
 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2010 
(Ban hành kèm theo Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010  

của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL 

----------------------*---------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Hà nội, ngày 15 tháng 04 năm 2011 



   

                                                                                                                                          BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2010                                                BẢN CÁO BẠCH 

 

         
2 

MỤC LỤC  NỘI DUNG  

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ..................................................................... 4 

1. Những sự kiện quan trọng ............................................................................................... 4 

2. Quá trình phát triển ......................................................................................................... 4 

2.1. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty......................................................... 4 

2.2. Tình hình hoạt động ........................................................................................... 5 

3. Định hướng phát triển ..................................................................................................... 5 

3.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty ...................................................................... 5 

3.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn ............................................................... 5 

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ..................................................................... 7 

1. Những nét nổi bật trong hoạt động kinh doanh năm 2010.............................................. 7 

2. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2010 ......................................................................... 7 

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm 2010........................................................................ 8 

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai .......................................................................... 8 

4.1. Nhận định triển vọng kinh doanh năm 2011 ....................................................... 8 

4.2. Kế hoạch hoạt động năm 2011 ......................................................................... 10 

III. BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC ........................................................................ 12 

1. Báo cáo tình hình tài chính năm 2010........................................................................... 12 

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 ........................................................ 13 

2.1. Hoạt động môi giới .......................................................................................... 13 

2.2. Hoạt động tự doanh, đầu tư góp vốn ................................................................ 14 

2.3. Hoạt động tư vấn ............................................................................................. 15 

2.4. Hoạt động khác ................................................................................................ 16 

3. Kế hoạch phát triển trong năm 2011 ............................................................................. 16 

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2010 ................................................... 18 

V. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ ............................................................................................ 18 

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty .......................................................................................... 18 

2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành ................................................... 18 

3. Quyền lợi và nghĩa vụ của Ban Tổng Giám đốc ........................................................... 21 

4. Cơ cấu và chính sách lao động của Công ty ................................................................. 22 

VI. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG, THÀNH VIÊN GÓP VỐN & QUẢN TRỊ CÔNG TY.24 

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty .................................................................. 24 

1.1. Cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty ................................. 24 



   

                                                                                                                                          BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2010                                                BẢN CÁO BẠCH 

 

         
3 

1.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị ..................................................................... 24 

1.3. Hoạt động của Ban kiểm soát ........................................................................... 26 

1.4. Kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị Công ty ..................... 27 

1.5. Thù lao, lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành 

Công ty ........................................................................................................................ 28 

1.6. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên Hội đồng quản trị Công ty tính đến ngày 

31/03/2011 .................................................................................................................. 28 

2. Dữ liệu thống kê về cổ đông của Công ty ..................................................................... 28 

2.1. Thông tin về cổ đông sáng lập tính đến 31/3/2011 ............................................ 29 

2.2. Thông tin về cổ đông nước ngoài tính đến 31/3/2011........................................ 29 

 

 



   

                                                                                                                                          BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2010                                                BẢN CÁO BẠCH 

 

         
4 

I .  LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY  

1. Những sự kiện quan trọng 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall được chính thức thành lập theo Giấy phép số 

86/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20/12/2007; Giấy phép thành lập 

và hoạt động điều chỉnh số 303/UBCK – GP cấp ngày 24/2/2010 với các nghiệp vụ: Môi giới 

chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Bảo lãnh phát hành và 

Lưu ký chứng khoán. 

Cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall là các doanh nghiệp danh tiếng 

có tiềm lực tài chính lớn, gồm có: Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu viễn thông, Tổng Công 

ty Đức Giang, và một số cổ đông cá nhân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – 

ngân hàng. Ngoài ra, WSS còn nhận được sự quan tâm chiến lược từ nhiều tổ chức tài chính 

trong nước và quốc tế. 

Giới thiệu về Công ty: 

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall 

- Tên Tiếng Anh: Wall Street Securities Company 

- Logo:   

- Vốn điều lệ: 503.000.000.000 VND (Năm trăm lẻ ba tỷ đồng) 

- Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

- Điện thoại: (84.4) 3824 8686/ 3936 7083 Fax: (84.4) 3936 7082 

- Email: info@wss.com.vn  

 Website: http://www.wss.com.vn 

- Mã số thuế: 0102590252 

- Thời gian hoạt động của Công ty: Không giới hạn 

2. Quá trình phát triển 

2.1. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty 

 Môi giới chứng khoán 

 Tư vấn đầu tư chứng khoán 

 Lưu ký chứng khoán 

 Nghiên cứu – phân tích 

 Tư vấn thâu tóm và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) 

 Tư vấn tài chính doanh nghiệp 

 Dịch vụ hỗ trợ tài chính 

mailto:info@wss.com.vn
http://www.wss.com.vn/
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 Bảo lãnh phát hành  

2.2. Tình hình hoạt động 

- Ngày 30/1/2008, WSS trở thành thành viên giao dịch thứ 65 của Trung tâm Giao dịch 

Chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 45/QĐ-TTGDHN. 

- Ngày 29/2/2008, Tổng Giám đốc Trần Đắc Sinh đã ký Quyết định số 73/QĐ-

SGDHCM chấp nhận WSS là thành viên giao dịch thứ 73 của Sở Giao dịch Chứng 

khoán TPHCM. 

- Tháng 11/2009, WSS thực hiện chào bán 19,8 triệu cổ phiếu ra công chúng, tăng vốn 

Điều lệ từ 168 tỷ đồng lên 366 tỷ đồng. 

- Ngày 15/12/2009, WSS chính thức niêm yết 16,8 triệu cổ phiếu trên SGDCK Hà Nội. 

- Ngày 1/6/2010, Chi nhánh Sài Gòn của Chứng khoán Phố Wall chính thức khai 

trương tại địa chỉ số 255 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.HCM.   

- Ngày 09/7/2010, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (WSS) ký kết thỏa thuận 

hợp tác toàn diện với Công ty Chứng khoán Alba-ace (Nhật Bản). 

- Ngày 8/8/2010, Chứng khoán Phố Wall khai trương Phòng Giao dịch Hoàn Kiếm tại 

địa chỉ 46 Ngô Quyền, Hà Nội. 

- Ngày 25/01/2011, WSS được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều 

chính- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 07/GPĐC- 

UBCKNN với số vốn điều lệ là 503.000.000.000 đồng. 

3. Định hƣớng phát triển 

3.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

- Xây dựng thị trường chứng khoán, quan hệ hợp tác hiệu quả, bền vững và minh bạch; 

làm cầu nối giữa các nhà đầu tư trong, ngoài nước, các định chế tài chính và các 

doanh nghiệp nhằm mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng, cán bộ nhân viên và cổ 

đông của Công ty; 

- Xây dựng và gìn giữ uy tín của công ty bằng sự chuyên nghiệp, chính trực và cẩn 

trọng trong từng hành động; 

- Chăm lo, bồi dưỡng nâng cao năng lực các thành viên Công ty nhằm xây dựng tập thể 

trình độ chuyên nghiệp cao, đoàn kết và có tinh thần đồng đội. 

3.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

- Thu hút và xây dựng đội ngũ nhân lực có trình độ cao, giàu kinh nghiệm; 

- Tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm phát triển của công ty chứng khoán thành công trên 

thế giới để trở thành công ty chứng khoán hàng đầu của Việt Nam; 

- Phát triển mạng lưới chi nhánh, đại lý trong toàn quốc, xây dựng văn phòng đại diện 

tại một số nước trong khu vực và trên thế giới; 
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- Không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Phát triển thêm những sản 

phẩm, dịch vụ mới nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng; 

- Đẩy mạnh hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp, sáp nhập và mua bán doanh 

nghiệp, bảo lãnh phát hành, hướng tới trở thành Ngân hàng đầu tư hàng đầu của Việt 

Nam; 

- Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại làm nền tảng cho các hoạt động của 

Công ty. 
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II .  BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

1. Những nét nổi bật trong hoạt động kinh doanh năm 2010 

Năm 2010, có nhiều biến cố khó dự báo đã xảy ra trên thế giới và trong nước, ảnh hưởng 

lớn đến thị trường chứng khoán. Trên thế giới, mặc dù nền kinh tế được hồi phục dần sau 

khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế, nhưng chưa thực sự vững chắc, còn tiềm ẩn 

nhiều bất ổn và rủi ro, trong đó đặc biệt là khủng hoảng nợ có nguy cơ lan rộng tại khu 

vực đồng tiền chung Châu Âu. Tâm lý lo sợ về cuộc khủng hoảng nợ nêu trên chưa hết 

thì trong nước xảy ra sự kiện VINASHIN. Ngoài ra, do mặt bằng lãi suất cao, các doanh 

nghiệp đua nhau tăng vốn điều lệ, nhiều ngân hàng cũng có vốn điều lệ thấp phải chấp 

hành quy định của Nhà nước, đồng loạt tăng vốn. Nhiều doanh nghiệp nhận định thị 

trường có cơ hội cũng đăng ký niêm yết. Những yếu tố đó đã làm cho thị trường chứng 

khoán không đứng vững được, chỉ số giá suy giảm, thanh khoản giảm sút. Hoạt động 

kinh doanh của hầu hết các công ty chứng khoán đều bị ảnh hưởng, khá nhiều Công ty 

chứng khoán bị rủi ro, thua lỗ.  

Năm 2010, mặc dù Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall đã nỗ lực hạn chế các tác 

động tiêu cực của tình hình thị trường chung và ảnh hưởng của các thị trường chứng 

khoán khác trên thế giới và trong khu vực nhưng Công ty vẫn không trách khỏi thiệt hại 

về doanh thu, trong khi chi phí kinh doanh lại cao, khiến lợi nhuận trong năm của Công 

ty bị giảm sút đáng kể. 

2. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2010 

Mặc dù Hội đồng Quản trị đã luôn bám sát diễn biến thị trường và chỉ đạo kịp thời hoạt 

động của Công ty, xong kết quả kinh doanh năm 2010 thấp, không đạt được nhiệm vụ kế 

hoạch.  

Tổng doanh thu toàn Công ty là 112.031.083.373 đồng. Cụ thể như sau:  

Bảng 1: So sánh Doanh thu thực hiện với kế hoạch kinh doanh năm 2010 

Chỉ tiêu Kế hoạch 2010 Thực hiện 2010 % TH/KH 

Doanh thu 186.000.000.000 112.031.083.373 60,23% 

Doanh thu hoạt động Môi giới 25.000.000.000 6.551.470.092 26,21% 

Doanh thu hoạt động đầu tư góp vốn 65.000.000.000 19.614.509.375 30,18% 

Doanh thu hoạt động Tư vấn 58.750.000.000 52.254.323.317 88,94% 

Doanh thu khác 37.250.000.000 33.610.780.589 90,23% 

Tổng lợi nhuận trƣớc thuế 146.400.000.000 18.750.533.864 12,81% 

Tổng lợi nhuận sau thuế 109.800.000.000 14.453.989.289 13,16% 

Tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty chỉ đạt 14,45 tỷ đồng, không đạt mục tiêu kế hoạch 

đề ra. 

Năm qua, do thị trường không thuận lợi nên kết quả phát hành cũng không đạt được mục 

tiêu đề ra. Vốn điều lệ của Công ty được tăng từ 366 tỷ đồng lên 503 tỷ đồng, tổng giá trị 

phát hành đạt 137 tỷ đồng. 



   

                                                                                                                                          BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2010                                                BẢN CÁO BẠCH 

 

         
8 

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm 2010 

- Trong năm 2010, Công ty đã được cấp giấy phép phát hành cổ phiếu ra công chúng, 

tăng vốn điều lệ từ 366 tỷ đồng lên 1.068 tỷ đồng. Tuy nhiên do thị trường không 

thuận lợi nên kết quả phát hành cũng không đạt được mục tiêu đề ra. Vốn điều lệ của 

Công ty được tăng từ 366 tỷ đồng lên 503 tỷ đồng, tổng giá trị phát hành đạt 137 tỷ 

đồng. 

- Ngoài ra trong năm 2010, Công ty cũng đánh dấu sự phát triển và mở rộng mạng lưới 

hoạt động của mình bằng việc thành lập 01 chi nhánh Sài Gòn tại Thành phố Hồ Chí 

Minh và 01 phòng giao dịch Hoàn Kiếm tại 46 Ngô Quyền - Hà Nội. 

4. Triển vọng và kế hoạch trong tƣơng lai 

4.1. Nhận định triển vọng kinh doanh năm 2011 

Năm 2011 sẽ tiếp tục là một năm nữa đầy thử thách với thị trường chứng khoán của 

nước ta. 

Bối cảnh thế giới 

- Năm 2010 trôi qua, tín hiệu hồi phục kinh tế trên thế giới, cùng sự khởi sắc của các 

thị trường chứng khoán chủ chốt đã tiếp thêm niềm tin cho giới đầu tư. Đã có nhiều 

kỳ vọng lạc quan về thị trường chứng khoán năm 2011. Tuy nhiên, từ đầu năm đến 

nay, hàng loạt những bất ổn đã xảy ra làm ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán thế 

giới nói chung và Việt Nam nói riêng.  

- Bất ổn khu vực Trung Đông – Bắc Phi: biểu tình, bạo loạn chống đối chính phủ, nội 

chiến ở các quốc gia Trung Đông nổ ra, đã làm cho giá dầu vốn đã tăng cao lại càng 

cao hơn. Đỉnh điểm vào cuối tháng 2, giá dầu thô Brent trên thị trường Luân Đôn đã 

lên tới 110 USD/thùng – mức cao nhất trong hai năm trở lại đây. Là nguồn nguyên 

nhiên liệu chính cho hàng loạt nhu cầu sản xuất – tiêu dùng, giá dầu tăng khiến nguy 

cơ lạm phát cao bao trùm khắp thế giới. 

- Thảm họa động đất, sóng thần, và nguy cơ sự cố hạt nhân tại Nhật Bản, gây thiệt hại 

cho đất nước này khoảng 180 tỷ USD (theo ước tính của Credit Suisse và Barclays). 

Không chỉ dừng ở đó, hệ lụy kéo theo là nhiều cơ sở sản xuất bị tàn phá, tình trạng sự 

cố nhà máy điện hạt nhân làm cho năng lực sản xuất và nhu cầu tiêu dùng của Nhật, 

một nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới giảm sút, điều này sẽ ảnh hưởng tới nhiều nền kinh 

tế khác trên thế giới. Điều chắc chắn rằng, dòng vốn ODA và đầu tư của Nhật vào 

Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. 

- Ngoài ra, các nền kinh tế lớn trên thế giới cũng gặp những vấn đề khó khăn riêng. 

Nước Mỹ cũng đang gặp mối lo thâm hụt ngân sách lớn, buộc Chính phủ Mỹ phải 

thực hiện chính sách tài chính thận trọng hơn. Khu vực đồng tiền chung châu Âu 

cũng vẫn tiếp tục bị đe dọa bởi khủng hoảng nợ công. Trung Quốc, nền kinh tế lớn 

thứ 2 thế giới phải tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, hạn chế cung tiền để đối phó với lạm 

phát tăng cao.  
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- Nhìn chung, các tổ chức kinh tế, tài chính thế giới đều nhận định tốc độ tăng trưởng 

của nền kinh tế thế giới năm 2011 sẽ kém năm 2010. 

Bối cảnh trong nước và khó khăn tạm thời  

- Một mặt chịu ảnh hưởng xấu từ tình hình kinh tế thế giới, bản thân kinh tế trong nước 

cũng có những bất ổn riêng, ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường chứng khoán.  

- Chúng ta phải đối phó với tình trạng thâm hụt cán cân thanh toán quốc tế năm 2010 

khá cao. Ngoài việc quản lý tốt dòng ngoại tệ, việc tăng tỷ giá giữa đồng nội tệ và 

đồng ngoại tệ là việc làm không thể tránh. Hiện nay, tỷ giá đã được điều chỉnh tăng, 

nhưng chắc chắn sẽ còn tăng tiếp, có như vậy mới hạn chế được nhập khẩu siêu và 

khuyến khích dòng vốn ngoại vào nền kinh tế nước ta.  

