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THÔNG ĐIỆP CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC 

Kính thưa quý Cổ đông, khách hàng, các đồng nghiệp và đối tác 

Năm 2011 là năm thực sự khó khăn của nền kinh tế Việt Nam nói chung và của thị trường chứng 

khoán nói riêng. Chỉ số HNX index và HSX index bị sụt giảm mạnh, đã tác động không nhỏ đến 

hoạt động của hầu hết các công ty chứng khoán trên thị trường trong đó BSC cũng không phải là 

một ngoại lệ. 

Mặc dù có nhiều yếu tố khách quan tác động bất lợi đến hoạt động của mình, BSC vẫn nỗ lực vươn 

lên khẳng định là một trong những công ty chứng khoán có uy tín và tiềm lực tài chính vững mạnh 

trong năm qua.  

Với nỗ lực không ngừng, BSC đã đạt được một số thành tựu nhất định trong các hoạt động như thị 

phần môi giới của BSC được nâng lên so với năm 2010. Phấn đấu năm 2012, thị phần môi giới của 

BSC sẽ nằm trong TOP 10 công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất thị trường. 

Dịch vụ tư vấn tài chính cũng đã có nhiều sự tiến bộ vượt bậc, bên cạnh việc cung cấp các sản 

phẩm truyền thống như tư vấn niêm yết, tư vấn cổ phần hoá,... BSC còn phát triển mạnh dịch vụ 

trong năm 2011 bao gồm các dịch vụ chính như tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp, tư vấn 

mua bán sát nhập M&A, tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp,… 

Các sản phẩm phân tích và tư vấn đầu tư của BSC ngày càng được khách hàng quan tâm, và 

được nhiều phương tiện thông tin đại chúng trích dẫn. Điều này góp phần gia tăng thị phần môi giới 

của BSC trong năm qua. 

Tháng 7/2011, BSC đã thực hiện đúng cam kết với cổ đông khi đã thực hiện niêm yết trên sàn giao 

dịch chứng khoán Hồ Chí Minh với mã cổ phiếu BSI. Đặc biệt, BSC còn vinh dự nhận được Huân 

chương lao động hạng 3 do Nhà nước trao tặng vì những đóng góp cho sự phát triển cùa thị trường 

chứng khoán Việt Nam. 

Năm 2012 được xác định là năm thách thức cho toàn bộ nền kinh tế nói chung. Trước bối cảnh 

này, BSC trung thành với quan điểm đầu tư thận trọng đồng thời tăng cường phát triển mảng dịch 

vụ nhằm mang lại hiệu quả hoạt động cao nhất cho công ty, lợi ích của các cổ đông.  

Tôi thật sự biết ơn quý cổ đông, quý khách hàng và đối tác đã luôn ủng hộ BSC trong suốt thời gian 

qua. Thay mặt cho toàn thể nhân viên BSC, tôi cam kết BSC sẽ làm tốt hơn nữa trong năm 2012 để 

tiếp tục mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và khách hàng, đồng thời sẽ góp phần đóng góp vào 

sự phát triển nền kinh tế và sự thịnh vượng chung của cộng đồng xã hội. 

 

 

                   Xin cảm ơn quý vị 
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NHỮNG DẤU MỐC LỊCH SỬ 

 

 

1999 
BSC được thành lập với nòng cốt là Nhóm nghiên cứu Thị trường chứng khoán của 

BIDV và được UBCKNN cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 

02/GPHĐKD 

2000 
Kết nối đường truyền thành công với Trung tâm Giao dịch Chứng khoán thành phố 

Hồ Chí Minh (Nay là Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM ngay trong phiên giao 

dịch đầu tiên ngày 20/07/2000 

2002 Khai trương Website của Công ty tại địa chỉ www.bsc.com.vn  .  

2003 
Công ty được cấp Chứng chỉ Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 do 

BVQI cấp và là công ty chứng khoán đầu tiên được nhận chứng chỉ này. 

2004 
Công ty đã hoàn thành việc Tư vấn cổ phần hóa cho Tổng công ty Thương mại xây 

dựng (Vietracimex), mở đầu cho giai đoạn cổ phần hóa các Tổng công ty lớn tại 

Việt Nam 

2005 
Công ty được nhận bằng khen của UBND TP Hồ Chí Minh về việc tổ chức bán đấu 

giá thành công cổ phần của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam trên HSX 

2009 
BSC được HNX tôn vinh là 1 trong 15 công ty chứng khoán tiêu biểu trong số gần 

100 thành viên tại HNX theo năm tiêu chí do HNX xác định 

2010 
BSC phát hành thành công 10,2 triệu cổ phần lần đầu tiên ra công chúng vào ngày 

17/11/2010. Đã chuyển đổi thành công mô hình tổ chức từ công ty TNHH nhà nước 

thành công ty cổ phần 

2011 

- BSC vinh hạnh được đón nhận Huân chương lao động hạng 3 do Nhà nước trao 

tặng vì sự nghiệp đóng góp cho sự phát triển của thị trường chứng khoán. 

- Giải thưởng “ “Công ty tư vấn chứng khoán tốt nhất Việt Nam năm 2010” do Diễn 

đàn Kinh tế Việt Nam và báo Vietnamnet bình chọn.  

- Ngày 19/07/2011, BSC đã chính thức niêm yết hơn 85 triệu cổ phiếu trên sàn HSX 

với giá khởi điểm 10.300 VNĐ/ CP, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của công 

ty. 

 

 

 

 

http://www.bsc.com.vn/
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 

1. Dịch vụ chứng khoán 

Dịch vụ chứng khoán BSC cung cấp 

 BSC luôn cung cấp đa dạng các sản phẩm dịch vụ tư vấn tài chính đến mọi đối tượng là 

khách hàng tổ chức, khách hàng cá nhân trong và ngoài nước 

 Sản phẩm dịch vụ cơ bản gồm mở tài khoản giao dịch chứng khoán, môi giới tư vấn giao 

dịch chứng khoán, thực hiện giao dịch chứng khoán, thanh toán tiền, lưu ký chứng khoán, 

môi giới tư vấn và hỗ trợ chuyển nhượng chứng khoán niêm yết 

 Sản phẩm dịch vụ tài chính margin và hỗ trợ khách hàng giao dịch chứng khoán được xây 

dựng trên những nhu cầu thực tế của khách hàng và đáp ứng chính sách quản trị rủi ro 

cho khách hàng và Công ty 

Định hướng phát triển : 

 Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cơ bản để phục vụ hiệu quả và làm 

hài lòng tối đa nhu cầu của khách hàng. 

 Tiếp tục nghiên cứu nhu cầu của khách hàng, lịch sử giao dịch với khách hàng, sự phát 

triển của thị trường về mặt sản phẩm, dịch vụ nhằm đưa ra những sản phẩm hợp tác đầu 

tư ưu việt hơn. 

 Luôn đi trước, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản phẩm giao dịch điện tử, hướng đến 

các tiêu chí thuận tiện, dễ sử dụng, tốc độ nhanh, an toàn, bảo mật và hiệu quả tối ưu cho 

khách hàng. 

2. Dịch vụ Ngân hàng Đầu tƣ 

BSC cung cấp các sản phẩm tư vấn tài chính đa dạng bao gồm : 

 Tư vấn tài chính doanh nghiệp, định giá doanh nghiệp, tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp, 

mua bán và sáp nhập doanh nghiệp,… 

 Tư vấn huy động vốn trên thị trường vốn trong và ngoài nước bao gồm thị trường chứng 

khoán và thị trường nợ : Tư vấn cổ phần hóa, tư vấn và bảo lãnh phát hành (phát hành lần 

đầu ra công chúng, phát hành riêng lẻ) cổ phiếu, tư vấn  và bảo lãnh phát hành trái phiếu 

doanh nghiệp. 

Định hướng phát triển 

 Tiếp tục tập trung vào các các doanh nghiệp có quy mô lớn, uy tín, tiềm năng phát triển 

bền vững nằm trong các ngành cơ bản của nền kinh tế 

 Đa dạng hóa sản phẩm nhằm phù hợp với nhu cầu đầu tư của các nhà đầu tư trong và 

ngoài nước 

 Tăng cường và mở rộng hoạt động tư vấn M&A, phối hợp với các Ngân hàng Đầu tư quốc 

tế để nắm bắt tối đa các thương vụ M&A xuyên quốc gia 
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 Tập trung phát triển nguồn nhân lực, phát triển các công cụ hỗ trợ hiệu quả, hướng tới 

nâng cao chất lượng dịch vụ Ngân hàng đầu tư chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế 

đồng thời am hiểu thị trường trong nước. 

3. Dịch vụ Phân tích và Tƣ vấn đầu tƣ  

Các sản phẩm phân tích gồm :  

 Báo cáo phân tích công ty, báo cáo phân tích ban đầu và báo cáo nhật ký định kỳ hoặc 

theo từng sự kiện 

 Báo cáo phân tích thị trường : tập trung phân tích, cập nhật diễn biến kinh tế vĩ mô, thị 

trường chứng khoán theo ngày/ tuần/ tháng. 

 Các báo cáo chuyên đề cập nhật những thay đổi của chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà 

nước cũng như Bộ Tài chính. 

Định hướng phát triển  

Chuyên môn hóa bộ phận phân tích và tư vấn đầu tư theo hướng phù hợp với từng nhu cầu cụ thể 

của khách hàng : 

 Phân tích và tư vấn đầu tư phục vụ khách hàng tổ chức 

 Phân tích và tư vấn đầu tư phục vụ khách hàng cá nhân 
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ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC), tự hào là một 

trong hai công ty chứng khoán được thành lập đầu tiên trên thị trường. Sau một thập kỷ xây dựng 

và phát triển, BSC đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường vốn nói chung và thị trường 

chứng khoán nói riêng.  

Với các dịch vụ tài chính ngày một hoàn thiện, BSC đang mang đến cho khách hàng nhiều sản 

phẩm tài chính hiện đại, chuyên nghiệp và phù hợp với yêu cầu đa dạng của các nhà đầu tư như 

hợp tác đầu tư, tư vấn niêm yết, tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp,…. Ngoài ra, BSC luôn chú trọng 

hoạt động phân tích, nghiên cứu và sáng tạo nhiều sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày một 

cao của khách hàng.  

BSC cổ phần hoá vào năm 2010 và chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí 

Minh vào ngày 19/07/2011 với mã chứng khoán BSI. Vốn điều lệ 865 tỷ đồng, BSC là một trong 

những công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất trên thị trường, ngày một khẳng định vị thế và 

thương hiệu của một tổ chức tài chính chuyên nghiệp.  

TẦM NHÌN 

Một trong những công ty Chứng khoán dẫn đầu 

về uy tín, chất lượng sản phẩm trên thị trường 

chứng khoán 

SỨ MỆNH 

Tạo giá trị mới bằng đóng góp và chia sẻ tri thức 

mới.   

GIÁ TRỊ CỐT LÕI  

 Sản phẩm, dịch vụ: Giá trị của BSC nằm ở giá trị phát triển dài hạn của khách hàng mà 

sản phẩm, dịch vụ mang lại 

 Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và sáng tạo: Đồng hành và gắn bó với quá trình phát 

triển của công ty luôn được xem là tài sản quý nhất của BSC.  

 Cơ sở hạ tầng tiên tiến: cơ sở hạ tầng hiện đại, luôn được tập trung đầu tư và khai thác 

hiệu quả, tạo ra động lực quan trọng cho quá trình phát triển chất lượng sản phẩm và hiểu 

quả sử dụng vốn đầu tư của BSC 

MỤC TIÊU KINH DOANH 

 Trong Top 10 các công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất trên thị trường chứng 

khoán Việt Nam. 

 Trong top 05 công ty dẫn đầu về việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính hiện đại. 

 Tạo dựng được hình ảnh và phong cách khác biệt với đối thủ cạnh tranh về uy tín, chất 

lượng dịch vụ và sự chuyên nghiệp. 
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CHIẾN LƢỢC TRUNG VÀ DÀI HẠN 

CHIẾN LƢỢC TRUNG HẠN 

 Hoạt động môi giới : BSC sẽ tập trung phát triển và mở rộng mạng lưới môi giới, tư vấn 

đầu tư chứng khoán, phấn đấu đến cuối năm 2013 BSC nằm trong TOP 10 công ty chứng 

khoán có thị phần môi giới lớn nhất trên thị trường 

 Hoạt động tư vấn tài chính : Không ngừng nghiên cứu và đưa ra thị trường những sản 

phẩm tư vấn tài chính hiện đại như tư vấn phát hành trái phiếu, tư vấn mua bán sáp nhập, 

tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp. Bên cạnh việc phát triển sản phẩm, BSC tiếp tục thiết lập 

mối quan hệ với các nhà đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường trong và ngoài nước để tạo 

nền tảng khách hàng cho sự phát triển trong tương lai gần. 

 Hoạt động đầu tư: BSC sẽ tiếp tục cơ cấu lại hoạt động, theo đó tìm kiếm các cơ hội đầu 

tư góp vốn các dự án tiềm năng, tái cơ cấu danh mục theo hướng giảm dần các cổ phiếu 

kém hiệu quả, nâng dầy tỷ lệ các cổ phiếu có thanh khoản và tiềm năng tăng trưởng cáo 

nhằm tạo tiền đề phát triển trong lĩnh vực này trong những năm tiếp theo.    

CHIẾN LƢỢC DÀI HẠN 

Xây dựng và phát triển BSC là một trong số những công ty chứng khoán hàng đầu Việt 

Nam và được các nhà đầu tư quốc tế biết đến như là cầu nối giữa thị trường tài chính 

trong nước và thị trường tài chính thế giới, xứng đáng là một trong bốn trụ cột trong hoạt 

động kinh doanh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 
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CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) 

Năm 2007 2008 2009 2010
 

2011
(*) 

Tổng Tài sản 4,396,136 5,137,159 3,804,142 1,501,179 3,161,043 

Vốn chủ sở hữu 861,527 311,932 746,070 777,551 656,613 

Vốn điều lệ 700,000 700,000 700,000 700,000 865,000 

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành - - - - 86,500,000 

BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (triệu đồng) 

Doanh thu thuần 327,855 556,404 619,570 423,389 197,506 

Chi phí hoạt động kinh doanh (174,442) (1,049,992) (149,646) (378,967) (400,131) 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 153,413 (493,588) 469,924 44,422 (202,625) 

Chi phí hoạt động quản lý (11,269) (22,746) (31,982) (32,910) (5,716) 

Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh 142,143 (516,334) 437,942 11,512 (208,341) 

Lợi nhuận khác 83 (29) (2,295) (82) (71) 

Lợi nhuận trƣớc thuế 142,226 (516,363) 435,647 11,430 (208,412) 

Lợi nhuận sau thuế 114,319 (516,363) 435,647 11,430 (208,412) 

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 3% NA 11% 1% NA 

Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu 13% NA 58% 1% NA 

Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ 16.33% NA 62.24% 1.63% NA 

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 34.87% NA 70.31% 2.70% NA 

Lãi cơ bản trên một cổ phiếu NA NA NA NA NA 

(*) : BSC bước sang giai đoạn cổ phần hóa 
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Năm 2011 là một năm đầy biến động của kinh tế thế giới và Việt Nam. Mặc dù vậy, đây lại là một 

năm tương đối trầm của Thị trường chứng khoán. Kinh tế Việt Nam tiếp tục có sự phục hồi từ cuộc 

khủng hoảng kinh tế năm 2009. Tuy nhiên, phục hồi năm 2011 có dấu hiệu chậm lại so với năm 

2010. Đây được xem như là hệ quả tất yếu khi Chính phủ Việt Nam thực hiện chính sách tài khóa 

và tiền tệ chặt chẽ nhằm kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Trong khi đó, kinh tế thế giới 

2011 vẫn vật lộn thoát khỏi khủng hoảng và nổi bật nhất là vấn đề nợ công Châu Âu và sự sống 

còn của đồng Euro. Các nước Châu Á và các nước trong khu vực cũng có đà tăng trưởng tốt khi 

ngày càng dựa nhiều vào đầu tư nội khối và tiêu dùng nội địa. Mặc dù vậy, nền kinh tế Việt Nam 

đang có xu hướng ngược với các nước trong khu vực khi có dấu hiệu đánh mất đà tăng trưởng 

trong năm vừa qua sau nhiều năm duy trì mức tăng trưởng cao trước đó. Nguyên nhân sâu xa của 

tăng trưởng chững lại do những yếu kém nội tại của nền kinh tế, được bộc lộ do sự phát triển quá 

nóng của thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán và những khoản đầu tư không hiệu quả 

cùng với sự tác động tiêu cực trong việc điều hành chính sách tài khoá và tiền tệ không nhất quán. 

Một quá trình tái cấu trúc toàn diện nền kinh tế đã diễn ra để giải quyết các bệnh phát sinh của nền 

kinh tế như lạm phát cao, thâm hụt lớn, tỷ giá bất ổn. Hệ quả là thị trường tài sản, trong đó có thị 

trường bất động sản, chứng khoán bị ảnh hưởng nặng nề.  

I. TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM 2011 

Tăng trưởng GDP – GDP Việt Nam có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại và hướng tới mục tiêu ổn 
định kinh tế 

 Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2011 là 5,89%, là mức thấp thứ hai kể từ năm 2000 đến 

nay, chỉ hơn mức 5,3% năm 2009. Trong tình hình kinh tế thế giới như hiện nay, tăng 

trưởng GDP 5,89% là một thành quả đáng ghi nhận.  

 Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2011 đạt 96,3 tỷ USD, tăng 33,3% so cùng kỳ năm 

2010. Mức tăng ấn tượng này chủ yếu do tăng giá và mức tăng thật sự khiêm tốn hơn 

nhiều. Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, tiếp đến theo thứ tự là 

EU, ASEAN, Nhật Bản và Trung Quốc 

Nghị quyết 11: phát súng lệnh "nắn" lại nền kinh tế 

 Trong bối cảnh lạm phát tăng vọt, đầu tư công tràn lan kém hiệu quả và các "đầu tàu" của 

nền kinh tế đầu tư ồ ạt ra ngoài ngành, Nghị quyết 11 (ngày 24/2/2011) của Chính phủ 

được coi như một phát súng lệnh để tổng rà soát và tái cơ cấu lại hoạt động của nền kinh 

tế, ổn định vĩ mô. 

 Việc thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư 

công, kiềm chế nhập siêu... và đảm bảo an sinh xã hội theo Nghị quyết 11 đã được thể 

hiện xuyên suốt trong điều hành vĩ mô của Chính phủ năm 2011. Mặc dù lạm phát vẫn cán 

mốc trên 18% nhưng những dấu hiệu cải thiện vĩ mô rõ rệt vào thời điểm cuối năm cũng 

như các định hướng tái cấu trúc kinh tế, cắt giảm lãi suất, thoái vốn ngoài ngành, tăng hiệu 

quả đầu tư công... đã mở ra triển vọng sáng sủa hơn cho mục tiêu duy trì tăng trưởng 6% 

và giữ lạm phát 9% trong năm 2012. 
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Lạm phát tăng cao trên 18%, song đang có dấu hiệu "hạ nhiệt" 

Thị trường bất động sản đóng băng, Thị trường vàng biến động 

 Thị trường bất động sản năm 2011 được chứng kiến việc chào bán giảm giá của nhiều dự 

án, đặc biệt là đối với phân khúc chung cư cao cấp. Tuy nhiên, tâm lý của nhà đầu tư cũng 

như chính sách thắt chặt tín dụng đã không tạo điều kiện thuận lợi, các giao dịch trên thị 

trường gần như đóng băng. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, hiện tượng này sẽ châm 

ngòi cho làn sóng giảm giá trong năm 2012 và là cơ hội “vàng” cho những người đang thực 

sự có nhu cầu về nhà ở cũng như đầu tư dài hạn, thời điểm mà những tín hiệu về nới lỏng 

tín dụng trong BĐS chưa kịp phát huy tác dụng. 

 Năm 2011 được xem là năm thị trường vàng liên tiếp lập kỷ lục về giá. Đỉnh điểm của cơn 

sốt giá vàng phải kể đến ngày 22/8, giá lập kỷ lục 49 triệu đồng/lượng. Năm 2011 cũng ghi 

nhận hoạt động thao túng thị trường của giới đầu cơ, điển hình là việc giá vàng SJC 

(thương hiệu chiếm hơn 90% thị phần) có lúc đắt hơn thế giới gần 5 triệu đồng/lượng 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đồ thị 03: Biểu đồ giá vàng trong 1 năm của SJC 
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Việt Nam bị hạ bậc tín nhiệm 

 Trong bối cảnh kinh tế Mỹ và châu Âu vướng vào cuộc khủng hoảng nợ công, năm 2011, 

Việt Nam cũng bị hãng Standard & Poors (S&P) hạ bậc tín nhiệm nợ dài hạn đối với đồng 

nội tệ từ mức BB xuống mức BB- và đánh giá triển vọng "tiêu cực" đối với các mức tín nhiệm 

nợ của Việt Nam. Cùng với việc hạ bậc tín nhiệm nợ quốc gia của Việt Nam, S&P cũng đã 

đánh tụt hạng tín nhiệm của 3 ngân hàng lớn trong nước là BIDV, Techcombank và 

Vietcombank xuống BB-. Hãng này cũng đã hạ bậc tín nhiệm của doanh nghiệp Hoàng Anh 

Gia Lai xuống mức xuống B- và đặt triển vọng tín dụng của doanh nghiệp này vào diện tiêu 

cực 

Ảnh hưởng từ Kinh tế thế giới 

 Năm 2011 đánh dấu với nhiều biến động tồi tệ của Kinh tế thế giới: châu Âu chìm trong 

khủng hoảng nợ, Trung Quốc và Mỹ tăng trưởng chậm chạp, nước Nhật chưa hoàn toàn 

phục hồi sau thảm họa động đất. 

 Tại Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới đang có những dấu hiệu tích cực nhất để khôi phục 

niềm tin của nhà đầu tư như giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống 8,6%, các thị trường phái sinh, 

nhà ở… đều hồi phục và các dấu hiệu này cho thấy Kinh tế Mỹ chính thức hồi phục và có 

triển vọng tốt cho năm 2012  

 Ngược lại, kinh tế châu Âu đang vật lộn vượt qua khủng hoảng. Toàn bộ 17 nước khu vực 

đồng tiền chung Eurozone đều lần lượt bị các tổ chức xếp hạng tín dụng hàng đầu thế giới 

cảnh báo hạ bậc xếp hạng, hoặc đã thực hiện việc hạ bậc xếp hạng. Nhiều ngân hàng lớn 

của Mỹ, Đức, Pháp và châu Âu cũng đều lần lượt bị hạ xếp hạng tín dụng do nguy cơ mất 

khả năng kiểm soát.  

 Năm 2011, Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản để vươn lên là nền kinh tế đứng thứ 2 thế 

giới. Mặc dù vậy Trung Quốc đã bộc lộ lỗ hổng quá lớn trong mô hình tăng trưởng của 

mình. Thị trường bất động sản đang bắt đầu chuỗi phản ứng tiêu cực đối với giới kinh 

doanh, các nhà đầu tư và nguồn thu thuế của chính phủ. Sự bùng nổ trong ngành xây 

dựng, từng là động lực của nền kinh tế này đã chững lại, xuất khẩu cũng chậm hơn khi 

nhu cầu từ Mỹ và châu Âu đều sụt giảm. 

Tác động đến kinh tế Việt Nam 

 Vốn FDI suy giảm : Sự tác động này của kinh tế thế giới đã tác động không nhỏ tới toàn 

bộ nền kinh tế Việt Nam đặc biệt là nguồn vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài FDI. Thu hút 

FDI đã đăng ký mới và vốn tăng thêm đạt 14.7% giảm 26% so với năm 2010, giảm 35% so 

với cùng kỳ năm 2010. So với kế hoạch 20 tỷ vốn FDI đạt ra thì con số thực tế không đạt, 

nhưng đây là một thành quả đáng khích lệ trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới đang có 

nhiều biến động. 
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Biến động vốn FDI trong 5 năm qua 

 Cán cân thanh toán tổng thể :  

Không như những năm khác, cán cân thanh toán tổng thể năm nay có thể thặng dư hơn 3 

tỷ USD, đây chính là một trong những điểm sáng nhất trong bức tranh kinh tế đất nước 

năm 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cán cân thanh toán của Việt Nam qua 03 năm 

Mặc dù thu hút FDI năm 2011 không đạt được như kỳ vọng của chính phủ đề ra, nhưng 

năm 2011 là năm Việt Nam có nhập siêu hàng hoá giảm về kim ngạch tuyệt đối và tỷ lệ 

nhập siêu so với xuất khẩu. Về kim ngạch tuyệt đối, nhập siêu năm 2011 thấp nhất trong 

vòng 5 năm qua, giảm 2,61 tỷ USD tương đương với 20,7% so với năm 2010. 

Bên cạnh đó, nguồn ngoại tệ thu được từ khách quốc tế năm 2011 đạt 5,2 tỷ USD cao hơn 

kỷ lục 4,45 tỷ USD năm 2010. Lượng kiều hối từ nước ngoài về Việt Nam đạt 9 tỷ USD, 



16 
 

vượt con số kỷ lục 8,26 tỷ của năm 2010, với con số này Việt Nam được World Bank xếp 

vào một trong 16 nước nhận kiều hối đứng đầu thế giới.  Hơn nữa, việc Ngân hàng nhà 

nước có động thái mua USD vào giữa năm cũng đã làm tăng dự trữ ngoại hối của quốc 

gia. 

 Tác động đến tỷ giá đồng Việt Nam : 

Sự khủng hoảng của các nền kinh tế lớn trên thế giới đã làm giảm sức mạnh của đồng USD 

và EURO, tuy nhiên sự sụt giảm của USD và EURO tác động không nhiều đến tỷ giá của 

VNĐ, VNĐ vẫn bị mất giá so với hai đồng tiền trên. Sự mất giá của VNĐ trong năm 2011 do 

sự thâm hụt cán cân thương mại trong một thời gian dài, cũng như sự điều hành chính sách 

về ngoại tệ cũng như chính sách điều hành thị trường vàng trong nước chưa thực sự là nhất 

quán và ổn định. Điều này làm cho tỷ giá của VNĐ biến động nhiều so với đồng USD. theo 

như tỷ giá của ngân hàng nhà nước quy định, năm 2011 VNĐ đã mất hơn 10% giá trị, khi 

ngân hàng nhà nước quyết định nâng tỷ giá từ 18.932 lên 20.828.  

 

II. THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN 2011 

Thị trường bị suy giảm trầm trọng và cổ phiếu lớn bóp méo Vn-index 

 Sau những phiên lao dốc mạnh, tính đến ngày 27/12, VN-Index chính thức mất mốc 350 

điểm giảm 27% so với đầu năm, HNX-Index xuống 56 điểm cũng giảm xuống đến 48%. 

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. Năm 2011 các cơ quan chính 

sách gần như không có những động thái cụ thể nào để "cứu" kênh đầu tư này.  

 Một điểm đáng chú ý nữa là VN-index đã có nhiều giai đoạn không phản ánh đúng thực tế 

bởi sự tăng/giảm bất thường của nhóm cổ phiếu lớn gồm “tứ trụ” là VNM – BVH - MSN –VIC 

cùng với VPL 

Cổ phiếu giá thấp và các công ty ồ ạt xin huỷ niêm yết 

 Năm 2011 với sự đi xuống của nền kinh tế cũng như thị trường chứng khoán đã làm cho cổ 

phiếu của các công ty sụt giảm nghiêm trọng, có những cổ phiếu dưới 1.000 đồng/CP như VKP. 

 Trái với năm 2010, khi các công ty đua nhau niêm yết trên sàn, năm 2011 nhiều công ty vi 

phạm nghĩa vụ công bố thông tin xin hủy niêm yết như DCC, IFS, SQC,….. 
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Kiểm soát thị trường chứng khoán chặt chẽ hơn 

 Việc hoàn thành đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán, đồng thời ban hành thông tư 74 cho 

phép giao dịch ký quỹ margin cho hoạt động chứng khoán. Cho phép nhà đầu tư tổ chức mở 

nhiều tài khoản giao dịch và được giao dịch cùng một mã cổ phiếu trong cùng một phiên. 

 Thông tư 226 về việc giám sát an toàn tài chính cho CTCK, công ty quản lý quỹ đã được 

Bộ Tài chính ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/4/2011. Theo đó, những trường hợp không 

đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính (tính theo tỷ lệ vốn khả dụng) sẽ bị cơ quan quản lý đưa 

vào tình trạng kiểm soát hoặc kiểm soát đặc biệt. 

IPO một loạt doanh nghiệp lớn 

 Mặc dù thị trường không thuận lợi nhưng có một loạt Tổng công ty nhà nước đã thực hiện 

đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng như Tổng công ty Thép (Vnsteel), Tổng công ty Xăng 

dầu  Petrolimex, Tổng công ty Miền Trung (Vosevco) và 2 ngân hàng BIDV và MHB. Đấu giá 

Petrolimex và Cosevco đã bán hết lượng cổ phần đem đấu giá trong khi Vnsteel chỉ bán 

được 60% và MHB bán được 28%. Đặc biệt ngày 28/12, IPO của BIDV đã thành công rực 

rỡ với tổng giá trị đăng ký đấu giá gần 150% khối lượng phát hành và tỷ lệ trúng thầu 100%. 

Bùng nổ hoạt động M&A 

 Hoạt động M&A diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau từ việc mua toàn bộ doanh nghiệp 

như công ty Xuân Thành mua chứng khoán Vincom, Masan mua cổ phần của Vinacafe 

Biên Hòa. Đến việc sát nhập để tái cấu trúc công ty như Vinpearl Hội An, Vinpearl Đà Nẵng 

và Vincharm sát nhập thành Vinpearl, và Vinpearl lại sát nhập với Vincom. M&A không thể 

thiếu vắng nhà đầu tư ngoại khi Unicharm mua 95% cổ phần của Diana, Fortis Healthcare 

mua 95% của Y khoa Hoàn Mỹ. Thương vụ Unicharm mua 95% Diana được xem là 

thương vụ tốt nhất châu Á với giá trị lên tới 185 triệu USD. 

