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CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUỐC TẾ HOÀNG GIA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 ----------------------- 

  

             Hà nội, ngày 15 tháng 4 năm 2013 

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 

     

I. THÔNG TIN CHUNG 

 

1. Thông tin khái quát 

 

 Tên giao dịch: Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS).       

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 58/UBCK-GPHĐKD của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/7/2007. 

Giấy phép điều chỉnh số 80/GPĐC-UBCK ngày 19 tháng 4 năm 2012; Giấy phép điều chỉnh số 116/GPĐC-UBCK ngày 13 

tháng 12 năm 2012 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp. 

 Vốn điều lệ: 135.000.000.000 VND 

 Địa chỉ: 30 Nguyễn Du, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

 Số điện thoại: 04 3 944 6666 

 Số fax: 04 3 944 6969 

 Website: www.irs.com.vn 

 Logo công ty:   
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2. Quá trình hình thành và phát triển 

 Những mốc sự kiện quan trọng trong năm 2012 

Ngày 13/1/2012: Lần đầu tiên, chương trình hài đặc sắc “Táo IRS” đã ra mắt CBNV và Quý Nhà đầu tư. Với góc nhìn hài 

hước, dí dỏm và sâu sắc, Táo IRS đã mang đến cho người xem những tiếng cười sảng khoái và những giây phút thật sự thư 

giãn. 

 

Ngày 13/1/2012: IRS đã phối hợp với Liên đoàn Lao động Quận Hai Bà Trưng trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn trên địa bàn Quận nhân dịp Tết Nhâm Thìn 2012. Đây là lần thứ tư IRS tham gia hoạt động cộng đồng ý nghĩa 

này.  

 

Ngày 4/2/2012: Thể theo nguyện vọng của nhiều Nhà đầu tư, đầu năm mới Nhâm Thìn, IRS và CLB NĐT đã tổ chức chương 

trình du xuân “Về Miền Quan Họ” với hành trình về với Hội Lim, Chùa Phật Tích và Đền Đô. Chương trình đã thu hút gần 

100 NĐT tham gia.  

 

Ngày 1/3/2012: IRS tổ chức Hội thảo “Triển vọng Kinh tế Việt Nam năm 2012 – Góc nhìn qua 2 tháng đầu năm”. Hội thảo 

tập trung làm rõ những thách thức của kinh tế Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu, đánh giá diễn biến 

kinh tế vĩ mô 2 tháng đầu năm và phân tích tác động của chính sách tài chính, tiền tệ, nhằm giúp doanh nghiệp và các nhà đầu 

tư có một cái nhìn toàn cảnh về kinh tế Việt Nam, từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn trong hoạt động đầu tư và kinh 

doanh.  
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Ngày 5/3/2012: Căn cứ vào Thông báo của HSX & HNX về việc kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều, IRS đã thực hiện 

thời gian giao dịch từ 9h00 đến 14h15 (thời gian nghỉ giữa giờ từ 11h30 đến 13h00) các ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng 

tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao Động. 

 

Ngày 9/4/2012: IRS được UBCK Nhà nước chính thức chấp thuận triển khai giao dịch ký quỹ dành cho nhà đầu tư. 

 

Ngày 19/4/2012: IRS thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính về Số 8 Cao Đạt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

 

Ngày 26/5/2012: Nhằm giúp Nhà đầu tư có thêm hứng khởi, lấy lại cân bằng và niềm tin vào thị trường chứng khoán, IRS tổ 

chức chương trình du lịch tâm linh "Về với huyền tích Đền Lảnh Giang (Hà Nam) và Đền Mẫu (Hưng Yên)". Chuyến đi đã để 

lại nhiều ấn tượng đẹp và những giây yên bình cho nhà đầu tư sau những giờ giao dịch căng thẳng. 

 

Ngày 28/6/2012: IRS tổ chức buổi Tọa đàm “Tổng kết tình hình thị trường 6 tháng đầu năm và đánh giá Tình hình hoạt động 

Quý III năm 2012” nhằm giúp các nhà đầu tư nhìn lại một chu kỳ tăng trưởng của thị trường chứng khoán và giải đáp những 

vấn đề nổi cộm mà nhà đầu tư quan tâm.  

