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1. ßëNH H¶õNG 
PHÉT TRIÕN 

 

 

MÙc ti™u ph∏t tri”n cÒa SMES lμ trÎ thμnh mÈt trong nh˜ng Æfinh 

ch’ tμi ch›nh cung c†p c∏c dfich vÙ tμi ch›nh - ch¯ng kho∏n th·a 

m∑n h«u h’t c∏c nhu c«u Æ«u t≠ tπi Vi÷t Nam vμ khu v˘c vÌi ch†t 

l≠Óng dfich vÙ Æπt ti™u chu»n quËc t’. 

Trong chi’n l≠Óc ph∏t tri”n cÒa m◊nh, SMES chÛ tr‰ng tÌi vi÷c Æ«u 

t≠ vμ ph∏t tri”n nguÂn l˘c con ng≠Íi tr™n n“n t∂ng c´ng ngh÷ hi÷n 

Æπi. VÌi ÆÈi ngÚ tr™n 100 c∏n bÈ, nh©n vi™n c„ Æπo Æ¯c ngh“ 

nghi÷p vμ tr◊nh ÆÈ chuy™n m´n cao, SMES Æang cung c†p nhi“u 

dfich vÙ chuy™n nghi÷p trong l‹nh v˘c ch¯ng kho∏n vμ c∏c dfich vÙ 

tμi ch›nh Æa n®ng tÌi nhμ Æ«u t≠ cÚng nh≠ c∏c doanh nghi÷p thuÈc 

m‰i thμnh ph«n kinh t’. MÈt trong nh˜ng mÙc ti™u cÒa SMES lμ trÎ 

thμnh c«u nËi hÁ trÓ vμ gæn k’t nhμ Æ«u t≠ vÌi c∏c c´ng ty, hÁ trÓ 

c∏c doanh nghi÷p trong Hi÷p hÈi Doanh nghi÷p nh· vμ vıa Vi÷t 

Nam n©ng cao n®ng l˘c cπnh tranh, ti’p cÀn tÌi c∏c nguÂn vËn 

cÚng nh≠ ÆËi t∏c trong vμ ngoμi n≠Ìc. 

TRUNG VÄ DÄI HÑN
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Trong n®m 2011, c´ng ty c„ k’ hoπch t®ng vËn Æi“u l÷ l™n 400 t˚ ÆÂng trÎ 

thμnh mÈt trong nh˜ng c´ng ty ch¯ng kho∏n c„ thfi ph«n m´i giÌi lÌn nh†t 

tr™n thfi tr≠Íng ch¯ng kho∏n Vi÷t Nam. 

VÌi ph≠¨ng ch©m “HÓp t∏c vμ Chia sŒ”, SMES mong muËn Æ≠Óc hÓp t∏c vμ 

chia sŒ vÌi ÆËi t∏c, vÌi kh∏ch hμng nh˜ng thμnh c´ng, cÚng nh≠ g∏nh v∏c 

nh˜ng kh„ kh®n cÒa ÆËi t∏c khi tham gia thfi tr≠Íng ch¯ng kho∏n 

V“ chi’n l≠Óc kh∏ch hμng: Hoπt ÆÈng trong m´i tr≠Íng kh∏ n®ng ÆÈng nh≠ng 

s¯c cπnh tranh v“ thfi ph«n tr™n thfi tr≠Íng ch¯ng kho∏n ngμy cμng gay gæt vμ 

khËc li÷t. V◊ vÀy ngay tı nh˜ng ngμy Æ«u thμnh lÀp, Æfinh h≠Ìng cÒa SMES 

lu´n Æ∆t kh∏ch hμng Î vfi tr› hμng Æ«u. Chi’n l≠Óc kh∏ch hμng cÒa SMES tÀp 

trung vμo c∏c y’u tË sau:  

• T◊m ki’m, duy tr◊ vμ ph∏t tri”n mπng l≠Ìi kh∏ch hμng; 

• X∏c Æfinh vμ ti’p cÀn nh„m kh∏ch hμng mÙc ti™u; 

• Ti™u chu»n h„a h÷ thËng th´ng tin kh∏ch hμng, h◊nh thμnh ng©n 

hμng d˜ li÷u kh∏ch hμng;  

• Tπo d˘ng ni“m tin vμ s˘ Òng hÈ cÒa kh∏ch hμng;  

• Tπo d˘ng mËi quan h÷ hÓp t∏c b“n v˜ng vÌi kh∏ch hμng. 

ßËi vÌi nh„m kh∏ch hμng hi÷n tπi, SMES th≠Íng xuy™n quan t©m tÌi nhu c«u 

cÒa kh∏ch hμng nhªm Æπt Æ≠Óc mÙc Æ›ch lμ duy tr◊ mËi quan h÷ tËt vÌi kh∏ch 

hμng, nhÀn Æ≠Óc s˘ Òng hÈ vμ ni“m tin n¨i kh∏ch hμng. 
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2. CÉC 
MˇC 
PHÉT 
TRIÕN 

2006  
 SMES Æ≠Óc thμnh lÀp vμ Æi vμo hoπt ÆÈng vÌi vËn Æi“u l÷ 

ban Æ«u lμ 51 t˚ ÆÂng. C´ng ty c„ trÙ sÎ tπi 15 T´ Hi’n 

Thμnh, Hai Bμ Tr≠ng, Hμ NÈi. 

2007  
 MÎ chi nh∏nh tπi HÂ Ch› Minh vÌi c∏c loπi h◊nh kinh 

doanh: m´i giÌi ch¯ng kho∏n, t≠ v†n Æ«u t≠ ch¯ng 

kho∏n, l≠u k˝ ch¯ng kho∏n; mÎ rÈng hoπt ÆÈng kinh 

doanh ch¯ng kho∏n tr™n Æfia bμn tı Bæc vμo Nam. 

 Thμnh lÀp ßπi l˝ nhÀn l÷nh sË 1 tπi Æfia chÿ 24 L∏ng Hπ, 

ßËng ßa, Hμ NÈi. 

 C´ng ty t®ng vËn Æi“u l÷ tı 51 t˚ l™n 150 t˚ ÆÂng. 

2008  
 C´ng ty lμ mÈt trong nh˜ng c´ng ty ch¯ng kho∏n Æ«u 

ti™n th˘c hi÷n giao dfich tr˘c tuy’n tπi HOSE vμ giao dfich 

tı xa tπi HNX. 

 Thμnh lÀp Phflng Giao dfich SME - PVFI. TrÙ sÎ hi÷n nay 

tπi t«ng 2, tfla nhμ HAREC, sË 4A L∏ng Hπ, Ba ß◊nh, Hμ 

NÈi. 

 C´ng ty ÆÊi t™n giao dfich vμ gæn b„ vÌi th≠¨ng hi÷u mÌi lμ 

C´ng ty CÊ ph«n Ch¯ng kho∏n SME – SME Securities. 
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2009  
 C´ng ty ti’n hμnh k˝ k’t vÌi nhi“u ÆËi t∏c lμ c∏c ng©n 

hμng lÌn trong vi÷c tri”n khai h÷ thËng Qu∂n l˝ tμi kho∂n 

ti“n gˆi cÒa Nhμ Æ«u t≠ tπi c∏c ng©n hμng. 

 CÊ phi’u C´ng ty CÊ ph«n Ch¯ng kho∏n SME ni™m y’t tπi 

Sμn giao dfich Upcom vÌi m∑ cÊ phi’u giao dfich lμ SME 

2010  
 CÊ phi’u SME ch›nh th¯c ni™m y’t giao dfich tr™n sμn giao 

dfich cÒa SÎ Giao dfich ch¯ng kho∏n Hμ NÈi (HNX) vÌi m∑ 

ch¯ng kho∏n SME. 

 Ph∏t hμnh cÊ phi’u t®ng vËn Æi“u l÷ l™n 225 t˚ ÆÂng. 

 Thμnh lÀp c∏c Trung t©m kh∏ch hμng SME – IC tπi khu v˘c 

mi“n Trung vμ ph∏t tri”n  rÈng m´ h◊nh nμy  tπi  mi“n Bæc 

vμ mi“n Nam. 
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3. QUÉ TRçNH PHÉT TRIÕN 

Hoπt ÆÈng m´i giÌi  
 M∆c dÔ thfi tr≠Íng c„ nhi“u bi’n ÆÈng x†u, nh≠ng SMES v†n duy tr◊ vμ ph∏t tri”n Æ≠Óc l≠Óng 

kh∏ch hμng mÎ tμi kho∂n giao dfich, t›nh Æ’n ngμy 31/12/2010 sË tμi kho∂n kh∏ch hμng 

mÎ tπi SME Æπt 9.212 tμi kho∂n. 

 Duy tr◊ vμ hoμn thi÷n c∏c k™nh giao dfich ch¯ng kho∏n cho ng≠Íi n≠Ìc ngoμi: NhÀt B∂n, Hμn 

QuËc qua Korean Desk vμ Japanese Desk. 

 Chu»n h„a va ̀ pha ́t tri™ ̉n c∏c dfich vÙ gia t®ng kh∏c nh≠: ¯ng tr≠Ìc ti“n b∏n ch¯ng kho∏n, hÁ 

trÓ tμi ch›nh cho c∏c nhμ Æ«u t≠ tham gia u˚ th∏c Æ†u gi∏... 

 Doanh thu tı dfich vÙ M´i giÌi ch¯ng kho∏n 31.233.293.676 ÆÂng bªng 104% k’ hoπch Æ“ 

ra. 
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Hoπt ÆÈng Ph©n t›ch Æ«u t≠ 
 Do di‘n bi’n x†u cÒa thfi tr≠Íng trong n®m 2010 cÈng vÌi vi÷c nguÂn vËn kinh doanh hπn 

ch’ do vËn Æi“u l÷ cfln th†p, hoπt ÆÈng T˘ doanh cÒa C´ng ty Æ∑ kh´ng Æπt Æ≠Óc chÿ ti™u lÓi 

nhuÀn Æ“ ra. Tuy nhi™n vi÷c chÛng ta kh´ng Æπt chÿ ti™u lÓi nhuÀn Æ“ ra cÚng lμ mÈt thμnh 

c´ng n’u Æem so s∏nh vÌi sÁ lÁ t˘ doanh cÒa c∏c c´ng ty ch¯ng kho∏n kh∏c. 

 V“ hoπt ÆÈng nghi™n c¯u ph©n t›ch, vÌi ÆÈi ngÚ nh©n s˘ ch†t l≠Óng cao, trong n®m SMES Æ∑ 

cung c†p cho nhμ Æ«u t≠ nh˜ng nhÀn Æfinh, Æ∏nh gi∏, bμi ph©n t›ch thfi tr≠Íng, ph©n t›ch 

ngμnh th˘c s˘ c„ ch†t l≠Óng. CÔng vÌi Æ„ chÛng ta cÚng th≠Íng xuy™n tÊ ch¯c c∏c buÊi hÈi 

th∂o chuy™n Æ“ Æ∑ vμ Æang thu hÛt Æ≠Óc ngμy cμng nhi“u s˘ quan t©m cÒa Nhμ Æ«u t≠. 

Ngoμi ra chÛng ta cÚng Æ∑ k˝ k’t Æ≠Óc mÈt sË HÓp ÆÂng cung c†p c∏c b∂n tin ph©n t›ch 

ngμnh cho mÈt sË ÆËi t∏c lÌn nh≠: SÎ giao dfich hμng h„a Vi÷t Nam, TÀp Æoμn Ph≠¨ng Trang, 

C´ng ty Nh˘a B∂o V©n… 
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  Hoπt ÆÈng t≠ v†n tμi ch›nh 
Hoπt ÆÈng t≠ v†n tμi ch›nh Æ∑ c„ nhi“u s˘ thay ÆÊi trong chi’n l≠Óc kinh doanh, SMES chÒ 

y’u tÀp trung vμo nh„m c∏c kh∏ch hμng lÌn vμ cung c†p c∏c s∂n ph»m t≠ v†n c„ ch†t 

l≠Óng, ÆÂng thÍi tri”n khai vi÷c b∏n chäo s∂n ph»m cho kh∏ch hμng. Vıa g„p ph«n n©ng 

cao ch†t l≠Óng t≠ v†n, ÆÂng thÍi gia t®ng Æ≠Óc sË l≠Óng tμi kho∂n mÎ mÌi vμ doanh thu 

trong cho c∏c nghi÷p vÙ M´i giÌi, ß«u t≠. 

 SMES Æ∑ t≠ v†n vμ hÁ trÓ c∏c doanh nghi÷p huy ÆÈng vËn qua k™nh ph∏t hμnh ch¯ng 

kho∏n, bao gÂm ph∏t hμnh ra c´ng chÛng vμ ph∏t hμnh ri™ng lŒ. Kh´ng chÿ Æ¨n thu«n t≠ 

v†n ph∏t hμnh ch¯ng kho∏n cho doanh nghi÷p, SMES cfln xem xät Æ«u t≠ vμo c∏c doanh 

nghi÷p tr™n c¨ sÎ hai b™n cÔng c„ lÓi. MÈt sË doanh nghi÷p Æi”n h◊nh do SMES t≠ v†n ph∏t 

hμnh thμnh c´ng trong n®m 2010: C´ng ty CP Ch’ tπo m∏y Dz‹ An, C´ng ty CP xi m®ng 

Y™n B◊nh, C´ng ty CP Ch’ bi’n ThÒy s∂n @t xi, C´ng ty CP Tμi nguy™n, C´ng ty CP Vinam... 

 Hoπt ÆÈng t≠ v†n ni™m y’t: SË l≠Óng hÓp ÆÂng k˝ mÌi tÀp trung vμo T≠ v†n ni™m y’t cho 

mÈt sË doanh nghi÷p thuÈc TÊng C´ng ty xu†t nhÀp kh»u x©y d˘ng Vinaconex (C´ng ty CP 

Th≠¨ng mπi vμ Nh©n l˘c Vinaconex, CTCP ß«u t≠ vμ Ph∏t tri”n Du lfich Vinaconex, C´ng ty 

CP VÀn t∂i Vinaconex, C´ng ty CP ß«u t≠ vμ Ph∏t tri”n ß´ thfi d«u kh› Cˆu Long, C´ng ty CP 

nh˘a B∂o V©n, ...) 
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   T≠ v†n kh∏c: VÌi mÙc Æ›ch tıng b≠Ìc chuy™n nghi÷p h„a vμ Æa dπng h„a c∏c hoπt ÆÈng cÒa 

m◊nh tr™n thfi tr≠Íng ch¯ng kho∏n, SMES cung c†p cho c∏c doanh nghi÷p c∏c dfich vÙ cÙ th” nh≠ 

Dfich vÙ v“ ph∏t hμnh sÊ cÊ Æ´ng; Dfich vÙ v“ quy“n cÊ Æ´ng (chi tr∂ cÊ t¯c, d˘ h‰p ßπi hÈi 

ÆÂng cÊ Æ´ng); Dfich vÙ v“ Æπi l˝ chuy”n nh≠Óng (qu∂n l˝ vi÷c chuy”n nh≠Óng, c∏c thÒ tÙc sang 

t™n, Æ®ng k˝ t™n cÊ Æ´ng mÌi).  