Tái cấu trúc hàng hóa trên thị trường trái phiếu 

 Quyết định số 2904 của Bộ tài chính ngày 1/12/2011 đã cho phép Trái phiếu được hoán đổi 

là trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, đang niêm yết trên Sở giao dịch 

chứng khoán Hà Nội, có kỳ hạn còn lại từ 1,5 năm đến 2,5 năm tính đến ngày đầu tiên đợt 

hoán đổi và không bị ràng buộc trong quan hệ về giao dịch đảm bảo tại thời điểm hoán đổi.  

Việc hoán đổi đảm bảo nguyên tắc ngang giá thị trường, công khai, minh bạch, không làm 

tăng nghĩa vụ vay và trả nợ của Chính phủ trong năm 2011./.  
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A. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2011 

I. MỤC TIÊU NĂM 2011: 

Theo Nghị quyết đại hội cổ đông lần thứ nhất ngày 17/12/2010 của BSC và Nghị quyết đại hội đồng 

cổ đông bất thường diễn ra ngày 31/07/2011 của BSC, nhiệm vụ và mục tiêu công tác của công ty 

cụ thể như sau: 

 Niêm yết cổ phiếu của công ty trên sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh 

 Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ của công ty lên 1200 tỷ đồng 

 Các chỉ tiêu tài chính được giao sau khi đã điều chỉnh bao gồm:  

STT Chỉ tiêu Giá trị 

1 Doanh thu Hoạt động môi giới chứng khoán 36.600 triệu đồng 

2 Doanh vụ từ dịch vụ khác 33.800 triệu đồng 

3 Lợi nhuận trước thuế 9.500 triệu đồng 

4 ROE 1,1% 

5 Thị phần 2,0% 

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

2.1 Bảng kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 

Đơn vị: triệu đồng 

CHỈ TIÊU Giá trị 

1.    Doanh thu              197,506  

 -     Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán                21,529  

 -     Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn                91,907  

 -     Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán                  1,795  

 -     Doanh thu hoạt động tư vấn                  5,220  

 -     Doanh thu lưu ký chứng khoán                  1,904  

 -     Doanh thu khác                75,151  

2.     Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh              197,506  

3.     Chi phí hoạt động kinh doanh            (400,132) 

       Chi phí trực tiếp hoạt động kinh doanh chứng khoán            (197,064) 

       Chi phí dự phòng chứng khoán            (203,068) 

4.     Lỗ gộp của hoạt động kinh doanh            (202,625) 

5.     Chi phí quản lý doanh nghiệp                (5,716) 

6.     Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh            (208,341) 

7.     Thị phần         1,79% 

8.      ROE - 
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2.2 Bảng so sánh kết quả thực hiện năm 2011 với các chỉ tiêu kế hoạch 

TT Chỉ tiêu Năm 2010 Thực hiện 
KH 2011 

điều chỉnh 

% thực hiện 

so với kế 

hoạch 

1 
Doanh thu từ hoạt động 

môi giới chứng khoán 
42.866 21.529 36.600 59% 

2 Doanh thu dịch vụ khác 24.917 8.819 33.800 26% 

3 Lợi nhuận trước thuế 11.430 (208.412) 9.500 - 

4 Thị phần 1.69% 1,79% 2% 89,5% 

5 ROE 1,47% - 1,06% - 

2.3  Đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2011 

Mặc dù hoạt động trong điều kiện thị trường có nhiều bất lợi cho sự phát triển của công ty, tuy 

nhiên trong năm 2011, công ty đạt được nhiều mục tiêu quan trọng, trọng tâm chủ yếu, như sau:  

2.3.1 Những mặt đạt đƣợc 

 Niêm yết thành công cổ phiếu BSC trên sàn HSX: Thực hiện đúng cam kết với cổ đông, 

ngay từ những ngày đâu năm, sau khi tổ chức thành công IPO trong năm 2010, BSC đã 

khẩn trương tiến hành các công tác nhằm niêm yết cổ phiếu của công ty trên sàn chứng 

khoán Hồ Chí Minh. Vào ngày 19/07/2011 BSC đã tổ chức thành công lễ đón nhận Giấy 

chấp thuận đăng  ký niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên trên sàn Giao dịch Chứng khoán 

Hồ Chí Minh với mã cổ phiếu BSI. 

  Công tác quản trị điều hành: Dự thảo và chuẩn bị ban hành hệ thống văn bản có liên 

quan đến hoạt động phân cấp ủy quyền trong điều hành công ty, các văn bản liên quan 

đến công tác tổ chức nhân sự và tạo động lực cho người lao động 

  Công tác ứng dụng CNTT: Dự án HĐH CNTT đã được BIDV thẩm định, phê duyệt báo 

cáo nghiên cứu khả thi, tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết, kế hoạch đấu thầu, dự toán chi tiết dự 

án.  

 Về kết quả đạt đƣợc trên các mảng hoạt động kinh doanh chính 

a. Hoạt động môi giới : 

Trong bối cảnh thị trường hết sức khó khăn, công ty đã nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ môi giới 

và luôn đảm bảo là điểm đến an toàn, tin cậy của nhà đầu tư.  
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Thị phần : 

Từng bước có những cải thiện đáng kể so với năm 2010, thị phần trung bình năm 2011 đạt 

1.79% tăng 0.1% so với năm 2010. 

Năm 2011, số lượng tài khoản tại BSC là 54.852 tài khoản (99.7% là tài khoản cá nhân) tăng 

20% so với tháng 12/2010 ( là 45.682 tài khoản). 

Sản phẩm dịch vụ của BSC : 

Ngay khi thông tư số 74 của UBCK ra đời, BSC đã thực hiện cung cấp các sản phẩm margin, 

ký quỹ, các phần mềm và hỗ trợ theo đúng qui định. Bên cạnh đó, để tăng tính linh hoạt cho 

giao dịch của nhà đầu tư đảm bảo đủ khả năng cạnh tranh với các công ty trên thị trường, 

BSC tiến hành mở rộng qui mô dịch vụ hợp tác đầu tư. 

b. Hoạt động tư vấn tài chính : 

Gia tăng các sản phẩm tư vấn tài chính chuyên nghiệp như : Tư vấn tái cấu trúc doanh 

nghiệp, tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A) và tư vấn phát hành trái phiếu doanh 

nghiệp nhằm giúp cho doanh nghiệp huy động vốn một cách tối đa. BSC đã tư vấn phát hành 

thành công trái phiếu, thu xếp vốn cho nhiều doanh nghiệp lớn trong bối cảnh rất khó phát 

hành Trái phiếu Doanh nghiệp (Phú Thái, Hoàng Anh Gia Lai v.v…). 

c. Hoạt động kinh doanh vốn & trái phiếu: 

BSC đã phối hợp BIDV để phát huy mảng kinh doanh nguồn. Cụ thể doanh thu hoạt động 

kinh doanh vốn bao gồm tiền gửi và hợp tác đầu tư là 131 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ hoạt 

động hợp tác đầu tư cổ phiếu niêm yết là 19 tỷ đồng, từ hoạt động repo là 36 tỷ đồng và từ 

hoạt động tiền gửi có kỳ hạn 75 tỷ đồng. Bên cạnh đó, BSC là một định chế có uy tín trên thị 

trường trái phiếu, thực hiện hầu hết các dịch vụ có trên thị trường : môi giới, bảo lãnh, đấu 

thầu, tự doanh trái phiếu mang lại lợi nhuận ròng hơn 6 tỷ đồng. 

d. Một số hoạt động nổi bật khác 

Bên cạnh những mảng hoạt động chính của công ty nêu trên, về kết quả đạt được, trong năm 2011, 

công ty thực hiện và triển khai thành công một số công tác lớn, cụ thể như sau: 

 Tư vấn hỗ trợ thực hiện thành công IPO BIDV: BSC tư vấn, hoàn thành hồ sơ, làm đại 

lý đấu giá, tổ chức PR và marketing cho IPO của BIDV, thành công vào ngày 28/12/2011. 

Theo đó BIDV đã chào bán thành công hơn 84 triệu cổ phiếu cho hơn 16.000 nhà đầu tư 

trong và ngoài nước với giá đấu bình quân là 15.853 đồng/cổ phần. Tiếp theo đó BSC 

cũng đã tư vấn cho BIDV tổ chức thành công đại hội cổ đông lần thứ nhất vào ngày 

8/3/2012 vừa qua. 

 Phát triển, quảng bá hình ảnh BSC: Năm 2011, BSC vinh hạnh được đón nhận Huân 

chương lao động hạng 3 do Nhà nước trao tặng vì sự nghiệp đóng góp cho sự phát triển 

của thị trường chứng khoán. Đồng thời, công ty tổ chức một số hội thảo có sự tham gia 

của các chuyên gia đầu ngành với nhà đầu tư, tạo uy tín tốt là nơi trao đổi, cung cấp các 

thông tin tốt về thị trường 
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Công tác phát triển dịch vụ 

 Thành lập bộ phận phát triển sản phẩm nhằm nghiên cứu, đề xuất và phát triển các sản 

phẩm tài chính tới các khách hàng như tìm hiểu về các quỹ đầu tư BĐS, dự thảo các thông 

tư giao dịch mới và các sản phẩm phái sinh ở Việt Nam 

 Theo chính sách của UBCK, BSC đã phát triển phần mềm T30, T0, cầm cố chứng khoán 

nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường và nhà đầu tư. 

 Nghiên cứu triển khai các dịch vụ tiện ích mới trên nền giao dịch qua Phone và Internet. 

 Tổ chức hội thảo nghiên cứu triển khai sản phẩm mới, đồng thời trong tháng 10 đã nhanh 

chóng triển khai xây dựng phần mềm cho sản phẩm mới là margin. 

 Khảo sát nâng cấp hệ thống @ BIDV securities, nhằm bổ sung 2 tính năng mới là thanh 

toán giao dịch trái phiếu bằng ngoại tệ và kết nối tài khoản ngoại tệ của nhà đầu tư nước 

ngoài 

2.3.2 Những mặt còn tồn tại và nguyên nhân 

Bên cạnh những mặt đã đạt được, thực tế trong hoạt động của BSC còn tồn tại một số vấn đề 

chính như sau: 

 Doanh thu từ hoạt động môi giới giảm 50% so với năm 2010, nguyên nhân chủ yếu là do 

sự sụt giảm của giá trị giao dịch bình quân thị trường từ 2.500 tỷ đồng/phiên vào năm 2010 

xuống còn 1.029 tỷ đồng/phiên vào năm 2011 (tương đương với mức giảm 58%) 

 Mặc công ty đã chủ động triển khai công tác tái cơ cấu danh mục đầu tư theo hướng giảm 

dần tỷ trọng cổ phiếu có hiệu quả kém, tăng tỷ trọng những cổ phiếu có thanh khoản và 

hiệu quả đầu tư cao, tuy nhiên do diễn biến thị trường rất xấu nên thu nhập ròng từ hoạt 

động tự doanh của công ty lỗ 2,5 tỷ đồng và giá trị trích lập dự phòng giảm giá chứng 

khoán là 203 tỷ đồng 

 Do điều kiện thị trường tài chính khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng huy động 

vốn của tất cả các công ty trên thị trường, do vậy trong năm 2011 BSC đã không thực hiện 

thành công việc tăng vốn điều lệ lên 1200 tỷ đồng như Nghị quyết đại hội cổ đông đã đề ra. 

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011 

1. Nghị quyết đƣợc HĐQT thông qua : 

Trong năm 2011 Hội đồng quản trị đã tiến hành 6 cuộc họp, nhằm bàn bạc thảo luận, quyết 

định nhiều vấn đề quan trọng liên quan tổ chức quản trị và chỉ đạo hoạt động kinh doanh của công 

ty, cụ thể như sau: 

 Nghị quyết về bầu các chức danh trong HĐQT BSC và Bổ nhiệm Tổng Giám đốc BSC. 

 Thông qua mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận nghiệp vụ Công ty; 

 Thông qua bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó tổng giám đốc, các cán bộ chủ chốt của 

Công ty; 
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 Thông qua phương án phát hành trái phiếu của Công ty; 

 Quyết định thay đổi tên Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty; 

 Thông qua kế hoạch kinh doanh 2012 của Công ty; 

 Ban hành Quy chế Quản trị công ty. 

Các phiên họp của HĐQT có sự tham gia của đại diện ban kiểm soát Công ty và có thư ký Hội đồng 

quản trị ghi biên bản chi tiết và Nghị quyết các cuộc họp, các biên bản đều có chữ ký của các thành 

viên HĐQT. 

2.       Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị 

Giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc: 

 HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo hoạt 

động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật. 

 Hoạt động của TGĐ luôn tuân thủ theo đúng pháp luật, nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT 

 Giám sát hoạt động của các cán bộ quản lý Công ty 

 Các cán bộ quản lý Công ty hoạt động theo sự phân công và ủy quyền của HĐQT và Tổng 

Giám đốc. Hội đồng quản trị kiểm soát theo kết quả công việc được phân công. 

 Các hoạt động của cán bộ quản lý ngoài việc giám sát của HĐQT còn có sự giám sát chặt 

chẽ của Ban kiểm soát Công ty, Phòng kiểm tra nội bộ và các bộ phận quản lý khác nhằm 

kịp thời phát hiện và khắc phục những điểm yếu, đảm bảo cho sự phát triển liên tục của 

Công ty. Vì vậy, trong năm qua đã không để xảy ra thiệt hại về mặt vật chất, hạn chế đến 

mức thấp nhất việc lãng phí cũng như các rủi ro trong tác nghiệp. 

 Trong năm 2011 Chủ tịch Hội đồng quản trị đã ký quyết định bổ nhiệm lại 40 cán bộ giữ 

chức danh quản lý đồng thời trực tiếp hoặc ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty bổ nhiệm 

và giao nhiệm vụ cho 16 cán bộ. 

B.       KẾ HOẠCH KINH DOANH 2012 

Để xây dựng Kết hoạch Kinh doanh 2012, công tác dự báo hoạt động Kinh doanh của BSC sẽ dựa 

trên các dự báo về bối cảnh về Kinh tế vĩ mô, các kịch bản tăng trưởng của Thị trường chứng 

khoán. Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ thị trường, sự phục hồi của Kinh tế thế giới, hay đánh giá sự 

hồi phục của các thị trường tài sản chủ chốt khác như Thị trường Bất động sản, sẽ là cơ sở xác 

định tốt Kế hoạch kinh doanh 2012. .  
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I. BỨC TRANH KINH TẾ VIỆT NAM 2012 

1. Tăng trƣởng Nợ và Đòn bẩy tài chính trƣớc khủng hoảng đã trở thành hiện tƣợng toàn 

cầu 

Có rất nhiều giải thuyết và các công trình nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân của cuộc khủng hoảng 

tài chính toàn cầu hiện tại. Theo quan điểm của người viết, lý thuyết về chu kỳ đòn bẩy tài chính 

– The Leverage Cycle – được Giáo sư John Geanakoplos của Đại học Yale đưa ra vào tháng 

06/2009 có tính ứng dụng cao nhất. Viện nghiên cứu McKinsey Global Institute đã phát triển lý 

thuyết này trong thực tiễn để giải thích nguyên nhân và tìm hướng đi cho cuộc khủng hoảng tài 

chính toàn cầu hiện tại.Nước Mỹ được coi là nơi bắt đầu của khủng hoảng nhưng thực tế khá nhiều 

quốc gia – bao gồm cả Anh, Tây Ban Nha, Hàn Quốc và Pháp - có độ tăng trưởng về nợ vượt qua 

của Mỹ. 

 

Khu vực tín dụng tiêu dùng không thay đổi, khu vực công nghiệp và phi tài chính giảm nhẹ trong khi 

tốc độ tăng trưởng về nợ ngành tài chính tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng GDP gần như ở tất cả 

các nước phát triển trừ Nhật Bản. 
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Từ năm 1990 tới nay, nhu cầu về vốn trên thế giới tăng rất nhanh, vì vậy quy mô nợ của các quốc 

gia phát triển tăng một cách chóng mặt. Và không có gì ngạc nhiên khi lĩnh vực BDS vẫn là lĩnh vực 

có tốc độ tăng đòn bẩy nhanh nhất từ năm 1998 tới 2008. 

 

Và quá trình giảm đòn bẩy ( deleveraging ) mới thực sự bắt đầu từ QII-2009, 2 năm sau khủng 

hoảng tài chính toàn cầu. 
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Viện nghiên cứu McKinsey nghiên cứu 45 trường hợp giảm đòn bẩy từ sau Đại khủng hoảng 1930 

và đưa ra kết luận có tới 32 trường hợp trong số đó kéo theo khủng hoảng tài chính. Về cơ bản, có 

04 loại hình như sau: 

 

Theo thứ tự, chúng ta sẽ thấy VN gần như rơi vào trường hợp số 2, triệu chứng là "Lạm phát 

cao". Và đa số các nước rơi vào tình trạng này đều hạ nhiệt bằng cách giảm tỉ lệ Debt/ GDP ( nợ/ 

GDP). Các trường hợp rơi vào tình cảnh này đơn cử là Tây ban Nha năm 1976-1980 ( 4 năm ), Ý 

1975-1987 (12 năm ), và Chi Lê 1984-1991( 7 năm). Và quá trình hạ đòn bẩy thường xẩy ra sau 
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khủng hoảng tầm 1-2 năm. Hạ đòn bẩy sẽ tạo đáy cho tăng trưởng GDP trong vòng 2-3 năm. Như 

vậy, nếu tính từ năm 2011 bắt đầu hạ tỉ lệ đòn bẩy, thì phải tới 2013-2014, GDP mới tạo đáy và có 

một bước ngoặt cho chu kỳ mới phát triển. 

Deleverage có thể xảy ra theo nhiều kênh khác nhau. Có thể giảm tăng trưởng tín dụng hoặc tăng 

tỷ lệ tăng trưởng GDP danh nghĩa, đặc biệt là giảm tiêu dùng cá nhân xuống và tăng cường đầu tư. 

Nếu tiêu dùng cá nhân tăng trong khi đầu tư giảm, tăng trưởng GDP có thể giảm trừ phi có tác nhân 

khác hỗ trợ. Lịch sử chỉ ra các nước thường sử dụng tăng trưởng xuất khẩu để đẩy GDP hoặc tăng 

năng xuất lao động thông qua việc kéo dài thời gian nghỉ hưu, tăng nhân công, nhập cư ..v.v.. Mức 

lạp phát vừa phải và được kiểm soát tốt cũng làm tăng tăng trưởng GDP danh nghĩa. Tín hiệu đầu 

tiên mà chúng ta thấy ở quá trình hạ nhiệt nền kinh tế Việt Nam đó là : cán cân thương mại cải 

thiện rõ rệt, xuất khẩu tăng, nhập siêu giảm. Rõ ràng khi hạ tỉ lệ đòn bẩy trong nền kinh tế, các 

ngành nghề đầu cơ đều sẽ bị bóp chặt, điều này làm cho tỉ lệ nhập siêu giảm bớt. Việt Nam chúng 

ta đã có tín hiệu này kể tứ Q3-2011. 

2. Triển vọng của thị trƣờng chứng khoán  

2.1 Nền kinh tế dựa vào nguồn lực từ bên ngoài sẽ tiếp tục phải chờ đợi sự hồi phục của 

kinh tế toàn cầu và chiến lược đầu tư chủ động. 

Việt Nam đã đang và sẽ còn tiếp tục phát triển kinh tế dựa vào các nguồn lực bên ngoài là chủ yếu: 

FDI – đầu tư nước ngoài; gia công – xuất khẩu (nhập khẩu nguyên liệu chiếm 80% kinh ngạch) và 

kiều hối. Bởi vậy, khi kinh tế thế giới chưa phục hồi thì Việt Nam còn tiếp tục đương đầu với khủng 

hoảng. Triển vọng không chắc chắn của kinh tế toàn cầu như đã trình bày bên trên sẽ tiếp tục đặt 

Việt Nam vào vị thế phòng thủ và tập trung giải quyết các vấn đề trong nước nhiều hơn là phát triển 

kinh tế. Thị trường chứng khoán tập trung vào phân hóa nhiều hơn là tạo thành xu hướng. 

2.2 Câu chuyện thị trường năm 2012 – Deleverage (Nợ và hạ thấp Đòn bẩy) 

Sau hơn 01 năm thắt chặt tiền tệ, triển khai nghị quyết 11, nền kinh tế của Việt Nam đã lộ rõ những 

điểm yếu cần khắc phục. Chúng ta sẽ đối mặt với 3 vấn đề theo thời gian: 

 Ngắn hạn : Lạm Phát. 

 Trung hạn: Hiệu quả đầu tư công. 

 Dài hạn : Mô hình phát triển. 

Tùy theo từng mục đích và kỳ hạn mà Chính phủ sẽ chọn những cách làm nhau để đạt được mục 

đích. Nếu như xuyên suốt năm 2011 là câu chuyện Lãi suất, thì năm 2012 câu chuyện nóng sẽ là 

Nợ và Hạ Đòn Bẩy ( Debt & Deleverage ) cho nền kinh tế. 
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Quá trình hạ nhiệt cho nền kinh tế sẽ có khả năng kéo dài tới 6- 7 năm. Trong đó, giai đoạn đầu – 

kinh tế bắt đầu giảm tốc nhưng đòn bẩy vẫn tăng – dường như đã đi qua trong giai đoạn 2010 – 

2011. Năm 2012 đánh dấu giai đoạn khó khăn nhất của quá trình tái cấu trúc khi tăng trưởng kinh 

tế tiếp tục giảm và hình thành đáy. Như vậy, nếu như chính phủ tiếp tục chọn thắt chặt tiền tệ, tái 

cấu trúc nền kinh tế thì chúng ta phải mất thêm 2 - 3 năm nữa để cải thiện tình hình. Thị trường 

chứng khoán sẽ tiếp tục khó khăn và phân hóa diễn ra rất mạnh mẽ do hạn chế về dòng tiền.  

Tác động trọng ngắn hạn có thể xem xét theo mô hình Chu kỳ đầu tư của Merrill Lynch (Merrill 

Lynch Investment Clock). Kịch bản lạc quan nhất là từ Q3/2012, nền kinh tế có thể hạ cánh an 

toàn và bắt đầu quá trình tạo đáy. Thời gian tạo đáy và thành công của nó còn phụ thuộc vào rất 

nhiều điều kiện khách quan khác nhưng thị trường chứng khoán thường phản ứng trước khi các 

điều kiện vĩ mô thay đổi khoảng 04 - 06 tháng. Cơ hội cho thị trường chứng khoán hoàn toàn có 

thể có. 

Căn cứ theo kết luật của công trình nghiên cứu về mối quan hệ nhân quả giữa chính sách kinh tế 

và nền kinh tế nói chung được trao giải Nobel Kinh tế 2011 của Thomas J. Sargent thuộc đại học 

New York University và Christopher A. Sims thuộc đại học Princeton thì tác động của chính sách 

tiền tệ (lãi suất) bắt đầu ảnh hưởng đến đà hồi phục tăng trưởng GDP đến sau khoảng 06 quý, chu 

kỳ đầu tư có thể được xây dựng như sau: 

 Lạm phát đình đốn (Stagflation) = Tăng trưởng giảm + Lạm phát tăng cao đạt đỉnh (Q3 2010 

– Q2 2011) 

 Phục hồi hệ thống tiền tệ (Reflation) = Tăng trưởng giảm + Lạm phát cao nhưng giảm dần 

(Q3 2011 – Q3 2012) 
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 Kinh tế hồi phục (Recovery) = Tăng trưởng cải thiện từ đáy + Lạm phát duy trì thấp 

(Q4/2012 - …) 

 

Q3/2011-Q3/2012 là giai đoạn suy giảm tăng trưởng và giảm đòn bảy tài chính của toàn bộ nền 

kinh tế. Cuối giai đoạn này lạm phát giảm về dưới 10% và không còn là ưu tiên số một của chính 

sách. NHNN sẽ liên tục cắt giảm lãi suất và nới thanh khoản nhằm hỗ trợ hệ thống ngân hàng ngăn 

chặn rủi ro đổ vỡ hệ thống và đà suy thoái kinh tế 

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA BSC NĂM 2012 

Quan điểm điều hành của công ty về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2012 

 Lấy lợi nhuận là mục tiêu chính, tập trung nguồn lực để thực hiện tốt các mảng tạo doanh 

thu, đảm bảo lợi nhuận thực hiện trong năm 2012  có lãi và hiệu quả.  

 Lấy năng suất thị trường là căn cứ giao kế hoạch, làm thước đo đánh giá, thúc đẩy hoạt 

động các bộ phận khối hỗ trợ. 

 Xây dựng kế hoạch gắn với đổi mới cơ chế phân phối thu nhập, tăng cường năng suất lao 

động, đảm bảo tính cạnh tranh và gìn giữ nguồn nhân lực 

1. Các mục tiêu ưu tiên năm 2012 

 Tập trung phát triển sản phẩm tư vấn tài chính đặc thù, trình độ cao như Tư vấn tái cấu 

trúc, Bảo lãnh phát hành, Mua bán sáp nhập Doanh nghiệp (M&A), thực hiện các giao dịch 

điển hình về Quy mô và chất lượng nhằm tích lũy thương hiệu, khẳng định vị thế, đẳng cấp 

của BSC trên thị trường. 
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 Thực hiện tái cơ cấu danh mục đầu tư theo hướng giảm dần tỷ trọng đầu tư tài chính trên 

tổng tài sản; cơ cấu nguồn vốn sang nghiệp vụ giao dịch ký quỹ với mức độ an toàn cao 

hơn. 

 Gia tăng thị phần môi giới thông qua việc nâng cấp hạ tầng công nghệ, nâng cao chất 

lượng dịch vụ, cải tiến và đưa ra sản phẩm mới để phù hợp với nhu cầu của thị trường. 

 Mở rộng hoạt động ra thị trường nước ngoài bằng việc xác lập các quan hệ quốc tế với các 

định chế tài chính nước ngoài thông qua các hoạt động nghiệp vụ để tạo mối quan hệ rộng 

rãi trên thị trường, tạo các cơ hội kinh doanh cũng như mở rộng đầu ra cho việc phát triển 

các nghiệp vụ và sản phẩm đặc trưng của Ngân hàng đầu tư góp phần tăng hiệu quả hoạt 

động kinh doanh.. 

2. Định hướng trên các lĩnh vực kinh doanh chính và hoạt động quản trị điều hành  

Hoạt động kinh doanh: 

 Hoạt động Tư vấn tài chính: Hoạt động này được xác định là hoạt động mũi nhọn, hàng 

đầu và là nguồn doanh thu chính cho công ty trong những năm tiếp theo. Với mục tiêu 

hướng tới là một trong những công ty chứng khoán cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng 

đầu tư hàng đầu trên thị trường trong năm 2012,  

 Hoạt động môi giới: Hướng tới top 10 công ty có thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ 

quỹ lớn nhất thị trường 

 Hoạt động đầu tư: Thực hiện tái cơ cấu danh mục theo hướng giảm tỷ trọng danh mục đầu 

tư cổ phiếu, đảm bảo thanh khoản, và các chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định.  

Quản trị điều hành: 

 Hoàn thiện cơ chế quản trị điều hành. Áp dụng thống nhất, đồng bộ quy trình quản trị chỉ 

số đo lường hiệu suất (KPI). 

 Xây dựng kế hoạch gắn với đổi mới cơ chế phân phối thu nhập, tăng cường năng suất lao 

động, đảm bảo tính cạnh tranh và gìn giữ nguồn nhân lực. 

3. Các chỉ tiêu kế hoạch của BSC trong năm 2012 

 

 

 

 

 

 



31 
 

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH DỰ KIẾN 2012 

TT Chỉ tiêu 
KH 2012 

 

A Chỉ tiêu tài chính  

 Tổng  doanh thu 126.920 

1 Hoạt động dịch vụ  

 Môi giới 25.161 

 Tư vấn 10.000 

2 Hoạt động tự doanh (bao gồm thu lãi cổ tức, lãi TP) 40.780 

3 Hoạt động vốn kinh doanh 50.979 

4 Chi phí trực tiếp hoạt động kinh doanh (126.710) 

5 Hoàn nhập Dự phòng 27.680 

6 Chi phí quản lý doanh nghiệp (7.240) 

7 Lợi nhuận trước thuế 20.654 

8 Lợi nhuận sau thuế 20.650 

B Chi tiêu chất lƣợng  

1 Thị phần môi giới theo giá trị giao dịch thực hiện tại công ty 2% 

2 ROE Trên 2% 

4. Những giải pháp thực hiện mục tiêu kinh doanh 2012 

4.1 Nhóm giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh 

Giải pháp cho hoạt động tư vấn tài chính : 

 Tập trung vào mảng dịch vụ chuyên nghiệp có giá trị gia tăng đối với các khách hàng tiềm 

năng như dịch vụ tái cấu trúc, dịch vụ mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A), dịch vụ bảo 

lãnh phát hành trái phiếu, cổ phiếu; nghiên cứu và tìm hiểu những sản phẩm tài chính ưu 

việt và tiên tiến trên thị trường quốc tế để áp dụng vào hoạt động thực tiễn của các doanh 

nghiệp Việt Nam nhằm tận dụng được nguồn vốn quốc tế, đưa sản phẩm ra thị trường 

nước ngoài, góp phần tích lũy và xây dựng thương hiệu của BSC trên thị trường. 