 

Ngày 29/6/2012: Được sự nhất trí của HĐQT, Ban Giám đốc, IRS đã tổ chức kỳ nghỉ mát dành cho CBNV tại Khu du lịch 

Đảo Quan Lạn (Quảng Ninh). Đây là một trong những hoạt động thường niên của Công ty dành cho CBNV như để đáp lại 

những nỗ lực, phấn đấu và đóng góp của mọi người đối với sự phát triển chung của Công ty.  

 

Ngày 30/6/2012: Tỉ lệ an toàn vốn khả dụng của IRS (Theo Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty đã được soát xét bởi tổ 

chức kiểm toán) đạt 291,36% và nằm trong top 10 CTCK có mức an toàn tài chính cao nhất đã công bố.   
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Ngày 2/7/2012: Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) triển khai thí điểm lệnh thị trường, theo đó IRS cũng tiến 

hành giao dịch theo lệnh thị trường nhằm giúp nhà đầu tư giao dịch thuận tiện và nhanh chóng.  

 

Ngày 30/8/2012: Chương trình nhận định thị trường Mr.Market bước sang tuổi thứ 6, trở thành người bạn đường thân thiết, tin 

cậy của nhiều nhà đầu tư.  

 

Ngày 4/9/2012: Theo Quyết định số 148/QĐ-VSD sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng 

khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), IRS rút ngắn thời gian thanh toán về 9h00 ngày T+3.  

 

Ngày 1/10/2012: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang (Mã CK: ITQ), đơn vị được IRS tư vấn đại chúng hóa đã chính 

thức niêm yết 10 triệu cổ phiếu trên Sàn Hà Nội.  

 

Ngày 22/11/2012: CLB NĐT IRS chính thức bước sang tuổi thứ 6. CLB đã thực sự trở thành một phần không thể tách rời của 

IRS, là nhịp cầu thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa các nhà đầu tư và Công ty. 

 

Ngày 29/11/2012: Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Trọng Tuấn, HĐQT IRS miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám 

đốc Công ty CP Chứng khoán quốc tế Hoàng Gia đối với ông Nguyễn Trọng Tuấn và bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám 

đốc Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia đối với ông Trần Hữu Chung. 

 

Ngày 17/12/2012: IRS chuyển Trụ sở chính về Tòa nhà 30 Nguyễn Du, Phường Bùi Thị Xuân,  Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 
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Ngày 18/12/2012: Công ty tổ chức Lễ kỷ niệm  nhân dịp IRS tròn 5 tuổi. Đây là sự kiện ghi nhận những kết quả đạt được của 

Công ty trong một năm đầy thăng trầm của TTCK VN.  

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

 Hoạt động kinh doanh của Công ty bao gồm: 

 Môi giới chứng khoán; 

 Tự doanh chứng khoán; 

 Lưu ký chứng khoán; 

 Tư vấn đầu tư chứng khoán;  

 Tư vấn tài chính doanh nghiệp. 

Địa bàn kinh doanh của Công ty tập trung chủ yếu tại Hà Nội. 

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 
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Ban Kiểm Soát 

HỘI ĐỒNG  

QUẢN TRỊ 

Phòng   

Tư vấn 

TC DN  

Kiếm soát nội bộ 
TỔNG GIÁM ĐỐC 

Phòng 

PR - 

HCNS 

Phòng 

Giao 

dịch 

Phòng 

TC- Kế 

toán 

Phòng IT 
Phòng TV- 

Chăm sóc 

KH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG  

CỔ ĐÔNG 

Phòng 

Nghiên 

cứu PT  
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 Các công ty con, công ty liên kết: Không có.  

 

5. Định hướng phát triển 

 

a. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: 

 Hoạt động môi giới: Phát triển IRS trở thành công ty có dịch vụ môi giới chuyên nghiệp và thân thiện lấy chất lượng tư vấn và 

chăm sóc khách hàng làm trọng tâm.  

 Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp: Đảm bảo hoạt động có lãi, nâng cao năng lực về chất lượng dịch vụ và đội ngũ nhân sự. 

b. Các mục tiêu trong năm 2013: 

 

- Thị phần : Tăng thị phần lên 200% vào năm 2013. 

- Kết quả kinh doanh : Tối thiểu doanh thu đủ bù đắp chi phí, đảm bảo có lãi trong năm 2013. 

- Con người : Xây dựng một lực lượng nhân sự có hiệu quả với chi phí hợp lý. Xây dựng hệ thống quy trình tuyển 

dụng, đào tạo nội bộ, đánh giá kết quả làm việc, gắn kết quả làm việc với thu nhập và duy trì động lực làm 

việc cho nhân viên của mình. 

- Công nghệ : Xây dựng kế hoạch để thay thế phần mềm BOSC trong 1 – 2 năm tới bằng một phần mềm khác ưu việt 

hơn, do các nhà cung cấp trong nước thiết kế và phù hợp với các hoạt động của công ty. 

Áp dụng công nghệ trong việc quản lý khách hàng (CRM) và đánh giá kết quả công việc của cán bộ công 

nhân viên. 

- Quản trị : Hoàn thiện quy trình làm việc toàn công ty, chú trọng xây dựng hệ thống kiểm soát rủi ro, bảo toàn vốn. 

 

6. Các rủi ro:  
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Các rủi ro có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu của IRS đó là: 

a) Rủi ro hệ thống: Là những rủi ro tác động đến thị trường chứng khoán, sự bấp bênh của môi trường kinh tế nói chung cũng 

như sụt giảm GDP, biến động lãi suất, tốc độ lạm phát thay đổi,… những biến đổi này tác động đến sự dao động giá của các 

loại chứng khoán trên thị trường.  

 

Rủi ro hệ thống bao gồm: rủi ro thị trường rủi ro lãi suất rủi ro sức mua. 

 

 Rủi ro thị trường: Rủi ro thị trường xuất hiện do phản ứng của các nhà đầu tư đối với các hiện tượng trên thị trường. Những 

sự sụt giảm đầu tiên trên thị trường là nguyên nhân gây sợ hãi đối với nhà đầu tư và họ sẽ cố gắng rút vốn, phản ứng dây 

chuyền này làm tăng số lượng bán, giá cả của chứng khoán sẽ rơi xuống thấp so với giá trị hiện tại của nó. 

 

 Rủi ro lãi suất: Giá cả của các chứng khoán thay đổi do lãi suất thị trường dao động thất thường gọi là rủi ro lãi suất. Giữa 

lãi suất thị trường và giá cả của chứng khoán có mối quan hệ tỷ lệ nghịch. Khi lãi suất thị trường tăng, người đầu tư có xu 

hướng bán cổ phiếu để lấy tiền vào ngân hàng dẫn đến giá cổ phiếu giảm và ngược lại. 

 

Ngoài hệ quả trực tiếp đối với giá chứng khoán, lãi suất còn ảnh hưởng gián tiếp đến giá cổ phiếu thường. Khi lãi suất tăng 

làm giá cổ phiếu giảm vì các nhà đầu cơ vay mua ký quỹ sẽ bị ảnh hưởng. Nhiều công ty kinh doanh chứng khoán hoạt 

động chủ yếu bằng vốn đi vay thì với mức lãi suất tăng cũng làm chi phí vốn tăng. 

 

 Rủi ro sức mua: Rủi ro sức mua là tác động của lạm phát tới các khoản đầu tư, lợi tức thực tế của chứng khoán đem lại là 

kết quả giữa lợi tức danh nghĩa sau khi khấu trừ đi lạm phát. Như vậy, khi có tình trạng lạm phát thì lợi tức thực tế giảm. 

  

b) Rủi ro không hệ thống: Là rủi ro chỉ tác động đến một loại tài sản hoặc một nhóm tài sản, nghĩa là rủi ro này chỉ liên quan 

đến một loại chứng khoán cụ thể nào đó.  