- Hiện nay, Chính phủ đã và đang phải thực hiện đồng thời chính sách tài chính và 

chính sách tiền tệ thắt chặt để đối phó với lạm phát cao. Năm 2010, tăng trưởng tín 

dụng thực tế của toàn bộ nền kinh tế gần 30%, nhưng các doanh nghiệp vẫn tỏ ra 

thiếu vốn, lãi suất hầu hết duy trì ở mức khá cao. Năm 2011, hạn mức tăng trưởng tín 

dụng bị thu hẹp dưới 20%, điều này chắc chắn sẽ gây khó khăn hơn và kéo dài cho 

các doanh nghiệp. Hiện nay, lãi suất đầu ra của các ngân hàng đã được đẩy lên mức 

khá cao, việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng lại không dễ dàng làm cho hoạt động sản 

xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn hơn. Hầu hết các doanh 

nghiệp đều phải cắt giảm kế hoạch đầu tư và tăng trưởng năm 2011, thậm chí thu hẹp 

quy mô sản xuất, kinh doanh. Sau các đợt đợt điều chỉnh tỷ giá và giá xăng dầu, giá 

điện,…hiệu ứng lạm phát cao đã hiển hiện rõ nét, sắp tới mức lương tối thiểu được 

điều chỉnh và lương cán bộ, công chức, nhân viên khối các cơ quan hành chính, sự 

nghiệp tăng, do đó khả năng giá cả tiếp tục tăng nhẹ trong thời gian tới. Như vậy, việc 

xử lý lạm phát và kéo mặt bằng lãi suất xuống thấp còn mất nhiều thời gian.  

- Ngoài việc phải chịu ảnh hưởng từ những khó khăn chung của nền kinh tế, thị trường 

chứng khoán còn gặp những khó khăn riêng do tín dụng cho lĩnh vực bất động sản và 

chứng khoán bị siết chặt.   

- Tóm lại, chính sách tài chính, tiền tệ thắt chặt hướng tới mục tiêu dài hạn là ổn định 

kinh tế vĩ mô, song trước mắt sẽ gây ra những khó khăn nhất định cho nền kinh tế và 

thị trường chứng khoán. Mặc dù giá chứng khoán thời điểm hiện tại được đánh giá là 

rẻ nhưng chắc chắn sẽ chưa thể bứt phá ngay được. Thị trường sẽ tiếp tục chứng kiến 

sự giao động trồi sụt tại vùng giá này, thậm chí nhiều khả năng thấp hơn một chút 

trong thời gian tới, đó cũng là giai đoạn tích lũy để bứt phá khi những thông tin tốt về 

nền kinh tế được hé lộ. 

Triển vọng dài hạn 

Những khó khăn tạm thời trong giai đoạn hiện nay làm cho giá chứng khoán rẻ, thị 

trường kém thanh khoản. So với các thị trường chứng khoán trong khu vực, thị 

trường chứng khoán Việt Nam có các chỉ số P/E và P/B đều thấp, do đó sẽ rất hấp dẫn 

nguồn vốn mới tham gia thị trường. Nếu nhìn về dài hạn, những khó khăn của nền 
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kinh tế sẽ qua đi, việc hạn chế cho vay chứng khoán sẽ tránh được tình trạng bong 

bóng, giúp thị trường phát triển ổn định. Chính sách tài chính và tiền tệ sẽ được nới 

lỏng, mặt bằng lãi suất sẽ được điều chỉnh giảm dần khi lạm phát được kiềm chế. Đó 

là nền tảng cơ sở cho thị trường hồi phục.  

4.2. Kế hoạch hoạt động năm 2011 

Trên cơ sở nhận định tình hình như trên, định hướng hoạt động của Công ty năm 2011 là 

cơ cấu lại hoạt động kinh doanh và tổ chức doanh nghiệp theo hướng thu hẹp, quyết tâm 

cắt giảm những mảng hoạt động không hiệu quả, phát huy những mảng hoạt động có hiệu 

quả.  

- Đối với hoạt động môi giới, chi phí khá lớn, nhưng hiệu quả không cao. Thị trường 

đang trong giai đoạn kém thanh khoản, khối lượng và giá trị giao dịch thấp, môi 

trường cạnh tranh gay gắt, một số Công ty chứng khoán chạy theo doanh số bằng việc 

duy trì tỷ lệ đòn bẩy tài chính cao cho khách hàng, thực tế giải pháp này tỏ ra không 

có hiệu quả do rủi ro lớn. Ngoài ra, một số Công ty tăng cường đầu tư về công nghệ 

và cơ sở vật chất, nhưng hiệu ứng này đối với tăng doanh số không cao. Hội đồng 

Quản trị có chủ trương thu gọn mảng kinh doanh môi giới, quyết tâm cắt giảm hoặc 

thu gọn những đơn vị môi giới không hiệu quả để giảm bớt chi phí, hạn chế đến mức 

tối thiểu đầu tư mở rộng mạng lưới kinh doanh môi giới bằng vốn của Công ty, ưu 

tiên mở rộng mạng lưới trên cơ sở hợp tác với các đối tác khác. 

- Đối với hoạt động đầu tư, cơ cấu vốn cho đầu tư dài hạn vào các dự án có tiềm năng 

chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn đầu tư. Hiện nay, Công ty cùng một số đối 

tác đang triển khai một số dự án bất động sản lớn như dự án Khu Trung tâm thương 

mại, văn phòng cho thuê và căn hộ chung cư Đại La, dự án Văn phòng cho thuê và 

chung cư Ngọc Lâm. Thời gian tới, Công ty cần tích cực tham gia cùng các đối tác để 

các dự án này được triển khai khẩn trương. Đồng thời, tiếp tục tích cực tham gia lập 

và triển khai các dự án khác, trong đó đặc biệt chú trọng dự án Trung tâm thương mại 

và chung cư Đức Giang. Hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán phải hết sức thận 

trọng, chỉ giải ngân giá trị lớn khi cơ hội thực sự rõ ràng. 

- Tiếp tục phát huy thế mạnh về hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp, để hoạt động 

này luôn là dịch vụ mang lại doanh thu cao cho Công ty. 

- Tăng cường mối quan hệ hợp tác với các tổ chức tài chính trong và ngoài nước để 

khai thác hiệu quả nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư.  

- Nâng cao chất lượng công tác phân tích dự báo, theo dõi sát tình hình vĩ mô và biến 

động của nền kinh tế để một mặt hỗ trợ tốt hơn cho nhà đầu tư, mặt khác phục vụ đắc 

lực hoạt động đầu tư. 

- Nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro. 

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu nhân sự, chuẩn hoá các quy trình nghiệp vụ, tiếp tục đào 

tạo, nâng cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ, cán bộ, nhân viên. 
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Bảng 2: Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu 

   

Khoản mục Kế hoạch năm 2011 (ĐV: đồng)

I. Doanh thu 123,000,000,000                           

Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán 9,647,500,000                               

Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn 50,000,000,000                             

Doanh thu hoạt động tư vấn 30,000,000,000                             

Doanh thu khác 33,352,500,000                             

II. Chi phí: 44,430,000,000                             

1. Chi phí hoạt động kinh doanh 29,430,000,000                             

2. Chi phí quản lý 15,000,000,000                             

Kết quả kinh doanh (lợi nhuận trƣớc thuế) 78,570,000,000                             

Thuế thu nhập doanh nghiệp 19,642,500,000                             

Lợi nhuận sau thuế 58,927,500,000                              

Năm nay, do thị trường chứng khoán khó khăn, chủ trương của Công ty là hướng tới lợi ích 

lâu dài, đầu tư dài hạn các dự án nên không đề ra mức lợi nhuận cao.\ 
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III .  BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC  

1. Báo cáo tình hình tài chính năm 2010 

Bảng 3: Các Chỉ tiêu tài chính của Công ty tính đến 31/12/2010 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2009 Năm 2010 

KHẢ NĂNG THANH TOÁN 

Khả năng thanh toán ngắn hạn Lần 7,28 2,95 

Khả năng thanh toán nhanh Lần 7,19 2,74 

Khả năng thanh toán bằng tiền Lần 1,08 0,96 

CƠ CẤU VỐN 

Nợ/Tổng tài sản  %  9,07 30,09 

Nợ/Vốn chủ sở hữu  %  9,98 43,04 

CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG 

DTT/ Tổng tài sản Lần 0,22 0,21 

KHẢ NĂNG SINH LỜI 

Hệ số LNST/DTT % 68,92 12,90 

Hệ số LNST/VCSH % 16,69 3,87 

Hệ số LNST/Vốn điều lệ % 18,32 3,95 

Hệ số LNST/Tổng TS % 15,18 2,71 

Hệ số LN từ hoạt động KD/DTT % 78,54 16,57 

CHỈ TIÊU LIÊN QUAN TỚI CỔ PHẦN (MỆNH GIÁ 10.000 VND) 

EPS (Lợi nhuận trên 1 cổ phiếu)  Đồng  3.635 395 

Giá trị sổ sách của 1 cổ phần  Đồng  10.978 10.140 

 

Bảng 4: Thông tin về vốn chủ sở hữu, phân phối lợi nhuận từ năm 2009-2010 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2009 Năm 2010 

Vốn đầu tƣ của chủ sở hữu VND 366.000.000.000 503.000.000.000 

- Vốn góp đầu năm VND 168.000.000.000 366.000.000.000 

- Vốn góp  tăng trong năm VND 198.000.000.000 137.000.000.000 

- Vốn góp cuối năm VND 366.000.000.000 503.000.000.000 

Cổ tức, lợi nhuận đã chia % 10% 10% 

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 

 

Bảng 5: Thông tin về cổ phiếu (mệnh giá 10.000 VND) của Công ty tính đến 31/12/2010 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2009 Năm 2010 

Số lƣợng CP đăng ký phát hành Cổ phiếu 36.600.000 50.300.000 

Số lượng CP đã bán ra công chúng Cổ phiếu 36.600.000 50.300.000 

- Cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu 36.600.000 50.300.000 

Số lượng CP đang lưu hành Cổ phiếu 36.600.000 50.300.000 

- Cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu 36.600.000 50.300.000 

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 
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2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 

Kết thúc năm 2010, Tổng doanh thu của Công ty đạt hơn 112 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 

đạt 18 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 14 tỷ đồng. Cơ cấu doanh thu như sau: 

 Môi giới  : đạt 6,5 tỷ,  tương đương 5,85% 

 Tự doanh : 19,6 tỷ  tương đương 17,51% 

 Tư vấn  : 52,2 tỷ  tương đương 46,64% 

 Khác  : 33,6 tỷ  tương đương 30,00% 

 

 

2.1. Hoạt động môi giới 

Hoạt động kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế và thị trường chứng khoán năm qua diễn ra 

không thuận lợi, giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường thấp hơn mức bình quân của năm 

2009, chưa đạt 2500 tỷ đồng/phiên giao dịch. Một số Công ty chứng khoán nhằm thu hút 

khách hàng đã nâng cao tỷ lệ đòn bẩy cho các nhà đầu tư, giảm phí giao dịch, tăng tỷ lệ hoa 

hồng cho nhân viên môi giới. Tuy nhiên, giải pháp này có tác dụng làm tăng nhanh doanh số, 

nhưng lợi nhuận không cao, không ít công ty trong số đó phải gánh chịu rủi ro do khách hàng 

vay bị thua lỗ âm tài khoản, không có khả năng trả nợ. Để phòng tránh rủi ro, Công ty Chứng 

khoán Phố Wall đã không chạy theo doanh số bằng mọi giá, do đó doanh thu môi giới thấp. 

Năm qua, Công ty mở thêm chi nhánh tại thành phố Hồ Chí  Minh. Tuy nhiên, chi nhánh mới 

đi vào hoạt động, lại gặp thị trường khó khăn nên chưa phát huy được hiệu quả.  
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2.2. Hoạt động tự doanh, đầu tư góp vốn 

a, Hoạt động tự doanh 

 

Hoạt động tự doanh trong năm 2010 không đem lại kết quả như mong muốn do cả yếu tố 

khách quan của thị trường, lẫn chủ quan của bộ phận chuyên trách. Từ đầu năm 2010, phần 

lớn thị trường đều kỳ vọng vào một năm phục hồi và tăng trưởng. Tuy nhiên, những biến cố 

khó dự báo của nền kinh tế trong và quốc tế khiến cho kỳ vọng của thị trường nhanh chóng bị 

dập tắt. Trước biến cố này, bộ phận chuyên trách đã không chủ động đưa ra được phương án 

xử lý kịp thời, dẫn đến sự sụt giảm nhanh chóng của giá trị danh mục đầu tư và gây ra lỗ tự 

doanh trong quý IV/2010. 

b, Các khoản Đầu tư dài hạn của Công ty 

Các khoản đầu tư dài hạn của Phố Wall trong năm 2010 vẫn được duy trì nhằm thu được các 

khoản lợi nhuận vững chắc trong tương lai. Các khoản đầu tư lâu dài đảm bảo tuân thủ chặt 

chẽ yêu cầu: an toàn, hiệu quả. Một số khoản đầu dài hạn đã sắp đến thời kỳ hiện thực hóa 

lợi nhuận. 

Đầu tư dài hạn vào Tổng Công ty Đức Giang 

Công ty đã đầu tư tài chính dài hạn 21 tỷ đồng vào Tổng công ty Đức Giang. 

Tổng Công ty Đức Giang là đơn vị kinh doanh có hiệu quả. Trong thời gian qua, hoạt động 

kinh doanh của Tổng Công ty Đức Giang phát triển ổn định, có hiệu quả.  

Ngoài lợi ích từ hoạt động kinh doanh may mặc, Tổng Công ty Đức Giang sở hữu giá trị 

quyền sử dụng đất với diện tích khoảng 4hecta nằm trên phố Đức Giang. Đây là khu vực 

đang có tốc độ đô thị hóa cao, giá đất tăng nhanh. Công ty đang lập quy hoạch chuyển đổi 

mục đích sử dụng đất nhằm xây dựng Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và khu 

chung cư trên diện tích đất này. Đây là khoản đầu tư có hiệu quả, khả năng mang lại lợi 

nhuận từ khu đất này là rất lớn, có thể hiện thực hóa trong năm 2011 và năm 2012. 

Đầu tư vào Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển đô thị 

Tính đến nay, Công ty đã đầu tư tổng số 24,8 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Xây dựng và 

Phát triển đô thị. Hiện nay công ty này đang sở hữu Khu đô thị và sân golf Đầm Vạc, tên 

tiếng Anh là Herold Lake và dự án khách sạn, khu biệt thự và chung cư liền kề.  
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Tổng diện tích khu đô thị và sân golf Đầm Vạc là 120 ha. Sân golf Đầm Vạc 18 lỗ đã được 

khánh thành và đang khai thác. Dự kiến số lượng thẻ phát hành tối thiểu là 800 thẻ. Giá bán 

thẻ trung bình là trên 30,000 USD/thẻ. Đầm Vạc là một trong những sân golf có tiêu chuẩn 

quốc tế và là sân golf duy nhất nằm ngay cạnh thành phố tính đến thời điểm này. 

Khu đô thị liền kề sân golf gồm khu biệt thự và chung cư đang được đầu tư xây dựng và sẽ 

có sản phẩm và hiện thực hóa lợi nhuận trong năm 2011. 

Đầu tư dài hạn vào Công ty Cổ phần Khoáng sản Thiên Đức 

Công ty đã đầu tư 6,9 tỷ đồng. Đây là khoản đầu tư rất hiệu quả với mỏ đá Granite tại xã 

Canh Vinh, huyện Văn Canh, tỉnh Bình Định với trữ lượng 18,6 triệu m
3
. Đây là mỏ lộ thiên, 

đá có màu đỏ Ruby, là một trong những loại đá Granite cứng, chất lượng cao phù hợp cho 

các công trình xây dựng cao cấp và xuất khẩu sang thị trường nước ngoài. Hoạt động khai 

thác đang trong giai đoạn chuẩn bị, dự kiến có sản phẩm vào cuối năm 2011. 

Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Phố Wall (WSLand) 

Công ty đầu tư 14,95 tỷ đồng, chiếm 14,9% vốn điều lệ vào CTCP Đầu tư và Phát triển Đô 

thị Phố Wall.  