 Ngoμi ra, SMES cfln th˘c hi÷n mÈt sË dfich vÙ t≠ v†n kh∏c hÁ trÓ doanh nghi÷p nh≠ T≠ v†n 
Æ®ng k˝ giao dfich Upcom, T≠ v†n Æ®ng k˝ c´ng ty Æπi chÛng, T≠ v†n t∏i c†u trÛc doanh nghi÷p 
vμ qu∂n trfi tμi ch›nh, T≠ v†n tÊ ch¯c ßπi HÈi ÆÂng cÊ Æ´ng. ß©y lμ mÈt ngh‹a vÙ bæt buÈc ÆËi 
vÌi c∏c c´ng ty Æ∑ lμ c´ng ty Æπi chÛng.  

 Doanh thu cÒa hoπt ÆÈng t≠ v†n tμi ch›nh t›nh Æ’n 31/12/2010 Æπt 1.010.499.999 ÆÂng. 

Hoπt ÆÈng PR vμ ph∏t tri”n kinh doanh 

 CÔng vÌi c∏c Æfinh h≠Ìng kinh doanh vμ nh˜ng nÁ l˘c ph∏t tri”n c∏c hoπt ÆÈng kinh doanh, 

C´ng ty Æ∑ vμ Æang tri”n khai mÈt sË hoπt ÆÈng PR, Æ” kfip thÍi Æ≠a c∏c th´ng tin v“ hoπt ÆÈng 

cÒa c´ng ty tÌi Æ´ng Æ∂o c´ng chÛng Æ«u t≠ nh≠: TÊ ch¯c c∏c HÈi th∂o Æ«u t≠ hμng th∏ng; TÊ 

ch¯c c∏c ch≠¨ng tr◊nh nhªm qu∂ng b∏ s˘ ki÷n SMES ni™m y’t tπi SÎ Giao dfich Ch¯ng kho∏n Hμ 

NÈi;... 

 Website Æ≠Óc x©y d˘ng mÌi th” hi÷n Æfinh h≠Ìng ph∏t tri”n cÒa SMES trong thÍi gian tÌi lμ tÊ 

ch¯c tμi ch›nh Tin cÀy & N®ng ÆÈng. ß©y lμ k™nh th´ng tin cÀp nhÀt nhanh nh†t c∏c th´ng tin, 

s˘ ki÷n, h◊nh ∂nh cÒa SMES tÌi Nhμ Æ«u t≠.  

 TÊ ch¯c c∏c ch≠¨ng tr◊nh HÈi th∂o Nhμ Æ«u t≠ nhªm cung c†p tÌi kh∏ch hμng nh˜ng th´ng tin 

h˜u ›ch, hÁ trÓ tËi Æa trong quy’t Æfinh Æ«u t≠ cÒa NßT. HÈi th∂o v“ c∏c c¨ hÈi Æ«u t≠ do KhËi 

Ph©n t›ch - ß«u t≠ cÒa SMES th˘c hi÷n (tπi Hμ NÈi vμ TP.HCM), HÈi th∂o v“ 20 Blue Chips tr™n 

TTCK Vi÷t Nam do Chuy™n gia ng≠Íi Singapore Benny Lee di‘n thuy’t, HÈi th∂o v“ C∏ch k™ khai 

thu’ TNCN c„ lÓi nh†t trong Æ«u t≠ ch¯ng kho∏n do C´ng ty t≠ v†n thu’ Vi÷t Nam di‘n thuy’t 

vμ nhi“u HÈi th∂o Æ«u t≠ kh∏c Æ∑ thu hÛt Æ≠Óc s˘ quan t©m lÌn cÒa NßT.  
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 Th˘c hi÷n qu∂ng c∏o, giÌi thi÷u s∂n ph»m - dfich vÙ cÒa SMES tr™n b∏o Æi÷n tˆ CafeF, ß®ng 

bμi vi’t B∏o c∏o nhÀn Æfinh thfi tr≠Íng hμng th∏ng, qu˝ tr™n b∏o ß«u t≠ Ch¯ng kho∏n vμ 

hÓp t∏c treo logo tr™n mÈt sË website cÒa c∏c ÆËi t∏c. 

 TÊ ch¯c c∏c Ch≠¨ng tr◊nh Khuy’n m∑i dμnh cho c∏c Nhμ Æ«u t≠ nh©n dfip hoπt ÆÈng TÊng 

Æμi dfich vÙ S-Call, Ch≠¨ng tr◊nh khuy’n m∑i nh©n dfip k˚ ni÷m 4 n®m thμnh lÀp C´ng ty 

ch¯ng kho∏n SMES nhªm tri ©n kh∏ch hμng th©n thi’t Æ∑ tin t≠Îng sˆ dÙng dfich vÙ cÒa 

SMES trong suËt thÍi gian vıa qua.  

 MÎ rÈng mπng l≠Ìi giao dfich: Khai tr≠¨ng hoπt ÆÈng th™m 3 trung t©m kh∏ch hμng mÌi 

(IC Ph∏o ßμi L∏ng, Dfich V‰ng tπi Hμ NÈi vμ IC SMES - FUTA tπi Thμnh phË HÂ Ch› Minh) tπo 

Æi“u ki÷n thuÀn lÓi cho kh∏ch hμng Æ’n giao dfich, Æ∏p ¯ng nhu c«u cÒa kh∏ch hμng ngμy 

mÈt nhanh ch„ng, ch›nh x∏c vμ linh hoπt h¨n. 

 TÊ ch¯c ch≠¨ng tr◊nh tri ©n kh∏ch hμng vμ truy“n th´ng tπi Hμ NÈi vμ Thμnh phË HÂ Ch› 

Minh Æ∑ tπo n™n kh´ng kh› giao l≠u th©n mÀt, Æ«m †m, thæt ch∆t Æ≠Óc mËi quan h÷ gi˜a 

SMES vÌi kh∏ch hμng vμ giÌi truy“n th´ng - nh˜ng ng≠Íi bπn ÆÂng hμnh Æ∑, Æang vμ sœ 

lu´n lu´n s∏t c∏nh cÔng SMES chia sŒ vμ hÓp t∏c nh˜ng c¨ hÈi cÚng nh≠ th∏ch th¯c. 
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Hoπt ÆÈng IT 
 PhËi hÓp cÔng vÌi ÆËi t∏c Tong Yang (Hμn QuËc) tıng b≠Ìc hoμn thi÷n ph«n m“m giao dfich 

ch¯ng kho∏n S-Pro, trong Æ„ t›ch hÓp sΩn nhi“u t›nh n®ng hÁ trÓ kh∏ch hμng trong vi÷c Æ∆t l÷nh 

vμ qu∂n l˝ tμi kho∂n. 

 X©y d˘ng vμ Æ≠a vμo thˆ nghi÷m ph«n m“m qu∂n l˝ Dfich vÙ tμi ch›nh. ß©y sœ lμ mÈt c´ng cÙ 

h˜u hi÷u nhªm n©ng cao c´ng t∏c qu∂n l˝ nghi÷p vÙ dfich vÙ tμi ch›nh cÒa C´ng ty Æ∆c bi÷t trong 

giai Æoπn thfi tr≠Íng g∆p nhi“u kh„ kh®n nh≠ hi÷n nay. 

 Tıng b≠Ìc n©ng cao h¨n n˜a n®ng l≠ ̣c qu∂n trfi Æi“u hμnh, n®ng l˘c hoa ̣t Æ´ ̣ng th´ng qua nh˜ng 

dfich vÙ kh∏c bi÷t mμ SMES sœ mang Æ’n cho kh∏ch hμng, Æi”n h◊nh lμ: 

o Cung c†p c∏c ti÷n nghi, ph≠¨ng th¯c giao dfich Æ∆c bi÷t cho kh∏ch hμng. C∏c ph≠¨ng th¯c 

giao dfich mÌi sœ Æem lπi nhi“u ti÷n ›ch vμ n®ng l˘c xˆ l˝ giao dfich Æ∆c bi÷t. 

o Kh∂ n®ng qu∂n l˝ li™n th´ng nhi“u tμi kho∂n ng©n hμng vÌi tμi kho∂n giao dfich ch¯ng 

kho∏n cÒa h÷ thËng sœ mang lπi s˘ thuÀn ti÷n cho nhμ Æ«u t≠. ßi™ ̀u nμy sœ xˆ l˝ Æ≠Óc 

bμi to∏n mÈt nhμ Æ© ̀u t≠ c„ th™ ̉ mÎ r†t nhi“u tμi kho∂n ti“n gˆi tπi nhi“u ng©n hμng 

kh∏c nhau vμ sˆ dÙng s´ ́ ti™ ̀n Æ„ Æ™̉ giao dfich ch¯ng kho∏n qua SMES. 
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4. BÉO CÉO CûA HóI ß¤NG 
QUÅN TRë 

Nh˜ng nät nÊi bÀt trong k’t qu∂ n®m 2010 
M∆c dÔ thfi tr≠Íng ch¯ng kho∏n n®m 2010 kh´ng c„ nhi“u s˘ chuy”n bi’n t›ch c˘c, song vÌi n“n t∂ng v“ 

vÀt ch†t k¸ thuÀt cÔng vÌi s˘ nÁ l˘c h’t m◊nh cÒa ÆÈi ngÚ c∏n bÈ, nh©n vi™n SMES. TÊng doanh thu 

trong n®m 2010 cÒa C´ng ty Æ∑ Æπt: 107.456.060.850 ÆÂng, t®ng 148,5% so vÌi n®m 2009. 

(tri÷u ÆÂng) 2008 2009 2010 

Doanh thu (DT) thu«n 28.534 72.364 107.456

DT tı hoπt ÆÈng m´i giÌi 4.420 30.142 31.233

DT tı hoπt ÆÈng Æ«u t≠ 2.057 26.590 14.361

DT tı hoπt ÆÈng t≠ v†n DN 313 2.303 21.631

DT tı c∏c hoπt ÆÈng kh∏c 21.744 13.329 40.229

LÓi nhuÀn sau thu’ (21.909) 22.881 14.047

VËn Æi“u l÷  150.000 150.000 225.000

TÊng tμi s∂n  335.118 359.250 667.077

NÓ ngæn hπn  91.850 32.578 428.273

NÓ dμi hπn  1.239 836 192
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T◊nh h◊nh th˘c hi÷n so vÌi k’ hoπch 
Trong bËi c∂nh thfi tr≠Íng ch¯ng kho∏n n®m 2010 cfln chfiu nhi“u ∂nh h≠Îng cÒa vi÷c thæt ch∆t 

ch›nh s∏ch ti“n t÷, C´ng ty hoμn thμnh 81,8% k’ hoπch kinh doanh Æ∑ Æ≠Óc ßπi hÈi ÆÂng cÊ Æ´ng 

vμ HÈi ÆÂng qu∂n trfi th´ng qua. Tr≠Ìc nh˜ng bi’n ÆÈng cÒa thfi tr≠Íng, C´ng ty Æ∑ chÒ ÆÈng Æ∏nh 

gi∏ t◊nh h◊nh th˘c hi÷n so vÌi k’ hoπch vμ ph©n t›ch nguy™n nh©n Æ” x©y d˘ng k’ hoπch cÙ th” Æ«u 

t≠ con ng≠Íi, k¸ thuÀt vμ chi’n l≠Óc nhªm ph∏t huy ti“m n®ng ph∏t tri”n Æ” c„ s˘ t®ng tr≠Îng vμ 

ph∏t tri”n b“n v˜ng trong t≠¨ng lai. 

Nh˜ng thay ÆÊi chÒ y’u trong n®m  
Trong n®m 2010, SMES ti’p tÙc tÀp trung vμo vi÷c hoμn thi÷n h¨n n˜a c¨ sÎ vÀt ch†t k¸ thuÀt vμ 

c´ng ngh÷ Æ∏p ¯ng y™u c«u kinh doanh vμ quy Æfinh cÒa ph∏p luÀt v“ giao dfich tr˘c tuy’n vμ giao 

dfich tı xa nhªm n©ng cao n®ng l˘c hoπt ÆÈng, kh∂ n®ng cπnh tranh nhªm gia t®ng ti÷n ›ch dfich vÙ 

cung c†p tÌi kh∏ch hμng. 

X©y d˘ng h÷ thËng ti™u chu»n ch†t l≠Ón ISO 9000:2008, chu»n bfi v“ nh©n s˘; thi’t lÀp vμ x©y d˘ng 

mËi quan h÷ vÌi c∏c ÆËi t∏c, tri”n khai c∏c nghi÷p vÙ t≠ v†n tμi ch›nh, t˘ doanh, qu∂ng b∏ h◊nh ∂nh 

c´ng ty...  

VÌi lÓi th’ lμ dfich vÙ tr˘c tuy’n cÒa SMES Æ≠Óc tri”n khai kh∏ sÌm vμ Ên Æfinh, SMES Æ∑ nhanh ch„ng 

thu hÛt Æ≠Óc Æ´ng Æ∂o kh∏ch hμng tÌi mÎ tμi kho∂n, th˘c hi÷n giao dfich vμ k’t qu∂ hoπt ÆÈng m´i 

giÌi Æ∑ Æ„ng g„p mÈt ph«n Æ∏ng k” trong bËi c∂nh t◊nh h◊nh thfi tr≠Íng tμi ch›nh g∆p nhi“u kh„ 

kh®n g©y ∂nh h≠Îng Æ’n c∏c dfich vÙ c´ng ty cung c†p. 

Danh mÙc vμ chi’n l≠Óc Æ«u t≠ Æ≠Óc SMES chÛ tr‰ng x©y d˘ng ngay tı buÊi Æ«u vμ ti’p tÙc hoμn 

thi÷n, hi÷u chÿnh cho phÔ hÓp vÌi t◊nh h◊nh thfi tr≠Íng ch¯ng kho∏n nhi“u bi’n ÆÈng vμ kh∂ n®ng 

tμi ch›nh cÒa SMES.  

Hoπt ÆÈng t≠ v†n tμi ch›nh Æ∑ Æ≠Óc chÛ tr‰ng ph∏t tri”n theo tr‰ng Æi”m vμ tri”n khai vi÷c b∏n chäo 

s∂n ph»m Æ∑ g„p ph«n gia t®ng thfi ph«n, t›m ki’m c∏c c¨ hÈi Æ«u t≠ mÌi vμ thu hÛt Æ≠Óc nhi“u 

kh∏ch hμng tÊ ch¯c cho hoπt ÆÈng M´i giÌi vμ ß«u t≠. 
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Tri”n v‰ng vμ k’ hoπch t≠¨ng lai 
ß” Æπt Æ≠Óc nh˜ng mÙc ti™u Æ“ ra vμ ph∏t tri”n h¨n n˜a trong n®m 2011, n©ng cao gi∏ trfi th≠¨ng 

hi÷u SME, C´ng ty sœ tÀp trung tr™n n“n t∂ng cÒa 3 trÙ cÈt:  

• Ch‰n l‰c ÆÈi ngÚ nh©n s˘ chuy™n nghi÷p, c„ tr◊nh ÆÈ vμ t©m huy’t vÌi ngh“.   

