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BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Quý IV năm 2013 

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, bảo lãnh phát 
hành chứng khoán, lưu ký chứng khoán và tư vấn ñầu tư 
chứng khoán 

4. Nhân viên  

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 có 385 nhân viên ñang làm việc tại Công ty (số cuối năm 
trước là 257 nhân viên). 

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. Chuẩn mực và 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). 



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT 
ðịa chỉ: Số 1, phố Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) 
 

 

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải ñược ñọc cùng với Báo cáo tài chính    
 

10

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. Tài sản cố ñịnh hữu hình 

Tài sản cố ñịnh hữu hình ñược thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản 
cố ñịnh hữu hình 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 hữu hình 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 hữu hình 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 

4. Tài sản cố ñịnh vô hình 
Tài sản cố ñịnh vô hình ñược thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Tài sản cố 
ñịnh vô hình của Công ty bao gồm: 

Phần mềm máy tính 
Giá mua của phần mềm máy tính mà không phải là một bộ phận gắn kết với phần cứng 
có liên quan thì ñược vốn hoá. Nguyên giá của phần mềm máy tính là toàn bộ các chi 
phí mà Công ty ñã chi ra tính ñến thời ñiểm ñưa phần mềm vào sử dụng. Phần mềm 
máy tính ñược khấu hao theo phương pháp ñường thẳng  từ 3 – 10 năm. 

5. 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. 
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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 giá trị ñang hạch toán trên sổ sách. Giá thị trường làm căn 
cứ xem xét trích lập dự phòng ñược xác ñịnh như sau: 
• ðối với chứng khoán ñã niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) là giá giao 

dịch bình quân tại ngày trích lập dự phòng. 
• ðối với chứng khoán ñã niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 

(HOSE) là giá ñóng cửa tại ngày trích lập dự phòng. 
• ðối với chứng khoán ñã ñăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch của các công ty ñại 

chúng chưa niêm yết (UPCom) là giá giao dịch bình quân trên hệ thống tại ngày trích lập 
dự phòng. 

• ðối với chứng khoán chưa ñăng ký giao dịch ở thị trường giao dịch của các công ty ñại 
chúng  là giá trung bình trên cơ sở giá giao dịch do tối thiểu của 3 công ty chứng khoán 
công bố tại ngày lập dự phòng. 

• ðối với chứng khoán niêm yết bị hủy giao dịch, ngừng giao dịch kể từ ngày giao dịch thứ 
sáu trở ñi là giá trị sổ sách tại ngày lập Bảng cân ñối kế toán gần nhất. 

Dự phòng cho các khoản ñầu tư vào 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 bằng chênh lệch giữa vốn góp thực tế của các bên tại tổ chức kinh 
tế và vốn chủ sở hữu thực có nhân (x) với tỷ lệ góp vốn của Công ty so với tổng số vốn góp 
thực tế của các bên tại tổ chức kinh tế. 

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. 

6. 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. 
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7. 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. 

8. 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. 

9. 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.  

10. 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. 

11. 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 
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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. 

 
12. 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. 

13. Tài sản tài chính 
 Phân loại tài sản tài chính 
Công ty phân loại các tài sản tài chính thành các nhóm: tài sản tài chính ñược ghi nhận theo giá 
trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh, các khoản ñầu tư nắm giữ ñến ngày 
ñáo hạn, các khoản cho vay và phải thu, tài sản tài chính sẵn sàng ñể bán. Việc phân loại các tài 
sản tài chính này phụ thuộc vào bản chất và mục ñích của tài sản tài chính và ñược quyết ñịnh 
tại thời ñiểm ghi nhận ban ñầu. 
 
Tài sản tài chính ñược ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh 
doanh 
Tài sản tài chính ñược phân loại là ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt 
ñộng kinh doanh nếu ñược nắm giữ ñể kinh doanh hoặc ñược xếp vào nhóm phản ánh theo giá 
trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh tại thời ñiểm ghi nhận ban ñầu.  
 
Tài sản tài chính ñược phân loại vào nhóm chứng khoán nắm giữ ñể kinh doanh nếu: 
• ðược mua hoặc tạo ra chủ yếu cho mục ñích bán lại trong thời gian ngắn; 
• Công ty có ý ñịnh nắm giữ nhằm mục ñích thu lợi ngắn hạn; 
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• Công cụ tài chính phái sinh (ngoại trừ các công cụ tài chính phái sinh ñược xác ñịnh là một 
hợp ñồng bảo lãnh tài chính hoặc một công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả). 

