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BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Quý II.2011 

I. ðẶC ðIỂM HOẠT ðỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 

1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty Cổ phần 

2. Lĩnh vực kinh doanh : Kinh doanh Chứng khoán 

3. Hoạt ñộng chính trong năm : Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, quản lý danh 
mục ñầu tư cho nhà ủy thác, tư vấn ñầu tư chứng khoán 

4. Nhân viên  

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 có 237 nhân viên ñang làm việc tại Công ty  

II. NĂM TÀI CHÍNH, ðƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 

1. Năm tài chính  

Năm tài chính của Công ty bắt ñầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12 hàng năm.  

2. ðơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 

ðơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là ðồng Việt Nam (VND).  

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ðỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 

1. Chế ñộ kế toán áp dụng 

Công ty áp dụng Chế ñộ Kế toán Công ty chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 
95/2008/TT–BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các thông tư 
hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế ñộ kế toán của Bộ Tài chính. 

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế ñộ kế toán 

Ban Tổng Giám ñốc ñảm bảo ñã tuân thủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và Chế ñộ Kế 
toán Công ty chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 95/2008/TT–BTC ngày 24 tháng 10 
năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực 
và chế ñộ kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập Báo cáo tài chính 

3. Hình thức kế toán áp dụng 

Công ty sử dụng hình thức kế toán nhật ký chung trên máy vi tính. 

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 

1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính 

Báo cáo tài chính ñược lập trên cơ sở kế toán dồn tích (trừ các thông tin liên quan ñến các 
luồng tiền). 
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2. Tiền và các khoản tương ñương tiền 

Tiền và các khoản tương ñương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền gửi của nhà ñầu 
tư về giao dịch chứng khoán và các khoản ñầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc ñáo hạn 
không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển ñổi thành một lượng tiền xác ñịnh cũng 
như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển ñổi. 

3. Nguyên tắc ñánh giá tài sản cố ñịnh 

Tài sản cố ñịnh ñược thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố ñịnh 
bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra ñể có ñược tài sản cố ñịnh tính ñến thời 
ñiểm ñưa tài sản ñó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban 
ñầu chỉ ñược ghi tăng nguyên giá tài sản cố ñịnh nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích 
kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản ñó. Các chi phí không thỏa mãn ñiều kiện trên ñược 
ghi nhận là chi phí trong kỳ.  

Khi tài sản cố ñịnh ñược bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế ñược xóa sổ và bất 
kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý ñều ñược tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ. 

Tài sản cố ñịnh ñược khấu hao theo phương pháp ñường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng 
ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố ñịnh như sau: 

Loại tài sản cố ñịnh Số năm 

Máy móc và thiết bị 03 – 05 

Dụng cụ quản lý 03 – 10 

Phần mềm quản lý 03 – 10 

4. ðầu tư tài chính 

Thông tư số 95/2008/TT-BTC cho phép các Công ty chứng khoán thực hiện hạch toán kế toán 
các khoản ñầu tư chứng khoán theo một trong hai nguyên tắc là giá gốc và giá trị hợp lý. Theo 
ñó, Công ty ñã lựa chọn phương pháp giá gốc ñể ghi nhận các khoản ñầu tư chứng khoán. 

Chứng khoán kinh doanh 

Chứng khoán kinh doanh ñược ghi nhận theo giá gốc. Các khoản cổ tức và trái tức nhận ñược 
trong năm ñược ghi nhận giảm giá vốn chứng khoán ñối với khoản lãi dồn tích trước ngày mua 
và ghi nhận tăng doanh thu ñầu tư ñối với phần lãi kể từ ngày mua. 

Giá vốn chứng khoán bán ra ñược tính theo phương pháp bình quân gia quyền tức thời. 

Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 

Dự phòng giảm giá chứng khoán ñược lập cho từng loại chứng khoán ñược mua bán trên thị 
trường và có giá thị trường thấp hơn so với giá ñang hạch toán trên sổ sách. 