Hiện Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Phố Wall đang triển khai một số dự án bất 

động sản rất tiềm năng tại một số vị trí khá tốt trên địa bàn Hà Nội như dự án Trung tâm 

thương mại và chung cư Đại La, Ngọc Lâm. Hiện nay các công việc của dự án đang tiến triển 

tốt, quy hoạch kiến trúc tổng thể mặt bằng sẽ được Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội phê 

duyệt trong tháng 4/2011. Tiếp đến, các công việc lập Dự án đầu tư, hoàn thành công tác 

thiết kế, xin cấp phép xây dựng trong quý II và tổ chức thi công trong quý III/2011. Đây là 

khoản đầu tư mà chúng tôi đánh giá là có hiệu quả trong dài hạn. 

2.3. Hoạt động tư vấn 

 

Trong bối cảnh thị trường khó khăn, mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp đạt được doanh thu 

52.254.323.317 đồng, đây là con số đầy ấn tượng so với các công ty chứng khoán. Có được 

kết quả trên là do Công ty đã có định hướng đúng đắn và khai tác tốt thế mạnh của mình 

trong mối quan hệ với các đối tác lớn trên thế giới, trong đó phải kể đến việc hợp tác toàn 

diện với nhiều tổ chức kinh tế lớn của Nhật Bản như Công ty Chứng khoán ALBAACE, 

thành viên của tập đoàn ACE Nhật Bản; Công ty Tài chính Mitsubishi, Công ty cổ phần 

Chứng khoán NEW-S... hứa hẹn đem đến nhiều cơ hội tư vấn M&A cho Công ty. 



   

                                                                                                                                          BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2010                                                BẢN CÁO BẠCH 

 

         
16 

2.4. Hoạt động khác 

 

Doanh thu khác chủ yếu đến từ việc kinh doanh về vốn của Công ty trên cơ sở khai thác được 

một số nguồn vốn giá rẻ và mặt khác tận dụng những khoảng thời gian nhàn rỗi trong việc sử 

dụng vốn của Công ty.  

3. Kế hoạch phát triển trong năm 2011 

Bảng 6: Kế hoạch tài chính năm 2011 

Khoản mục Kế hoạch năm 2011 (ĐV: đồng)

I. Doanh thu 123,000,000,000                           

Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán 9,647,500,000                               

Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn 50,000,000,000                             

Doanh thu hoạt động tư vấn 30,000,000,000                             

Doanh thu khác 33,352,500,000                             

II. Chi phí: 44,430,000,000                             

1. Chi phí hoạt động kinh doanh 29,430,000,000                             

2. Chi phí quản lý 15,000,000,000                             

Kết quả kinh doanh (lợi nhuận trƣớc thuế) 78,570,000,000                             

Thuế thu nhập doanh nghiệp 19,642,500,000                             

Lợi nhuận sau thuế 58,927,500,000                              

Kế hoạch hoạt động cụ thể:  

Hoạt động Môi giới:  

- Chủ yếu duy trì ở hai trung tâm là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, không mở rộng 

đầu tư phòng giao dịch mới bằng nguồn vốn của Công ty, sẽ thu gọn một số điểm kinh 

doanh chi phí lớn, không hiệu quả.  

- Phát triển mạng lưới môi giới thông qua hình thức hợp tác đầu tư với các tổ chức, cá 

nhân có năng lực, nâng số điểm giao dịch lên 20 điểm. 

- Tăng cường mối quan hệ với các tổ chức tài chính, tín dụng để có nguồn vốn đáp ứng 

nhu cầu của khách hàng. 
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- Thường xuyên cải tiến, nâng cấp cơ sở vật chất công nghệ thông tin để cung cấp tiện 

ích tốt hơn cho khách hàng. 

- Nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo để tư vấn tốt hơn cho nhà đầu tư; 

- Áp dụng cơ chế khoán doanh số và thu nhập đối với đội ngũ, nhân viên môi giới; 

- Doanh thu môi giới khoảng 9.647.500.000 tỷ đồng tăng không dưới 47% so với năm 

2010. 

Hoạt động tư vấn:  

- Phát huy thế mạnh về các dịch vụ tư vấn cổ phần hóa; 

- Duy trì và phát triển các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp truyền thống như tư vấn 

cổ phần hóa, tư vấn phát hành, tư vấn niêm yết, tư vấn huy động vốn hoặc thoái vốn… 

- Khai thác mối quan hệ với các đối tác nước ngoài, tận dụng triệt để cơ hội tư vấn do các 

mối quan hệ với nhóm đối tác này mang lại; 

-  Duy trì cơ cấu tổ chức gọn, nhẹ và linh hoạt trong việc tuyển dụng nhân sự; 

- Doanh thu hoạt động tư vấn khoảng 30 tỷ đồng, tương đương  60% của năm 2010. 

Hoạt động đầu tư:  

Năm 2011 sẽ là năm còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, do vậy Công ty cơ cấu một tỷ lệ khiêm tốn, 

không quá 30% tổng vốn đầu tư cho hoạt động đầu tư ngắn hạn cổ phiếu và chỉ thực hiện giải 

ngân khi thấy rõ cơ hội đầu tư. Chiếm tỷ trọng lớn, khoảng 70% tổng vốn đầu tư sẽ dành cho 

đầu tư dự án (Đại La, Ngọc Lâm, Đức Giang…). Nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, một phần 

từ vốn tự có của Công ty, một phần Công ty khai thác từ các nguồn khác. 

Với hướng đầu tư trên, Công ty không kỳ vọng doanh thu đầu tư lớn trong năm 2011, khoảng 

50 tỷ đồng. 
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IV .  BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2010 

(Phụ lục đính kèm) 

V. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ  

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty 

Sơ đồ tổ chức  

 

 

2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành 

Họ và tên : PHẠM DIỄM HOA    

Ngày sinh : 01/10/1976        

Giới tính : Nữ 

Nơi sinh : Hà Nội        

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Số CMTND : 011768946, ngày cấp: 25/06/2008, nơi cấp: Hà Nội 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : 40 Ấu Triệu, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Chỗ ở hiện tại : 40 Ấu Triệu, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại cơ quan : 04.39367083 

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ chuyên ngành tài chính 
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Quá trình công tác : Từ năm 2000 - 2001: Công tác tại Phòng thương 

mại và Công nghiệp Việt nam; 

Từ năm 2001 - 2005: Công tác tại Công ty Chứng 

khoán Melbourne, Úc; 

Từ năm 2006 - 2007: Công tác tại Công ty TNHH 

Du lịch – Thương mại Mỹ Việt; 

Từ tháng 12/2007 đến nay: Phó Chủ tịch HĐQT, 

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố 

Wall. 

Chức vụ hiện nay : Phó Chủ tịch HĐQT – Kiêm Tổng Giám đốc 

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ 

chức khác 

: Không 

Số cổ phần nắm giữ 

Trong đó 

- Cổ phần phổ thông 

- Cổ phần ưu đãi biểu 

quyết 

: 305.000 cổ phần 

 

: 305.000 cổ phần 

: 0 cổ phần 

Số cổ phần của những người có 

liên quan 

: 3.200.000 cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật : Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích 

công ty 

: Không 

Các khoản nợ đối với công ty : Không 

Lợi ích liên quan đến công ty : Không 

  

Họ và tên : PHẠM ĐỨC LONG 

Ngày sinh : 20/6/1971 

Giới tính : Nam  

Nơi sinh : Nam Định 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Số CMTND : 012306453, ngày cấp: 20/11/1999, nơi cấp:  Hà 

Nội. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : Số nhà 25 Tổ 7, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội. 

Chỗ ở hiện tại : Căn hộ 808 nhà C khu đô thị mới VINACONEX3, 

đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài, phường Dịch 
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Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

Điện thoại cơ quan : 04.39367083 

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ chuyên ngành tài chính 

Quá trình công tác : Từ năm 1993-1994: Công ty Tư  vấn luật Đông 

Phương, Hà Nội;  

Từ năm 1994-1998: Thanh tra Nhà nước (nay là 

Thanh tra Chính phủ); 

Từ năm 1998- 2007: Công tác tại Văn phòng Chính 

phủ; 

Từ năm 2007- 2007: Công tác tại Công ty cổ phần 

chứng khoán Tân Việt;  

Từ tháng 12/2007 đến nay: Công tác tại Công ty Cổ 

phần Chứng khoán Phố Wall. 

Chức vụ hiện nay : Phó Chủ tịch HĐQT – Kiêm Phó Tổng Giám đốc 

Chức vụ tại các tổ chức khác : Không 

Số cổ phần nắm giữ 

Trong đó 

- Cổ phần phổ thông 

- Cổ phần ưu đãi biểu 

quyết 

: 50.000 cổ phần 

 

: 50.000 cổ phần  

: 0 cổ phần 

Số cổ phần của những người có 

liên quan 

: Không có 

Hành vi vi phạm pháp luật : Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích 

công ty 

: Không 

Các khoản nợ đối với công ty : Không 

Lợi ích liên quan đến công ty : Không 

 

Họ và tên  : VŨ NGỌC LAN           

Ngày sinh : 12/06/1976 

Giới tính : Nữ 

Nơi sinh : Hà Nội 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 
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Số CMTND : 011987228, ngày cấp 1/01/2007, nơi cấp HàNội 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : Số 24, Ngách 54/25, Kim Ngưu, Thanh Nhàn, Hai 

Bà Trưng, Hà Nội 

Chỗ ở hiệntại : Số 24, Ngách 54/25, Kim Ngưu, Thanh Nhàn, Hai 

Bà Trưng, Hà Nội 

Điện thoại cơ quan : 04.39367083 

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Kinh tế 

Quá trình công tác : Từ năm 6/1996 – 11/1996: Nhân viên Kế toán 

Công ty Best Return Investment 

Từ năm 12/1996-2004: Kế toán Công ty hợp tác lao 

động với nước ngoài phía Nam Hà Nội 

Từ năm 06/2004 – 06/2007: Trưởng phòng Du lịch 

nước ngoài Công ty TNHH Du lịch – Thương Mại 

Mỹ Việt 

Từ tháng 12/2007 đến nay: Công ty Cổ phần Chứng 

khoán Phố Wall 

Chức vụ hiện nay : Phó Tổng Giám Đốc 

Chức vụ tại các tổ chức khác : Không 

Số cổ phần nắm giữ 

Trong đó 

- Cổ phần phổ thông 

- Cổ phần ưu đãi biểu quyết 

: 0 cổ phần 

 

: 0 cổ phần 

: 0 cổ phần 

Cổ phần đang nắm giữ của những 

người có liên quan 

: Không 

Hành vi vi phạm pháp luật : Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích 

công ty 

: Không 

Các khoản nợ đối với công ty : Không 

Lợi ích liên quan đến công ty : Không 

 

3. Quyền lợi và nghĩa vụ của Ban Tổng Giám đốc 

Ban Tổng Giám đốc gồm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng giám đốc. Tổng Giám đốc là 

người điều hành mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty, do Hội đồng Quản trị bổ 

nhiệm, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước pháp luật về 

việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.   

Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. 
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Các Phó Tổng Giám đốc giúp việc cho Tổng Giám đốc theo các lĩnh vực do Tổng Giám đốc 

phân công. 

Trong năm 2010, Ban Tổng Giám đốc Công ty có sự thay đổi, từ 05 thành viên Ban Tổng 

Giám đốc với 01 Tổng giám đốc, 03 Phó tổng giám đốc, giảm còn 03 thành viên với 01 Tổng 

giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc. 

4. Cơ cấu và chính sách lao động của Công ty 

Bảng 7: Cơ cấu lao động của Công ty năm 2010 

Trình độ học vấn Tổng cộng (ngƣời) Tỷ lệ (%) 

Trên đại học 11 15 

Đại học 53 72 

Cao đẳng, trung cấp 10 13 

Tổng cộng 74 100 

Nguồn: Báo cáo của Phòng Nhân sự - Công ty Cổ phần chứng khoán Phố Wall 

Sang năm 2011, Công ty có kế hoạch phân bổ lại nhân sự, cụ thể như sau: 

- Hội sở chính: Số nhân sự hưởng lương cố định không quá 60 nhân sự, số nhân sự 

hưởng lương theo doanh số, đặc biệt là môi giới sẽ không giới hạn số lượng 

- Chi nhánh Sài Gòn: Số nhân sự hưởng lương cố định không quá 15 người; tương tự, 

số nhân sự hưởng lương theo doanh số không hạn chế số lượng.  

Chính sách lao động của Công ty: 
 

Thời gian làm việc 

Công ty tổ chức làm việc 8 giờ mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần. Khi có yêu cầu về tiến độ 

hợp đồng, dự án hoặc các công việc đột xuất cần giải quyết gấp thì  Công ty bố trí làm 

thêm giờ. Công ty có chính sách phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo 

quy định của nhà nước với mức đãi ngộ thỏa đáng nhằm ghi nhận đóng góp của các nhân 

viên trong Công ty. 

Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết 

Cán bộ công nhân viên toàn Công ty được nghỉ lễ, tết theo đúng Quy định của Luật Lao 

động, CBCNV có thâm niên công tác từ 12 tháng trở lên được nghỉ phép 12 ngày mỗi 

năm, những nhân viên có thời gian làm việc tại Công ty chưa đủ 12 tháng thì số ngày 

được nghỉ phép trong năm được tính theo tỷ lệ thời gian làm việc. Ngoài ra, cứ 05 năm 

làm việc tại Công ty nhân viên được cộng thêm 01 ngày phép. 

Điều kiện làm việc 

Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc cần thiết cho nhân viên. Tạo điểu kiện 

tốt nhất phục vụ cho công việc của từng bộ phận trong Công ty. Luôn đáp ứng đầy đủ 

nhu cầu chính đáng của tất cả cán bộ công nhân viên trong thời gian sớm nhất. 

Chính sách thu hút nhân tài 
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WSS dành chính sách lương, thưởng và nhiều chế độ đãi ngộ cho các cán bộ, chuyên 

viên giỏi, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nhằm tạo sự khuyến khích tinh thần 

làm việc, nâng cao chất lượng công việc. Mặt khác, đây cũng là cách thu hút nhân lực 

chất lượng cao làm việc tại Công ty. 

Đào tạo nâng cao trình độ 

Công ty chú trọng việc đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và đa dạng nghiệp vụ cho 

nhân viên thông qua việc thường xuyên cử cán bộ tham gia các chương trình đào tạo, tập 

huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ tổ chức trong và ngoài nước. 

Chính sách thưởng 

Quy định khen thưởng áp dụng đối với toàn thể nhân viên có thành tích trong lao động 

và nghiêm chỉnh thực hiện Quy định làm việc này. Cụ thể như sau: 

 Được tuyên dương trước toàn Công ty; 

 Được cân nhắc áp dụng các chế độ khen thưởng như: thưởng đột xuất, thưởng tháng, 

thưởng quý, thưởng năm bằng tiền mặt hoặc cổ phần của Công ty và áp dụng chế độ 

nâng lương (theo Quy chế tiền lương, thưởng của mỗi Công ty trong Tập đoàn); 

 Được tham gia các khoá đào tạo chuyên môn miễn phí theo yêu cầu của công việc; 

 Được hưởng chế độ đãi ngộ khác như: tham gia mua cổ phiếu của Công ty và Tập 

đoàn theo giá ưu đãi, đi tham quan nghỉ mát (trong nước và nước ngoài) căn cứ vào 

tình hình hoạt động của Công ty và Tập đoàn. v.v… 

Chính sách lương 

Chính sách lương của WSS đảm bảo cho người lao động được hưởng tất cả các chế độ 

theo quy định của pháp luật, phù hợp với năng lực, trình độ của từng người. Ngoài lương 

cơ bản, nhân viên còn được hưởng lương, thưởng công việc theo năng suất và hiệu quả 

công việc. 

Bảo hiểm và phúc lợi 

WSS thực hiện việc trích nộp bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo đúng Quy định của 

pháp luật. Ngoài ra, Công ty đã ký hợp đồng với nhiều phòng khám đa khoa tạo điều kiên 

thuận lợi cho việc kiểm tra sức khỏe hàng năm cho toàn bộ CBCNV. Cũng từ nguồn kinh 

phí của Quỹ phúc lợi, hàng năm công ty tổ chức cho toàn bộ nhân viên đi nghỉ mát tại 

một số khu du lịch cao cấp trong nước. Chính các hoạt động này đã góp phần gắn kết và 

tăng cường tính tập thể và xây dựng nên một tập thể nhân viên vững mạnh. 