 
Các khoản ñầu tư nắm giữ ñến ngày ñáo hạn 
Các khoản ñầu tư nắm giữ ñến ngày ñáo hạn là các tài sản tài chính phi phái sinh với các khoản 
thanh toán cố ñịnh hoặc có thể xác ñịnh và có kỳ ñáo hạn cố ñịnh mà Công ty có ý ñịnh và có 
khả năng giữ ñến ngày ñáo hạn. 
 
Các khoản cho vay và phải thu 
Các khoản cho vay và phải thu là các tài sản tài chính phi phái sinh với các khoản thanh toán 
cố ñịnh hoặc có thể xác ñịnh và không ñược niêm yết trên thị trường. 
 
Tài sản tài chính sẵn sàng ñể bán 
Tài sản tài chính sẵn sàng ñể bán là các tài sản tài chính phi phái sinh ñược xác ñịnh là sẵn sàng 
ñể bán hoặc không ñược phân loại là các tài sản tài chính ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua 
Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh, các khoản ñầu tư giữ ñến ngày ñáo hạn hoặc các khoản 
cho vay và phải thu. 
 
Giá trị ghi sổ ban ñầu của tài sản tài chính 
Các tài sản tài chính ñược ghi nhận tại ngày mua và dừng ghi nhận tại ngày bán. Tại thời ñiểm 
ghi nhận lần ñầu, tài sản tài chính ñược xác ñịnh theo giá mua/chi phí phát hành cộng các chi 
phí phát sinh khác liên quan trực tiếp ñến việc mua, phát hành tài sản tài chính ñó. 
 

14. Nợ phải trả tài chính và công cụ vốn chủ sở hữu 
Các công cụ tài chính ñược phân loại là nợ phải trả tài chính hoặc công cụ vốn chủ sở hữu tại 
thời ñiểm ghi nhận ban ñầu phù hợp với bản chất và ñịnh nghĩa của nợ phải trả tài chính và 
công cụ vốn chủ sở hữu. 
 
Nợ phải trả tài chính 
Công ty phân loại nợ phải trả tài chính thành các nhóm: nợ phải trả tài chính ñược ghi nhận 
theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh, các khoản nợ phải trả tài 
chính ñược xác ñịnh theo giá trị phân bổ. Việc phân loại các khoản nợ tài chính phụ thuộc vào 
bản chất và mục ñích của khoản nợ tài chính và ñược quyết ñịnh tại thời ñiểm ghi nhận ban 
ñầu. 
 
Nợ phải trả tài chính ñược ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt ñộng 
kinh doanh 
Nợ phải trả tài chính ñược phân loại là ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả 
hoạt ñộng kinh doanh nếu ñược nắm giữ ñể kinh doanh hoặc ñược xếp vào nhóm phản ánh theo 
giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh tại thời ñiểm ghi nhận ban ñầu.  
 
Nợ phải trả tài chính ñược phân loại vào nhóm chứng khoán nắm giữ ñể kinh doanh nếu: 
• ðược phát hành hoặc tạo ra chủ yếu cho mục ñích mua lại trong thời gian ngắn; 
• Công ty có ý ñịnh nắm giữ nhằm mục ñích thu lợi ngắn hạn; 
• Công cụ tài chính phái sinh (ngoại trừ các công cụ tài chính phái sinh ñược xác ñịnh là một 

hợp ñồng bảo lãnh tài chính hoặc một công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả). 
 
Các khoản nợ phải trả tài chính ñược xác ñịnh theo giá trị phân bổ 
Nợ phải trả tài chính ñược xác ñịnh theo giá trị phân bổ ñược xác ñịnh bằng giá trị ghi nhận 
ban ñầu của nợ phải trả tài chính trừ ñi các khoản hoàn trả gốc, cộng hoặc trừ các khoản phân 
bổ lũy kế tính theo phương pháp lãi suất thực tế của phần chênh lệch giữa giá trị ghi nhận ban 
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ñầu và giá trị ñáo hạn, trừ ñi các khoản giảm trừ (trực tiếp hoặc thông qua việc sử dụng một tài 
khoản dự phòng) do giảm giá trị hoặc do không thể thu hồi. 
 