 Xây dựng nền tảng khách hàng tư vấn tài chính có quy mô vốn lớn để có thể cung cấp trọn 

gói dịch vụ tài chính cho các đơn vị này. 
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 Mở rộng hợp tác trong quan hệ quốc tế, tìm kiếm đối tác hợp tác trong hoạt động huy động 

vốn nước ngoài, thúc đẩy hoạt động mua bán doanh nghiệp. 

 Tiếp tục đầu tư vào nguồn nhân lực tư vấn tài chính nhằm đào tạo và tuyển dụng những 

nhân viên có đầy đủ năng lực chuyên môn sâu, kỹ năng mềm của một chuyên gia Ngân 

hàng đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế đồng thời am hiểu được thị trường trong nước.  

Giải pháp cho hoạt động môi giới : 

 Mở rộng phát triển khách hàng môi giới thông qua việc tổ chức hệ thống bán hàng 2 cấp 

bao gồm hệ thống môi giới cấp 1 (cán bộ BSC) và hệ thống môi giới cấp 2 (các điểm hỗ trợ 

và các cá nhân chuyên kinh doanh chứng khoán). Nguyên tắc trả lương và hoa hồng môi 

giới theo doanh thu nhận được. Nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng bằng việc tổ 

chức đào tạo đội ngũ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. 

 Đẩy mạnh hoạt động của Tổ nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới và quản trị rủi ro sản 

phẩm môi giới giúp phân loại các sản phẩm dịch vụ để phù hợp với từng nhóm, từng đối 

tượng khách hàng.  

 Nghiên cứu và ứng dụng những tiện ích online mới cho khách hàng như thực hiện quyền 

online, quản lý danh mục đầu tư online, hệ thống mobile trading, hệ thống thu chi điện tử 

với BIDV, nâng cấp hệ thống Web trading... 

Giải pháp cho hoạt động đầu tư : 

 Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các khối phân tích, tư vấn tài chính và đầu tư trong công 

tác tái cơ cấu danh mục  theo hướng giảm tỷ lệ các cổ phiếu kém hiệu quả và thanh 

khoản, nâng dần tỷ lệ cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng, thanh khoản tốt trên thị trường. 

Thiết lập các kênh bán hàng và hợp tác với các tổ chức đầu tư tài chính trên thị trường 

trong các nghiệp vụ tạo lập thị trường và M&A nhằm tăng tính thanh khoản và chất lượng 

các khoản đầu tư nắm giữ. 

 Ban hành quy chế và các quy định về quản trị rủi ro trong các hoạt động đầu tư OTC, niêm 

yết, đầu tư trái phiếu. Giám sát hoạt động đầu tư theo đúng định hướng, đảm bảo các tỷ 

trọng đầu tư theo loại hình và theo ngành ở mức cân bằng. 

4.2 Nhóm giải pháp liên quan đến công tác Quản trị điều hành :  

 Áp dụng cơ chế quản trị theo quy định pháp luật về chứng khoán. Phát huy tối đa vai trò 

quản lý Công ty của Hội đồng quản trị; và vai trò điều hành hoạt động của Ban Giám Đốc 

phù hợp với thông lệ về tổ chức của công ty cổ phần.  

 Ban hành hệ thống các văn bản liên quan đến công tác phân cấp ủy quyền nhằm kiện toàn 

hệ thống tổ chức và hoạt động quản trị điều hành của công ty . 

 Áp dụng cơ chế lương động lực, gắn chặt với vị trí đảm nhiệm và hiệu quả công việc, đảm 

bảo tiệm cận, phù hợp với thông lệ thị trường.  

 Tiến hành quản trị chi phí nhằm kiểm soát chi phí, đánh giá hiệu quả hoạt động các bộ 

phận để có biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí đồng thời thúc đẩy năng suất lao động và hiệu 
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quả kinh doanh các bộ phận và trong toàn Công ty, nâng cao công tác quản trị trong Công 

ty. 

 Phối hợp chặt chẽ với BIDV nhằm triển khai khẩn trương và có hiệu quả các hạng mục của 

Dự án hiện đại hóa CNTT.  
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C. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

Để thực hiện các chiến lược kinh doanh đề ra, BSC đã thực hiện tái cơ cấu bộ máy tổ chức 

và đang từng bước hoàn thiện đội ngũ nhân sự theo hướng: 

 Tăng cường chuyên môn hóa, xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mỗi vị trí trong bộ máy 

 Đẩy mạnh sự phối hợp hoạt động giữa các cá nhân/bộ phận/ các khối kinh doanh, chủ 

động thực hiện theo dõi và kiểm soát 

 Phát triển và duy trì năng lực chuyên môn cạnh tranh trong các lĩnh vực hoạt động 

 Nuôi dưỡng và phát triển lớp lãnh đạo tài năng kế cận 

Trong quá trình cơ cấu, BSC chủ động cơ cấu nhân sự theo hướng tăng dần nhân sự ở khối 

kinh doanh và giảm dần nhân sự ở khối hỗ trợ theo tỷ lệ 6/4. 

I. HỘI ĐÕNG QUẢN TRỊ 

1. Thành viên Hội đồng Quản trị : 

Ông Hoàng Huy Hà – Chủ tịch HĐQT 

 

Sinh năm 1955 

Tiến sỹ Kinh tế 

Quá trình công tác : Công tác tại BIDV từ năm 1986 và hiện đang là Uỷ 

viên HĐQT BIDV 

Được bổ nhiệm : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán BIDV từ 

31/7/2011 

Ông Đỗ Huy Hoài – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

 

 

Sinh năm 1963  

Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng – ĐH Kinh tế Quốc dân 

Quá trình công tác: Công tác tại BIDV từ tháng 02/1988. 

Được bổ nhiệm Tổng Giám đốc BSC vào 01/01/2007 

Ông Trần Phƣơng - Ủy viên Hội đồng Quản trị 

 

Sinh năm 1973 

Thạc sỹ Tài chính -  Đại học New South Wales - Úc. 

Quá trình công tác : Công tác tại BIDV từ tháng 10/1997 

Chức vụ : Giám đốc Ban kế hoạch Phát triển kiêm Giám đốc Ban quản 

lý dự án cổ phần hoá hệ thống BIDV. 

Được bổ nhiệm làm Uỷ viên HĐQT của chứng khoán BIDV từ 

17/12/2010 
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Ông Nguyễn Quốc Hƣng - Ủy viên Hội đồng Quản trị 

 

 

Sinh năm 1977 

Thạc sỹ tài chính – ngân hàng - Đại học Kinh tế Quốc dân Hà nội 

Quá trình công tác : Công tác tại BIDV từ tháng 12/1999 hiện đang là 

Phó Giám đốc Ban Đầu tư BIDV 

Được bổ nhiệm làm Uỷ viên HĐQT công ty chứng khoán BIDV từ ngày 

17/12/2010 

Ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc  

 

 

 

Sinh năm 1977 

Thạc sỹ Kinh tế - ĐH Ngoại thương Hà Nội 

Quá trình công tác : Công tác tại BIDV từ tháng 03/2001 

Được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc vào ngày 15/10/2007 

2. Phƣơng châm hoạt động của Hội đồng Quản trị 

 Cùng với Ban điều hành Công ty nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông 

 Chịu trách nhiệm cao nhất trước các cổ đông trong việc lãnh đạo, kiểm tra giám sát và điều 

hành hoạt động của công ty 

 Tôn trọng lợi ích của những người có liên quan đến công ty thông qua việc tuân thủ đầy đủ 

quy định pháp luật và các quy tắc đạo đức kinh doanh 

II. BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Thành viên Ban kiểm soát 

1. Bà Bùi Thị Hòa – Trƣởng Ban kiểm soát 

 

 

Sinh năm 1976  

Cử nhân tài chính kế toán – Học viện tài chính  

Quá trình công tác : Công tác tại BIDV từ tháng 12/1999 hiện đang là Phó 

Giám đốc Ban Tài chính Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

Được bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần chứng khoán 

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam từ ngày 01/01/2011 
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2. Hoàng Thị Hƣơng – Thành viên Ban kiểm soát  

 Sinh năm 1974 

Thạc sỹ kinh tế  

Quá trình công tác : Công tác tại BIDV từ năm 1997 và hiện đang là Phó 

trưởng phòng - Ban Kiểm soát Hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam 

Được bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát - Công ty cổ phần chứng 

khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam từ ngày 01/01/2011 

3. Ông Trần Minh Hải – Thành viên Ban kiểm soát 

 

Sinh năm 1973 

Cử nhân Tài chính ngân hàng – Học Viện Ngân hàng 

Quá trình công tác: Công tác tại BIDV từ năm 1997 và hiện đang là 

chuyên viên phòng Kiểm soát nội bộ Công ty CP Chứng khoán Đầu tư và 

phát triên Việt Nam 

Được bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP chứng khoán 

Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam từ 1/8/2011 

2. Hoạt động của Ban kiểm soát 

Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2011 đã góp phần vào sự thành công của công ty. Ban Kiểm 

soát với ba thành viên là những người có kinh nghiệm quản lý, có trình độ cao về kế toán, tài chính đã 

phát huy vai trò là cơ quan giám sát HĐQT và Ban điều hành để đảm bảo sự tuân thủ pháp luật, tuân thủ 

Điều lệ, Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Quy chế quản trị công ty cũng đã có những quy định thiết 

thực nhằm tạo điều kiện cho các thành viên Ban Kiểm soát có đủ điều kiện thực hiện hết các chức năng, 

quyền hạn của mình cả về cơ sở vật chất hoạt động và cách thức thu thập thông tin, báo cáo. 

Các cuộc họp HĐQT đều có đại diện Ban Kiểm soát tham dự hoặc giám sát thông qua tài liệu họp được 

gửi cùng khi công ty gửi thư mời họp HĐQT.  

Với đặc thù là một công ty chứng khoán, Công ty đã xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ bắt buộc theo 

quy định của Quy chế và hoạt động của công ty chứng khoán ban hành kèm theo quyết định số 

27/2007/QĐ-BTC ngày 24/04/2007 của Bộ Tài chính. Hệ thống kiểm soát nội bộ với đội ngũ dày dặn 

kinh nghiệp, có đầy đủ chứng chỉ hành nghề thực hiện việc kiểm soát tuân thủ quy trình, quy chế của 

công ty và kiểm toán nội bộ. Hệ thống Kiểm soát nội bộ tuy không thuộc Ban kiểm soát nhưng cũng 

được xem là cánh tay nối dài của Ban kiểm soát trong việc duy trì giám sát hằng ngày. Các báo cáo kết 

quả kiểm soát của hệ thống Kiểm soát nội bộ cũng là nguồn thông tin quan trọng giúp cho Ban kiểm 

soát có nguồn thông tin quan trọng giúp Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiêm vụ của mình. 
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III. BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY 

1. Ông  Đỗ Huy Hoài – Tổng Giám đốc 

 

Sinh năm 1963  

Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng – ĐH Kinh tế Quốc dân 

Quá trình công tác : Công tác tại BIDV từ tháng 02/1988 

Được bổ nhiệm Tổng Giám đốc BSC vào 01/01/2007 

2. Bà Lƣu Diễm Cầm – Phó Tổng Giám đốc  

 

Sinh năm 1974 

Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh – ĐH Hawai 

Quá trình công tác : Công tác tại BIDV từ năm 1998 

Được bổ nhiệm Phó Giám đốc BSC vào ngày 01/05/2006 

3. Bà Trần Thị Thu Thanh – Phó Tổng Giám đốc 

 

Sinh năm 1975 

Cử nhân Học Viện Ngân hàng 2001 

Quá trình công tác: Công tác tại BIDV từ năm 1998. 

Được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc BSC từ ngày 01/04/2008 

4. Ông Nguyễn Văn Thắng – Phó Tổng Giám đốc 

 

Sinh năm 1977 

Thạc sỹ Kinh tế - ĐH Ngoại thương Hà Nội 

Quá trình công tác : Công tác tại BIDV từ tháng 03/2001 

Được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc vào ngày 15/10/2007 

5. Ông Nguyễn Quốc Tín – Phó Tổng Giám đốc  

 

Sinh năm 1977 

Thạc sỹ Quản trị Tài chính kế toán – Đại học Deakin, Úc 

Quá trình công tác: Công tác tại BSC từ tháng 10/2009. 

Được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh từ tháng 
11/2009 
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VI. CHÍNH SÁCH CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG 

1. Cơ cấu ngƣời lao động cuối năm 2011 

Tính tới thời điểm 31/12/2011 tổng số cán bộ công nhân viên của BSC là 164 người (trong đó có 1 

cán bộ đang trong giai đoạn thử việc và 5 cán bộ thực hiện hợp đồng khoán gọn vụ việc với công 

ty) giảm 23 người so với  cùng kỳ năm 2010, trong đó có: 

 5 cán bộ chuyển sang công tác tại công ty chứng khoán Campuchia; 

 30 cán bộ chấm dứt Hợp đồng lao động gồm 5 cán bộ quản lý và 25 chuyên viên 

Ngoài ra trong năm 2011: công ty cũng đã tuyển dụng 12 cán bộ 

Theo địa bàn hoạt động: 

 Số lượng %  tổng số LĐ 

Hội sở 98 59,8% 

Chi nhánh 66 40.2% 

Theo cơ cấu độ tuổi:  

 Số lượng %  tổng số LĐ 

Dưới 30 tuổi 96 58,53% 

Từ 30 đến 35 tuổi 50 30,48% 

Từ 36 đến 40 tuổi 11 6,70% 

Từ 41 đến 45 tuổi 3 1,82% 

Trên 45 tuổi 4 2,43% 

Theo cơ cấu trình độ: 

 Số lượng %  tổng số LĐ 

Cán bộ có trình độ trên đại học 27 16,46% 

Cán bộ có trình độ đại học 130 79,27% 

Cán bộ có trình độ dưới đại học 7 4,26% 
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2. Chính sách tuyển dụng 

Với mục tiêu nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty và từng bước trở thành đơn một trong 

những công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường, công ty tác tuyển dụng được BSC luôn được 

thực hiện trên cơ sở những định hướng chính sau: 

 Tuyển dụng những chuyên gia hàng đầu trên thị trường để tạo ra sức bật mạnh mẽ cho 

các hoạt động của công ty 

 Tuyển dụng đội ngũ những cán bộ có cam kết và gắn bó lâu dài với công ty để tạo ra tính 

bền vững trong sự phát triển của công ty 

3. Chính sách đào tạo 

Là đơn vị cung cấp các dịch vụ tài chính trên thị trường chứng khoán, nằm trong chiến lược xây 

dựng nguồn nhân lực trở thành năng lực cốt lõi tạo nền tảng cho sự phát triển của của công ty, 

BSC chủ trương đào tạo và rèn luyện đội ngũ cán bộ trực tiếp thông qua những công việc thực tế 

nhằm trau dồi kiến thức chuyên môn cũng như thúc đẩy tính khả năng sáng tạo của từng cán bộ. 

Bên cạnh đó hàng năm BSC cũng định kỳ xây dựng kế hoạch đào tạo nhằm bổ sung các kiến thức, 

kỹ năng cho đội ngũ cán bộ để đáp ứng các yêu cầu mới trong kế hoạch phát triển của công ty. 

Thông qua các hoạt động này cũng tạo ra sự gắn bó và cam kết lâu dài của lực lượng nhân sự với  

công ty 

4. Chính sách lƣơng thƣởng 

Hiên nay, BSC đã hoàn thành việc xây dựng chính sách lương thưởng trên cơ sở hệ thống đánh 

giá KPI (Key Performance Indicators), một trong những công cụ quản trị tiên tiến và hiệu quả bậc 

nhất trên thế giới hiện nay. Thông qua hệ thống này, mỗi cán bộ phụ thuộc vào tầm quan trọng của 

vị trí công tác, năng suất lao động và khả năng đóng góp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của 

công ty đều được đánh giá một cách chính xác, rõ ràng, minh bạch và có được những chính sách 

đãi ngộ xứng đáng theo quy định của công ty. Chính sách lương thưởng mới đã và đang từng bước 

nâng cao một cách rõ rệt động lực lao động của cán bộ góp phần nâng cao kết quả kinh doanh của 

công ty. 

Bên cạnh đó nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống các chính sách liên quan đến nguồn nhân lực của 

công ty, BSC cũng đã từng bước nghiên cứu xây dựng hệ thống chính sách đãi ngộ đặc biệt nhằm 

gìn giữ lực lượng cán bộ chủ chốt và thu hút đội ngũ nhân sự có chất lượng cao trên thị trường 

hiện nay góp phần vào việc gia tăng khả năng cạnh tranh về nguồn nhân lực của công ty trên thị 

trường. 
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V. CƠ CẤU TỔ CHỨC 
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CÁC HOẠT ĐỘNG HƢỚNG ĐẾN CỘNG ĐỒNG 

1. Hoạt động hƣớng đến cộng đồng 

Nhận thức được tầm quan trọng của trách nhiệm doanh nghiệp đối với xã hội trong việc tạo ra 

sự cân bằng giữa kinh doanh và sự phát triển của cộng đồng, BSC đã xúc tiến nhiều hoạt 

động mang tính cộng đồng và khuyến khích nhân viên tích cực tham gia, trong đó có kể đến 

những hoạt động hỗ trợ nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt năm 2009, 2010, trao quà 

cho bà con nghèo ở Sapa. 

Hoạt động đóng góp vì cộng đồng được BSC không ngừng mở rộng, đầu năm 2011, BSC đã 

dành tặng 70 suất quà và nhiều quần áo, sách vở cho trẻ em nghèo vượt khó và các hộ gia 

đình nghèo ở Trung Sơn, Phú Thọ. Bên cạnh đấy, BSC còn phối hợp với chính quyền địa 

phương tổ chức các chương trình giao lưu văn hoá nghệ thuật, để mang đến niềm vui cho gia 

đình nghèo ở Trung Sơn, Phú Thọ.  

Vào cuối năm 2011 đầu năm 2012, nối tiếp truyền thống “ lá lành đùm lá rách”, BSC đã tiếp tục 

hoạt động thăm hỏi gia đình có hoàn cảnh khó khăn qua chương trình “ Xuân ấm áp”. Với hoạt 

động này, BSC đã mang đến mùa xuân ấm áp, chan chứa tình người cho bà con dân tộc tại 

huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc. 

Bên cạnh những chương trình tự tổ chức, BSC còn tích cực tham gia cùng BIDV để thực hiện 

những chương trình từ thiện lớn của BIDV như giúp đỡ đồng bào lũ lụt miền trung, xây dựng 

nhà tình nghĩa, xây trường học trên khắp cả nước.  
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2. Hoạt động đoàn thể trong công ty : 

Nhân sự là một trong những giá trị cốt lõi của BSC trong quá trình phát triển từ khi 

thành lập đến nay, chính vì vậy bên cạnh chính sách ưu đãi về lương thưởng cũng như đãi 

ngộ những cá nhân có năng lực, BSC không ngừng mở rộng các hoạt động đoàn thể, hoạt 

động xây dựng kỹ năng làm việc nhóm nhằm giúp nhân viên có điều kiện tìm hiểu lẫn nhau để 

tạo điều kiện hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc. 

 

Năm 2010, nhân kỷ niệm 11 năm thành lập công 

ty, BSC đã tổ chức cho CBNV tham gia chinh 

phục đỉnh Fanxipang. Bên cạnh chuyến chinh 

phục đỉnh núi cao nhất Đông dương này, BSC 

còn tổ chức tham hỏi, động viên và trao quà cho 

các dân tộc miền núi , tổ chức vui chơi cho các e 

nhỏ  tại Lào cai.  

 

Năm 2011, với mục tiêu gia tăng tình đoàn 

kết và hợp tác lẫn nhau, BSC đã tổ chức 

chương trình Team – Building tại Hạ Long. 

Tại đây, là cơ hội để CBNV trong công ty 

có thể thể hiện được những khả năng của 

mình, giúp gia tăng thêm tình đoàn kết gắn 

bó trong công ty. 
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Cong ty cll phan ChLrng khoan
Ngan hang 8au tU'va Phat trilln Vi$t Nam

THONG TIN CHUNG

CONGTY

COng ty CO phan Chling khotm Ngan hang £)au tlY va Phat tri~n Vi$t Nam dlYO'c thanh lap vao dau
ngay 01 thang 01 m'lm 2011 theo Giay phep thanh lap va hO<;ltdong 50 111/GP-UBCK cua Uy ban
Chling khoan Nha w6'c cap ngay 31 thang 12 nilm 2010.

COng ty CO phan Chling khoan Ngan hang £)au tlY va Phat tri~n Vi$t Nam ("COng ty") dlYO'c thanh
lap tren ca sa thl,YChi$n cO phan hOa COng ty TNHH Chling khoan Ngan hang £)au tlY va Phat tri~n
Vi$t Nam. Ngay 17 thang 11 nilm 2010, COng ty da thl,Ychi$n thanh cOng vi$c chao ban Ian dau ra
cOng chUng. T<;Iithai di~m chuy~n dOi thanh cOng ty cO phan, tOng 50 IlYO'ngcO phan phat hanh cho
cac cO dOng ngoal Nha nlY6'c la 10.274.670 dan vi, chi~m 11,88% vOn diew 1$. trong dO 50 cO phan
ban cho cOng chung la 10.195.570 dan vi va 50 IlYO'ngcO phan ban cho can bO cOng nhan vien cua
COng ty la 79.100 dan vi.

HO<;ltdong chlnh cua COng ty bao gOm: mOi gi6'i chling khoan; tl,Ydoanh chling khoan; bao lilnh
phat hanh chling khoan; tlY van dau tlY chling khoan.

COng ty cO trv sa chlnh t<;li tang 1,10,11 - Thap BIDV-35 Hang VOl. Ha Noi va Chi nhanh Thanh
phO HO Chi Minh dat t<;lirau 9 50146 phO Nguylln COng Trli, Ouan 1, Thanh phO HO Chi Minh.

HOI £)ONG QUAN TRI

Thanh vien Hoi dOng Ouan trj trong nilm 2011 va vao ngay lap bao cao nay nhlY sau:

.~

'n~
.~!'
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:.;.;::

H() va len

Ong Nguylln Khac Than

Ong Hoang Huy Ha
Ong £)0 Huy Hoai
Ong Tran PhlYang
Ong Nguylln OuOc HlYng
Ong Nguylln Viln Thang

BANKI~MSOAT

Chlic v(I

Chu tich H£)OT

CM tich H£)OT
PhO chu tjch H£)OT
Uy vien H£)OT
Uy vien H£)OT
Uy vien H£)OT

Ngay b6 nhiem/ milln nhiem

BO nhi$m ngay 17 thang 12 nilm 2010
Milln nhi$m ngay 31 thang 07 nam 2011
BO nhi$m ngay 31 thang 07 nilm 2011
BO nhi$m ngay 17 thang 12 nam 2010
BO nhi$m ngay 17 thang 12 nam 2010
BO nhi$m ngay 17 thang 12 nilm 2010
BO nhi$m ngay 17 thang 12 nam 2010

:\---
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Thanh vien Ban Ki~m soat trong nilm 2011 va vao ngay lap bao cao nay nhlY sau:

H() va len

Ba Bui Thj HOa
Ba Hoang Thi HlYang
Ba Phung Tran Tuy~t H<;Inh

Ong Tran Minh Hai

Chlic V(I

Tnuang ban
Thanh vien
Thanh vien

Thanh vien

1

Ngay b6 nhiem/ milln nhiem

BO nhi$m ngay 17 thang 12 nam 2010
BO nhi$m ngay 17 thang 12 nam 2010
BO nhi$m ngay 17 thang 12 nam 2010
Milln nhi$m ngay 31 thang 07 nam 2011
BO nhi$m ngay 31 thang 07 nilm 2011

w



Cong ty cll ph~1nCh(mg khoan
Ngan hang f)~u tU'va Phat trilm Vi$t Nam

THONG TIN CHUNG (tiep theo)

BAN TONG GIAM £JOe

Thanh vi~n Ban TOng Giam dOc trong nam 2011 va vao ngay lap bao cao nay nhl1 sau:

HI) va ten
Ong £10 Huy Hoai
Ba Ll1u Diem cam
Ba Tran Thi Thu Thanh
Ong Nguyen Van Thang
Ong Nguyen QuOc Tin

Ch{fc V(J

TOng Giam dOc
Ph6 TOng Giam dOc
Ph6 Tong Giam dOc
PM Tong Giam dOc
Ph6 Tong Giam dOc

Ngay be'> nhiem

Bo nhiem ngay 17 thang 12 nam 2010
Bo nhiem ngay 17 thang 12 nam 2010
Bo nhiem ngay 17 thang 12 nam 2010
Bo nhiem ngay 17 thang 12 nam 2010
Bo nhiem ngay 17 thang 12 nam 2010

.".;;-,
J'

,
:.1
",.,.

NGU'O'IEl~1OleN THEO PHAp LU~T

Ngl16'i dai dien theo phap luat cua COng ty trang ky va vao ngay lap bao cao nay la Ong £10 Huy
Hoai - Chli'c danh TOng Giam dOc.

KI~M ToAN VIEN

COng ty TNHH Ernst & Young Viet Nam la cOng ty kiem toan cho COng ty.
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Cong ty CO ph~n ChLYng khoan
Ngan hang £)~u tU' va Phat triem Vii;lt Nam

BAo cAo COA BAN TONG GIAM DOC

TRAcH NHleM eOA BAN TONG GIAM DOC DOl val cAe BAo eAo TAl eHiNH

Ban TOng Giam dOc chju trach nhil;\m dam bao cac bao cao tal chfnh cho tCtng m'lm tai chfnh cua COng
ty phan anh trung thl,l'c va hO'P Iy tlnh hlnh tai chfnh, k~t qua hOi;lt dOng kinh doanh va t1nh hlnh lU'u
chuy~n ti~n tl;\ cua COng ly. Trong qua trlnh l<'Ipcac bao cao tal chfnh nay, Ban TOng Giam dOc c~n phai:

~ Il,I'achon cac chfnh sach k~ toan thfch hO'Pva ap dung cac chfnh sach nay mOt cach nh~t quan;

~ lhl,l'c hil;\n cac danh gia va U'ac trnh mOl cach hO'P Iy va lMn trong;

~ n~u rO cac chuan ml,l'c k~ toan ap dung cho COng ty cO dU'O'ctuan lhu hay khOng va l<~tca nhCfng
sai Il;\ch trong y~u so vai nhCfng chuan ml,l'Cnay da dU'O'clrlnh bay va giai thfch trong cac bao cao lai
chfnh; va

~ l<'Ipcac bao cao tai chlnh lr~n cO' sa nguy~n tac hOi;l1dOng ii~n luc lrCt trU'ang hO'P khOng lh~ cho
rang COng ly se li~p luc hOi;ltdOng.

Ban TOng Giam dOc chju trach nhil;\m dam bao vil;\c cac sO sach k~ loan lhfch hO'PdU'O'c lU'u giCfd~ phan
anh tlnh hlnh lai chfnh cua COng ty, vai mll'c dO chfnh xac hO'P iy, li;li bat ky lhai di~m nao va dam bao
rang cac sO sach k~ toan luan tM vai hl;\ lhOng k~ toan da dU'O'cdang kyo Ban TOng Giam dOc cOng chiu
lrach nhil;\m v~ vil;\c quan Iy cac tai san cua COng ty va do dO phai lhl,l'c hil;\n cac bil;\n phap lhfch hO'Pd~
ngan ch<'lnva phal hil;\n cac hanh vi gian l<'Inva nhCfng vi phi;lm khac.

Ban TOng Giam dOc cam k~l da tuan thu nhCfng yeu c~u n~u tr~n lrong vll;\c l<'Ipcac bao cao tai chfnh
cho nam lal chfnh k~l thuc ngay 31 thang 12 nam 2011.

e6NG BO eOA BAN TONG GIAM DOC

Theo y ki~n cua Ban TOng Giam dOc, cac bao cao tai chfnh kern theo phan anh trung lhl,l'C va hO'P Iy tlnh
hlnh tal chfnh cua COng ty vao ngay 311hang 12 nam 2011, k~t qua hOi;lt dOng kinh doanh va tlnh hlnh
lU'u chuy~n ti~n 11;\cho piai dOi;ln lCt d~u ngay 1 lhang 1 nam 2011 dem ngay 31 thang 12 nam 2011 phu
hO'Pvai Chuan ml,l'CKe toan va HI;\ lhOng K~ toan Vil;\t Nam, cac chfnh sach k~ loan ap dung cho cOng
ty chll'ng khoan dU'O'cquy dinh ti;li ThOng tU' sO 95/200am-BTC ngay 24 thang 10 nam 200a va ThOng
tU' sO 162/2010m-BTC ngay 20 lhang 10 nam 2010 cua BO Tai chfnh v~ vil;\c hU'ang dan slra dOi, bO
~!3.2hOng lU' 95/200am-BTC va luan thu cac quy djnh cO li~n quan .

• ,11~
, '? .r "0'. . '..,.e~M 'TOng Giam dOc:

* CttUN KHgAN * I
NGAN HA GO TU-

I) vA PHA I •
-S-o VI~ AM •

'f~,yH
TOng Giam dOc

Ha NOi, Vil;\l Nam

Ngay 26 lhang 2 nam 2012
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~ 1111111111111111111111111111111" ",,, ". Ell ERNST & YOUNG
Ernst & Younq Vietnam Limited
14Th floor, Oaeha Business Center
360 Kim Ma Street. Ba Dinh District
Hanoi. S.R. of Vietnam

Tel: +84 4 3831 5100
ra)(; +84 4 3831 5090
www.ey.com/vn

S6lham chi~u: 60758150/15398633

BAa cAo KIEMTOANDQCL~P

Klnh girl: Cae eO dong
Cong ty CO phan Chirng khoan Ngan hang oau til' va Phat trlim Vliit Nam

Chung tOi oa killm toan cae bao cao tal chlnh cua COng ty CO phan Chung khoan Ngan hang Oau tLl va
Phat trilln Viet Nam (sau Oay OlYoc 99i tat la "COng ty") trlnh bay t(r trang 5 dlln trang 49 bao gOm bang
can dOi k~ toan vao ngay 31 thang 12 nam 2011, bao cao k~t qua hO;;ltdong kinh doanh va bao cao IlYU
chuylln til!!n te cho giai OO;;lnt(r Oau ngay 1 thang 1 nam 2011 dlln ngay 31 thang 12 nam 2011 va cac
thuy~t minh bao cao tai chlnh kem theo.

