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 I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

1.1. Những sự kiện quan trọng 

1.1.1 Giới thiệu chung về công ty: 

-  Tên giao dịch tiếng Việt :   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤP&GỌI 

-  Tên giao dịch tiếng Anh :   CLICK&PHONE SECURITIES JOINT STOCK COMPANY 

- Tên viết tắt   : CLIFONE 

- Lô gô:  

 

 

 

- Trụ sở chính :  D17, Làng Quốc tế Thăng Long, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà nội 

- Điện thoại   : (84)-4-37930880  Fax :  (84)-4-37930580 

- Email   : csc@clifone.com.vn 

- Website   : www.clifone.com.vn 

- Vốn điều lệ    : 135.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng)  

- Giấy CNĐKKD/Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán: Số 61/UBCK-GPHDKD 

do UBCKNN cấp ngày 05/09/2007. 

Nghiệp vụ kinh doanh 

 Môi giới chứng khoán 

 Lưu ký chứng khoán 

 Tự doanh chứng khoán 

 Tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác  

 

 

 

mailto:csc@clifone.com.vn
http://www.clifone.com.vn/
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1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM 2009 

NĂM 2008 

- Ngày 05/09/2007: Thành 

lập công ty với vốn điều lệ 

là 30 tỷ đồng trong đó vốn 

pháp định là 25 tỷ đồng.  

- Ngày 17/12/2007: trở 

thành thành viên chính 

thức của Sở Giao dịch 

chứng khoán Hà Nội – 

HaSTC (HNX) 

 

 

- Ngày 03/03/2008: là 

thành viên chính thức của 

SGD chứng khoán HCM – 

Hose. 

- Ngày 03/7/2008: tăng 

vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng 

lên 135 tỷ đồng  

- Ngày 15/09/2008: bổ 

sung thêm các nghiệp vụ, 

theo đó, các nghiệp vụ của 

công ty bao gồm: môi giới 

CK, lưu ký CK, tư vấn 

đầu tư  CK và tự doanh 

CK. 

 

 
 

 

- Ngày 30/07/2009: 

Thành lập Trung Tâm 

Dịch vụ khách hàng tại Số 

195 Khâm Thiên, Quận 

Đống Đa, Hà Nội. 

- Ngày 19/10/2009: Công 

ty Cổ phần Chứng khoán 

Nhấp& Gọi chính thức trở 

thành công ty đại chúng. 

-  

 

 

 

NĂM 2007 
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1.1.3 Quá trình tăng vốn điều lệ : 

Vốn điều lệ khi thành lập Công ty là 30 tỷ đồng. Trong năm 2008, Công ty đã tiến hành 

tăng vốn điều lệ lên 135 tỷ đồng. Chi tiết quá trình tăng vốn cụ thể như sau : 

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2007/NQ-ĐHCĐ ngày 5/11/2007, Công ty đã 

phát hành : 

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông 

- Mệnh giá: 10.000 VNĐ/Cổ phần 

- Đối tượng phát hành: 

Cổ đông hiện hữu: 2.400.000 Cổ phần 

Công ty TNHH Đầu tư và Chứng khoán Golden Bridge (Golden Bridge) hoặc cho các 

nhà đầu tư do Golden Bridge chỉ định: 6.615.000 Cổ phần 

Bên thứ ba: 1.485.000 Cổ phần 

- Tỷ lệ thực hiện: 100% 

- Thời gian thực hiện: 05/11/2007 đến 28/05/2008 hoàn thành 

- Tổng số cổ đông và nhà đầu tư tham gia đợt phát hành: 11 

- Thặng dư thu được từ đợt chào bán: 0 VNĐ 

Ngày 25/02/2008, UBCK chấp nhận việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Chứng 

khoán Nhấp&Gọi cho tổ chức kinh doanh nước ngoài Golden Bridge.  Ngày 03/7/2008, 

UBCK đã ký quyết định sửa đổi Giấy phép hoạt động của Công ty chứng khoán 

Nhấp&Gọi số 138/UBCK-GP về việc tăng vốn điều lệ, theo đó, vốn điều lệ của Công ty đã 

tăng từ 30 tỷ đồng lên 135 tỷ đồng. 

1.2. Định hướng phát triển 

Công ty chúng tôi vẫn giữ vững mục tiêu chung là phát triển công ty dựa vào các lĩnh vực 

kinh doanh chính thông qua ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại. Chúng tôi không 
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ngừng nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin để phù hợp với từng bước tiến của thời đại.  

Ngoài ra, chúng tôi luôn quan tâm đến việc phát triển các dịch vụ gia tăng nhằm đáp ứng 

được nhu cầu ngày càng đa dạng của các nhà đầu tư.  

II. BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

2.1 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009: 

2.1.1 Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm: 

o Ngày 30/07/2009: Thành lập Trung tâm Dịch vụ Khách hàng tại Số 195 Khâm 

Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội. 

o Ngày 19/10/2009: Công ty Cổ phần Chứng khoán Click&Phone chính thức trở 

thành công ty đại chúng. 

o Ngày 23/11/2009: Bầu bổ sung ông David Lee và bà Nguyễn Thị Luyến làm Thành 

viên HĐQT và miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Bạch Ngọc An. 

