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Kính gửi Quý cổ đông và Các nhà đầu tư, 

 

Năm 2011 vẫn được coi là một năm khó khăn đối với nền kinh tế thế giới nói chung và 

nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Mặc dù các biện pháp kiềm chế lạm phát và ổn định vĩ 

mô được Chính phủ tập trung triển khai quyết liệt đã khiến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 

trong 9 tháng đầu năm giảm đáng kể song theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính 

chung cả năm 2011, lạm phát vẫn ở mức cao 18,58%. Thị trường chứng khoán 2011 liên 

tiếp bắt đáy, các mã cổ phiếu liên tục rớt giá xuống mức thấp kỷ lục. Điều này ảnh 

hưởng không nhỏ đến tâm lý của nhà đầu tư cũng như các doanh nghiệp và các Công ty 

chứng khoán. Sau những phiên lao dốc mạnh, tính đến ngày 27/12, VN-Index chính thức 

mất mốc 350 điểm, HNX-Index xuống 56 điểm. Cũng trong năm 2011 này, 65 công ty 

chứng khoán thua lỗ và 71 công ty chứng khoán có lỗ lũy kế. Giá trị vốn hóa thị trường 

chỉ còn hơn 20% GDP. Việc hàng loạt vụ vỡ tín dụng đen cũng gây nên những khó khăn 

đáng kể cho thị trường chứng khoán cũng như các công ty chứng khoán do nhiều nhà 

đầu tư mất lòng tin. Đứng trước những thách thức trên, với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo 

và toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty cổ phần chứng khoán Golden Bridge Việt 

Nam(GBVS) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh của mình.  

 
GBVS cam kết nỗ lực hết mình phục vụ khách hàng tốt hơn, không ngừng nâng cao 

chất lượng dịch vụ của  mình để sớm trở thành một trong những công ty chứng khoán 

hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn, phân tích và dịch vụ chứng khoán. 

Thay mặt cho GBVS, tôi xin trân thành cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm và ủng hộ của 

các cổ đông và các nhà đầu tư trong thời gian qua và mong tiếp tục nhận được sự ủng 

hộ của các cổ đông và các nhà đầu tư trong thời gian tới để GBVS có thể vững bước 

hơn nữa trên con đường phát triển của mình. 

 

Trân trọng cảm ơn 

Chủ tịch HĐQT 

Moon Goo Sang 

          THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQT 
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1.1 Những sự kiện quan trọng 

1.1.1 Giới thiệu chung về công ty 

- Tên giao dịch Tiếng Việt:  

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GOLDEN BRIDGE VIỆT NAM 

- Tên giao dịch Tiếng Anh: Golden Bridge Vietnam Securities Joint Stock Company 

- Tên viết tắt: GBVS 

- Lô gô:  

 

- Trụ sở chính: Tầng 3, Số 4 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 

- Điện thoại: (84-4) 3762 1717 

- Fax: (84-4) 3793 0588 

- Email: csc@gbvs.com.vn 

- Website: www.gbvs.com.vn 

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

- Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán: Số 61/UBCK-GPHDKD do UBCKNN cấp ngày 

05/09/2007 

 

Nghiệp vụ kinh doanh 

- Môi giới chứng khoán 

- Lưu ký chứng khoán 

- Tự doanh chứng khoán 

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

 

 

 

 

 

 

          I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

    

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

Năm 2007 

- 5/9/2007: Thành lập công ty với vốn điều lệ là 30 tỷ đồng 

- 17/12/2007: Trở thành thành viên chính thức của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

Năm 2008 

- 3/3/2008: Trở thành thành viên chính thức của Sở giao dịch chứng khoán TPHCM 

- 3/7/2008: Tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 135 tỷ đồng 

- 15/9/2008: Bổ sung thêm các nghiệp vụ, theo đó, các nghiệp vụ của công ty bao gồm: 

Môi giới CK, lưu ký CK, tự doanh CK, và tư vấn đầu tư CK 

Năm 2009 

- 30/7/2009: Thành lập Trung tâm dịch vụ khách hàng tại 195 Khâm Thiên 

- 19/10/2009: Chính thức trở thành công ty đại chúng 

Năm 2010 

- Ngày 11/10/2010: Chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán HN, Mã 

cổ phiếu GBS với khối lượng 13.500.000 cổ phiếu 

- 27/12/2010: Công ty chính thức đổi tên từ Công ty cổ phần chứng khoán Nhấp và Gọi 

thành Công ty cổ phần chứng khoán Golden Bridge Việt Nam 

Năm 2011 

- 15/4/2011: Thành lập chi nhánh Hà Nội tại 195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 

- 01/9/2011: Thành lập Chi nhánh TPHCM tại 90A Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, 

TPHCM 
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1.1.3. Quá trình tăng vốn điều lệ 

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

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

 

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

hành: 

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông 

- Mệnh giá: 10.000 VNĐ/Cổ phần 

- Đối tượng phát hành: 

+ Cổ đông hiện hữu: 2.400.000 cổ phần 

+ Công ty TNHH Đầu tư & Chứng khoán Golden Bridge (Golden Bridge) hoặc cho các nhà 

đầu tư do Golden Bridge chỉ định: 6.615.000 cổ phần. 