Giá thị trường của chứng khoán niêm yết ñược xác ñịnh trên cơ sở tham khảo giá khớp lệnh 
(giá bình quân ñối với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, giá ñóng cửa ñối với Sở Giao dịch 
chứng khoán Hồ Chí Minh) tại ngày kết thúc năm tài chính. 

Giá thị trường của chứng khoán chưa niêm yết ñược xác ñịnh trên cơ sở giá giao dịch bình 
quân trên thị trường giao dịch của các công ty ñại chúng chưa niêm yết (UPCom) ñối với các 
công ty ñã ñăng ký giao dịch trên thị trường này, hoặc giá trung bình trên cơ sở giá giao dịch 
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ñược cung cấp tối thiểu bởi ba công ty chứng khoán tại ngày kết thúc năm tài chính ñối với các 
công ty chưa ñăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch của các công ty ñại chúng. 

Các chứng khoán không có giá tham khảo từ các nguồn trên thì không trích lập dự phòng. 

ðầu tư tài chính khác 

Các khoản ñầu tư tài chính khác ñược ghi nhận theo giá gốc.  

Khi thanh lý một khoản ñầu tư, phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ 
ñược hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ. 

Dự phòng tổn thất cho các khoản ñầu tư tài chính vào các tổ chức kinh tế khác ñược trích lập 
khi các tổ chức kinh tế này bị lỗ (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch ñã ñược xác ñịnh trong 
phương án kinh doanh trước khi ñầu tư) với mức trích lập tương ứng với tỷ lệ góp vốn của 
Công ty trong các tổ chức kinh tế này. 

5. Các hợp ñồng mua lại và bán lại 

Những tài sản ñược bán ñồng thời cam kết sẽ mua lại vào một thời ñiểm nhất ñịnh trong tương 
lai (các hợp ñồng mua lại) không ñược ghi giảm trên Báo cáo tài chính. Khoản tiền nhận ñược 
theo các hợp ñồng mua lại này ñược ghi nhận là khoản nợ phải trả trên Bảng cân ñối kế toán và 
phần chênh lệch giữa giá bán và giá cam kết mua lại trong tương lai ñược ghi nhận là tài sản, 
hoặc chi phí, chờ kết chuyển và ñược phân bổ vào kết quả hoạt ñộng kinh doanh trong suốt 
thời gian hiệu lực của hợp ñồng mua lại. 

Những tài sản ñược mua ñồng thời cam kết sẽ bán lại vào một thời ñiểm nhất ñịnh trong tương 
lai (các hợp ñồng bán lại) không ñược ghi tăng trên Báo cáo tài chính. Khoản tiền thanh toán 
theo các hợp ñồng bán lại này ñược ghi nhận là tài sản trên Bảng cân ñối kế toán và phần chênh 
lệch giữa giá mua và giá cam kết bán ñược ghi nhận là doanh thu, hoặc khoản phải trả, chờ kết 
chuyển và ñược phân bổ vào kết quả hoạt ñộng kinh doanh trong suốt thời gian hiệu lực của 
hợp ñồng bán lại. 

6. Giao dịch mua chứng khoán ký quỹ 

Là giao dịch Công ty cho khách hàng mua chứng khoán thấu chi khi tài khoản khách hàng 
không ñủ tiền. Chứng khoán ñã mua ñược sử dụng ñể thế chấp cho phần thấu chi. 

Hiện tại, chưa có văn bản pháp quy nào của Nhà nước hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ giao 
dịch mua chứng khoán ký quỹ. Bộ Tài chính mới có dự thảo lần 2 “Thông tư hướng dẫn hoạt 
ñộng giao dịch mua chứng khoán ký quỹ”. Công ty ñang tiến hành xem xét nội dung dự thảo 
Thông tư này ñể có những ñiều chỉnh phù hợp khi Thông tư ñược Bộ Tài chính chính thức ban 
hành. 