• Qu∂n trfi vμ Æi“u hμnh C´ng ty tr™n n“n t∂ng nh˜ng c´ng ngh÷ hi÷n Æπi, ki”m so∏t kfip thÍi. 

• Ph∏t huy mËi quan h÷ s©u rÈng tr™n thfi tr≠Íng cÒa HÈi ÆÂng qu∂n trfi, Ban Gi∏m ÆËc vμ c∏c 

cÊ Æ´ng lÌn Æ” Æ»y mπnh hoπt ÆÈng t≠ v†n, dfich vÙ M&A, t◊m ki’m ÆËi t∏c. Th˘c hi÷n Æ«u t≠ 

theo ph≠¨ng th¯c “Æ«u t≠ gi∏ trfi”.  

Tı Æ„ C´ng ty cung c†p c∏c dfich vÙ ch†t l≠Óng cao trong mÈt sË l‹nh v˘c hoπt ÆÈng kinh doanh c„ 

ch‰n l‰c vÌi mÙc ti™u cπnh tranh d˘a vμo ch†t l≠Óng, kh´ng ph∂i bªng gi∏ c∂ dfich vÙ.  

VÌi mÙc ti™u tıng b≠Ìc b¯t ph∏ Æ” l‰t vμo tËp d…n Æ«u thfi tr≠Íng trong n®m tÌi, C´ng ty ti’p tÙc 

duy tr◊ vμ t®ng c≠Íng ch¯c n®ng nghi™n c¯u, ph©n t›ch ÆÈc lÀp Æ” Æ≠a ra c∏c d˘ b∏o ph©n t›ch s∏t 

th˘c, h˜u ›ch vÌi nhμ Æ«u t≠. 

T®ng c≠Íng s¯c bÀt vμ kh∂ n®ng cπnh tranh d˘a tr™n Dfich vÙ tμi ch›nh, c¨ sÎ vÀt ch†t k¸ thuÀt hi÷n 

Æπi cung c†p c∏c dfich vÙ ch†t l≠Óng cao cho c∏c kh∏ch hμng trong vμ ngoμi n≠Ìc 
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5. BÉO CÉO CûA  
BAN GIÉM ßˇC

B∏o c∏o t◊nh h◊nh tμi ch›nh 
C∏c chÿ ti™u tμi ch›nh c¨ b∂n 

STT Chÿ ti™u 
ß¨n vfi 
t›nh 

N®m 2009 N®m 2010 

1 

C¨ c†u tμi s∂n 

- Tμi s∂n dμi hπn/TÊng tμi s∂n 

- Tμi s∂n ngæn hπn/TÊng tμi s∂n 

% 

 

9,20% 

90,80% 

7,46% 

92,54%

2 

C¨ c†u nguÂn vËn 

- NÓ ph∂i tr∂/TÊng nguÂn vËn 

- NguÂn vËn chÒ sÎ h˜u/TÊng nguÂn vËn 

 

% 

 

 

56,37% 

43,63% 

 

64,23%

35,77%

3 

Kh∂ n®ng thanh to∏n 

- Kh∂ n®ng thanh to∏n nhanh (tμi s∂n l≠u ÆÈng -
hμng tÂn kho/nÓ ngæn hπn) 

- Kh∂ n®ng thanh to∏n hi÷n hμnh (ti“n vμ t≠¨ng 
Æ≠¨ng ti“n/nÓ ngæn hπn) 

% 

 

79,36% 

 
 

161,75% 

 

144,14%

 
 

30,74%

4 

T˚ su†t lÓi nhuÀn 

- T˚ su†t lÓi nhuÀn sau thu’/TÊng tμi s∂n 

- T˚ su†t lÓi nhuÀn sau thu’/Doanh thu thu«n 

- T˚ su†t lÓi nhuÀn sau thu’/NguÂn vËn chÒ sÎ 
h˜u 

% 

 

6,35% 

 

31,62% 

 

14,56% 

 

2,16% 

 

13,07% 

 

5,89%

NguÂn sË li÷u: B∏o c∏o tμi ch›nh ki”m to∏n n®m 2010 cÒa C´ng ty. 
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Kh∂ n®ng sinh lÍi, kh∂ n®ng thanh to∏n 

Kh∂ n®ng sinh lÍi Æ≠Óc ph∂n ∏nh qua c∏c chÿ ti™u t˚ su†t lÓi nhuÀn sau thu’ tr™n tÊng tμi s∂n, doanh 

thu thu«n vμ nguÂn vËn l«n l≠Ót lμ 2,16%, 13,07% vμ 5,89%.  

T˚ su†t kh∂ n®ng thanh to∏n nhanh vμ kh∂ n®ng thanh to∏n hi÷n hμnh t≠¨ng ¯ng lμ 144,14% vμ 

30,74%. SË li÷u cho th†y kh∂ n®ng thanh to∏n nhanh vμ kh∂ n®ng sinh lÍi Æ“u Æ∏p ¯ng ÆÒ Æi“u ki÷n 

Æ” Æ∂m b∂o c´ng ty t®ng tr≠Îng vμ ph∏t tri”n l©u dμi. 

Nh˜ng thay ÆÊi v“ vËn cÊ Æ´ng 

Trong n®m 2010 do qu∏ tr◊nh ph∏t hμnh t®ng vËn Æi“u l÷ Æ∑ lμm thay ÆÊi c¨ c†u vËn cÊ Æ´ng. SË cÊ 

Æ´ng lÌn næm gi˜ >5% vËn Æi“u l÷ chÿ cfln 02 cÊ Æ´ng lμ C´ng ty CÊ ph«n T≠ v†n Anh vμ ´ng ßÁ ß◊nh 

B∏ch. 

TÊng sË cÊ phi’u: 22,5 tri÷u cÊ phi’u phÊ th´ng 

SË l≠Óng cÊ phi’u Æang l≠u hμnh: 22,5 tri÷u cÊ phi’u phÊ th´ng 

TÊng sË tr∏i phi’u Æang l≠u hμnh theo tıng loπi: Kh´ng c„  

SË l≠Óng cÊ phi’u d˘ tr˜, cÊ phi’u qu¸ theo tıng loπi (n’u c„): 83 cÊ phi’u. 

CÊ t¯c chia cho c∏c thμnh vi™n g„p vËn: C´ng ty Æ∑ ti’n hμnh chia lÓi nhuÀn n®m 2010 cho c∏c cÊ 

Æ´ng vÌi m¯c 4% theo Nghfi quy’t Æ∑ Æ≠Óc HÈi ÆÂng qu∂n trfi tr◊nh ßπi hÈi ÆÂng cÊ Æ´ng ph™ duy÷t. 

B∏o c∏o k’t qu∂ hoπt ÆÈng kinh doanh 

Tr≠Ìc di‘n bi’n thfi tr≠Íng vμ k’t qu∂ Æπt Æ≠Óc n®m 2009, C´ng ty Æ∆t k’ hoπch doanh thu c«n Æπt 

Æ≠Óc trong n®m 2010 t≠¨ng ÆËi cao. Tuy nhi™n, vÌi nh˜ng di‘n bi’n x†u cÒa Thfi tr≠Íng ch¯ng kho∏n 

Vi÷t Nam, C´ng ty Æ∑ tÊng k’t Æ∏nh gi∏ t◊nh h◊nh thfi tr≠Íng vμ Æi“u chÿnh k’ hoπch doanh thu n®m 

2010 cho phÔ hÓp vÌi t◊nh h◊nh th˘c t’ vμ gi∂m so vÌi k’ hoπch ban Æ«u. K’t qu∂ hoπt ÆÈng kinh 

doanh n®m 2010 Æ∑ cho th†y s˘ s∏ng suËt cÒa Ban l∑nh Æπo. Doanh thu n®m 2010 cÒa toμn C´ng ty 

Æπt 107,45 t˚ ÆÂng, lÓi nhuÀn sau thu’ Æπt 14.05 t˚ ÆÂng. 
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Nh˜ng ti’n bÈ c´ng ty Æ∑ Æπt Æ≠Óc 

Nh˜ng c∂i ti’n v“ c¨ c†u tÊ ch¯c, ch›nh s∏ch, qu∂n l˝ 

C´ng ty Æ∑ c„ s˘ thay ÆÊi v“ c¨ c†u tÊ ch¯c, ch›nh s∏ch, qu∂n l˝ Æ” ngμy cμng phÔ hÓp h¨n vÌi 

hoπt ÆÈng cÒa C´ng ty ÆÂng thÍi t®ng c≠Íng s˘ thËng nh†t trong qu∂n l˝. CÙ th” trong n®m 

2010, C´ng ty Æ∑ c¨ c†u lπi bÈ m∏y tÊ ch¯c theo h≠Ìng tinh g‰n. ßμo tπo, l˘a ch‰n ÆÈi ngÚ 

nh©n s˘ c„ ch†t l≠Óng cÔng vÌi ch’ ÆÈ Æ∑i ngÈ hÓp l˝ Æ∑ ngμy cμng thu hÛt Æ≠Óc nhi“u h¨n 

nh©n s˘ c„ ch†t l≠Óng vμ n©ng cao uy t›n, th≠¨ng hi÷u SMES. 

CÔng vÌi Æ„, SMES lu´n Æ∆t mÙc ti™u l†y c´ng ngh÷ hi÷n Æπi lμm c´ng cÙ trong vi÷c cung c†p 

c∏c dfich vÙ hoμn h∂o cho kh∏ch hμng. ô SMES, c∏c c´ng vi÷c cÒa ÆÈi ngÚ c∏n bÈ, nh©n vi™n 

Æ“u Æ≠Óc qu∂n l˝ th´ng qua h÷ thËng ph«n m“m qu∂n l˝ c´ng vi÷c hi÷u qu∂ vμ hi÷n Æπi. ß∂m 

b∂o vi÷c cÀp nhÀt, b∏o c∏o th´ng tin kfip thÍi Æ’n c∏c c†p l∑nh Æπo. 

C∏c bi÷n ph∏p ki”m so∏t n®m 2010 

ß∏nh gi∏ cao vai trfl cÒa hoπt ÆÈng ki”m tra ki”m so∏t vμ qu∂n trfi rÒi ro, trong n®m 2010 Ban 

Ki”m so∏t Æ∑ ti’n hμnh c∏c ÆÓt ki”m tra hoπt ÆÈng cÒa C´ng ty nhªm ki’n nghfi vÌi HßQT, Ban 

Gi∏m ÆËc nh˜ng tÂn tπi, sai s„t trong c∏c hoπt ÆÈng nghi÷p vÙ cÒa C´ng ty. 

Song song vÌi Æ„ hoπt ÆÈng ki”m tra gi∏m s∏t hμng ngμy cÚng Æ≠Óc bÈ phÀn Ki”m so∏t nÈi bÈ 

ti’n hμnh s∏t sao, Æ∂m b∂o c∏c hoπt ÆÈng nghi÷p vÙ tu©n thÒ ÆÛng quy Æfinh cÒa ph∏p luÀt 

cÚng nh≠ c∏c quy tr◊nh nÈi bÈ cÒa C´ng ty. Hπn ch’ tËi Æa nh˜ng rÒi ro trong hoπt ÆÈng kinh 

doanh hμng ngμy cÒa C´ng ty. 

B™n cπnh Æ„, C´ng ty cÚng kh´ng ngıng x©y d˘ng Ban Ph∏p ch’ vμ Ki”m so∏t nÈi bÈ hÁ trÓ 

HÈi ÆÂng Qu∂n trfi trong c´ng t∏c ban hμnh quy ch’ nhªm t®ng c≠Íng s˘ gi∏m s∏t ÆËi vÌi c∏c 

hoπt ÆÈng cÒa Ban ßi“u hμnh vμ hoπt ÆÈng kinh doanh cÒa C´ng ty 
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K’ hoπch ph∏t tri”n trong t≠¨ng lai 
C´ng ty sœ ti’p tÙc ph∏t huy th’ mπnh v“ con ng≠Íi vμ c´ng ngh÷, nhÀn Æfinh kh„ kh®n, mÎ 

rÈng kinh doanh ÆÂng thÍi ph∏t huy s˘ hÁ trÓ hoπt ÆÈng gi˜a HÈi sÎ, chi nh∏nh vμ phflng giao 

dfich nhªm tπo ra ph©n vÔng Æfia l˝ hoπt ÆÈng hÁ trÓ l…n nhau trong vi÷c cung c†p dfich vÙ. Duy 

tr◊ vμ ph∏t tri”n dfich vÙ hi÷n tπi, nghi™n c¯u ph∏t tri”n c∏c dfich vÙ mÌi vÌi mÙc ti™u tr≠Ìc mæt 

lμ l‰t vμo top 10 c´ng ty ch¯ng kho∏n c„ thfi ph«n lÌn nh†t. Trong t≠¨ng lai, SMES sœ ngμy 

cμng v˜ng b≠Ìc tr™n thfi tr≠Íng ch¯ng kho∏n, trÎ thμnh s˘ l˘a ch‰n cÒa c∏c doanh nghi÷p, nhμ 

Æ«u t≠ trong vμ ngoμi n≠Ìc 

ß” Æπt Æ≠Óc mÙc ti™u chi’n l≠Óc nμy, SMES sœ tÀp trung th˘c hi÷n mÈt sË chÿ ti™u quan tr‰ng 

sau: 

 V“ c¨ c†u bÈ m∏y: tinh gi∂n c¨ c†u bÈ m∏y, giao quy“n qu∂n l˝, Æi“u hμnh c†p d≠Ìi 

cho c∏c Gi∏m ÆËc KhËi. C∏c Gi∏m ÆËc KhËi chÒ ÆÈng trong gi∂i quy’t c´ng vi÷c, b∏o 

c∏o vμ chfiu tr∏ch nhi÷m tr≠Ìc TÊng Gi∏m ÆËc 

 V“ C´ng ngh÷ th´ng tin: hoμn thi÷n h÷ thËng ph«n m“m chuy™n bi÷t qu∂n l˝ c´ng 

vi÷c, qu∂n l˝ nh©n vi™n cÚng nh≠ c∏c ph«n m“m qu∂n l˝ hoπt ÆÈng nghi÷p vÙ cÒa 

C´ng ty 

 V“ nh©n s˘: trong qu∏ tr◊nh tuy”n dÙng ph∂i Æ∂m b∂o t≠ t≠Îng qu∏n tri÷t Æ” nh©n s˘ 

Æ≠Óc tuy”n dÙng x¯ng Æ∏nh vÌi chi ph› Æ«u t≠; Th˘c hi÷n Æ∏nh gi∏ th≠Íng xuy™n Æ∆c 

bi÷t ÆËi vÌi c∏c vfi tr› nh©n s˘ c„ chi ph› cao. Trong tr≠Íng hÓp kh´ng Æπt Æ≠Óc ch†t 

l≠Óng c«n c„ ph≠¨ng ∏n thay th’ ngay vμ b∏o c∏o kfip thÍi; T®ng c≠Íng Æμo tπo nÈi bÈ 

phong c∏ch lμm vi÷c chuy™n nghi÷p vμ v®n h„a C´ng ty. 
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B∏o c∏o tμi ch›nh 
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

Chúng tôi, các thành viên Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán SME trình bày Báo cáo của Ban 
Giám đốc cùng với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm tài chính 2010. 
 