Tuân thủ nội quy và quy chế làm việc  

Tất cả các cá nhân trong Công ty luôn nghiêm túc tuân thủ mọi Quy chế tổ chức hoạt 

động của Công ty, của pháp luật về lao động được bộ Luật Lao động qui định như: ký 

hợp đồng lao động trực tiếp với người lao động, tuân thủ mọi qui định về nộp thuế thu 

nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 
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VI. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG, THÀNH VIÊN GÓP VỐN & QUẢN TRỊ CÔNG 

TY 

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty 

1.1. Cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty 

STT Họ và tên Chức vụ 
Chức vụ quản lý điều 

hành tại WSS 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1 Nguyễn Đình Tú Chủ tịch - 

2 Phạm Diễm Hoa Phó chủ tịch Tổng giám đốc 

3 Phạm Đức Long Phó chủ tịch Phó Tổng giám đốc 

4 Phạm Xuân Phương Thành viên - 

5 Ngô Tiến Minh Thành viên - 

6 Phạm Thị Lợi Thành viên - 

BAN KIỂM SOÁT 

1 Trần Đình Tùng Trưởng ban - 

2 Đặng Thanh Lan Thành viên - 

3 Đào Thị Bích Khánh Thành viên - 

 

1.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị 

1.2.1. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để 

quyết định và thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của công ty không thuộc thẩm 

quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có các nhiệm vụ chủ yếu sau: 

a. Trình Đại hội cổ đông thông qua:  

- Định hướng phát triển của Công ty;  

- Kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm;  

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;  

- Tăng, giảm vốn Điều lệ của Công ty;  

- Các loại cổ phần có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng 

loại;  

- Phát hành trái phiếu chuyển đổi và các chứng quyền cho phép người sở hữu 

mua cổ phiếu theo mức giá định trước;  

- Mức cổ tức hàng năm;  

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán hàng năm;  

- Phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ;  

- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính tiếp theo;  

- Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản của Công ty;  
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- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quy định tại 

Điều 29 Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.  

b. Quản lý Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty vì lợi ích của 

Công ty, cổ đông;  

c. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua;  

d. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;  

e. Giám sát Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác;  

f. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, 

kỷ luật và quyết định mức lương và lợi ích khác đối với Tổng Giám đốc; Phó Tổng 

Giám đốc; Kế toán trưởng; và các cán bộ quản lý khác của Công ty thuộc thẩm 

quyền quản lý của Hội đồng Quản trị theo đúng các quy định của pháp luật; cử 

người đại diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở 

công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó; 

g. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty;  

h. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với cán bộ quản lý cũng như quyết định 

lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục 

pháp lý chống lại cán bộ quản lý đó;  

i. Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán 

của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; Quyết định giá 

và thời điểm chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các loại chứng khoán chuyển đổi 

khác của Công ty;  

j. Quyết định việc mua lại hoặc thu hồi không quá 10% mỗi loại cổ phần theo quy 

định tại Điều lệ này và các quy định có liên quan của pháp luật;  

k. Quyết định giá mua hoặc thu hồi cổ phần của Công ty;  

l. Quyết định mức cổ tức tạm thời và tổ chức việc chi trả cổ tức;  

m. Trích lập và sử dụng các quỹ, chia cổ tức theo quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông;  

n. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo 

quy định của Luật Doanh nghiệp; 

o. Thông qua Hợp đồng mua bán vay, cho vay và Hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc 

lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã 

được kiểm toán gần nhất, trừ Hợp đồng và giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội 

đồng cổ đông;  

p. Thông qua các hợp đồng, giao dịch của Công ty;  

q. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty 

1.2.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2010 

- Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2010, HĐQT 

Công ty đã thường xuyên theo dõi sát diễn biến của nền kinh tế và biến động của 

thị trường để từ đó có sự chỉ đạo kịp thời cho các mặt hoạt động kinh doanh của 
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Công ty. Hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ 

Công ty. 

- Chủ tịch HĐQT đã thường xuyên làm việc tại Công ty, hàng tuần, tháng họp giao 

ban với Ban Tổng Giám đốc và dự họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc với các 

cấp quản lý để theo dõi nắm bắt tình hình và chỉ đạo các hoạt động của Ban Tổng 

Giám đốc.  

- Định kỳ, HĐQT họp để đánh giá kết quả hoạt động của Công ty và định hướng 

hoạt động cho thời gian tiếp theo.  

- Ngoài ra, trong trường hợp cần thiết, Thường trực HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc 

họp bất thường để xử lý các công việc thuộc thẩm quyền và kịp thời chỉ đạo hoạt 

động kinh doanh của Công ty.  

1.3. Hoạt động của Ban kiểm soát 

1.3.1. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát 

Ban Kiểm soát là cơ quan do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, thay mặt Đại hội đồng cổ 

đông để kiểm soát một cách độc lập, khách quan và trung thực mọi hoạt động kinh 

doanh, quản trị và điều hành Công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông 

trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.  

Ban Kiểm soát có các nhiệm vụ, quyền hạn sau: 

a. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên 

quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của công ty kiểm toán độc lập; 

b. Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi 

bắt đầu việc kiểm toán; 

c. Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm bảo sự 

tham gia của những chuyên gia bên ngoài công ty với kinh nghiệm trình độ chuyên 

môn phù hợp vào công việc của công ty nếu thấy cần thiết; 

d. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, 

điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập 

báo cáo tài chính. 

e. Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình 

Hội đồng quản trị ; báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị trình 

Đại hội đồng cổ đông; 

f. Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán 

giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn 

bạc; 

g. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản 

lý công ty; 
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h. Xem xét báo cáo của công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng 

quản trị chấp thuận;  

i. Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản lý. 

j. Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông các giải pháp sửa đổi, bổ sung, cơ cấu tổ chức 

quản lý, điều hành công việc kinh doanh của công ty; 

k. Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc quản lý, điều 

hành hoạt động của công ty bất cứ khi nào xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định 

của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy 

định tại khoản 2 Điều 79 của Luật Doanh nghiệp; 

l. Các nhiệm vụ khác quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty hoặc theo nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông.  

1.3.2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2010 

Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc việc tuân thủ các quy định 

của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010 trong công tác quản lý, điều hành 

toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể là :  

- Xem xét tính phù hợp đối với các Quyết định của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban 

Tổng Giám đốc (Ban TGĐ) trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh 

của Công ty; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với 

quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; 

- Kiểm tra, đánh giá các Quy trình trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro     

hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp; 

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện các Nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2010 của  HĐQT, Ban Tổng Giám đốc; 

- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng Giám đốc lập; 

- Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số 

liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các 

sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát ban lãnh đạo 

trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra; 

- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty. 

1.4. Kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị Công ty 

- Tình hình thị trường chứng khoán năm 2011 còn nhiều khó khăn, trong bối cảnh môi 

trường kinh doanh cạnh tranh gay gắt, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành cần khẩn 

trương cơ cấu lại hoạt động kinh doanh và cơ cấu tổ chức để phát huy điểm mạnh, khắc 

phục kịp thời những mặt còn yếu kém để hoạt động kinh doanh có hiệu quả; 

- Các Khối, Phòng ban chức năng cần thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy trình công 

tác đã ban hành, thường xuyên rà soát và hoàn thiện những quy định, quy chế để phù 
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hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh và yêu cầu của các cơ quan quản lý, chấn chỉnh 

công tác quản trị Tài chính, quản trị rủi ro để ngăn ngừa vi phạm, tổn thất trong kinh 

doanh; phấn đấu thực hiện thắng lợi các Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2011 của 

Công ty; 

- Ban TGĐ cần xem xét, rà soát lại hệ thống chi nhánh, đại lý của Công ty trên toàn 

quốc, kiên quyết tạm dừng hoặc dừng hẳn hoặc cơ cấu lại những đơn vị hoạt động 

không hiệu quả; phân tích sát diễn biến nền kinh tế và thị trường chứng khoán để có 

bước đi phù hợp.  

1.5. Thù lao, lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều 

hành Công ty 

Đại hội cổ đông năm 2010 đã nhất trí thông qua mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản 

trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành như sau: 

- Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là 1,5 tỷ đồng.  

- Phần thưởng dành cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành là 10% lợi 

nhuận sau thuế. 

Sang năm 2011, Đại hội đồng cổ đông thường niên cũng đã nhất trí thông qua mức thù lao 

và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành giữ nguyên như năm 

2010. 

1.6. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên Hội đồng quản trị Công ty tính đến 

ngày 31/03/2011 

STT Họ và tên Chức vụ 
Số cổ phần nắm 

giữ (cp) 

Tỷ lệ nắm giữ 

trên vốn điều lệ 

(%) 

1 Nguyễn Đình Tú Chủ tịch 3.200.000 6,36 

2 Phạm Diễm Hoa Phó chủ tịch 305.000 0,61 

3 Phạm Đức Long Phó chủ tịch 100 0 

4 Phạm Xuân Phương Thành viên 1.700.000 3,38 

5 Ngô Tiến Minh Thành viên 1.300.000 2,58 

6 Phạm Thị Lợi Thành viên 100.000 0,20 

 

2. Dữ liệu thống kê về cổ đông của Công ty 

Bảng 8: Cơ cấu vốn của Công ty tính đến 31/3/2011 

 

TT Cổ đông Số cổ phần 
VĐL hiện tại 

(VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Cổ đông sáng lập và cổ đông phổ thông 50.300.000 503.000.000.000 100,0% 

  Cổ đông sáng lập 8.600.000 86.000.000.000 17,1% 

  Cổ đông phổ thông 41.700.000 417.000.000.000 82,9% 
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2 Cổ đông trong nƣớc và nƣớc ngoài 50.300.000 503.000.000.000 100,0% 

  Cổ đông trong nước 48.700.800 487.008.000.000 96,82% 

  Cổ đông nước ngoài 1.599.200 15.992.000.000 3,18% 

3 Cổ đông là tổ chức và cá nhân 50.300.000 503.000.000.000 100,0% 

  Cổ đông là tổ chức 6.773.000 67.730.000.000 13,5% 

  Cổ đông cá nhân 43.527.000 435.270.000.000 86,5% 

4 Cơ cấu vốn 50.300.000 503.000.000.000 100,0% 

 Cổ đông lớn (nắm giữ trên 5% vốn điều 

lệ) 
3.200.000 32.000.000.000 6,36% 

 Cổ đông nắm giữ từ 1-5% vốn điều lệ 28.026.600 280.266.000.000 55,10% 

 Cổ đông nắm giữ dưới 1% vốn điều lệ 19.073.400 190.734.000.000 38,54% 

 

2.1. Thông tin về cổ đông sáng lập tính đến 31/3/2011 

Tên cổ đông Địa chỉ 
Số CP 

Sở hữu 
Giá trị (VNĐ) 

Tỷ lệ 

Sở hữu 

Công ty cổ phần Đầu 

tư và phát triển 

SACOM 

KCN Biên Hoà 1, 

TP. Biên Hoà, Đồng 

Nai 

2.000.000 20.000.000.000 3,98% 

Tổng Công ty Đức 

Giang - Công ty cổ 

phần 

Số 59, Đức Giang, P. 

Đức Giang, Long 

Biên, Hà Nội 

1.000.000 10.000.000.000 1,99% 

Nguyễn Đình Tú 
Số 97 Hàng Buồm, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 
3.200.000 32.000.000.000 6,36 % 

Nguyễn Văn Nhân 

P 432/50 B Châu 

Long, Tập thể Ngân 

hàng, Trúc Bạch, Ba 

Đình, Hà Nội 

300.000 3.000.000.000 0,56 % 

Ngô Tiến Minh 

88, Ngõ Lương Sử 

C, Văn Chương, 

Đống Đa, Hà Nội 

1.300.000 13.000.000.000 2,58 % 

Lê Hoàng Thương 

Số 1 ngách 75 tổ 62 

Linh Quang, Văn 

Chương, Hà Nội 

800.000 8.000.000.000 1,59 % 

Tổng cộng 8.600.000 86.000.000.000 17,10% 

 

2.2. Thông tin về cổ đông nước ngoài tính đến 31/3/2011 

Tên cổ đông Địa chỉ Số CP Giá trị (VNĐ) Tỷ lệ 
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Sở hữu Sở hữu 

EUNJA KANG United States 330.000 3.300.000.000 0,66% 

KITMC VIETNAM 

GROWTH FUND 2 

27 -1, yeouido - dong, 

yeongdeungpo - gu, 

seoul, korea 

375.000 3.750.000.000 0,75% 

KONG JERRY 

2, Ngõ 190, Hoàng Quốc 

Việ, cổ nhuế, Từ Liêm, 

HN 

90.800 908.000.000 0,18% 

Shinichi Sano 

307 La Maree Shirokane, 

2-5-5, Shirogane, 

Minato-ku, Tokyo, Japan 

300 3.000.000 0% 

Liu Kuo Chil 

No.49, Cyudong Village, 

Touwu, Township, 

Miaoli Country 362, 

Taiwan 

1.500 15.000.000 0% 

Chung Seung Il 

144-9 Haeng Chon dong, 

Jong ro gu, Seoul , 

Korea 

3.000 30.000.000 0,01% 

YANG TAO MING 

4F, #32 Chenda 3rd 

Street, Taipei 11699 

Taiwan (R.O.C) 

2.000 20.000.000 0% 

Kwon Oh Hoon 

203-1401, Gireum New 

Town, Gireumdong, 

Seoungbukgu, Seoul, 

Korea 

40.000 400.000.000 0,08% 

Park Byung Woon 

101-1601 Dream 

Riververvill, 30/3 

Dangsandong, 378 

Young Dzung poku, 

Seoul, Korea 

200.000 2.000.000.000 0,40% 

Huang, Chun-Chieh 

11F No 1025 Yu Cheng 

Road, Kaohsiung 804 

Taiwan (R.O.C) 

50.000 500.000.000 0,10% 

Wu Ting - Yu 

No.18, Lane 26, 

Jhongsiao 1st Rd., 

Sinsing District, 

Kaohsiung City 800, 

15.000 15.000.000 0,03% 
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Taiwan (R.O.C) 

Wataru Miyazawa 

6-5-5-603 chuourinkan 

Yamatoshi, Kanagawa-

ken, Japan 

800 8.000.000 0% 

Yen Hui Ling 

3F., No.111, Yongchun 

St., Lugang Township, 

Changhua County 505, 

Taiwan (R.O.C.) 

2.000 20.000.000 0% 

FANG KAI TANG 

5F-3, No 109, 

Huangsing Rd., Sanmin 

District, Kaohsiung City 

807, Taiwan (R.O.C) 

11.000 110.000.000 0,02% 

Morita Liên 

Phòng 1306 Khách sạn 

Vườn Hồng, Ngọc 

Khánh, Hà Nội 

50.000 500.000.000 0,10% 

Tổng cộng 1.599.200 15.992.000.000 3,18% 
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Cong ty C6 phan Chung khoan Ph6 Wall

S6 I Ls Phung HiSu, Hoan Kiem, Hit NQi

BAo cAo CDA BAN GIAM DOC

Ban Giam d6c C6ng ty C6 phan Chung khoan Ph6 Wall (sau day goi t~t la "C6ng ty") trinh bay Bao cao cua minh va
Bao cao tai chinh cua C6ng ty cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 20 IO.

CONGTY
';~~'
/1:
':--::r«

"-"=
C6ng ty C6 phan Chung khoan Ph6 Wall la c6ng ty c6 phan duoc thanh lap tai Hit NQi, Viet Nam, heat dong kinh doanh
trong linh VV'Cchirng khoan.

Ten giao dich lit: WALL STREET SECURITIES COMPANY, ten viet t~t lit WSS.

Theo Gi~y phep hoat dong kinh doanh Chung khoan s6 86/UBCK-GP ngay 20112/2007 do Uy ban Chirng khoan Nha
nuoc dp, linh vue hoat dong kinh doanh cua C6ng ty lit:

M6i gioi chung khoan;

TV'doanh chung khoan;

Tu v~n d§u tu chirng khoan.