Tính từ thời điểm này, công ty đã nâng số thành viên HĐQT từ 4 thành viên lên 5 

Thành viên với mục tiêu tăng cường quản lý và đảm bảo kế hoạch trung và dài hoạn 

cho công ty. 

o Ngày 09/12/2009: Đại hội đồng Cổ đông thông qua Nghị quyết đồng ý niêm yết 

13.500.000 cổ phiếu của Công ty CPCK Click&Phone trên Sở giao dịch chứng 

khoán Hà Nội, đồng thời Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để 

niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

2.1.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 

Năm 2009 là một năm đầy biến động đối với nền Kinh tế Việt nam nói chung và đối với 

hoạt động trên Thị trường chứng khoán nói riêng. Nền kinh tế Việt Nam nói riêng và nền 

thế giới nói chung đã thoát khỏi suy thoái và xác lập đáy tại quý II/2009. Mặc dù thị 

trường chứng khoán về cuối năm có những biến động giảm do gói chính sách thắt chặt tiền 

tệ của Chính phủ, nhưng nhìn chung với một chu kỳ tăng điểm kéo dài hơn 8 tháng trong 

những tháng giữa năm thì cả năm 2009 thị trường chứng khoán đã có một năm tăng trưởng 
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ấn tượng. 

Nếu tính từ ngày 01/01/2009 đến ngày 31/12/2009 thì VN-index đã tăng lên 171,96 điểm 

từ 312,49 điểm lên đến 494,77 điểm tương đương với mức tăng 58%. Thị trường hình 

thành 2 đợt sóng tăng lớn là từ đầu tháng 3 đến đầu tháng 6 và từ đầu tháng 8 đến cuối 

tháng 10. Sóng giảm từ đầu năm đến cuối tháng 2, trong tháng 7 và từ cuối tháng 10 đến 

hết tháng 12. 

Trước tình hình thị trường có những dấu hiệu khả quan so với khủng hoảng 2008, công ty 

Click&Phone cũng đã đạt được những bước tăng trưởng đáng kể. Đặc biệt là sự tăng lên 

vượt trội về mặt doanh thu, trong đó doanh thu về mảng môi giới chiếm gần 50% tổng 

doanh thu. Click&Phone nắm giữ 1% thị phần môi giới trên thị trường Chứng khoán Việt 

Nam. Đồng thời Click&Phone cũng đã đạt được các mục tiêu chiến lược đã đề ra. 

Biểu đồ 1: Tăng trưởng doanh thu từ HĐSXKD và doanh thu từ hoạt động môi 

giới chứng khoán giai đoạn 2007 - 2009 

Tỷ đồng  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2007 2008 2009

Doanh thu từ Môi giới CK

Tổng doanh thu từ

HĐSXKD

 

* Số liệu theo báo cáo tài chính năm 2007, 2008 và 2009 

Năm 
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Mục tiêu chiến lược 1: Phát triển doanh số môi giới. 

Mặc dù là một công ty chứng khoán còn non trẻ, nhưng công ty Chứng khoán 

Click&Phone không ngừng nâng cao phát triển nghiệp vụ nhằm mở rộng thị phần môi giới 

của công ty. Mục tiêu phát triển doanh số mô giới là mục tiêu chiến lược hàng đầu của 

công ty Click&Phone trong giai đoạn đầu như hiện nay. Tổng doanh thu của năm 2009 là 

35.675.616.716 đồng, trong đó, doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán là 

17.384.841.252 đồng, chiếm khoảng 50% doanh thu của cả năm. So sánh với tổng doanh 

thu năm 2008 là 26.494.041.185 đồng, doanh thu năm 2009 đã tăng lên 34,66%. So sánh 

doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán năm 2008 là 5.211.134.544 đồng, doanh thu 

hoạt động môi giới chứng khoán năm 2009 đã tăng lên 233,61%.  

Bảng 1: Tỷ trọng doanh thu HĐSX KD giai đoạn 2007-2009 

Đơn vị: 1.000 VNĐ 

 

CHỈ TIÊU 

Năm  2007 Năm 2008 Năm 2009 

 

Giá trị  

 

Tỷ trọng 

 (%) 

Giá trị 

  

Tỷ 

trọng(%) 

Giá trị  Tỷ 

trọng(%) 

Doanh thu môi giới 

CK 

141.929 26.65% 5.211.134 19.67% 17.384.841 48.73% 

Doanh thu hoạt động 

đầu tư CK, góp vốn 

- - 33.950 0.13% 601.899 1.69% 

Doanh thu cho thuê 

tài sản 21.700 4.07% 165.100 0.62% 
194.400 0.54% 

Doanh thu khác 369.013 69.28% 21.083.856 79.58% 17.494.476 49.04% 

Tổng cộng: 532.642 100% 26.494.041 100% 35.675.617 100% 

* Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2007, 2008 và 2009 

Mục tiêu chiến lược 2: Xây dựng và phát triển thương hiệu công ty Chứng khoán 

Click&Phone gắn liền với sự phát triển về công nghệ. 
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Sau 2 năm đi vào hoạt động, Click&Phone đã xây dựng được tên tuổi của mình trên thị 

trường chứng khoán Việt Nam, được khách hàng đánh giá là công ty có hệ thống công 

nghệ thông tin hiện đại, mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng trong các giao dịch chứng 

khoán. Hiện tại, 90% dao dịch của nhà đầu tư bao gồm từ đặt lệnh chứng khoán đến giao 

dịch tiền đều thông qua hệ thống từ xa qua Internet hoặc qua điện thoại.  