 

Rủi ro không hệ thống bao gồm rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính. 
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 Rủi ro kinh doanh: Trong quá trình kinh doanh, định mức thực tế không đạt được như theo kế hoạch gọi là rủi ro kinh 

doanh, chẳng hạn lợi nhuận trong năm tài chính thấp hơn mức dự kiến. Rủi ro kinh doanh được cấu thành bởi yếu tố bên 

ngoài và yếu tố nội tại trong công ty. Rủi ro nội tại phát sinh trong quá trình công ty hoạt động. Rủi ro bên ngoài bao gồm 

những tác động nằm ngoài sự kiểm soát của công ty làm ảnh hưởng đến tình trạng hoạt động của công ty như chi phí tiền 

vay, thuế, chu kỳ kinh doanh… 

 

 Rủi ro tài chính: Rủi ro tài chính liên quan đến đòn bẩy tài chính, hay nói cách khác liên quan đến cơ cấu nợ của công ty. 

Sự xuất hiện các khoản nợ trong cấu trúc vốn sẽ tạo ra nghĩa vụ trả nợ trả lãi của công ty. Công ty phải thực hiện nghĩa vụ 

trả nợ (gồm trả nợ ngân hàng và trả nợ trái phiếu) trước việc thanh toán cổ tức cho cổ đông. Điều này ảnh hưởng không 

nhỏ đến giá cả cổ phiếu công ty, rủi ro tài chính có thể tránh được nếu công ty không vay nợ. 

 

c) Rủi ro chủ quan: Rủi ro mang tính chủ quan thường tập trung vào đội ngũ nhân lực trong hoạt động Môi giới, Tự doanh của 

công ty chứng khoán, cụ thể: 

 Khả năng nắm bắt thông tin, nhìn nhận thị trường. 

 Khả năng phân tích tình hình doanh nghiệp, các yếu tố làm ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp trên thị 

trường. 

 Khả năng đánh giá sự ảnh hưởng của các chính sách mà Nhà nước điều chỉnh nền kinh tế. 

  

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

 

Do thị trường mất thanh khoản, khách hàng giao dịch thua lỗ, cộng với việc IRS chưa triển khai nghiệp vụ cho vay Margin vì vậy 

trong năm 2012, Công ty không đạt các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên, trong điều kiện thị trường khó khăn và mất 

khách hàng, Công ty vẫn đảm bảo hoạt động kinh doanh có lợi nhuận. 
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Biểu đồ về hoạt động môi giới tại IRS từ năm 2007 đến nay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tổ chức và nhân sự  

a.  Cơ cấu bộ máy điều hành công ty và tóm tắt lý lịch của các thành viên Ban điều hành 
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Ban Điều Hành đứng đầu là Tổng Giám đốc, giúp việc cho Tổng Giám đốc là các Giám đốc bộ phận và các Trưởng phòng nghiệp vụ. 

 

Ông TRẦN HỮU CHUNG - Tổng Giám đốc 

Ông TRẦN HỮU CHUNG, Thạc sĩ Kinh tế, đã từng có 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Chứng khoán, là một trong 

những người phát triển thành công Hệ thống Môi giới của Công ty CP Chứng khoán Sài gòn – Hà nội (SHS). Với vai trò Phó Tổng 

Giám đốc phụ trách hoạt động Môi giới của SHS, Ông Trần Hữu Chung đã góp phần quan trọng vào sự thành công của Công ty CP 

Chứng khoán Sài gòn – Hà nội. 

Ông Chung là một trong những chuyên gia tài chính có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp cũng như kinh 

nghiệm quản lý, điều hành trong môi trường cạnh trạnh. Ông cũng là người am hiểu và có mối quan hệ tốt với các cơ quan, doanh 

nghiệp và các định chế tài chính hoạt động tại Việt Nam.  

 

Bà NGÔ HÀ CHI – Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng 

Bà NGÔ HÀ CHI, tốt nghiệp ngành Kế toán, Đại học Tài chính Kế toán, đã có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài 

chính. Bà Chi đã có những đóng góp to lớn trong vai trò Phụ trách Kế toán tại Công ty TID. Hiện bà Chi đang đảm nhiệm vị trí 

Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng tại IRS. 

