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30/06/2015 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 1,266,983,460,000     1,110,885,300,000     

007 6.1.   Ch�ng khoán giao d�ch 
1,158,562,110,000    1,021,879,860,000     

008
6.1.1.  Ch�ng khoán giao d�ch c�a  thành viên lưu ký 39,716,640,000          39,169,960,000          

009
6.1.2.  Ch�ng khoán giao d�ch c�a khách hàng trong nư�c 1,069,580,070,000     919,985,690,000        

010
6.1.3.  Ch�ng khoán giao d�ch c�a khách hàng nư�c ngoài 49,265,400,000          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
11,080,050,000         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 11,080,050,000          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�
38,264,170,000         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 38,264,170,000          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�
-                                 -                                 

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 -                                  -                                  

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
48,562,950,000         33,827,260,000          

028
6.5.1.  Ch�ng khoán ch� thanh toán c�a  thành viên lưu ký 251,100,000               280,900,000               

029
6.5.2.  Ch�ng khoán ch� thanh toán c�a khách hàng trong nư�c 43,327,350,000          31,223,360,000          

030
6.5.3.  Ch�ng khoán ch� thanh toán c�a khách hàng nư�c ngoài 4,984,500,000            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
707,940,000              -                                 

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 707,940,000               -                                  

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
9,806,240,000           287,050,000               

038
6.7.1.  Ch�ng khoán ch� giao d�ch c�a thành viên lưu ký 50,000                        -                                  

039
6.7.2.  Ch�ng khoán ch� giao d�ch c�a khách hàng trong nư�c 9,691,280,000            287,050,000               

040
6.7.3.  Ch�ng khoán ch� giao d�ch c�a khách hàng nư�c ngoài 114,910,000               -                                  

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 -                                 -                                 

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 -                                  -                                  

045
6.8.3.  Ch�ng khoán ký qu� đ�m b�o kho�n vay c�a khách hàng nư�c ngoài -                                  -                                  

046
6.8.4.  Ch�ng khoán ký qu� đ�m b�o kho�n vay c�a t� ch�c khác -                                  -                                  
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047

6.9. Ch�ng khoán sa l�i giao d�ch
-                                 -                                 

050 7.  Ch�ng khoán lưu ký công ty đi chúng chưa niêm y�t 219,704,110,000        204,757,530,000        

051 7.1.  Ch�ng khoán giao d�ch 
215,592,110,000       201,608,530,000        

052
7.1.1.  Ch�ng khoán giao d�ch c�a thành viên lưu ký 7,332,340,000            6,932,120,000            

053
7.1.2.  Ch�ng khoán giao d�ch c�a khách hàng trong nư�c 187,786,800,000        176,982,080,000        

054
7.1.3.  Ch�ng khoán giao d�ch c�a khách hàng nư�c ngoài 20,472,970,000          17,694,330,000          

055
7.1.4.  Ch�ng khoán giao d�ch c�a t� ch�c khác -                                  -                                  

056 7.2.  Ch�ng khoán t�m ng�ng giao d�ch
-                                 -                                 

057
7.2.1.  Ch�ng khoán t�m ng�ng giao d�ch c�a thành viên lưu ký -                                  -                                  

058
7.2.2.  Ch�ng khoán t�m ng�ng giao d�ch c�a khách hàng trong nư�c -                                  

059
7.2.3. Ch�ng khoán t�m ng�ng giao d�ch c�a khách hàng nư�c ngoài -                                  -                                  

060
7.2.4.  Ch�ng khoán t�m ng�ng giao d�ch c�a t� ch�c khác -                                  

061 7.3.  Ch�ng khoán c�m c�
-                                 

062
7.3.1.  Ch�ng khoán c	m c
 c�a  thành viên lưu ký -                                  

063
7.3.2.  Ch�ng khoán c	m c
 c�a khách hàng trong nư�c -                                  

064
7.3.3.  Ch�ng khoán c	m c
 c�a khách hàng nư�c ngoài -                                  -                                  

065
7.3.4.  Ch�ng khoán c	m c
 c�a t� ch�c khác

066 7.4.  Ch�ng khoán t�m gi�
-                                 2,853,000,000            

067
7.4.1.  Ch�ng khoán t�m gi� c�a thành viên lưu ký -                                  -                                  

068
7.4.2.  Ch�ng khoán t�m gi� c�a khách hàng trong nư�c -                                  2,853,000,000            

069
7.4.3.  Ch�ng khoán t�m gi� c�a khách hàng nư�c ngoài -                                  -                                  

070
7.4.4.  Ch�ng khoán t�m gi� c�a t� ch�c khác -                                  -                                  

071 7.5. Ch�ng khoán ch� thanh toán
4,112,000,000           296,000,000               

072
7.5.1.  Ch�ng khoán ch� thanh toán c�a  thành viên lưu ký 2,640,000,000            -                                  

073
7.5.2.  Ch�ng khoán ch� thanh toán c�a khách hàng trong nư�c 1,472,000,000            296,000,000               