Khái quát chung về Công ty 
 
Công ty Cổ phần Chứng khoán SME (gọi tắt là "Công ty") trước đây là Công ty Cổ phần chứng khoán doanh 
nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 35/GP-UBCK ngày 26 tháng 
12 năm 2006 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015182 do 
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 22 tháng 12 năm 2006; Quyết định thay đổi tên công ty 
số 03/QĐ/UBCK ngày 06 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. 
 
Công ty có Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây được viết tắt là "Chi nhánh") thành lập theo 
Quyết định số 420/QĐ-UBCK ngày 17 tháng 07 năm 2007 của chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước. 
 
Theo Quyết định số 369/UBCK-GP của Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/11/2010 vốn điều lệ 
của Công ty là: 225.000.000.000 VND ( Hai trăm hai mươi lăm tỷ đồng chẵn.) 
 
Ngành nghề kinh doanh của Công ty 

- Môi giới chứng khoán; 
- Tự doanh chứng khoán; 
- Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán; 
- Lưu ký chứng khoán 
Trụ sở chính: Số 39A, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
Tel: (84-4) 2220 5678/2220 5679  Fax: (84-4) 2220 5680 

 
Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc 
Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành Công ty cho năm tài chính 2010 và đến ngày 
lập Báo cáo tài chính, gồm: 
 
Hội đồng quản trị 
- Ông Phan Huy Chí Chủ tịch  
- Ông Nguyễn Thanh Nam Phó chủ tịch 
- Ông Ngô Sỹ Quang Uỷ viên  
- Ông Phạm Minh Tuấn Uỷ viên  
- Ông Hoàng Tiến Lợi Uỷ viên  

 
Ban Giám đốc 
- Ông Phạm Minh Tuấn Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 24/01/2011) 
- Ông Phan Huy Chí Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 24/01/2011) 
- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo Phó Tổng giám đốc 
- Ông Nguyễn Thanh Nam Giám đốc chi nhánh 

 
Kiểm toán viên 
Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2010 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính 
(IFC-ACA Group). 
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(tiếp theo) 

Sự kiện sau ngày kết thúc niên độ kế toán 
Ngày 24/01/2011, theo Quyết định số 13/2011/QĐ/HĐQT-SME miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của 
ông Phạm Minh Tuấn và bổ nhiệm ông Phan Huy Chí làm Tổng Giám đốc theo Quyết định số 
14/2011/QĐ/HĐQT-SME. Do thay đổi về mặt nhân sự nêu trên, Báo cáo tài chính năm 2010 sẽ do ông Phan 
Huy Chí ký  Tổng Giám đốc. 
 
Ban Giám đốc Công ty khẳng định rằng, ngoài sự kiện nêu trên, theo nhận định của Ban Giám đốc, trên các 
khía cạnh trọng yếu, không có sự kiện bất thường nào xảy ra sau ngày khoá sổ kế toán làm ảnh hưởng đến 
tình hình tài chính và hoạt động của Công ty cần thiết phải điều chỉnh hoặc trình bày trên Báo cáo tài chính 
năm tài chính 2010. 

Trách nhiệm của Ban Giám đốc 
Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính năm tài chính 2010 phản ánh một cách trung 
thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2010 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như 
các luồng lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày. 
 
Trong việc lập Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải: 
- Lựa chọn các chính sách kế toán phù hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán; 
- Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; 
- Nêu rõ các Chuẩn mực kế toán đang áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch 

trọng yếu cần được công bố và giải trình trong Báo cáo tài chính này hay không;  
- Lập các Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ khi việc tiếp tục hoạt động của Công ty 

không được đảm bảo. 
 
Ban Giám đốc có trách nhiệm đảm bảo rằng sổ kế toán được ghi chép một cách phù hợp, đầy đủ để phản ánh 
hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ 
các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các Quy định pháp lý có liên quan. Ban 
Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và vì vậy thực hiện các biện pháp 
thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác. 
 
Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu trên trong việc lập Báo cáo tài chính. 
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BÁO CÁO KIỂM TOÁN 
về Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2010 

của Công ty Cổ phần Chứng khoán SME 
 
Kính gửi: Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc 

Công ty Cổ phần Chứng khoán SME 
 

Chúng tôi, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính gồm: 
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2010, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền 
tệ và Bản Thuyết minh báo cáo tài chính năm tài chính 2010 được lập ngày 25 tháng 02 năm 2011 của Công 
ty Cổ phần Chứng khoán SME (gọi tắt là 'Công ty') từ trang 06 đến trang 20 kèm theo. Báo cáo tài chính đã 
được lập theo các chính sách kế toán trình bày trong Thuyết minh Phần IV của Bản Thuyết minh Báo cáo tài 
chính. 
 
Trách nhiệm của Ban Giám đốc và của Kiểm toán viên 
 
Theo qui định của Chế độ kế toán Việt Nam và như đã trình bày từ trang 02 đến trang 03, Ban Giám đốc của 
Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính một cách trung thực và hợp lý. Trách nhiệm của Kiểm toán 
viên là đưa ra ý kiến độc lập về Báo cáo tài chính này dựa trên kết quả cuộc kiểm toán và báo cáo ý kiến của 
chúng tôi cho Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán SME. 

Cơ sở ý kiến: 
 
Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này 
yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính 
không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp trọn mẫu 
và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính, đánh 
giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được 
áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các báo cáo 
tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở pháp lý để làm căn 
cứ cho ý kiến của chúng tôi. 

Ý kiến của Kiểm toán viên: 
 
Theo ý kiến chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng 
khoán SME cho năm tài chính 2010: 

a, Đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2010, cũng như kết quả kinh 
doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày; và 

 
b, Phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành cũng như các quy định pháp lý có liên 

quan. 
 
Báo cáo kiểm toán được lập thành mười (10) bản bằng tiếng Việt, mười (10) bản bằng tiếng Anh. Công ty 
Cổ phần Chứng khoán SME giữ chín (09) bản bằng tiếng Việt, chín (09) bản bằng tiếng Anh, Công ty 
TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính giữ một (01) bản bằng tiếng Việt, một (01) bản bằng tiếng Anh. Các 
bản có giá trị pháp lý như nhau. 
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 

Đơn vị tính: VND 

TÀI SẢN 
Mã 
số 

Thuyết 
minh 31/12/2010 01/01/2010 

A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 617.324.255.762 326.983.161.180 
(100=110+120+130+140+150) 

I Tiền và các khoản tương đương tiền 110 131.646.023.186 160.435.049.462 
1 Tiền 111 V.1 131.646.023.186 160.435.049.462 

II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 59.440.500.000 22.893.702.799 
1 Đầu tư ngắn hạn 121 V.3 62.684.478.155 23.300.099.665
2 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn  129 (3.243.978.155) (406.396.866) 

III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 V.9 415.395.352.991 119.392.326.087 
1 Phải thu của khách hàng 131 86.909.632.916 - 
2 Trả trước cho người bán 132 VIII.17 10.652.290.800 10.161.289.158 
3 Phải thu nội bộ 133 - - 
4 Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 V.9 40.874.046.410 81.427.290.648 
5 Các khoản phải thu khác 138 V.9 276.959.382.865 27.803.746.281 

IV Hàng tồn kho 140 - - 

V Tài sản ngắn hạn khác 150 10.842.379.585 24.262.082.832 
1 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 791.470.843 2.034.123.339 
2 Tài sản ngắn hạn khác 158 10.050.908.742 22.227.959.493 

B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 49.752.749.866 33.137.148.461 
(200=210+220+240+250+260) 

I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 

II Tài sản cố định 220 17.896.391.567 8.201.920.831 
1 Tài sản cố định hữu hình 221 V.4 6.691.764.578 8.013.820.133 
- Nguyên giá 222 16.086.016.159 14.274.845.811 
- Giá trị hao mòn luỹ kế  223 (9.394.251.581) (6.261.025.678)
2 Tài sản cố định vô hình 227 V.5 11.204.626.989 188.100.698 
- Nguyên giá 228 13.067.468.887 292.660.305 
- Giá trị hao mòn luỹ kế  229 (1.862.841.898) (104.559.607) 

III Bất động sản đầu tư 240 - - 

IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.3 28.520.000.000 22.520.000.000 
1 Đầu tư dài hạn khác 258 28.520.000.000 22.520.000.000 

V Tài sản dài hạn khác 260 3.336.358.299 2.415.227.630 
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.6 353.044.036 989.177.521 
2 Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán 263 V.8 1.896.218.963 388.634.809 
3 Tài sản dài hạn khác 268 1.087.095.300 1.037.415.300 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 270 667.077.005.628 360.120.309.641 
 



       B∏o C∏o Th≠Íng Ni™n 2010
      Trang 26 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo) 
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 

  Đơn vị tính: VND 

NGUỒN VỐN 
Mã 
số 

Thuyết 
minh 31/12/2010 01/01/2010 

A NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300 428.465.512.858 202.993.196.700 

I Nợ ngắn hạn 310 428.273.012.858 202.156.959.200 
1 Vay và nợ ngắn hạn 311 - 32.578.000.000 
2 Phải trả người bán 312 VIII.18 6.270.356.816 1.638.925.928 
3 Người mua trả tiền trước 313 1.258.172.000 486.000.000 
4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.7 902.439.144 2.435.039.440 
5 Phải trả người lao động 315 - - 
6 Chi phí phải trả 316 1.722.652.311 813.447.342 
7 Phải trả nội bộ 317 - - 
8 Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 V.10 310.938.017.618 4.340.905.416 

9 
Phải trả hoạt động giao dịch chứng 
khoán 320 106.181.374.969 153.743.341.074 

10 Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán 322 - 6.121.300.000 
11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 1.000.000.000 - 
II Nợ dài hạn 330 192.500.000 836.237.500 
1 Vay và nợ dài hạn 334 192.500.000 836.237.500 

B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) 400 238.611.492.770 157.127.112.941 

I Vốn chủ sở hữu 410 V.11 238.611.492.770 157.127.112.941 
1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 225.000.000.000 150.000.000.000 
2 Thặng dư vốn cổ phần 412 (20.000.000) - 
3 Quỹ dự phòng tài chính 418 702.379.363 - 
4 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 702.379.363 - 
5 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 12.226.734.044 7.127.112.941 
6 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 421 - - 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 
(440=300+400) 440 667.077.005.628 360.120.309.641 
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CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 

Đơn vị tính:VND 
 

CHỈ TIÊU  Mã số  31/12/2010   01/01/2010 

1 Tài sản cố định thuê ngoài 001 - - 
2 Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ 002 - - 
3 Tài sản nhận ký cược 003 - - 
4 Nợ khó đòi đã xử lý 004 - - 
5 Ngoại tệ các loại 005 106.081,86 - 
6 Chứng khoán lưu ký  006 798.080.600.000 498.325.220.000 

6.1 Chứng khoán giao dịch  007 790.080.600.000 495.625.220.000 
6.1.1 Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký  008 120.520.000 190.840.000 

6.1.2 
Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong 
nước 009 764.096.210.000 489.548.590.000

6.1.3 
Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước 
ngoài 011 25.863.870.000 5.885.790.000 

6.1.4 Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác 013 - - 
6.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch  012 - - 
6.3 Chứng khoán cầm cố  017 8.000.000.000 2.700.000.000 

6.3.1 Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký 018 - - 
6.3.2 Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước 019 8.000.000.000 2.700.000.000 
6.4 Chứng khoán tạm giữ  022 - - 
6.5 Chứng khoán chờ thanh toán 027 - - 
6.6 Chứng khoán phong toả chờ rút 032 - - 
6.7 Chứng khoán chờ giao dịch 037 - - 
6.8 Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay 042 - - 
6.9 Chứng khoán sửa lỗi giao dịch 047 - - 

7 
Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa 
niêm yết 50 - - 
Trong đó: 

7.1 Chứng khoán giao dịch  051 - 
7.1.1 Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký  052 - - 

7.1.2 
Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong 
nước 053 16.591.340.000 27.000.000.000 

7.1.3 
Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước 
ngoài 054 1.018.350.000 3.002.500.000 

7.9 Chứng khoán sửa lỗi giao dịch 081 - - 
8 Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng  082 - - 

9 
Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng 
khoán 083 - 

10 Chứng khoán nhận uỷ thác đấu giá 084 - -
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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Năm 2010 
Đơn vị tính: VND 

  Chỉ tiêu 
Mã 
số 

Thuyết 
minh Năm 2010 Năm 2009 

1 Doanh thu  01 107.456.060.850 72.364.063.518 
Trong đó:  
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán  01.1 31.233.293.676 30.142.164.075 
Doanh thu hoạt động đầu tư CK, góp vốn 01.2 14.361.847.061 26.590.333.565 
Doanh thu bảo lãnh phát hành CK 01.3 - - 
Doanh thu đại lý phát hành CK 01.4 - 5.500.000 
Doanh thu hoạt động tư vấn   01.5 21.631.489.999 2.302.870.000 
Doanh thu lưu ký CK  01.6 1.191.100 - 
Doanh thu hoạt động ủy thác đấu giá 01.7 - 476.364 
Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản 01.8 - - 
Doanh thu khác 01.9 40.228.239.014 13.322.719.514 

2 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 - - 

3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 10  107.456.060.850 72.364.063.518 
(10=01-02) 

4 Chi phí hoạt động kinh doanh 11  72.020.387.266 33.920.611.760 

5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 20  35.435.673.584 38.443.451.758 
(20=10-11) 

9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25  17.043.896.995 12.900.300.066 

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30  18.391.776.589 25.543.151.692 
{30=20 - 25} 

11 Thu nhập khác 31  61.542.356 6.968.975 

12 Chi phí khác 32  6.300.078 293.400.000 

13 Lợi nhuận khác (40=31-32) 40  55.242.278 (286.431.025) 

14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50  18.447.018.867 25.256.720.667 
15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51  V.13 4.399.431.613 2.375.704.314 

16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52  - - 

17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60  14.047.587.254 22.881.016.353 
(60=50-51-52) 

18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70  V.14 
   

885,56  1.525.401 
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BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 
(Theo phương pháp gián tiếp) 

Đơn vị tính: VND
CHỈ TIÊU MÃ SỐ  Năm 2010   Năm 2009 

I. Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh 

1. Lợi nhuận trước thuế 01 
   

18.447.018.867  
  

25.256.720.667 
2. Điều chỉnh cho các khoản 

- Khấu hao tài sản cố định 02 
   

5.011.376.034  
  

3.310.357.693 

- Các khoản dự phòng 03 
   

2.837.581.289  
  

406.396.866 

- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04                                 -   
  

-   

- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 
   

(28.482.135.140) 
  

-   

- Chi phí lãi vay 06 
   

7.420.421.760  
  

516.493.022 

3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi VLĐ 08 
   

5.234.262.810  
  

29.489.968.248 

- Tăng, giảm các khoản phải thu 09 
   

296.003.026.904  
  

87.273.317.781 
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả và thuế 
thu nhập doanh nghiệp) 11 

   
(225.386.340.530) 

  
22.683.217 

- Tăng, giảm chi phí trả trước 12 
   

(1.878.785.981) 
  

177.974.733 

- Tiền lãi vay đã trả 13 
   

(7.420.421.760) 
  

(516.493.022) 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 
   

(6.689.160.299) 
  

(181.300.747) 

- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 
   

6.326.096.436  
  

106.447.455.368 

- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 16 
   

(76.570.825.643) 
  

(46.810.924.854) 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 
   

(10.382.148.063) 
  

175.902.680.724 
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21 
   

(15.632.454.640) 
  

(573.318.947) 

2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác 22 
   

2.400.000  
  

-   

5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác 25 
   

(74.782.394.200) 
  

(47.326.171.524) 

6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác 26 
   

29.398.015.710  
  

60.781.071.171 

7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 
   

849.292.417  
  

-   

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 
   

(60.165.140.713) 
  

12.881.580.700 
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH 31 
   

74.980.000.000  
  

-   

3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn đã nhận được 33                                 -   
  

2.578.000.000 

4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 
   

(33.221.737.500) 
  

(62.126.983.333) 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 
   

41.758.262.500  
  

(59.548.983.333) 

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40) 50 
   

(28.789.026.276) 
  

129.235.278.091 

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 
   

160.435.049.462  
  

31.199.771.371 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61) 70  131.646.023.186       160.435.049.462 
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BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Năm 2010 

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 
1. Hình thức sở hữu vốn  

Công ty Cổ phần Chứng khoán SME (gọi tắt là "Công ty") trước đây là Công ty Cổ phần chứng 
khoán doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 35/GP-
UBCK ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh số 0103015182 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 22 tháng 12 
năm 2006; Quyết định thay đổi tên công ty số 03/QĐ/UBCK ngày 06 tháng 01 năm 2009 của Ủy 
ban chứng khoán Nhà nước. 