+ Bên thứ ba: 1.485.000 cổ phần 

- Tỷ lệ thực hiện: 100% 

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

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

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

 

Ngày 25/02/2008, UBCKNN chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Chứng 

khoán Nhấp&Gọi cho tổ chức kinh doanh nước ngoài Golden Bridge.  

Ngày 03/7/2008, UBCKNN đã quyết định sửa đổi Giấy phép hoạt động của Công ty CP Chứng 

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

tăng từ 30 tỷ đồng lên 135 tỷ đồng. 
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1.2. Định hướng phát triển 

1.2.1. Tầm nhìn 

GBVS mong muốn trở thành Công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn, 

phân tích và dịch vụ chứng khoán. 

 

1.2.2. Sứ mệnh 

GBVS cam kết thực hiện và triển khai hiệu quả chiến lược và kế hoạch kinh doanh nhằm đem lại 

lợi ích tối ưu cho các cổ đông và các nhà đầu tư. 

 

1.2.3. Quan điểm phát triển xuyên suốt 

GBVS vẫn giữ vững mục tiêu chung là phát triển công ty dựa vào các lĩnh vực kinh doanh chính 

thông qua ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại.  

Chúng tôi không ngừng nâng cấp hệ thông công nghệ thông tin để phù hợp với từng bước tiến của 

thời đại. 

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

nhu cầu ngày càng đa dạng của các nhà đầu tư. 
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2.1. Tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2011 

2.1.1. Tình hình kinh tế thế giới: 

- Kinh tế thế giới trong năm 2011 trải qua giai đoạn khó khăn , quá trình phục hồi diễn ra chậm 

chạp, tăng trưởng suy giảm. Kinh tế thế giới năm 2011 chỉ tăng trưởng khoảng 4% thấp hơn 

mức 5.1% trong năm 2010. 

- Nợ công tăng cao, thâm hụt ngân sách diễn ra phổ biến ở các nước, đặc biệt là các nước ở 

Châu Âu. Tại Mỹ, nợ công tiếp tục tăng cao với tốc độ nhanh buộc Chính phủ Mỹ và Quốc 

hội phải đạt được thỏa thuận nâng trần nợ công của Mỹ lên  thêm 2.400 tỷ USD để tránh cho 

Mỹ rơi vào cuộc khủng hoảng mới. Ở Châu Âu, khủng hoảng nợ công lan rộng tại Hy Lạp, 

Ireland, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Italia.  

- Năm 2011, kinh tế thế giới cũng chứng kiến việc dịch chuyển dòng vốn đầu tư từ các nước 

phát triển sang các nước mới nổi. Năm 2011, tổng mức vốn đầu tư dịch chuyển sang là 555 tỷ 

USD so với mức 485.4 tỷ USD trong năm 2010. 

- Giá vàng và các loại hàng hóa diễn biến phức tạp. Giá vàng có xu hướng tăng cao, liên tục 

duy trì mức trên 1.500 USD/oz.trong suốt 6 tháng cuối năm 2011.  

- Đồng USD giảm giá liên tục so với các đồng tiền chủ chốt khác trên thế giới. USD trong năm 

2011 giảm 7.7% so với EUR, giảm 4.8% so với AUD và cũng giảm khá mạnh so với các đồng 

tiền khác trong khu vực châu Á như SGD hay JPY. 

 

2.1.2. Tình hình kinh tế Việt Nam 2011 

- Năm 2011, những khó khăn, thách thức tiềm tàng trong nội tại nền kinh tế thế giới với vấn đề 

nợ công, tăng trưởng kinh tế chậm. Giá cả hàng hóa đặc biệt là giá dầu mỏ và giá một số 

nguyên vật liệu chủ chốt tăng cao và có diễn biễn phức tạp. Điều này khiến cho lạm phát và 

mặt bằng lãi suất tăng cao, gây áp lực lên sản xuất và đời sống người dân. 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2011 (GDP) đạt 5.89% so với năm 2010, tuy thấp hơn mức 

tăng 6.78% của năm 2010 nhưng trong điều kiện tình hình sản xuất khó khăn và cả nước tập 

trung ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô thì mức tăng trưởng trên là khá cao và 

hợp lý.  

             II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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- Trong 5.89% tăng trưởng chung của nền kinh tế, khu vực nông lâm và thủy sản đóng góp 

0.66%; khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 2.32% và khu vực dịch vụ đóng góp 

2.91% 

- Thâm hụt thương mại giảm và là một trong những điểm sáng trong bối cảnh kinh tế vĩ mô khó 

khăn của nước ta. Nhập siêu hàng hóa năm 2011 là 9.5 tỷ USD, bằng 9.9% tổng kim ngạch 

xuất khẩu và là mức thấp nhất trong năm 5 năm qua. Năm 2011 cũng là năm có tỷ lệ nhập siêu 

so với kim ngạch xuất khẩu thấp nhất trong vòng 10 năm. 