7. Chi phí trả trước  

Các khoản chi phí trả trước bao gồm chi phí công cụ, dụng cụ ñã ñưa vào sử dụng, chi phí sửa 
chữa lớn tài sản cố ñịnh ñược phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp ñường thẳng với 
thời gian phân bổ không quá 02 năm. 
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8. Chi phí phải trả 

Chi phí phải trả ñược ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các dịch vụ 
ñã sử dụng trong kỳ.  

9. Nguồn vốn kinh doanh – quỹ 

Nguồn vốn kinh doanh của Công ty bao gồm: 

� Vốn ñầu tư của chủ sở hữu: ñược ghi nhận theo số thực tế ñã ñầu tư của các cổ ñông. 

� Thặng dư vốn cổ phần: chênh lệch do phát hành cổ phiếu cao hơn mệnh giá. 

Quỹ dự phòng tài chính ñược trích lập và sử dụng theo quy ñịnh và ðiều lệ Công ty. 

10. Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn 
lại. 

Thuế thu nhập hiện hành 

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế ñược tính dựa trên thu nhập tính thuế. Thu nhập tính 
thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do ñiều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa 
thuế và kế toán, các chi phí không ñược trừ cũng như ñiều chỉnh các khoản thu nhập không 
phải chịu thuế và các khoản lỗ ñược chuyển. 

Thuế thu nhập hoãn lại 

Thuế thu nhập hoãn lại là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp hoặc sẽ ñược hoàn lại 
do chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả cho mục ñích Báo cáo tài 
chính và các giá trị dùng cho mục ñích thuế. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả ñược ghi nhận cho 
tất cả các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ ñược ghi 
nhận khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế ñể sử dụng những chênh lệch tạm 
thời ñược khấu trừ này. 

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại ñược xem xét lại vào ngày kết 
thúc năm tài chính và sẽ ñược ghi giảm ñến mức ñảm bảo chắc chắn có ñủ lợi nhuận tính thuế 
cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại ñược sử dụng. Các 
tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại chưa ñược ghi nhận trước ñây ñược xem xét lại 
vào ngày kết thúc năm tài chính và ñược ghi nhận khi chắc chắn có ñủ lợi nhuận tính thuế ñể 
có thể sử dụng các tài sản thuế thu nhập hoãn lại chưa ghi nhận này. 

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả ñược xác ñịnh theo thuế suất 
dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản ñược thu hồi hay nợ phải trả ñược thanh toán dựa trên các 
mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc năm tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại ñược ghi 
nhận trong Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh trừ khi liên quan ñến các khoản mục ñược 
ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu khi ñó thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ ñược ghi thẳng vào vốn 
chủ sở hữu. 
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11. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu 

Doanh thu ñược ghi nhận khi Công ty có khả năng nhận ñược các lợi ích kinh tế có thể xác 
ñịnh ñược một cách chắc chắn. Doanh thu ñược xác ñịnh theo giá hợp lý của các khoản ñã thu 
hoặc sẽ thu ñược sau khi trừ ñi các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng 
bán bị trả lại. Các ñiều kiện ghi nhận cụ thể sau ñây cũng phải ñược ñáp ứng khi ghi nhận 
doanh thu: 

Doanh thu cung cấp dịch vụ 

Doanh thu cung cấp dịch vụ ñược ghi nhận khi không còn những yếu tố không chắc chắn ñáng 
kể liên quan ñến việc thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo. Trường hợp dịch vụ ñược thực 
hiện trong nhiều kỳ kế toán thì doanh thu ñược ghi nhận căn cứ vào tỷ lệ dịch vụ hoàn thành tại 
ngày kết thúc năm tài chính.  

Thu nhập từ kinh doanh chứng khoán 

ðược xác ñịnh dựa trên mức chênh lệch giữa giá bán (khi nhận ñược Thông báo kết quả thanh 
toán bù trừ giao dịch chứng khoán của Trung tâm Lưu ký chứng khoán) và giá vốn bình quân 
của chứng khoán. 