-\
.1~
1

Viec I~p va trlnh bay cac bao cao tai chlnh nay thuoe trach nhiem cua Ban TOng Giam OOc.Trach nhiem
cua chung tOi la dlYa ra 'I ki~n vI!! cac bao cao tai chlnh nay dl,Patn~n k~t qua killm toan cua chung tOi.

Coo s& Y klan Klam toan

Chung tOi da thl,Pchien cOng viec killm toan theo cac Chuan ml,PCKillm toan Viet Nam. Cac chufm ml,PC
nay yeu cau chung tOi phai I~p k~ hO;;lChva thl,Pchien viec killm toan oil O;;ltdlYoc muc tin cay hop 1'1 vI!!
viec lieu cac bao cao tai chlnh cO cOn cac sai sOt tr9ng y~u hay khOng. Viec killm toan bao gOm viec
killm tra, theo phlYong phap ch9n mau, cac bang chung vI!! sO lieu va cac thuy~t minh tren cac bao cao
tai chlnh. Viec killm toan cOng bao gOm viec Oanh gia cac nguyen tac k~ toan da OlYOCap dvng va cac
lYO'ct1nh quan tr9ng cua Ban TOng Giam dOc cOng nhLl Oanh gia viec trlnh bay tOng thll cac bao cao tai
chlnh. ChOng tOi tin tlYang rang cOng viec killm toan cua chung tOi cung cAp co sa hop 1'1 cho 'I ki~n
killm toan.

Y klan Klam toan

r
"'f

ff/
Nguyen PhlYong Nga
Killm toan vien
Chung chI killm toan vien 50: 0763/KTV

Nguyen XU8n O;;li
PhO TOng Giam OOc
Chung chI killm toan vien 50: 0452/KTV

Theo 'I ki~n cua chOng tOi, cac bao cao tai chlnh da phan anh trung thl,PCva hop 1'1 tren cac khla c;;lnh
tr9ng y~u t1nh hlnh tai chlnh cua COng ty vao ngay 31 thang 12 nam 2011, k~t qua hO;;lt dong kinh
doanh va tlnh hlnh IlYUchuylln til!!n te cho giai dO;;ln t(r OflU ngay 1 thang 1 nam 2011 d~n ngay 31 thang
12 nam 2011 phu hop vO'i Chufm ml,PcK~ toan va He thOng K~ toan Viet Nam, cac chlnh sach k~ toan
ap dVng cho cOng ty chung khoan dlYoc quy djnh t;;li ThOng tLl sO 95/2008/TT-BTC ngay 24 thang 10
nam 2008 va ThOng tlY sO 162/2010/TT-BTC ngay 20 thang 10 nam 2010 cua BO Tai chlnh vI!! vi$c

, '~~ n slra dOi, bO sung ThOng tlY 95/2008/TT-BTC va tuan thO cac quy djnh cO lien quan.
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,\~\,VCbngty'T~ Ernst ou-ng-V-i$-t-N-am-
b--_ ....."\
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Ha NOi, Viet Nam

Ngay 28 thang 2 nam 2012
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Cong ty cll ph~n ChCmg khoan
Ngan hang 8~u tU' va Phat tri€!n Viet Nam

BANG CAN 80, K~ ToAN
11;lingay 31lhang 12 nam 2011

B01-CTCK

'0...,..•.• ""•............. ,'~ •..v. , .••.•..•

MtJ Thuyet Ngay 31 thang 12 Vao rJfw ngay 1so TAl SAN minh nilm 2011 thang 1 nilm 2011

100 A. TAl SAN NGAN H~N 3.024.138.188.990 1.364.049.499.688

110 I. Tilm va eae khoan tU'O'ng
c1U'O'nf tllm 4 2.075.867.170.610 207.858.679.941

111 1. Ti n 1.618.867.170.610 175.858.679.941
112 2. Cae khoan IlJ'O'ngdlJ'O'ngli~n 457.000.000.000 32.000.000.000

120 II. Cae khoan c1liu tl.l' tal ehfnh
nglin hpn 6 759.575.538.400 881.735.156.851

121 1. 8~u 1lJ'ngan h1;ln 1.006.429.755.504 925.521.585.181
129 2. Dv: ph6ng giam gia d~u 1lJ'

ngan h1;ln (246.854.217.104) (43.786.428.330)

130 Iff. Cae khotm pMI thu nglin hpn 7 187.711.198.183 225.350.123.347
131 1. Phiii lhu eua khaeh hang 137.500.000 8.985.500.000
132 2. Tra IrlJ'ae eho nglJ'ai ban 4.079.393.434 350.690.740
135 3. Phai lhu h01;l1dOng giao dieh

ehling khoan 170.986.863.398 161.935.005.834
138 4. Cae khoan phai lhu khae 12.940.903.368 54.078.926.773

5. DI,I' ph6ng phai lhu ngan h1;ln
139 kh6 d6i 8 (433.462.017) -
140 IV. Hang ton kho 9 393.805.545 423.662.545

150 V. Tal san nglin hpn khae 590.476.252 48.681.877.004
151 1. Chi phi Ira IrlJ'ae ngan h1;ln 177.901.252 178.475.000
152 2. Thu~ gia lri gia lang dlJ'O'e

khofluIrCf - -
154 3. Thue va cae khoan phai lhu

nha wac - 5.280.764.615
158 4. Tai san ngan h1;lnkMe 10 412.575.000 43.222.637.389
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Cong ty Co ph~mChCYngkhoan
Ngan hang 8au tU' va Phat triemVi$t Nam

BANG CAN DOl K~ ToAN (Iillp Ihee)
I"i ngily 31 lhang 12 m'lm 2011

B01-CTCK
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Thuyet Ngay 31 thang 12 Vae d!lU ngay 1
Mill so TAl SAN minh nillm 2011 thang 1 nillm 2011

200 B. TAl SAN oAI H~N 136.905.603.464 137.129.966.344

210 I. Cae khoan d{,u tv dili h,m - -
211 1. PMi Ihu dili h"n eua khach -

hang -
213 2. PMi thu dai han nOi bO - -
218 3. Phai Ihu dai h,m khac - -
219 4. DI,l' phong phai thu dai h,m -

kh6 dol -
220 /I. Tal san eo djnh 3.704.309.104 6.903.115.473
221 1. Tai san c6 djnh hCruhlnh 11.1 3.365.596.237 6.380.122.604
222 Nguyen gia 16.444.915.406 16.497.985.517
223 Gia trj hao man lOy ke (13.079.319.169) (10.117.862.913)
227 2. Tai san c6 djnh va hlnh 11.2 338.712.867 522.992.869
228 Nguyen gia 945.680.998 945.680.998
229 Gia trj hae man lOy ke (606.968.131) (422.688.129)

3. Chi phi d{,u tif xilly dr,mg ea -
230 ban -
250 III. Cae khoan d{,u tv tai ehlnh dili

hi!n 6 119.544.540.738 117.344.540.738
253 1. ollu tll vae chiJ'ng khean dai

h,m 119.544.540.738 117.344.540.738
254 Chung khean s~n sang de ban 119.544.540.738 117.344.540.738
255 Chung khoan mim giu den

ngay dae h,m - -
258 2. ollu tll dai h"n khac - -
259 3. DI,l' phong giam gia dllu III tai

chlnh dai h"n - -
260 IV. Tal san dill hi!n khlle 13.656.753.622 12.882.310.133
261 1. Chi phi Ira Imac dai h,m 12 1.661.544.650 2.773.842.397
262 2. Tai san thull TNDN hean I"i - -
263 3. Ti~n nOp Quy he trQ' Ihanh tean 13 9.228.824.220 7.342.082.984
268 4. Tai san dai h,m khac 2.766.384.752 2.766.384.752

270 TONG CONG TAl SAN 3.161.043.792.454 1.501.179.466.032
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Cong ty Co phan Chung khoan
Ngan hang 8au tU' va Phat tri~n Vi$t Nam

BANG CAN DOl KI:: ToAN (Iiep Iheo)
I"i ngay 311hang 12 nam 2011

B01-CTCK

-k
'"

,/~

~
.}
';

,

,.\

':1
I

I
n
'I
'1\

./

.:..~
j'

'6IJVII "1'"'''' VVlll4 If'V' ''lUI''

M~ Thuy~1 Ngay 31 lhang 12 Vao c1llu ngay 1
s6 NGUON VON minh n~m 2011 lhang 1 n~m 2011

300 A. NO' PHAI TRA 2.504.430.570.677 635.937.752.575

310 I. NQ'ngdn h~n 2.504.355.678.029 635.818.632.078
311 1. Vay vil nO'ng~n h"n - .
312 2. Phal Ira ngll'ai biln 900.119.150 847.913.097
313 3. Ngll'al mua Ira tlen lfU'ac 1.805.557.664 1.039.500.000
314 4. Thue vil cac khoan phal nOp NM nll'ac 14 274.722.393 2.452.135.856
315 5. Phal Ira ngll'al lao dOng 9.349.028.752 676.302.113
316 6. Chi phi phal Ira 15 11.511.920.404 480.866.764
320 7. Phal Ira ho,,1 dOng giao dich chimg

khoan 16 83.489.720.764 157.198.171.867
321 8. Phal tnl hO cO tlfC. gOc va lili Iral phieu 2.848.975.774 1.446.795.544
322 9. Phal tra 10 chlfc phal hilnh chlfn~ khoan - .
328 10. Cilc khoan phai tra, phai nOp ngiln h"n

khilc 17 2.394.175.633.128 471.676.946.837
329 11. 01,1' ph6ng phal Ira ng~n h"n . .
430 12. Quy khen thll'6ng, phuc 10'1 - -

330 II. NQ' diJi h~n 74.892.648 119.120.497
333 1. Phai Ira dill h"n khac - -
334 2. Vay vil nO'dill h"n - -
336 3. 01,1' ph6ng Irq cAp mAtviec lilm 74.892.648 119.120.497
339 4. 01,1' ph6ng bOIthll'ang Ihiel h,,1cho nha

dAutll' . .
340 5. VOn nhan uy tMc dAu Ill' dai h"n - -

400 B. NGUON VON CHO so' HO'U 18 656.613.221.777 865.241.713.457

410 I. Von chli sa hC,u 656.613.221.777 865.241.713.457
411 1. VOndAu Ill' cUa chu 56 hfru 865.000.000.000 865.000.000.000
415 2. Thang dll' vOn cO phAn 241.713.457 241.713.457
416 3. Quy ch~nh lech Iy ~Ia hOidoal - .
417 4. Quy dAu III phillirl n . .
418 5. Quy dl,l'ph6ng lal chlnh va dl,l'Irfr phap

dinh - -
420 6. LOIOyke (208.628.491.680) .

440 TONG CONG NGUON VON 3.161.043.792.454 1.501.179.466.032
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Cong ty Co phan Chung khoan
Ngan hang 8au tU' va Phat tri~n Viet Nam

BANG CAN DOl K!: ToAN (Iiep Ihee)
l:;Ii ngay 31 lhang 12 nam 2011

B01-CTCK

cAc CHI TIEU NGOAI BANG CAN DOl K~ ToAN
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M~ CHITIt=U Ngay 31 lhang 12 Vao dAu ngay 1so n~m 2011 lhang 1 n~m 2011

001 1. Till san c6 djnh lhue ngoal - -

002 2. V~l tlJ', chung chi c6 gia nh~n glCr hQ - -

003 3. TI~n vay cua khach hang do BSC cam k~t bao
dam - 2.957.500.000

004 4. Nil' kh6 dol da xu Iy . .

005 5. Ngo~i t~ cac 10~1 81.623 104.846

006 6. Chung khoan llJ'u ky 5.888.663.770.000 4.308.747.030.000

Trang d6
007 6.1. Chifng khoan glao dich 5.574.392.260.000 4.022.054.280.000
008 6.1.1. Chu-ng khoan glao djch cua thanh vien Ivu ky 157.179.770.000 114.020.880.000
009 6.1.2. Chu-ng khoan glao djch cua khach hang Irong

nLP,,"c 4.288.136.970.000 3.111.947.950.000
010 6.1.3. Chu-ng khoan glao djch cua khach hang nv,,"c

ngoal 1.129.075.520.000 796.085.450.000
011 6.1.4. Chu-ng khoan giao djch cua 16chu-c khac - .

012 6.2. Chifng khoan t~m ng(Png glao dich 223.831.670.000 144.071.670.000
013 6.2.1. Chu-ng khoan t~m ngu-ng glao djch cua thanh

vien Ivu ky . 4.825.000.000
014 6.2.2. Chu-ng khoan t~m ngu-ng glao djch cua khach

hang lrong nv,,"c 223.831.670.000 139.246.670.000

017 6.3. Chifng khoan cam co 11.734.450.000 9.159.230.000
018 6.3.1. Chu-ng khoan cam clJ cua thanh vlen Ivu ky - .
019 6.3.2. Chu-ng khoan cam clJ clia khach hang trong

nv,,"c 11.734.450.000 9.159.230.000

022 6.4. Chting khoan t~m glv 5.200.000.000 27.494.950.000
024 6.4.1. Chu-ng khoan t~m giO>cua khach hang lrong

nv,,"c - 27.494.950.000
025 6.4.2. Chu-ng khoan l~m giO>cua khach hang nv,,"c

ngoa; 5.200.000.000 -

027 6.5. Chifng khoan ch& Ihanh toan 37.277.900.000 49.999.700.000
028 6.5.1. Chu-ng khoan cheolhanh loan cua thanh vien

Ivu ky 2.114.900.000 23.630.600000
029 6.5.2. Chu-ng khoan cheolhanh loan cua khach hang

trong nv,,"c 35.147.000.000 26.362.100.000
030 6.5.3. Chu-ng khoan cheothanh loan cua khach hang

nv,,"c ngoal 16.000.000 7.000.000
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Cong ty cll phfm Chvng khoan
Ngan hang £l<~utU' va Phat trien Vi~t Nam

BANG CAN DOl K~ ToAN (li~p lheo)
l~i ngay 31 lhang 12 nam 2011

Mil I CHITI~UsO
037 I 6.7. Chvng khoan ch& g/ao dich
038 6.7.1. Chung khoancha giao djchcua thanhvi~n

llJ'u ky
039 I 6.7.2. Chung khoancha giao djchcUakhachhang

trong ",rac
040 I 6.7.3. Chung khoancha giaodjch cUakhachhang

nlJ'acngoa;

032 I 6.8. Chvng khoan phong toa ch& nit
034 6.8.1. Chung khoancM giaodjch cua khachhang

trong nlJ'ac

047 I 6.9. Chvng khoan sva /&/ g/ao dich

B01-CTCK

Dan vi tlnh: dOn Viet Nam

Ngay 31 thang 12 Vao dAungay 1
nlIm 2011 thang 1 nlIm 2011

35.916.390.000 24.908.200.000

547.510.000 15.369.640.000II )}.
35.222.090.000 9.376.210.000 II

146.790.000 162.350.000

311.100.000 31.059.000.000

311.100.000 31.059.000.000

050 I 7. Chung khoan Illu ky cOng ly d~1chUng chlla
nlem y~t

Trongd6
051 17.1. Chvng khoan giao dich
052 7.1.1. ChiJng khoangiaodjch cua thanhvi~n llJ'uky
053 7.1.2. Chung khoangiao djch cua kMch hang trong

nlJ'ac

082 I 8. Chung khoan chlla IlIU ky cua kMch hang

083 I 9. Chung khoan chU'a Illu ky cua cOngly chung
khoan

42.727.020.000

340.474.820.000

1.193.030.000

1.193.030.000
1.190.880.000

2.150.000

74.363.120.000

385.220.270.000

...,

t
i
~

Ba L~ HOng Nhung
PP Tai chlnh K~ loan

Ha NOI,Vi~l Nam

Ngay 28 lhang 2 nam 2012

a Hoang Tien
TP Tai chlnh K~ loan
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Cong ty Co phan Chung khoan
Ngan hang 8au tU' va Phat trien Vi$t Nam B03-CTCK

BAo cAo Kl:T QuA HOAT DONG KINH DOANH
cho giai dOi;ln ICYdau ngay 1 IMng 1 nam 2011 dem ngay 31 IMng 12 nam 2011

Dan vi..!!.!2h:rJ6ng Vi~t Nam

TCrrJau ngtJY 1 thang 1
Mil I I Thuy6t I nilm 2011 rJtm ngtJY 31
s6 CHfT/~U mmh thtmg 12 nilm 2011

01 I 1. Ooanh thu 19 197.506.106.473

~

Trang rJ6:
01.1 - Doanh lhu hOi;l1dOng mOi gial chCYngkhoan 21.529.436.864
01.2 - Doanh lhu hOi;l1dOng dau III chCYngkhoan, gOp vOn 91.906.585.650
01.3 - Doanh lhu bao lanh phal hanh chCYngkhoan 1.780.000.000
01.4 - Doanh lhu di;li Iy pMI Mnh chCYngkhoan 15.376.105
01.5 - Doanh lhu hOi;ltdOng III vim 5.219.657.157
01.6 - Doanh lhu IllU ky chCYngkhoan 1.904.497.697
01.7 - Doanh lhu hOi;lt dOng uy Ihac dltu gia
01.8 - Doanh lhu cho thuE'!SLrdvng lai san
01.9 - Doanh lhu kMc I I 75.150.553.000

02 2. Cac khoan glam trll' doanh thu

10 3. Ooanh thu thuAn vfl ho~t dQng klnh doanh

I I
197.506.106.473

11 4. Chi phi ho~t dQng kinh doanh 20 (400.131.516.650)
Trang rJ6:

Chi phi Irl)'c liAp hOi;l1dOng kinh doanh chCYngkhoan (197.063.727.876)
Chi phi dl)' phong chCYngkhoan (203.067.788.774) ':"=

LO gQP cua ho~t dQng kinh doanh
-.,

20 5. (202.625.410.177) ....•

:~
25 6. Chi phi quan Iy doanh nghl~p 21 (5.715.985.108) Ji

30 7. LO thuAn tll' ho~t dQng kinh doanh (208.341.395.285)
,;\
~II

31 8. Thu nh~p khac 143.011.640 M..-
32 9. Chi phi khac (214.108.035)

II
.-::;

40 10. LO khac (71.096.395)

50 11. TOng 10 k6 toan trU'ac thu~ (208.412.491.680)

51 12. Chi phi thu~ TNDN hl~n hanh 14

52 13. Chi phi thu6 TN ON hoiln I~i

60 14. LO sau thu6 TNON

~

(208.412.491.680)

70 15. L6 cO' ban tren cO phi6u (2.409)

oang Ti~n
P Tal chlnh KA loan

Ha NOi, Vi~l Nam

Ngay 28 IMng 2 m'!m 2012
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Cong ty cll phan ChLrng khoan
Ngan hang 8au tU' va Phat triemVi$t Nam

BAo cAo lU'U CHUY~N TI~N T~ (ti~p theo)
cho giai "o",n t(P ,,~u ngay 1 thang 1 nilm 2011 "~n ngay 31 thang 12 nilm 2011

B03-CTCK

/~

(
r~

.":
.C
"-'j
!I
I•~
~

~
.\-
;'\
'. (

"

£Jan vi tlnh: (JO ...•...--- ..

Tt) (Jau ngi!w 1 (hang

Ma
1 nam 2011 (Jlin

ThuylJl ngay 31 (hang 12sO CHITI~U minh nam 2011

I. LU'l,J CHUY~N. TI~N TO' HO'; T DONG KINH DOANH
CHU'NG KHOAN

01 1. LO trlJ'c7c thui! (208.412.491.680)

2. Diilu chlnh cho cac khoan 128.116.886.885
02 Kh~u hao tai san cO "inh 3.454.666.000
03 Cac khoan trlch lap dl,J'phOng 203.501.250.791
04 Lili ch~nh I~ch g gia hOi "oai chlJ'a thl,J'chi~n (154.818.178)
05 Lili ho",t "(lng d u tlJ' (154.832.838.506)
06 Chi phi lili vay 76.148.626.778

08 3. LO til' hO\lt d9ng klnh doanh trlJ'c7c nhfrng thay dOl
vOn llJ'u d9n9 (80.295.604.795)

09 Giam cac khoan phai thu 38.113.066.153
10 Giam hang tOn kho 29.857.000
11 Tilng ch(Png khoan thlJ'ang m",i (147.087.870.323)
12 Tilng cac khoan phai tra 1.858.048.651.435
13 Giam chi phi tra trlJ'cYc 1.112.871.495
14 Til!n lili vay dil Ira (65. 704.460.111)
15 Thulllhu nhap doanh nghi~p dlJ'O'choan I",i 5.280.764.615
16 Til!n thu khac t(Pho",t d(lng kinh doanh 42.928.780.568
17 Til!n chi khac t(Pho",l d(lng kinh doanh (2.005.186.587)

20 LlPu chuyiln liiln thuan til' hO\lt d9n9 klnh doanh 1.650.420.869.450

II. LU'U CHUY~N TI~N TO' HO';T DONG DAu TU'
21 Til!n chi dll mua sam, xfJ.ydl,J'ngTSCD va cac lai san

dai h",n khac (353.414.280)
22 Til!n lhu 1(Pthanh Iy TSCD va cac tai san dai h",n khac 36.100.000
23 Til!n chi cho vay, mua cac cOng Cu nO'clia dan vi khac -
26 Til!n lhu h6i cho vay, ban I",i cac cOng Cu nO'clia dan

vikhac 15.000.000.000
27 Til!n chi ,,~u 1lJ'gOp v6n vao dan vi khac (2.200.000.000)
28 Til!n thu h6i d~u tlJ' gOp vOn vao dan vi khac 51.179.700.000
29 Tien lhu lili cho vay. cO t(Pcva IO'inhuan dlJ'O'cchia 153.925.235.499

30 LlJ'u chuyAn tiiln thuan til' hO\lt d9ng dau tIP 217.587.621.219

11
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Cong ty Co phfm Chung khoim
Ngan hang 8au tU' va Ph,H trilm Vi$t Nam

BAa CAo LU'U CHUYt::N TIt::N TI; (ti~p theo)
cho giai do",n tll dau ngay 1 thang 1 nam 2011 d~n ngay 31 thang 12 nam 2011

B03-CTCK

a Hoang Ti~n
P Tai chfnh Ki! toan

Dan vi tlnh: dOng Viet Nam

TIJ'dAu ngtw 1 thang
Ma I I Thuy{1I I 1 nam 2011 d{m 31
s6 CHrTl~U minh thang 12 nam 2011 II '"-

III. LU'U CHUYt::N TII:N THUAN TIl HO~T DONG TAl I I II "
CHINH

':

31 I Tilln thu tll phat hanh cO phi~u, nh(ln vOn g6p cua I I II .,..
chu sa hO'u

32 I Tilln chi tra vOn g6p cho cae chu sa hO'u, mua I",i cO I I _IIphi~u cua doanh nghiep da phat Mnh ...::;
33 Tilln vay ngan h",n, dai h",n nh(ln dU'ac
34 Tilln chi tra nO'gOc vay
35 Tra I",i vOn uy tMc cho ngU'ai dllU tll
36 Chuy~n quy khen thllang phtlc lai v~ BIDV

40 I LU'u chuy6n ti6n thulln til' ho~t dQng tal chlnh

50 I LU'u chuy6n tllln thulln trong ky I I 1.868.008.490.669

60 I TI6n va cac khoan tU'O'ng dU'O'ng tl6n vao dllu ngay 1
thang 1 nam 2011 I I 207.858.679.941

61 I Anh hU'o-ng cua thay dOl ty gia hOi doal quy dOl
ngo~1 t~

70 I TI6n va cac khoan tU'O'ng dU'O'ng tl6n cubl kY L4 I 2.075.867.170.610 II ,
\;
I.-..~
~
}

Ba L~ HOng Nhung
PP Tai chfnh Ki! toan

Ha NOi, Viet Nam

Ngay 28 thang 2 nam 2012
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Cong ty Co phan ChLmg khoan
Ngan hang £)au tU' va Phat tri~n Vi$t Nam

BAo cAo TINHHINHBI~N £lONG VON CHO so' HO'U
eho giai dOGlnlif dflu ngay 1 lhang 1 nam 2011 dl!n ngay 31 lhang 12 nam 2011

B05-CTCK

A

1. Vim d~u Ill' elia ehli sa hii'u
2. Th~ng dll' vbn eb ph~n

3. Chimh I~eh ty gi;l hbi do;li

4. Quy d~u til' pMt trilln

5. Quy d\l' phong l;li ehinh

6. LO liiy kll

CQng

Ba L~H6ng Nhung
PP Tai ehlnh Kl!loan

Ha N~i.Vi~lNam

Ngay 28lhang 2 nam 2012

Thuytlt
minh

B

17

$6 dlJ' vao d6u ngfw
1 tMng 1nam 2011

1

865.000.000.000

241.713.457

865.241.713.457

Ii Hoang Ti~n
TP Tai ehlnh Kl! loan

13

Tang
2

Namnay
Giam
3

Dan vi tlnh: dOng Vi~t Nam
S6 dlJ' vao ngay 31
tMng 12 nam 2011

4

865.000.000.000

241.713.457

(208.628.491.680)

656.613.221.777

~ il.;'{ .;:~',,~...;;..~ \(I:oi1



Cong ty c6 ph~n Chlmg khoan
Ngan hang £)~u tU'va Phat tri~n Viet Nam B09-CTCK

THUY~T MINH cAc BAo cAo TAl cHINH
tf;ll ngay 31 thang 12 nam 2011 va cho giai dOf;ln tCr dflu ngay 1 thang 1 nam 2011 dEm ngay 31
lhang 12 nam 2011

1. THONG TIN DOANH NGHlep

COng ly co phfln ChCrng khoan Ngan hang Dflu III va Phallrien Vi~l Nam (sau day goi lat la
COng ly); lE'!ngiao dich quOc te bang lleng Anh la BIDV Securilies Joinl Slock Company (goi
tat la BSC) la cOng ty cO phfln dllO'c lhanh lap If;li nllac Cong hOa xa hOi Chu nghTa Vi~t
Nam.

Thanh '?p va HOflt d{)ng

COng ly CO phfln Chlfng khoan Ngan hang Dflu tll va Phallrien Vi~t Nam dllQ'C lhanh lap
vao dflu ngay 1 lhang 1 nam 2011 theo Gilly pMp lhanh lap va hO<l1dong 50 111/GP-UBCK
cua Oy ban ChiJ'ng khoan Nha nllac clip ngay 31lhang 12 nam 2010.

COng ty CO phfln Chlfng khoan Ngan hang Dflu III va Phat lrien Vi~t Nam dllQ'C lhanh lap
trE'!nca sa Ihl,J'Chi~n cO phfln hOa COng ty TNHH Chlfng khoan Ngan hang Dflu tll va Phal
trien VI~t Nam. Ngay 17 lhang 11 nam 2010, COng ty da thl,J'c hi~n thanh cOng vi~c chao
ban Ifln dflu ra cOng chung. Tf;li thai diem chuyen dOi IMnh COng ly cO phfln. tOng 50 IllO'ng
cO phfln phat hanh cho cac cO dOng ngoai NM nllac la 10.274.670 dan vi, chiem 11,88%
vOn dieu I~, lrong dO 50 cO phfln ban cho cOng chung la 10.195.570 dan vi va 50 IllO'ng cO
phfln ban cho can bo cOng nhan viE'!ncua COng ty la 79.100 dan vi.

HOf;ltdong chlnh cua COng ty bao gOm mOi giai chlfng khoan; tl,J'doanh chlfng khoan. bao
lanh phat Mnh chlfng khoan; tll vlln dflU tll chlfng khoan.

Von Dieu /~

Tf;ll ngay 31 thang 12 nam 2011, lOng v6n dieu I~ cua COng ty la 865.000.000.000 dOng Vi~t
Nam.

Mflng IIJ'61 HOflt d{)ng

COng ty cO IIl,Jsa chlnh tf;li tflng 1,10,11 - Thap BIDV-35 Hang VOl, Ha Noi va Chi nhanh
TMnh ph6 HO Chi Minh dat t<li Iflu 9 56 146 ph6 Nguyen COng Trlf, Quan 1, TMnh ph6 HO
Chi Minh.