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện năm 2011 đạt 877.9 nghìn tỷ VND, tăng 5.7% so với 

năm 2010 và bằng 34.6% GDP trong đó khu vực Nhà nước chiếm 38.9%, khu vực ngoài Nhà 

nước chiếm 35.2% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 25.9%.  

- Tổng thu ngân sách năm 2011 đạt 674.5 nghìn tỷ VND, tăng 20.6% so với năm 2010. Tổng 

chi ngân sách la 796 nghìn tỷ VND, bội chi ngân sách bằng 4.9% GDP. Tổng phương tiện 

thanh toán năm 2011 tăng 10% trong khi tổng dư nợ tín dụng tăng 12%. 

- Chỉ số lạm phát trong năm 2011 tiếp tục ở mức rất cao, tăng 18.13% so với tháng 12/2010. 

Tuy nhiên chỉ số lạm phát có xu hướng giảm dần trong các tháng cuối năm. Chí số CPI tháng 

12/2011 chỉ tăng 0.53% so với tháng trước và là mức tăng thấp hơn nhiều so với mức tăng 

1.38% và 1.98% của cùng kỳ năm 2009 và 2010. 

- Lãi suất có xu hướng tăng cao từ đầu năm do áp lực của lạm phát. Tuy nhiên, đến quý 3/2011, 

lãi suất huy động và cho vay bắt đầu có xu hướng giảm nhưng không nhiều. Trong năm 2011, 

Ngân hàng Nhà nước can thiệp mạnh vào thị trường tiền tệ, buộc các Ngân hàng thương mại 

phải thực hiện nghiêm chỉnh quy định về lãi suất trần huy động và thành lập nhóm 12 ngân 

hàng lớn để ổn định thị trường.  

- Năm 2011, chính sách tiền tệ được thắt chặt để kiềm chế lạm phát, tăng trưởng tín dụng và 

cung tiền đều ở mức rất thấp so với các năm trước. Tín dụng chỉ tăng 12% so với mức tăng 

29.8% của năm 2010 và cung tiền chỉ tăng 10% so với mức 25.3% của năm 2010.  

- Năm 2011, tỷ giá hối đoái được duy trì ổn định hơn so với năm 2010 nhờ những biện pháp 

quản lý thị trường cũng như những thuận lợi về cán cân thanh toán quốc tế. Sau lần điều chỉnh 

tăng 9.3% vào tháng 2/2011, đến cuối năm 2011 tỷ giá liên ngân hàng chỉ tăng 0.7%. Tuy 

nhiên, do lạm phát cao trong năm 2011 nên mặc dù tỷ giá chính thức đã được điều chỉnh tăng 

xong tỷ giá hối đoái thực tế trên thị trường vẫn tăng 3.2% trong năm 2011. Điều này khiến cho 
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tình trạng găm giữ ngoại tệ ngày càng phổ biến và dự trữ ngoại hối giảm sút.  

- Thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2011 vẫn trong xu thế giảm điểm từ năm 2010. 

Tính đến thời điểm cuối năm 2011, chỉ số VNIndex sụt giảm mạnh đến 28%, vốn hóa thị 

trường đạt khoảng 602 nghìn tỷ VND, giảm 124 nghìn tỷ VND so với cuối năm 2010, mức 

vốn hóa so với GDP giảm từ 39% thời điểm cuối năm 2010 xuống còn 25%. Việc huy động 

vốn trên thị trường chứng khoán gặp nhiều khó khăn do thị trường giảm sút và mặt bằng lãi 

suất cao. Hoạt động của các công ty niêm yết gặp nhiều khó khăn do chi phí đầu vào tăng cao, 

khó tiếp cận vốn trên cả thị trường tín dụng và thị trường vốn. 

 

2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của GBVS năm 2011 

2.2.1. Đánh giá kết quả hoạt động của GBVS năm 2011: 

- Năm 2011 được đánh giá là năm đặc biệt khó khăn đối với TTCK Việt Nam nói chung và các 

CTCK nói riêng. Thị trường giảm giá mạnh đã khiến một số cổ phiếu xuống tới mức thấp nhất 

trong lịch sử. Chỉ số VNIndex ở mức 356.2 điểm, thấp nhất kể từ tháng 5/2010 và HNX Index 

rơi xuống mức thấp nhất kể từ chỉ số này ra đời ở mức 58 điểm. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của 

ban lãnh đạo Công ty cùng với toàn thể cán bộ nhân viên, kết quả hoạt động kinh doanh của 

GBVS vẫn tương đối khả quan so với các công ty khác cùng ngành.  

