
BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN
Ñeán ngaøy 31 thaùng 3 naêm 2015

CTY CHÖÙNG KHOÙAN ÑEÄ NHAÁT- BÌNH DÖÔNG Maãu soá B 01-CTCK

Ban haønh theo TT soá 162/2010/TT-BTC
Ngaøy20 thaùng 10 naêm 2010 cuûa

 Boä Taøi Chính

Maõ soá Soá ñaàu naêmøSoá cuoái kyøTAØI SAÛN

A. 378,525,957,620TAØI SAÛN  NGAÉN HAÏN 358,465,791,894100

I. 269,865,029,118Tieàn vaø caùc khoûan töông ñöông tieàn 207,298,892,876110

1. 182,616,360,701Tieàn 147,310,886,543111

2. Caùc khoûan töông ñöông tieàn 112

3. 87,248,668,417Tieàn göûi cuûa ngöôøi ÑT veà giao dòch CK 59,988,006,333114

II. 71,940,746,026Caùc Khoaûn Ñaàu Tö Chöùng Khoaùn Ngaén Haïn: 72,171,618,536120

1. 81,773,374,969Ñaàu tö ngaén haïn 81,951,073,079121

2. (9,832,628,943)Döï phoøng giaûm giaù CK & ñaàu tö ngaén haïn (*) (9,779,454,543)129

III. 35,773,884,182Caùc Khoaûn Phaûi Thu Ngaén haïn 78,106,740,399130

1. Phaûi thu cuûa khaùch haøng 131

2. Öùng tröôùc cho ngöôøi baùn 132

3. Phaûi thu noäi boä ngaén haïn 133

4. 34,868,472,588Phaõi thu hoïat ñoäng giao dòch chöùng khoùan 71,333,603,494135

5. 6,646,833,305Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 12,549,562,360138

6. (5,741,421,711)Döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi (*) (5,776,425,455)139

IV. Haøngï Toàn Kho: 140

V. 946,298,294Taøi Saûn ngaén haïn  khaùc: 888,540,083150

1. 934,798,294Chi phí traû tröôùc 856,440,083151

2. Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 152

3. Thueá vaø caùc khoûan phaûi thu töø nhaø nöôùc 153

5. Giao dòch mua baùn laïi traùi phieáu chính phuû 157

5. 11,500,000Taøi saûn ngaén haïn khaùc 32,100,000158

B. 78,910,652,634TAØI SAÛN  DAØI HAÏN 79,296,785,097200

I. Caùc khoûan phaûi thu daøi haïn 210

1. Phaûi thu daøi haïn cuûa khaùch haøng 211

2. Voán kinh doanh ôû ñôn vò tröïc thuoäc 212

3. Phaûi thu daøi haïn noäi boä 213

4. Phaûi thu daøi haïn khaùc 218

5. Döï phoøng phaûi thu daøi haïn khoù ñoøi 219

II. 10,126,968,400Taøi Saûn Coá Ñònh: 9,880,779,432220

1. 9,383,067,745Taøi saûn coá ñònh höõu hình 9,212,066,203221

. 24,477,069,636Nguyeân giaù 24,477,069,636222

. (15,094,001,891)Giaù trò hao moøn luõy keá (*) (15,265,003,433)223

2. Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính 224

. Nguyeân giaù 225
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Maõ soá Soá ñaàu naêmøSoá cuoái kyøTAØI SAÛN

. Giaù trò hao moøn luõy keá (*) 226

3. 743,900,655Taøi saûn coá ñònh voâ hình 668,713,229227

. 7,963,645,031Nguyeân giaù 7,963,645,031228

. (7,219,744,376)Giaù trò hao moøn luõy keá (*) (7,294,931,802)229

4. Chi Phí Xaây Döïng Cô Baûn Dôû Dang: 230

III. Baát Ñoäng Saûn ñaàu tö 240

1. Nguyeân giaù 241

2. Giaù trò hao moøn luûy keá 242

IV. 61,468,073,978Caùc khoûan ñaàu tö taøi chính daøi haïn 61,468,073,978250

1. Ñaàu tö vaøo coâng ty con 251

2. Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát , lieân doanh 252

3. 15,000,000,000Caùc Khoaûn Ñaàu Tö Chöùng Khoaùn Daøi Haïn: 15,000,000,000253

. Chöùng Khoùan saún saøng baùn 254

. 15,000,000,000Chöùng khoùan naém giöõ ñeán ngaøy ñaùo haïn 15,000,000,000255

4. 52,260,534,600Ñaàu tö daøi haïn khaùc 52,260,534,600258

5. (5,792,460,622)Döï phoøng giaûm giaù CK & ñaàu tö daøi haïn (*) (5,792,460,622)259