NhfJn vien

TOng 56 nhan viE'!ndang lam vi~c cho COng ty If;li ngay 31 thang 12 nam 2011 la 164 ngllai.
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Cong ty Co phtln ChLrng khoan
Ngan hang f)tlu tU' va Phat tri~n Vi~t Nam B09-CTCK

THUY~T MINH cAc BAo cAo TAl CHINH (tit!>ptheo)
t<li ngay 31 thang 12 nam 2011 va cho giai dO<ln tCY d~u ngay 1 thang 1 nam 2011 dt!>nngay 31
thang 12 nam 2011

2. co 56' TRiNH BAy

2.1 ChUi3n mlJ'C va H~ thong ke totm ap dlmg

Cac bao cao tai chlnh cua COng ly dll'O'c lrlnh bay bilng dOng Vi$l Nam ("dOng") phO hOOp
vai cht!>dO kt!>toan ap dvng cho cac cOng ly chiJ'ng khoan dll'O'c quy dinh t<li ThOng Ill'
95/2008m-BTC ngay 24 thang 10 nam 2008 cua BO trU'6'ng BO Tal chlnh. ThOng tll'
162/2010m-BTC ngay 20 thang 10 nam 2010 cua BO Tai chlnh va cac ChuAn ml,l'C Kt!>
toan Vi$l Nam do BOTai chlnh ban hanh theo:

~ Quyt!>t dinh 50 149/2001/Q£l-BTC ngay 31 lhang 12 nam 2001 v~ vi$c ban hanh b6n
ChuAn ml,l'CKt!>loan Vi$t Nam (£loot1);

~ Quyt!>t dinh 56 165/2002/Q£l-BTC ngay 31 lhang 12 nam 2002 v~ vi$c ban hanh sau
ChuAn ml,l'CKt!>toan Vi$l Nam (£lO'I2);

~ Quyt!>l dinh 56 234/2003/Q8-BTC ngay 30 lhang 12 nam 2003 v~ vi$c ban hanh sau
ChuAn ml,l'CKt!>loan Vi$t Nam (80't 3);

~ Quyt!>t dinh 56 12/2005/Q8-BTC ngay 15 thang 2 nam 2005 v~ vi$c ban hanh sau
ChuAn mt,rc Kt!>toan Vi$l Nam (£lO'!4); va

~ Quyt!>l dinh 56 100/2005/Q£l-BTC ngay 28 thang 12 nam 2005 v~ vi$c ban hanh b6n
ChuAn mt,rc Kt!>loan Vi$t Nam (£loot5).

-.",
".,
ii'.
:a
. :1
::!~
'.i

.;;;.

Bang can dOi kt!>loan, bao cao kt!>tqua hO<l1dOng kinh doanh, bao cao Ill'u chuy~n ti~n t$ va
cac thuyt!>t minh bao cao lai chlnh dll'O'c trlnh bay kem theo va vi$c SLP dVng cac bao cao
nay khOng danh cho cac dOi tll'O'ng khOng dll'O'c cung c~p cac thOng tin v~ cac thu tvc va
nguyen tac va thOng 1$kt!>toan t<li Vi$l Nam va han nCYakhOng dll'O'c chu dinh trlnh bay tlnh
hlnh tai chlnh, kt!>tqua hO<ltdOng kinh doanh va 11l'Uchuy~n tiem t$ theo cac nguyen tac va
thOng 1$kt!>toan dll'O'c chflp nhan rOng rai 6' cac nll'ac va lanh thO khac ngoai Vi$t Nam.

2.2 Hlnh thlPc so ke toan ap dllng

Hlnh thiJ'c 56 kt!>toan ap dvng dll'O'c dang ky cua COng ty la Nhat ky chung.

2.3 Nien dt> ke toan

Ky tai chlnh dflu lien cua COng ty vai Ill' cach la COng ty c6 philn ChiJ'ng khoan Ngan hang
£l~u tll' va Phat lri~n Viet Nam bat d~u tCY dilu ngay 1 thang 1 nam 2011 cho dt!>nngay 31
thang 12 nam 2011.

Nam tai chlnh cua COng ty trong cac ky kt!>toan tit!>ptheo bat d~u tCY ngay 1 thang 1 va kt!>t
thuc vao ngay 311hang 12 hang nam.

2.4 Don vj tirm t~ SIP dlmg trong ke toan

COng ty thl,l'c hi$n vi$c ghi chep 56 sach kt!>toan bilng dOng Vi$t Nam (VN£l)
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Cong ty Co phan ChCPngkhoan
Ngan Mng 8au tU' va Philt tri€!n Vi$t Nam B09-CTCK

THUY~T MINH cAc BAo cAo TAl CHINH (tillp theo)
t"i ngay 31 thang 12 nam 2011 va cho giai do"n tCYdilu ngay 1 tMng 1 nam 2011 dlln ngay 31
tMng 12 nam 2011

3. cAc cHiNH SACH K~ TOAN CHUY~U

3.1 T1lm va cac khoan tU'O'ng dU'O'ng tilm

Tilln va cac khoan tl1O'ng dl1O'ng tilln bao gOm tilln m;'it t"i quy. tilln gO'i ngan Mng. cac
khoan dilu tl1 ngim h"n cO thai h"n thu hOi khOng qua ba tMng kll tCYngay mua. cO linh
thanh khofm cao. cO kha nang chuylln dOi de dang thanh cac 111Q'ngtilln xac djnh va khOng
cO nhillu rui ro trong chuylln dOi tMnh tilln.

Tilln va cac khoan tl1O'ng dl1O'ng tilln cOng bao gOm cac khoan tilln gO'i dll kinh doanh
chling khoan cua nM dilu tl1.

)

0
',
.'.' ,

't,~
#

3.2 Cae khoan phili thu

Cac khoan phai thu dl1Q'c ghi nh;'in ban dau theo gia gOc va luOn dl1Q'c phan imh theo gia
gOc trong thai gian tillp theo,

Cac khoan nO' phai thu dl1Q'c xem xet trlch lap di,J'phOng rui ro theo tuOi nO' qua h"n cua
khoan nO' ho;'ic theo di,J'killn tOn that cO thll xay ra trong trl1ang hoop khoan nO' chl1a dlln
h"n thanh toan nhl1ng to chO'c kinh tlliam vao t1nh tr"ng pM san ho;'ic dang lam thu tuc giai
thll; ngl1ai nO' mat lich. b6 trOn. dang bj cac cO' quan pMt luat truy to. xet xO' ho;'ic dang thi
Mnh an ho;'ic da chlli. Chi phi di,J'phOng pMt sinh dl1Q'c h"ch toan vao 'Chi phi qulm Iy
doanh nghi~p. trong kyo

DOl vai cac khoan nO' phai thu qua h"n thanh toan thl mLPctrich lap di,J'phOng theo hl1ang
dan cua ThOng tl1 sO 228/2009ffi-BTC do BO Tili chlnh ban hanh ngay 7 tMng 12 nam
2009 nhl1 sau:

Thai gian qua h,m

TCYtrEmsau (06) thang dlln dl1ai mot (01) nam
TCI'mOt (01) nam dlln dl1ai hai (02) nam
TCI'hai (02) nam dlln dl1ai ba (03) nam
Tren ba (03) nam

M!fc (rIch dl,J'phOng

30%
50%
70%
100%

3.3 Tai san cd d;nh hil'u hinh

Tili san cO dinh hCruhlnh dl1Q'c thll hi$n theo nguyen gia trCYdi gia tri hao mOn lay ke.

Nguyen gia tai san cO dinh bao gOm gia mua va nhCrng chi phi cO lien quan tri,J'Ctillp den
vi$c dl1a tai san vao ho"t dOng nhl1 di,J'killn.

Cac chi phi mua sam. nang cAp va dOi mai tai san cO dinh dl1Q'c ghi tang nguyen gia cua tai
san. Cac chi phi bao trl. sO'a chCra dl1Q'c h"ch toan vao ket qua ho"t dong kinh doanh khi
pMt sinh.

Khi tai san dl1Q'c ban hay thanh Iy. nguyen gia va gia tri hao mOn lay ke dl1Q'CxOa sO va cac
khoan lai III pMt sinh do thanh Iy tai san dl1Q'c h"ch toan vao ket qua ho"t dOng kinh doanh.
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Cong ty Co phan ChlJ'ng khoan
Ngan hang 8au tU' va Phat trieln Vi$t Nam B09-CTCK

3.4

THUY~T MINH cAc BAo cAo TAl CHINH (ti~p theo)
t",i ngay 31 thang 12 nam 2011 va cho giai do",n tCr dau ngay 1 thilng 1 nam 2011 d~n ngay 31
thilng 12 nam 2011

3. cAc cHINH SACH K~ ToAN CHU Y~U (ti~p theo)

Tal san co c1jnh va hlnh

Tai san cO dinh vO hlnh dllOOcghi nh~n theo nguyl!'!n gia trCrdi gla tri hao mon lay k~.

Nguyl!'!n gia tai san cO dinh vO hlnh bao gOm gia mua va nhCrng chi phi cO Iil!'!nquan trlfC ti~p
deln vi(lc dlla tai san VaGSI1 dung nhll dV ki~n.

Cac chi phi n1\ng dip va dOi m6'i tal san cO dinh vO hlnh dllOOcghi tang nguyl!'!n gi1\ cua tai
san va cac chi phi khilc dllOOch",ch to1\n VaGkilt qua ho",t dong klnh doanh khi phat sinh.

Khi tai san cO djnh vO hlnh dllOOcbtm hay thanh II', nguyl!'!n gia va gia trj hao mon lay kil
dllOOCxOa sO va c1\c khoan l1\i 10 phat sinh do thanh II' tai san dl100ch",ch toan VaG kilt qua
ho",t dong kinh doanh.

3.5 Khau hao va khau trIP

KhflU hao va kh8U trCr tal san cO dinh hCru hlnh va tal san cO dinh vO hlnh dl100c trlch theo
phllO'ng philp kh8U hao dll6'ng thang trong suOt th6'1 gian hCru dung l16'c Unh cua cac tai
san nhl1 sau:

~T

May mOc thiilt bj
Phl1O'ng ti(ln v~n tai
Phan m~m kil toan
Tai san cO djnh vO hlnh khilc

3 nam
6nam
3 nam
4 nam

3.6 Thuetal san

Cac khoan ti~n thul!'!theo hOOpdOng thul!'!ho",t dong dl100ch",ch toan vao kilt qua ho",t dong kinh
doanh trong ky theo phl1O'ngphilp dllang thang trong thai h",n cua hoopdOng thul!'!.

3.7 fJlw tIP chIPng kho{m

ThOng tl1 95/200B/TT-BTC cho phep cac cOng ty chlrng khoan thvc hi(ln h",ch toan kil toan
cac khoan dau tll chlrng khoan theo mot trong hal nguyl!'!n tac la gia gOc hoi;lc gia trj hOOpII'.
Theo dO. COng ty d1\ Iva chon phl1O'ng philp gia gOc dl! ghi nhM cac khoan dau tll chlrng
khoan.

3.7.1 Cae khoan c1au tLl' tai eh/nh ngtm h,m

Cae khoan dau tll tai chinh ngan h",n bao gOm cae khoan dau tl1 ehlrng khoan thllO'ng m",i.
Chlrng khoan thl1O'ng m",i la nhCrng chlrng khoan cO thai h",n thu hOI khOng qua mot nam
hoi;le mua vao, ban ra chlrng khoan dl! kiem lai. Chlrng khoan thllO'ng m",i dllOOcghi nMn
theo gia thvc t~ mua chlrng khoan (gia gOc), bao gOm: Gia mua cong (+) cac chi phi mua
(nElu cO) nhl1 chi phi mOi gi6'i, giao dich, cung dip thOng tin, thull, l(l phi va phi ng1\n hilng.

Lai dl,Pthu nh~n dl100ctrong ky dl100cghi nhi;ln giam gia vOn chlrng khoan d6i v6'1 khoan lai
dOn Uch trl16'c ngay mua va ghi nhi;ln tang doanh thu dau tl1 dOi v6'i phan lai kl! tCr ngay
mua.

Cac chlrng khoan nay dl100cxem xet kha nang giam gia t<;lithai diElm I~p bao cao tai chlnh.
Chlrng khoan thllO'ng m<;lidl100cI~p dv phOng khi gia tri ghl s6 l6'n hO'n gia tri thi trl1ang. Dv
phOng giam gia dllOOcghi nh~n VaG bao cao kilt qua hO<;ltdong kinh doanh trl!'!n khoan muc
"Chi phi hO<;ltdong kinh doanh".
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Cong ty Co ph~ln Chung khoan
Ngan hang 8au tU' va Phat tri~mViet Nam B09-CTCK

THUY~T MINH cAc BAo CAo TAl CHINH (lillp lheo)
l<;li n9ay 31 lhang 12 nam 2011 va cho giai dO<;lnllt dotlu ngay 1 lhang 1 nam 2011 dim ngay 31
lhang 12 nam 2011

3. cAc cHINH SACH K~ TOAN CHO Y~U (lillp lheo)

3.7 D<iu tIP chlmg khoan (lillp lheo)

3.7.2 Cac khoan c1.1u Ilf chung khoan dai hl;ln

Cac khoan dotlu Ill' chLrng khoan dai h<;lnbao gOm cac chLrng khoan dotlu Ill' s~n sang dl!
ban.

ChLrng khoan dotluIll' s~n sang dl! ban ia cac chLrng khoan dll'OOcCOng ly nam giC!'vai mvc
drch dotlutll' va s~n sang dl! ban. ChLrng khoan dotluIll' s~n sang dl! ban la cac chLrng khoan
phi phai sinh dll'OOcxac dinh la s~n sang dl! ban ma khOng phai la cac khoan dotluIll' chLrng
khoan nam giC!'dlln ngay dao h<;lnhoac la chLrng khoan Ihll'O'ng m<;li.

ChLrng khoan vOn s~n sang dl! ban dll'OOcghi nhan ban dotlu lheo gia gOc cOng vai chi phi
giao dich Ii~n quan lrl)'c tillp dlln vi~c mua.

ChLrng khoan s~n sang dl! ban se dll'Q'Cxem xel v~ kha nang giam gia. ChLrng khoan dll'Q'Clap
dl)' phOng giam gia khi gia lrj !hi wang !hap han gia lrj ghi sO. 01)' phOng giam gia dll'OOcghi nhan
vao bao cao klll qua hO<;l1dOng kinh doanh tr~n khoan mvc "Chi phi hO<;l1dOng kinh doanh".

3.8 DI,J' phOng giam gia cflw tlf ch(mg khofm

DI,J' phOng giam gia chung khoan IhU'Ong ml;li va c1liu Ilf chung khoan dai hl;ln

01)' phOng giam gia chLrng khoan dll'OOClap cho lltng 10<;lichLrng khoan dll'OOcmua ban tr~n
lhj lrll'ang va cO gia lrj lhi lmang lhap han gia tri ghi s6. 01)' phOng dll'OOClap cho vi~c giam
gia lrj cua cac khoan dotluIll' cO lhl! chuyl!n nhll'oong dll'OOclr~n lhj lmang vao ngay kllt lhuc
ky kllloan Ill'O'ng Lrng vai cMnh I~ch giC!'a gia gOc cua c6 phillu vai gia lrj lhi lrll'ang l<;li
ngay dO lheo hll'ang dan cua ThOng tll' 228/2009m-BTC do BOTai chlnh ban hanh ngay 7
lhang 12 nam 2009. Tang hoac giam sO dll' lai khoan dl)' phOng dll'OOch<;lchtoan vao chi phi
hO<;l1dOng kinh doanh trong nam.

Gia lrj lhi lrll'ang clla chLrng khoan ni~m ylll dll'OOcxac djnh tr~n Co' sa lham khao gia khap
I~nh (gia blnh quAn dOi vai Sa Glao dich ChLrng khoan Ha NOi, gia dOng clYa dOi vai Sa
Glao dich ChLrng khoan Thanh phO HO Chi Minh) l<;lingay 30 thang 12 nam 2011.

1)0i vai cac chLrng khoan cua cac cOng ly chll'a ni~m ylll tr~n lhj lmang chLrng khoan
nhll'ng da dang ky giao dich lr~n lhj lrll'ang giao dich clla cac cOng ly d<;lichung chll'a ni~m
ylll (UPCom) lhl gia lrj lhj lrll'ang dll'OOcxac djnh la gia giao djch blnh quAn lr~n M IhOng t<;li
ngay lap dl)' phOng.

1)0i vai cac chLrng khoan cua cac cOng ly chll'a dang ky giao djch lr~n lhj lrll'ang giao dich
cua cac cOng ty d<;lichung chll'a ni~m yllt (UPCom) thl gia lri lhj lrll'ang dll'OOcxac dinh IA gia
lrung blnh lr~n cO' sa lham khao bao gia dll'OOccung cap bai t6i thll!u ba (03) cOng ty chLrng
khoan cO quy mO Ian va uy tin tr~n thi trll'ang chLrng khoan.

Cac chLrng khoan khOng ni~m ylll khOng cO gia lham khao llt cac nguOn tr~n se dll'OOctham
khao cac cac l<;lpchi cO uy tin hoac cac nguOn IhOng lin dang lin cay khac. dOng thai lham
khao gia lrj s6 sach cua dan vi phat hanh chLrng khoan. Trong lrll'ang hoopcac nguOn IhOng
lin dang lin C$y nhll' lr~n khOng cO s~n tr~n lhj lrll'ang, cac chLrng khoan nay s~ dll'OOcphan
anh lheo gia gOc.
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Cong ty CISphan ChLmg khoan
Ngan hang 8au tU' va Phat trien Vi$t Nam B09-CTCK

3.9

THUY~T MINH cAc BAo cAo TAl CHINH (tiilp thee)
t;;li ngay 31 thang 12 nam 2011 va cho giai dO;;ln tll' dAu ngay 1 thang 1 nam 2011 diln ngay 31
thang 12 nam 2011

3. cAc cHINH SACH K~ ToAN CHU Y~U (tiilp theo)

Cac h9'P c1dngmua va ban 1,,1

NhO'ng tai san dU'O'c ban dOng thai cam kilt se mua l;;Ii vao mQt thai diilm nhAt dinh trong
tU'ang lai (cac hO'P dOng mua l;;Ii) khOng dU'O'cghi giam tren bao cao tai chlnh. Khoan til!!n
nh~n dU'O'ctheo cac hO'p dOng mua l;;Ii nay dU'O'cghi nh~n la khoan nO' phai tra tren bang
can dOi kil toan va phAn chenh lech giO'a gia ban va gia cam kilt mua l;;Ii trong tU'ang lai
dU'O'cghi nh~n la tai sanl chi phi cha phan bO va dU'O'cphan bO vao kilt qua hO;;lt dQng kinh
doanh trong suOt tMi gian hieu l\I'c cua hO'p dOng mua !;;Ii.

NhO'ng tai san dU'O'cmua dOng thai cam kilt se ban l;;Ii vao mQt thai dil!m nh~t dinh trong
tU'ang lai (cac hO'P dOng ban !;;Ii) khOng dU'O'c ghi tling tren bao cao tal chlnh. Khoan til!!n
thanh toan theo cac hO'p dOng ban !;;Iinay dU'O'cghi nMn la tai san tren bang can dOi kil toan
va phAn chenh lech giO'a gia mua va gia cam kilt ban !;;IidU'O'cghi nh~n la doanh thul khoan
phai tra cha phan bO va dU'O'cphan bO vao kilt qua hO;;ltdQng kinh doanh !rong suOt thai gian
hieu !\I'Ccua hO'pdOng ban 1;;Ii.

3.10 Cae khoan pMI tra va chi phi trlch trU'6'c

Cac khoan phai tra va chi phi trlch trU'ac dU'O'cghi nh~n cho sO til!!n phai tra trong tU'ang lai
lien quan diln hang hOa va dich vu dli nh~n dU'O'c khOng phu thuQc vao viec COng ty da
nh~n dU'O'chOa dan cua nha cung c~p hay chU'a.

3.11 Lt;YIleh eua nhlln vlfm

3. ". 1 TrQ'cAp nghl hU'u

Nhan vien COng ty khi nghl hU'u se dU'O'cnMn trO' c~p vI!! hU'u tll' Bao hil!m Xi! hQi thuQc BQ
Lao dQng va ThU'ang binh Xi! hQi. COng ty se phai dOng bao hiilm xa hQi cho mOi nhan vien
bang 16% lU'ang CO' ban hang thang cua he;>.Ngoai ra, COng ty khOng phai cO mQt nghTa vu
nao khac.

3.11.2 Trq cAp tMI vl~c

~ TrQ'cAp tM; vl~c tv nguy~n: theo quy dinh t;;li £)il!!u 42, BQ Lu~t Lao dQng sLra dOi ngay
02 thang 04 nlim 2002, COng ty cO nghTa vu chi tra trO' c~p thOi viec t\l' nguYen, vai merc
tU'ang dU'ang la nLra thang lU'ang CO' ban cho mOi nlim lam viec cQng vai cac khoan thCl
lao khac (nilu cO) trnh diln ngay 31 thang 12 nlim 2008;

~ TrQ'cAp mAt v;~c: theo quy dinh t;;li £)il!!u 17 BQ Lu~t Lao dQng, COng ty cO nghTa vu chi
tra trO' cap cho cac nhan vien m~t viec do viec chuyl!n dOi Co' c~u hoi;\c do thay dOi vI!!
cOng ngM. Trong trU'ang hO'Pnay, COng ty se cO nghTa vu tra trO' c~p m~t viec vai tOng
sO til!!n tU'ang dU'ang mQt thang IU'ang cho mOi nlim lam viec nhU'ng khOng dU'O'c th~p
han hai thang lU'ang.

3. 11.3 TrQ'cAp thAt nghl~p

Theo ThOng tU' sO 04/2009m.BL£lTBXH hU'ang dan Nghi dinh sO 12712008IN£).CP vI!! bao
hil!m th~t nghiep, tll' ngay 01 thang 01 nlim 2009, COng ty cO nghTa vu dOng bao hil!m th~t
nghieP vai mti'c bang 1,00% quy til!!n lU'ang, til!!n cOng dOng bao hil!m th~t nghieP cua
nhO'ng ngU'ai tham gia bao hil!m th~t nghieP va trich 1,00% til!!n lU'ang, til!!n cOng thang
dOng bao hil!m th~t nghiep cua tll'ng ngU'ai lao dQng dl! dOng cClng Illc vao Quy Bao hillm
Th~t nghieP.
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Cong ty cll ph~n ChCYngkhoan
Ngfm hang f)~u tU'va Phat tri~n Vi$t Nam B09-CTCK

THUY~T MINH cAc BAo cAo TAl CHINH (ti~p theo)
t,,1 ngay 31 tMng 12 nam 2011 va cho gial do,m lti dau ngay 1 IMng 1 nam 2011 dlln ngay 31
tMng 12 nam 2011

3. cAc cHINH SACH K~ ToAN CHO Y~U (ti~p lheo)

3.12 Cac ngh/~p VII bJng ngojJl t~

Cac nghil;p Vu pMt sinh btmg cac dO'n vi ti~n tl; kMc vai dO'n vi ti~n tl; kll toan cua COng ty
(VN£» dlfO'C h"ch loan lheo ty gia glao dich cua ngan Mng IhlfO'ng m"i vao ngay phal sinh
nghil;p vu. T"i ngay k~l thuc ky k~ toan nam, cac khoan muc tilln tl; cO gOc ngo"i II; dlfO'C
danh gia I"i lheo ly gia blnh quan lien ngan hang t"i lhai di~m nay. Tal ca cac khoan chenh
Il;ch ly gia lhl,l'c tll pMt sinh trong ky va cMnh Il;ch do danh gia I"i sO dlf tilln tl; cO gOc
ngo,,1 Ie cuOi ky dlfO'C h"ch toan vao ket qua ho"l dong kinh doanh cua nam lai chlnh.

3.13 Ghl nh~n doanh thu

Doanh thu dlfO'C ghl nh.;ln khl COng ly cO kha nang nh.;ln dlfO'C cac 100iIch kinh Ie cO lh~ xac
dinh dlfO'C mot cach chac chan. Cac diEw kil;n ghi nMn Cu lh~ sau day cOng phai dlfO'C dap
ting khi ghi nh.;ln doanh lhu:

Doanh thu ho"t d(mg mOlgi&i chung khoan

Khi cO lh~ xac dinh dlfO'C k~l qua hO'P dOng mOl cach chac chan, doanh thu se dlfO'C ghi
nh.;ln dl,l'a vao mtic dO hoan thanh cOng vil;c. Trang trlfang hO'P khOng lhll xac dinh dlfO'C
kel qua hO'PdOng mOl cach chac chan, doanh thu se chi dlfO'C ghl nh.;ln a mtic cO th~ lhu
hOi dlfO'C cua cac chi phi da dlfO'C ghi nh.;ln.

Thu nh(lp tit kinh doanh chung khoan

Thu nMp lti kinh doanh chting khoan dlfO'C xac dinh dl,l'a lren mtic cMnh Il;ch gia ban va
gla vOn blnh quan cua chting khoan.

Cac nghiep VI,J mua va ban l/ili chung khoan

Doanh thu dlfO'C ghi nh.;ln vao bao cao ket qua ho"l dong kinh doanh theo thai h,m cua hO'P
dOng mua va ban I"i chting khoan lheo phlfO'ng pMp dlfang lhilng.

Tifln ItJi

Doanh thu dlfO'C ghi nMn khi tilln lai pMt sinh lren cO' sa dOn Uch (cO Unh dlln 100iltic ma tal
san dem I"i) trti khi kha nang lhu hOi li~n lal khOng chac chan.

co t&c

Doanh lhu dlfO'C ghi nMn khi quylln dlfO'C nh.;ln khoan thanh loan cO ttic cua COng ty dlfO'C
xac l.;lp, ngo,,1 lrti cO ttic nh.;ln bang cO phieu chi dlfO'C theo dOi sO IlfO'ng ma khOng dlfO'C
ghi nMn la doanh thu.
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Cong ty Co phan Chung khoim
Ngfm hang 8au tU' va Phat trieln Vi$t Nam B09-CTCK

THUYl:T MINH cAc BAo cAo TAl CHINH (tillp theo)
t"i ngay 31 thang 12 nam 2011 va cho giai do"n tll' d.t.u ngay 1 thang 1 nam 2011 dlln ngay 31
thang 12 nam 2011

3. cAc CHiNH SACH Kl: ToAN CHU Yl:U (tillp theo)

3.14 PhU'O'flgph8p tlnh gitl von ch&ng khoan

COng ty ap dung phll'cl'ng phap blnh quan gia quy~n dll t1nh gia vOn cO phi~u tl,J'doanh ban
ra va phll'cl'ng phap dlch danh dll t1nh gia vOn trai phillu ban ra.

3.15 Thue thu nh~p doanh nghl~p

Thue thu nh~p hi~n hanh

Tai san thull thu nhap va thull thu nhap phai n~p cho nam hi$n hanh va cac nam trll'6'c
dll'O'c xac dinh bilng sO ti~n dl,J'killn phai n~p cho (hoac dll'O'c thu hOi tll') cO' quan thull, dl,J'a
tn!!n cac mLYCthull suat va cac luat thull cO hi$u Il,J'cdlln ngay kllt thuc ky kll toan.

Thull thu nhap hi$n hanh dll'O'c ghi nhan vao kllt qua hO<;ltd~ng kinh doanh ngo<;li trll'
tnr6'ng hoopthull thu nhap phat sinh li$n quan dlln m~t khoan muc dll'O'c ghi thang vao vOn
chu s6' hO'u, trong tr1l'6'ng hOOpnay, thull thu nhap hi$n hanh cOng dll'O'c ghi nhan trl,J'ctillp
vao vOn chu s6' hO'u.

COng ty chi dll'O'c bu trll' cac tai san thull thu nhap hi$n hanh va thull thu nhap hi$n hanh
phai tra khi COng ty cO quy~n hoopphap dll'O'c bu trll' giO'a tai san thull thu nhap hi$n hanh
v6'i thull thu nhap hi$n hanh phai n~p va COng ty dl,J'dinh thanh toan thull thu nhap hi$n
hanh phai tra va tai san thull thu nhap hi$n hanh tr$n cO's6' thu.t.n.

Thue thu nh~p holln I{li

Thull thu nhap hoan I"i dll'O'c xac dinh cho cac khoan ch$nh I$ch t"m th6'i t"i ngay kllt thuc
ky kll toan nam giO'a cO's6' t1nh thull thu nhap cua cac tai san va nO' phai tra va gia tri ghi sO
cua chung cho muc dlch lap bao cao tai chlnh.

Thull thu nhap hoan I"i phai tra dll'O'c ghi nhan cho tat ca cac khoan cMnh I$ch t<;lmth6'i
chju thull, ngo<;litrll':

~ Thull thu nhap hoan l<;Iiphai tra phat sinh tll' ghi nhan ban dau cua m~t tai san hay nO'
phai tra tll' m~t giao dich ma giao dich nay khOng cO anh hll'6'ng dlln 100inhuan kll toan
hoac 100inhuan t1nh thull thu nhap (hoac 10 t1nh thull) t"i th6'i dillm phat sinh giao dich;

~ Cac cMnh I$ch t"m th6'i chiu thull gan Ii~n v6'i cac khoan dau tll' vao cOng ty con, cOng
ty Ii$n kllt va cac khoan vOn gOp Ii$n doanh khi cO kha nang killm soat th6'i gian hoan
nhap khoan ch$nh I$nh t"m th6'i va chac chan khoan ch$nh I$ch t"m th6'i se khOng
dllO'C hoan nhap trong tll'O'ng lai cO th~ dl,J'doan.

Tai san thu~ thu nhap hoan l<;Iic.t.n dll'O'c ghi nhan cho tat ca cac cMnh I$ch t"m th6'i dll'O'c
khau trll', gia tri dll'O'c khau trll' chuy~n sang cac nam sau cua cac khoan 10 tlnh thu~ va cac
khoan llU dai thull chll'a SlY dung, khi chac chan trong tll'O'ng lai s$ cO 100inhuan t1nh thull d~
SlY dung nhO'ng chl!nh I$ch t<;lmth6'i dll'O'c khau trll', cac khoan 10 t1nh thull va cac ll'U dai
thull chll'a SlY dung nay, ngo"i trll' :

~ Tai san thull hoan I"i phat sinh tll' ghi nhan ban dau cua mot tai san hoac nO' phai tra tll'
mot giao dich ma giao dich nay khOng cO anh hll6'ng dlln 100inhuan kll toan hoac 100i
nhuan t1nh thull thu nhap (hoac 10 t1nh thull) t"i th6'i di~m phat sinh giao dich;

~ Tat ca cac cMnh I$ch t"m th6'i dll'O'c khau trll' phat sinh tll' cac khoan dau tll vao cOng
ty con, cOng ty li$n kllt va cac khoan vOn gOp Ii$n doanh khi chac chan la cMnh I$nh
t"m th6'i se dll'O'c hoan nhap trong tllO'ng lai cO th~ dl,J'doan dll'O'c va cO 100inhuan chiu
thull dll SlY dung dll'O'c khoan ch$nh I$ch t"m th6'i dO.