Bao lanh phat hanh chimg khoan

TI1,lsa chinh cua C6ng ty tai: S6 1 Le Phung Hieu, Hoan Kiem, Hit N9i.

V6n di€u I~ cua C6ng ty la: 503.000.000.000 VND (Narn tram linh ba tY dong). Tuong duong 50.300.000 c6 phan,
menh gia mot c6 phan lit 10.000 VND.

HQI DONG QUAN TRl, BAN GIAM DOC vA BAN KIEM SOAT

Cac thanh vien cua HQi d6ng Quan tr] trong narn va tl;li ngay I~p bao cao nay bao g6m:

Ong Nguy~n Van Tu

Bit Pham Di~m Hoa

Ong Pham Dire Long

Ba Pharn Thi Loi

Ong Ng6 Ti~n Minh

Ong Pharn Xuan Phuong

Cac thanh vien Ban Giam d6e bao g6m:

Ba Pham Di~m Hoa

Ong Pham Dire Long

Bit Vii Ngoc Lan

Ong Vf Quoc Khanh

Ong Nguy~n Hai Hong

Cac thanh vien cua Ban Kiern scat bao g6m:

Ong Tr§n Dinh Tung

Bit Dang Thanh Lan

Bit Dao Thi Blch KMnh

Chu tich

Ph6 chu tich thuong true

Ph6 chu tich

Oy vien

Oy vien

Uy vien

T6ng Giam d6c

Ph6 Tong Giam d6c thuong true

Ph6 Tong Giam d6c

Ph6 T6ng Giam d6c (b6 nhiem ngay 12/0412010)

Ph6 T6ng Giam d6c (b6 nhiern ngay 28/05/2010)

Truong ban

Oy vien

Uy vien

2



Cong ty cA ph~n Chung khoan Ph6 Wall

S6 1 Ls Phung Hi~u, Hoan Kiern, Ha NQi
,

'"
(

KIEM TOAN VIEN

Cong ty TNHH Dich Vl,I Tu vein Hi chinh K~ toan va Ki~m toan (AASC) dll thuc hien kiem roan cac Bao cao tai chinh
cho Cong ty.

CONG BO TRACH NHI~M CUA BAN GIAM DOC DOl VOl BAO CAO TAl CHiNH

Ban Giam d6c Cong ty chiu trach nhiem vS viec I~p Bao cao tai chinh phan anh trung thuc, hop Iy tinh hinh hoat dQng,
k~t qua hoat dQng kinh doanh va tinh hinh hru chuyen tiSn t~ cua Cong ty trong nam. Trong qua trinh I~p Bao cao tai
chinh, Ban Giam d6c Cong ty carn k~t d§ tuan thu cac yeu eftu sau:

L\Ia chon cac chfnh sach k~ toan thich hop va ap dung cac chinh sach nay mot each nheit quan;

Dua ra cac danh gia va du do an hop ly va than trong;

Neu ra cac chuan muc k~ roan duoc ap dung co duoc tuan thu hay khong, co nhfmg ap dung sai lech trong y~u d~n
rmrc eftn phai cong b6 va giai thich trong Bao cao tai chinh hay khong;

Lap va trinh bay cac Bao cao tai chinh tren co sa tuan thu cac chuan muc k~ toan, che dQ k~ toan va cac quy dinh
co lien quan hien hanh;

Lap cac Bao cao tai chinh dua tren co sa hoat dQng kinh doanh lien tuc, tnr tnrong hop khong th~ cho ring Cong
ty se ti~p tuc hoat dQng kinh doanh.

C
1
?

Ban Giam d6c Cong ty dam bao rang cac s6 k~ toan duoc hru gift d~ phan anh tlnh hlnh tai chinh cua Cong ty, voi mire
dQ trung thuc, hop Iy tai beit cir thai di~rn nao va dam bao rang Bao cao tai chinh tuan thu cac quy dinh bien hanh cua
Nha mroc. f)6ng thai co trach nhiern trong vi~c bao dam an toan tai san cua Cong ty va thirc hien cac bien phap thich
hop d~ ngan chan, phat hien cac hanh vi gian I~n va cac vi pham khac.

Ban Giam d6c Cong ty cam k€t rang Bao cao tai chinh dll phan anh trung thuc va hop Iy tinh hinh tai chinh cua Cong ty
tai thai di~rn ngay 31 thang 12 nam 2010, k~t qua hoat dQng kinh doanh va tinh hinh hru chuyen tiSn t~ cho nam tai
chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2010, phu hop voi chuan rmrc, ch~ dQ k~ toan Viet Narn va tuan thu cac quy dinh
hien hanh co lien quan.

Carn k~t khac

Ban Giarn d6c cam k~t rang Cong ty khong vi pham nghia vu cong b6 thong tin thee quy dinh tai Thong nr s6
09/201 OrrT -BTC ngay 15/0112010 cua BQHi chinh huang d~n vS viec cong b6 thong tin tren Thi tnrong chtrng khoan.

3
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CONG TV TNHH D!CH vu TU VAN TAl CHINH KE TOAN VA KIEM TOAN
AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSUL TANCY SERVICE COMPANY L TD. (MSC)

THANH VI~N INPACT QUaC TE

S6: @.Cl't.- 12011/BC.KTTC-AASC.KT3

BAo cAo KIEM ToAN
v~Bao cao tai chinh cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2010

ciia Cong ty C6 phftn Chung khoan Ph6 Wall

Kinh gifi: Quy C6 dong, HQi dAng Quan tr] va Ban Clam d6c
Cong ty C6 phftn Chung khoan Ph6 Wall

Chung t6i dll kiem toan Bao cao tai chlnh cua C6ng ty C6 phan Chung khoan Ph6 Wall duoc l~p ngay 26 thang 0 I nam
2011, gorn: Bang din d6i k~ toan tai ngay 31 thang 12 nam 2010, Bao cao k~t qua hoat dQng kinh doanh, Bao cao hru
chuyen ti€n t~ va Ban thuyet minh bao cao tai chinh cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 narn 2010 diroc trinh
bay ill trang 05 d~n trang 28 kern theo.

Vi~c lap va trinh bay Bao cao tai chfnh nay thuoc trach nhiern cua Ban Giam d6c C6ng ty. Trach nhiern cua chung t6i
la dua ra y kien v€ cac bao cao nay can cir tren k~t qua kiern toan cua chung t6i.

CO' so' y ki~n

Chung t6i dll thuc hien c6ng viec kiern toan theo cac chuan mire kiem toan Viet Nam. Cac chuan muc nay yeu du c6ng
vi~c kiern toan l~p k~ hoach va thuc hien d€ co sir dam bao hop ly rang cac Bao cao tai chfnh kh6ng con chrra dung cac
sai sot trong yeu. Chung t6i dll thuc hien viec kiem tra theo phuong phap chon m§u va ap dung cac thtr nghiern dn
thiet, cac bang chirng xac minh nhtrng thong tin trong Bao cao tai chfnh; danh gia viec twin thu cac chuan rmrc va che
dQ k~ toan hien hanh, cac nguyen t~c va phuong phap k~ toan diroc ap dung, cac uoc tinh va xet dean quan trong cua
Ban Giam d6c cfing nhu each trinh bay t6ng quat cac Bao cao tai chfnh. Chung t6i cho rang c6ng viec ki€m toan cua
chung t6i dll dira ra nhfmg co sa hop ly d€ lam can cu cho y kien cua chung t6i.

y ki~n ciia ki~m toan vien

Theo y ki~n cua chung t6i, Bao cao tai chfnh dll phan anh trung thuc va hop ly tren cac khfa canh trong y~u tlnh hinh tai
chlnh cua C6ng ty C6 phan Chirng khoan Ph6 Wall tai ngay 31 thang 12 narn 2010, cilng nhir k~t qua kinh doanh va
cac luong hru chuyen tien t~ cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2010, phu hop voi chuan rmrc, ch~ dQk~
toan Vi~t Nam hien hanh va cac quy dinh phap ly co lien quan.

Ha N(Ji, ngay 08 thang 02 niim 2011

Ki~m toan vien

Cat Thj Ha
Chung chi KTV s6: 07251KTVChung chi KTV s6: D.00521KTV

01 Ui Phunq Hi~u, Hi! NQi, Vi~t Nam
Tel: (84-4) 38241990/1 - Fax: (84-4) 3825 3973
Email: aaschn@hn.vnn.vn
Website: www.aasc.com.vn

AFFILIATE

I N PACT
4 INTERNATIONAL NETWORK OF

PROFESSIONAL ACCOUNTANTS



Cong ty C6 ph~n Clnrng khoan Ph6 Wall
S6 1 Ls Phung Hi€u, Hoan Kiern, Hit Ni)i

Bao cao tai chinh
cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31 thang 12 nam 20 I0

BANG CAN 1>01 KE ToAN
T~i ngay 31 thang 12 narn 2010

Mii
TAl sAN

Thuyet 3111212010 0110112010
s6 minh VND VND

100 A. TAl sAN NGAN H~N 473.100.793.874 292.068.436.238

110 I. Ti~n va cac khoan tuong diro'ng ti~n 4 153.685.771.128 43.205.685.653 )111 1. Ti~n 11.685.771.128 19.705.685.653

112 2. Cac khoan nrong duong ti~n 142.000.000.000 23.500.000.000
4-

Cac khoan d~u tu tai chinh ng~n han 286.401.630.453 245.258.214.499
.C

120 n. 5 =>

121 1. D~u tu ngan han 294.393.472.591 246.125.162.799 :)
129 2. Dir phong giam gia d~u tu ngan han (*) (7.991.842.138) (866.948.300) "

'J\~

130 III. Cac khoan phai thu ng~n han 18.462.863.614 3.029.476.816 \~
-,

131 1. Phai thu cua khach hang 12.605.698.513 104.857.440 .0''''-..
132 2. Tra truce cho nguoi ban 60.331.700 308.691.900

133 3. Phai thu noi bi) ng~n han 3.000.000

138 5. Cac khoan phai thu khac 6 5.796.833.401 2.612.927.476

150 V. Tai san ng~n han khac 14.550.528.679 575.059.270

151 1. Chi phi tra truce ngan han 1.455.534.552 525.10l.l17

152 2. Thu€ GTGT duoc khau tnr 931.998.457

154 3. Thu€ va cac khoan phai thu Nha nuoc 7 12.097.256.369

154 4. Hi san ng~n h(U1khac 65.739.301 49.958.153

200 B. TAl sAN DAJ H~N 60.596.802.933 149.840.856.464

220 II. Tai san c6 djnh 6.114.789.068 5.722.589.076

221 1. Hi sari c6 dinh huu hinh 8 4.683.051.815 4.566.687.388

222 - Nguyen gia 7.951.331.848 6.237.055.277

223 - Gia tri hao mon Iuy k€ (*) (3.268.280.033) 0·670.367.889)

227 3. Hi san c6 dinh vo hinh 9 1.431.737.253 1.155.901.688

228 - Nguyen gia 2.147.949.300 1.420.583.400

229 - Gia tri hao men Iuy k€ (*) (716.212.047) (264.681.712)

250 IV. Cac khoan dh tu tai chinh dili han 10 47.763.000.000 140.693.000.000

253 3. Dftu tu chung khoan dai han 52.743.000.000 52.743.000.000

258 4. Dftu ttr dai han khac 14.950.000.000 87.950.000.000

259 5. Du phong giam gia d~u nr tai chinh dai han (*) (19.930.000.000)

260 V. Hi san dai han khac 6.719.013.865 3.425.267.388

261 1. Chi phi tra tnroc dai han 11 3.358.462.461 1.659.290.693

263 3. Ti~n nop Quy h6 tro thanh toan 12 1.361.957.610 221.073.453

268 4. Hi san dai han khac 1.998.593.794 1.544.903.242

270 TONG CONG TAl SAN 533.697.596.807 441.909.292.702
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Cong ty cA ph~n Chung khoan Ph6 Wall
sf> 1 Le Phung Hieu, Hoan Ki€m, Ha N9i

Bao cao tai chinh
cho narn tai chinh k€t thuc ngay 3 1 thang 12 nam 2010 - :

cAc CHi TIEV NGOA.I BANG CAN DOl ICEToAN

Thuyet 31112/2010 0110112010
minh VND VND

102,83 76.058
997,87 188.841

207.042.620.000 256.952.400.000
144.233.220.000 220.862.260.000

144.233.220.000 220.862.260.000

59.788.040.000 36.090.140.000

59.788.040.000

2.718.000.000

2.718.000.000

303.360.000

303.360.000

7

Mil
so CHiTIEU

EUR
USD

006 6. Chung khoan luu ky
007 6.1. Chung khoan giao dich

009 - Chung khodn giao dich cua khdch hang trong
nuac

012 6.2. Chung khoan tam ngung giao dich

014 - Chung khodn tam ngt'mg giao dich cua khach
hang !rong nutrc

027 6.5. Chirng khoan cho thanh toan

029 Chung khodn chi! thanh toan cua khdch hang
trong marc

037 6.7. Chung khoan cho giao dich

039 Chung khodn chi! giao dich cua khdch. hang
trong nuac

NgU'O'iI~p K€ toan truong

f>6 Hoai Thu N y~n Van Nguyen



Cong ty C6 ph~n Chung khoan Ph& Wall
S6 1 Le PhVng Hi~u, Hom Ki~m, Ha NQi

Bao cao tai chinh
cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2010

BAo cAo KET QuAHO~T DONG KINH DOANH
Nam 2010

Mli
CHi TIEU

Thuy~t Nam 2010 Narn 2009
s& minh VND VND

01 1. Doanh thu 19 112.031.083.373 97.307.248.111
01.1 Doanh thu hoat QQngm6i gioi chirng khoan 6.551.4 70.092 21.562.001.703
01.2 Doanh thu hoat QQngd~u tu chtrng khoan, gap v6n 19.614.509.375 50.564.293.879
01.5 Doanh thu hoat QQng ill v§n 52.254.323.317 17.293.490.909
01.6 Doanh thu luu ky chtrng khoan 307.090.000 260.678.200
01.9 Doanh thu khac 33.303.690.589 7.626.783.420

10 3. Doanh thu thuan v~ hoat dQng kinh doanh 112.031.083.373 97.307.248.111

11 4. Chi phi hoat dQng kinh doanh 20 69.658.075.925 11.874.979.029

20 5. LQ'i nhuan gQP ciia hoat dQng kinh doanh 42.373.007.448 85.432.269.082

25 6. Chi phi quan Iy doanh nghiep 21 23.808.076.640 9.006.050.885

30 7. LQ'i nhuan thuan tir hoat dQng kinh doanh 18.564.930.808 76.426.218.197

31 8. Thu nhap khac 198.103.056 5.953.877.381

32 9. Chi phi khac 12.500.000 1.204.853.001

40 10. LQ'i nhuan khac 185.603.056 4.749.024.380

50 11. T6ng IQ'inhuan k~ toan trurrc thue 18.750.533.864 81.175.242.577

51 12. Chi phi thue thu nhap doanh nghiep hien hanh 22 4.296.544.575 14.107.667.451

60 14. LQ'i nhuan sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p 14.453.989.289 67.067.575.126

70 15. Llii co' ban tren c6 phieu 23 395 3.635

---<
Nguoi I~p

-.j 4f-.
---
....• o Hoai Thu

K~ toan trurmg

Ng y~n Van Nguyen

--
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Cong ty C6 phftn Chung khoan Ph6 Wall
S6 1 r.e Phung Hi~u, Hoan Kiem, Ha NOi

Bao cao tai ehinh
cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2010

BAo cAo LUU CHUYEN TIEN T~
(Theo phuong phdp true tilp)

Nam 2010

Mil
so

Thuy~t
minh

Chi tieu

I Luu chuyen ti~n tir hoat di}ng kinh doanh
o I I Ti~n thu tir hoat dong kinh doanh
02 2 Ti~n chi hoat dong kinh doanh
05 3 Ti~n chi nop Quy h6 tro thanh toan
06 4 Ti~n thu giao dich chung khoan khach hang
07 5 Ti~n chi tra giao dich chirng khoan khach hang
08 6 Ti~n thu ban chtrng khoan phat hanh
09 7 Ti~n chi tra t6 chtrc phat hanh chirng khoan
10 8 Ti~n chi tra cho nguoi cung dp hang hoa va dich Y1,I