Số 39A, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Tel: (84-4) 2220 5678/2220 5679  Fax: (84-4) 2220 5680 
Công ty có Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây được viết tắt là "Chi nhánh") thành lập 
theo Quyết định số 420/QĐ-UBCK ngày 17 tháng 07 năm 2007 của chủ tịch Ủy ban chứng khoán 
Nhà nước. 

Địa chỉ chi nhánh: Số 11 Trần Quốc Thảo, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 
Vốn điều lệ theo Giấy phép điều chỉnh số 369/UBCK-GP ngày 19/11/2010 của Ủy Ban Chứng 
khoán Nhà nước là: 225.000.000.000 VND (Hai trăm hai mươi lăm tỷ đồng). Tương đương với 
22.500.000 cổ phần. 

 
2. Lĩnh vực kinh doanh  

Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là kinh doanh, tư vấn, môi giới, lưu ký chứng khoán. 

3. Ngành nghề kinh doanh 

Theo Quyết định số 35/GP-UBCK ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban chứng khoán Nhà 
nước cấp, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty là: 
- Môi giới chứng khoán; 
- Tự doanh chứng khoán; 
- Tư vấn đầu tư chứng khoán; 
- Lưu ký chứng khoán. 

 
4. Tổng số nhân viên đến thời điểm 31/12/2010 là : 133 người 

Trong đó nhân viên quản lý:   45 người 
 

II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 

1. Kỳ kế toán năm 

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm. 

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND). 
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III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG  

1. Chế độ kế toán áp dụng 

Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 
20/03/2006 và Thông tư số 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 của Bộ Tài chính về Chế độ kế toán 
đối với các Công ty Chứng khoán và Thông tư 162/2010/TT-BTC ngày 20/10/2010, các Chuẩn mực 
kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thực hiện 
kèm theo. 

2. Hình thức sổ kế toán áp dụng 

Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán: Nhật ký chung trên phần mềm kế toán Fast Accounting. 
 

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền 
Tiền là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo, 
gồm tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, tiền gửi của người đầu tư 
về giao dịch chứng khoán, tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán được ghi nhận và lập 
báo cáo theo đồng Việt Nam (VND), phù hợp với quy định tại Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 
17/06/2003. 

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không 
quá 3 tháng, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro 
trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó đến thời điểm lập Báo cáo tài chính, 
phù hợp với quy định của Chuẩn mực kế toán số 24 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 
 

2. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định     

2.1 Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu  hình 

Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định được 
ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại. 

Việc ghi nhận Tài sản cố định hữu hình và Khấu hao tài sản cố định thực hiện theo Chuẩn mực kế 
toán số 03 - Tài sản cố định hữu hình và Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ. 
Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm bao gồm giá mua (trừ các khoản chiết khấu thương mại hoặc 
giảm giá), các khoản thuế và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn 
sàng sử dụng. 

Công ty áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng đối với tài sản cố định hữu hình. Kế toán 
TSCĐ hữu hình được phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đích sử dụng trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty gồm:  

Loại tài sản Thời gian khấu hao (năm) 

- Máy móc, thiết bị   03 - 07 
- Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn 06 - 15 
- Thiết bị dụng cụ quản lý 03 - 05 
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2.2 Phương pháp khấu hao TSCĐ vô hình 

Tài sản cố định vô hình của Công ty bao gồm: Phần mềm kế toán, phần mềm trả lời điện thoại 
tự động (Callcenter) và phần mềm giao dịch chứng khoán. 

Việc ghi nhận Tài sản cố định vô hình và Khấu hao tài sản cố định thực hiện theo Chuẩn mực 
kế toán số 04 - Tài sản cố định vô hình và Quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003. 

Tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, được phản ánh trên Bảng cân đối kế 
toán theo các chỉ tiêu nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại. 

Công ty áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng đối với tài sản cố định vô hình với thời 
gian khấu hao như sau:  

Loại tài sản 
Thời gian khấu hao 

(năm) 

- Phần mềm kế toán 03 - 05 

- Phần mềm trả lời điện thoại tự động (Callcenter) 03 - 04 

- Phần mềm giao dịch   04 - 08 
 

3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính 

Các khoản đầu tư chứng khoán: Theo giá trị mua vào thực tế. 

Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Theo giá trị tại thời điểm đầu tư. 

4. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác 

Các chi phí thực tế phát sinh liên quan đến sản xuất kinh doanh trong năm tài chính hiện tại 
được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn.  
Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Theo phương pháp đường thẳng, thời gian phân bổ từ 3 
- 4 năm. 

5. Nguyên tắc ghi nhận nguồn vốn chủ sở hữu  

Vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu. 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ 
chi phí thuế TNDN của năm nay và các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách 
kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước. 

6. 
 
Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu 

 

Doanh thu cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả bốn (4) điều kiện sau:  

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó; 
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Báo cáo tài chính;  
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp 
dịch vụ đó. 
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V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán  

1. 
 
Tiền  

  
31/12/2010 

 
01/01/2010 

  VND   VND 

Tiền mặt  
   

476.447.041  
 

1.440.194.516 

Tiền gửi ngân hàng của Công ty chứng khoán 15.716.233.481  
 

1.624.999.463 
 
Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán 
của NĐT 115.453.342.664  

 
157.369.855.483 

Tổng cộng    131.646.023.186   160.435.049.462 
 

2. Giá trị khối lượng giao dịch chứng khoán thực hiện trong năm 
 Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu  
Khối lượng giao dịch thực hiện 

trong năm  
Giá trị khối lượng giao 

dịch thực hiện trong năm 

1. Của Công ty CK 
                              

148.119.559  
                          

2.959.463.655.900  

- Cổ phiếu 
                              

148.119.559  
                          

2.959.463.655.900  

- Trái phiếu 
                              

-  
                          
-  

2. Của người đầu tư  
                              

664.985.023  
                          

19.043.874.564.100  

- Cổ phiếu 
                              

662.387.143  
                          

19.017.719.108.100  

- Chứng khoán khác 
                              

2.597.880  
                          

26.155.456.000  

Tổng cộng  
                              

813.104.582  
                          

22.003.338.220.000  
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3. Tình hình đầu tư tài chính 

Chỉ tiêu Số lượng Giá trị theo sổ kế toán So với giá thị trường (tăng, giảm) Tổng giá trị theo giá thị trường 

  Cuối năm Đầu năm Cuối năm Đầu năm Cuối năm Đầu năm Cuối năm Đầu năm 

I - Chứng khoán thương mại                      -                        -   
    

-                                   -                                -                          -    
    

-   
    

-   

II - Chứng khoán đầu tư     3.256.400         837.580      62.684.478.155      23.300.099.665   (3.243.978.155) (406.396.866)     59.440.500.000    22.893.702.799  

HNX + HO 
     

12.052  
    

42.580  
    

258.527.155  
    

1.580.299.665  
    

(23.803.855) 
     

(406.396.866) 
    

234.723.300  
    

1.173.902.799  

UPCOM 
     

700.428  
    

-   
    

9.105.051.000  
    

-   
    

(3.220.174.300) 
     

-    
    

5.884.876.700  
    

-   

OTC 
     

2.543.920  
    

795.000  
    

53.320.900.000  
    

21.719.800.000  
    

-   
     

-    
    

53.320.900.000  
    

21.719.800.000  

III - Đầu tư góp vốn     2.852.000     2.252.000     28.520.000.000      22.520.000.000                               -                          -        28.520.000.000    22.520.000.000  

- Đầu tư vào công ty con 
     

-    
    

-   
    

-   
    

-   
    

-   
     

-    
    

-   
    

-   

 - Góp vốn liên doanh liên kết 
     

2.852.000  
    

2.252.000  
    

28.520.000.000  
    

22.520.000.000  
    

-   
     

-    
    

28.520.000.000  
    

22.520.000.000  

Công ty cổ phần PKT Việt Nam 
     

350.000  
    

350.000  
    

3.500.000.000  
    

3.500.000.000  
    

-   
     

-    
    

3.500.000.000  
    

3.500.000.000  

Công ty cổ phần quản lý Quỹ SME 
     

350.000  
    

350.000  
    

3.500.000.000  
    

3.500.000.000  
    

-   
     

-    
    

3.500.000.000  
    

3.500.000.000  

Công ty cổ phần đầu tư SME 
     

1.400.000  
    

800.000  
    

14.000.000.000  
    

8.000.000.000  
    

-   
     

-    
    

14.000.000.000  
    

8.000.000.000  

Công ty cổ phần tiếp vận SME 
     

14.000  
    

14.000  
    

140.000.000  
    

140.000.000  
    

-   
     

-    
    

140.000.000  
    

140.000.000  

Công ty cổ phần vận tải Vinaconex 
     

500.000  
    

500.000  
    

5.000.000.000  
    

5.000.000.000  
    

-   
     

-    
    

5.000.000.000  
    

5.000.000.000  

Công ty cổ phần Hoa Anh Đào 
     

238.000  
    

238.000  
    

2.380.000.000  
    

2.380.000.000  
    

-   
     

-    
    

2.380.000.000  
    

2.380.000.000  

 

    4.    Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình 

Đơn vị tính: VND 

Khoản mục 
Máy móc thiết bị 

Phương tiện 
 vận tải, truyền dẫn 

Thiết bị, dụng cụ 
quản lý 

Tài sản cố định hữu 
hình khác Tổng cộng 

  

NGUYÊN GIÁ 

Số dư tại ngày 01/01/2010 
    

8.787.775.318  3.018.698.958 1.438.190.128 1.030.181.407 14.274.845.811 

Mua sắm mới 
    

1.905.676.679  - 15.701.961 148.475.200 2.069.853.840 

Thanh lý 
    

(114.675.712) - (144.007.780) - (258.683.492) 

Số dư tại ngày 31/12/2010 10.578.776.285 3.018.698.958 1.309.884.309 1.178.656.607 16.086.016.159 

GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ 

Số dư tại ngày 01/01/2010 
    

3.847.204.928  904.093.601 910.152.195 599.574.954 6.261.025.678 

Khấu hao trong năm 
    

2.097.656.898  560.550.852 325.221.387 269.664.606 3.253.093.743 

Giảm trong năm 
    

(61.180.792) - (58.687.048) - (119.867.840) 

Số dư tại ngày 31/12/2010 5.883.681.034 1.464.644.453 1.176.686.534 869.239.560 9.394.251.581 

Giá trị còn lại 

Số dư tại ngày 01/01/2010 4.940.570.390 2.114.605.357 528.037.933 430.606.453 8.013.820.133 

Số dư tại ngày 31/12/2010 4.695.095.251 1.554.054.505 133.197.775 309.417.047 6.691.764.578 
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    5. Tình hình tăng giảm tài sản cố định vô hình 

 Đơn vị tính: VND

Khoản mục 
 Nhãn hiệu

công ty 
Phần mềm giao 

dịch, kế toán Cộng  

NGUYÊN GIÁ  
Số dư tại ngày 01/01/2010 51.370.000 241.290.305 292.660.305
- Mua sắm mới  13.562.600.800 13.562.600.800
Giảm khác  - (787.792.218) (787.792.218)
Số dư tại ngày 31/12/2010 51.370.000 13.016.098.887 13.067.468.887
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ 
Số dư tại ngày 01/01/2010 25.685.007 78.874.600 104.559.607
Khấu hao trong kỳ  10.273.992 1.748.008.299 1.758.282.291
Giảm trong kỳ  - - -
Số dư tại ngày 31/12/2010 35.958.999 1.826.882.899 1.862.841.898
Giá trị còn lại  
Số dư tại ngày 01/01/2010 25.684.993 162.415.705 188.100.698
Số dư tại ngày 31/12/2010 15.411.001 11.189.215.988 11.204.626.989

 

6. Chi phí trả trước dài hạn 
    31/12/2010 01/01/2010
    VND VND

Công cụ dụng cụ chờ phân bổ 61.958.598  422.836.813 
Chí phí sửa chữa cải tạo văn phòng 291.085.438  566.340.708 

Tổng cộng    353.044.036  989.177.521 
 

7. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 
    Đơn vị tính: VND
    SD 01/01/2010 Số phải nôp Số đã nộp SD 31/12/2010 

Thuế GTGT phải nộp    
-   

  
43.169.276 

   
27.805.639              15.363.637 

Thuế TNDN      
2.375.704.314 

  
4.399.431.613 

   
6.689.160.299              85.975.628 

Thuế Nhà đầu tư    
-   

  
8.884.732.812 

   
8.153.240.055             731.492.757 

Thuế TNCN thường xuyên    
49.419.126 

  
730.137.575 

   
719.562.645              59.994.056 

Thuế TNCN không thường 
xuyên 

   
9.916.000 

   
184.520.029 

    
184.822.963  

               9.613.066 

Thuế môn bài      
-   4.000.000 4.000.000                           -   

Tổng cộng  2.435.039.440 902.439.144 
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8. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán 
    31/12/2010 01/01/2010
    VND VND

Tiền nộp ban đầu 120.000.000 120.000.000 
Tiền nộp bổ sung 1.724.337.537 268.634.809 
Tiền lãi phân bổ trong năm 51.881.426                          -  

Tổng cộng    1.896.218.963 388.634.809 
 
9.    Các khoản phải thu 

   

Chỉ tiêu 

01/01/2010 Phát sinh trong kỳ 31/12/2010   

Tổng số 
Trong 
đó số 

quá hạn 

Số 
khó 
đòi 

Tăng  Giảm Tổng số 

Trong 
đó số 
quá 
hạn 

Số 
khó 
đòi 

Số dự 
phòng 
đã lập 

1.Phải thu của khách hàng -          -        -   219.311.479.293 132.401.846.377 86.909.632.916 - - - 
2.Phải thu hoạt động giao 
dịch chứng khoán 81.427.290.648  3.140.843.296  43.694.087.534  40.874.046.410  