Đồng thời, các phần mềm của công ty đều đã được nâng cấp để tạo tiện ích tối đa cho 

khách hàng đồng thời nâng cao chất lượng quản lý và sử dụng của người dùng trong công 

ty. 

Công ty đã thành công trong việc đưa ra ba gói sản phẩm dịch vụ môi giới từ xa chuyên 

nghiệp, chính xác và bảo mật bao gồm: Gói sản phẩm ClearClick (giao dịch trực truyến), 

Gói sản phẩm FastFone (giao dịch qua điện thoại), Gói sản phẩm SpeedMessage (giao dịch 

qua tin nhắn).  

Hiện tại, Công ty đang tiếp tục xây dựng và phát triển các sản phẩm mới, trong đó, có hai 

sản phẩm nổi trội là Hệ thống Home Trading và Giao dịch qua Iphone Iclick Pro. Sản 

phẩm Iclick Pro đã chính thức ra mắt vào cuối tháng 3 năm 2010, với mục tiêu là hướng 

tới các khách hàng sử dụng Iphone để giao dịch chứng khoán. Sản phẩm này đang thu hút 

được sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư với những tiện ích vượt trội. Sản phẩm này là 

một bước tiến mới giúp thuận tiện tối đa cho nhà đầu tư khi sử dụng điện thoại mà không 

cần sử dụng đến máy tính nối mạng, hơn nữa còn cho phép khách hàng dù ở bất cứ nơi 

nào, chỉ cần một chiếc điện thoại kết nối GPRS hoặc 3G là có thể thực hiện các giao dịch 

đặt lệnh, lấy các thông tin về các mã chứng khoán, nhận tin tức giống như trên màn hình 

máy tính. Click&Phone là công ty chứng khoán đầu tiên cung cấp dịch vụ này tới các nhà 

đầu tư tại thị trường Việt nam. 

Mục tiêu chiến lược 3: Phát triển một nguồn nhân lực toàn diện, có trình độ và năng lực 

chuyên môn cao. 

Với mục tiêu tăng thị phần môi giới trên thị trường chứng khoán, Click&Phone đã không 

ngừng tìm kiếm các cơ hội để phát triển nguồn nhân lực toàn diện. Công ty đã mở rộng qui 

mô về mặt nhân sự, với việc tuyển dụng thêm nhiều cán bộ có năng lực, nâng tổng số nhân 
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viên năm 2009 lên 53 người. Với mục tiêu lâu dài là có một đội ngũ nhân viên giỏi, làm 

nòng cốt cho sự phát triển doanh nghiệp, chi phí cho hoạt động chứng khoán và chi phí 

nhân sự năm 2009 tăng lên đáng kể, kéo theo việc tổng chi phí của doanh nghiệp tăng gần 

gấp đôi so với năm 2008. Và đây là nguyên nhân cơ bản kéo theo việc lợi nhuận trước thuế 

của công ty giảm so với 2008.  

Bảng 2: Tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 

Đơn vị: VNĐ 

STT CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2008 NĂM 2009 

1 Tổng doanh thu và thu 

nhập khác 

26.639.857.687 36.873.857.940 

2 Tổng chi phí  17.752.405.170 29.701.115.259 

3 Lợi nhuận trước thuế 8.887.452.517 7.173.742.681 

4 Lợi nhuận sau thuế 7.098.212.582 5.877.433.454 

*Báo cáo tài chính 2009 

2.2      Triển vọng và kế hoạch trong tương lai 

2.2.1    Dự báo tình hình kinh tế thế giới 2010 

Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thì kinh tế thế giới 2010 tăng trưởng 3,1%, 

cao hơn so với mức giảm 1,1% của năm 2009, song vẫn thấp hơn nhiều so với mức trên 

5% của 2 năm 2006, 2007 và các mức 4,9 và 4,5% của các năm 2004, 2005. 

Với sự phục hồi của tăng trưởng kinh tế, thương mại thế giới cũng sẽ sôi động hơn hơn. 

IMF dự báo thương mại thế giới sẽ tăng 2,5% (năm 2009 giảm 11,9%). Tuy nhiên, cầu tiêu 

dùng vẫn còn yếu do thu nhập tăng chậm và thất nghiệp vẫn còn cao. Những sản phẩm tiêu 

dùng phổ thông và cần thiết hàng ngày sẽ tăng nhanh hơn những sản phẩm cao cấp. 