V. 7,315,610,256Taøi saûn daøi haïn khaùc 7,947,931,687260

1. Chi phí traû tröôùc daøi haïn 261

2. Taøi saûn Thueá Thu Nhaäp hỏan laïi 262

3. 6,873,105,696Tieàn noäp quyõ hoã trôï thanh toaùn 7,505,427,127263

4. 442,504,560Taøi saûn daøi haïn khaùc 442,504,560268

457,436,610,254## TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN ## 437,762,576,991
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Maõ soá Soá ñaàu naêmøSoá cuoái kyøNGUOÀN VOÁN

A. 101,662,591,729NÔÏ PHAÛI TRAÛ 92,244,852,692300

I. 99,662,591,729Nôï Ngaén haïn 90,244,852,692310

1. Vay vaø nôï ngaén haïn 311

2. 433,884,000Phaûi traû ngöôøi baùn 1,130,000312

3. Ngöôøi mua öùng tröôùc 313

4. 1,551,319,665Thueá & caùc khoaûn phaûi noäp nhaø nöôùc 1,328,814,149314

5. 416,485,000Phaûi traû coâng nhaân vieân 489,712,453315

6. Chi phí phaûi traû 316

7. Phaûi traû noâi boä 317

8. 3,048,971,189Phaûi traû phaûi noäp khaùc 3,414,297,329319

9. 90,823,164,659Phaûi traû veà hoïat ñoäng giao dòch chöùng khoùan 78,767,764,393320

10. 45,816Phaûi traû coå töùc, goác vaø laõi traùi phieáu 45,816321

11. 212,122,776Phaûi traû toå chöùc phaùt haønh CK 3,873,820,328322

12. 3,176,598,624Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi 2,369,268,224323

13. Giao dòch mua baùn traùi phieáu chính phuû 327

14. Doanh thu chöa thöïc hieän ngaén haïn 328

15. Döï phoøng phaûi traû ngaén haïn 329

II. 2,000,000,000Nôï Daøi Haïn: 2,000,000,000330

1. Phaûi traû daøi haïn cho ngöôøi baùn 331

2. Phaûi traû daøi haïn noäi boä 332

3. Nôï daøi haïn khaùc 333

4. Vay vaø Nôï daøi haïn 334

5. Thueá thu nhaäp hoûan laïi phaûi traû 335

6. Döï Phoøng trôï caáp maát vieäc laøm 336

7. Döï phoøng phaûi traû daøi haïn 337

8. Doanh thu chöa thöïc hieän daøi haïn 338

9. Quyõ phaùt trieån khoa hoïc vaø coâng ngheä 339

10. 2,000,000,000Döï phoøng boài thöôøng thieät haïi cho nhaø ñaàu tö 2,000,000,000359

B. 355,774,018,525NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU 345,517,724,299400

I. 320,873,030,338Voán chuû sôû höõu 320,873,030,338410

1. 300,000,000,000Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu 300,000,000,000411

2. 924,317,200Thaëng Dö Voán coå phaàn 924,317,200412

3. Voán khaùc cuûa chuû sôû höõu 413

4. Coå phieáu ngaân quyõ 414

5. Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn 415

6. C.Leäch tyû giaù hoái ñoùai 416

7. 10,398,484,336Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 10,398,484,336417

8. 9,550,228,802Quyõ döï phoøng taøi chính 9,550,228,802418

9. Quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôû höõu 419

10. 34,900,988,187Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 24,644,693,961420

Trang : 3





31/03/2015 01/01/2015

001 1.  Tài sản cố định thuê ngoài

002 2.  Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ

003 3.  Tài sản nhận ký cược

004 4.  Nợ khó đòi đã xử lý

005 5.  Ngoại tệ các loại 30,741,930                 30,741,930                 

006 6.  Chứng khoán lưu ký 1,227,558,650,000     1,110,885,300,000     

007 6.1.   Chứng khoán giao dịch 
1,125,641,060,000    1,021,879,860,000     

008
6.1.1.  Chứng khoán giao dịch của  thành viên lưu ký 39,570,440,000          39,169,960,000          