Phương pháp lãi suất thực tế là phương pháp tính toán giá trị phân bổ của một hoặc một nhóm 
nợ phải trả tài chính và phân bổ thu nhập lãi hoặc chi phí lãi trong kỳ có liên quan. Lãi suất 
thực tế là lãi suất chiết khấu các luồng tiền ước tính sẽ chi trả hoặc nhận ñược trong tương lai 
trong suốt vòng ñời dự kiến của công cụ tài chính hoặc ngắn hơn, nếu cần thiết, trở về giá trị 
ghi sổ hiện tại thuần của nợ phải trả tài chính.    
 
Giá trị ghi sổ ban ñầu của nợ phải trả tài chính 
Tại thời ñiểm ghi nhận lần ñầu, các khoản nợ phải trả tài chính ñược xác ñịnh theo giá phát 
hành cộng các chi phí phát sinh liên quan trực tiếp ñến việc phát hành nợ tài chính ñó. 
 
Công cụ vốn chủ sở hữu 
Công cụ vốn chủ sở hữu là hợp ñồng chứng tỏ ñược những lợi ích còn lại về tài sản của Công 
ty sau khi trừ ñi toàn bộ nghĩa vụ. 
 

15. Bù trừ các công cụ tài chính 
Các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính chỉ ñược bù trừ với nhau và trình bày giá trị thuần 
trên Bảng cân ñối kế toán khi và chỉ khi Công ty: 
• Có quyền hợp pháp ñể bù trừ giá trị ñã ñược ghi nhận; và 
• Có dự ñịnh thanh toán trên cơ sở thuần hoặc ghi nhận tài sản và thanh toán nợ phải trả 

cùng một thời ñiểm. 

16. 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. 

17. 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 VII.1. 
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V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN 
ðỐI KẾ TOÁN  

1. Tiền  

  Số cuối quý   Số ñầu năm 

Tiền gửi ngân hàng của ñơn vị 
         

418.907.435.647 
 151.012.079.990 

Tiền gửi của nhà ñầu tư về GDCK 
         

603.702.301.801 
 484.436.618.541 

Tiền gửi bù trừ giao dịch chứng khoán 
            

1.172.076.704 
 8.869.136.027 

Cộng 1.023.781.814.152  644.317.834.558 

2. Các khoản tương ñương tiền 

Là các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng của ñơn vị tại các tổ chức tín dụng. 

3. 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 chứng khoán của Công ty  529.960.632.501      533.916.880.180 

ðầu tư cổ phiếu ngắn hạn 529.960.632.501  519.736.880.180 

+ Cổ phiếu niêm yết 240.088.801.511  233.844.791.190 
+ Cổ phiếu chưa niêm yết 289.871.830.990  285.892.088.990 
ðầu tư trái phiếu ngắn hạn -  14.180.000.000 
Trái phiếu Công ty -  14.180.000.000 
Cộng ðầu tư ngắn hạn 529.960.632.501  533.916.880.180 

Chi tiết các khoản ñầu tư chứng khoán ñược trình bày tại Phụ lục 01- Tình hình ñầu tư chứng 
khoán. 
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4. Dự phòng giảm giá ñầu tư ngắn hạn 

 
 Cổ phiếu niêm 

yết   
 

 Cổ phiếu chưa 
niêm yết  

 
 ðầu tư cổ 

phiếu ngắn hạn  
 

 ðầu tư trái 
phiếu ngắn 

hạn  
 

 ðầu tư chứng 
khoán ngắn hạn 

  (1)    (2)    (3)=(1)+(2)    (4)    (5)=(3)+(4)  
Giá trị theo sổ sách kế 
toán 

240.088.801.511  289.871.830.990  529.960.632.501  -  529.960.632.501 

Giá trị theo thị trường 157.225.485.445  175.051.925.400  332.277.410.845   -  332.277.410.845 

Số phải trích lập dự 
phòng cuối quý 

87.574.256.438  116.764.660.290  204.338.916.728  -  204.338.916.728 

Số ñã trích lập ñầu 
năm 

134.410.690.553  64.122.209.190  198.532.899.743  -  198.532.899.743 

Số trích lập quý này (46.836.434.115)  52.642.451.100  5.806.016.985  -  5.806.016.985 