Về thị trường chứng khoán, việc nền kinh tế đầu tàu của thế giới (Mỹ) công bố những tin 

tức triển vọng về khả năng phục hồi kinh tế, còn Trung Quốc cũng đã công bố mức tăng 
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trưởng kinh tế khá cao là những thông tin rất quan trọng đối với thị trường chứng khoán 

thế giới. Và việc thị trường này phản ứng tích cực với những thông tin đó đã thể hiện rõ 

nét trong diễn biến giao dịch và chỉ số giá chứng khoán trong những tháng vừa qua. Do 

vậy dự báo, năm 2010, thị trường chứng khoán sẽ có xu hướng ổn định hơn do những 

thông tin khả quan từ phục hồi kinh tế thế giới. 

Một dự báo khác được đưa ra là trong thời gian tới lãi suất cơ bản của các ngân hàng trung 

ương sẽ có xu hướng tăng lên. Trên thực tế, Ngân hàng Dự trữ Australia đã tiến hành tăng 

lãi suất mục tiêu 25 điểm cơ bản đưa mức lãi suất lên 3,25% vào tháng 6/10/2009 vừa qua. 

ECB có thể sẽ là ngân hàng tiếp theo tiến hành điều chỉnh lãi suất dựa trên mức tăng 

trưởng tiền tệ của khu vực này. Ở Mỹ, Nhật Bản, Anh và Canada, các mức lãi suất công bố 

có thể cũng sẽ có những điều chỉnh. 

2.2.2      Dự báo tình hình kinh tế Việt Nam 2010.  

Năm 2010, nền kinh tế thế giới được dự báo sẽ có những cải thiện đáng kể, nên sẽ tác động 

tốt đến kinh tế Việt Nam. Đối với thị trường chứng khoán, UBCKNN sẽ đẩy mạnh việc 

ứng dụng công nghệ thông tin và quy trình giám sát các tài khoản giao dịch. Qua đó, cơ 

quan quản lý sẽ phát hiện các giao dịch bất thường để sàng lọc, theo dõi và có hướng xử lý 

kịp thời.Trung tâm Lưu ký chứng khoán cũng sẽ đưa vào ứng dụng hệ thống lưu ký mới, 

cho phép giám sát đến từng tài khoản của nhà đầu tư, giúp tăng khả năng giám sát đối với 

các giao dịch nghi vấn.  

Cùng với việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để cho phép triển khai các công 

cụ mới hỗ trợ thị trường, UBCKNN đang xây dựng các văn bản hướng dẫn về ký quỹ giao 

dịch và giao dịch mua bán lại chứng khoán.  

Những đợt sóng tăng điểm của quý I/2010 đã là những dấu hiệu tích cực cho một năm hoạt 

động của thị trường Chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, xu hướng phát triển của thị trường 

vẫn còn phụ thuộc nhiều vào sự phát triển của nền kinh tế vĩ mô cũng như các chính sách 

tiền tệ của chính phủ trong thời gian tới. Với những lực cản trên quá trình đi lên vầ các vấn 

đề vĩ mô như lạm phát, tỷ giá, nhập siêu, khó có thể kì vọng thị trường chứng khoán có 

tăng trưởng ấn tượng như năm 2009.  
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Trong năm 2010 sẽ có sự cạnh tranh lành mạnh và gay gắt giữa các công ty chứng khoán 

để dành thị phần. Trong cuộc cạnh tranh đó, ưu thế sẽ thuộc về những công ty mạnh về hạ 

tầng với các ứng dụng công nghệ thông tin đa dạng và những công ty có khả năng khai 

thác những nguồn vốn dài hạn, ổn định. 

2.2.3 Triển vọng và kế hoạch của Click&Phone trong năm 2010 

Bảng 3: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2010 

STT CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2010 

USD VNĐ 

1. Tổng doanh thu 3.591.101 66.435.368.500 

2. Tổng chi phí 2.768.156 51.210.886.000 

3. Lợi nhuận trước thuế 822.945 15.224.482.500 

Tỷ giá dự kiến: USD/VNĐ = 18.500 

Hội đồng Quản trị vẫn tiếp tục duy trì mục tiêu đưa Công ty chứng khoán Click&Phone là 

một công ty chứng khoán hàng đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển các 

dịch vụ từ xa. 

Năm 2010, Click&Phone chú trọng phát triển với các nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

- Đưa cổ phiếu Click&Phone niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Hội 

đồng quản trị đang chuẩn bị hồ sơ gửi lên sở giao dịch chứng khoán Hà nội và dự 

kiến cổ phiếu Click&Phone sẽ được niêm yết trong năm 2010. 

- Phát triển doanh số và mạng lưới khách hàng của công ty. Tăng thị phần của công 

ty. 

- Phát triển mảng Phân tích và tư vấn tài chính của công ty. 