21

:'::~-
!

.:'J
::il
..~j.~.
1;~

}tJ



Cong ty cll phan Chung khoan
Ngan hang 8au tU' va Phat trieln Vi$t Nam B09-CTCK

THUY~T MINH cAc BAo CAo TAl CHINH (liep lheo)
l"i ngay 31 lMng 12 nam 2011 va cho giai do"n lti' dau ngay 1 lMng 1 nam 2011 den ngay 31
lMng 12 nam 2011

3. cAc cHiNH SACH Kl: ToAN CHU Yl:U (liep lheo)

3.15 Thue thu nh(lp doanh nghl~p (liep lheo)

Thue thu nh~p hoSn l'ill (liep lheo)

Gia lri ghi 50 cua lai san lhue thu nMp doanh nghiep hoan IGiiphai dlJ'O'c xem xel IGiivao
ngay kellhUc ky ke loan va pMi giam gia lrj ghi 50 cua lai san lhue lhu nh(\p hoan IGiiden
mti'c bao dam chac chan c6 du 100inhu(\n tlnh lhue cho phep 100iIch cua ml)l phan ho(\c toan
bl) lai san lhue lhu nh(\p hoan IGiidlJ'O'cSlf dung. Cac lai san lhue lhu nh(\p doanh nghiep
hoan IGiichlJ'a ghi nh(\n lmac day dlJ'O'c xem xel IGiivao ngay kel lhuc ky ke loan nam va
dlJ'O'Cghi nMn khi chac chan cO du 100inhu(\n tlnh lhue de cO the Slf dung cac lai san lhue
thu nh(\p hoan IGiichlJ'a ghi nMn nay.

Tai san lhue lhu nh(\p hoan IGiiva lhue lhu nh(\p hoan IGiiphai Ira dlJ'O'c xac djnh lheo lhue
su!ll dl,J'tlnh sa ap dung cho nam lai chlnh ma lai san dlJ'O'c lhu hOi hay nO' pMi Ira dlJ'O'c
lhanh loan, dl,J'aln~n cac mlrc lhue su!ll va lu(\l thue cO hieu Il,J'cvao ngay ket lhUc nam ke
loan. Thue lhu nh(\p hoan IGiidlJ'O'cghi nh(\n vao kel qua hOGiIdl)ng kinh doanh ngoGii lrti'
lrlJ'6'ng hooplhue lhu nMp pMl sinh lien quan den ml)l khoan muc dlJ'O'cghi lhang vao vOn
chu 5& hCYu,lrong lrlJ'6'ng hOOpnay, lhue lhu nh(\p hoan IGiicOng dlJ'O'cghi nh(\n lrl,J'cliep vao
vOn chu 5& hCYu.

COng ly chi dlJ'O'c bu lrti' cac lai san lhue lhu nh(\p hoan IGiiva lhue lhu nh(\p hoan IGiipMi
Ira khi cOng ly cO quyen hoop pMp dlJ'O'cbu lrti' giCYatai san thue lhu nh(\p hien Mnh vai
thue lhu nh(\p hien Mnh phai nl)p va cac lai san lhue thu nh(\p hoan IGiiva lhue thu nh(\p
hoan IGiiphai tra lien quan lai thue lhu nh(\p doanh nghieP dlJ'O'cquan Iy b&i cung ml)l cO'
quan lhue dOi vai cung ml)t dO'n vi chiu lhue va cOng ty dl,J'dinh lhanh loan lhue thu nMp
hien Mnh phai Ira va lai san lhue lhu nhap hien Mnh tren cO' 5& thuan.

3.16 Cacquy

COng ty Slf dung 100inhu(\n sau lhue hang nam de trlch I(\p cac qu9 lheo quy dinh lGiiThOng
1lJ'11/2000ffi-BTC do Bl) Tai chfnh ban Mnh ngay 1 lhang 2 nam 2000 va Quyel dinh
27/2007/QD-BTC ban Mnh ngay 24 lhang 4 nam 2007 nhlJ' sau:

M&c trlch I~p tlf Ill; nhu~n sau thue M&c trlch I~p t61(fa

.."=::
.: .

.. "AG:
~!H
~'Yt
~lJ

.1.~

,
,
I

Qu9 DI,J'lrCYbO sung vOn dieu Ie
Qu9 DI,J'lrCYbal bul)c

5%
5%

100% vOn dieu Ie
10% vbn dieu Ie

Cac qu9 kMc dlJ'O'ctrlch I(\p theo Nghi quyet cua DGiihl)i dOng CO dOng.

3.17 Gla tri 19'1 the klnh doanh

Gia lri IO'i the kinh doanh dlJ'O'c xac dinh trong qua trlnh xac djnh IGiigia tri doanh nghieP
lheo phlJ'O'ng pMp lai san theo quy dinh tGii Nghj dinh 109/2007/ND.CP ngay 26 IMng 6
nam 2007 va ThOng tlJ' 146/2007ffi-BTC ngay 8 IMng 12 nam 2007. Gia lri 100ithe kinh
doanh dlJ'O'c ghi nh(ln vao khoan muc Chi phi Ira lrlJ'ac dai hGinva pMn bO lrong vOng 3
nam lheo quy dinh tGii ThOng llJ' 106/2007ffi-BTC hlJ'ang d~n ke toan khi chuyl!n doanh
nghiep 100% vbn nM nlJ'ac lMnh cOng ty cO phan va cac quy dinh ke loan hien hanh.

3.18 Philn chla 19'1nhu(ln

LO'i nhu(\n lhuan sau lhue lhu nh(\p doanh nghieP cO the dlJ'O'c chia cho cac nha dau tlJ'/cO
dOng sau khi dlJ'O'ccac c!lp cO tham quyen/dGii hl)i dOng cO dOng phe duyel va sau khi da
trlch I(\p cac qu9 dl,J'phOng lheo Dleu Ie COng ty va cac quy dinh cua phap lu(\l Viel Nam.
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Cong ty Co phan ChLmg khoan
Ngan hang 8au tv va Phat tri~n Vi$t Nam S09-CTCK

THUY~T MINH cAc sAo cAo TAl CHINH (lillp lheo)
l<;li ngay 31 lhang 12 nllm 2011 va cho giai dO<;lntll' dau ngay 1 lhang 1 nllm 2011 dlln ngay 31
thang 12 nllm 2011

4. TI~N vA cAc KHOAN TU'O'NG DU'O'NG TI~N ?:::

Cu6i ky f)~u ky
.,1
"-

VNf) VNf) "'H
!
.;1

Ti~n mal 488.169.976 358.777.863 .,..
Ti~n glii nglln hang 1.618.379.000.634 175.499.902.078 . ',I
Trong d6: :.~

Titm glri ngtJn hang cua COng ty 1.537.563.956.484 44.787.807.362 ';7

Tifm ky quy cua nha d~u tll 80.815.044.150 130.712.094.716
Ti~n dang chuyim
Ti~n gu-i v~ ban cht:rng khoan bao 11lnhphal
hanh
Ti~n gLri lhanh loan bu lrll' giao djch cht:rng
khoan
Cac khoan IllO'ng dLYO'ngli~n 457.000.000.000 32.000.000.000

Titm glri ngtJn hang c6 kY h,m dU013 thang 457.000.000.000 32.000.000.000

2.075.867.170.610 207.858.679.941

5. GIA TRI KHOI LU'(,YNG GIAO DICH THllC HI eN TRONG KY

1. Cua COng ty
c6 phi{,u
TrtJi phi{,u

2. Cua nha dau lLY
c6 phi{,u
Trai phi{,u

Kh6i IUYlng giae dich
thl,J'Chi~n trong ky

(jan vi
34.112.280
15.811.280
18.301.000

700.235.572
655.285.492
44.950.080

Gia trj kh6i IUYlng
giae dich

thl,J'Chi~n trong ky
VNf)

2.311.571.938.000
290.898.188.000

2.020.673.750.000

13.716.494.815.000
9.103.431.865.000
4.613.062.950.000

734.347.852 16.028.066.753.000
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Cong ty Co phan ChCrng khoim
Ngan hang 8au tU' va Phat triElnVi$t Nam B09-CTCK

THUY~T MINH cAc BAa CAo TAl cHINH (li~p theo)
l;li ngay 31 lhang 12 n<'lm 2011 va cho giai dO;ln t(P dau ngay 1 thang 1 n<'lm 2011 d~n ngay 31
Ihang 12 n<'lm2011

6. TiNH HINH DAu TV' TAl cHINH

DAu Ill' tai chinh ng<\n h~n
ChlPng khoan IhllO'ng m;li
oau III tai chlnh ng<1nh;ln khllc

TifJngUi c6 kY hi;ln
Oy thac d~u tLl'(*)

o~u til' tai chinh dai h~n
Ch(Png khoan dAu tll

ChUng khoan s~n sang dfJ ban
Ch&ng khoan niim giCl dIm ngay dao hi;ln

Cu6i ky
VNfJ

1.006.429.755.504
852.551.053.335
153.878.702.169
100.000. 000. 000
53.878.702. 169

119.544.540.738
119.544.540.738
119.544.540.738

fJiiu ky
VNfJ

925.521.585.181
925.521.585.181

117.344.540.738
117.344.540.738
117.344.540.738

~~y
;'1,'i
J
.;'4
if

(0)

1.125.974.296.242 1.042.866.125.919

COng ty d<'lky hO'PdOng sO 01/HOT-2010/BFI-BSC la hO'PdOng hO'Plac dau tll chLrng
khoan vO'i COng ly Co phan oau III TIli chinh BIDV (BFI). Theo di~u khOiin cua hO'P
dOng, BFI dOng vai Ire la dO'n vi dau moi th\l'C hi$n tim ki~m cO'hOi dau Ill, mua ban co
phi~u. quan Iy loan bQ so co phi~u va th\l'c hi$n cac quy~n va nghTa Vu phat sinh t(Pso
co phi~u mua dllO'C cho COng ly. COng theo noi dung cua hO'P dOng, COng ty hoan
loan cO quy~n doi vO'i cac 100iIch phllt sinh t(Pdanh muc dau III dang dllO'C quan Iy b6'i
BFI, dOng thO'i chiu moi rui ro phlll sinh lilm quan d~n danh muc nay. Vao dau ngay 1
lhang 1 n<'lm2011, khoan muc nay dllO'C phan 10;li vao 'Tai san ng<'ln h;ln khac. (Xem
Thuylil minh so 10). Trong m!lm 2011, COng ty da ti~n hanh phan 10;li I;li toan bQ gia trj
uy thllc sang "Cac khotm d~u tLl' ta; chlnh ngiin hi;ln khac" dlJ phu hO'P hO'n vO'i tr<;lng
thai cua danh muc uy thac.

Chi li~t v~ d\l' pheng giam gia chLrng khoan cua COng ly l<;Iingay 31 Ihilng 12 n<'lm 2011
nhll sau:

••
;

Cu6i ky
VNfJ

fJ~u ky
VNfJ

43.786.428.330

43.786.428.330
29.747.171.079

417.735.605
13.621.521.646

21.926.317 .371 ------
246.854.217.104

224.927.899.733
191.348.676.768

299.202.600
33.280.020.365

Dl,I' ph6ng giam gia chirng khoan thll'O'ng m~i
Co phi~u nilim y~t
Co phi~u lrlin san Upcom
Co phi~u chlla nilim y~t

Dl,I' ph6ng giam gia chirng khoan slln sang dll
ban
ChlPng khoan siln sang dl! ban

Dl,I' ph6ng giam gia cac khoan d~u til' khac
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Cong ty Co phan Chti'ng khoim
Ngan hang 8au tU' va Philt trien Vi~t Nam B09-CTCK

THUY(;T MINH cAc BAa cAo TAl CHINH (li~p lheo)
l'ili ngay 31 lhang 12 nam 2011 va cho giai dO'iln Ill' dau ngay 1lhang 1 nam 2011 d~n ngay 31lhang 12 nam 2011

6. TiNH HiNH nAu Tl1 TAl CHiNH (li~p lheo)

Chi li~l danh muc dau III bj giam gia l'ili ngay 31 lhang 12 nam 2011 nhll sau:

&lfwng Gia Iii thea 56 kd loan (VND) So va; gia Ihj Inrlmg (VND) T6ng gia Iii thea gia Ihj Inrlmg (VND)
Tang Giam

Ghi
Chi tilfu OJ6inam Dau nAm Cuc}inAm £)~un~m OJ6inam DAuniim Cu6inam DlJu nam Cu6inam elJunam eM

I. Ch(Png khoan thU'O'ng f1lO!Il

c6 phi~u
n;em yet 15.396.240 12.595.102 414.156.490.128 398.043.368.606 . 6.167.031.078 (191.348.676.768) (27.032.608.184) 222.807.813.360 377.177.791.500
AVF 1.921.160 1.879.970 43.731.225.000 43.641.008.000 (25.672.321.000) (1.529.680.000) 18058.904.000 42.111.328.000
C47 364.361 5.764.879.868 (2.303.450.368) 3461.429.500
HAO 409.130 396.330 16.255.421.079 15.744.411.027 108.788.973 (7.049.996.079) 9205.425.000 15.853.200.000
HGM 473.500 472.200 42.594.990.000 42.471.910.000 923.270.000 (1.400.490.000) 41.194.500.000 43.395.180.000
HUI 540.000 9.805.000.000 (5.701.000.000) 4.104.000.000
LGL 1.867.450 1.796.544 51.924.187.876 51.070.158.278 (39.412.272.876) (14.420.660.678) 12.511.915.000 36.649.497.600
NBB 518.660 508.175 47.771.219.750 47.039.396.750 (22.408.745.750) (2.319.996.750) 25.362.474.000 44.719.400.000
PJC 145.200 71.600 4.913.770.000 2.354.940.000 93.780.000 (3.302.050.000) 1.611.720.000 2.448.720.000
S55 121.736 121.436 4.482.113.654 4.477.043.654 (2.838.677.654) (542.517.254) 1.643.436.000 3.934.526.400
SCO 509.520 505.360 13.868.303.000 13.778.067.000 372.013.000 (7.754.063.000) 6.114.240.000 14.150.080.000
SCL 440.800 425.800 12.273.252.455 12.016.592.455 (9.981.092.455) (562.572.455) 2.292.160.000 11.454.020.000
S07 268.869 923 7.944.788.174 21.525.000 9.857.000 (5.713.175.474) 2.231.612.700 31.382.000
SMC 106.713 83.904 2.222.382.527 2.113.102.157 (1.411.363.727) (250.433.357) 811.018.800 1.862.668.800
SPP 940.700 940.700 28.674.650.000 28.674.650.000 487.050.000 (7.508.900.000) 21.165.750.000 29.161.700.000
SRF 185.522 185.510 5.454.156.200 5.513.607.000 51.693.000 (1.836.477200) 3.617.679.000 5.565.300.000
TCR 742.002 472.194 6.039.678.946 4.227.924.640 (2.181.268.546) (25.398.040) 3.858.410.400 4.202.526.600
TDH 59.146 34.133 2.568.667.620 1.774.686.590 (1.894.403.220) (597.098.090) 674.264.400 1.177.588.500
THB 459.210 459.210 8.507.116.864 8.567.116.864 (3.777.253.864) (209.494.864) 4.729863.000 8.357.622.000
THG 780.000 21.060.000.000 (14.118.000.000) 6.942.000.000
TSC 130.830 134.100 3.635.153.989 3.726.012.000 (1.934.363.989) (1.285.392.000) 1.700.790.000 2.440.620.000
TVO 371.715 9.730.456.300 (6.087.649.300) 3.642.807.000
VCS 279.554 1.276.578 7.398.255.834 42.713.331.660 . (1.303.978.634) (1.224.546.660) 6.094.277.200 41.488.785.000
VOS 485.248 527.138 6.235.875.994 6.774.740.000 . (4.537.507.994) (1.450.646.200) 1.698.368.000 5.324.093.800
VIP 174.377 173.377 2.245.335.602 2.408.987.140 (1.512.952.202) (571.1oo.940) 732.383.400 1.837.796.200
VSI 165.000 150.000 2.587.500.000 2.587.500.000 307.500.000 (1.861.500.000) 726.000.000 2.895.000.000
SSI 300.005 70 5.251.705.200 2.408.000 (1.141.636.700) (168.000) 4.110.068.500 2.240.000
KMc 2.635.832 1.979.850 41.216.404.196 56.344.250.391 3.813.079.105 (6.704.086.736) (2.042.812.896) 34.512.317.460 58.114.516.600

col phlc\u
trim san
Upcom 45.574 44.228 419.197.700 403.220.300 119.700 (299.202.6001 (128.422.000) 119.995.100 274.918.000
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Cong ty Co phan Ch(rng khoc:m
Ngfm hang 8au tU'va Phat triEmVi~t Nam

THUYIOTMINH cAc BAo cAo TAl cHINH (tiep theo)
t<li ngay 31 thang 12 n;!lm 2011 va cho giai dO<lntll' dfiu ngay 1 lhang 1 n;!lm 2011 den ngay 31 thang 12 n;!lm 2011

B09-CTCK

TAng GiAm
CU6i DAu Cu6i IJAu Ghl

Cu6Jn.Jm DAunAm n~m n~m n~m n~m eM

35.817.654 (33.280.020.365) (387.'95.769) 17.764.765.750 '9.613.108.000
(1.500.000.000) 9.500.000.000 11.000.000,000
(30.000.000.000) 30.000.000.000
(1.734.400000) (380000.000) 3.545.600.000 3.840.000.000

35.817.654 (45.620.385) (27.495.769) 4.719.165.750 4.773.108.000

(21.926.317.371) 25.039.499.000

6. TiNH HiNH DAu nf TAl CHiNH (tiep theo)

Gi~ trj thea 56
sd/uvn_g __ k~ to~n(VNfJ)

Cu6i IJAu Cu6i IJAu
CHm~U N~m n~m n~m n~m

• cd phieu chva
ni~myet 9.812.157 9.556.388 51.0«.786.115 49.964.786.115
BOP, 500.000 500.000 11.000.000.000 11.000.000.000
SHJ 6.500.000 8.500.000 30.000.000.000 30.000.000.000
VOP 160.000 120.000 5.280.000.000 4.200.000.000
!<Me 652.157 436.388 4.764.786.115 4.764.786.115

II. f)au tv ngJn
hitn khac 1.781.790 46.965.816.371

So v&i giA thj tt1.J'l?mg (VNfJ) 76n9 gia Itf thea gia (hi tnKmg (VNfJ)

Gia trj thi trtJ'ang cua cac chll'ng khoan chl1a ni1'lmyet dl1ClCxac dinh tr1'lncO' sO-tham khao Mo gia cua cac cOng ty chling khoan c6 quy mO lan, uy
tin lr1'lnthi trtJ'ang chling khoan, cac t<lPchi chling khoan c6 uy lin.

--Z
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Cong ty Co ph~n ChLmg khoan
Ngan hang 8~u tU'va Phat tril3nVi$t Nam

THUY~T MINH cAc BAa cAo TAl CHINH (ti~p theo)
!<li ngay 31 thang 12 m'lm 2011 va cho giai doan tCrdAu ngay 1 thang 1 nam 2011 d~n ngay 31 lhang 12 nilm 2011

B09-CTCK

7. cAe KHOANPHAI THU

Dan vi : d6ng Vi~tNam

56 pMt sinh trong ky SO ClJ6i kr

DvplllJng
T~na Giam T6ng 56 56 qu4 h~n SO khdd61 I1a trich I~p

1.179.637.622 (10.027.637.622) 137.500.000

4.535.542.566 (806.839.872) 4.079.393.434

5.524.984.854.212 (5.515.932.996.648) 170.986.863.398 395.751.458 395.751.458 395.751.458

1.191.633.426.553 (1.231.112.236.553) 2.029.945.000

4.333.351.427.659 (4.284.820.760,095) 168.956,918.398 395.751.458 395.751.458 395.751.458

350.690.740

SO "Au kr
SO qu~ SO kM Dv p!lOng

T6ngs6 h~n ~ <f3trichf'p ._

8.985.500.000

41.508.755.000

54.078.926.773 165.035.686.125 (206.173.709.530) 12.940.903.368 37.710.559 37.710.559 37.710.559

5.424.043.365 4.951.631.035 (7.367.052.254) 3.008.622.146
1.073.438.831 4.452.582.319 (5.290.886.252) 235.134.898

3.750,000 14.701.995.604 (9.487.801.163) 5.217.944.441

1.808.325.983 17.907.730.950 (18.960.597.233) 755.459.700

45.000.000.000 (45.000.000.000)
727.319.440 170.000.000 (897.319.440)
42.049.154 122.851.746.217 (119.170.053.188) 3.723.742.183 37.710,559 37.710.559 37.710.559---

225.350.123.347 5.695.735.720.525 (5.732.941.183.672) 188.144.660.200 433.462.017 433.462.017 433.462.017--

161.935.005.834

120.426.250.834

1. PhAIthu eua kMch hAng

2. Phil tr! ngll'Oi bAn

3. Ph!1 thu hOft d~ng 91aod!ch
chCrng khoan
Phai thu cua sa (Trung !AIm)
GOCK
Phai thu kMch hang vlt giao
dtch ch(mg khoan (")
Phai thu III 16 chLJocpMt hBnh
dlling khoan
Ph3i thu Trung tam IU'Uky
chting khoan

4. Ph!1thu khAc
Dl,I'thu !ail Ill' cae ho'p dOng (lau
III va uy thac c!au hI
DV' thu lai 1rai phi6u
Olf thu laii Ill' cae ho'p dOng tiltn
glri
Phai thu cO tltc lit cAe khoan
dau tll til doanh
Pnai thu Uy thac e:tauht
Phai thuv~cOpMn h6a
Cae khoAn phil thu khac (j

(0): Bao gOm 56 ti~n phili thu liE'!nquan d~n hoal dOng ban quy~n nhi;ln li~n ban chung khoan cua khach hang va ti~n phili thu theo hQ'p dOng hQ'ptac
dau tll cb phi~u giO'a COng ty va khach hang giao dich chung khoan, hQ'p dOng cO hi~u IIIC trong vOng 30 ngay, trong dOCOng ty tai trQ' 50% gia trj
giao dich mua chung khoan cua khach hang va hllong phi tai trQ' lheo ly I~ cb dinh.

("0): Bao gOm 56 ti~n phili thu nha dAu tll va phili tra COng ty C6 phAn Chting khoan Ngiln hang NOng nghi~p va phat trilln nOng thOn - Chi nhanh HO
Chi Minh (Agri-HCM) la 490.448.000 dong (Thuy~t minh 56 17) lhee hQ'p dOng 56 0112011/H8HT ngay 07/09/2011g;O'a COng ty va Agri-HCM,
theo dOAgn-HCM mua tnr6'c quy~n ban chCrng khoan cua nha dAu tll va COng ty cam k~t se dung nguOn v6n cua mlnh dll thay th~ nha "Au tll
thanh loan cho Agri-HCM trong lrll/l'ng hQ'p nha dAu tll khOng thanh toan dllQ'c nghia v~ tai chlnh.

~
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Cong ty Co phan ChLrng khoan
Ngan hang 8au tU' va Phat trieln Vi~t Nam S09.CTCK

THUY~T MINH cAc sAo cAo TAl CHINH (ti~p thea)
t:;!i n9ay 31 lhang 12 nam 2011 va cha giai era:;!ntCYerau ngay 1 lhang 1 nam 2011 er~n ngay 31
lhang 12 nam 2011

8. TINH HiNH TRICH L~P cAc KHOAN PHAI THU KH6 DOl

Cu6i ky fJ~u ky
VNfJ VNfJ ~<

(>

s6 dl1 erauky - - <1
s6 SlP dung lrang ky - . .ii~
S6lrlch lap lrang ky 433.462.017 - -: \'

~.
SO dll' cuOI ky 433.462.017 - ''\

9. HANG TON KHO

Cu6i ky fJ~u ky
VNfJ VNfJ--

NguYI~mIi$u. val Ii$u 375.696.000 405.553.000
COng cu, dung Cu 18.109.545 18.109.545

393.805.545 423.662.545

10. TAl SAN NGAN H..;\N KHAc

Cu6i nilm fJ~u nilm
VNfJ VNfJ

T:;!m (rng 35.000.000 1.814.292.000
cam c6 ky CliO'C, ky quy 377.575.000 41.408.345.389

412.575.000 43.222.637.389
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Cong ty Co ph~n Chung khoan
Ngan hang £)~utU' va Phat trieln Vi$t Nam B09-CTCK

THUY~T MINH cAc BAo cAo TAl CHINH (tillp theo)
t~i ngay 31 thang 12 nam 2011 va cho giai ao~n tCJ'a~u ngay 1 thang 1 nam 2011 alln ngay 31
lhang 12 nam 2011

11 TAl SAN cO DINH

11.1 Ttll san co dlnh hl1'u hlnh ~
'2

MfJym6c PhlK11lg li~n ---
II

thi61 bi v~n lai TSCD khfJc T6ng cl)ng .~[r
VND VND VND VND ~:;~

Nguyen gla: ;i5i
:rt.

Dau ngay 1 thang 1 nam 2011 14.552.581.201 1.877.344.082 68.060.234 16.497.985.517 ""~~Mua trong nam 324.014.280 29.400.000 353.414.280 ..•.•.~
Giam trong nam (289.203.156) (117.281.235) - (406.484.391)

Ngay 31thang 12 nam 2011 14.587.392.325 1.760.062.847 97.460.234 16.444.915.406

Gla I'j khAu hao lOy k6:

Dau ngay 1 thang 1 nam 2011 8.773.794.804 1.311.227.025 32.841.084 10.117.862.913
Tang trong nam 2.949.277.895 301.485.736 19.622.367 3.270.385.998
Giam trong nam (199.337.659) (109.592.083) (308.929.742)

Ngay 31 thang 12 nam 2011 11.523.735.040 1.503.120.678 52.463.451 13.079.319.169

Gla I'j con I~I:

D~u ngay 1 thilng 1 nam 2011 5.778.786.397 566.117.057 35.219.150 6.380.122.604

Ngay 31 thang 12 nam 2011 3.063.657.285 256.942.169 44.996.783 3.365.596.237

11.2 Ttll san co dlnh vo hlnh

Phlin mem
VNf)

Nguyen gja:

£l~u ngay 1 thang 1 nam 2011 945.680.998
Tang trong nam
Giam trong nam

Ngay 31 thang 12 nam 2011 945.680.998

Gla 1'1 hao mon lOy k6:
£l~u ngay 1 thang 1 nam 2011 422.688.129
Tang trong nam 184.280.002
Giam trong nam

Ngay 31 thang 12 nam 2011 606.968.131

Gja trj con I~I:

£l~u ngay 1 thang 1 nam 2011 522.992.869

Ngay 31 lhang 12 nam 2011 338.712.867
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Cong ty Co phan Chung khoan
Ngan hang fJau tU' va Phat tri€ln Vi$t Nam B09-CTCK

THUY!:T MINH cAc BAa cAo TAl cHINH (tiEip theo)
t<;lingay 31 thang 12 nam 2011 va cho giai aO<;ln t(r aau ngay 1 thang 1 nam 2011 aEin ngay 31
thang 12 nam 2011

12. CHI PHI TRA TRl16'C oAI H~N

Cu6i ky fJau ky -=
VNfJ VNfJ - (.~

LQ'i thEi thlfO'ng m<;li 688.008.645 1.032.012.965
-11
1•.•

Phan mllm giao djch trl,l'c tuyEin - 89.833.260 - .
Djch Vu nMp va Xli' II' dO' lieu thOng tin val Stock biz 61.133.333 30.000.000

.~;;:
::':"C

He thOng xac thl,l'c Entrust 395.930.000 507.115.479 ~;A
Thut'i kt'inh TSL 10.882.439 - ..-
COng Cu dung Cu 505.590.233 1.114.880.693 ,1

•..-=::=

1.661.544.650 2.773.842.397

13. TI~N NOP aUY HO TRQ' THANH TO AN

Cu6i ky fJau ky
VNfJ VNfJ

Tilln nop ban aau 120.000.000 120.000.000
Tilln nop bO sung hang nam 7.774.177.331 6.341.821.425
Tilln lal phtln bO hang nam 1.334.646.889 880.261.559

9.228.824.220 7.342.082.984

14. THU~ vA cAc KHOAN PHAI NOP NHA Nl16'C

Cu6i ky fJau ky
VNfJ VNfJ

ThuEi gia trj gia tang 46.385.410 1.058.845.698
Thull thu nhap doanh nghiep
ThuEi thu nhap ca nhan 62.457.540 30.079.044
Cac 10<;lithuEi khac 165.879.443 1.363.211.114

274.722.393 2.452.135.856
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Cong ty Co phan ChLPng khoan
Ngan hang 8au tU' va Phat trie!n Vi$t Nam

THUY~T MINH cAc BAa cAo TAl CHINH (tillp theo)
t<;lingay 31 thang 12 nam 2011 va eho giai dO<;lntCrdllU ngay 1 thang 1 nam 2011 dlln ngay 31 thang 12 nam 2011

B09-CTCK

-

14. THU~ vA cAc KHOAN PHAI NQP NHA NlfO'C (tillp theo)

Dan vi: dong Vi~t Nam

SopMinCp s6 da nCp
SIT ChI tieu s6 dll'dfJu nilm trang ky trang ky s6 dll' euoi nilm

I Thu~
1 Thull gia trj gia tang 1.058.845.698 2.200.210.812 3.212.671.100 46.385.410
2 Thull thu nh~p doanh nghi$p
3 Cae IO<;lithull khae 1.393.290.158 5.834.365.572 6.999.318.747 228.336.983

Thut! thu nhlip ea nhtin 30.079.044 578. 198.406 545.819.910 62.457.540
Thut! thu nh/ip ea nhtin n(lp h(l nhB dfJu tll' 1.272.925.141 5.090.142.823 6.197.188.521 165.879.443
Thut! m6n Mi - 1.000.000 1.000.000
Thut! khBe 90.285.973 165.024.343 255.310.316

II Cae khoan phiii ngp khae

1 Cae khoan phi, 1$phi
2 Cae khoan phai nQp khae

2.452.135.856 8.034.576.384 10.211.989.847 274.722.393

~
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Cong ty cll phan Chung khoan
Ngan hang 8au tU' va Phat trieln Vi$t Nam B09-CTCK

THUY~T MINH cAc BAo cAo TAl CHINH (li~p theo)
t:;li ngay 31 tMng 12 nam 2011 va cho giai dO:;ln tCl'dflU ngay 1 tMng 1 nam 2011 d~n ngay 31
tMng 12 nam 2011

14. THU~ vA cAc KHOAN PHAI NOP NHA Nlf6'C (li~p theo)

Thus gla trj gla tang

COng ty ap dvng lu~t thu~ gia trj gia tang v6'i phlJ'O'ng pMp t1nh thu~ la phlJ'O'ng pMp khau
tn2. Cac hO<iltdOng trong ITnhVl,fCkinh doanh ch(Fng khoan khOng thuoc dOi tlJ'O'ngchju thu~
GTGT.