 

Ông PHAN VĂN HUY – Giám đốc Khối Dịch vụ Tư vấn 

Ông PHAN VĂN HUY, tốt nghiệp ngành Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, đã có 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý đầu 

tư, phân tích. Với kiến thức vững vàng về phân tích tài chính, các nghiệp vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán, ông Huy đã 

tư vấn thành công nhiều dự án trong các lĩnh vực tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tư vấn chuyển đổi hình thức sở hữu 
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công ty, tư vấn phát hành chứng khoán, tư vấn niêm yết và tái cấu trúc doanh nghiệp. Hiện ông Huy đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc 

Khối Dịch vụ Tư vấn tại IRS.  

 

Ông NGUY N TIẾN HOÀNG – Giám đốc PR-HCNS 

Ông NGUYỄN TIẾN HOÀNG, tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân và ngành Luật Hành chính, Đại 

học Luật HN, đã có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị thương mại, xây dựng thương hiệu và tư vấn tài chính tại các tập 

đoàn đa quốc gia: Heineken, LG, S- Telecom, Kampsax l/S (World Bank); 5 năm kinh nghiệm về PR, báo chí, truyền thông và tổ 

chức sự kiện trong lĩnh vực chứng khoán; 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều hành, quản lý nhân sự. Hiện ông Hoàng hiện đang 

đảm nhận vị trí Giám đốc PR-HCNS tại IRS. 

Ông HOÀNG MỘC LÂM – Giám đốc Công nghệ thông tin 

Ông HOÀNG MỘC LÂM, cử nhân ngành Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân; cử nhân ngành Toán Tin, Đại 

học Quốc Gia Hà Nội, đã có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý công nghệ thông tin cho Ủy ban Châu Âu và các cơ quan 

chính phủ như Bộ Y tế, Bộ LĐTB & XH. Ông Lâm đã rất thành công trong vai trò là cầu nối giữa hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp với công nghệ thông tin và đưa ra những giải pháp nhằm giúp doanh nghiệp khai thác được đầy đủ các tiềm năng của mình 

nhờ vào sức mạnh công nghệ. 

 

Bà NGUY N THỊ MINH HIẾU – Giám đốc Môi giới Giao dịch 

Bà NGUYỄN THỊ MINH HIẾU, cử nhân ngành Luật, Đại học Luật Hà Nội; cử nhân Ngoại thương, Đại học Ngoại thương Hà Nội. 

Bà Hiếu được đánh giá cao trong việc phát triển đội ngũ, mạng lưới khách hàng. Hiện bà Hiếu đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc Môi 

giới Giao dịch tại IRS.  
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Bà NGUY N THỊ MINH HẰNG – Giám đốc Tư vấn & Chăm sóc Khách hàng 

Bà NGUYỄN THỊ MINH HẰNG, cử nhân Kinh tế Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân; 4 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực 

chăm sóc và phát triển khách hàng. Hiện bà Hằng đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc Tư vấn & Chăm sóc Khách hàng tại IRS.  

Ông NGUY N HỮU VIỆT – Giám đốc Nghiên cứu & Phân tích 

Ông Nguyễn Hữu Việt, tốt nghiệp ngành ngành Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân. Với nền tảng kiến thức tài chính 

chuyên sâu, cùng những đóng góp hiệu quả, thiết thực cho hoạt động phân tích, đầu tư của Công ty. Hiện ông Việt đang đảm nhiệm 

vị trí Giám đốc Nghiên cứu & Phân tích tại IRS.  

 

2.2 Thay đổi thành viên Ban Điều hành 

Trong năm 2012 Công ty có sự thay đổi nhân sự như sau: 

Miễn nhiệm ông Nguyễn Trọng Tuấn, quyền Tổng Giám đốc. Bổ nhiệm ông Trần Hữu Chung, quyền Tổng Giám đốc. 