009
6.1.2.  Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước 1,038,916,490,000     919,985,690,000        

010
6.1.3.  Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài 47,154,130,000          62,724,210,000          

011
6.1.4.  Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác -                                  -                                  

012 6.2.  Chứng khoán tạm ngừng giao dịch
11,426,960,000         11,426,960,000          

013
6.2.1.  Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký -                                  -                                  

014
6.2.2.  Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước 11,426,960,000          11,426,960,000          

015
6.2.3.  Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngoài -                                  -                                  

016
6.2.4.  Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác -                                  -                                  

017 6.3. Chứng khoán cầm cố
43,504,170,000         43,464,170,000          

018
6.3.1.  Chứng khoán cầm cố của  thành viên lưu ký -                                  -                                  

019
6.3.2.  Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước 43,504,170,000          43,464,170,000          

020
6.3.3.  Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài -                                  -                                  

021
6.3.4.  Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác -                                  -                                  

022 6.4.  Chứng khoán tạm giữ
-                                 -                                 

023
6.4.1.  Chứng khoán tạm giữ của  thành viên lưu ký -                                  -                                  

024
6.4.2.  Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước -                                  -                                  

025
6.4.3.  Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài

026
6.4.4.  Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác -                                  -                                  

027 6.5.  Chứng khoán chờ thanh toán
46,239,500,000         33,827,260,000          

028
6.5.1.  Chứng khoán chờ thanh toán của  thành viên lưu ký 270,000,000               280,900,000               

029
6.5.2.  Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước 41,624,000,000          31,223,360,000          

030
6.5.3.  Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài 4,345,500,000            2,323,000,000            

031
6.5.4.  Chứng khoán chờ thanh toán giao dịch của tổ chức khác -                                  -                                  

032 6.6.  Chứng khoán phong tỏa chờ rút
707,940,000              -                                 

033
6.6.1.  Chứng khoán phong tỏa chờ rút của  thành viên lưu ký -                                  -                                  

034
6.6.2.  Chứng khoán phong tỏa chờ rút của  khách hàng trong nước 707,940,000               -                                  

035
6.6.3.  Chứng khoán phong tỏa chờ rút của  khách hàng nước ngoài -                                  -                                  

036
6.6.4. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của tổ chức khác -                                  -                                  

037 6.7.  Chứng khoán chờ giao dịch
39,020,000                287,050,000               

038
6.7.1.  Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký -                                  -                                  

039
6.7.2.  Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước 39,020,000                 287,050,000               

040
6.7.3.  Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng nước ngoài -                                  -                                  

041
6.7.4.  Chứng khoán chờ giao dịch của tổ chức khác -                                  -                                  

042 6.8.  Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay -                                 -                                 

043
6.8.1.  Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của thành viên lưu ký -                                  -                                  

044
6.8.2.  Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng trong nước -                                  -                                  

045
6.8.3.  Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng nước ngoài -                                  -                                  

046
6.8.4.  Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của tổ chức khác -                                  -                                  
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047

6.9. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch
-                                 -                                 

050 7.  Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết 213,714,590,000        204,757,530,000        

051 7.1.  Chứng khoán giao dịch 
213,274,590,000       201,608,530,000        

052
7.1.1.  Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký 7,910,180,000            6,932,120,000            

053
7.1.2.  Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước 186,635,440,000        176,982,080,000        

054
7.1.3.  Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài 18,728,970,000          17,694,330,000          

055
7.1.4.  Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác -                                  -                                  

056 7.2.  Chứng khoán tạm ngừng giao dịch
-                                 -                                 

057
7.2.1.  Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký -                                  -                                  

058
7.2.2.  Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước -                                  

059
7.2.3. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngoài -                                  -                                  

060
7.2.4.  Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác -                                  

061 7.3.  Chứng khoán cầm cố
-                                 

062
7.3.1.  Chứng khoán cầm cố của  thành viên lưu ký -                                  

063
7.3.2.  Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước -                                  

064
7.3.3.  Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài -                                  -                                  

065
7.3.4.  Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác

066 7.4.  Chứng khoán tạm giữ
-                                 2,853,000,000            

067
7.4.1.  Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu ký -                                  -                                  

068
7.4.2.  Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước -                                  2,853,000,000            

069
7.4.3.  Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài -                                  -                                  

070
7.4.4.  Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác -                                  -                                  

