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S�
CH� TIÊU 31/12/2015 01/01/2015

001 1.  Tài s�n c� đ�nh thuê ngoài

002 2.  V�t tư, ch�ng ch� có giá nh�n gi	 h


003 3.  Tài s�n nh�n ký cư�c

004 4.  N� khó đòi đã x� lý

005 5.  Ngoi t� các loi 30,741,930              30,741,930              

006 6.  Ch�ng khoán lưu ký 1,580,618,164,600  1,110,885,300,000  

007 6.1.   Ch�ng khoán giao d�ch 1,309,849,690,000  1,021,879,860,000  

008 6.1.1.  Ch�ng khoán giao d�ch c�a  thành viên lưu ký 48,839,390,000       39,169,960,000       

009 6.1.2.  Ch�ng khoán giao d�ch c�a khách hàng trong nư�c 1,204,313,660,000  919,985,690,000     

010 6.1.3.  Ch�ng khoán giao d�ch c�a khách hàng nư�c ngoài 56,696,640,000       62,724,210,000       

011 6.1.4.  Ch�ng khoán giao d�ch c�a t� ch�c khác -                               -                               

012 6.2.  Ch�ng khoán t�m ng�ng giao d�ch 9,790,050,000         11,426,960,000       

013 6.2.1.  Ch�ng khoán t�m ng�ng giao d�ch c�a thành viên lưu ký -                               -                               

014 6.2.2.  Ch�ng khoán t�m ng�ng giao d�ch c�a khách hàng trong nư�c 9,790,050,000         11,426,960,000       

015 6.2.3.  Ch�ng khoán t�m ng�ng giao d�ch c�a khách hàng nư�c ngoài -                               -                               

016 6.2.4.  Ch�ng khoán t�m ng�ng giao d�ch c�a t� ch�c khác -                               -                               

017 6.3. Ch�ng khoán c�m c� 17,669,000,000       43,464,170,000       

018 6.3.1.  Ch�ng khoán c	m c
 c�a  thành viên lưu ký -                               -                               

019 6.3.2.  Ch�ng khoán c	m c
 c�a khách hàng trong nư�c 17,669,000,000       43,464,170,000       

020 6.3.3.  Ch�ng khoán c	m c
 c�a khách hàng nư�c ngoài -                               -                               

021 6.3.4.  Ch�ng khoán c	m c
 c�a t� ch�c khác -                               -                               

022 6.4.  Ch�ng khoán t�m gi� 125,150,000            

023 6.4.1.  Ch�ng khoán t�m gi� c�a  thành viên lưu ký -                               -                               

024 6.4.2.  Ch�ng khoán t�m gi� c�a khách hàng trong nư�c 125,150,000            -                               

025 6.4.3.  Ch�ng khoán t�m gi� c�a khách hàng nư�c ngoài

026 6.4.4.  Ch�ng khoán t�m gi� c�a t� ch�c khác -                               -                               

027 6.5.  Ch�ng khoán ch� thanh toán 32,469,000,000       33,827,260,000       

028 6.5.1.  Ch�ng khoán ch� thanh toán c�a  thành viên lưu ký 352,000,000            280,900,000            

029 6.5.2.  Ch�ng khoán ch� thanh toán c�a khách hàng trong nư�c 31,471,700,000       31,223,360,000       

030 6.5.3.  Ch�ng khoán ch� thanh toán c�a khách hàng nư�c ngoài 645,300,000            2,323,000,000         

031 6.5.4.  Ch�ng khoán ch� thanh toán giao d�ch c�a t� ch�c khác -                               -                               

032 6.6.  Ch�ng khoán phong t	a ch� rút -                              

033 6.6.1.  Ch�ng khoán phong ta ch� rút c�a  thành viên lưu ký -                               

034 6.6.2.  Ch�ng khoán phong ta ch� rút c�a  khách hàng trong nư�c -                               

035 6.6.3.  Ch�ng khoán phong ta ch� rút c�a  khách hàng nư�c ngoài -                               

036 6.6.4. Ch�ng khoán phong ta ch� rút c�a t� ch�c khác -                               

037 6.7.  Ch�ng khoán ch� giao d�ch 6,637,480,000         287,050,000            

038 6.7.1.  Ch�ng khoán ch� giao d�ch c�a thành viên lưu ký 40,000                     -                               

039 6.7.2.  Ch�ng khoán ch� giao d�ch c�a khách hàng trong nư�c 6,588,150,000         287,050,000            

040 6.7.3.  Ch�ng khoán ch� giao d�ch c�a khách hàng nư�c ngoài 49,290,000              -                               

041 6.7.4.  Ch�ng khoán ch� giao d�ch c�a t� ch�c khác -                               -                               

042 6.8.  Ch�ng khoán ký qu
 đ�m b�o kho�n vay 204,077,794,600     

043 6.8.1.  Ch�ng khoán ký qu� đ�m b�o kho�n vay c�a thành viên lưu ký -                               -                               

044 6.8.2.  Ch�ng khoán ký qu� đ�m b�o kho�n vay c�a khách hàng trong nư�c 204,077,794,600     -                               