Thus thu nh~p doanh nghl~p hl~n htlnh

Cac bao cao thu~ cua COn.1lty se chju Sl,f ki~m tra cua cO' quan thu~. Do viec ap dvng lu~t
va cac quy djnh v~ thu~ doi v6'i cac 10:;linghiep vv khac nhau cO thll dlJ'O'cgiai thlch theo
nhi~u cach khac nhau, 50 thu~ dlJ'O'ctrlnh bay tren cac bao cao tai chlnh cO thll se bj thay
dOi theo quy~t djnh cuOi cung cua cO'quan thu~.

Thu~ thu nh~p doanh nghiep hien hanh phai tra dlJ'O'cxac djnh dl,fa tren thu nh~p chju thu~
cua nam hien t<ill.Thu nh~p chju thu~ khac v6'i thu nh~p dlJ'O'c bao cao trong Bao cao k~t
qua hO:;lt dong kinh doanh vi thu nh~p chju thu~ khOng bao gOm cac khoan mvc thu nh~p
chju thu~ hay chi phi dlJ'O'c khau trCl' cho mvc dlch t1nh thu~ trong cac nam khac va cOng
khOng bao gOm cac khoan mvc khOng phai chju thu~ hay khOng dlJ'O'c khau trCl' cho mvc
dlch t1nh thu~. Thu~ thu nh~p doanh nghiep hien hanh phai tra cua COng ty dlJ'O'ct1nh theo
thu~ suat da ban hanh d~n ngay k~t thUc ky k~ toan nam.

Bang lJ'6'c t1nh m(Fc thu~ thu nh~p doanh nghiep hien hanh cua doanh nghiep dlJ'O'c trlnh
bay dlJ'6'i day:

:~

*

~

1. LO trU'6'c thu~ TNON
Cae khoan mvc di~u chinh:
TrIP: Thu nh~p dlJ'O'cmien thu~ TNDN:

Thu nh~p tCl'cO t(Fc
Chuylln 16cua nhlfng nam trlJ'6'c (*)

C9ng: Chi phi khOng dU'O'ckhau trCl'khi xac djnh 100inhu~n t1nh
thu~

2. LO tinh thu~

3. Chi phi thu~ TN ON linh tren thu nh~p chju thu~ ky hiqn hanh

4. TOng chi phi thu~ thu nh~p doanh nghiqp hiqn himh
Thu~ TNDN phai nop phai thu ky trU'6'c
Hoan thu~ do cO phan hOa
Thu~ TN DN da nop trong ky

5. Thu~ thu nh~p doanh nghiqp cOn phlli nQp cuOi ky
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Nilm nay
VNfJ

(208.412.491.680)

(19.530.881.870)

13.691.463

(5.280.764.615)
5.280.764.615
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Cong ty Co phan Chtfng khoan
Ngan hang 8au tU' va Phat trien Vi$t Nam B09-CTCK

THUY~T MINH cAc BAo cAo TAl CHINH (tiAp theo)
t"i n9ay 31 thang 12 nam 2011 va cho giai cio"n til' ciau ngay 1 thang 1 nam 2011 ciAn ngay 31
than9 12 nam 2011

14. THU~ vA cAc KHOAN PHAI NOP NHA NU'6'C (tiAp theo)

(*j Chuytm 10 cua nhii'ng nam trU'&c:

TrU'ac thai cii€lm cO phan h6a, COng ty phat sinh 10 tfnh thuA thu nh~p doanh nghi~p. Theo
quy ciinh hi~n hanh COng ty ciU'OOcphep chuy€ln cac khoan 10 tfnh thuA sang cac ky sau ci€l
bu tril' vai Iooinhu~n thu ciU'OOctrong v6ng 5 nam k€l til' sau nam phat sinh khoan 10 el6.

COng ty khOng thU'c hi~n tfnh va h"ch toan thuA hoan I"i tren sO 10 cOn I"i chU'a chuy€ln do
khOng chac chan v€l kha nang t"o ciU'OOcIooinhu~n trong cac nam tiAp theo ci€lcO th€l elm triY
khoan 10 nay.

Trong nam 2011, CO' quan thuA elia phU'O'ng cia tiAn hanh ki€lm tra quyAttoan thuA ciOi vai
COng ty til' nam 2007 ciAn nam 2010 cho muc cilch chuy€ln ciOicO phan doanh nghi~p. Theo
ciO, 152.861.000 elOng la chi phi khOng ciU'O'ckhilu tril' thuA thu nh~p doanh nghi~p trong
nam 2010 va sO li~u chi ti€!t lien quan ci€!n vi~c chuy€ln 10 ela elU'oocquy€!t toan til' ngay 1
thang 1 nam 2008 ci€!nngay 31thang 12 nam 2010 nhU' sau:

LO tlnh thu~ phat f)tJ chuy~n 10 56 con dttr;1Cch&~n
sinh trong ky trang ky 10 tlnh d~n cu ; kY

NtJm tai chlnh VNf) VNf) VNf)

Nam 2008 580.846.116.738 - 580.846.116.738
Nam 2009 - 407.983.399.515 172.862.717.223
Nam 2010 7.773.084.547 - 180.635.801.770

SO li~u 10 phat sinh va vi~c chuy€ln 10 til' ngay 1 thang 1 nam 2011 el€!n31 thang 12 nam
2011 nhU'sau:

t~

Nam tal chlnh

Nam 2011

LO tlnh thu~ pMt f)tJ ehuy~n 10
sinh trang ky trong ky

VNf) VNf)

227.929.682.087

56 eon dttr;1Cchuyen
10 tlnh den cu6; ky

VNf)

408.565.483.857

NghTa Vu thuA cOng nhU' 10 tfnh thuA U'ae tfnh cua COng ty chU'a ciU'O'ccO' quan thuA elia
phU'O'ngquy€!t toan eho nam tai chlnh kilt thuc ngay 31thang 12 nam 2011.

15. CHI PHI PHAI TRA

118.090.520
798.309.293 93.331.800

11.511.920.404 480.866.764

Chi phi vOn cho cac khoan ciat coe mua Trai
phi€!u Chlnh phu (*)
Chi phllai dl,J'tra cho cac hOOpciOngvay
Chi phllai dl,J'tra cho ti€ln gCfi cua cae nha
elautU'
Chi phI phai tra khac

Cu6i ky
VNf)

10.713.611.111

f)au ky
VNf)

269.444.444

(*): Day la khoan lai COng ty dl,J'tra cho cac khoan ciat coc mua Trai phi€!u Chlnh phu trang
trU'ang hoopkhOng mua ciU'OOctrai phi€!u theo cae dillu ki~n quy dinh trong hOOpdOng mOi
gial chiYng khoan (xem Thuy€!t minh sO 17).
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Cong ty Co phan ChCfng khoan
Ngan hang 8au tU' va Phat trien Vi$t Nam B09-CTCK

THUY~T MINH cAc BAo cAo TAl CHINH (tillp theo)
t:;li n9ay 31 thang 12 nilm 2011 va cho giai dO:;ln tll' dau ngay 1 thang 1 nilm 2011 dlln ngay 31
thang 12 nilm 2011

16. PHAI TRA HO~T DONG GIAO DICH CHlrNG KHOAN

Cu6i ky EJauky
VNEJ VNEJ

Phai tra TTGDCK v~ chll'ng khoan tl,J'doanh 1.953.300.000 22.862.425.056 ,,I.
.'oj

Phai tra Trung tam lU'u ky chll'ng khoan 97.600.000 190.000.000 I
Phai tra ngU'6'i dau tU' v~ giao djch chll'ng khoan 80.815.044.150 130.712.094.716 ••

;-\
TitJn gli'i Ihanh loan giao dich chung khoan

\~cua nhl'l dau IU' lai Irv sa chlnh 23.062.491.798 23.273.966.295
TitJn glJ'i Ihanh loan giao dich chung khoan
cua nhl'l dau IU' lai Chi nhl'lnh H6 ChI Minh 26.423.297.352 38.303.422.421
PhI'li Ira TTGDCK ngay I 31.329.255.000 69.134.706.000

Phai tra khac v~ hO:;ltdOng giao djch ch(rng
khoan 623.776.614 3.433.652.095

83.489.720.764 157.198.171.867

17. cAc KHOAN PHAI TRA, PHAI NOP NGAN H~N KHAc

Bao hi~m xil hOi
Bao hi~m y t~
Bao hi~m that nghiep
Phai tra tll' hQ'p dOng hQ'p tac crau tll
flat cQc mua Tral phi~u Chlnh phu (*)
Phai tra v~ cO phan h6a
Thang dU' vOn phai tra NN
s6 ti~n thu dU'Q'ctll' thanh Iy TSCfl khi xl! Iy tai
chlnh cho muc dlch CPH, phai tra v~ Nha nU'6'c
Phai tra phai nOp khac (**)

Cu6i nlJm
VNEJ

7.057.302
580.958
665.626

2.390.000.000.000

4.167.329.242

2.394.175.633.128

EJaunlJm
VNEJ

6.840.000.000
450.000.000.000
4.415.618.223
2.690.534.019

19.050.000
7.711.744.595

471.676.946.837

(*): Trong nilm 2011, COng ty dil ky kllt cac hQ'p dOng mOi gi6'i ch(rng khoan, trong d6,
COng ty cam kllt se mua Tral phillu Chlnh phu cho khach hang. Theo cac hQ'p dOng
nay, trong th6'i gian k~ tll' khi nhan dU'Q'cti~n dat cQc mua trai phillu dlln khi mua dU'Q'c
trai phillu, COng ty phai tra cho khach hang mOt khoan chi phi v6n vai lili suat th6a
thuan.

(**): Bao gOm khoan phai tra COng ty CO phan ch(mg khoan Ngan hang NOng nghii;!p va
Phat tri~n NOng thOn Vii;!t Nam Chi nhanh HO Chi Minh 113 490.448.000 dOng (Thuyllt
minh 56 7).
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Cong ty Co ph~n Chung khoan
Ngfm hang £)~utU'va Phat tri~n Vi~t Nam

THUY~T MINH cAc BAa cAo TAl CHINH (ti~p thea)
!<Iingay 31 thang 12 nam 2011 va eha giai do<m tCrdAu ngay 1 thang 1 nam 2011 d~n ngay 31 lhang 12 nam 2011

18. VON CHU sa HO'U

B09-CTCK

865.241.713.457
(208.412.491.680) (208.412.491.680)

Von dau tveua
chUs&hiJu

VNfJ

Vao d&ungay 1 thtJng1 nam 2011 865.000.000.000
LOIhuAntrong ky nam 2011
Thu lao va phu cap cho HDOTva
Ban Ki~msoat

Thijng d/1'V6n
cophan

VNfJ

241.713.457

Ouy chenh tech
tY gia h6i doai

VNfJ

Ouy <tAu til'
philt tri~n

VNfJ

Ouydll'trir
philp c1inhva
dll' phOng tai

chinh
VNfJ

Lc;Jinhuan ch/J'll
pMn pMi

VNfJ

(216.000.000)

r6ngc9ng
VNfJ

(216.000.000)

T"i ngay 31 lhang 12 nam 2011 865.000.000.000 241.713.457 _____ (208.628.491.680) 656.613.221.777

Chi ti~l von di~u Ii) eua COng ty t<li ngay 31 thang 12 nam 2011 nhll sau:

Ngan hang DAu III va Phal tri~n Vii)l Nam (BIDV)
Cae eo dOng khae

s6 /ur;mg cd phlln
dan vi

76.225.330
10.274.670

86.500.000

Gia tr;
VNfJ

762.253.300.000
102.746.700.000

865.000.000.000

Ty /~ sa hCru
%

88.12
11.88

100

~
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Cong ty Co phan Chung khoan
Ngfm hang 8au tU' va Phat trien Vi$t Nam B09-CTCK

THUYtT MINH cAc BAo cAo TAl CHINH (li~p lheo)
l"i ngay 31 lhang 12 nam 2011 va cho giai do"n 1(Pdau ngay 1 lhang 1 nam 2011 d~n ngay 31
lhang 12 nam 2011

18. VON CHU sO' HO'U (li~p lheo)

Chi li~ls6 lU'c;mgco phan cua COng ly l"i ngay 31 lhang 12 nam 2011 nhU' sau:

Ngay 31 thang 12
n!!lm 2011

Dan vi

,

56 IU'O'ngco phan dU'O'cphep phal hanh
c6 phi(;u thU'&ng
c6 phi(;u U'Ud!!li

56 IU'O'ngc6 phan da phal hanh va lhanh loan day du
c6 phi(;u thU'&ng
c6 phi(;u U'Ud!!li

56 IU'O'ngco phan mua l<;Ii(co phi~u qu9)
c6 phi(;u thU'&ng
c6 phi(;u U'Ud!!li

56 IU'O'ngco phan dang lU'u hanh
c6 phi(;u thU'&ng
c6 phi(;u U'Ud!!li

19. DOANH THU

1. Doanh thu ho"t dQng kinh doanh chivng khoan
Doanh thu mOi gi&i ch(Png khoan cho ngU'oi dau 1U'
Doanh lhu hO<;l1dong dau 1U'ch(Png khoan, gOp v6n
- CMnh f~ch gia ban c6 phi(;u, trai phi(;u

c6 tl1c
TrtJi tl1c
Thu f!!li g6p v6n tai trO'nM d~u tU'mua chung khoan

Doanh lhu bao Ii!lnh phal hanh ch(Png khoan
Doanh lhu d"i Iy phal hanh ch(Png khoan
Doanh lhu ho"l dong tU' van tai chlnh
Doanh lhu lU'u ky CK cho ngU'oi daU 1U'
Doanh lhu v~ v6n kinh doanh

L!!Ii tien glfi
Thu f!!li t& hO<;ltd(lng mUB quyen ban chung khoan CUBnM
d~utU'
CMnh I~ch mua ban I"i Trai phi(;u Chfnh pM
Thu khac

2. Cae khoan giam t,iJ>doanh thu

3. Doanh thu thuan
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86.500.000
86.500.000

86.500.000
86.500.000

86.500.000
86.500.000

Tv d~u ngtJy 1 thang
1 n!!lm 2011 den 31
thang 12 n!!lm 2011

VND

21.529.436.864
91.906.585.650
12.224.300.144
19.530.881.870
4.473.467.567

55.677.936.069
1.780.000.000

15.376.105
5.219.657.157
1.904.497.697

75.150.553.000
71.248.038.542

3.658. 086. 968
57.058.553
187.368.937

197.506.106.473
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Cong ty C6 ph~n Chung khoan
Ngan hang £)~u tU' va Phat trie!n Vi$t Nam B09-CTCK

THUY~T MINH cAc BAa cAo TAl CHINH (li~p lheo)
li;li ngay 31 lhang 12 nam 2011 va cho gial aOi;ln ICY aAu ngay 1 lhang 1 nam 2011 a~n ngay 31
lhang 12 nam 2011

20. CHI PHI HO~T £lQNGKINH DOANH

Tv c1aungay 1 lhang
1 nam 2011 c1lm31
lhang 12 nam 2011

VNf)

. ,
:i
. 1

Chi phi mOi gi&i chung khoan cho nglial aAu lli
Chi phllliU ky ch(rng khoan cho ngliai aAu lli
Chi phi 11,1'doanh chung khoan
Chi phi bao lanh, ai;li Iy phal hanh ch(rng khoan
Chi phi lli vAn cho nglial aAu lli
Chi phi dl,l' phOng hOi;l1aong kinh doanh ch(rng khoan
Chi phi v6n kinh doanh ch(rng khoan

Chi phi v6n cho cac khoan c1(l1CQC mua TPCP
Tra fai lien g&i cho nha c1auIll'
Chi phi khac

Chi phllrl,l'C lillp chung v~ hOi;l1aong kinh doanh
Chi phi nhan vien
Chi phi v~1Mu, van phOng phdm va c6ng CI,/ dl,/ng CI,/

Chi phi khdu hao va phan b6
Chi phi Ihue G TGT kh6ng c1U't;1Ckhdu Irv
Chi phi Ihue van phOng
Chi phi khac

21. CHI PHI avAN LV DOANH NGHlep

Chi phi nh~1nvi~n
Chi phi v~llieu quan Iy
Chi cOng cu, ,,6 dung van phOng
Chi phi khllU hao lai san c6 "inh
Chi phi dich Vu mua ngoai
Thull, phi va Ie phi
Chi dl,l' phOng cac khoan phallhu kh6 "Oi
Chi phi khac bilng li~n
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11.112.150.119
2.899.803.210
38.754.899.012

99.980.000
2.919.318.985

203.067.788.774
76.148.626.778
74.672.789.554
1.470.869.042

4.968.182
65.128.949.772
30.602.597.860
1.847.937.340
3.158.271.390
1.997.193.310
14.170.548.143
13.352.401.729

400.131.516.650

Tv c1aungay 1 lhang 1
nam 2011 c1enngay 31

lhang 12 nam 2011
VNf)

901.434.173
124.557.616
27.749.967
296.394.610

1.575.114.663
200.824.369
433.462.017

2.156.447.693

5.715.985.108
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Cong ty Co phan Chung khoan
Ngan hang £)au tll' va PMt trielnVi$t Nam

THUY~T MINH cAc BAo cAo TAl CHINH (ti~p theo)
t<;lingay 31 thang 12 nam 2011 va eho giai do,ln t(r dflu ngay 1 thang 1 nam 2011 d~n ngay 31 lhang 12 nam 2011

22. NHlfNG THONG TIN KHAc

B09-CTC~

22.1 Nghi~p vII vCYieae ben tilm quan

NhCing giao dieh trCng y~u eua COng ty val cae b~n li~n quan eho giai dO<;lnIll' ngay 1 thang 1 nam 2011 d~n 31 lhang 12 nam 2011 bao gOm:

Ben lien quan M6i quan M-~--~------
Ngan hangD~u III va Phal In,," Vi~1Nam Cang ty me
(BIDV)

Cang ty COph~n Bao hi~m BIDV (BIC)
BIDVTower

Cang ty con ciJngCang ty me
Cang ty con ciJngCang ty me

N(>idung nghicp VII

Thu liii li~n g,;.i khang ky hIm
Thu liii li~n g,;.icOky hIm
Tra chi phi vOnuy Ihac mua Irai ph;~u
Thu liii Irai phi~u BIDV
Thu phi bao liinh phal hanh Ira; phi~u BIDV
Thu phi tl1 van
Chi phi dich Vu Ihanh lmin
Phi mai gial nh~n I$nh
Tra chi phi vOnuy Ihac mua Irai phi~u
Chi phi Ihue van phang

Thu nhaP
(VND)

9.380.848.950
22.935.077.488

20.884.804
1.755.000.000
565.233.390

Chi ph,
(VNDj

(3.766.667.333;

(115.664.375;
(5.060.568.062;
(10.524.722.223;
(14.623.269.937;

s6 dl1 eua COng ty vai cae ben lien quan l<;lilhai diem 31 thang 12 nam 2011 bao gOm:

Cong Iy Hen quan

Ngan hangD~u III va Phal In~nVi$l Nam
(BIDV)

Cang ty COph~n Bao hi~m BIDV (BIC)
BIDVTower

M6i quan hC

Cang ty me

Cang ty con ciJngCang ty me
Cang ty con ciJngCang ty me

Cae giao djch

n~n g,;.icUB BSC l<;IiBIDV
n~n gUoJcUB nha d~u III 1<;11BIDV
D~u tll vao Tra; phi~uBIDV
DU'Ihu liii Tral phi~u BIDV
Ti~n g,;.icOky h<;lnt<;liBIDV
DU'lhu liii ti~n g,;.il<;IiBIDV
Phal Ira chi phi mai giai nh~n lenh
Dat CQC h9'PdOngm6i giai mUB Irai phi~u
fJau tl1 vao cO phieu BIC
Dat CQC lhue van phong

Khoan pMi thu
(VNfJ)

1.531.284.766.650
70.791.980.667
3.959.000.000
228.786.701

367.000.000.000
5.109.611.111

58.500
2.761.384.752

Khoan pMi tri
(VNfJ,

(246.809.739:
(1.900.000.000.000:

~
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Cong ty c6 phan Chung khoim
Ngfm hang 8au tU' va Phat trien Vi~t Nam

THUY~T MINH cAc BAo cAo TAl CHINH (tillp theo)
t;;lingay 31 thang 12 nam 2011 va eho giai (lo;;lnIII (I~u ngay 1 thang 1 nam 2011 (llln ngay 31 thang 12 nam 2011

22. NHO'NG THONG TIN KHAc (tillp theo)

22.2 ThOng tin Mo colo b9 ph~n

B09-CTCK

M6i gi&i va dich Vll
khllch hIlng Tll'doanh Tv van lai chinh CaebOph~n khlle TdngcQng

Cho nam tai ehlnh k~t thue ngay 31 thang 12
nam 2011
1. Doanh Ihu IhuAnho"t dong kinh doanh chung

khoan 23.433.934.561 91.906.585.650
2. Cae chi phi 1I1,l'eli~p 14.011.953.329 241.822.687.786
3. KhAuhao va caechi phi ph,," bO(O) 7.727.495.490 30.306.806.748

LQ'Inhu~n lir ho"t dong klnh doanh trU'<7cthu~ 1.694.485.742 (180.222.908.884)

T"I ngay 31 thang 12 nam 2011
1. Tai san bQph~n 90.748.201.404 933.715.177.482

n~n va Cae khoan Ilfang dlfang ti~n 80.815.044.150
Cae khoan dAuIlf tai chinh ngAn h"n 659.575.538.400
Pha; Ihu khach hang
Phai thu ho"t dong giao dieh chung khoan 7.958.394.218 142.771.945.382
Phai thu khae 490.448.000 11.816.438.965
0" phong pha; Ihu kho doi (395.751.458) (37.710.559)
Tai san cOdinh 1.880.066.494 44.424.556
Cae khoan dAutlf lai chinh dai h"n 119.544.540.738

2. Tai san phlln bd jJ 10.916.333.451 42.813.251.558
n~n va Cae khoan Ilfang dlfang t;~n 8.476.872.286 33.245.820.791
Tra trlfCreeho ngwi ban 484.016.624 1.898.286.229
Phai thu khae 13.442.260 52.719.795
Hang IOnkho 46.724.699 183.251.666
Tai san J~n h"n kMe 70.059.514 274.769.510
Tai san dinh 204.855.658 803.432.478
Tai san dai h"n khae 1.620.362.410 6.354.971.089

3. Tai san kh6ng phan bd

T6ng tai san 101.664.534.855 976.528.429.040

5.219.657.157
2.919.318.985
1.721.216.599

579.121.573

490.183.334.603
490.000.000.000

137.500.000

45.834.603

2.431.495.995
1.888.132.229

107.809.502
2.994.120

10.407.425
15.605.004
45.629.397

360.918.318

492.614.830.598

76.945.929.105
76.248.606.778
25.373.430.935

(24.676.108.608)

1.554.391.935.254
1.433.607.272.161

100.000.000.000

20.256.523.798
520.722.220

7.417.075

35.844.062.706
27.834.028.993
1.589.281.079

44.138.008
153.421.755
230.042.223
672.648.843

5.320.501.805

1.590.235.997.960

197.506.106.473
335.002.566.878
65.128.949.772

(202.625.410.177)

3.069.038.648.743
2.004.422.316.311

759.575.538.400
137.500.000

170.986.663.398
12.827.609.185
(433.462.017)
1.977.742.728

119.544.540.738
92.005.143.711
71.444.854.299
4.079.393.434

113.294.183
393.805.545
590.476.252

1.726.566.376
13.656.753.622

3.161.043.792.454

~

39

\..,' A;S:' ~ -;~ t. ';;/



Cong ty Co ph~n ChLrng khoan
Ngan hang f)~u tU' va Phat trien Vi~t Nam

THUYIOT MINH cAc sAo cAo TAl cHINH (ti~p thea)
t;;!ingay 31 lhang 12 nam 2011 va cho giai da;;!n tu d~u ngay 1 thang 1 nam 2011 do!mngay 31 thang 12 nam 2011

B09-CTCK

~

22. NHlrNG THONG TIN KHAc (ti~p thea)

22.2 Thong tin baa caa bi> ph~n (ti~p thea)

M6i gieJiva d;eh V(J

khaeh hang Tvdoanh Til' v~n tai ehinh Caeb6 ph~n khae 70nge6ng

1. Nr;t phai tra b6 ph~n 85.161.323.981 1.833.700.000 502.565.554.185 1.900.000.000.000 2.489.560.578.166
- NglllYimua Ira I;~n wlYe 1.805.557.664 1.805.557.664

Pha; Ira hoal dOng giao djeh ch(rng khoan 81.656.020.764 1.833.700.000 83.489.720.764
Phai Ira hOcO l(re, g6e va lai Ira; ph;~u 2.848,975.774 2.848.975.774
Thu~ va cae khoan pha; nOp nha nllae 165.879.443 . 46.385.410 212.264.853
Chi phi phai Ira 10,713.611.111 10.713.611,111
Cae khoan pha; Ira pha; nOp ng~n han kMe 490.448.000 490.000.000.000 1.900.000.000.000 2.390.490.448.000

2. Nr;t pha; tra pMn bOI) 1.764.312.190 6.919.534.109 392.981.587 5.793.164.625 14.869.992.511
Phai Ira ngllai ban 106,798.385 418.857.317 23.788.193 350.675.255 900.119.150
Thu~ va cae khoan pha; nOp nha nlllYe 7.410.535 29.063,705 1.650.617 24.332.683 62.457.540
Phai Ira nglllYilao dOng 1.109.254.452 4.350.434.157 247.074,512 3.642.265.631 9.349.028,752
Cae khoan pha; Ira pha; nOp ng~n han kMe 437.244.137 1.714.847.144 97.391.434 1.435.702.413 3.685,185.128
Chi phi pha; Ira 94.718,731 371.481.585 21.097.580 311.011.397 798.309.293
011 ph6ng In, ~p m~1vi$e lam 8.885.950 34.850.201 1.979.251 29.177.246 74.892.646

3. Nr;tpha; tra kh6ng phiin bo

T6ng e6n9 nr;t 86.925.636.171 8.753.234.109 502.958.535.772 1.905.793.164.625 2.504.430.570.677

(0) Chi phi, tai san va nQ' phai tra dl1Q'c pMn b6 cho tung bO ph~n thea tY 1$ d6ng g6p cua bO ph~n d6 trang t6ng Daanh thu thu~n ha;;!l dong kinh
daanh chling khaan.
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Cong ty Co phan Chung khoan
Ngan hang 8au tU' va Phat trien Vi$t Nam B09-CTCK

THUYIOTMINH cAc BAo cAo TAl CHINH (ti~p theo)
t<li ngay 31 thang 12 nam 2011 va cho giai dO<lntLPdflU ngay 1 thang 1 nam 2011 d~n ngay 31
thang 12 nam 2011

22. NHCrNGTHONG TIN KHAc (ti~p theo)

22.3 Cam ket thue hO{Jtd9n9

COngty hi~n dang thu~ van phOngtheo cac hoopdOng thu~ hO<ltdOng.Vao ngay 31 thang
12 nam 2011, cac khoan ti~n thu~ pMi tra trong tliO'ng lai theo hoopdOng thu~ hO<ltdOng
dliO'Ctrlnh bay nhli sau:

2.655.213.000
28.573.476.922

£)~n 1 nam
Tr~n 1 - 5 nam
Tr~n 5 nam

Dan vi: d6ng Viet Nam

Cu6i ky Dau ky------
18.685.818.576
52.935.944.928
12.436.044.724

(

84.057.808.228 31.228.689.922

Cac khoan ti~n thu~ nay dliO'Cxac dinh tr~n Co'So' gia thu~ tr~n hoopdOnghi~u h,l'cvao ngay
31 thang 12 nam 2011. Cac khoan ti~n thu~ pMi tra bang ti~n dO la M9 dliO'Cquy dOisang
dong Vi~t Nam theo ty gia Ii~n ngtln hang t<li ngay 31 thang 12 nam 2011 la 20.828
VND/USD.