- Phải thu của TTGDCK - - - - - - 
- Phải thu khách hàng về 
GDCK 74.606.991.881 - - 3.140.843.296 43.694.087.534 34.053.747.643 - - - 
- Phải thu tổ chức PHCK 
hoặc BLPHCK 6.820.298.767 - - - - 6.820.298.767 - - - 
- Phải thu Trung tâm lưu ký 
CK - - - - - - - - - 

- Phải thu thành viên khác. - - - - - - - - - 

2. Phải thu khác 27.803.746.281 - - 705.807.423.639 456.651.787.055 276.959.382.865 - - - 

Phải thu khác 27.803.746.281 705.807.423.639 456.651.787.055 276.959.382.865 

Tổng cộng 109.231.036.929  0  0  928.259.746.228  632.747.720.966  404.743.062.191           -           -            -   

 

10. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn 
    31/12/2010 01/01/2010
    VND VND

Kinh phí công đoàn  61.849.840  23.294.288
Bảo hiểm xã hội    20.944.349  32.946.629
Bảo hiểm y tế                               -  97.908
Bảo hiểm thất nghiệp                  2.075.152                           -  
Các khoản phải trả, phải nộp khác 310.853.148.277 4.284.566.591
Tổng cộng    310.938.017.618  4.340.905.416 
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11. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán 
    31/12/2010 01/01/2010
    VND VND

Phải trả tổ chức, cá nhân khác 106.181.374.969  153.743.341.074 
Hội sở Hà Nội    49.972.005.570  67.814.923.174 
Chi nhánh Hồ Chí Minh  56.209.369.399  85.928.417.900 

Tổng cộng    106.181.374.969  153.743.341.074 
 

12. Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu
Đơn vị tính: 

VND

Chỉ tiêu 
Phát sinh trong kỳ 

  01/01/2010 Tăng  Giảm 31/12/2010 

Vốn chủ sở hữu 
1.Vốn đầu tư của chủ sở 
hữu 

  
150.000.000.000 75.000.000.000 - 

  
225.000.000.000 

2.Thặng dư vốn cổ phần - - 20.000.000 
  

(20.000.000) 
8.Quỹ dự phòng tài chính - 702.379.363 - 702.379.363 
9.Quỹ khác thuộc vốn chủ sở 
hữu - 702.379.363 - 702.379.363 
10.Lợi nhuận sau thuế chưa 
phân phối 7.127.112.941 14.047.587.254 8.947.966.151 12.226.734.044 

Tổng cộng    157.127.112.941   
  

90.452.345.980  
   

8.967.966.151   238.611.492.770 
 

13. Cổ phiếu    Năm 2010 Năm 2009
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 22.500.000  15.000.000 
Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng: 22.500.000  15.000.000 

- Cổ phiếu phổ thông:  22.500.000  15.000.000 
- Cổ phiếu ưu đãi:                             -                           -  

Số lượng cổ phiếu được mua lại:                            -                           -  
- Cổ phiếu phổ thông:                            -                           -  
- Cổ phiếu ưu đãi:                            -                           -  

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:                            -                           -  
- Cổ phiếu phổ thông:                             -                           -  
- Cổ phiếu ưu đãi:                             -                           -  

   

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:                                                                10.000 VND 
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VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 
    Năm 2010 Năm 2009
    VND VND

Lợi nhuận kế toán trước thuế 18.447.018.867 25.256.720.667
Cổ tức nhận được trong năm 849.292.417 15.753.903.411
Lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp 17.597.726.450 9.502.817.256
Thuế suất thuế TNDN 25% 25%
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu 
thuế năm hiện hành 4.399.431.613 2.375.704.314

Tổng cộng     
4.399.431.613      2.375.704.314 

 

15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 
     Năm 2010 Năm 2009

Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp 14.047.587.254  22.881.016.353 
Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế 
toán để xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ 
đông sở hữu cổ phiếu phổ thông 

  
-                           -  

Các khoản điều chỉnh tăng 
  

-                           -  

Các khoản điều chỉnh giảm 
  

-                           -  
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ 
phiếu phổ thông 14.047.587.254  22.881.016.353 
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ 15.863.014  15.000 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu  
  

885,56  1.525.401 
 

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 
16. Các khoản tiền và tương đương tiền của nhà đầu tư gửi ngân hàng 

    Năm 2010 Năm 2009
    VND VND

Tiền gửi thanh toán bù trừ của NĐT 115.453.342.664  157.369.855.483 

Tổng cộng    115.453.342.664  157.369.855.483 
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VIII. Thông tin bổ sung khác  

17. Phải thu khác    
   31/12/2010 01/01/2010
   VND VND
   

Công ty Cổ phần tư vấn Anh 
  

22.198.750.000  
 

2.182.000.000 

Công ty CP Chứng khoán SME 
  

-  
 

16.000.000.000 
Công ty CP Đầu tư TC Công đoàn Dầu khí VN 
(PVFI) 

  
1.571.868.721  

 
1.571.868.721 

Công ty CP quản lý quỹ SME 
  

79.700.000.000  
 

825.000.000 
Công ty Hệ thống Tong Yang- Hàn 
Quốc 

  
-  

 
3.877.560 

CTY CP Ánh Dương VN 
   

-  
 

3.000.000 

Đặng Đình Hưng 
    

-  
 

7.040.000.000 
Tổng Công ty ĐT và KD vốn Nhà nước 
(SCIC) 

  
-  

 
178.000.000 

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Lộc 
Việt 

  
132.600  

 
-  

Công ty CP Thương mại Kinh Thành 
  

73.300.013.908  
 

-  

Dương Thanh Tùng 
   

8.699.108.333  
 

-  

Hội đồng quản trị công ty CP Chứng khoán SME 
  

5.881.636  
 

-  

Lê Xuân Tân (055C637799) 
  

4.971.110.556  
 

-  

Nguyễn Bá Thành 
   

1.136.861.111  
 

-  

Nguyễn Trường Quân 
   

13.670.577.778  
 

-  

Nhà đầu tư HN ứng trước tiền bán CK 
  

43.900.000.000  
 

-  

Phạm Thị Hòa (055C010186) 
  

16.221.728.889  
 

-  

Vũ Thị Mai Hương (055C633184) 
  

3.813.349.333  
 

-  

Yang Xiao Dong 
     

7.770.000.000  
 

-  

Tổng cộng    276.959.382.865  27.803.746.281 
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18. Trả trước người bán 
    31/12/2010 01/01/2010
    VND VND

Công ty Hệ thống Tong Yang Hàn Quốc  
-  9.763.022.857 

Công ty CP Vàng Quốc tế Triệu Phong (*) 10.500.000.000                          -  
Đối tượng khác 152.290.800            398.266.301 

Tổng cộng    10.652.290.800 10.161.289.158 

(*) Đây là khoản đầu tư mua cổ phiếu của Công ty CP Vàng Quốc tế Triệu Phong, tuy nhiên do 
Công ty Triệu Phong đang làm thủ tục pháp lý đối tên Công ty nên chưa xác nhận được khoản 
đầu tư này, đơn vị tạm theo dõi trên tài khoản 331. 

 

19. Phải trả người bán 
    31/12/2010 01/01/2010
    VND VND

Nguyễn Thị Bích Lan                            -  1.480.000.000 
Nguyễn Anh Tuấn 4.375.000.000                           -  
Công ty Hệ thống Tong Yang Hàn Quốc 1.895.356.816                           -  
Các đối tượng khác                            -  158.925.928 

Tổng cộng           6.270.356.816       1.638.925.928 
 

20. Thông tin so sánh  
Là số liệu được lấy từ Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2009 của Công ty Cổ phần Chứng 
khoán SME đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á, một số số liệu được phân 
loại lại cho phù hợp với hướng dẫn của Thông tư 162/2010/TT-BTC ngày 20/10/2010 của Bộ Tài 
chính. 
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  6. GIÅI TRçNH BÉO CÉO TÄI 
CHêNH & KIÕM TOÉN

Ki”m to∏n ÆÈc lÀp 
ß¨n vfi ki”m to∏n ÆÈc lÀp: C´ng ty TNHH Ki”m to∏n vμ T≠ v†n tμi ch›nh  

≥ ki’n ki”m to∏n ÆÈc lÀp: 

- Theo ˝ ki’n cÒa c´ng ty ki”m to∏n, b∏o c∏o tμi ch›nh Æ∑ ph∂n ∏nh trung th˘c vμ hÓp l˝ t◊nh 

h◊nh tμi ch›nh cÒa C´ng ty vμo ngμy 31 th∏ng 12 n®m 2010 cÚng nh≠ k’t qu∂ hoπt ÆÈng kinh 

doanh vμ t◊nh h◊nh l≠u chuy”n ti“n t÷ cho n®m tμi ch›nh 2010 k’t thÛc ngμy 31.12.2010, phÔ 

hÓp vÌi Chu»n m˘c K’ to∏n vμ H÷ thËng K’ to∏n Vi÷t Nam vμ tu©n thÒ c∏c quy Æfinh kh∏c v“ 

k’ to∏n c„ li™n quan 

C∏c nhÀn xät Æ∆c bi÷t (Th≠ qu∂n l˝): Kh´ng c„ 

Ki”m to∏n nÈi bÈ  
≥ ki’n ki”m to∏n nÈi bÈ 

- C∏c ki’n nghfi, Æ“ xu†t Æfinh k˙ cÒa ki”m to∏n nÈi bÈ v“ b∏o c∏o tμi ch›nh t◊nh h◊nh tμi ch›nh 

cÒa C´ng ty Æ∑ Æ≠Óc C´ng ty xem xät vμ chÿnh sˆa kfip thÍi vμ Æ«y ÆÒ; 

- Trong n®m, Ban Ki”m so∏t, BÈ phÀn ki”m so∏t nÈi bÈ kh´ng ph∏t hi÷n th†y d†u hi÷u b†t 

th≠Íng trong hoπt ÆÈng cÒa c´ng ty. M‰i hoπt ÆÈng Æ“u tu©n thÒ c∏c quy ch’ nÈi bÈ vμ quy 

Æfinh cÒa ph∏p luÀt v“ hoπt ÆÈng ch¯ng kho∏n. 

Ban Ki”m so∏t ÆÂng ˝ vÌi ˝ ki’n Æ∏nh gi∏ cÒa ki”m to∏n vi™n v“ t◊nh h◊nh hoπt ÆÈng vμ tμi ch›nh cÒa 

C´ng ty. 

C∏c nhÀn xät Æ∆c bi÷t: Kh´ng c„. 
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7. CÉC C§NG TY Cï LI£N QUAN

T◊nh h◊nh næm gi˜ vËn cÊ ph«n cÒa SMES vÌi c∏c c´ng ty li™n quan trong n®m 2010 nh≠ sau: 

C∏c c´ng ty 
SME c„ næm gĩ  

tr™n 50% cÊ ph«n vËn Æi“u 
l÷ 

C∏c c´ng ty 
c„ næm gĩ  tr™n 50% cÊ 

ph«n vËn Æi“u l÷ cÒa 
SME 

T◊nh h◊nh 
Æ«u t≠ vμo 

c∏c c´ng ty li™n quan 

Hoπt ÆÈng 
vμ t◊nh h◊nh tμi ch›nh c∏c 

c´ng ty li™n quan 

Kh´ng c„ Kh´ng c„ Kh´ng c„ Kh´ng c„ 

T›nh Æ’n ngμy 31/12/2010, SMES næm gi˜ d≠Ìi 50% cÊ ph«n vËn Æi“u l÷ cÒa c∏c c´ng ty sau: 

• SÎ Giao dfich Hμng h„a Vi÷t Nam 

• C´ng ty CÊ ph«n Ti’p vÀn SME 

• C´ng ty CÊ ph«n Ph∏t tri”n nguÂn l˘c Hoa Anh ßμo 

• C´ng ty CP ß«u t≠ SME 

• C´ng ty CÊ ph«n ß«u t≠ PKT Vi÷t Nam 

• C´ng ty CÊ ph«n VÀn t∂i VINACONEX  

• C´ng ty Qu∂n l˝ qu¸ SME (Æang chÍ ch†p thuÀn ch›nh th¯c chuy”n nh≠Óng tı ûy ban). 
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   8. T‡ CH`C & 
NH¢N S# 

 

Th∏ng 3/2010 HÈi ÆÂng qu∂n trfi C´ng ty Æ∑ th´ng qua vi÷c mi‘n nhi÷m ch¯c danh Ph„ TÊng Gi∏m 

ÆËc ÆËi vÌi ´ng Phπm ß¯c Thæng. 

Th∏ng 01/2011, v◊ l˝ do c∏ nh©n, ´ng Phπm Minh Tu†n Æ∑ c„ ß¨n xin tı nhi÷m tr◊nh HÈi ÆÂng 

qu∂n trfi, ngμy 24/01/2011 c∏c thμnh vi™n HÈi ÆÂng qu∂n trfi Æ∑ bi”u quy’t nh†t tr› ß¨n tı nhi÷m 

cÒa ´ng Phπm Minh Tu†n ÆÂng thÍi bÊ nhi÷m ´ng Phan Huy Ch› Æ∂m nhi÷m ch¯c danh TÊng Gi∏m 

ÆËc cÒa C´ng ty. 

Ngμy 19/3/2011, tπi k˙ ßπi hÈi cÊ Æ´ng th≠Íng ni™n n®m 2011 cÒa C´ng ty, cÊ Æ´ng Æ∑ bi”u 

quy’t th´ng qua vi÷c ´ng Phan Huy Ch› - ChÒ tfich HÈi ÆÂng qu∂n trfi ki™m ch¯c danh TÊng Gi∏m ÆËc 

cÒa C´ng ty. 
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T„m tæt l˝ lfich cÒa c∏c c∏ nh©n trong Ban Gi∏m ÆËc 
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Nguy‘n Thfi Ph≠¨ng Th∂o - Ph„ TÊng Gi∏m ÆËc 

Bμ Nguy‘n Thfi Ph≠¨ng Th∂o tËt nghi÷p Thπc s‹ qu∂n trfi kinh doanh chuy™n ngμnh Tμi ch›nh tπi ßπi 

h‰c Monash, Australia. VÌi ki’n th¯c s©u rÈng v“ l‹nh v˘c tμi ch›nh vμ g«n 15 n®m kinh nghi÷m 

trong l‹nh v˘c ng©n hμng - tμi ch›nh, bμ Nguy‘n Thfi Ph≠¨ng Th∂o Æ∑ tıng lμ Gi∏m ÆËc T≠ v†n tμi 

ch›nh Doanh nghi÷p tπi C´ng ty CP Ch¯ng kho∏n An B◊nh; Tr≠Îng phflng Qu∂n trfi rÒi ro; TrÓ l˝ Gi∏m 

ÆËc; PhÙ tr∏ch phflng T≠ v†n Tμi ch›nh doanh nghi÷p; Tr≠Îng phflng TÊng hÓp; Ph„ Tr≠Îng phflng 

Kinh doanh tπi C´ng ty Ch¯ng kho∏n Ng©n hμng Ngoπi th≠¨ng VN. 