CÁC CH� TIÊU NGOÀI B�NG CÂN Đ�I

Quý 4/2015
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        +Thặng dư vốn cổ phần :Ghi theo số chênh lệch giữa thực tế phát hành và mệnh giá

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 : 54 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

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 IV 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

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

 - 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;

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;

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.
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01. Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ

Tăng Giảm
1,053,982,140     -                       

-                       1,031,252,855     

-                       148,928,410        

29,750,000          -                       

-                       1,475,392,110     

-                       437,511,570        

-                       1,863,735,200     

-                       1,527,054,730     

-                       340,822,680        

-                       121,840,000        

-                       1,811,811,400     

7,072,739,360     -                       

-                       1,664,030,200     

27,919,780          -                       

-                       1,065,630,480     

-                       200,485,760        

-                       250,963,530        

-                       401,750,280        

-                       48,273,820          

-                       1,888,380,600     

-                       848,322,100        

-                       3,000,000            

-                       888,030,160        

-                       972,722,380        

������

�������

�����	�

�����

�	����

�����
�� ���������
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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

  - Chứng khoán khác ( chưa niêm yết)

b)     Của nhà đầu tư                                           81,669,882 

                                        1,305,995 
  - Cổ phiếu ( Đã niêm yết)                                         1,305,995 

  - Trái phiếu

 - Cổ phiếu                                           81,669,882 

 - Trái phiếu

           1,251,075,258 

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

 - Chứng khoán khác

Tổng cộng


��
��	���		�
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���������
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�	���
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02. Tình hình đầu tư tài chính

Giá trị theo sổ 
kế toán

Số lượngChỉ tiêu
Tổng giá trị theo giá 

thị trường

	���
��	
����

�������	����� ���	��	������

�
�����


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

             25,707,053.7 
             25,707,053.7 

�������������

           1,251,075,258 
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34,561,889          26,662,503          

     8,218,953,169    17,016,600,768 

Khoản mục Tổng cộng

   1. Nguyên 
giá TSCĐ 
hữu hình

      23,458,657,892 

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

   1,018,411,744 

- Giảm khác                       -   

Số dư cuối 
kỳ

      23,458,657,892 

Cộng         3,888,526     60,361,014,000 

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 

Cty Điện tử & tin học 

VN

           200,000       2,100,000,000 

Cty XD và DV công 

cộng BD

             60,001          283,560,000 

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 

	�
������	� 	����������

Cộng         5,735,191     89,588,285,199                 80,790,637,600 

� !" ����	

 Giá trị theo sổ kế 
toán 

       785,795,015               232,616,729 

                    B. Đầu tư Chứng khoán dài hạn

03. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:
Nhà cửa, vật 

kiến trúc   
(2111)

Máy móc, 
thiết bị 
(2112)

Phương tiện vận tải, 
truyền dẫn (2113)

Thiết bị dụng cụ 
quản lý (2114)

         862,540,000 

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

Cty CP XD GT thuỷ lợi
           236,470       3,273,100,000 

       12,133,175,000     7,365,534,399                   3,264,090,696                    695,857,797 

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

                  3,264,090,696                    695,857,797        12,133,175,000     7,365,534,399 

Trái Phiếu DVCC
             30,000     15,000,000,000 
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  2. Giá trị 
hao mòn lũy 
kế

      14,753,651,697 

Số dư đầu 
kỳ

      15,604,034,194 

- Khấu hao 

trong kỳ

           168,029,247 

- Tăng khác                             -   

- Chuyển 

sang bất động 

sản đầu tư

                            -   

- Thanh lý, 

nhượng bán

        1,018,411,744 

- Giảm khác                             -   

Số dư cuối 
kỳ

      14,753,651,697 

3.Giá trị còn 
lại của 
TSCĐ HH

                            -   

  Tại ngày đầu 
kỳ

        8,873,035,442 

  Tại ngày cuối 
kỳ

        8,705,006,195 

SPS tăng SPS giảm

82,473,402       

Giá trị còn lại TSCĐ Vô hình

05. Tình hình tăng, giảm nguồn 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

������������������������������������������

��������������������������������

������������������	��
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���������������

1,272,482,926                  1,354,956,328               

��������� �kỳ

����������!��!������

" �

����������������������������!��� ���������������������������������������#��##���!#�

$%� ����� �kỳ

    7,316,847,301                   2,212,347,896                    695,857,797 

         4,407,296,952 

7,515,062,105                  
8,787,545,031                  

Hao mòn TSCĐ Vô hình 7,432,588,703               

       785,795,015               232,616,729 

         (4,373,463)                        51,100,959 

         4,528,598,703 

    8,107,015,779                   2,393,863,666                    695,857,797 

            121,301,751 

         4,528,598,703     7,316,847,301                   2,212,347,896                    695,857,797 

                                   -   

         7,725,878,048          44,313,635                   1,102,843,759                                    -   

                  1,051,742,800                                    -   

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

   Nguyên giá TSCĐ Vô hình 8,787,545,031               

Tồn cuối kỳ

         7,604,576,297          48,687,098 
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