071 7.5. Chứng khoán chờ thanh toán
440,000,000              296,000,000               

072
7.5.1.  Chứng khoán chờ thanh toán của  thành viên lưu ký -                                  -                                  

073
7.5.2.  Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước 440,000,000               296,000,000               

074
7.5.3.  Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài -                                  -                                  

075
7.5.4.  Chứng khoán chờ thanh toán giao dịch của tổ chức khác -                                  -                                  

076 7.6.  Chứng khoán phong tỏa chờ rút
-                                 -                                 

077
7.6.1.  Chứng khoán phong tỏa chờ rút của thành viên lưu ký -                                  -                                  

078
7.6.2.  Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng trong nước -                                  -                                  

079
7.6.3.  Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng nước ngoài -                                  -                                  

080
7.6.4.  Chứng khoán phong tỏa chờ rút của tổ chức khác -                                  -                                  

081
7.7.  Chứng khoán sửa lỗi giao dịch

-                                 -                                 

082 8.  Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng

083 9.  Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán

084 10.  Chứng khoán nhận ủy thác đấu giá





-PHAÀN II-
TÌNH HÌNH THÖÏC HIEÄN NGHÓA VUÏ VÔÙI NHAØ NÖÔÙC

Ñôn vò tính : Ñoàng

Chæ Tieâu Soá coøn phaûi
noäp Ñaàu Kyø

Soá Phaùt Sinh Trong Kyø Soá Coøn Phaûi 
Noäp Cuoái KyøSoá Phaûi Noäp

Luõy Keá Töø Ñaàu Naêm

Soá Ñaõ Noäp Soá Phaûi Noäp Soá Ñaõ Noäp

Maõ
Soá

1,551,319,665 2,233,678,110 2,456,183,626 2,233,678,110 2,456,183,626 1,328,814,149I/ Thueá 10

68,352,815 175,577,538 166,551,611 175,577,538 166,551,611 77,378,7421. Thueá GTGT haøng baùn noäi ñòa 11

2. Thueá GTGT haøng nhaäp khaåu 12

3. Thueá tieâu thuï ñaëc bieät 13

4. Thueá xuaát - nhaäp khaåu 14

1,077,034,033 955,720,091 1,068,570,736 955,720,091 1,068,570,736 964,183,3885. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp 15

405,932,817 1,098,380,481 1,217,061,279 1,098,380,481 1,217,061,279 287,252,0196. Thu treân voán 16

7. Thueá taøi nguyeân 17

8. Thueá nhaø ñaát 18

9. Tieàn thueâ ñaát 19

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,00010. Caùc loaïi thueá khaùc 20

II/ Caùc Khoaûn Phaûi Noäp Khaùc: 30

1. Caùc khoaûn phuï thu 31

2. Caùc khoaûn phí, leä phí 32

3. Caùc khoaûn phaûi noäp khaùc 33

TOÅNG COÄNG :

Toång soá thueá coøn phaûi noäp naêm tröôùc chuyeån sang naêm nay

Trong ñoù : Thueá thu nhaäp doanh nghieäp :

1,551,319,665 2,233,678,110 2,456,183,626 2,233,678,110 2,456,183,626 1,328,814,14940

1,077,034,033

1,154,455,271







        +Thặng dư vốn cổ phần :Ghi theo số chênh lệch giữa thực tế phát hành và mệnh giá

8- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: 

 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước : 

5- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

6- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

7- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: 

 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.

 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Là số lợi nhuận từ các hoạt động của CT sau khi trừ các 

khoản phí

 - Các khoản đầu tư chứng khoán: ghi nhận theo giá gốc

 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: ghi nhận theo giá gốc

 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn:Chênh lệch giá gốc và giá thực tế
4- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

 - Chi phí trả trước;

 - Chi phí khác: 

2- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Ghi nhận theo nguyên giá . bảng Cân đối 

KT được phản ảnh theo 3 chỉ tiêu : Nguyên giá, hao mòn luỹ kế, giá trị còn lại

 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính).: Khấu hao theo đường thẳng

3- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con;

- Các khoản vốn góp liên doanh;

1 - Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2015 kết thúc vào ngày 31/12/2015) 

        + Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu: Ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu

2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán :Việt Nam đồng

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng
1 - Chế độ kế toán áp dụng : Theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và thông tư 162/2010/TT-