- Phát triển mạng lưới: củng cố hoạt động tại các điểm giao dịch trực tuyến, nâng cấp Trung 

tâm phục vụ khách hàng tại 195 Khâm Thiên thành chi nhánh Hà Nội, thành lập chi nhánh Hồ 

chí Minh ( bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 9/2011) 

- Tiếp tục đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin: trong năm 2011, GBVS tiếp tục 

cung cấp cho nhà đầu tư các kênh giao dịch từ xa khác trên Android, Blackberry, Ipad. Đồng 

thời triển khai nâng cấp, thay đổi toàn diện website của Công ty. 

- Dịch vụ iClick pro iPad: được chính thức triển khai trong năm 2011 và hiện tại đã có hơn 

7.000 khách hàng download phần mềm này về sử dụng.  

- Dịch vụ Iclick pro Blackberry: được chính thức triển khai trong năm 2011 và đã có 6.215 

khách hàng download phần mềm này về sử dụng. 

- Tăng cường các chương trình nhằm thúc đẩy hoạt động môi giới chứng khoán như: Môi giới 

tài ba hay Chương trình tặng thẻ coupon cho khách hàng mở mới có giá trị tài sản trên 50 triệu 

VND. 
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- Dịch vụ môi giới chứng khoán:  

 + Doanh thu từ hoạt động môi giới năm 2011 đạt 21.058.007.433 giảm 30% % so với 

năm 2010 

+ Số lượng Tài khoản mở tại Công ty đạt 5.807 tài khoản, tăng 22.4 % so với năm 2010 

+ Thị phần môi giới bình quân trên 02 sở giao dịch chứng khoán là khoảng 2.8 % 

+ Năm 2011, tiếp tục triển khai nhiều chính sách khách hàng linh hoạt nhằm tăng cường 

mối liên hệ giữa  khách hàng và GBVS (gửi quà tặng, gửi sao kê hàng tháng, gửi báo cáo 

phân tích, gửi các thông điệp hàng ngày), đồng thời tăng cường cung cấp các dịch vụ  hỗ 

trợ tài chính cho khách hàng.  

- Dịch vụ tư vấn: 

+ Tư vấn phát hành, tư vấn niêm yết, tư vấn mua bán sát nhập: GBVS hỗ trợ doanh nghiệp 

quy trình, phương án và thủ tục phát hành cổ phiếu, trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi bao gồm 

phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng. GBVS cũng hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn hóa 

các thủ tục niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán ở Việt Nam và Hàn Quốc. 

 

2.2.2. Kết quả kinh doanh năm 2011 

- Đơn vị: VND 

- Doanh thu:                                                  89.810.573.716    trong đó: 

- Doanh thu từ môi giới:                                   21.058.007.433    

- Doanh thu từ đầu tư và góp vốn:            50.134.005.623  

- Doanh thu từ hoạt động tư vấn:                   61.685.640  

- Doanh thu hoạt động ủy thác đấu giá:        1.800.000 

- Doanh thu khác                                            18.555.075.020 

- Giảm trừ doanh thu                                       4.058.133.738      

- Doanh thu thuần                                        85.752.439.978                          

- Chi phí hoạt động:                      61.393.986.923 

- Lợi nhuận gộp                                           24.358.453.055 
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- Chi phí quản lý                                         12.764.322.100 

- Lợi nhuận thuần:                   11.594.130.955  

- Chi phí khác:                                     82.889.645 

- Lợi nhuận trước thuế:     11.669.183.036  

- Thuế TNDN:                              2.892.000.548  

- Lợi nhuận sau thuế:                  8.777.182.488 

- Thu nhập trên cổ phiếu (EPS):                      650 

 

2.3. Kế hoạch kinh doanh năm 2012 

- Kế hoạch nghiệp vụ môi giới: Tăng cường đào tạo kỹ năng môi giới và tư vấn cho nhân 

viên; tiếp tục nâng cấp hệ thống giao dịch trực tuyến, phát triển thêm các kênh giao dịch từ 

xa nhằm gia tăng tiện ích cho khách hàng; 

  Củng cố và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng 

- Hoàn thiện việc quản lý nợ tự động trên hệ thống, tăng cường công tác quản lý rủi ro trong 

hoạt động hỗ trợ tài chính cho khách hàng. 

- Kế hoạch nghiệp vụ tư vấn: tập trung cung cấp các dịch vụ tư vấn mua bán và sát nhập 

(M&A), tư vấn niêm yết; mở rộng đối tượng khách hàng, tận dụng lợi thế từ cổ đông chiến 

lược là GBIS để thực hiện các giao dịch với doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Hàn quốc. 
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3.1. Nhận định về sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2012 

TTCK trong thời gian gần đây khởi sắc xuất phát từ tín hiệu lạc quan của nền kinh tế hiện nay và 

đó đang là tiền đề cho việc huy động vốn thành công để đầu tư trong thời gian tới, bởi bất kỳ tín 

hiệu lạc quan của kinh tế vĩ mô thì sự khởi sắc của TTCK thường đi trước vài tháng.  