§ng Phan Huy Ch› - TÊng Gi∏m ÆËc 

§ng Phan Huy Ch› lμ Thπc s¸ chuy™n ngμnh LuÀt Kinh t’, lμ thμnh vi™n ßoμn LuÀt s≠ Thμnh phË Hμ 

NÈi, Gi∏m ÆËc Trung t©m TrÓ giÛp ph∏p l˝ - Hi÷p hÈi Doanh nghi÷p nh· vμ vıa Vi÷t Nam. Hi÷n tπi 

§ng Phan Huy Ch› lμ ûy vi™n HÈi ÆÂng Qu∂n trfi Ng©n hμng Th≠¨ng mπi CÊ ph«n Sμi Gfln - Hμ NÈi 

(SHB). §ng Ch› Æ∑ tıng tham gia x©y d˘ng c∏c bÈ luÀt quan tr‰ng cÒa Vi÷t Nam nh≠: LuÀt D©n s˘, 

LuÀt Th≠¨ng mπi, LuÀt ß†t Æai, LuÀt Ch¯ng kho∏n cÚng nh≠ t≠ v†n v“ tμi ch›nh - Æ«u t≠ thμnh c´ng 

cho c∏c doanh nghi÷p thuÈc Hi÷p hÈi Doanh nghi÷p nh· vμ vıa Vi÷t Nam. 

§ng Nguy‘n Thanh Nam - Gi∏m ÆËc Chi Nh∏nh TP.HCM 

§ng tËt nghi÷p ßπi h‰c B∏ch Khoa, chuy™n ngμnh tin h‰c ¯ng dÙng, Æ∑ tıng tham d˘ nhi“u kh„a 

Æμo tπo chuy™n s©u v“ c´ng ngh÷ th´ng tin vμ qu∂n l˝ tπi Hoa K˙, Singapore. §ng Nam t≠̀ng lμ 

Tr≠Îng phflng qu∂n l˝ h÷ thËng, Tr≠Îng phflng Gi∂i ph∏p c´ng ngh÷ tπi C´ng ty Intergraph Vietnam 

(M¸); Gi∏m ÆËc BÈ phÀn Gi∂i ph∏p Hπ t«ng th´ng tin, C´ng ty Cre-dent Technology Asia.  
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SË l≠Óng nh©n vi™n vμ ch›nh s∏ch ÆËi vÌi ng≠Íi lao ÆÈng 

TÊng sË c∏n bÈ nh©n vi™n C´ng ty t›nh Æ’n 31/12/2010 lμ 133 nh©n vi™n (trong Æ„: HÈi sÎ ch›nh 

tπi Hμ NÈi lμ 80 ng≠Íi vμ Chi nh∏nh lμ 53 ng≠Íi). T◊nh h◊nh nh©n s˘ cÒa SMES trong thÍi gian qua 

Æ∑ d«n Æi vμo Ên Æfinh, Æ„ng g„p t›ch c˘c cho hoπt ÆÈng kinh doanh cÒa C´ng ty. 

SMES Æ∑ vμ Æang th˘c hi÷n Æi“u chÿnh, c¨ c†u lπi ÆÈi ngÚ nh©n s˘ cho phÔ hÓp vÌi s˘ ph∏t tri”n 

hoπt ÆÈng kinh doanh trong t◊nh h◊nh mÌi. BÈ m∏y hμnh ch›nh - nh©n s˘ Æ∑ Æ≠Óc tinh gi∂n, g‰n 

nhã nhªm tÀp trung nh©n s˘ cho c∏c bÈ phÀn kinh doanh vμ hÁ trÓ tr˘c ti’p cho kinh doanh bao 

gÂm: 

• Th˘c hi÷n duy tr◊ vμ ph∏t tri”n nh©n s˘ c„ ch†t l≠Óng cao, gi∂m thi”u nh˜ng c∏ nh©n thi’u 

tinh th«n tr∏ch nhi÷m ho∆c kh´ng th›ch nghi Æ≠Óc vÌi m´i tr≠Íng cÒa SMES. 

• Ti’p tÙc tuy”n dÙng th™m nh˜ng ¯ng vi™n c„ n®ng l˘c, tr◊nh ÆÈ vμ t©m huy’t vÌi hoπt 

ÆÈng ch¯ng kho∏n vμo lμm vi÷c tπi SMES. 

• Tπo Æi“u ki÷n cho c∏n bÈ nh©n vi™n c∏c phflng nghi÷p vÙ tham gia h‰c mi‘n ph› vμ thi l†y 

ch¯ng chÿ c∏c kho∏ Æμo tπo chuy™n m´n nghi÷p vÙ Ch¯ng kho∏n. 

• Nghi™n c¯u, x©y d˘ng vμ tri”n khai th˘c hi÷n c∏c ch›nh s∏ch l≠¨ng, th≠Îng ≠u Æ∑i nhªm 

khuy’n kh›ch tinh th«n lμm vi÷c vμ s˘ gæn b„ cÒa ÆÈi ngÚ nh©n vi™n vÌi t≠¨ng lai cÒa 

SMES. 

• Toμn bÈ c∏n bÈ nh©n vi™n Æ“u Æ≠Óc h≠Îng Æ«y ÆÒ c∏c ch›nh s∏ch b∂o hi”m x∑ hÈi vμ b∂o 

hi”m y t’. Thu nhÀp b◊nh qu©n Æπt 10.111.034 ÆÂng/ng≠Íi/th∏ng.  

• C´ng ty th≠Íng xuy™n hÁ trÓ c∏n bÈ nh©n vi™n thi ch¯ng chÿ chuy™n m´n, ch¯ng chÿ hμnh 

ngh“, tÊ ch¯c th®m h·i hi’u hÿ, tÊ ch¯c t∆ng quμ nh©n dfip sinh nhÀt, c∏c ngμy l‘ trong 

n®m ÆÈng vi™n tinh th«n cho CBNV.  

• C∏c thμnh vi™n cÒa Ban Gi∏m ÆËc Æ≠Óc h≠Îng thu nhÀp bao gÂm l≠¨ng, th≠Îng nh≠ m‰i 

c∏n bÈ nh©n vi™n, ngoμi ra kh´ng c„ quy“n lÓi g◊ kh∏c.  
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  9. TH§NG TIN C‡ ß§NG VÄ 

HóI ß¤NG QUÅN TRë, BAN 
KIÕM SOÉT

• THÄNH VI£N HóI ß¤NG QUÅN TRë 

§ng Phan Huy Ch› - ChÒ tfich HÈi ÆÂng qu∂n trfi 

(Xem th´ng tin v“ thμnh vi™n Ban Gi∏m ÆËc) 

§ng Nguy‘n Thanh Nam - Ph„ chÒ tfich HÈi ÆÂng qu∂n trfi  

(Xem th´ng tin v“ thμnh vi™n Ban Gi∏m ÆËc) 

§ng Phπm Minh Tu†n - U˚ vi™n chuy™n tr∏ch HÈi ÆÂng qu∂n trfi  

§ng Phπm Minh Tu†n Æ∑ tıng gi˜ vfi tr› Tr≠Îng phflng Qu∂n l˝ Tμi ch›nh cÒa U˚ ban Ch¯ng kho∏n 

Nhμ n≠Ìc, tham gia vμo c´ng t∏c x©y d˘ng c¨ ch’, ch›nh s∏ch Æi“u chÿnh hoπt ÆÈng cÚng nh≠ 

tham gia hoπch Æfinh chi’n l≠Óc ph∏t tri”n cÒa thfi tr≠Íng ch¯ng kho∏n Vi÷t Nam (1997-2006). 

§ng Tu†n tËt nghi÷p ßπi h‰c Tμi ch›nh - K’ to∏n Hμ NÈi, ßπi h‰c Ngoπi ng˜ vμ Thπc s¸ kinh t’ ßπi 

h‰c Libre de Bruxelles (Solvay Business School - Bÿ). 

§ng Ng´ S¸ Quang - U˚ vi™n HÈi ÆÂng qu∂n trfi ÆÈc lÀp 

§ng Quang tıng lμ gi∂ng vi™n Tr≠Íng ßπi h‰c S≠ phπm K¸ thuÀt Thμnh phË HCM; tham gia nghi™n 

c¯u tπi Trung t©m nghi™n c¯u Ho∏ m…u B∏ch khoa; tıng gi˜ ch¯c vÙ Ph„ Gi∏m ÆËc Trung t©m ¯ng 

dÙng VINACONEX vμ lμ TÊng Gi∏m ÆËc C´ng ty TNHH S¨n KOVA. 

Th∏ng 02/2011 v◊ l˝ do c∏ nh©n, ´ng Ng´ S¸ Quang Æ∑ c„ ß¨n xin tı nhi÷m tr◊nh HßQT, tπi k˙ ßπi 

hÈi cÊ Æ´ng th≠Íng ni™n n®m 2011 c∏c cÊ Æ´ng Æ∑ ti’n hμnh b«u ´ng Phπm HÂng S¨n thay th’ 

cho ´ng Ng´ S¸ Quang. 
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§ng Hoμng Ti’n LÓi - U˚ vi™n HÈi ÆÂng qu∂n trfi ÆÈc lÀp   

§ng Hoμng Ti’n LÓi tËt nghi÷p chuy™n ngμnh qu∂n trfi kinh doanh, ki”m to∏n, t≠ v†n tμi ch›nh, ng©n 

hμng, Æ«u t≠. §ng LÓi tıng tham gia phÙ tr∏ch cung c†p dfich vÙ ki”m to∏n, t≠ v†n tμi ch›nh, ng©n 

hμng cho kh∏ch hμng tπi C´ng ty KPMG, Vi÷t nam, Malaysia, New Zealand; C´ng ty Ki”m to∏n Vi÷t 

nam, Thμnh vi™n Deloitte Touche Tohmatsu. §ng LÓi hi÷n lμ ki”m to∏n vi™n, Gi∏m ÆËc C´ng ty TNHH 

Mekong, Vi÷t Nam (T≠ v†n & Ki”m to∏n) 

Th∏ng 02/2011 v◊ l˝ do c∏ nh©n, ´ng Hoμng Ti’n LÓi Æ∑ c„ ß¨n xin tı nhi÷m tr◊nh HßQT, tπi k˙ ßπi hÈi cÊ 

Æ´ng th≠Íng ni™n n®m 2011 c∏c cÊ Æ´ng Æ∑ ti’n hμnh b«u ´ng Nguy‘n QuËc ßπt thay th’ cho ´ng Hoμng 

Ti’n LÓi. 

Hoπt ÆÈng cÒa HÈi ÆÂng Qu∂n trfi 

C∏c phi™n h‰p HßQT Æ≠Óc di‘n ra th≠Íng k˙ tπi trÙ sÎ cÒa C´ng ty. Trong mÈt sË tr≠Íng hÓp Æ∆c bi÷t, 

c∏c thμnh vi™n ti’n hμnh trao ÆÊi vÌi nhau th´ng qua c∏c ph≠¨ng ti÷n truy“n th´ng (Internet, e-mail, 

Æi÷n thoπi..) Æ” th∂o luÀn v“ t◊nh h◊nh hoπt ÆÈng cÒa C´ng ty nhªm Æ≠a ra nh˜ng quy’t Æfinh kfip thÍi 

nh†t. Hoπt ÆÈng cÙ th” cÒa HÈi ÆÂng qu∂n trfi:  

• Th´ng qua k’ hoπch kinh doanh n®m vμ chi’n l≠Óc kinh doanh trung hπn; 

• X©y d˘ng vμ ban hμnh c∏c quy tr◊nh, quy ch’ qu∂n trfi quan tr‰ng cÒa C´ng ty; 

• Chÿ Æπo Ban Gi∏m ÆËc lÀp hÂ s¨ Æ®ng k˝ ni™m y’t cÊ phi’u SME tr™n sμn Giao dfich cÒa SÎ 

Giao dfich Ch¯ng kho∏n Hμ NÈi (HNX); 

• X©y d˘ng ph≠¨ng ∏n ph∏t hμnh t®ng vËn Æi“u l÷ theo Òy quy“n cÒa ßπi hÈi ÆÂng cÊ Æ´ng; 

• Th´ng qua c∏c Æ“ xu†t bÊ nhi÷m c∏c ch¯c danh qu∂n l˝. 

Hoπt ÆÈng cÒa thμnh vi™n HÈi ÆÂng Qu∂n trfi ÆÈc lÀp kh´ng Æi“u hμnh 

VÌi 03 thμnh vi™n ÆÈc lÀp kh´ng Æi“u hμnh b∂o Æ∂m cho HÈi ÆÂng qu∂n trfi ÆÈc lÀp vÌi Ban Æi“u 

hμnh vμ tÀp trung vμo Æfinh h≠Ìng, nghi™n c¯u chi’n l≠Óc ph∏t tri”n dμi hπn cÒa C´ng ty ÆÂng thÍi 

t®ng c≠Íng t›nh minh bπch trong c´ng t∏c qu∂n trfi cÒa HßQT.  

S˘ tham gia cÒa thμnh vi™n HÈi ÆÂng Qu∂n trfi ÆÈc lÀp kh´ng Æi“u hμnh kh´ng nh˜ng th” hi÷n Æfinh 

h≠Ìng ph∏t tri”n l©u dμi, thu hÛt ng≠Íi tμi cÒa C´ng ty mμ cÚng th” hi÷n r‚ s˘ kh∏ch quan cÒa 

thμnh vi™n HÈi ÆÂng Qu∂n trfi ÆÈc lÀp kh´ng Æi“u hμnh trong vi÷c b∂o v÷ lÓi ›ch cÒa t†t c∂ c∏c cÊ 

Æ´ng c„ g„p vËn tπi c´ng ty. 
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Hoπt ÆÈng cÒa c∏c ti”u ban trong HÈi ÆÂng Qu∂n trfi 

GiÛp vi÷c cho HÈi ÆÂng Qu∂n trfi c„ HÈi ÆÂng Æ«u t≠ vÌi ch¯c n®ng tham m≠u cho HÈi ÆÂng qu∂n trfi 

trong hoπt ÆÈng g„p vËn Æ«u t≠ ra b™n ngoμi cÒa c´ng ty nh≠ ph™ duy÷t c∏c hπn m¯c vμ giao dfich 

Æ«u t≠, t≠ v†n cho HÈi ÆÂng Qu∂n trfi vμ ChÒ tfich HÈi ÆÂng Qu∂n trfi trong mÈt sË d˘ ∏n Æ«u t≠ cÙ th”.  
 