Tiền lãi 

Tiền lãi ñược ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ. 

Cổ tức và lợi nhuận ñược chia 

Cổ tức và lợi nhuận ñược chia ñược ghi nhận khi Công ty ñược quyền nhận cổ tức hoặc lợi 
nhuận từ việc góp vốn. Riêng cổ tức nhận bằng cổ phiếu hoặc cổ phiếu thưởng không ghi nhận 
vào thu nhập mà chỉ theo dõi số lượng tăng thêm. 

12. Báo cáo theo bộ phận 

Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh là một phần có thể xác ñịnh riêng biệt tham gia vào quá trình 
sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ và có rủi ro và lợi ích kinh tế khác với các bộ phận 
kinh doanh khác. 

Bộ phận theo khu vực ñịa lý là một phần có thể xác ñịnh riêng biệt tham gia vào quá trình sản 
xuất hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong phạm vi một môi trường kinh tế cụ thể và có rủi ro 
và lợi ích kinh tế khác với các bộ phận kinh doanh trong các môi trường kinh tế khác. 

13. Bên liên quan 

Các bên ñược coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng ñáng kể 
ñối với bên kia trong việc ra quyết ñịnh các chính sách tài chính và hoạt ñộng. Các bên cũng 
ñược xem là bên liên quan nếu cùng chịu sự kiểm soát chung hay chịu ảnh hưởng ñáng kể 
chung. 

Trong việc xem xét mối quan hệ của các bên liên quan, bản chất của mối quan hệ ñược chú 
trọng nhiều hơn hình thức pháp lý. 

Giao dịch với các bên có liên quan trong năm ñược trình bày ở thuyết minh số VIII.2. 
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V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN 
ðỐI KẾ TOÁN  

1. Tiền và các khoản tương ñương tiền 

  Số cuối quý   Số ñầu năm 

Tiền mặt tại quỹ                                -   

Tiền gửi Ngân hàng 276,897,461,178  515.960.582.434 

Tiền gửi của nhà ñầu tư về giao dịch chứng 
khoán 551,358,316,534 

 625.700.817.609 

Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng 
khoán 3,655,110,852 

 2.459.349.021 

Cộng      831,910,888,564  1.144.120.749.064 

2. ðầu tư ngắn hạn 

Tình hình nắm giữ chứng khoán ngắn hạn và ñầu tư ngắn hạn như sau: 
  Số cuối Quý   Số ñầu năm 

ðầu tư cổ phiếu ngắn hạn 537.820.813.366  630.809.473.692 

Cổ phiếu niêm yết 325,575,412,274  446.776.972.599 
Cổ phiếu chưa niêm yết 212,245,401,092  184.032.501.093 

ðầu tư trái phiếu ngắn hạn    

Trái phiếu Công ty  12,176,000,000  - 
ðầu tư ngắn hạn khác 53,647,302,651  49.856.681.332 

Cho Công ty CP ðịa ốc Minh Ngân vay 46.635.302.651  42.784.681.332 

Hợp tác ñầu tư 7.012.000.000  7.072.000.000 

Cộng 603,644,116,017  680.666.155.024 

Tình hình tăng, giảm và hiện có về ñầu tư chứng khoán ngắn hạn 
Số ñầu năm 573.454.192.593 
Tăng trong quý 100,490,605,814 
Giảm trong quý 123,947,985,041 

Số cuối quý 549,996,813,366 

3. Dự phòng giảm giá ñầu tư ngắn hạn 

Cổ phiếu ðã niêm yết  Chưa niêm yết  Cộng 

Giá trị theo sổ kế toán 325,575,412,274  212,245,401,092  537,820,813.366 

Giá trị theo thị trường 177,908,407,907  179,987,148,517  357,895,556,424 

Số phải trích lập dự phòng tại 
30/06/2011 147,667,006,363  32,258,252,576  179,925,258,938 