Đẩy mạnh công tác PR cho công ty, với mục đích tăng danh tiếng của công ty đối với nhà 

đầu tư. Đồng thời, công tiếp tục củng cố năng lực cạnh tranh: bằng cách hoàn thiện hơn hệ 

thống công nghệ thông tin nhằm gia tăng các tiện ích cho khách hàng và nâng cao hiệu quả 

hoạt động của công ty. 
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III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

3.1 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Bảng 4: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Các chỉ tiêu Đơn vị 

tính 

Năm 

2007 

Năm 2008 Năm 2009 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

 Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

TSLĐ/Nợ ngắn hạn 

 Hệ số thanh toán nhanh: 

(TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn 

 Khả năng thanh toán bằng tiền 

(Tiền và các khoản tương đương 

tiền)/ nợ ngắn hạn 

 Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản 

Nợ phải trả/Tổng tài sản 

 

Lần 

 

Lần 

 

Lần 

 

 

% 

 

5,4 

 

5,17 

 

4,40 

 

 

15,7

5 

 

2,05 

 

2,05 

 

1,85 

 

 

47,30 

 

2,61 

 

2,60 

 

0,27 

 

 

37,36 

2. Chỉ tiêu về bố trí cơ cấu tài sản 

 Tài sản cố định/Tổng tài sản 

 Tài sản lưu động/ Tổng tài sản 

 

% 

% 

 

14.9

5 

80.0

5 

 

2,97 

97,03 

 

2,30 

9,70 

3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 

 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài 

sản 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 

 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn Điều 

lệ 

Lợi nhuận sau thuế/Vốn Điều lệ 

 

 

% 

% 

% 

 

 

- 

- 

 

- 

 

26,83 

2,66 

 

5,26 

 

16,47 

2,51 

 

4,35 

*Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2007,2008, 2009 của CTCPCK Nhấp&Gọi. 

 

Giá cổ phiếu theo phương pháp giá trị sổ sách của Công ty 

 

                                  Vốn chủ sở hữu – Quỹ khen thưởng, phúc lợi 
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Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu =  

                               Tổng số cổ phiếu đang lưu hành – Cổ phiếu quỹ  

Căn cứ vào Báo cáo đã được kiểm toán năm 2009, vốn chủ sở hữu của công ty là 

146.665.272.715 đồng (không bao gồm quỹ khen thưởng và phúc lợi), do vậy, giá trị sổ 

sách của cổ phiếu của công ty tính đến ngày 31/12/2009 là:  

              146.665.272.715  

Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu  =     = 10.864 (Đồng) 

               13.500.000 -0 

Như vậy, giá trị 1 cổ phiếu của công ty cổ phần chứng khoán Nhấp và Gọi theo giá 

trị sổ sách  tính đến ngày 31/12/2009 là 10.864 Đồng. 

3.2 Bảng Cân đối kế toán ngày 31/12/2009 

Bảng 5: Bảng Cân đối kế toán ngày 31/12/2009 

 Mã  

số 
TM 

31/12/2009 

VNĐ 

31/12/2008 

VNĐ 

     

TÀI SẢN     

     

A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100  164.088.915.419 259.257.918.821 

     

I. Tiền và các khoản tương đương 

tiền 110  45.598.639.898 133.556.133.901 

 Tiền 111  - 1.300.000.000 

 Các khoản tương đương tiền 112  45.598.639.898 132.256.133.901 

     

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn 

hạn 120  862.566.960 100.400.000.000 

Đầu tư ngắn hạn 121 5 862.566.960 100.400.000.000 

     

III. Các khoản phải thu – ngắn hạn 130  115.404.619.933 23.283.522.598 

Trả trước cho người bán 132  180.868.461 - 

Phải thu hoạt động giao dịch chứng 

khoán 135 6 114.243.994.264 5.031.141.356 

Các khoản phải thu khác 138 7 2.054.806.934 18.789.906.105 

Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 7 (1.075.049.726) (537.524.863) 

     

V.  Tài sản ngắn hạn khác 150  2.223.088.628 2.018.262.322 

Chi phí trả trước ngắn hạn 151  1.029.958.328 1.262.789.777 

Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 154  833.751 - 

Tài sản ngắn hạn khác 158  1.192.296.549 755.472.545 

     

B  TÀI SẢN DÀI HẠN 200  69.863.722.415 7.943.945.362 
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II. Tài sản cố định 220  5.393.163.031 6.902.333.921 

 Tài sản cố định hữu hình 221 8 4.201.940.479 6.019.622.687 

Nguyên giá 222  9.818.095.977 8.833.295.192 

Giá trị hao mòn lũy kế 223  (5.616.155.498) (2.813.672.505) 

Tài sản cố định vô hình 227 9 1.191.222.552 882.711.234 

Nguyên giá 228  2.005.142.722 1.153.417.722 

Giá trị hao mòn lũy kế 229  (813.920.170) (270.706.488) 

     

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250  63.064.500.000 400.000.000 

Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 10 33.064.500.000 400.000.000 

Các khoản đầu tư dài hạn khác 258 11 30.000.000.000 - 

     

V. Tài sản dài hạn khác 260  1.406.059.384 641.611.441 

Chi phí trả trước dài hạn 261  343.848.286  

Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ Thanh toán 263 12 369.451.098 122.301.441 

Tài sản dài hạn khác 268  692.760.000 519.310.000 

     

TỔNG TÀI SẢN 270  233.952.637.834 267.201.864.183 

NGUỒN VỐN     

     

A NỢ PHẢI TRẢ 300  87.287.365.119 126.387.474.922 

     