BTC ngày 20/10/2010 của BTC

2 - Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Báo cáo tài chính tuân thủ theo chuẩn 

mực KT

3 - Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ

IV. Các chính sách kế toán áp dụng
1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng Việt Nam theo tỷ gía hiện tại

ngày 24 tháng 10 năm 2008  của Bộ Tài chính Điên thoại: 38557667 Fax: 38537932
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

Quý I năm 2015

Mẫu số B09 – CTCKCông ty CP chứng khoán Đệ Nhất
Ban hành theo T.Tư số 95/2008/TT-BTCĐịa chỉ:. 521 Hồng Bàng, F14, Q5, TPHCM

I. Đặc điểm hoạt động của công ty
1 - Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần

2 - Lĩnh vực kinh doanh : Kinh doanh chứng khoán

3 - Tổng số công nhân viên và người lao động : 55 người

4 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
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01. Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ

Tăng Giảm
4,003,142,580     -                       

-                       259,205,475        

114,937,060        -                       

280,000,000        -                       

-                       1,473,383,730     

88,094,960          -                       

-                       446,792,350        

-                       261,861,000        

-                       219,221,780        

-                       410,425,000        

1,918,357,100     -                       

-                       1,022,867,200     

185,858,980        -                       

25,280,680          -                       

-                       307,038,400        

-                       108,629,880        

-                       188,871,630        

-                       8,062,900            

-                       87,586,880          

-                       36,990,810          

-                       1,449,145,600     

-                       44,190,400          

-                       888,030,160        

-                       972,722,380        

TDC

VCB

BMJ

UDJ

BBT

TRI

NNC

PAC

PET

PVT

REE

SHB

HAG

HAR

ITA

KLS

KSB

MCC

ACC

BCE

BID

DCM

DPM

DRC

Giá trị khối lượng 
giao dịch thực hiện 
trong kỳ (1.000d)

         28,603,036,000 
         28,603,036,000 

364,260

30,007 1,090,236,510

    1,534,619,981,500 

1,053,245,700              

3,855,479,200 2,406,333,600              

3,031,122,400

50,068 438,647,700 430,584,800                 

131,000 1,358,286,880

2,986,932,000              

334,213

1,270,700,000              

52,008 769,131,480 660,501,600                 

93,000 2,634,771,630 2,445,900,000              

10,014 237,086,120 262,366,800                 

134,008 2,933,595,200 2,626,556,800              

915,552 13,382,819,200 12,359,952,000            

25,500 1,114,641,020 1,300,500,000              

335,052 3,693,934,600 3,283,509,600              

595,001 15,931,672,900 17,850,030,000            

132,000 1,397,061,000 1,135,200,000              

150,019 1,254,352,880 1,035,131,100              

2,720,000,000              

6,884,192,000              

17,002 940,526,040 1,028,621,000              

130,012 3,112,038,350 2,665,246,000              

310,027 3,266,467,375

235,760 8,357,575,730

3,007,261,900              

85,000 1,381,062,940 1,496,000,000              

200,000 2,440,000,000

02. Tình hình đầu tư tài chính

Giá trị theo sổ 
kế toán

Số lượngChỉ tiêu
Tổng giá trị theo giá 

thị trường

So với giá thị trường
                      A- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn

 - Chứng khoán khác

Tổng cộng

 - Cổ phiếu                                         101,646,770 

 - Trái phiếu

    1,534,619,981,500 

  - Chứng khoán khác ( chưa niêm yết)

b)     Của nhà đầu tư                                         101,646,770 

                                        1,752,380 
  - Cổ phiếu ( Đã niêm yết)                                         1,752,380 

  - Trái phiếu

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp hoãn lại.

CHỈ TIÊU Khối lượng giao dịch thực hiện 
trong kỳ

a) Của công ty chứng khoán

10- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

V. Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ

346,522 7,362,779,020 11,365,921,600            

50,308 972,722,380

41,400 888,030,160
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6,969,036            -                       

     6,622,640,396      8,185,025,575 

Khoản mục Tổng cộng
   1. Nguyên 
giá TSCĐ 
hữu hình

      24,477,069,636 

Số dư đầu 
kỳ

      24,477,069,636 

- Mua trong 

năm

                      -   

- Đầu tư 

XDCB hoàn 

thành

                      -   

- Tăng khác                       -   

- Chuyển 

sang bất 

động sản đầu 

tư

                      -   

- Thanh lý, 

nhượng bán

                      -   

- Giảm khác                       -   

Trái Phiếu DVCC
           150,000     15,000,000,000 

       12,133,175,000     8,151,329,414                   3,496,707,425                    695,857,797 