2.3 Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động 

Tính đến thời điểm 31/12/2012, toàn bộ Công ty có 38 nhân viên.  

Số lượng nhân sự tại các phòng nghiệp vụ như sau: 

 Phòng Giao dịch: 09 người 

 Phòng Kế toán: 05 người 

 Phòng IT: 04 người 

 Phòng Phân tích Đầu tư: 04 người 

 Phòng Tư vấn TCDN: 04 người 
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 Phòng Chăm sóc khách hàng: 06 người 

 Kiểm soát nội bộ: 01 người 

 Phòng PR-HCNS: 05 người 

 

Công ty luôn đề cao giá trị của nguồn nhân lực, với chính sách lương và chế độ đãi ngộ cạnh tranh nên đã thu hút được nhân lực 

có năng lực, có trách nhiệm và tâm huyết.  Công ty cũng tạo điều kiện về thời gian và đài thọ chi phí đào tạo chuyên môn cho 

nhân viên, tổ chức các khóa học nâng cao nghiệp vụ. 

 

Công ty tuân thủ nghiêm túc mọi qui định pháp luật về lao động như ký hợp đồng trực tiếp với người lao động, xây dựng thỏa 

ước lao động tập thể, thực hiện các chế độ trợ cấp theo qui định trong Luật Lao Động, tuân thủ qui định về kê khai và nộp thuế 

thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, công đoàn ...  

 

Hàng năm,  những  nhân  viên  hoàn  thành  xuất sắc nhiệm vụ được giao  hay  có những sáng kiến đem lại lợi ích to lớn đối với 

Công ty sẽ nhận được những phần thưởng tinh thần hay vật chất dưới nhiều hình thức. Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ 

hàng năm, tổ chức các buổi liên hoan nhân dịp lễ tết, tham quan, nghỉ mát cho CBNV góp phần tăng cường tính tập thể, xây 

dựng văn hóa công ty. 

 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

a) Các khoản đầu tư lớn: 

 Góp vốn vào Công ty CP Công nghiệp Khoáng sản Vị Xuyên: 3.000.000.000 đồng. 

 Góp vốn vào Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Điền dự án xử lý nước thải Từ Sơn: 25.350.000.000 đồng. 
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b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có. 

4. Tình hình tài chính 

 

a) Tình hình tài chính 
   

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 
% tăng 

giảm 

Tổng giá trị tài sản 

    

146,908,095,746  

    

149,423,295,389  

              

0.02  

Doanh thu thuần 

      

16,523,006,840  

        

9,734,080,773  

            

(0.41) 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 

        

6,084,326,124  

        

4,252,646,906  

            

(0.30) 

Lợi nhuận khác  

         

(214,828,649) 

         

(297,773,850) 

            

(0.39) 

Lợi nhuận trước thuế 

    

(10,285,380,400) 

           

121,318,898  

              

1.01  

Lợi nhuận sau thuế 

    

(10,455,603,359) 

           

109,801,548  

              

1.01  

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức       

 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

   

    Các chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Ghi chú 

1.      Chỉ tiêu về khả năng thanh toán       

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn 10.72  8.75    

+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn 10.72  8.75  
  

2.      Chỉ tiêu về cơ cấu vốn       
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+ Hệ số nợ/Tổng tài sản 0.07  0.09    

+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu 0.08  0.10    

3.      Chỉ tiêu về năng lực hoạt động       

+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân  Không có   Không có  
  

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản 0.11  0.07    

4.      Chỉ tiêu về khả năng sinh lời     
  

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (0.63) 0.01    

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (0.08) 0.001    

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản  (0.07) 0.001    

+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần 0.37  0.44  
  

 

    

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

a) Cổ phần:  

- Tổng số cổ phần và loại cổ phần đang lưu hành: 13,500,000 cổ phần. 

Trong đó: 

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 13,500,000 cổ phần. 

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần. 