Số ñã trích tại 31/03/2011 111,692,230,060  32,478,664,400  144,170,894,460 

Số trích lập (hoàn nhập) 
năm nay 35,974,776,303  (220,411,824)  35,754,364,478 
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4. Trả trước cho người bán 
  Số cuối quý   Số ñầu năm 

Công ty TNHH AFE Solutions 6,595,385,443  2.654.685.000 

Công ty TNHH Tư vấn Quản lý C&A 568,000,000  568.000.000 

HCL Singapore Pte Ltd   4.114.000.000 

Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT 192,432,000 192.432.000 

Công ty Cổ phần Octech   114.480.000 

Công ty TNHH Kỹ thuật Phương ðông ICA   10.000.000 

Các ñối tượng khác 390,757,225  895.846.053 

Cộng 7,746,574,668  8.549.443.053 

5. Phải thu hoạt ñộng giao dịch chứng khoán 

 Số cuối quý  Số ñầu năm 

Ứng tiền bán chứng khoán cho nhà ñầu tư 53,450,712,570 99.696.563.780 

Phải thu về bảo lãnh thanh toán tiền mua 
chứng khoán của người ñầu tư 625,425,271,592 

 1.012.063.443.223 

Phải thu hoạt ñộng tự doanh chứng khoán 100,018,410,486 68.062.368.188 

Phải thu hoạt ñộng tư vấn  52.000.000 

Phải thu các hợp ñồng mua bán lại chứng 
khoán 455,200,000 

711.100.000 

Cộng      779,349,594,648  1.180.585.475.191 

6. Các khoản phải thu khác 
  Số cuối quý  Số ñầu năm 

Phải thu về cho cán bộ nhân viên vay vốn 1,887,800,000 1.887.800.000 

Lãi cho cán bộ nhân viên vay vốn 75,975,333 75.975.333 

Phải thu Trịnh Phương Nhi tiền chuyển nhầm 
tài khoản 1,419,230,000 1.419.230.000 

Phải thu về dự án IPA 287,578,273 557.204.146 

Phải thu khác 275,506,596 451.137.957 

Cộng 3,946,090,202  4.391.347.436 

 
7. Dự phòng nợ phải thu khó ñòi 

Là dự phòng cho các khoản nợ khó có khả năng thu hồi. Tình hình biến ñộng dự phòng phải 
thu khó ñòi như sau: 

 Quý này Năm trước 

Số ñầu năm  - 
Trích lập dự phòng bổ sung 68,662,326,630  14.814.102.783 
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Hoàn nhập dự phòng  - 

Số cuối năm 68,662,326,630  14.814.102.783 

8. Chi phí trả trước ngắn hạn 
  Số cuối quý   Số ñầu năm 

CCDC, ñồ dùng văn phòng 920,547,071  891.037.668 

Chi phí sửa chữa văn phòng 1.768.077.845  1.214.271.956 

Cộng 2,688,624,916 2.105.309.624 

9. Tài sản ngắn hạn khác 
  Số cuối quý   Số ñầu năm 

Tạm ứng 697,424,343  308.455.274 

Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn 864,991,430  864.991.430 

Cộng 1,562,415,773 1.173.446.704 

10. Tài sản cố ñịnh  

 
Máy móc  
và thiết bị  

Dụng cụ 
quản lý  

Cộng TSCð 
hữu hình  

TSCð  
vô hình  

Nguyên giá        

Số ñầu năm 10,525,015,597  23,804,867,044  34,329,882,641  31,251,949,334 
Mua sắm mới   -  -  2,458,610,693 

Thanh lý, 
nhượng bán 

       

        

Số cuối quý 10,525,015,597  23,804,867,044  34,329,882,641  33,710,560,027 

        

Giá trị hao mòn        

Số ñầu năm 5,314,991,304  16,269,220,455  21,584,211,759  7,440,512,759 

Khấu hao trong 
quý 551,262,387  606,668,456  1,157,930,843  927,893,775 
Thanh lý, 
nhượng bán 

       

Số cuối quý 5,866,253,691  16,875,888,911  22,742,142,602  8,368,406,534 

        