TTCK Viêt Nam đang có nhiều cơ hội. Đầu tiên là hàng loạt giải pháp về phát triển thị trường 

trong giai đoạn trung và dài hạn vừa được Thủ tướng phê duyệt. Cụ thể, ngày 1-3, Thủ tướng đã 

ký Quyết định 252 về phê duyệt chiến lược phát triển TTCK 2011-2020 và Quyết định 253 phê 

duyệt đề án quản lý vốn gián tiếp. Ngày 2-3, Thủ tướng ký ban hành Chỉ thị 08 về giải pháp thúc 

đẩy sự phát triển của TTCK. Đây là những tiền đề quan trọng cho sự phát triển của TTCK. 

TTCK Việt Nam năm 2012 có rất nhiều cơ hội để phát triển, điều kiện cần và đủ cho việc hạ lãi 

suất đã được thực hiện và hiện các tổ chức tín nhiệm quốc tế cũng đánh giá kinh tế Việt Nam ở 

mức độ ổn định và sẽ xem xét lên mức tích cực. Bộ Tài chính công bố sẽ chủ trì, triển khai chiến 

lược phát triển TTCK, hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng thị trường. Đồng thời chủ trì và 

phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc quản lý, giám sát vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài, 

phát triển nhà đầu tư chuyên nghiệp, xây dựng quỹ hưu trí, đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp 

nhà nước... Mục tiêu là đưa TTCK phát triển bền vững, an toàn và thực sự là kênh huy động vốn 

trung và dài hạn cho nền kinh tế. 

Đối với các nhà đầu tư quốc tế thì chứng khoán là kênh đầu tư hấp dẫn nhất ở Đông Nam Á trong 

năm 2012 vì có thể đầu tư trong một khoảng thời gian ngắn hạn với dự đoán thanh khoản của thị 

trường tốt. Trong đó, TTCK Việt Nam là thị trường rất có tiềm năng vì giá vẫn còn thấp, khối đầu 

tư nước ngoài đang dành mối quan tâm trở lại cho TTCK Việt Nam vì họ kỳ vọng vào sự cải thiện 

môi trường vĩ mô của Chính phủ. 

 

3.2. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức đối với GBVS 

Năm 2012 là một năm nền kinh tế cần những bước chuyển quan trọng để khắc phục những tồn tại 

năm 2011, từng bước thực hiện theo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 – 2020. 

Năm 2012 là năm tập trung thực hiện chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế đi kèm với việc đổi mới 

          III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 
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mô hình tăng trưởng, trong đó vấn đề cốt lõi được đặt ra là tái cơ cấu thị trường tài chính với 

trọng tâm là hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng. 

Năm 2012 cả nền kinh tế nói chung và ngành chứng khoán nói riêng chưa hẳn đã thoát khỏi 

những tác động của khủng hoảng kinh tế năm 2011. Trên cơ sở đánh giá tình hình thị trường, tự 

nhìn nhận lại năng lực tài chính, khả năng phát triển của công ty có thể đưa ra một số phân tích 

như sau: 

Điểm mạnh: 

Với thế mạnh là một công ty con của tập đoàn tài chính Golden Bridge tại Hàn Quốc Công ty đã 

nhận được sự hỗ trợ về mặt tài chính và quan trọng hơn đó là những kinh nghiệm trong vấn đề 

đầu tư, quản lý nguồn vốn, kiểm soát nội bộ… Chính điều này cũng mang đến cho Công ty uy tín, 

sự tin tưởng từ phía khách hàng vào tiềm năng tài chính của công ty cũng như sự minh bạch trong 

sử dụng nguồn vốn của nhà đầu tư, tạo sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng khi giao dịch tại Công 

ty. 

Hơn nữa, Công ty không ngừng hoàn thiện và nâng cấp các sản phẩm phần mềm có tính tương tác 

và ứng dụng cao, dễ dàng sử dụng. Với hệ thống công nghệ hiện đại, chi phí ban đầu thấp, linh 

hoạt trong việc thay đổi và nâng cấp, Công ty có thể chủ động trong việc thiết kế sản phẩm, gia 

tăng tính năng để phục vụ khách hàng. 

Một điểm nữa phải kể đến, góp một phần không nhỏ vào sự thành công của Công ty là đội ngũ 

nhân sự ổn định, có khả năng thích ứng cao, thay đổi linh hoạt dựa trên nền tảng văn hóa doanh 

nghiệp đề cao sự lắng nghe và tiếp thu, luôn luôn đổi mới hình ảnh của công ty và phục vụ khách 

hàng ngày càng tốt hơn. 