II 9 Ti~n chi tra cho nguoi Iao dong
12 10 Ti~n chi tra lai vay
13 II Ti~n chi nop thue thu nhap doanh nghiep
14 12 Tien thu khac
15 13 Ti~n chi khac
20 Luu chuyen tien thuan tir hoa: dpng kinh

doanh chtmg khotin

II Luu chuyen ti~n tir hoat di}ng dfiu tu·
1 Ti~n chi d~ mua slim, xay dung TSCD va cac tai

san dai han khac
3 Ti~n chi cho vay, mua cac cong cu no cua don vi khac
4 Ti~n thu h6i cho vay, ban lai cac cong cu no cua

don vi khac
6 Ti~n thu h6i d~u tu gop v6n vao don vi khac
7 Ti~n thu Hiicho vay, c6 tire va lei nhuan duoc chia

Luu chuyfn ti€n t!luan tir hoat dpng dau uc

21

23
24

26
27
30

III Luu chuyen ti~n tir hoat di}ng tai ehinh
3 I I Ti~n thu tu phat hanh c6 phieu, nhan v6n gop cua

chu sa hfru
33 3 Ti~n vay ngan han, dai han nhan duoc
34 4 Ti~n chi tra no g6c vay
36 6 C6 rue, loi nhuan dll tra cho chu sa htru
40 Luu chuyen ti€n thuan tic hOlJ-tdpng tal chinh

50 Luu chuyen ti~n thu§n trong ky

60 Ti~n va cac khoan turrng durrng ti~n d§u ky

70 3Ti~n va cac khoiin turrng durmg ti~n eu6i ky

K~ toan truong

Ng en Viin Nguyen
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Narn 2010
VND

77.498.849.486

(22.904.579.577)
(1.112.496.565)

1.901.865.743.511
(1.908.167.421.098)

68.016.565.500
(66.222.446.500)
(8.620.173.886)
(9.119.406.994)

(47.926.667)
(30.309.187.378)

126.530.269.998
(149.184.123.765)

(21.776.333.935)

(2.473.915.191)

(119.640.130.000)

122.221.600.000

31.748.864.601
31.856.419.410

137.000.000.000
11.060.000.000

(11.060.000.000)

(36.600.000.000)
100.4 00.000.000

110.480.085.475

43.205.685.653

153.685.771.128

Nam 2009
VND

82.002.485.097
(19.809.323.975)

2.785.356.826.594
(2.781.208.910.482)

(27.209.587.992)
(4.244.525.136)

(257.936.217)
35.765.389.682

(18.841. 717.926)

51.552.699.645

(45.000.000)
(639.719.000.000)

385.634.583.333
10.450.000.000
3.717.911.350

(239.961.505.317)

198.000.000.000

(8.063.500.000)
189.936.500.000

1.527.694.328

41.677.991.325

43.205.685.653



Ccng ty ca ph~n Chung khoan Ph5 Wall

56 I U: Ph\mg Hi~u, Hoan Ki~m, Ha NQi

Bao cao tai chinh

eho nam tai ehinh k~t thuc ngay 31 thang 12 narn 2010

BAo cAo TINH HINH BIEN DONG VON CHiT SO HUu
Narn 2010

v,in d§u tu cua chu sa hiru

Thang du v6n e6 ph§n

V 3n khac cua chu sa hfru

c.\ phieu quy (*)

C ienh l~eh danh gia lai tai san

C ienh I~eh ty gia h6i doai

QllY d§u tu phat tri~n

QllY du phong tai ehinh

QllY khac thuoc v6n chu sa hiru

Lri nhuan sau thu~ ehua phiin ph6i

Thuyet
D~u nam Tling

minh
Nam tnr6'c lim nay lim trurrc Nlim nay

VND VND VND VND

18 168,000,000,000 366,000,000,000 198.000.000.000 137.000.000.000

Giam Cu5i nlim

Narn truce Nlim nay Nam truce Nam nay

V D VND VND

366.000.000.000

VND

503.000.000.000

76.220.730 6.782.978.243 6.706.757.513 6.782.978.243 6.782.978.243

2.274.228.846 29.023.046.376 67.067.575.126 14.453.989.289 (40.318.757.596) (43.148.000.000) 29.023.046.376 329.035.665

(>NG VON CHU Sa HUU 401.806,024,619170.350.449.576 401.806.024.619 271.774.332.639 151.453.989.289 (40.318.757.596) (43,148.000.000) 510.112.013.908

NgU'iri l~p K~ toan trurrng

D6 Hoai Thu uy~n Vlin Nguyen
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Cong ty cA ph~n Chu'ng khoan Pha Wall
S6 1 Le Phung Hi~u, Hofm Ki~m, Ha N9i

Bao cao tai chinh
cho narn tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 narn 2010

BANTHUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH
Nam 2010

1 . THONG TIN CHUNG

H1nh thirc so' hfiu van

C6ng ty C6 phan Chirng khoan Ph6 Wall la c6ng ty c6 phan duoc thanh I~p tai Ha N9i, Vi~t Nam, hoat d9ng kinh
doanh trong linh Vl,IC chirng khoan.

Ten giao dich la: WALL STREET SECURITIES COMPANY, ten vi~t tit la WSS.

V6n diSu I~ cua C6ng ty la; 503.000.000.000 VND (Narn tram linh ba tY d6ng). Tirong duong 50.300.000 c6 phan,
menh gia mot c6 ph§n la 10.000 VND.

Cong ty co do'n vi trt •.•.c thuQc sau:

Dia chi Hoat dQng kinh doanh chinh

Chi nhanh C6ng ty CP Chung khoan
Ph6 Wall tai Tp. HCM

TP.H6 Chf
Minh

Kinh doanh chtmg khoan

Nganh ngh~ kinh doanh

Hoat d9ng chinh cua C6ng ty la:

M6i gioi chirng khoan;

TlJ doanh chimg khoan;

Tu veln d§u nr chung khoan.

Bao lanh phat hanh chimg khoan
.,.~
\* \~.

'./6/,<?~,
'/

2 . CHE DO vA CHiNH SACH KE ToAN Ap DT,JNGT~I CONG TY

Ky k~ toan, don vi ti~n t~ su' dung trong k~ toan

KY k~ toan nam cua C6ng ty bit d§u ill ngay 01101 va k~t thuc vao ngay 31112 hang nam.

Dan vi tien t~ sir dung trong ghi chep k~ toan la d6ng Vi~t Nam (VND). (:.:
-.
•j

\Chuan rmrc va Ch~ dQ k~ toan ap dung

chi or) ki loan dp dung
Cong ty ap dung Ch~ d9 K~ toan doanh nghiep ban hanh thea Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC ngay 20/312006 dil
diroc sua d6i, b6 sung theo quy dinh tai Thong nr 244/2009/TT-BTC ngay 31112/2009 cua B9 tnrong B9 Hi chinh
va Thong tu s6 95/20081TT-BTC ngay 24 thang 10 nam 2008 cua B9 Hi chinh v~ viec Huang d§n k~ toan ap dung
d6i voi c6ng ty chirng khoan dil diroc sua d6i, b6 sung theo Thong nr 162/20 1OITT-BTC ngay 20/10/2010 cua B9
Hi chinh.
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Cong ty C6 phh Chung khoan Ph6 Wall
S6 1 Ls Phung Hi~u, Hoan Ki~m, Ha N9i

Bao cao tai chinh
cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2010

Tuyen b6 vi viec twin thu Chudn muc ki todn va chi d(Jki toan

Cong ty dii ap dung cac Chuan muc k~ toan Viet Nam va cac van ban huong dfin Chu§n mire do Nha nuoc dii ban
hanh. Cac bao cao tai chinh duoc l~p va trinh bay theo dung moi quy dinh cua tung chuan m\IC, thong ill huang dfin
thuc hien chuan mire va Ch~ d9 k~ toan hien hanh dang ap dung.

Hinh thuc M loan ap dung

Cong ty ap dung hinh thirc k~ toan tren may vi tinh.

Ti~n va cac khoan tutmg durmg ti~n

Ti~n va cac khoan nrong duong ti~n bao gorn ti~n mat tai quy, ti~n giri ngan hang, cac khoan d~u nr ngan han c6 thai
gian dao han khong qua 03 thang, c6 tfnh thanh khoan cao, c6 kha nang chuyen d6i d~ dang thanh cac ltrong ti~n xac
dinh va khong c6 nhieu rui ro trong chuyen d6i thanh tien,

Cac khoan phai thu

Cac khoan phai thu duoc trinh bay tren Bao cao tai chinh theo gia tri ghi s6 cac khoan phai thu khach hang va phai
thu khac sau khi tnr di cac khoan dir phong duoc I~p cho cac khoan no phai thu kh6 doi.

D\I phong no phai thu kho doi diroc trlch lap cho tung khoan phai thu kh6 doi can ctr vao tu6i no qua han cua cac
khoan no hoac du ki~n rmrc t6n th~t c6 th~ xay ra.

Hang t6n kho

Hang t6n kho duoc tinh theo gia g6c. Truong hop gia tri thuan c6 th~ thuc hien duoc th~p hon gia g6c thi hang t6n
kho duoc tinh theo gia tri thuk c6 th~ thuc hien diroc. Gia g6c hang t6n kho bao g6m chi phi mua, chi phi che bien
va cac chi phi lien quan tnrc ti~p khac phat sinh d~ c6 duoc hang t6n kho 0 dia di~m va trang thai hien tai.

Gia tri hang t6n kho duoc xac dinh theo phuong phap binh quan gia quyen.

Phuong phap xac dinh gia trj san pham do dang: chi phi san xuat kinh doanh do dang diroc t~p hop theo tung cong
trinh chua hoan thanh hoac chua ghi nhan doanh thu.

Hang t6n kho duoc hach toan theo phirong phap ke khai thirong xuyen,

D\I phong giarn gia hang t6n kho duoc I~p vao thai di~m cu6i nam la s6 chenh lech giira gia g6c cua hang t6n kho
16n hon gia tri thuan c6 th~ thuc hien duoc.

Hi san c6 dinh va kh§u hao tai san c6 djnh

Hi san c6 dinh htru hinh, tai san c6 dinh vo hinh diroc ghi nhan theo gia g6c. Trong qua trinh S11 dung, tai san c6
djnh hfru hinh, tai san c6 dinh vo hinh ducc ghi nhan theo nguyen gia, hao mon luy k~ va gia tri con lai.

Kh§u hao duoc trfch theo phuong phap duong thang, Thai gian khau hao duoc uoc tinh nhu sau:

May moc, thi~t bi 03 - 07 nam
Phuong ti~n v~n tai 06 nam

Thi~t bi van phong 03 narn
Ph~n rnem quan Iy 03 - 05 nam
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Cong ty C6 ph~n Chung khoan Pha Wall
S6 I Le Phung Hi€u, Hoan Ki~m, Ha NQi

Bao cao tai chinh
cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2010

Chung khoan d~u tu'

Chung khoan d§u tu duoc ghi nhan theo gia g6c. C6 tire va trai tire nhan duoc trong nam tai chinh duoc ghi nhan
giarn gia v6n chirng khoan d6i voi khoan Hiid6n tich truce ngay mua va ghi nhan tang doanh thu d§u tu d6i voi phan
l1iik€ ill ngay mua.

C6ng ty ap dung phuong phap binh quan gia quyen di dQng d€ tinh gia von c6 phieu ban ra va phirong phap dich
danh d€ tinh gia v6n trai phieu ban ra.

ell
I

) ,
,'1-tt

Cac khoan d~u ttr tai chinh

Cac khoan d§u tu tai chinh tai thai di€m bao cao, n~u: ...•

C6 thai han thu h6i hoac dao han khong qua 3 thang k€ ill ngay mua khoan d§u tu do duoc coi la "tuang dirong
tien";

C6 thai han thu h6i v6n diroi I nam hoac trong 1 chu ky kinh doanh duoc phan loai la tai san ng~n han;

C6 thai han thu h6i v6n tren 1 nam hoac hon 1 chu ky kinh doanh duoc phan loai la tai san dai han.

DI! phong giam gia d~u ttr ng~n han, dai han

D" phong giam gia d§u tu duoc I~p vao thai di€m cu6i nam la s6 chenh lech gitra gia g6c cua cac khoan d§u tu duoc )
hach toan tren s6 k~ toan 16n hon gia tri thi tnrong cua chung tai thai di€m lap du phong.

Chi phi di yay
~

Yc
(

GH'
Chi phi di yay duoc ghi nhan vao chi phi san xuAt, kinh doanh trong nam khi phat sinh, trir chi phi di yay lien quan
true tiep d~n viec d§u tu xay dung hoac san xuat tai san do dang duoc tinh vao gia tri cua tai san do (duoc v6n hoa)
khi c6 du cac diBu kien quy dinh trong Chu§n mire K~ toan Vi~t Nam s6 16 "Chi phi di vay". P

1,

~Chi phi di yay lien quan true ti~p d~n viec d§u tu xay dung hoac san xuat tai san do dang dn co thai gian du dai
(tren 12 thang) d€ co th€ dua vao str dung theo muc dich dinh tnroc hoac ban thi duoc tinh vao gia tri cua tai san do
(duoc v6n hoa), bao g6m cac khoan l1ii tiBn yay, phan b6 cac khoan chiet khau hoac phu trQi khi phat hanh trai
phieu, cac khoan chi phi phu phat sinh lien quan toi qua trinh lam thu tuc yay.

Chi phi tra trurrc

Cac chi phi tra tnroc chi lien quan d~n chi phi san xuAt kinh doanh cua met nam tai chinh hoac mQt chu ky kinh
doanh duoc ghi nhan la chi phi tra truce ng~n han va duoc tinh vao chi phi san xuat kinh doanh trong nam tai chinh.

Cac chi phi d1i phat sinh trong nam tai chinh nhung lien quan d~n k~t qua hoat dQng san xuAt kinh doanh cua nhieu
nien dQ k~ toan duoc hach toan vao chi phi tra truce dai han d€ phan b6 d§n vao k~t qua heat dQng kinh doanh trong
cac nien dQ k~ toan sau.

Viec tinh va phan b6 chi phi tra tnroc dai han vao chi phi san xuat kinh doanh tung ky hach toan diroc can cu vao
tinh chat, mire dQ tung IOC;lichi phi d€ chon phuong phap va tieu thirc phan b6 hop ly. Chi phi tra truce duoc phan b6
d§n vao chi phi san xuat kinh doanh theo phirong phap duong thang,

van chu SO'hfru

V6n d§u tir cua chu sa hilu duoc ghi nhan theo s6 v6n thuc gop cua chu sa hfru.

LQ'inhuan sau thue chua phan phci la s6 lei nhuan ill cac hoat dQng cua doanh nghiep sau khi tnr (-) cac khoan diBu
chinh do ap dung h6i t6 thay d6i chinh sach k~ toan va diBu chinh h6i t6 sai s6t trong y~u cua cac nam truce. LQ'i
nhuan sau thu~ chua phan phoi co th€ duoc chia cho cac nha d§u nr dua tren tY I~ gop v6n sau khi duoc HQi d6ng
quan tri phe duy~t va sau khi d1itrich I~p cac guy d" phOng theo DiBu I~ C6ng ty va cac quy dinh cua phap lu~t Vi~t
Nam.
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Ceng ty C6 phftn Chirng khoan Pha Wall
S6 1 t.e Phung Hi~u, Hoan Kiem, Ha NQi

Bao cao tai ehinh
cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2010

cl> nrc phai tra cho cac c6 dong duoc ghi nhan la khoan phai tra trong Bang Can d6i k~ toan cua Cong ty sau khi co
thong bao chia c6 nrc cua HQi d6ng Quan tri Cong ty.

Chi nh~n doanh thu

Doanh thu eung cdp dicn v¥

Doanh thu cung dp dich VI,! duoc ghi nhan khi k~t qua cua giao dich do diroc xac dinh mot each dang tin cay.
Truong hop viec cung dp dich VI,! lien quan d~n nhieu narn thi doanh thu duoc ghi nhan trong nam thee k~t qua
phan cong viec da hoan thanh vao ngay I~p Bang can d6i k~ tom cua nam do. K~t qua cua giao dich cung dp dich
vu duoc xac dinh khi thoa man cac di€u kien sau:

Doanh thu duoc xac dinh nrong d6i chac chan;

Co kha nang thu duoc loi ich kinh t~ tir giao dich cung dp dich VI,! do;

Xac djnh duoc phan cong viec da hoan thanh vao ngay I~p Bang Can d6i k~ toan;

Xac dinh duoc chi phi phat sinh cho giao dich va chi phi d~ hoan thanh giao dich cung dp dich vu do.