Giá trị còn lại        

Số ñầu năm 5,210,024,293  7,535,646,589  12,745,670,882  23,811,436,575 

Số cuối quý 4,658,761,906  6,928,978,133  11,587,740,039  25,342,153,493 

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 

 
Số ñầu năm  

Chi phí phát 
sinh trong kỳ  

Kết chuyển 
tăng TSCð  Số cuối quý 
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trong kỳ 

Phần mềm cho mạng xã 
hội "Vndirect comminity" 

200.255.150  -  -  200.255.150 

Phần mềm cho sàn giao 
dịch chứng khoán ảo 
Vndirect 

62.672.812  -  -  62.672.812 

Số cuối năm 262.927.962 -  - 262.927.962 

12. Chi phí trả trước dài hạn 

 
Số ñầu năm  

Chi phí phát 
sinh trong quý  

Kết chuyển vào 
chi phí trong 

quý  Số cuối quý 

Chi phí CCDC, ñồ dùng 
văn phòng 

1.923.959.905  310,745,637    1.442.089.307 

Chi phí sửa chữa tài sản 1.158.388.567    419,580,398  1,531,424,404  

Số cuối quý 3.082.348.472 310,745,637  419,580,398 2,973,513,711 

13. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán 
 Quý này  Năm trước 

Tiền nộp ban ñầu 6.422.630.829 120.000.000 
Tiền nộp bổ sung hàng năm   3.802.630.829 

Số cuối quý  6.422.630.829 3.922.630.829 

14. Vay và nợ ngắn hạn 
  Số cuối quý   Số ñầu năm 

Vay ngân hàng   93.000.000.000 
Ngân hàng TMCP Liên Việt    
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam    
Ngân hàng TMCP Việt Á   93.000.000.000 

Vay các tổ chức và cá nhân khác   57.650.000.000 
Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí    
Vay ông Vũ Hiền (*)   57.650.000.000 

Cộng  150.650.000.000 

15. Phải trả người bán 
  Số cuối quý   Số ñầu năm 

Công ty Cổ phần Tập ñoàn ðầu tư IPA 2,043,112,915  178.331.625.226 
Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Thiên Hưng   130.488.450 

Các ñối tượng khác 138,847,316  34.276.617 

Cộng          2,181,960,231  178.496.390.293 
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16. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 

 Số ñầu năm  
Số phải nộp 
trong quý  

Số ñã nộp 
trong quý  Số cuối quý 

Thuế GTGT hàng bán 
nội ñịa 

1.643.455.125  3,279,330,965  4,703,237,135  219,548,955 

Thuế thu nhập doanh 
nghiệp 

20.279.669.002      20.279.669.002 

ðiều chỉnh theo quyết 
toán thuế TNDN các 
năm trước 

  11,774,628,082    11,774,628,082 

Thuế thu nhập cá nhân 
của CBCNV 

63.120.998  408,155,655  357,481,371  113,795,282 

Thuế thu nhập cá nhân 
của nhà ñầu tư 

1.769.487.529  2,979,358,571  3,485,472,404  1,263,373,695 

Các loại thuế khác -      0 

Cộng 23.755.732.654  18,441,473,273  8,546,190,910  33,651,015,017 

Thuế giá trị gia tăng 

Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Các hoạt ñộng môi giới chứng 
khoán, tự doanh chứng khoán, quản lý danh mục ñầu tư, tư vấn ñầu tư chứng khoán không 
thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng. Các hoạt ñộng khác chịu thuế giá trị gia tăng với mức thuế 
suất thuế là 10%. 

Các loại thuế khác 

Công ty kê khai và nộp theo quy ñịnh. 
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho các khoản thu nhập tính thuế với thuế suất 25%. 