Điểm yếu: 

So với các công ty chứng khoán khác, quy mô vốn của công ty khá nhỏ. Bên cạnh đó, Công ty lại 

không có được sự hỗ trợ về vốn như các Công ty chứng khoán có các ngân hàng mẹ hoặc tổ chức 

tín dụng đỡ lưng. Điều này dẫn tới việc Công ty chưa thể chủ động tối đa trong việc cân đối và sử 

dụng nguồn vốn hiệu quả. 

Cơ hội:  

Cùng với việc mở rộng cửa đón các nguồn vốn mới, Việt Nam và các thị trường mới ở châu Á 

vẫn còn là miền đất hứa với nhiều tổ chức, quỹ đầu tư. 
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Quy mô thị trường ngày càng lớn và mở rộng, thực sự sẽ là một sân chơi tốt cho các công ty có 

thực lực, có khả năng phát triển, vươn lên. 

Trong khủng hoảng các Công ty cũng nhìn nhận ra cơ hội rất lớn khi làn sóng sáp nhập, buộc các 

công ty, tổ chức tin dụng hoạt động yếu kém hoặc quá nhỏ cần phải thay đổi để tồn tại. Với dòng 

khách hàng dịch chuyển lớn giữa các công ty sẽ là cơ hội tốt cho những công ty có tiềm năng trụ 

vững và phát triển trên thị trường. 

Cùng với định hướng phát triển kinh tế của Việt Nam, các Công ty hoàn toàn có thể tin tưởng 

rằng tình hình lạm phát sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn trong năm 2012, lãi suất cho vay cũng 

như lãi suất cho các doanh nghiệp sản xuất cũng về mức hợp lý, đây thực sự là cơ hội để các 

doanh nghiệp có thể phát triển trong năm 2012. 

Thách thức: 

Nền kinh tế chưa ổn định, lạm phát cao sẽ tác động đến sự phát triển của nền kinh tế nói chung, 

của các doanh nghiệp niêm yết nói riêng và cả các công ty chứng khoán trong đó có GBVS. 

Tình hình kinh tế thế giới nói chung còn nhiều vấn đề đáng lo ngại khi mà tình hình vấn đề công 

nợ ở châu Âu chưa được giải quyết triệt để. Năm 2012 lạm phát có thể vẫn ở mức cao và nên kinh 

tế còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. 

3.3. Các mục tiêu ngắn hạn trong năm 2012 

3.3.1. Về mô hình phát triển và nhân sự 

Tiếp tục hoàn thiện và phát triển theo mô hình đã đề ra. 

Tiếp tục rà soát, chuẩn hóa mô hình tổ chức, quy trình làm việc giữa hội sở và các chi 

nhánh. 

Nâng cao vai trò bộ máy kiểm tra, kiểm soát nội bộ. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nhân viên giỏi về nghiệp vụ. 

3.3.2. Hệ thống công nghệ thông tin 

Không ngừng nâng cấp hệ thống thông tin và các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu ngày 

càng tăng của khách hàng. 

 

 

 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 

 

 

 
15 

 

3.3.3. Quy trình kiểm soát rủi ro 

Trong năm 2012, bên cạnh yếu tố tăng trưởng phát triển thì yếu tố an toàn cũng quan trọng 

không kém. 

3.3.4. Các hoạt động kinh doanh 

- Xây dựng và đẩy mạnh hoạt động của Phòng Tư vấn hơn nữa, nắm bắt cơ hội dòng vốn 

nước ngoài chảy vào Việt nam khi nền kinh tế Vĩ mô ổn định hơn. 

- Tiếp tục mở rộng và củng cố mối quan hệ với các đại lý để nâng cao thị phần và tìm kiếm 

thêm nhiều khách hàng. 

- Đẩy mạnh hoạt động marketing và PR để thu hút khách hàng mới và duy trì khách hàng cũ 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 

 

 

 
16 

 

 

4.1.Bảng cân đối kế toán cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 

 

          IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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4.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 
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4.3. Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 
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4.4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 

 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 

 

 

 
21 

 

 

5.1. Đơn vị kiểm toán độc lập 

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 

Giấy chứng nhận đầu tư số: 0102030181 

Báo cáo kiểm toán số: 1350/Deloitte-AUDHN-RE 

 

5.2. Phạm vi Kiểm toán 

Chúng tôi đã kiểm toán bảng cân đối kế toán đính kèm tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 cùng với 

báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo tình hình biến động 

vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và thuyết minh báo cáo tài chính kèm theo 

(gọi chung là “báo cáo tài chính”) của Công ty cổ phần chứng khoán Golden Bridge Việt Nam 

(gọi tắt là “Công ty”). Việc lập và trình bày báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Ban Lãnh 

đạo Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo tài chính này dựa trên kết 

quả của cuộc kiểm toán.  

Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này 

yêu cầu chúng tôi phải lập kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo 

hợp lý rằng các báo cáo tài chính không có các sai sót trọng yếu. Công việc kiểm toán bao gồm 

việc kiểm tra, trên cơ sở chọn mẫu, các bằng chứng xác minh cho các số liệu và các thông tin 

trình bày trên báo cáo tài chính. Chúng tôi cũng đồng thời tiến hành đánh giá các nguyên tắc kế 

toán được áp dụng và những ước tính quan trọng được Ban giám đốc, cũng như cách trình bày 

tổng quát của các báo cáo tài chính. Chúng tôi tin tưởng rằng công việc kiểm toán đã cung cấp 

những cơ sở hợp lý cho ý kiến của chúng tôi.  

Ý kiến kiểm toán 

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các 

khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty ngày 31 tháng 12 năm 2011, cũng như kết 

quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến độn vốn chủ sở hữu cho 

năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán 

Việt Nam áp dụng cho các công ty chứng khoán và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt 

Nam.

          V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN 
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6.1. Sơ đồ Bộ máy Tổ chức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 

6.2.1. Hội đồng Quản trị 

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

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

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

quy định trong điều lệ Công ty. 

          VI. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

Đại hội đồng cổ đông 

Hội đồng quản trị 

Ban kiểm soát 

Ban giám đốc 

 

Phòng  

Môi giới 

Phòng  

Hành chính 

Nhấn sự 

 

Phòng  

Chiến lược  

Marketing 

  DVKH 

Phòng  

Tài chính 

Kế toán 

Phòng  

Phân tích 

& Tư vấn 

Phòng 

Kiểm soát 

 rủi ro & 

Lưu ký 

Phòng  

Công nghệ 

thong tin 

Phòng Môi giới 1 

Phòng Môi giới 2 

Bộ phận PR& Marketing 

Bộ phận Chăm sóc  

khách hàng  

Chi nhánh Hà Nội Chi nhánh Hồ Chí Minh 

P.Môi 

giới 

Khâm 

Thiên 1 

P.Môi 

giới 

Khâm  

Thiên 2 

P. Môi 

giới 

HCM 1 

P. Môi 

giới 

HCM 2 

Bộ phận KSRR 

Bộ phận Lưu ký 
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Bảng 7 : Các thành viên HĐQT trong năm 2011 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Moon Goo Sang Chủ tịch HĐQT 

2 Lee Sang Joon Thành viên HĐQT 

3 Đào Hữu Thành Thành viên HĐQT 

4 Nguyễn Thị Luyến Thành viên HĐQT 

5 David Lee Thành viên HĐQT 

 

* Ông Moon Goo Sang 

Chủ tịch HĐQT 

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

quan trọng trong các công ty Tài chính và hiện nay ông là Thành viên hội đồng quản trị Tập đoàn 

Tài chính Golden Bridge của Hàn Quốc 

* Ông Lee Sang Joon 

Thành viên HĐQT độc lập không điều hành 

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

Ông đã từng làm Giám đốc Công ty chứng khoán Golden Bridge tại Hàn Quốc, và từ năm 2005 

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

Hàn Quốc 

* Ông Đào Hữu Thành 

Thành viên HĐQT 

Ông Đào Hữu Thành có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng. Ông là 

người đồng sáng lập GBVS. 

* Bà Nguyễn Thị Luyến 

Thành viên HĐQT 

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

2009. Hiện nay Bà Luyến vừa là Thành viên HĐQT kiêm trưởng phòng Phân tích và Trưởng 

phòng Kiểm soát rủi ro của GBVS. 
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* Ông David Lee 

Thành viên HĐQT độc lập không điều hành 

Ông David Lee có nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho nhiều doanh nghiệp tại nhiều quốc gia 

trên thế giới, ông đã từng giữ các chức vụ cao cấp tại các công ty hàng đầu tại Mỹ. Hiện nay, Ông 

David Lee đang nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Công ty Millenium Asia Co.,Ltd tại Seoul Hàn 

Quốc và đồng thời Phụ trách Quan hệ Nhà đầu tư/Cố vấn Hội đồng quản trị của Công ty quản lý 

Quỹ Dầu khí Toàn Cầu, Hà Nội, Việt Nam. 

 

 

6.2.2. Ban kiểm soát 

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

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

và các Cán bộ Quản lý và sẽ báo cáo với Đại hôi Cổ đông. 

Bảng 8. Thành viên Ban Kiểm soát trong năm 2011 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Bùi Thị Ngọc Mai Trưởng Ban Kiểm soát 

2 Lim Byeung Kwan Thành viên Ban Kiểm soát 

3 Doãn Hồng Nhung Thành viên Ban Kiểm soát 

 

* Bà Bùi Thị Ngọc Mai 

Trưởng Ban Kiểm soát 

Bà Bùi Thị Ngọc Mai có nhiều năm làm việc cho các công ty tài chính hàng đầu. Bà từng nắm giữ 

chức vụ kế toán trưởng tại nhiều công ty. 