I. Nợ ngắn hạn 310  87.282.244.286 126.330.287.422 

Phải trả người bán 312  - 224.548.380 

Thuế và các khoản phải nộp Nhà 

nước 314 13 1.322.118.677 769.829.009 

Phải trả người lao động 315  287.219.695 243.000.000 

Chi phí phải trả 316  240.140.848 1.786.789.849 

Phải trả hoạt động giao dịch chứng 

khoán 320 14 85.348.159.430 22.828.416.548 

Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái 

phiếu 321  - 8.440.000 

Phải trả tổ chức phát hành chứng 

khoán 322  62.710.000 452.900.000 

Các khoản phải trả, phải nộp ngắn 

hạn khác 328  21.895.636 100.016.363.636 

     

II. Nợ dài hạn 330  5.120.833 57.187.500 

Dự phòng trợ cấp thôi việc 336  5.120.833 57.187.500 

     

B VỐN CHỦ SỞ HỮU 400  146.665.272.715 140.814.389.261 

     

I. VỐN CHỦ SỞ HỮU 410  146.665.272.715 140.814.389.261 

Vốn cổ phần 411 15 135.000.000.000 135.000.000.000 

Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416  - 26.550.000 

Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro 

nghiệp vụ 418  

587.743.345 - 

Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 419  293.871.673 - 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420  10.783.657.697 5.787.839.261 

     

TỔNG NGUỒN VỐN 440  233.952.637.834 267.201.864.183 
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3.3 Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009 

Bảng 6: Bảng Báo cáo kết quả Kinh doanh năm 2009 

 
Mã  

số 
TM 

2009 

VNĐ 

2008 

VNĐ 

Doanh thu 01  35.675.616.716 26.494.041.185 

     

Doanh thu hoạt động môi giới CK 01.1  17.384.841.252 5.211.134.544 

Doanh thu hoạt động đầu tư CK, góp vốn 01.2  601.899.100 33.950.000 

Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản 01.8  194.400.000 165.100.000 

Doanh thu khác 01.9 16 17.494.476.364 21.083.856.641 

     

Các khoản giảm trừ doanh thu 02  - - 

Doanh thu thuần về hoạt động  

kinh doanh 
10  35.675.616.716 26.494.041.185 

Chi phí hoạt động kinh doanh 11 17 (17.190.483.122) (12.308.052.510) 

Lợi nhuận gộp của hoạt động  

kinh doanh 
20  18.485.133.594 14.185.988.675 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 18 (12.275.891.410) (5.443.690.766) 

     

Lợi nhuận thuần từ hoạt động  

kinh doanh 
30  6.209.242.184 8.742.297.909 

Thu nhập khác 31  1.198.241.224 145.816.502 

Chi phí khác 32  (233.740.727) (661.894) 

     

Lợi nhuận khác 40  964.500.497 145.154.608 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50  7.173.742.681 8.887.452.517 

Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 19 (1.296.309.227) (1.789.239.935) 

Lợi nhuận thuần sau thuế TNDN 60  5.877.433.454 7.098.212.582 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ) 70 20 435 1.164 

 

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Báo cáo Tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhấp&Gọi được kiểm toán bởi 

Công ty THHH KPMG Việt Nam. 
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V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN  

 

5.1 Đơn vị kiểm toán độc lập:  

Công ty TNHH KPMG Việt Nam 

Giấy Chứng nhận Đầu tư số: 011043000345 

Báo cáo kiểm toán số: 09-02-255 

5.2 Phạm vi kiểm toán 

Chúng tôi đã kiểm toán bảng cân đối kế toán đính kèm của Công ty Cổ phần Chứng khoán 

Nhấp&Gọi (“Công ty”) tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 và báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh, báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc 

cùng ngày và các thuyết minh kèm theo. Việc lập và trình bày báo cáo tài chính này thuộc 

trách nhiệm của Ban Giám đốc Công ty.  Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về 

báo cáo tài chính này căn cứ trên kết quả kiểm toán của chúng tôi.   

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam.  

Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải lập kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán 

để có được sự đảm bảo hợp lý rằng báo cáo tài chính không chứa đựng các sai sót trọng 

yếu.  Công việc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra, trên cơ sở chọn mẫu, các bằng chứng 

xác minh cho các số liệu và thuyết trình trong báo cáo tài chính.  Công việc kiểm toán 

cũng bao gồm việc đánh giá các nguyên tắc kế toán được áp dụng và các ước tính trọng 

yếu của Ban Giám đốc, cũng như việc đánh giá cách trình bày tổng quát của báo cáo tài 

chính.  Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn 

cứ cho ý kiến của chúng tôi.  

5.3 Ý kiến kiểm toán 

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các 
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khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhấp&Gọi tại 

ngày 31 tháng 12 năm 2009 và kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền 

tệ trong năm kết thúc cùng ngày phù hợp với Thông tư số 95/2008/TT-BTC do Bộ Tài 

chính ban hành ngày 24 tháng 10 năm 2008 về Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty 

chứng khoán, Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các nguyên 

tắc kế toán phổ biến được Việt Nam chấp thuận. 