Ph~n cong viec cung dp dich vu da hoan thanh duoc xac dinh thee phuong phap danh gia cong viec hoan thanh.

Doanh thu vd v6n kinh doanh, e6 tuc va 19'inhudn duac ehia

Thu nhap phat sinh tir ti€n lai duoc ghi nhan tren Bao cao k~t qua kinh doanh tren CO' sa don tich,

ce tire, loi nhuan duoc chia duoc ghi nhan khi Cong ty diroc quyen nhan c6 tire hoac duoc quyen nhan loi nhuan nr
viec gop von.

Cac khoan thu~

Thud hien hanh.

Hi san thue va cac khoan thue phai nQP cho nam hien hanh va cac nam tnroc duoc xac dinh bing s6 ti€n du kien
phai nQP cho (hoac dtroc thu h6i tir) CO' quan thus, dira tren cac mire thue su~t va cac luat thue co hieu luc d~n ngay
k~t thuc ky k~ toan nam.
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Cong ty C6 ph§n Clurng khoan Ph6 Wall
S6 1 Le Phung Hieu, Hoim Kiem, Ha NQi

Bao cao tai chinh
cho nam tai chinh kSt thuc ngay 31 thang 12 nam 2010

3 . GIA TRI KHOI LlfQNG GIAO DICH CHUNG KHOAN THl/C HI~N TRONG NAM

Kh6i hrong giao dich clurng
khoan thuc hien trong narn

Gia trj kb6i luong giao dich chirng
khoan thuc hien trong nam

VND

399.596.210.608
399.596.210.608

3.585.328.108.500
3.585.328.108.500

.
f

)
5,I
a

Cua Cong ty Chirng khoan
C6 phieu

Cua ngu()'i d§u ttr

C6 phieu

9.466.536
9.466.536

155.707.216
155.707.216
165.173.752 3.984.924.319.108

4 . T1EN VA cAc KHOAN TlfONG DlfONG TIEN
31112/2010

Ti~n mat tai quy
Ti~n gui ngan hang
Ti~n gir! cua nha dfru tir v~ giao dich chirng khoan
Cac khoan nrong dtrong tien

VND

514.856.734
2.831.636.984
8.339.277.410

142.000.000.000

153.685.771.128

5 . cAc KHOAN DAu rtr TAl CHiNH NGAN H~N
31112/2010

Chung khoan thurrng mai
Chung khoan niern ySt
Chung khoan chua niern ySt

D§U ttr ng~n han khac
Ti~n gtri c6 ky han tren 3 thang
Trai phieu

D\!' phong giiim gia d§U tu ng~n han (*)

VND

31.493.472.591
31.493.472.591

262.900.000.000
262.770.000.000

130.000.000
(7.991.842.138)

286.401.630.453

01/0112010
VND

90.040.766
11.417.394.279

8.198.250.608
23.500.000.000

43.205.685.653

)f,
)

'I
"

0110112010
VND

36.795.162.799
25.975.484.749

10.819.678.050
209.330.000.000

209.200.000.000 ~
130.000.000 /0;'::>

7/0Jil(866.948.30 .: f. "I
r-~/Nc.¥··r.

-------;,....~" D\C~'~
245.258.214.4 -'<\1;'\Ch\\

o \:~'
,yo· -

-1 '-'J I(*) DV phong giarn gia dfru nr ngan han tai thai di~m 31112/2010 la khoan dir phong cho toan bQ s6 chtrng khoan
niem ySt tai Sa giao dich Chung khoan Ha NQi va Sa giao dich Chung khoan Thanh ph6 H6 Chi Minh. Co sa trich
I~p du phong giam gia d6i voi chirng khoan niern ySt tai Sa giao dich Chung khoan Ha NQi la gia binh quan va d6i /)
voi chirng khoan niern ySt tai Sa giao dich Chung khoan Thanh ph6 H6 Chi Minh la gia dong cira tai ngay
31112/2010.
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Cong ty C6 ph§n Chung khoan Ph8 Wall Bao cao tili chinh

S6 1 Le Phung Hieu, Hoan Kiern, Ha NQi cho narn tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 20 10

Tinh hinh d§u tu chung khoan thuong mai

S61u<,mg Gia tri theo s6 k~ t01Ln Tang, giarn so voi gia thi tnrong T6ng gia tri theo gia thi truong
Ghi chu

E>~unam
ctnn

D~unam Cu6i narn D~u narn Cubi nam D~unam Cubi narn
Ox'??

Tang Giarn Tang Giam

VND VND VND VND VND VND

cs phi~u

- TCM 2 35.800 11.200 47.000

- SAM 100.000 2.820.000.000 40.000.000 2.860.000.000

- STB 2 4 \.997 (9.597) 32.400

- TCR 6 52.800 600 53.400

- VTO 5 59.500 (15.000) 44.500

-TNA 3 60.300 24.600 84.900

- REE 4 66.401 4.399 70.800
- PIT 5 68.000 ( \.000) 67.000
-SOD 6 72.590 3.610 76.200

- SFC 2 93.000 (37.000) 56.000
- HTI 7 108.500 (30.100) 78.400

- TIC 20 200.000 (70.000) 130.000
- AGF 6 211.800 (70.800) 141.000

- DCS 12 238.800 (64.800) 174.000
- PVC 10 259.000 9.000 268.000
- MCO 14 267.400 (131.600) 135.800

- VSP 10 272.000 15.000 287.000

- KDC 6 310.000 (1.000) 309.000

- NSC 8 312.800 (33.600) 279.200

- CTS 21 405.300 (168.000) 237.300

- VGS 19 473.100 (229.900) 243.200
- ITC 15 480.000 (108.000) 372.000

- VIC 9 . 495.000 382.500 877.500

- CIC 30 513.000 (141.000) 372.000

- BCC 40 536.000 (200.000) 336.000
- HAl 15 580.500 (34.500) 546.000
- TPH 72 720.000 (57.600) 662.400

- TXM 75 727.500 (52.500) 675.000

- ACB 291 25 2.910.000 817.485 7.886.100 (177.485) 10.796.100 640.000
- DAE 61 829.600 (219.600) 610.000
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Cc ng ty cA phAn Chung khoan Ph6 Wall Bao cao tai chinh
S6 I re Phung Hieu, Hoan Kiem, Ha NQi eho nam tai chlnh k€t thuc ngay 31 thang 12 narn 2010

Tinh hinh dAu tu chirng khoan thirong m~i

S61lIqng Gia tri theo s6 k~ toan Tang, giarn so voi gia thi tnrong T6ng gia tri theo gia thi tnrong
Ghi chu

f)~unam
caul

f)~u nam Cu6i narn f)~unam Cu6inam f)~u nam Cu6inamno.,.,
Tang Giarn Tang Giarn

VNO VNO VNO VNO VNO VNO

-Yll 40 840.000 (344.000) 496.000

- CTN 30 858.000 (438.000) 420.000
- HBO 60 882.000 54.000 936.000
- KLS 500.008 46 10.602.141.909 883.648 4.648.102.091 (143.048) 15.250.244.000 740.600

- KSA 23.160 1.058.064.000 (15.864.000) 1.042.200.000

- PYI 500.000 51 12.550.000.000 1.085.988 1.100.000.000 (173.088) 13.650.000.000 912.900

- NHC 33 1.333.200 (211.200) 1.122.000

- TH1 26 1.336.400 (436.800) 899.600

- SHS 120 1.381.000 323.000 1.704.000

- PLC 65 1.510.000 927.500 2.437.500
- NBP 62 1.537.600 (148.800) 1.388.800

- YC9 50 1.700.000 (820.000) 880.000
- THT 67 1.896.100 (509.200) 1.386.900

- YC2 38 1.896.200 (315.400) 1.580.800
- SJE 80 2.250.000 (802.000) 1.448.000

- QNC 67 2.338.300 (864.300) 1.474.000
- YCS 11 45 432.840 2.605.023 227.160 (1.048.023) 660.000 1.557.000

- YC1 80 3.832.000 (472.000) 3.360.000
- HPC 239 4.800.400 (2.410.400) 2.390.000
- CCI 21.000 438.900.000 (27.300.000) 411.600.000
- NTB 44.670 765.969.649 2.354.351 768.324.000
- PYF 65.010 1.620.967.000 (93.232.000) 1.527.735.000

- PYS 80.060 1.697.956.000 (32.708.000) 1.665.248.000
- YCG 45.992 1.743.614.129 (607.611.729) 1.136.002.400

- OPM 47.500 1.819.494.990 (14.494.990) 1.805.000.000
- MCG 122.580 2.051.228.000 (114.464.000) 1.936.764.000
- OIC 119.005 2.631.131.314 (191.528.814) 2.439.602.500
- ClI 99.420 3.472.224.213 106.895.787 3.579.120.000
- YlS 230.000 14.151.649.264 (6.883.649.264) 7.268.000.000
- MB 370.000 10.819.678.050 (866.948.300) 11.686.626.350

l'ONG CQNG 1.470.310 900.106 36.795.162.799 31.493.4 72.591 5.796.215.351 (866.948.300) 111.005.547 (7.991.842.138) 43.458.326.450 23.612.636.000
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Cong ty C6 phAn Chung khoan Ph6 Wall
S6 1 Le Phung Hi~u, Hoan KiSm, Ha N9i

Bao cao tai chinh
cho nam tai chinh kSt thuc ngay 31 thang 12 nam 2010

6 . cAc KHoAN PHAI THU KHA.C
31112/2010 0110112010

Bao hiem xli h9i
Bao hiern y ts
Phai thu llii ngiin hang
Phai thu khac

VND
51.038.500

VND

2.955.000
2.29l.482.50 1

318.489.975
5.623.362.027

122.432.874

5.796.833.401 2.612.927.476

7 . THUE vA cAc KHoAN PHAI THU NHA NUOC
31112/2010 01/0112010

ThuS Thu nhap doanh nghiep
VND

12.097.256.369
VND

12.097.256.369

Quyet toan thue cua Cong ty se chju su kiem tra cua ca quan thuS. Do viec ap dung luat va cac qui dinh vS thue d6i
voi nhieu Ioai giao dich khac nhau c6 thS duoc giai thich theo nhieu each khac nhau, s6 thue duoc trinh bay tren Bao
cao tai chinh c6 thS bi thay d5i theo quyet dinh cua co quan thue. • I

8 . TAl SAN CO DINH HUU HiNH
Chi tiSt tai Ph\1 luc s6 01

9 . TAl SAN CO DJNH VO HINH -
=

Ban quyen, bang Ph~n mem giao dich,
sang che kS toan CQng

VND VND VND

1.420.583.400 1.420.583.400

727.365.900 727.365.900
727.365.900 727.365.900

2.147.949.300 2.147.949.300

264.681. 712 264.681. 712 J451.530.335 451.530.335 /451.530.335 45l.530.335

716.212.047 716.212.047

1.155.901.688 1.155.901.688
1.431.737.253 1.431. 737 .253

NGUyENGIA.
se dlfdh nam
se tang trong nam

Mua sam moi
se giiim trong nam

se dtr cu6i nam
GIA TRI HAO MON LUY KE
se dir d§u nam

se tang trong nam

Trich khau hao
s6 giiim trong nam

se dir cu6i nam

GIA TRI CON L~I
D§u nam
Cu6i narn
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Cong ty cA ph§n Chung khoan Ph6 Wall
S5 1 i.e Phung Hi~u, Hoan Kiem, Ha N9i

Bao cao Uti chinh
cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 1 thang 12 nam 2010

Tinh hinh d§u tu Uti san c6 dinh va trang thi~t b]

v5n di~u I~tfnh d~n ngay
31112/2010

Hi san c5 dinh va trang thiet bi
Chi tieu Gia tri (VND)
Nguyen gia 10.099.281.148
Kh~u hao (3.984.492.080)
Gia tri con Ic;ti 6.114.789.068

503.000.000.000

10 . cAc KHOA.N DAu T(i TAl cHINH OAI H~N
31112/2010

D§u tu chung khoan dai han
Chung khoan sgn sang d~ ban

D§u ttr dai han khac (*)
01,1" phong giarn gia d§u tu tai chinh dai han

VND
52.743.000.000
52.743.000.000
14.950.000.000

(19.930.000.000)

47.763.000.000

19

TY I~ tai san c5
dinh va trang thiet
bj so voi V5n diSu

I~
0,02

0,01

01101/2010
VND

52.743.000.000
52.743.000.000
87.950.000.000

140.693.000.000



Cfmg ty ca phftn Chung khoan Pha Wall

S6 I Le Phung Hieu, Hoan Kiem, Ha NQi

Tilth hinh dftu tu chung khoan dai han

Bao cao tai chinh
eho narn tai ehinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2010

S6 luong
D~u nam Cu6i nam

I. ':::hu'ng khoan s~n sang d~ ban

C6 phi~u

C6 phieu Cong ty e6 ph~n xay dung va phat trien do thi

C6 phieu Cong ty CP Khoang san Thien Due

C6 phieu Cong ty CP May Due Giang
n)NG CONG

1.394.830
1.394.830

\64.830

530.000

700.000
1.394.830 -

1.394.830
1.394.830

\64.830

530.000

700.000
1.394.830 -

Gia tri theo s5 k€ toan
1aug, glaIll so VUl gla ui;

T6ng gia tri theo gia thi tnrong Ghitr'cOrnQ

D~u narn Cubi nam D~u nam Cubi narn D~unam Cu6i nam ehu

VND VND VND VND VND VND
52.743.000.000 52.743.000.000 (19.930.000.000) 52.743.000.000 32.813.000.000
52.743.000.000 52.743.000.000 (19.930.000.000) 52.743.000.000 32.813.000.000

24.843.000.000 24.843.000.000 (8.360.000.000) 24.843.000.000 16.483.000.000 (*)
6.900.000.000 6.900.000.000 (1.070.000.000) 6.900.000.000 5.830.000.000 (*)

21.000.000.000 21.000.000.000 (10.500.000.000) 21.000.000.000 \ 0.500.000.000 (*)
52.743.000.000 - 52.743.000.000 - (19.930.000.000) - 52.743.000.000 - 32.813.000.000 -

(* Cac khoan d~u tu chirng khoan dai han d~u nam duoc ghi nhan theo gia gbe, khong e6 ca s6 d€ danh gia gia tri thi truong.
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Cong ty cA ph§n Chung khoan Ph6 Wall

se 1 Le Phung Hi~u, Hoem Ki~m, Ha NOi
Bao cao tai chinh

cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 narn 2010

D§u tu· dai han khac

31112/2010 01/0112010

G6p von C6ng ty CP D§u tu va Phat trien Do thi Ph6 Wall
Ti6n giri c6 ky han tren 1 nam

VND
14.950.000.000

VND
14.950.000.000
73.000.000.000

14.950.000.000 87.950.000.000

J J • CHI PHi TRA. TRUdc DAI H~N

Narn 2010

se du a§u nam
se tang trong nam
se ail k~t chuyen vao chi phi san xu§.t kinh doanh trong nam

VND
1.659.290.693

3.060.715.971
( 1.361.544.203)

se duocu6i nam 3.358.462.461

Trong 06 chi ti~t s6 dir cu6i nam bao g6m: 011011201031112/2010

Chi phi thanh I~p doanh nghiep

Chi phi cong cu dung cu cho phan b6
Chi phi sua chtra IOn tai san c6 dinh cho phan b6
Chi phi tra truce dai han khac

VND
4.957.847

346.438.951

2.226.508.163
780.557.500

VND
564.784.218
490.427.223

604.079.252

3.358.462.461 1.659.290.693

12 . TIEN N(>P QUY HO TRQ THANH ToAN
Narn 2010 Nam 2009

VND VND
Ti6n nop ban a§u 120.000.000 120.000.000

Ti6n nop b6 sung 1.213.570.018 97.137.006

Ti6n lili phan b6 trong nam 28.387.592 3.936.447

se cu6i nam 1.361.957.610 221.073.453

13. cAc KHOA.N PHA.I THU

Xem chi ti~t tai Phu Il,IC02

14 . THUE VA cAc KHOA.N PHA.I N(>P NHA rsuoc
31112/2010 01/01/2010

VND VND
Thu~ Gia tri gia tang 2.052.383.486

Thu~ Thu nhap doanh nghiep 13.915.386.434

Thu~ Thu nhap ca nhan 362.368.938 29.822.733

362.368.938 15.997.592.653
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Cong ty C& ph§n Chtrng khoan Pha Wall
S6 I Le Phung Hi~u, Hoim Ki~m, Ha NQi

Bao cao tai chinh
cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2010

Quyet toan thu~ cua Cong ty se chiu SIJ kiSm tra cua co quan thue. Do viec ap dung lu~t va cac qui dinh v~ thu~ d6i
voi nhi~u loai giao dich khac nhau c6 th~ duoc giai thich theo nhieu each khac nhau, s6 thu~ duoc trlnh bay tren Bao
cao tai chinh c6 th~ bj thay d6i theo quyet dinh cua co quan thue.