 

 * Ông Lim Byeung Kwan 

Thành viên Ban Kiểm soát 

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

viên kiểm toán của công ty kiểm toán ANH KWON Deloitte, và hiện nay ông đang giữ chức vụ 

Giám đốc công ty kiểm toán E-Jung. 

 

 

 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 

 

 

 
25 

* Bà Doãn Hồng Nhung 

Thành viên Ban Kiểm soát 

Bà Doãn Hồng Nhung có bằng thạc sỹ chuyên ngành tài chính với nhiều năm kinh nghiệm làm 

việc trong lĩnh vực phân tích tài chính. Trước đây Bà đã từng nắm nhiều chức vụ cao trong các 

công ty tài chính.  

 

6.2.3. Ban Giám đốc 

Ban giám đốc Công ty là bộ máy điều hành hàng ngày của Công ty, bao gồm: Giám đốc, các Phó 

Giám đốc và các Trưởng phòng phụ trách chuyên môn do Hội đồng Quản trị hoặc Giám đốc 

thông qua. 

 

Bảng 9. Thành viên Ban Giám đốc trong năm 2011 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Lê Quý Hòa Tổng Giám Đốc 

2 Bạch Ngọc An P.Tổng Giám Đốc 

 

Ông Lê Quý Hòa 

Tổng Giám Đốc 

Ông Lê Quý Hòa là người đồng sáng lập GBVS. 

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

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

TMCP phát triển Nhà Hà Nội (Habubank), Giám đốc khối kinh doanh CTCK Click&Phone (trước 

đây). 

 

Ông Bạch Ngọc An 

Phó Tổng Giám Đốc 

Ông Bạch Ngọc An là người đồng sáng lập GBVS 

Ông Bạch Ngọc An từng nắm giữ vị trí Giám đốc Công nghệ thông tin của ngân hàng Standard 

Chartered từ năm 2002 tới năm 2007. 
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7.1.  Thông tin cổ đông 

Bảng . Cơ cấu vốn góp cổ đông tính tới thời điểm ngày 31/12/2011 

Danh mục Cổ đông trong nước Cổ đông nước ngoài Tổng 

 Số lượng cổ 

phiếu 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lượng cổ 

phiếu 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lượng cổ 

phiếu 

Tỷ lệ 

(%) 

Tổng số vốn thực góp 6.885.000 51% 6.615.000 49% 13.500.000 100% 

1. Cổ đông Nhà nước - - - - - - 

2. Cổ đông nội bộ 

(HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm 

soát, Kế toán trưởng) 

2.209.930 16.4% 6.615.000 49% 8.824.930 65.4% 

3. Cổ đông trong công ty: 

Cổ phiếu quỹ 

Cán bộ nhân viên 

1.105.250 

- 

1.105.250 

8.2% 

- 

8.2% 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.105.250 

- 

1.105.250 

8.2% 

- 

8.2% 

4. Cổ đông ngoài công ty 

Cá nhân 

Tổ chức 

3.569.820 

3.419.820 

150.000 

26.4% 

25.3% 

1.1% 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.569.820 

3.419.820 

150.000 

26.4% 

25.3% 

1.1% 

 

7.2. Thông tin Cổ đông quản trị Công ty 

Bảng 11 : Số lượng cổ phiếu HĐQT Công ty nắm giữ tới thời điểm ngày 31/12/2011 

STT Họ và tên Quốc tịch 

Số cổ phiếu sở 

hữu tại thời điểm 

31/12/2011 

Tỷ lệ 

% 

1 
Moon Goo Sang 

Chủ tịch HĐQT 
Hàn Quốc 0 0% 

2 
Lee Sang Joon 

Thành viên HĐQT 
Hàn Quốc 0 0% 

3 
Đào Hữu Thành 

Thành viên HĐQT 
Việt Nam 570.000 4,3% 

4 
Nguyễn Thị Luyến 

Thành viên HĐQT 
Việt Nam 416.530 3,09% 

5 David Lee 

Thành viên HĐQT 
Hoa Kỳ 0 0% 

          VII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/THÀNH VIÊN GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 
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Bảng 12: Số lượng cổ phiếu Ban Giám đốc và Kế toán trưởng nắm giữ tính tới ngày 

31/12/2011 

STT Họ và Tên Quốc Tịch 

Số CP sở hữu tại 

thời điểm 

31/12/2011 

Tỷ lệ (%) 

1 
Lê Quý Hòa 

Tổng giám đốc 
Việt Nam 520.100 3.85% 

2 
Bạch Ngọc An 

Phó giám đốc 
Việt Nam 10.000 0.07% 

3 
Trương Vĩnh Nam 

Kế toán trưởng 
Việt Nam 0 0% 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GOLDEN BRIDGE VIỆT NAM 

 
 

Địa chỉ : Tầng 3, Số 4 Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 

Website : www.gbvs.com.vn 

Fax  : 84-4-3793-0588 

Tel  : 84-4-3762-1717 

http://www.gbvs.com.vn/

