
Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2009

A BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
Ngày 31/12/2008

Đơn vị tính: VND

STT Nội dung  Số đầu năm  Số cuối năm 
I Tài sản ngắn hạn  1,760,781,587,956     544,683,782,888 

1 Tiền     233,000,932,188       94,654,276,131 

2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác  1,140,734,894,832       72,784,355,013 

-  Chứng khoán tự doanh     475,468,586,194       86,004,340,057 

-  Chứng khoán đầu tư ngắn hạn của người uỷ thác đầu tư     676,603,599,691 

-  Đầu tư ngắn hạn                               - 

- Đầu tư ngắn hạn của công ty chứng khoán                               - 

- Đầu tư ngắn hạn của người uỷ thác đầu tư                               - 

- Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (*)     (11,337,291,053)     (13,219,985,044)

3 Các khoản phải thu     371,962,544,332     363,341,733,973 

4 Vật liệu, công cụ tồn kho                               - 

5 Tài sản ngắn hạn khác 15,083,216,604      13,903,417,771      

II Tài sản dài hạn         6,687,438,467       26,968,788,211 
1 Tài sản cố định         6,564,446,053 

- Tài sản cố định hữu hình         5,821,037,434         4,918,102,476 

- Tài sản  cố định thuê tài chính                               - 

-  Tài sản cố định vô hình            743,408,619            552,578,813 

2 Các khoản đầu tư chứng khoán dài hạn và đầu tư và đầu tư dài hạn khác                               -            900,000,000 

3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang                               -       14,937,936,640 

4 Tài sản dài hạn khác            122,992,414         5,660,170,282 

III TỔNG CỘNG TÀI SẢN  1,767,469,026,423     571,652,571,099 

IV Nợ phải trả  1,522,211,090,211     461,481,840,059 
1 Nợ ngắn hạn     626,698,977,211     339,531,632,378 

2 Nợ dài hạn     895,512,113,000     121,950,207,681 

V  Nguồn vốn chủ sở hữu     245,257,936,212     110,170,731,040 
1 Vốn góp ban đầu     200,000,000,000     200,000,000,000 

2 Vốn bổ sung         3,450,000,000         3,450,000,000 

3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối       41,807,936,212      (93,279,268,960)

4  Vốn điều chỉnh                               - 

1. Chênh lệch đánh giá lại tài sản                               - 

2. Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ đánh giá lại cuối kỳ                               - 

3. Giá trị thuần của chứng khoán ngân quỹ                               - 

- Chứng khoán ngân quỹ                               - 

- Dự phòng chứng khoán ngân quỹ                               - 

VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN  1,767,469,026,423     571,652,571,099 
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B KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT Chỉ tiêu  Năm truoc Năm nay 
1 Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán       98,880,983,137       56,031,488,428 

2  Các khoản giảm trừ doanh thu                               - 

3 Doanh thu thuần       98,880,983,137       56,031,488,428 

4 Thu lãi đầu tư       25,196,647,367       31,039,043,893 

5 Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán và lãi đầu tư  (12 + 13)     124,077,630,504       87,070,532,321 

6 Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán         61,880,907,942     177,389,892,848 

7 Lợi nhuận gộp       62,196,722,562      (90,319,360,527)

8 Chi phí quản lý doanh nghiệp       20,079,669,823       23,883,754,968 

9 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán        42,117,052,739    (114,203,115,495)

10 - Các khoản thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh               31,340,398            267,157,792 

11 - Các khoản chi phí ngoài hoạt động kinh doanh              29,374,439         1,276,910,494 

10 Lợi nhuận ngoài hoạt động kinh doanh                1,965,959        (1,009,752,702)

11 Tổng lợi nhuận trước thuế       42,119,018,698    (115,212,868,197)

12 Lợi nhuận tính thuế       41,273,537,998    (146,251,912,090)

13 Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp                               -                               - 

14 Lợi nhuận sau thuế       42,119,018,698    (115,212,868,197)

C 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 0.38% 4.72%

- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản 99.62% 95.28%

2 Cơ cấu nguồn vốn %

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 86.12% 80.73%

- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 13.88% 19.27%

3 Khả năng thanh toán Lần

- Khả năng thanh toán nhanh                         2.81                         1.60 

- Khả năng thanh toán hiện hành                         2.81                         1.60 

4 Tỷ suất lợi nhuận %

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 2.38% -20.15%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 42.60% -205.62%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu 17.17% -104.58%
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