5. Trả trước cho người bán 
  Số cuối quý  Số ñầu năm 

Công ty TNHH Quang Minh và Cộng Sự  170.959.800  206.079.348 
Công ty TNHH tư vấn quản lý C&A  550.000.000  550.000.000 
Công ty CP Truyền thông số VDATA    150.352.000 
Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT  192.432.000  192.432.000 
Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất Long Hải  73.297.290   
Công ty TNHH Tài nguyên công nghệ Việt Nam  343.946.000   
Công ty TNHH ðầu tư xây dựng Tiến Phát  202.157.403   
Công ty TNHH Giải pháp hạ tầng thông tin  200.189.990   
Công ty CP dịch vụ công nghệ Sao Thủy  98.407.923   
Công ty TNHH MTV ñầu tư thương mại Phan Lê  2.480.000.025   
CN Cty TNHHKT Phương ðông ICA  10.000.000  10.000.000 
Công ty Cổ phần ðầu tư B&B  -   
Cty CP Hữu Toàn  181.743.332   
Các ñối tượng khác  184.325.540  317.234.182 

Cộng   4.687.459.303  1.426.097.530 

6. Phải thu hoạt ñộng giao dịch chứng khoán 
  Số cuối quý  Số ñầu năm 
Phải thu ứng trước tiền bán chứng khoán của 
nhà ñầu tư 128.513.224.597 

 
63.588.554.925 

Phải thu giao dịch ký quỹ của nhà ñầu tư (*) 340.151.315.045  278.480.315.857 
Phải thu hoạt ñộng tự doanh chứng khoán 3.379.664.880  2.555.021.669 
Phải thu lãi các ngân hàng   3.188.645.306 
Cộng 472.044.204.522  347.812.537.757 

(*) Công ty có quy ñịnh về thẩm quyền quyết ñịnh cho giao dịch ký quỹ, danh mục các chứng 
khoán ñược sử dụng ñể bảo lãnh và tỷ lệ biên tương ứng. Các quy trình, thủ tục cho phép giao 
dịch ký quỹ, việc quản lý giám sát  ñều ñược thực hiện trên hệ thống phần mềm. 
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7. 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 Công ty Cổ phần ðịa ốc Minh Ngân   42.784.681.332 
Phải thu lãi các ngân hàng 9.719.899.152   
Phải thu khác 858.940.001  2.920.838.744 
Cộng 12.542.614.486  47.669.295.409 

8. 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: 

 Số cuối quý Năm trước 

Số ñầu năm 131.723.451.851  125.692.905.959 

Trích lập dự phòng bổ sung   16.984.784.437 
Hoàn nhập dự phòng 26.284.681.333  10.954.238.545 

Số cuối quý 105.438.770.518  131.723.451.851 

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

CCDC, ñồ dùng văn phòng 4.010.038.659                448.872.709 
Chi phí sửa chữa văn phòng 1.449.565.020                848.854.065 
Cộng 5.459.603.679           1.297.726.774 

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

Tạm ứng 292.183.465                 266.989.414 

Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn 242.384.000                583.201.466 

Cộng 534.567.465              850.190.880 
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11. 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 10.562.794.997  32.626.098.626  43.188.893.623  39.889.519.151 

Mua sắm mới 
     

(10.562.794.997)  
      

11.859.903.477  1.297.108.480         4.500.159.852 

Giảm tài sản* 
  

        
4.155.539.396         4.155.539.396              74.203.600 

Số cuối quý 
                              

-  40.330.462.707   40.330.462.707   44.315.475.403 

 
 
Giá trị hao 
mòn 

       

Số ñầu năm 7.685.439.644  22.475.458.659  30.160.898.303  14.974.114.279 
Khấu hao trong 
kỳ   (7.685.439.644)    11.048.832.623  3.363.392.979  4.670.887.252 
Giảm khấu 
hao*   

        
3.608.480.756         3.608.480.756              74.203.600 

Số cuối quý -  29.915.810.526  29.915.810.526  19.570.797.931 

        

Giá trị còn lại        

Số ñầu năm 2.877.355.353  10.150.639.967  13.027.995.320  24.915.404.872 

Số cuối quý -  10.414.652.181  10.414.652.181  24.744.677.472 

(*) Phân loại lại tài sản sang chi phí trả trước theo Quy ñịnh của Thông tư 45. 

12. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 

  Số ñầu năm   
 Chi phí phát 
sinh trong kỳ   

 Kết chuyển 
tăng TSCð 

trong kỳ   

Kết chuyển 
vào chi phí 

trong kỳ  Số cuối quý 
Phần mềm ñặt 
lệnh 6.595.385.443        6.595.385.443 
Tòa nhà văn 
phòng 90 Pasteus, 
Hồ Chí Minh 4.402.506.826  14.035.186.347      18.437.693.173 
 Cộng  10.997.892.269  14.035.186.347      25.033.078.616 

13. Chi phí trả trước dài hạn 

 
Số ñầu năm  

Chi phí phát 
sinh trong kỳ  

Kết chuyển vào 
chi phí trong 

kỳ  Số cuối quý 
Chi phí CCDC, ñồ dùng 
văn phòng 355.540.808 

 
 

910.587.811 
 

 
1.266.128.619 

 
- 
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Chi phí sửa chữa tài sản 
(Dịch vụ mua ngoài)  

 
 

2.274.715.979 
 

 
667.697.699 

 
1.607.018.280 

Cộng 355.540.808  3.185.303.790  1.933.826.318  1.607.018.280 

14. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán 
 Năm nay  Năm trước 

Tiền nộp ban ñầu 120.000.000  120.000.000 
Tiền nộp bổ sung hàng năm 10.637.761.747  8.324.857.016 
Số cuối quý 10.757.761.747 8.444.857.016 

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

 Công ty Cổ phần tập ñoàn ñầu tư IPA 582.310.684                568.763.543 

 Các ñối tượng khác  11.095.533                  30.000.000 

 Cộng  593.406.217              598.763.543 
 
16. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 

 Số ñầu năm  
Số phải nộp 

trong kỳ  
Số ñã nộp trong 

kỳ  Số cuối quý 

Thuế GTGT hàng bán nội 
ñịa 

12.663.255     1.949.389.307  1.655.597.043  306.455.519 

Thuế thu nhập doanh nghiệp -   14.830.505.489     18.877.523.552  (4.047.018.063) 
Thuế thu nhập cá nhân của 
cán bộ công nhân viên 

439.257.642  3.831.387.783  3.470.277.893       800.367.532 

Thuế thu nhập cá nhân của 
nhà ñầu tư 

287.467.546    22.698.658.711  20.708.243.058       2.277.883.199 

Thuế môn bài -  5.000.000  5.000.000  - 
Thuế nhà thầu -  96.480.968  96.480.968  - 
Các khoản phải nộp khác -       

Cộng 739.388.443    34.067.092.219    28.343.520.776  (662.311.813) 

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, giao dịch 
ký quỹ và ứng trước tiền bán 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%. 
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 IV năm 2013  Quý IV năm 2012 
 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế         695.279.276        8.779.978.361 
 Các khoản ñiều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế (1.173.707.600)        (177.704.719) 
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toán ñể xác ñịnh lợi nhuận chịu thuế thu nhập 
doanh nghiệp:  

 -     Các khoản ñiều chỉnh tăng      
Xử lý nợ phải thu khó ñòi    276.038.481 
Dự phòng nợ phải thu khó ñòi (Chênh lệch tạm 
thời phải tính thuế)   276.038.481 
 -     Các khoản ñiều chỉnh giảm (1.173.707.600)  (453.743.200) 
Cổ tức, lợi nhuận ñược chia  (1.173.707.600)         (453.743.200) 
Hoàn nhập dự phòng phải thu khó ñòi    - 
Tổng thu nhập chịu thuế        (2.498.428.324)           8.602.273.642 
Chuyển lỗ các năm trước    (8.602.273.642) 
Thu nhập tính thuế  (478.428.324)       - 
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp   25%  25% 
Thuế thu nhập doanh nghiệp dự tính phải nộp          -                                - 
ðiều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp các 
năm trước  -  - 
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 
hiện hành  -                                 - 

Các loại thuế khác 
Công ty kê khai và nộp theo quy ñịnh. 

