
I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN   

Đơn vị tính: VNĐ

STT  Số đầu năm  Số cuối năm 
I    64,533,387,032    27,899,214,069 
1    27,782,024,291    13,094,048,256 
2    16,696,454,790      8,535,348,200 

   16,696,454,790      9,594,662,200 
                         -                           - 
                         -                           - 
                         -      (1,059,314,000)

3    18,592,972,339      4,527,049,769 
4                          -                           - 
5      1,461,935,612      1,742,767,844 
II      4,424,818,326      8,558,488,632 
1      2,091,209,245      6,923,447,320 

     1,712,244,652      6,237,773,100 
                         -                           - 

        378,964,593         685,674,220 
2                          -                           - 
3                          -                           - 
4      2,333,609,081      1,635,041,312 

III    68,958,205,358    36,457,702,701 
IV    18,287,061,117      9,754,213,199 
1    18,287,061,117      9,754,213,199 
2                          -                           - 

VI    50,671,144,241    26,703,489,502 
1    50,000,000,000    50,000,000,000 
2                          -                           - 
3         671,144,241  (23,296,510,498)
4                          -                           - 

VII    68,958,205,358    36,457,702,701 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN
Nợ phải trả

Nguồn vốn chủ sở hữu
 Vốn góp ban đầu
 Vốn bổ sung
 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối
 Vốn điều chỉnh
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

-  Tài sản cố định vô hình
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

Tài sản dài hạn    
Tài sản cố định
-  Tài sản cố định hữu hình
-  Tài sản cố định thuê Tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Năm: 2008

Nội dung
Tài sản ngắn hạn        

Ngày  31 tháng 12 năm 2008

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

Mẫu CBTT-05
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC

ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng BTC hướng dẫn về việc Công bố thông tin
trên thị trường chứng khoán)

Tiền 
Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư  ngắn  hạn khác
-  Chứng khoán tự doanh

Vật liệu, công cụ tồn kho
Tài sản ngắn hạn khác

-  Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn
Các khoản phải thu

 Nợ ngắn hạn
 Nợ dài hạn
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II.  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT Năm nay Năm trước 
1 4,185,299,196 8,967,384,969 
2                          -                           - 
3 4,185,299,196 8,967,384,969 
4 414,603,271 7,378,000 
5 4,599,902,467 8,974,762,969 
6 19,868,052,512 2,823,928,406 
7 (15,268,150,045) 6,150,834,563 
8 8,289,497,867 4,999,618,414 
9 (23,557,647,912) 1,151,216,149 

10 35,983,681 (42,357,259)
11 (23,521,664,231) 1,108,858,890 
12 (23,936,267,502) 1,101,480,890 
13                          -   308,414,649 
14 (23,521,664,231) 800,444,241 
15
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 6.42% 23.48%
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 93.58% 76.52%
Cơ cấu nguồn vốn
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 26.52% 26.75%
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 73.48% 73.25%
Khả năng thanh toán
- Khả năng thanh toán nhanh                      3.53                      2.86 
- Khả năng thanh toán hiện hành                      3.53                      2.86 
Tỷ suất lợi nhuận
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 1.16% -64.52%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 8.93% -562.01%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở 
hữu

1.58% -88.08%

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

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

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

Chỉ tiêu
Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán
Các khoản giảm trừ doanh thu
Doanh thu thuần
Thu lãi đầu tư
Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán và lãi đầu tư 
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