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm ñược dự tính như sau: 
 Quý này  Năm trước 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (87,405,468,748)  109.149.247.346 

Các khoản ñiều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận 
kế toán ñể xác ñịnh lợi nhuận chịu thuế thu 
nhập doanh nghiệp: 

   

- Các khoản ñiều chỉnh tăng    

Chi phí không ñược loại trừ khi tính thuế    

Dự phòng nợ phải thu khó ñòi (Chênh 
lệch tạm thời phải tính thuế) 

   

- Các khoản ñiều chỉnh giảm (cổ tức, lợi 
nhuận ñược chia) 

(4,579,985,827)  (387,721,029) 

Thu nhập chịu thuế (91,985,454,575)  108,761,526,317 
Thu nhập ñược miễn thuế    

Lỗ các năm trước ñược chuyển    
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Thu nhập tính thuế (91,985,454,575)  108,761,526,317 

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 25%  25% 

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo 
thuế suất phổ thông 

-   

Thuế thu nhập doanh nghiệp ñược giảm   27,190,381,579 

Thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp -   

Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp phải 
nộp 

-  27,190,381,579 

17. Chi phí phải trả 
  Số cuối quý   Số ñầu năm 

Chi phí lãi vay, repo cổ phiếu 19,011,608,485 7.956.131.328 

Hoa hồng môi giới 255,353,359 529.070.838 

Phí giao dịch phải trả Sở Giao dịch Chứng 
khoán Hồ Chí Minh 237,402,451 640.316.517 

Phí giao dịch phải trả Sở Giao dịch Chứng 
khoán Hà Nội 524,131,232 846.185.511 

Lãi dự trả các hợp ñồng hỗ trợ lãi suất   

Chi phí phải trả Trung tâm lưu ký chứng 
khoán    

Phí giao dịch phải trả các ñại lý nhận lệnh 37,284,309   

Các khoản chi phí văn phòng phải trả  729.358.393 

Cộng 20,065,779,836  10.701.062.587 

18. Phải trả hoạt ñộng giao dịch chứng khoán 

Là các khoản tiền gửi của nhà ñầu tư dùng ñể thanh toán giao dịch chứng khoán 

19. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu 
  Số cuối quý   Số ñầu năm 

Công ty CP tập ñoàn ñầu tư IPA 148,236,500                150.986.500 

Cổ tức Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm dầu 
khí Việt Nam 4,109,000 

 
                12.390.200 

Ngân hàng ngoại thương Việt Nam  10,100,000                  20.500.001 

Ngân hàng Việt á  7,795,890,000   

Cổ tức các công ty khác 390,759,655                   9.348.500  

Cộng 8,349,095,155              193.225.201  

20. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán 

Là các khoản nhà ñầu tư nộp tiền thực hiện quyền mua chứng khoán phát hành thêm phải trả 
cho tổ chức phát hành chứng khoán 
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21. Phải trả, phải nộp khác 
  Số cuối quý   Số ñầu năm 

Kinh phí công ñoàn 45,955,535  165.250.535 

BHXH, BHYT phải nộp (6,561,500)  1.215.566 

Tiền ñặt cọc hợp ñồng môi giới mua trái 
phiếu 306,510,554,658  706.611.554.658 

Tiền góp vốn của các Cổ ñông    

Chứng khoán chờ về    

Phải trả Nhà ủy thác ñầu tư tiền bán chứng 
khoán            754.925.881 

Phải trả các khoản ñặt tiền ñầu giá của Nhà 
ñầu tư   65.444.995 

Các khoản phải trả khác 4,280,057,669  45.197.848 

Cộng 310,830,006,362  707.643.589.483 
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22. Vốn chủ sở hữu 

Bảng ñối chiếu biến ñộng của vốn chủ sở hữu: 

            

Số dư ñầu năm nay 999,990,000,000  95,000,000,000  (3,310,000)  32,656,202,831  71,633,285,341  1,199,276,178,172 

Tăng vốn từ nguồn thặng dư vốn 
cổ phần           - 

Chia cổ tức bằng cổ phiếu ñể 
tăng vốn           - 

Tăng vốn trong năm bằng tiền           - 

Lợi nhuận trong kỳ này         (99,180,096,830)  (99,180,096,830) 