22.4 La tren co phiau

Lai 1(10) Co'ban tr~n cOphi~u dliO'Ctlnh bang cach chia 100inhuan hoac 10sau thu~ pMn bO
cho cOdOngSo' hCYucOphi~u phOthOngcua COngty cho 50 IliO'ng blnh quan gia quy~n cua
50 cOphi~u phOthOngdang lliu hanh trong kyo

COngty Slr dvng cac thOngtin sau d~ tlnh lai 1(10) Co'ban:

NtJm nay

LOsau thu~ pMn bOcho cOdOngSo' hCYucOphi~u phOthOng- VNEl
Blnh quan gia quy~n cua 50 cOphi~u phOthOngd~ tlnh lai Co'ban
tr~n co phi~u - dan vi
LOCo'ban tr~n mOicOphi~u - VNEl

22.5 Chlnh sach quan Ij nii ro rai chlnh

(208.412.491.680)

86.500.000
(2.409)

COng ty cO rui ro thi tflYang, rui ro tln dVng va rui ro thanh khoan trong hO<ltdOng kinh
doanh thOngthliang.

Vai mvc ti~u tra thanh mOtcOngty chLPngkhoan hang dflu tr~n thi trliang, Ban TOngGiam
dOcCOng ty nhan dinh nghi~p vv quan Iy rui ro la nghi~p vv khOng thl1lthi~u cho toan bO
hO<ltdOngkinh doanh cua COngty. COngty da xay dl,l'ngh~ thong ki~m soat nham dam bao
51,1' can bang a mLPchoopIy giCYachi phi rui ro phat sinh va chi phi quan Iy rui rooBan TOng
Giam doc li~n tvc theo dOi quy trlnh quan Iy rui ro cua COng ty d~ dam bao 51,1' can bang
hoopIy giCYarui ro va ki~m soat rui roo

Ban TOngGiam dOcxem xet va thong nhfil ap dVng cac chlnh sach quan Iy cho nhCYngrui
ro nOitr~n nhli sau.
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Cong ty Co phfln Chung khoan
Ngan hang 8flu tU' va Phat tri€ln Vi$t Nam B09-CTCK

THUY~T MINH cAc BAo cAo TAl CHINH (tillp theo)
t.,i ngay 31 thang 12 n~m 2011 va cho giai do.,n tll dau ngay 1 thang 1 n~m 2011 dlln ngay 31
thang 12 n~m 2011

22. NHO'NG THONG TIN KHAc (tillp theo)

22.5. Chlnh stich quan Iy rili ro tai chinh (tillp theo)

Rili ro thl trU'Cmg

Rui ro thi trll'6'ng la rui ro ma gia trj hoop Iy cua cac lu6ng tilln trong tll'ang lai cua mOt cOng
cv tai chlnh se billn dOng theo nhil'ng thay d6i cua gia thi trll'6'ng. Gia thi trll'6'n~ cO b6n lo.,i
rui ro: rui ro lai suat, rul ro tilln te, rui ro gia hang hOa va rui ro ve gia khac, chang h,m nhll'
rui ro vll gia c6 phan. COng cv tai chlnh bi anh hll'ang bai rui ro thi tm6'ng bao g6m cac
khoan phai thu ho.,t dOng giao dich chung khoan, tien gLYi,cac khoan dau tll' san sang de
ban.

Cac phan t1ch dO nh.,y nhll' dll'Q'c trlnh bay dll'6'i day lien quan dlln t1nh hlnh tai chlnh cua
COng ty t.,i ngay 31 thang 12 n~m 2011.

Cac phan t1ch dO nh.,y miy da dll'Q'c I~p tren cO' sa gia trj cac khoan nO' thuan, ty Ie giil'a cac
khoan nO' cO lai suat c6 dinh va cac khoan nO' cO lai suat tha n6i va ty Ie tll'ang quan giil'a
cac cOng cv tai chlnh cO gOc ngo.,i te la khOng thay d61.

Khi t1nh toan cac phan t1ch dO nh.,y, Ban T6ng Giam dOc gia djnh rang dO nh.,y cua cac
cOng cv nO'san sang de ban tren bang can doi kll toan va cac khoan mvc cO lien quan trong
bao cao kllt qua ho.,t dOng kinh doanh bi anh hll'ang bai cac thay d6i trong gia dinh ve rui ro
thi trll'6'ng tll'ang ung. Phep pMn t1ch nay dll'Q'c dl,fa tren cac tai san va nO' phai tra tai chlnh
ma COng ty nam giil' t.,i ngay 31 thang 12 nam 2011.

Rili ro lai suJt

Rui ro lai suat la rui ro ma gia tri hOOpIy ho;;lc cac lu6ng tien trong tll'ang lai cua mOt cOng cv
tai chlnh se billn dOng theo nhil'ng thay d6i cua lai suat thi tm6'ng. Rui ro thi trll'6'ng do thay
d6i lai suat cua COng ty chu yllu lien .quan dlln lien va cac khoan tien ilLYi ngan ~.,n cua
COng ty. £lay la cac khoan dau tll' ng~n h.,n va khOng dll'Q'c COng ty n~m giil' nham mvc
dlch thu fQ'itll Sl,f tang len trong gia trio

COng ty quan Iy rui ro lai suat bang cach phan t1ch tlnh hlnh C<lnh tranh tren thi tm6'ng dll cO
dll'Q'c cac lai suat cO IQ'icho mvc dlch cua COng ty va van nam trong gi6'i h.,n quan Iy rui ro
cua mlnh.

COng ty khOng thl,fc hien pMn t1ch dO nh.,y doi vai lai suat vi rui ro do thay d6i lai suat cua
COng ty t.,i ngay I~p bao cao la khOng dang ke.

Rill ro va gitJ cd phiflU

Cac c6 phillu da niem yllt va chll'a niem yet do COng ty nam giil' bi anh hll'ang bai cac rui ro
thi trll'6'ng phat sinh tll t1nh khOng chac chan vll gia tri tll'ang lai cua c6 phieu dau tll'. COng
ty quan Iy gia rui ro vll gia c6 phillu bang cach thillt I~p h.,n muc dau tll'. HOi d6ng Quan tli
cua COng ty cOng xem xet va pM duyet cac quyet dinh dau tll' vao c6 phillu.

T.,i ngay I~p bao cao tai chlnh, gia tri hoopIy cua cac khoan dau tll' vao c6 phillu niem yllt va
chll'a niem yllt cua COng ty la 241.506.052.210 VN£l va gia tri hoop Iy cua cac khoan dau tll'
theo danh mvc dau tll' dang dll'Q'c BF! quan Iy la 27.427.661.000 VN£l. Nllu gia cua cac c6
phieu nay giam 10% thl se 10cua COng ty se t~ng len khoang 24.796.730.746 VN£l, phv
thuOc vao viec giam gia tri nay cO dang ke ho;;lc keo dai hay khOng. Nllu gia cua cac c6
phillu nay tang len 10%, 10cua COng ty se giam di khoang 20.214.948.011 VN£l.
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Cong ty Co phan ChCrng khoan
Ngan hang 8au tU' va Phat triEflnVi~t Nam B09-CTCK

THUYI::TMINH cAc BAo cAO TAl CHINH (tiilp theo)
t"i ngay 31 thang 12 nam 2011 va cho giai "o"n tli "Au ngay 1 thang 1 nam 2011 "iln ngay 31
thang 12 nam 2011

22. NHO'NGTHONG TIN KHAc (tillp theo)

22.5. Chlnh sach quan Ij rui ro tai chinh (tillp theo)

Rui ro tin dlmg

Rui ro tin dung la rui ro ma mOt ben tham gia trong mOtcOngCu tai chlnh hoac hap "Ong
khach hang khOngthl,l'chi$n cac nghTaVucua minh, dan "lln tOnthAt v~ tai chlnh. COngty
cO rui ro tin dung tli cac ho"t "Ong kinh doanh cua mlnh (chu yllu "01 v6'1cac khoan phai
thu cua khach hang, pMi thu ho"t "Ong glao djch chling khoan) va tli ho"t "Ong tai chlnh
cua minh, bao gOmti~n gll'i ngtm hang, va cac cOngCutai chlnh khac.

PM; thu kMch hang

COngty quan Iy rui ro tin dung khach Mng thOngqua cac chlnh sach, thu tuc va quy trlnh
killm soat cua COngty cOli{m quan "lln vi$c quan Iy rui ro tin dung khach hang.

Tilin gLri ngiln hang

COngty chUyllu duy trl sOdll ti~n gll'i t"i COngty mil, vI vay cOng ty nhan thay mLYC"0 tap
trung rui ro tin dung "Oi v6'i ti~n g0'i ngan hang la thfJp.

Cac cOng Cf,J tai chlnh khac

Ban TOng Giam "Oc cua COng ty "anh gia r1lng hAu hllt tat ca cac tai san tai chlnh "~u
trong h"n va khOng bi suy giam vi cac tai san tai chlnh nay "~u li{ln quan "lln cac khach
hang cOuy tin va cOkM nang thanh toan tOtngo"i trli khoan phai thu trj gia 433.462.017
VNfl bj suy giam (xem thuyllt minh 7). COngty "il "llO'c trlch lap dl,l' ph6ng "Ay "U t,,1ngay
31 thang 12 nilm 2011 theo ThOngtll sO228/200gm-BTC do BOTai chlnh ban hanh ngay
7 thang 12 nilm 2009.

#
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T6ng cQng

KhOngqua h~n
va khOng bi suy

gillm

£Jan vi tlnh: 06ng Vi~t Nam

Qua h~n nhU'l1gkhOng bi suy
gillm

< 90 91-180 91=180 > 210
ngay ngay ngay ngay Si suy giam

Caekhoan
phlli thu ngAn
han 187.711.198.183 187.277.736.166

Rui ro thanh khoan

- 433.462.017

Rui ro thanh khoan la rui ro COngty gap khOkMn khi thl,l'chi$n eac nghTaVu tai chlnh do
thillu vOn.Rui ro thanh khoan eua COngty chu yllu pMt sinh tli vi$c cac tal san tal chlnh va
nO'phai tra tai chlnh cOcac th6'i "iilm "ao h"n I$ch nhau.

COngty giam sat rui ro thanh khoan thOngqua vi~c duy trl mOt11l0'ngti~n mat va cac khoan
tllang "llang ti~n va cac khoan vay ngiln hang a mLYcma Ban TOngGiam "Oc cho la "u "ll
"ap LYngcho cac ho"t "ong cua COngty va ,,~ giam thit~uanh hllang cua nhCl'ngbilln "Ong
v~ luOngti~n.

Bang dll6'i "ily tOng hap thai h"n thanh toan cua cac khoan tai san tai chlnh va nO'phai tra
tai chlnh cua COng ty dl,l'a tr{ln cac khoan thanh toan dl,l' killn theo hap "Ong tn'!n Co' sa
chlla "llO'c chillt khAu:
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Cong ty Co phan Chung khoiln
Ngan hang f)au tU'va Philt triemVi~t Nam

THUYt=T MINH cAc BAo cAo TAl CHINH (li~p lhee)
l;;lingay 31 lhang 12 nam 2011 va che giai de;;ln III dflu ngay 1 lhang 1 nam 2011 d~n ngay 31 lhang 12 nam 2011

B09-CTCK

~

22. NHlrNG THONG TIN KHAc (li~p lhee)

22.5. Chinh sach quan Ii rui ro tai chinh (lil!p lhee)

Rui ro thanh khoan (li~p lhee)
Dan vi linh: d6ng Vi~tNam

Qu~h~n Trongh~n
EJdn J Til' 6 - 12

Tren J thOng thOng EJ~n l/hang Til' 1. J /hang Til'J-6thOng thOng Til'I-5nam Tren 5n~m Tdng

Taisan
Tllln vtt cae khoan
tl1O'ng c1l1O'ng tiEm . 2.075.867.170.610 2.075.867.170.610
Cae khoan dau ttl'ta;
chinh ng~n hl;ln (*) 906,429,755,504 100.000.000.000 1,006,429,755,504
Cae khoan phal thu
n9an h~n (oJ 433.462.017 69,207,382,783 118.503.815.400 188,144,660,200
Tai san ngan h;;tnkMc 590.476.252 590.476.252
Cae khoan dau ttl'tal
chinh dai h~n 117.344.540.738 . 2.200.000.000 119.544.540,738
Ta; san da; h~n khae . 4.427.929.402 9.228.824.220 13.656.753.622

TOn9 tal san 433.462.017 • 3,168.848.849,635 218.503.815.400 590.476,252 6.627.929,402 9.228.824.220 3.404.233.356.926

NO'pMIlr.i
NO'ngan h~n . 2.104.355.678.029 . 400.000.000.000 2.504.355.678.029
NO'da; h~n 74.892.648 74.892.648

TOng nO' pM; Ira • 2.104.355.678.029 . 400.000.000.000 74.892.648 • 2.504,430.570.677

Mltc chlmh thanh
khoan ,ong 433.462.017 • 1.064.493.171.606 218.503.815.400 (400.000.000,000) 590.476.252 6.553.036.754 9.228.824,220 899.802.786.249

r): kh6ng b~o g6m dv phOng
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Cong ty Co phan ChLrng khoan
Ngan hang 8au tU' va PMt trilln Viet Nam

THUYt=TMINH cAc BAa cAo TAl CHINH (t!~p theo)
t;;li ngay 31 thang 12 nam 2011 va cho giai dO;;lntil' dau ngay 1 thang 1 nam 2011 d~n ngay 31
thang 12 nam 2011

22. NHlrNG THONG TIN KHAc (tiep theo)

22.6 Thuyet mlnh b6 sung tal san tal chlnh va n{J' pMI tra tai chlnh theo ThOng tIF 210

Ngay 6 thang 11 nam 2009, BOTai chlnh da ban hanh ThOng tll sO 210/2009fTT-BTC
hllang dan ap dung Chulm ml,J'cBao cao Ta! chlnh OuOct~ ve trlnh bay bao cao tai chlnh
va thuy~t minh thOngtin dOivai cOngCutai chfnh ("ThOngtIl210") cOhi~u Il,J'ccho cac nam
tai chlnh bat dau til' ho(lc sau ngay 1thang 1 nam 2011. ThOng tll210 da dlla ra cac dinh
nghTave cOngCu ta! chlnh, bao gOm tai san tai chlnh va nIl pMi tra ta! chlnh, cOng Cutai
chlnh phai sinh va cOngCuvOnchu sa hCtucOng nhll quy dinh cach thiYc pMn 10;;li,trlnh
bay va thuy~t minh cac 10;;licOngCunay.

Do ThOng tll 210 chi quy dinh vi~c trlnh bay bao cao tal chlnh va thuyet minh thOngtin dOi
vai cac cOngCu tai chlnh, cac khai ni~m ve tai san tai chlnh va nIl phal tra tai chlnh cOng
nhll cac khai nl~m li~n quan nhll dll(lC trlnh bay theo thuyet minh sO26 tr~n cac bao cao tai
chfnh chi ap dung dOivai vi~c l(lp thuy~t minh nay. Cac khoan muc tai san va nIl cua Con~
ty van dll(lC ghi nhan va h<lch toan theo cac quy dinh hi~n hanh cua cac Chuan ml,J'CKe
toan va H~ thOng K~ toan Vi~t Nam, cac chlnh sach k~ toan ap dung cho cOng ty quan 19
Ouy £lAu tll chiYngkhoan theo quy dinh t;;liOuyet dinh sO62/2005/0£l-BTC ngay 14 thilng 9
nam 2005 cua BOTai chlnh va cac quy djnh phap 19cOIi~n quan.

Till san tal chfnh

Cac tal san tai chlnh cua CO~g ty theo ph;;lmvi cua ThOng III 210/2009fTT -BTC bao g6m
tien va cac khoan tien girl ngan h;;ln,cac khoan phai thu khilch hang va phai thu khac, cac
cOngCutai chlnh dll(lC ni~m yet va chlla dll(lC ni~m yet.

Theo ThOng tll 210, tai san tai chlnh dll(lC pMn 10;;limOt cach phO helP, cho muc d1ch
thuyet minh trong cac bao cao tai chlnh thanh mOttrong cac 10;;11sau:

• Tal san tal chlnh cIlFt;J'C ghl nhfm theo gili tr; hW Iy thOng qua Bao cao ket qua
hOflt cI9ng klnh doanh:

La mOttal san tai chlnh thOaman mOttrong cac dieu ki~n sau:
a) Tai san tai chlnh dll(lC pMn 10<11vao nhOm nam giCtde kinh doanh. Tai san tai

chfnh dll(lC pMn 10;;livao nhOmchiYngkhoan nam giCtde kinh doanh, n~u:

" £lll(lC mua hoac t<lo ra chu y~u cho muc dlch ban l;;Iilmua l;;Ii trong thai gian
ngan;

" CO bilng chiYng ve vi~c kinh doanh cOng Cu dO nhilm muc dlch thu l(li ngan
h<ln;hoac

" COngCu tai chlnh phil! sinh (ngo<li tril' cac cOng Cu tai chfnh phili sinh dll(lC
xac dinh la mOthelPdOngbao lanh tai chlnh hoac mOtcOngCuphOngngil'a rtii
ro hi~u qua).

b) T;;Ii thai diem ghi nhan ban dau, dan vi x~p tai san tai chlnh vao nhOmphan anh
theo gia trj helP19thOngqua Bao cao ket qua hO;;ltdOngkinh doanh.
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Cong ty Co phan Chung khoan
Ngan hang £lau tU' va Phat trien Vi$t Nam

THUYt:T MINH cAc BAo cAo TAl CHINH (tiAp theo)
t"i ngay 31 thang 12 nam 2011 va eho giai do"n til' d~1Ungay 1 thang 1 nam 2011 dAn ngay 31
thang 12 nam 2011

22. NHO'NG THONG TIN KHAc (tiAp theo)

22.6 Thuyet mlnh btl sung tal san tal ehlnh va n(l' pMI tra tal ehlnh theo ThOng til' 210

Till san tal ehinh (tiAp theo)

• Cae khoan dtlU til' n£m gili' den ngay dao h{Jn:

La cac tai san tai chlnh phi phai sinh vai cac khoan thanh toan cO dinh hoac cO thA xae
dinh va cO ky dao h"n cO dinh rna dan vi cO y djnh va cO kha nang giC!'dAn ngay dao
h"n, ngo"i tril':

a} Cac tai san tai chfnh rna t"i thai diAm ghi nhan ban dAu da dl1O'c xAp vao nhOm ghi
nhan theo gia tri hO'P Iy thOng qua Bao cao kAt qua ho"t dong kinh doanh;

b) Cac tai san tai chfnh da dl1O'exAp vao nhOm slln sang dA ban;

c) Cac tai san tai chfnh th6a man dinh nghTa vA cac khoan cho vay va pMi thu.

• Cae khoan cho vay va pMI thu:

La cac tai san tai chlnh phi phai sinh vai cac khoan thanh toan cO djnh hOac cO thA xac
dinh va khOng dl1O'enil!m yAt trl!n thi lrl1ang. ngoai tril':

a) Cae khoan rna dan vi cO y dinh ban ngay hoac sl! ban trong tl1ang lai gAn dl1O'c
pMn lo"i la tai san n:'lm giC!'vi muc dreh kinh doanh, va cOng nhl1 cac lo"i rna t"i
thai diAm ghi nhan ban dAu dl1O'e dan vi xAp vao nhOm ghi nhan theo gia trj hO'P Iy
thOng qua Bao cao kAt qua ho"t dong kinh doanh;

b) Cac khoan dl1O'c dan vi xAp vao nhOm slln sang dA ban t"i thai diilm ghl nhan ban
dAu; hoac

c) Cac khoan rna ngl1al n:'lm giC!'cO thil khOng thu hOI dl1O'c phAn Ian gia tri dAu tl1 ban
dAu, khOng phal do suy giam chAt 1110'ngtin dung, va dl1O'c pMn 10,,1vao nhOm slln
sang dil ban.

• Tal san san sang de ban:

La cae tal san tai chfnh phi phal sinh dl1O'c xac dinh la slln sang dil ban hoac khOng
dl1O'c phan lo"i la:

a) cac khoan cho vay va cae khoan phal thu;

b) cac khoan dAu tl1 glC!'diln ngay dao h"n;

c) cac tai san tal ehlnh ghl nhan theo gia tri hO'P Iy thOng qua Bao cao kAt qua hoat
dong kinh doanh.
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Cong ty Co phan Chung khoan
Ngan hang 8au tU' va Phat trilln Vi~t Nam

THUY~T MINH cAc BAo cAo TAl CHINH (litJp Iheo)
li;li ngay 31 lhilng 12 nam 2011 va cho giai dOi;ln ILYdau ngay 1 Ihang 1 nam 2011 dtJn ngay 31
lhilng 12 nam 2011

22. NHCrNG THONG TIN KHAc (litJp Iheo)

22.6 Thuyat mlnh b6 sung tal san tal chlnh va n9' pMI tra tal chlnh theo Thong tll' 210 (litJp
Iheo)

Nezphill tn! tal chlnh

NO' phili Ira lai chlnh cua COng ly Iheo phi;lm vi cua ThOng III 210/2009/TT-BTC bao gom
cac khoan phai Ira ngl1O'i ban va cac khoan phai Ira khilc.

Theo ThOng 111210/2009/TT-BTC, nO' phai Ira lai chlnh, cho muc dlch IhuytJI minh Irong cac
bao cao lai chlnh hO'Pnh~l, dl1O'c pMn 10i;limOl cach pM hOOpIhanh:

• Cac n9' pM/ tnl tal chlnh c1U't;l'Cghl nh~n thOng qua bao cao kat qua hOilt c19ng
klnh doanh

La mOl khoan nO' pMI Ira lai chlnh Ih6a man mOl lrang cac dillu ki$n sau:

a) NO' phal Ira tal chlnh dl1O'c philn 10i;livao nh6m mim giO' dtJ kinh doanh. NO' phai Ira
lai chlnh dl1O'c philn 10i;livao nh6m chCrng khoan nilm giO' de kinh doanh. neu:

./ Dl1O'c mua hoac 1i;l0 ra chu yeu cho muc dlch ban li;lil mua li;li trang IhO'i gian
ngiln;

./ C6 bang chCrng vll vi$c kinh doanh cOng Cu d6 nham muc dlch Ihu 100ingiln
hi;ln; hoac

./ COng Cu lai chlnh phili sinh (ngoi;li IrLYcac cOng Cu lai chlnh phili sinh dl1O'c xac
dinh la mOl hOOpdong bao lanh lai chlnh hoac mOl cOng Cu ph6ng ngLYa rui ro
hi$u qua).

Bu triP cae lal san va nez phill tra tal ehlnh

Cac lai san lai chlnh va nO' phai Ira lai chfnh dl1O'c bu IrLYva gia Iri Ihuan se dl1O'c Irlnh bay
Ir$n bang can doi ktJ loan hoopnh~t ntJu, va chi ntJu, COng Iy c6 quylln hoopphilp Ihl,J'chi$n
vi$c bu IrLYcac gia Irj da dU'O'cghi nhan nay va c6 y dinh bu IrLYIr$n ca so' Ihuan, hoac Ihu
dl1O'c cac lai san va Ihanh loan nO' phai Ira dOng IhO'i.

Xae dlnh gla trl hezp 1'1 ella eOng eu tal ehfnh

COng ly sO' dung phl1O'ng philp va gia dinh sau day dl1O'CsO'dung de 110ClInh gia Iri hoopIy:

~ Gia Irj hoop Iy cua lilln mal va lilln gO'i ngiln hi;ln, cac khoan phai Ihu kMch hang. cac
khoan phai Ira ngU'O'iban va nO' phili Ira ngiln hi;ln kMc IU'O'ng dU'O'ng voi gia Iri ghi so
cua cua cac khoan muc nay do nhO'ng cOng Cu nay c6 ky hi;ln ngiln.

~ Gia Iri hoop Iy cua cac khoan phai Ihu c6 lai su~1 co dinh hoac Ihay dol dl1O'c COng ly
danh gia dl,J'aIran cac IhOng lin nhU' lai su~l, cac rui ro Cu Ihe Irong quOc gia, kha nang
Ira nO' vay cua ILYngkMch hang va lInh ch~1 rui ro cua dl,J'an dU'O'c lai IrO'. Tran cO' so'
danh gia nay. COng ty 110ClInh dl,J'ph6ng cho phan khOng Ihu hoi dl1O'c Iheo dl,J'Iinh
cua cac khoan phai Ihu nay. Ti;li ngay 31 Ihang 12 nam 2011, gia Irj ghi so cua cac
khoan phai Ihu sau khi IrLYdi dl,J'ph6ng khOng kMc bi$1 dang ke voi gia Iri hoopIy.

~ Gia Iri hoop Iy cua cac lai san lai chlnh s1\n sang de ban dU'O'c xac djnh dl,J'a Ir$n gia
cOng bo, neu c6, I,$n cac Ihi IrU'O'ng c6 giao dich hoac dl,J'aIran It nh~1 ba (03) bao gia
ILYcac cOng Iy chCrng khoan Ian va c6 uy lin. Trong Ir110ng hOOpkhOng c6 II nh~1 ba bao
gia, COng Iy dl,J'a Ir$n cac nguon IhOng lin uy lin va dang lin cay Iran Ihi Irl1O'ng hoac
dl,J'avao kha nang lai chlnh cua dOi lac de xac dinh gia Irj hO'P Iy cua lai san tai chlnh.
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Cong ty Co phan Chung khoan
Ngan hang 8au tU'va Phat trien Vi$t Nam

THUY~T MINH cAc BAo cAo TAl CHINH (ti~p thea)
t;;!i ngay 31 thang 12 n<:lm 2011 va eha giai da;;!n tir dAu ngay 1 thang 1 n<:lm 2011 d~n ngay 31 thang 12 n<:lm 2011

B09-CTCK

22. NHLrNG THONG TIN KHAc (ti~p thea)

Sodaunam
GiiJ g6c Ov phOng

GiiJ IT; ghi 56
s6 cuo; nam

Gia g6c Ov phOng

22.6 Thuyet minh be, sung ve tai san tai ehinh va n9' pMi tnl tai ehinh thea ThOng tIP 210 (ti~p thea)

Bang dlIai d<:ly trlnh bay gia trj ghi 56 va gia trj haP Iy eua cae eong eu tai ehinh dlIae trlnh bay trang baa caa tai ehinh eua Cong !y.

£Jan vi tinh: dOng Vi~1Nam
GiiJ IT; hQ'PIf"

s6 cue$;nam s6 aAu nam

Tai san tai chinh
Cae khoan <lau tl1 nt.m giii <l~kinh
doanh 852.551.053.335 (224.927.899.733) 925.521.585.181 (43.786.428.330) N/A N/A
c6 phi~u niem y~1 414.200.302.720 (191.348.676.768) 398.844.006.679 (29.747.171.079) 222.866.462.960 377.850.425.800

- c6 phi~u lren san Upcom 960.511.500 (299.202.600) 17.764.743.500 (417.735.605 ) 874.823.500 19.378.580.000
- c6 phi~u chU'a niem y~1 433.063.039.115 (33.280.020.365) 489.585.635.002 (13.621.521.646) NlA NlA
- TrtJiphi~u 4.327.200.000 - 19.327.200.000 - NlA NlA
fJau tl1 n9t.n han 153.878.702.169 (21.926.317.371) N/A N/A

Oy IMc aAu Ill': 53.878.702.169 (21.926.317.371) - - 27.427.661.000 NlACo philJu niem yet 49.071.502.169 (21.926.317.371) - NlA NlA
c6 phi~u chU'a niem y~1 4.807.200.000 - NlA NlA

Ti~n gUi ng~n han 100.000.000.000 - - NlA NlA
Cae khoan <lau tl1 san sang <l~ban 119.544.540.738 117.344.540.738 - N/A N/A

c6 phi~u chU'a niem y~1 119.544.540.738 - 117.344.540. 738 - NlA NlA
Cae khoan phai thu ngt.n han 188.144.660.200 (433.462.017) 225.350.123.347 187.711.198.183 225.350.123.347
Tai san ngt.n han khae 590.476.252 48.681.877.004 - N/A N/A
Cae khoan tal san tai chlnh dai han khae 13.656.753.622 - 12.882.310.133 N/A N/A
Ti~n va cae khoan tl1ang <ll1ang ti~n 2.075.867.170.610 207.858.679.941 2.075.867.170.610 207.858.679.941

T6ng eqng tal san tai ehlnh 3.404.233.356.926 (247.287.679.121) 1.537.639.116.344 (43.786.428.330) N/A N/A

~
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THÔNG TIN KHÁC 

MẠNG LƯỚI CÔNG TY 

 

 

 

MIỀN BẮC 

Hà Nội 

Hải Dương 

Hải Phòng 

Quảng Ninh 

Thái Nguyên 

Thanh Hoá 

Vĩnh Phúc 

Yên Bái 

MIỀN TRUNG 

Bình Định 

ĐakLak 

Gia Lai 

Nghệ An 

Quảng Ngãi 

MIỀN NAM 

An Giang 

Đồng Nai 

Kiên Giang 

TP Hồ Chí Minh 

Vũng Tàu 

Cần Thơ 

 

 

 

 

 



 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 

Loại cổ đông 
Số lượng  
cổ đông 

Số lượng 
 cổ phần 

Tỷ lệ 

Trong nước 281   86,061,734  99.49% 

- Tổ chức 2   77,161,457  89.20% 

- Cổ phiếu quỹ 0                  -    0% 

- Cá nhân 279     8,900,277  10.29% 

Nước ngoài 21        438,266  0.51% 

- Tổ chức 1        374,450  0.43% 

- Cá nhân 20          63,816  0.08% 

TỔNG CỘNG 302   86,500,000  100% 

 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 

Họ và tên 
Số CMND 

/DKKD 
Địa chỉ 

Số cổ 
phần 

Tỷ lệ  
sở hữu 

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt 
Nam 

    
106,000,439  

35 Hàng Vôi - Hoàn  
Kiếm - Hà Nội 

     
76,225,330  

88,12% 

TỔNG     
     

76,225,330  
88,12% 

 

 