• THÄNH VI£N BAN KIÕM SOÉT 

Tπi k˙ ßπi hÈi ÆÂng cÊ Æ´ng th≠Íng ni™n n®m 2010 ngμy 26/3/2010 c∏c CÊ Æ´ng Æ∑ ti’n hμnh b«u 

Ban Ki”m so∏t mÌi (do nhi÷m k˙ Ban Ki”m so∏t cÚ k’t thÛc). C∏c thμnh vi™n BKS n®m 2010 cÒa SMES 

gÂm c∏c ´ng/bμ sau: 

§ng NGUYŸN QUˇC TUƒN - Tr≠Îng Ban ki”m so∏t 

§ng Nguy‘n QuËc Tu†n lμ Thπc s¸ QTKD, Cˆ nh©n kinh t’, Ki”m to∏n. ß∑ c„ nhi“u n®m kinh nghi÷m 

trong l‹nh v˘c k’ to∏n ki”m to∏n tπi c∏c vfi tr› K’ to∏n tr≠Îng C´ng ty TNHH Interior 

Joinery&Furniture, Tr≠Îng phflng TCKT C´ng ty TNHH Hoya Glass Disk Vietnam. Hi÷n nay ´ng Æang lμ 

ChÒ tfich HßQT, Ph„ TGß C´ng ty TNHH Ki”m to∏n HÔng V≠¨ng. 

V◊ l˝ do c∏ nh©n, th∏ng 02/2011 ´ng Nguy‘n QuËc Tu†n Æ∑ c„ ß¨n xin tı nhi÷m tr◊nh HßQT, tπi k˙ 

ßπi hÈi cÊ Æ´ng th≠Íng ni™n n®m 2011 c∏c cÊ Æ´ng Æ∑ ti’n hμnh b«u bμ Nguy‘n Thfi H∂i Y’n thay 

th’ cho ´ng Nguy‘n QuËc Tu†n. 

Bμ L£ THë MINH - Thμnh vi™n Ban ki”m so∏t 

Bμ L™ Thfi Minh lμ cˆ nh©n kinh t’ Æ∑ c„ nhi“u n®m kinh nghi÷m lμm k’ to∏n tπi c∏c vfi tr›: PhÙ tr∏ch 

k’ to∏n x› nghi÷p c¨ Æi÷n thuÈc TÊng c´ng ty c¨ kh› thÒy lÓi BÈ Tμi ch›nh vμ K’ to∏n tr≠Îng tπi C´ng 

ty CÊ ph«n T≠ v†n Anh.  

Bμ ßÖNG THë LAN THANH - Thμnh vi™n Ban ki”m so∏t 

Bμ ß∆ng Thfi Lan Thanh lμ cˆ nh©n tμi ch›nh k’ to∏n, Æ∑ tıng lμ trÓ l˝ ki”m to∏n C´ng ty T≠ v†n vμ 
ki”m to∏n Mekong. 

V◊ l˝ do c∏ nh©n, th∏ng 02/2011 bμ ß∆ng Thfi Lan Thanh Æ∑ c„ ß¨n xin tı nhi÷m tr◊nh HßQT, tπi k˙ 

ßπi hÈi cÊ Æ´ng th≠Íng ni™n n®m 2011 c∏c cÊ Æ´ng Æ∑ ti’n hμnh b«u bμ Phan Thfi Minh Giang thay 

th’ cho bμ ß∆ng Thfi Lan Thanh. 
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Hoπt ÆÈng cÒa Ban ki”m so∏t, Ki”m so∏t vi™n 

Quy ch’ hoπt ÆÈng cho phäp Ban Ki”m so∏t c„ th” xem xät toμn di÷n hoπt ÆÈng cÒa c´ng ty cÚng 

nh≠ Æ∑ lμm vi÷c tr˘c ti’p vÌi HÈi ÆÂng qu∂n trfi, Ban Gi∏m ÆËc Æ” næm r‚ h¨n t◊nh h◊nh hoπt ÆÈng 

cÒa c´ng ty, phÙc vÙ cho vi÷c b∏o c∏o ßπi hÈi ÆÂng cÊ Æ´ng trong c∏c cuÈc h‰p th≠Íng ni™n hμng 

n®m.  

Trong n®m 2010, Ban Ki”m so∏t ch›nh th¯c hoπt ÆÈng vμ cung c†p s˘ Æ∂m b∂o th´ng tin Æ«y ÆÒ v“ 

b∏o c∏o tμi ch›nh n®m cÒa C´ng ty sau khi Æ∑ Æ≠Óc c¨ quan ki”m to∏n ÆÈc lÀp ki”m tra c´ng nhÀn. 

 Xem xät t›nh phÔ hÓp cÒa c∏c Nghfi quy’t, Quy’t Æfinh cÒa HÈi ÆÂng qu∂n trfi, Ban Gi∏m ÆËc 

trong c´ng t∏c qu∂n trfi Æi“u hμnh; ki”m tra, gi∏m s∏t tr◊nh t˘ thÒ tÙc ban hμnh c∏c v®n b∂n 

cÒa c´ng ty phÔ hÓp vÌi quy Æfinh cÒa ph∏p luÀt vμ ßi“u l÷; 

 Ki”m tra, Æ∏nh gi∏ vi÷c qu∂n l˝, Æi“u hμnh th˘c hi÷n nhi÷m vÙ kinh doanh n®m 2010 cÒa 

HÈi ÆÂng qu∂n trfi vμ Ban Gi∏m ÆËc;  

 Tham d˘ c∏c cuÈc h‰p HÈi ÆÂng qu∂n trfi vμ ki’n nghfi HÈi ÆÂng qu∂n trfi, Ban Gi∏m ÆËc th˘c 

hi÷n mÈt sË thay ÆÊi trong c´ng t∏c qu∂n l˝ Æi“u hμnh;  

 Xem xät c∏c b∏o c∏o tμi ch›nh tıng qu˝ vμ c∂ n®m cÒa C´ng ty, b∏o c∏o ki”m to∏n vμ danh 

s∏ch c∏c bÛt to∏n Æi“u chÿnh cÒa ki”m to∏n; 

 Ch†t v†n K’ to∏n tr≠Îng C´ng ty v“ c∏c v†n Æ“ b†t th≠Íng li™n quan Æ’n b∏o c∏o tμi ch›nh 

vμ ch›nh s∏ch k’ to∏n cÒa C´ng ty;  

 Ki”m tra t›nh hÓp l˝, hÓp ph∏p ÆËi vÌi c∏c hoπt ÆÈng kinh doanh cÒa C´ng ty trong n®m 

2010;  

 Xem xät B∏o c∏o k’t qu∂ hoπt ÆÈng kinh doanh cÒa HÈi ÆÂng qu∂n trfi tr◊nh ßπi hÈi ÆÂng cÊ 

Æ´ng.  

T†t c∂ thμnh vi™n Ban Ki”m so∏t Æ“u lμ thμnh vi™n ÆÈc lÀp, kh´ng ki™m nhi÷m b†t k˙ ch¯c danh 

Æi“u hμnh nμo tπi C´ng ty. ß∆c Æi”m nμy khi’n cho hoπt ÆÈng cÒa Ban Ki”m so∏t mang t›nh ÆÈc lÀp 

r†t cao, kh´ng bfi ∂nh h≠Îng bÎi HÈi ÆÂng qu∂n trfi, Ban Æi“u hμnh.. ß©y cÚng lμ Æi”m chung trong 

hoπt ÆÈng cÒa Ban Ki”m so∏t cÒa Æa sË c∏c c´ng ty cÊ ph«n hi÷n nay.  
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ThÔ lao vμ c∏c kho∂n lÓi ›ch kh∏c vμ chi ph› cho thμnh vi™n HßQT, thμnh vi™n Ban ki”m so∏t vμ Ki”m 

so∏t vi™n 

• Trong thÍi gian thfi tr≠Íng ch¯ng kho∏n g∆p nhi“u kh„ kh®n, hoπt ÆÈng kinh doanh cÒa C´ng 

ty kh´ng mang lπi hi÷u qu∂ c∏c thμnh vi™n HÈi ÆÂng Qu∂n trfi, Ban Ki”m so∏t Æ∑ t˘ nguy÷n 

kh´ng nhÀn thÔ lao (tı th∏ng 10/2008 Æ’n th∏ng 9/2009) nhªm g„p ph«n cÔng C´ng ty 

v≠Ót qua giai Æoπn kh„ kh®n. SË l≠Óng thμnh vi™n HÈi ÆÂng Qu∂n trfi, Ban Ki”m so∏t/Ki”m 

so∏t vi™n, Ban Gi∏m ÆËc Æ∑ c„ ch¯ng chÿ Æμo tπo v“ qu∂n trfi c´ng ty.  

• Tπi SME Securities, c∏c thμnh vi™n trong HÈi ÆÂng Qu∂n trfi nh≠ Æ∑ giÌi thi÷u Î ph«n tr™n Æ“u 

lμ nh˜ng c∏ nh©n Æ≠Óc Æμo tπo vÌi Æ«y ÆÒ bªng c†p, ch¯ng chÿ chuy™n m´n phÙc vÙ cho 

hoπt ÆÈng qu∂n l˝ c∏c hoπt ÆÈng kinh doanh. CÙ th” thμnh vi™n HÈi ÆÂng Qu∂n trfi bao gÂm 

nhi“u thμnh vi™n c„ s˘ chuy™n s©u v“ nhi“u l‹nh v˘c kh∏c nhau nh≠ qu∂n trfi kinh doanh, 

luÀt, tμi ch›nh k’ to∏n, c´ng ngh÷ th´ng tin, ki”m to∏n, ng©n hμng vμ nghi™n c¯u. 

• Trong Æ„ bao gÂm c∂ thμnh vi™n HÈi ÆÂng Qu∂n trfi ÆÈc lÀp giÛp t®ng c≠Íng t›nh ÆÈc lÀp, 

kh∏ch quang cÒa c´ng t∏c qu∂n l˝, gi∏m s∏t vÌi Ban Æi“u hμnh. 

• Thμnh vi™n Ban Gi∏m ÆËc Æ“u lμ nh˜ng c∏ nh©n c„ tr◊nh ÆÈ chuy™n m´n nghi÷p vÙ v“ ch¯ng 

kho∏n, tμi ch›nh k’ to∏n phÙc vÙ cho c´ng t∏c Æi“u hμnh tπi C´ng ty. 

• Thμnh vi™n Ban Ki”m so∏t Æ∑ Æ∂m b∂o c„ thμnh vi™n lμ ki”m to∏n vi™n ho∆c tıng gi˜ ch¯c 

vÙ k’ to∏n theo quy Æfinh v“ thμnh vi™n Ban Ki”m so∏t. 

• C∏c ki”m so∏t vi™n tπi C´ng ty cÚng lμ nh˜ng c∏ nh©n tËt nghi÷p c∏c chuy™n ngμnh v“ k’ 

to∏n, luÀt vμ c„ kinh nghi÷m hoπt ÆÈng trong l‹nh v˘c ki”m so∏t. 

K’ hoπch Æ” t®ng c≠Íng hi÷u qu∂ trong hoπt ÆÈng qu∂n trfi c´ng ty 

NhÀn th¯c Æ≠Óc t«m quan tr‰ng cÒa vi÷c t®ng c≠Íng hi÷u qu∂ trong c´ng t∏c qu∂n trfi, C´ng ty Æ∑ c„ 

k’ hoπch rμ so∏t ph©n c´ng t∏ch bi÷t ch¯c n®ng qu∂n trfi vμ ch¯c n®ng Æi“u hμnh Æ” Æ∂m b∂o c∏c 

thμnh vi™n HÈi ÆÂng qu∂n trfi hoμn thμnh tËt ch¯c n®ng, nhi÷m vÙ. 

X©y d˘ng c∏c ti™u ch› thÛc Æ»y vai trfl cÒa Ban Ki”m so∏t vμ c∏c thμnh vi™n HÈi ÆÂng qu∂n trfi ÆÈc lÀp 

kh´ng mang t›nh Æi“u hμnh Æ” Æ∂m b∂o n©ng cao vai trfl c∏c bÈ phÀn. 
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Giao dfich cÒa thμnh vi™n HÈi ÆÂng qu∂n trfi 

ß’n ngμy 31/12/2010, vËn Æi“u l÷ cÒa C´ng ty lμ 225.000.000.000 ÆÂng (hai tr®m hai m≠¨i l®m t˚ 

ÆÂng Vi÷t Nam), Æ≠Óc chia thμnh 22.500.000 cÊ ph«n.  

 Tı ngμy 01/02/2010 Æ’n ngμy 10/02/2010, ´ng Hoμng Ti’n LÓi - Thμnh vi™n HÈi ÆÂng qu∂n 

trfi Æ∑ ti’n hμnh chuy”n nh≠Óng 150.000 cÊ ph«n Æang næm gi˜ cho cÊ Æ´ng kh∏c. Sau khi 

chuy”n nh≠Óng, sË l≠Óng cÊ ph«n ´ng Hoμng Ti’n LÓi cfln næm gi˜ lμ 138.000 cÊ ph«n. 

 Ngμy 29/10/2010, trong qu∏ tr◊nh C´ng ty ph∏t hμnh cÊ phi’u cho cÊ Æ´ng hi÷n h˜u t®ng vËn 

Æi“u l÷, ´ng Hoμng Ti’n LÓi - U˚ vi™n HÈi ÆÂng qu∂n trfi ti’n hμnh chuy”n nh≠Óng 138.000 

quy“n mua cÊ ph«n t≠¨ng ¯ng vÌi 69.000 cÊ ph«n cho cÊ Æ´ng kh∏c.   

 Ngμy 01/11/2010, trong qu∏ tr◊nh C´ng ty ph∏t hμnh cÊ phi’u cho cÊ Æ´ng hi÷n h˜u t®ng vËn 

Æi“u l÷, ´ng Phπm Minh Tu†n - U˚ vi™n HÈi ÆÂng qu∂n trfi ti’n hμnh chuy”n nh≠Óng 300.000 

quy“n mua cÊ ph«n t≠¨ng ¯ng vÌi 150.000 cÊ ph«n cho cÊ Æ´ng kh∏c.   

Ngoμi ra, trong n®m 2010 cfln ph∏t sinh mÈt sË giao dfich chuy”n nh≠Óng cÊ ph«n li™n quan Æ’n cÊ 

Æ´ng lÌn nh≠ sau: 

 Ngμy 20/5/2010, ´ng Nguy‘n B∏ Thμnh - CÊ Æ´ng lÌn Æ∑ ti’n hμnh chuy”n nh≠Óng 400.000 cÊ 

ph«n Æang næm gi˜ cho cÊ Æ´ng kh∏c. Sau khi chuy”n nh≠Óng, sË l≠Óng cÊ ph«n ´ng Nguy‘n 

B∏ Thμnh cfln næm gi˜ lμ 352.200 cÊ ph«n. 

 Ngμy 01/11/2010, trong qu∏ tr◊nh C´ng ty ph∏t hμnh cÊ phi’u cho cÊ Æ´ng hi÷n h˜u t®ng vËn 

Æi“u l÷, C´ng ty CP ß«u t≠ vμ Th≠¨ng mπi quËc t’ Nam S¨n - CÊ Æ´ng lÌn Æ∑ ti’n hμnh chuy”n 

nh≠Óng 833.990 quy“n mua cÊ ph«n t≠¨ng ¯ng vÌi 416.995 cÊ ph«n cho cÊ Æ´ng kh∏c.   

T˚ l÷ sÎ h˜u cÊ ph«n 

Tπi thÍi Æi”m 31/12/2010 t˚ l÷ sÎ h˜u cÊ ph«n cÒa c∏c thμnh vi™n HÈi ÆÂng qu∂n trfi nh≠ sau 
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