Trích lập các quỹ trong kỳ này 
nay -  -    -    - 

Số dư cuối năm nay 999,990,000,000  95,000,000,000  (3,310,000)  32,656,202,831  (27,546,811,489)  1,100,096,081,342 
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Cổ phiếu 

 Số cuối quí  Số ñầu năm 

Số lượng cổ phiếu ñăng ký phát hành 100.000.000  30.000.000 
Số lượng cổ phiếu phổ thông ñã phát hành 99.990.000  30.000.000 
Số lượng cổ phiếu mua lại (331)   

Số lượng cổ phiếu phổ thông ñang lưu hành 99.989.669  30.000.000 

Mệnh giá cổ phiếu ñang lưu hành: 10.000 VND/cổ phiếu 

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO 
KẾT QUẢ KINH DOANH  

1. Chi phí hoạt ñộng kinh doanh 

 Quý này Quý trước

Chi phí môi giới chứng khoán 3,734,405,695 4,953,792,945 

Chi phí hoạt ñộng tự doanh chứng khoán 68,461,383,533 1,290,296,131 
Chi phí lưu ký chứng khoán   
Trích lập dự phòng giảm giá ñầu tư chứng 
khoán 

  

Chi phí sử dụng vốn 73,007,734,299 14,432,323,718 
Chi phí tư vấn ñầu tư   

Cộng 145,203,523,527 20,676,412,794 

2. Chi phí quản lý doanh nghiệp 

 Quý này Quý trước

Chi phí nhân viên 7,363,373,158 6,727,685,054 

Chi phí công cụ dụng cụ   
Chi phí khấu hao TSCð 2,085,824,618  
Thuế, phí, lệ phí 110,000 2,713,708,127 
Dự phòng nợ phải thu khó ñòi  192,979,274 
Chi phí dịch vụ mua ngoài 6,924,693,835 4,181,378,634 
Chi phí bằng tiền khác   

Cộng 16,374,001,611 13,815,751,089 

3. Thu nhập khác 

 Quý này Quý trước

Thu nhượng bán, thanh lý TSCð, CCDC 

Thu phạt khách hàng vi phạm hợp ñồng 

Các khoản thu nhập khác 
                

35,085,121 
                

49,870,751 
Cộng               35,085,121               49,870,751 
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4. Chi phí khác 
 Quý này Quý trước

Giá trị còn lại của TSCð thanh lý 
Phạt vi phạm hợp ñồng 

Phạt vi phạm hành chính 

Trợ cấp thôi việc cho người lao ñộng 
Xử lý công nợ phải thu không ñòi ñược 

Các khoản chi phí khác 
               

220,100,829 
66,682 

Cộng             220,100,829 66,682 

5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 

 Quý này Quý trước

Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh 
nghiệp 

(87,405,468,748) 81,958,865,767 

Các khoản ñiều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế 
toán ñể xác ñịnh lợi nhuận phân bổ cho cổ 
ñông sở hữu cổ phiếu phổ thông 

Lợi nhuận phân bổ cho cổ ñông sở hữu cổ 
phiếu phổ thông 

(87,405,468,748) 81,958,865,767

Cổ phiếu phổ thông ñang lưu hành bình quân 
trong năm 

99.999.000
45.000.000 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (874))                         1.821 

6. Thu nhập của nhân viên 

 Quý này Năm trước

Tổng quỹ tiền lương   7,363,373,158 5,767,560,195 

Tổng quỹ tiền thưởng - - 

Tổng thu nhập 7,363,373,158 5,767,560,195 

Tổng số cán bộ nhân viên 237 214 
Tiền lương bình quân/tháng 10,356,362 8,983,739 
Tổng thu nhập bình quân/tháng 10,356,362 8,983,739 

  Lập ngày 15 tháng 07 năm 2011 

 Kế toán trưởng Quyền Tổng Giám ñốc 
 

 
     ___________________ ____________________ 

 Nguyễn Hà Ninh Nguyễn Hoàng Giang 