       12,133,175,000     8,151,329,414                   3,496,707,425                    695,857,797 

                    B. Đầu tư Chứng khoán dài hạn

03. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:
Nhà cửa, vật Máy móc, Phương tiện vận tải, Thiết bị dụng cụ 

         862,540,000 

Cty Đ tử B.Hoà            100,000       1,160,000,000 

107,032,364

 Giá trị theo sổ kế 
toán 

CK khaùc 7,323 114,001,400                 

Cộng         4,775,056     81,951,073,079                 80,388,687,900 

Tên công ty  Số lượng 

Cty CP Đầu tư  & XD 

Phú Hòa ( CPH)

           213,465       4,520,000,000 

Cty CP Đầu Tư & KD 

Bất Động Sản

        1,049,857     11,441,814,000 

Cty CP XD GT thuỷ lợi
           181,900       3,273,100,000 

Cty Dược- Vật tư Ytế 

BD

           367,000       5,481,420,600 

Cty Điện tử & tin học 

VN

           200,000       2,100,000,000 

Cty XD và DV công 

cộng BD

           360,001       1,701,660,000 

Cty Bột mì (VINABM)
           533,333       7,920,000,000 

CTy bảo hiểm Hùng 

Vương (HKI)

        1,380,000     13,800,000,000 

SXKD Thanh Lễ
             85,400 

Cộng         4,620,956     67,260,534,600 
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Số dư cuối 
kỳ

      24,477,069,636 

  2. Giá trị 
hao mòn lũy 
kế

      15,265,003,433 

Số dư đầu 
kỳ

      15,094,001,891 

- Khấu hao 

trong kỳ

           171,001,542 

- Tăng khác                             -   

- Chuyển 

sang bất 

động sản đầu 

tư

                            -   

- Thanh lý, 

nhượng bán

                            -   

- Giảm khác                             -   

Số dư cuối 
kỳ

      15,265,003,433 

3.Giá trị 
còn lại của 
TSCĐ HH

                            -   

  Tại ngày đầu 
kỳ

        9,383,067,745 

  Tại ngày cuối 
kỳ

        9,212,066,203 

SPS tăng SPS giảm

75,187,426       

Giá trị còn lại TSCĐ Vô hình

05. Tình hình tăng, giảm nguồn vốn chủ sở hữu:
ChØ tiªu

A

 Vốn chủ sở 
hữu

1. Vốn đầu tư 

của chủ sở hữu

2. Thặng dư 

vốn cổ phần

3. Vốn khác 

của chủ sở hữu

4. Cổ phiếu quỹ 

(*)

5. Chênh lệch 

đánh giá lại tài 

sản

6. Chênh lệch 

tỷ giá hối đoái

7. Quỹ đầu tư 

phát triển

8. Quỹ dự 

phòng tài chính

9. Quỹ khác 

thuộc vốn chủ 

sở hữu

                    9,550,228,802 

                355,774,018,525                                   15,279,010,757 

                300,000,000,000 

                       924,317,200 

                  1,167,581,737                                    -   

04. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định vô hình:
Số đầu kỳ

   Nguyên giá TSCĐ Vô hình 7,963,645,031               

Tồn cuối kỳ

         7,968,481,550          76,002,916 

                                   -   

         8,089,783,301          87,089,728                   1,206,194,716 

         4,164,693,450     8,075,326,498                   2,329,125,688                    695,857,797 

                   695,857,797 

         4,043,391,699     8,064,239,686                   2,290,512,709                    695,857,797 

            121,301,751          11,086,812                        38,612,979 

       12,133,175,000     8,151,329,414                   3,496,707,425                    695,857,797 

         4,164,693,450     8,075,326,498                   2,329,125,688 

7,294,931,802                  
7,963,645,031                  

Hao mòn TSCĐ Vô hình 7,219,744,376               

668,713,229                     743,900,655                  

Gi¶m trong kỳ

      5,978,436,622               346,473,444,390 

2 41 3

T¨ng trong kỳ Sè cuèi kỳSè ®Çu kỳ

                     924,317,200 

              300,000,000,000 

                                      -   

                                      -   

                                      -   

                10,398,484,336 

                                      -   

                                      -   

                  9,550,228,802 

                  10,398,484,336 
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