15 . CHIPHIPHAITRA.

31112/2010 01101/2010
VND VND

Chi phi sua chtra Ian tai san 176.320.003
Chi phi phai tra khac 231.459.194

407.779.197

16 . PHAI TRA HO.:\ T BONG GIAO DICH CHUNG KHoAN
31112/2010 01101/2010

VND VND
Phai tra So' (Trung tam) Giao dich chirng khoan 147.148.269 210.584.026

Phai tra Trung tam luu ky chirng khoan 33.336.806 8.905.579
Phai tra t6 chirc, ca nhan khac 8.339.277.410 8.198.250.608

.~
::, \3
.~

8.519.762.485 8.417.740.213 <

\:..8
) . ~...~.

17 . cAc KHoAN PHAI TRA., PHAI NOP NGA.N H.:\N KHAc
'\" ~
.~\\

'\\'.....
3111212010 0110112010 '~\ "Y:~",?--' ..

VND VND . \\~~-
Bao hiem y t~ 19.698.000 ~
Bao hiem thftt nghiep 10.823.250
Cac khoan phai tra, phai nQP khac 7.659.287.564 4.354.950.000

7.689.808.814 4.354.950.000

18 VON CHD SO HUu

a) Chi ti~t van d§U tu· cua chu SO'htru

Tyl~ 31112/2010 Tyl~ 01/01/2010
(%) VND (%) VND

V6n g6p cua Nha mroc 0,00% 0,00%
V6n g6p cua d6i nrong khac 100,00% 503.000.000.000 100,00% 366.000.000.000

100% 503.000.000.000 100% 366.000.000.000

b) Cac giao djch v~ van vO'i cac chu SO'hfru va phfln phai c&tire, chia h,ri nhuan

Nam 2010 Narn 2009

v6n d§u tu cua chu So' htru
V6n gap adu ndm

v6n gap tang trong niim
V6n gap cu6i ndm

C6 tire, loi nhuan da chia
cs tire tam chia dot 1ndm 2010

VND
503.000.000.000
366. 000. 000. 000
137. 000. 000. 000
5a3. 000. 000. 000

36.600.000.000
36.600. 000. 000

VND
366.000.000.000
168. 000. 000. 000
198. 000. 000. 000
366. 000. 000. 000
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Cong ty C6 phftn Chung khoan Ph6 Wall

se 1 Ls Phung Hi€u, Hofm Kiem, Ha NQi
Bao cao tai chinh

cho nam tai chinh ket thuc ngay 3 1 thang 12 narn 2010

c) C6 phieu

3111212010 01/0112010

se luong c6 phieu dang ky phat hanh
s6 luong c6 phieu da: ban ra cong chung

C6 phieu pM thong

se luong c6 phieu dang hru hanh
C6 phieu ph6 thong

Menh gia c6 phieu da: luu hanh

VND
50.300.000
50.300.000
50.300.000

50.300.000
50.300.000

10.000

VND
36.600.000
36.600.000
36.600.000

36.600.000
36.600.000

10.000

19 . DOANH THU HO~T DONG KINH DOANH CHUNG KHOAN

Doanh thu hoat di)ng kinh doanh chung khoan
Trong do:

Doanh thu heat dQng moi gioi chirng khoan
Doanh thu hoat dQng dftu tu chung khoan, gop von
Doanh thu heat dQng tu v§n
Doanh thu luu ky chirng khoan

Thu cho thue su dung tai san
Doanh thu khac

Nam 2010 Nam 2009
VND VND

112.031.083.373 97.307.248.111

6.551.470.092 21.562.001.703

19.614.509.375 50.629.346.879
52.254.323.317 17.293.490.909 ~ '/,1,

307.090.000 260.678.200 ,-:~.,\
.,

..,
,'-II'. :

33.303.690.589 7.561.730.420 '.~,()"......... ~
,,"\.~~\
," /.

/'."t....·.,/
»-:

112.031.083.373 97.307.248.111

Cac khoiin giiim trir doanh thu

Doanh thu thuftn v~ hoat di)ng kinh doanh

20 . CHI PHi HO~ T DONG KlNH DOANH CHUNG KHoAN

Nam 2010 Nam 2009

VND VND

Chi phi hoat dQng moi gioi chirng khoan
Chi phi hoat dQng dftu tu chirng khoan, gop v6n

Chi phi hoat dong tu van
Chi phi heat dong luu ky chirng khoan

Chi phi du phong
Chi phi khac
Chi phi true tiep chung

Chi phi nhdn vien
Chi phi vdt lieu, cong cu dung Cl,l

Chi phi khciu hao tai san c6 dinh
Chi phi dich Vl,l mua ngoai
Chi phi khac bang tidn

3.113.742.506
33.485.621.619

117.210.363
234.885.130

27.054.893.838
53.550.455

5.598.172.014
3.659.759.192

634.511.520
735.355.009
446.588.381
121.957.912

4.917.547.724
957.449.452

64.639.368
35.805.480

866.948.300

248.159.117
4.784.429.588

2.626.764.809
340.445.370

610.762.019
1.201.689.215

4.768.175

69.658.075.925 II.874.979.029
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Cong ty C6 phh Clurng khoan Ph6 Wall
S6 I i.s Phung Hi~u, Hofm Ki~m, Ha NQi

Bao cao tili chinh
cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 20 I0

21 . CHI PHi QUA.N LY DOANH NGHI~P

Chi phi nhan vien quan Iy
Chi phi V?t lieu, cong cu dung cu
Chi phi khau hao tai san c6 dinh

Thu~, phi va I~phi
Chi phi dich vu mua ngoai
Chi phi khac bang tien

22 . THUE THU NH~P DOANH NGHI~P
Thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh

T6ng loi nhuan k~ toan truce thue

Cac khoan dieu chinh tang hoac giarn loi nhuan k~ toan d~ xac
dinh loi nhuan chiu thue thu nhap doanh nghiep

Cdc khoan tli€u ehinh tang
Cdc khodn tli€u chinh gidm (c6 ttcc, loi nhudn duac ehia)

T6ng thu nhap chiu thue
Thu~ suat thu~ thu nhap doanh nghiep (*)
Chi phi thue Thu nhap doanh nghiep tinh tren thu nhap chiu thue
nam hien hanh
Thue Thu nhap doanh nghiep duoc giam theo Thong tu s6
03/2009rrT-BTC ngay 13/1/2009 cua BQ Tai chinh (theo to khai
tarn tinh thue TNDN cua Cong ty)

Chi phi thue thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh

ThuS Thu nhap doanh nghiep phai nQP dfru nam
Thu~ Thu nhap doanh nghiep dii nQP trong nam

Thu~ Thu nh~p doanh nghi~p phai nQp cu6i nam

23 . LAI CO BAN TREN CO PHIEU

Narn 2010 Narn 2009
VND

5.262.061.858
866.837.354

1.102.988.522
582.355.966

8.442.149.901
7.551.683.039

VND
2.396.277.616

591.400.519

460.943.920
417.967.870

2.133.022.970
3.006.437.990

9.006.050.88523.808.076.640

Nam 2010 Narn 2009

VND VND

18.750.533.864 81.175.242.577

( 1.564.355.565) (560.000.000)

10.245.000
(1.574.600.565) (560.000.000)
17.186.178.299 80.615.242.577

25% 25%

)4.296.544.575 20.153.810.644

(6.046.143.193)

4.296.544.575 14.107.667.451 ~,
13.915.386.434 65.655.200

I.CI/

~ I C,.1

(30.309.187.378) (257.936.217) ~ .I
I -r . ~.~

\ r-' .' ~

(12.097 .256.369) 13.915.386.434 \'
, '.,
<:

"

Viec tinh toan liii CCJ ban tren c6 phieu co th~ phan ph6i cho cac c6 dong sa hiru c6 phfrn phc thong cua Cong ty
dircc thuc hien dua tren cac s6 lieu sau :

T6ng loi nhuan sau thuS
Cac khoan dieu chinh tang hoac giam loi nhuan sau thuS de xac
dinh loi nhuan hoac 16 phan b6 cho c6 dong sa hiiu c6 phieu ph6
thong:

Cae khoan tli€u chinh tang
Cac khoan tli€u ehinh giam

Loi nhuan hoac 16 phan b6 cho c6 dong sa hfru c6 phieu ph6
thong
C6 phieu ph6 thong luu hanh binh quan trong nam

Llii err ban tren c6 phieu

24

Nam 2010 Nam 2009

VND
14.453.989.289

VND

67.067.575.126

14.453.989.289

36.600.000

67.067.575.126
18.450.000

3.635395



Cong ty cA ph§n Chung khoan Pha Wall

S6 1 Le Phung Hi~u, Hoan Ki~m, Ha NQi
Bao cao tai chinh

cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2010

24 . cAc KHoAN TIEN vA TU'ONG nU'ONG TIEN DOANH NGHIEP NAM GIU NHU'NG KHONG nuoc
SUDl,lNG "

31/12/2010 01/0112010

Ti~n gui cua nha d~u tu
VND

8.339.277.410
VND

8.198.250.608

8.339.277.410 8.198.250.608

25 . NHUNG str KI~N PHAT SINH SAU NGAy ICET THUC KY ICETOAN NAM

Ngay 25/1/2011, -oy ban Chung khoan Nha mroc da dp cho C6ng ty C6 phan Chtrng khoan Ph6 Wall Gi~y phep
di~u chinh s6 01/GPDC- UBCK, trong d6 di~u chinh v6n di~u I~ cua C6ng ty C6 phan Chung khoan Ph6 Wall la
503.000.000.000 VND (Narn tram linh ba tY d6ng).

26 . BAo cAo B(> PH~N
Bao cao bi) ph~n chinh y~u - Theo Iinh VI}'C kinh doanh:

M6i gioi, tu doanh,
VND

Tu van Thu lai ti~n giri, c6
VND

Cong toan C6ng ty
VNDVND

Doanh thu thuan tir
ban hang ra ben ngoai

112.031.083.37333.303.690.58926.4 73.069.467 52.254.323.317

LQ"inhuan tir hoat
di)ng kinh doanh

(388.017.913) 11.556.514.869 18.564.930.8087.396.433.852

Hi san bQ phan
Hi san kh6ng phan
b6

435.202.877 48.566.684.330 53.705.473.595

479.992.123.212 .----===-::::::
,):\1353---G ,'l

48.566.684.330 533.697.596.807 )~:"~~~
\~\"." ~.. ,,'

.\\~\.i ,

6.812.988.869 155.473.992.010 .' :~\V.-r:'\c.;. ..;;.'.
\\~ '\.,'

(131.888.409.111) ;("''''~/\~.

32.247.218.251 23.585.582.899

4.703.586.388

TAng tai san 4.703.586.388 435.202.877

No phai tra cua cac
bo phan

140.284.177.0008.376.826.141

No phai tra kh6ng
phan b6

TAng nQ"phai tnl 8.376.826.141 140.284.177 .000

Bao cao bi) ph~n thir y~u - Theo khu vue dja Iy

C6ng ty c6 van phong tai Ha NQi va Chi nhanh H6 Chi Minh, tuy nhien, t6ng doanh thu phat sinh cling nhu t6ng tai
san va no phai tra cua Chi nhanh H6 Chi Minh chiem tY trong r~t th~p trong t6ng th~ 56 lieu toan C6ng ty nen C6ng
ty kh6ng I~p Baa cao bQ phan thir y~u (theo khu Vl!C dia ly).

27 . so LI~U SO SANH

S6 lieu so sanh la 56 lieu tren Bao cao tai chinh cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2009, da: duoc
C6ng ty TNHH Djch VI,! Tir v~n Hi chinh K~ to an va Kiem toan (AASC) kiern toano
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Cong ty cA ph§n Chung khoan Pha Wall
S6 1 r,s Phung Hi€u, Hofm Ki~m, Ha N9i

Bao cao tal chinh
eho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2010

M9t s6 chi tieu oa ducc phan loai va trinh bay lai:

Bang din d5i k~ toan
TiSn
Cac khoan tuong duong tiSn

D6 Hoai Thu

Mas6

300
310

Ng An Van Nguyen
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Philn\o?iva
trinh bay lai

Trinh bay tren bao
cao narn truce

VND VND

19.705.685.653
23.500.000.000

43.205.685.653

iI



C Jng ty cA phAn Chung khoan Ph6 Wall

~) I Le Phl,mg Hi€u, Hoan Ki€m, Ha NQi

TAl SAN co f)!NH mru HINH

NGUYENGIA
S6 duo dAu nam
se tang trong nam

Mua s~m moi
se giam trong nam

Giam khac
S6 duo cU6i narn

GIA TRJ HAO MON LUY KE

S6 duo dAu nam
S6 tang trong nam

Trich khau hao
S6 giam trong nam

Giam khac
S6 duo cU6i nam

GIA TRJ CON L~I
f)ftu nam
CU6i nam

Nha cua, v~t ki€n
trUc

May moc, thiet bi Phuong tien van tai,
truyen d~n

VND VNDVND

2.574.836.788
1.485.254.904

1.485.254.904

1.081.332.752

1.081.332.752

129.284.912
180.222.132 -

180.222.132

309.507.044

952.047.840
771.825.708
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Bao cao tai chinh
cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31 thang 12 narn 2010

PhI). luc s6 01

Thi€t bi, dung cu Hi san c6 dinh khac
quanly

CQng

4.060.091.692

624.723.324
862.775.032 -
862.775.032

VND VND VND

1.487.498.356

2.580.885.737
261.294.387

261.294.387

(32.272.720)
(32.272.720)

6.237.055.277
1.746.549.291

1.746.549.291

(32.272.720)
(32.272.720)

1.950.113.464
2.572.593.336

2.809.907.404 7.951.331.848

~.

916.359.653
556.707.908 -

556.707.908
(1.792.928) -

(1.792.928)

1.670.367.889
1.599.705.072

1.599.705.072
(1.792.928)

(1.792.928)
1.471.274.633 3.268.280.033

1.664.526.084 4.566.687.388
1.338.632.771 4.683.051.815



C5ng ty C6 phh Chirng khoan Ph6 Wall
So} 1 Le Ph\mg HiSu, Hoan KiSm, Ha NQi

Bao cao tai chinh
cho nam tai chlnh kSt thuc ngay 31 thang 12 nam 2010

c Ac KHoAN PHAI THU

Chi tieu sa dl! phOng
oiil~p

S6 cU6i kyS6 phat sinh trong ky

T6ng s6 S6 qua han sa kh6 obiT6ng s6 S6 qua han S6 kh6 obi GiamTiing

VND
334.517.040.215

6.108.747.635

VND
322.016.199.142

6.357.107.835

3.000.000

97.647.309.338

VND
12.605.698.513

60.331.700

VND VND VND VND
1. Phai thu cua khach hang

2. Tra tnroc cho ngiroi ban

3. Phai thu nQi bQ

4. Phai thu khac

VND
104.857.440

308.691.900

3.000.000

2.612.927.476 100.831.215.263 5.796.833.401

T6ng cQng================ 373.308.136.505 18.462.863.614378.355.810.9733.029.476.816
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