 

b) Cơ cấu cổ đông:  

TT Cổ đông Số lượng cổ phần Giá trị (đồng) Tỷ lệ (%) 
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I. Cổ đông tổ chức    

1 Tổ chức trong nước 1,350,000 13,500,000,000 10.00% 

2 Tổ chức nước ngoài - - - 

II.  Cổ đông cá nhân 12,150,000 121,500,000,000 90.00% 

1 Cá nhân trong nước 12,150,000 121,500,000,000 90.00% 

2 Cá nhân nước ngoài  -  

 Tổng 13,500,000 135,000,000,000 100% 

 

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có 

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ:  

- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 317,500 cổ phần 

- Các giao dịch cổ phiếu quỹ đã thực hiện trong năm: không có 

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC   

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tổng doanh thu kinh doanh thuần toàn Công ty năm 2012 là 9,734,080,773 đồng. Chi tiết cho các hoạt động kinh doanh chính 

như sau: 

Chỉ tiêu Giá trị Tỷ trọng 

Doanh thu 9,734,080,773   

Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán 2,779,125,433 29% 

Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn 129,963,269 1% 
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Doanh thu hoạt động tư vấn 1,092,954,544 11% 

Doanh thu khác 5,732,037,527 59% 

 

So với năm 2011, doanh thu giảm 41% nhưng công ty đã tổ chức lại công ty, quản lý các khoản chi phí nên đã cải thiện tình hình 

lợi nhuận. Lợi nhuận năm 2012 đạt 109 triệu đồng, so với năm 2011 lỗ 10.4 tỷ đồng  

 

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2011 

Doanh thu  9,734,080,773 16,523,006,840  

Lợi nhuận sau thuế 109,801,548 (10,455,603,359) 

 

 

Việc doanh thu sụt giảm ngoài ngoài nguyên nhân do bối cảnh chung của thị trường, một số nguyên nhân nội tại của công ty gồm: 

 

- Công ty tập trung tái cơ cấu về nhân sự, quy mô hoạt động, rà soát lại quy trình tại các Phòng Ban, tăng cường quản trị rủi ro. 

- Công ty chủ động chưa triển khai áp dụng sản phẩm cho vay ký quỹ (Margin) dẫn đến việc khách hàng giảm hoặc tạm ngừng 

giao dịch.   

- Hoạt động tư vấn trực tiếp cho khách hàng tuy vẫn được triển khai nhưng chưa định hình thành các sản phẩm cụ thể nên hiệu 

quả còn hạn chế. 

2. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài sản 

Qua bảng báo cáo tình hình tài chính của Công ty vào năm 2011 và năm 2012, ta thấy cơ cấu tài sản của Công ty thay đổi theo 

hướng giảm tỷ trọng tài sản ngắn hạn và tăng tỷ trọng tài sản dài hạn. Năm 2011 tài sản ngắn hạn chiếm 77,56% đến năm 2012 tài 

sản ngắn hạn chiếm 76,63%. Mức giảm của tỷ trọng tài sản ngắn hạn 0,93% chủ yếu do sự giảm của các khoản đầu tư tài chính 
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ngắn hạn. Tài sản dài hạn năm 2012 chiếm 23,37% trong khi đó tài sản dài hạn năm 2011 chiếm 22,44%. Mức tăng của tỷ trọng 

tài sản dài hạn chủ yếu do sự gia tăng của các khoản đầu tư tài chính dài hạn. 

b) Tình hình nợ phải trả 

Nợ phải trả năm 2012 tăng 22,63% so với năm 2011 chủ yếu do sự gia tăng của các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác. 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

Trong năm 2012, Công ty tiến hành thay đổi cơ cấu tổ chức theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, đẩy mạnh công tác quản lý rủi ro, tiết 

giảm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.  

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Từ định hướng phát triển của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty xác định chiến lược trung, dài hạn của 

Công ty như sau: 

 IRS phát huy tất cả các nguồn lực để phát triển không phụ thuộc vào điều kiện thị trường. Công ty sẽ tập trung vào dịch vụ 

chứng khoán, tư vấn tài chính doanh nghiệp và hoạt động tài chính. Tiếp tục tạo ra sự khác biệt trong các sản phẩm dịch vụ 

mang bản sắc riêng của IRS dựa trên tiềm năng và thế mạnh của IRS. 

