơ cấu nguồn vốn 
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 

%  
 

 
1 %

99 %
3 Khả năng thanh toán 

- Khả năng thanh toán nhanh 
- Khả năng thanh toán hiện hành 

Lần  
 

 
76,8
76,8

4 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 

%  
 

 
0.2 %

2 %

0.2 %

 
     Tổng Giám đốc  

         Hà Thị Thanh Châu 
    ( Đã ký) 

Lưu ý: CTCK Standard thực hiện báo cáo Tài chính năm 2008 theo thông tư số 95/2008/TT-
BTC ngày24/10/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với CTCK .        

 