074
7.5.3.  Ch�ng khoán ch� thanh toán c�a khách hàng nư�c ngoài -                                  -                                  

075
7.5.4.  Ch�ng khoán ch� thanh toán giao d�ch c�a t� ch�c khác -                                  -                                  

076 7.6.  Ch�ng khoán phong t	a ch� rút
-                                 -                                 

077
7.6.1.  Ch�ng khoán phong ta ch� rút c�a thành viên lưu ký -                                  -                                  

078
7.6.2.  Ch�ng khoán phong ta ch� rút c�a khách hàng trong nư�c -                                  -                                  

079
7.6.3.  Ch�ng khoán phong ta ch� rút c�a khách hàng nư�c ngoài -                                  -                                  

080
7.6.4.  Ch�ng khoán phong ta ch� rút c�a t� ch�c khác -                                  -                                  

081
7.7.  Ch�ng khoán sa l�i giao d�ch

-                                 -                                 

082 8.  Ch�ng khoán chưa lưu ký c�a khách hàng

083 9.  Ch�ng khoán chưa lưu ký c�a công ty ch�ng khoán

084 10.  Ch�ng khoán nh�n �y thác đ�u giá
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        +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 II 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
2,478,445,780     -                       

-                       817,254,075        

8,335,000            -                       

48,000,000          -                       

-                       1,351,403,730     

-                       40,762,480          

-                       646,806,500        

-                       400,855,000        

-                       277,120,060        

-                       440,665,400        

-                       1,202,501,720     

-                       107,275,200        

173,108,980        -                       

-                       668,158,800        

-                       124,453,880        

-                       93,310,580          

-                       216,086,280        

89,069,210          -                       

-                       1,017,578,600     

155,410,000        -                       

-                       888,030,160        

-                       972,722,380        

30,500,044          21,030,498          

���

���

���

���

		


���

��

���

��



�

���

���

���

���

���

�



�



�
�

���

�
�

���

��


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

         31,711,768,800 
         31,711,768,800 

������

������� �������������

    1,350,391,759,400 

4,794,510,000              

�����������

�����������

������ ����������� 878,595,200                 

������� �������������

������

2,893,510,500              

������� ������������� 3,389,803,500              

������� ������������� 1,062,500,000              

������� ������������� 2,813,464,400              

������� ������������� 1,452,096,000              

������� �������������� 13,279,854,000            

������ ������������� 1,287,750,000              

������� ������������� 3,648,883,200              

������� �������������� 15,250,025,000            

������� ������������� 1,155,314,000              

������� ������������� 1,391,227,500              

780,000,000                 

7,328,772,000              

������ ������������� 1,122,116,000              

������� ������������� 2,755,361,000              

������� �������������

������� �������������

2,449,213,300              

������ ����������� 221,000,000                 

������ �����������

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                                         100,504,495 

 - Trái phiếu

    1,350,391,759,400 

  - Chứng khoán khác ( chưa niêm yết)

b)     Của nhà đầu tư                                         100,504,495 

                                        2,010,914 
  - Cổ phiếu ( Đã niêm yết)                                         2,010,914 

  - 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

�����������

������� ������������� 9,841,224,800              


�� !"#$ ����� 129,465,700                 
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     2,982,869,014      9,286,015,343 

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                       -   

Số dư cuối 
kỳ

      24,477,069,636 

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 

       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 

 Giá trị theo sổ kế 
toán 

Cộng         4,994,013     84,227,832,429                 77,924,686,100 

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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  2. Giá trị 
hao mòn lũy 
kế

      15,436,004,947 

Số dư đầu 
kỳ

      15,265,003,433 

- Khấu hao 

trong kỳ

           171,001,514 

- Tăng khác                             -   

- Chuyển 

sang bất 

động sản đầu 

tư

                            -   

- Thanh lý, 

nhượng bán

                            -   

- Giảm khác                             -   

Số dư cuối 
kỳ

      15,436,004,947 

3.Giá trị 
còn lại của 
TSCĐ HH

                            -   

  Tại ngày đầu 
kỳ

        9,212,066,203 

  Tại ngày cuối 
kỳ

        9,041,064,689 

SPS tăng SPS giảm

66,319,266       

Giá trị còn lại TSCĐ Vô hình

05. Tình hình tăng, giảm nguồn vốn chủ sở hữu:
��������
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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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                  1,128,968,758                                    -   

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

         7,847,179,799          64,916,132 

                                   -   

         7,968,481,550          76,002,916                   1,167,581,737                                    -   

         4,285,995,201     8,086,413,282                   2,367,738,667                    695,857,797 

                   695,857,797 

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

            121,301,751          11,086,784                        38,612,979 

         4,285,995,201     8,086,413,282                   2,367,738,667 

7,361,251,068                  
7,963,645,031                  

Hao mòn TSCĐ Vô hình 7,294,931,802               

602,393,963                     668,713,229                  

�����������kỳ

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