Báo cáo tài chính của Công ty tại ngày và cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 

được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán khác và công ty kiểm toán này đã đưa ra ý kiến 

chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính này trong báo cáo kiểm toán ngày 4 tháng 

11 năm 2009.  Chúng tôi không thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính so sánh, do 

vậy, chúng tôi không đưa ra ý kiến hoặc bất kỳ sự đảm bảo nào về các thông tin được trình 

bày trong bảng cân đối kế toán của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2008, cũng như báo 

cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm kết 

thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008. 
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VI. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

 

6.1 Cơ cấu tổ chức công ty 

 

 

6.2 Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty:  

6.2.1. Hội đồng quản trị: 

Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty và được trao quyền đầy đủ thay 

mặt Công ty để quyết định và thực thi các quyền và thực hiện các nghĩa vụ của Công ty 

trong các phạm vi không thuộc thẩm quyền của Đại hội Cổ đông. Quyền hạn và nhiệm vụ 

của HĐQT được quy định trong điều lệ công ty.  
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Bảng 7: Các thành viên HĐQT trong năm 2009: 

STT Họ và tên Chức vụ  Thời gian 

1 Đào Hữu Thành Chủ tịch HĐQT Bổ nhiệm ngày 05/09/2007 

2 Lee Sang Joon Thành viên HĐQT Bổ nhiệm ngày 07/08/2008 

3 Moon Goo Sang Thành viên HĐQT Bổ nhiệm ngày 07/08/2008 

4  Bạch Ngọc An Thành viên HĐQT Miễn nhiệm ngày 23/11/2009 

5 David Lee Thành viên HĐQT Bổ nhiệm ngày 23/11/2009 

6 Nguyễn Thị Luyến Thành viên HĐQT Bổ nhiệm ngày 23/11/2009 

 

Ông Đào Hữu Thành 

Chủ tịch HĐQT 

Ông Đào Hữu Thành là người đồng sáng lập Click&Phone. 

Ông Lee Sang Joon 

Thành viên HĐQT độc lập không điều hành 

Ông Lee Sang Joon có một bề dày kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính chứng 

khoán. Ông đã từng làm Giám đốc công ty chứng khoán Golden Brigde tại Hàn quốc, và từ 

năm 2005 tới nay, ông nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn tài chính 

Golden Brigde, Hàn Quốc.  

Ông Moon Goo Sang 

Thành viên HĐQT  

Ông Moon Goo Sang là Thạc sỹ ngành luật đầu tư Quốc tế. Ông đã từng nắm giữ nhiều 

chức vụ quan trọng trong các công ty Tài chính và hiện nay ông là Giám đốc công ty cổ 

phần Golden Brigde tại Việt Nam. 

Ông David Lee 

Thành viên HĐQT độc lập không điều hành 

Ông David Lee có nhiều kinh nghiệm làm vệc cho nhiều doanh nghiệp tại nhiều quốc gia 
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trên thế giới, ông đã từng giữ các chức vụ Chuyên viên Tư vấn, Công ty Finova Capital 

Corp., New York, USA; Giám đốc Công nghệ thông tin/ Trưởng phòng Thương Mại, 

Công ty  Onward Kashiyama USA, Inc., New York, USA; Phó Chủ tịch HĐQT, Công ty 

Wonder Works America, Inc., New Jersey, USA. Hiện nay, Ông David Lee đang nắm giữ 

chức vụ Chủ tịch HĐQT, Công ty Millennium Asia Co., Ltd., Seoul, Korea và đồng thời 

Phụ trách Quan hệ Nhà đầu tư/ Cố vấn Hội đồng Quản trị của Công ty quản lý Quỹ Dầu 

khí Toàn cầu,  Hà nội, Việt Nam 

Bà Nguyễn Thị Luyến 

Thành viên HĐQT 

Bà Nguyễn Thị Luyến từng là Giám đốc Công ty  Nomaz  Việt nam từ năm 2008 đến hết 

năm 2009. Hiện nay, bà Luyến vừa là thành viên HĐQT kiêm trưởng phòng phân tích 

công ty chứng khoán Click&Phone.  

6.2.2. Ban kiểm soát: 

Ban Kiểm soát là cơ quan có thẩm quyền thay mặt Đại hội Cổ đông giám sát tất cả các 

hoạt động và công việc kinh doanh của Công ty. Ban Kiểm soát sẽ hoạt động độc lập với 

Hội đồng Quản trị và các Cán bộ Quản lý và sẽ báo cáo với Đại hội Cổ đông. 

Bảng 8 : Thành viên Ban Kiểm soát trong năm 2009 

STT Họ và tên Chức vụ Thời gian 

1 Park Shin Gyu Trưởng ban KS Bổ nhiệm ngày 23/11/2009 thay thế ông Won 

Sup Pyon 

2 Lim Byeung 

Kwan 

Thành viên ban KS Bổ nhiệm ngày 19/12/2009 

3 Đoàn Thái Bình Thành viên ban KS Bổ nhiệm ngày 19/12/2009 

Ông Park Shin Gyu 

Trưởng ban KS 

Ông Park Shin Gyu là người có thâm niên về ngành chứng khoán trên thị trường Chứng 

khoán Hàn Quốc, ông từng giữ chức vụ Giám đốc công ty Chứng khoán Shinhan Good 

Morning, Hàn quốc, hiện nay ông đang giữ chức vụ Giám đốc công ty Đầu tư và Chứng 
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khoán Golden Bridge. 