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

Lãi phải trả 65.299.317  58.666.666 

Chi phí phát triển kinh doanh  môi giới 2.104.017.144  672.918.658 
Phí giao dịch phải trả Sở Giao dịch Chứng 
khoán Hồ Chí Minh 1.112.925.926  281.863.912 
Phí giao dịch phải trả Sở Giao dịch Chứng 
khoán Hà Nội 383.539.318  276.124.118 

Cộng 3.665.781.705  1.289.573.354 

18. Phải trả, phải nộp khác 
 Số cuối quý  Số ñầu năm 
Kinh phí công ñoàn 219.257.141  220.230.535 
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phải nộp tại 
Chi nhánh 

(67.879.198)  - 

Công ty tài chính cổ phần xi măng ñặt cọc -  33.000.000.000 
Nhận ñặt cọc tiền theo hợp ñồng môi giới    
Phải trả nhà ủy thác ñầu tư tiền bán chứng 
khoán 

135.961.129  200.309.854 

Các khoản phải trả khác 454.392.587  1.423.972.759 
Cộng 741.731.659  34.844.513.148 

19. 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 
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20. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu 
  Số cuối kỳ   Số ñầu năm 
 Công ty Cổ phần Tập ñoàn ñầu tư IPA 857.112.500                107.861.500 
 Cổ tức các công ty khác  810.835                      796.200  
 Cộng  857.923.335              108.657.700 

21. 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. 

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

1. Doanh thu khác 

 Quý IV năm 2013  Quý IV năm 2012 

Lãi tiền gửi 16.096.954.418  22.386.415.347 

Cổ tức 3.193.707.600  2.473.743.200 

Lãi giao dịch ký quỹ 10.453.340.926  4.708.660.058 

Doanh thu khác 68.400  38.900 

Cộng 29.744.071.344  29.568.857.505 

2. Chi phí hoạt ñộng kinh doanh 

 Quý IV năm 2013  Quý IV năm 2012 

Chi phí môi giới chứng khoán 11.836.579.301  5.420.823.843 

Chi phí hoạt ñộng tự doanh chứng khoán (3.233.604.447)  1.311.066.202 

Chi phí dự phòng 34.280.638.452  11.319.071.954 

Chi phí sử dụng vốn 1.563.331.286  (742.548.989) 

Chi phí quản lý danh mục ñầu tư 525.801.681  - 
Cộng 44.972.746.273  17.308.413.010 

3. Chi phí quản lý doanh nghiệp 

 Quý IV năm 2013  Quý IV năm 2012 

Chi phí nhân viên 17.884.967.046  8.495.262.946 
Chi phí khấu hao TSCð 2.002.680.007  2.402.987.010 
Thuế, phí, lệ phí 650.000  906.987 
Chi phí dịch vụ mua ngoài 6.844.588.751  6.193.996.883 
Cộng 26.732.885.804         17.093.153.826  
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4. Thu nhập khác 

 Quý IV năm 2013  Quý IV năm 2012 

 Thu nhập từ thanh lý ñồ dùng, công cụ dụng cụ     

 Các khoản thu nhập khác  134.291.499  
               

174.913.303 
 Cộng  134.291.499              174.913.303 

5. Chi phí khác 

 Quý IV năm 2013  Quý IV năm 2012 

 Xử lý công nợ khó có khả năng thu hồi     

 Xử lý tài sản thiếu theo kiểm kê     

 Chi phí khác  9.221  
                

66.596.256 
 Cộng  9.221                66.596.256 

6. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 
 Quý IV năm 2013  Quý IV năm 2012 

Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh 
nghiệp 

       695.279.276    8.779.978.361 

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 

6.085.657.686  - 

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

       6.780.936.962    8.779.978.361 

Cổ phiếu phổ thông ñang lưu hành bình quân 
trong quý 

99.965.831  99.974.707 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 68  88 

Cổ phiếu phổ thông ñang lưu hành bình quân trong quý ñược tính như sau: 

 Quý IV năm 2013  Quý IV năm 2012 

Cổ phiếu phổ thông ñang lưu hành ñầu năm 99.918.198  99.974.707
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông mua lại 
trong quý 3.047.633  - 
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông phát hành 
trong quý   - 
Cổ phiếu phổ thông ñang lưu hành bình 
quân trong quý 99.965.831  99.974.707 
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7. Thu nhập của nhân viên 

 Quý IV năm 2013  Quý IV năm 2012 

Tổng quỹ tiền lương   17.884.967.046  8.495.262.946 
Tổng quỹ tiền thưởng   - 

Tổng thu nhập 17.884.967.046  8.495.262.946 

Tổng số cán bộ nhân viên 385  257 
Tiền lương bình quân/tháng 15.484.820  11.018.499 

                                                                                              

                                                                                              Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014 

Kế toán trưởng Tổng Giám ñốc 
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Nguyễn Hà Ninh     Nguyễn Hoàng Giang 

 


