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CÔNG TY CỔ PHẦN 
CHỨNG KHOÁN GIA QUYỀN

BÁO CÁO TÓM TẮT TÀI CHÍNH
Sáu tháng đầu năm 2010

I.  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN   
Tại Ngày 30 tháng 06 năm 2010

Đơn vị tính: VND

Stt Nội dung Số cuối quý Số đầu quý

I Tài sản ngắn hạn        132,532,086,032 148,800,185,015
1 Tiền 21,004,761,291 26,919,620,860
2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư  ngắn  hạn khác 84,619,429,775 92,596,783,659

-  Chứng khoán tự doanh

-  Chứng khoán đầu tư ngắn hạn của người uỷ thác đầu tư

-  Đầu tư ngắn hạn 92,296,204,885 99,132,471,543
-  Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn -7,676,775,110 -6,535,687,884

3 Các khoản phải thu 26,139,896,986 28,655,243,856
4 Vật liệu, công cụ tồn kho

5 Tài sản ngắn hạn khác 767,997,980 628,536,640
II Tài sản dài hạn    13,530,971,645 15,264,317,016
1 Tài sản cố định 10,579,522,266 11,271,369,894

-  Tài sản cố định hữu hình 10,126,619,430 11,022,450,318
-  Tài sản  cố định thuê tài chính

-  Tài sản cố định vô hình 452,902,836 248,919,576

2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 910,000,000 910,000,000
3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang  

4 Tài sản dài hạn khác 2,041,449,379 3,082,947,122
III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 146,063,057,677 164,064,502,031
IV Nợ phải trả 59,977,018,955 72,244,377,690
1  Nợ ngắn hạn 59,977,018,955 72,244,377,690
2  Nợ dài hạn

VI Nguồn vốn chủ sở hữu 86,086,038,722 91,820,124,341
1  Vốn góp ban đầu 135,000,000,000 135,000,000,000
2  Vốn bổ sung

3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối -48,913,961,278 -43,179,875,659
4  Vốn điều chỉnh

VII TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 146,063,057,677 164,064,502,031
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II.KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT Chỉ tiêu 6 tháng/ 2010
1 Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán 7,027,816,185

2 Các khoản giảm trừ doanh thu

3 Doanh thu thuần 7,027,816,185

4 Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán và lãi đầu tư 

5 Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán   4,647,987,976

6 Lợi nhuận gộp 2,379,828,209

7 Chi phí quản lý  8,143,134,881

8 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán -5,763,306,672

9 Lợi nhuận ngoài hoạt động kinh doanh 29,221,053

10 Tổng lợi nhuận trước thuế -5,734,085,619

11 Lợi nhuận tính thuế (Lợi nhuận trước thuế  - lãi đầu tư) 

12 Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp 0

13 Lợi nhuận sau thuế -5,734,085,619

14 Lãi cơ bản trên cổ phiếu    (nếu có)

15 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu    (nếu có)

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kỳ này

1 Cơ cấu tài sản %

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 9.26%

- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 90.70%

2 Cơ cấu nguồn vốn %

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 41.06%

- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 58.93%

3 Khả năng thanh toán Lần

- Khả năng thanh toán nhanh 0.35

- Khả năng thanh toán hiện hành 2.2

4 Tỷ suất lợi nhuận %

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản -3.93%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần -81.59%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu -6.66%

*Ghi chú: Số liệu trên Báo cáo tài chính này đã bao gồm số trích lập dự phòng cổ 
phiếu niêm yết vào thời điểm 30/06/2010