 

Ông Lim Byeung Kwan 

Thành viên Ban KS 

Ông Lim Byeung Kwan có chuyên ngành về kế toán kiểm toán, ông từng có 4 năm làm 

chuyên viên kiểm toán của công ty kiểm toán ANH KWON Deloitte, và hiện nay ông đang 

giữ chức vụ Giám đốc công ty kiểm toán E-Jung. 

Ông Đoàn Thái Bình 

Thành viên Ban KS 

Ông Đoàn Thái Bình từng đảm nhận công tác kế toán, kiểm toán, hiện nay ông Bình làm 

Chuyên viên Phân tích Tư vấn công ty Chứng khoán Click&Phone. 

6.2.3. Ban Giám đốc 

Bảng 9: Thành viên Ban Giám đốc trong năm 2009 

STT Họ và tên Chức vụ Thời gian 

1 Lê Quý Hòa Tổng Giám Đốc Bổ nhiệm ngày 26/08/2009, thay thế ông Bạch 

Ngọc An 

2 Bạch Ngọc An P. Tổng GĐ Bổ nhiệm ngày 26/8/2009 

Ông Lê Quý Hòa 

Tổng giám đốc 

Ông Lê Quý Hòa là người đồng sáng lập CTCK Click&Phone. 

Ông Lê Quý Hòa là Thạc sỹ kinh tế, từng có 10 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính 

ngân hàng. Trước đây, ông đã từng giữ chức vụ Trưởng phòng Môi giới tự doanh của 

Ngân hàng TMCP phát triển Nhà Hà Nội (Habubank), Giám đốc khối kinh doanh CTCK 

Click&Phone. 

Ông Bạch Ngọc An 

Phó Tổng Giám đốc 

Ông Bạch Ngọc An là người đồng sáng lập CTCK Click&Phone, trước đây, ông từng nắm 
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giữ vị trí Giám đốc Công nghệ thông tin của ngân hàng Standard Chartered từ năm 2002 

tới 2007. 

VII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/THÀNH VIÊN GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 

7.1 Thông tin cổ đông  

 

Bảng 10: Cơ cấu vốn góp cổ đông tính tới thời điểm ngày 31/12/2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh mục 

Cổ đông trong nước 
Cổ đông nước 

ngoài 
Tổng 

Số lượng 

cổ phiếu 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lượng 

Cổ phiếu 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lượng 

Cổ phiếu 

Tỷ 

lệ(%) 

 

Tổng số vốn thực góp: 

 

 

6.885.000 

 

51% 

 

6.615.000 

 

49% 

 

13.500.0

00 

 

100% 

1.Cổ đông Nhà nước: 

 

- - - - - - 

2. Cổ đông nội bộ: 

(Hội đồng Quản trị, Ban 

Giám đốc, Ban Kiểm soát, 

Kế toán trưởng) 

 

1.674.930 

 

 

12.41% 

 

6.615.000 

 

49% 

 

8.289.93

0 

 

61.41% 

3. Cổ đông trong công ty: 

Cổ phiếu quỹ 

Cán bộ công nhân viên 

15.450 

- 

15.450 

0.11% 

- 

0.11% 

 

- 

 

- 

15.450 

- 

15.450 

0.11% 

- 

0.11% 

4. Cổ đông ngoài công ty: 

Cá nhân 

Tổ chức 

5.194.620 

5.044.620 

150.000 

38.48% 

37.37% 

1.11% 

 

- 

 

- 

5.194.62

0 

5.044.62

0 

150.000 

38.48% 

37.37% 

1.11% 
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7.2 Thông tin Cổ đông quản trị công ty 

Bảng 11 : Số lượng cổ phiếu HĐQT nắm giữ tới thời điểm 31/12/2009 

STT Họ và tên Quốc tịch Số CP sở hữu tại thời 

điểm 31/12/2009 

Tỉ lệ 

1 Đào Hữu Thành 

Chủ tịch HĐQT 

Việt Nam 330.000 2.44% 

2 Lee Sang Joon 

Thành viên HĐQT 

Hàn Quốc 0 0% 

3 Moon Goo Sang 

Thành viên HĐQT 

Hàn Quốc 0 0% 

4 David Lee 

Thành viên HĐQT 

Mỹ 0 0% 

5 Nguyễn Thị Luyến 

Thành viên HĐQT 

Việt Nam 416.530 3.09% 

 

Bảng 12: Số lượng cổ phiếu Ban Giám đốc và Kế toán trưởng nắm giữ tính tới 

31/12/2009 

STT Họ và tên Quốc tịch Số CP sở hữu tại thời 

điểm 31/12/2009 

Tỉ lệ 

1 Lê Quý Hòa 

Tổng Giám đốc 

Việt Nam 520.000 3.85% 

2 Bạch Ngọc An 

Phó Tổng GĐ 

Việt Nam 10.000  

0.07% 

3 Trương Vĩnh Nam 

Kế toán trưởng 

Việt Nam  0 0% 
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