 Công tác quản lý và điều hành: Tăng cường hiệu quả sự phối hợp giữa các phòng ban, nâng cao kỹ năng quản lý nhân sự, hoàn 

thiện các quy chế quản lý điều hành phù hợp với tình hình thực tế. 

 Công tác nhân sự: Phát triển đội ngũ nhân sự giỏi về chuyên môn, trung thành, nhiệt huyết với định hướng dịch vụ của Công 

ty. Bồi dưỡng cán bộ có năng lực để làm tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong tương lai. 

 Công tác xây dựng thương hiệu: xây dựng thương hiệu mạnh dựa trên uy tín và chất lượng dịch vụ khách hàng, trở thành công 

ty chứng khoán thân thiện, có bản sắc riêng. 

 Công tác tài chính: đảm bảo cân đối tài chính, đảm bảo thanh khoản, phấn đấu đạt lợi nhuận tốt khi điều kiện thị trường thuận 

lợi.  
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Định hướng và chiến lược phát triển IRS 

Định hướng về nhân sự  

Nhân sự tuyển dụng tại IRS cần có những kỹ năng và tố chất phù hợp với công việc thực tế, có sự thích ứng cao với môi trường làm 

việc năng động..  

Nhân viên làm việc tại IRS là những người có tinh thần làm việc thân thiện, tận tâm với khách hàng, luôn đề cao yếu tố đạo đức nghề 

nghiệp, có tinh thần cầu tiến và vì tập thể.   

IRS tạo môi trường làm việc thân thiện, bình đẳng để nhân viên có thể phát huy tối đa năng lực, hướng tới mục tiêu xây dựng một đội 

ngũ nhân sự phù hợp với định hướng dịch vụ, có nhiệt huyết và sự sẻ chia, gắn bó trong quá trình phát triển của Công ty.  

Định hướng về dịch vụ 

Tập trung phát triển dịch vụ môi giới và dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp với vai trò là nhà môi giới tổ chức chuyên nghiệp.  

Đa dạng và chuẩn hóa các dịch vụ dựa trên nhu cầu chung của khách hàng, quan tâm đến các yếu tố mang tính đặc thù riêng của từng 

nhóm khách hàng, qua đó tạo nên sự khác biệt riêng có về chất lượng dịch vụ tại IRS.  

Xác định khách hàng trong hoạt động môi giới không phải của riêng Công ty chứng khoán nào và IRS cần có phương thức tiếp cận 

phù hợp, không coi khách hàng là sở hữu.  

Xác định dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp cần phải đi theo cả vòng đời của doanh nghiệp, không đơn thuần chỉ là tư vấn cổ 

phần hóa, tư vấn niêm yết… 

Định hướng về chăm sóc khách hàng 

Chính sách chăm sóc khách hàng đa dạng, được chuyên nghiệp hóa theo nghiệp vụ của từng Phòng Ban, lấy sự hài lòng và thành 

công của khách hàng làm thước đo chất lượng dịch vụ với phương châm “chăm sóc khách hàng từ TÂM”. 
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IRS coi khách hàng như một thành viên gia đình trong mái nhà chung và khách hàng cũng coi đây là một tổ chức thực sự của mình. 

Định hướng về công nghệ  

IRS xác định phát triển công nghệ phù hợp theo định hướng dịch vụ trên cơ sở tăng cường các tiện ích nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu 

của khách hàng và đem lại hiệu quả cao nhất trong công tác chăm sóc, phục vụ khách hàng. 

Định hướng về thương hiệu 

IRS chủ trương tập trung xây dựng, phát triển thương hiệu dựa trên uy tín, chất lượng dịch vụ và văn hóa doanh nghiệp.  

Thương hiệu IRS gắn với thương hiệu nhà đầu tư tại IRS.  

IRS sẽ trở thành hình mẫu của một công ty chứng khoán thân thiện với chất lượng phục vụ khách hàng tốt nhất và có bản sắc riêng.  

Định hướng về tài chính 

IRS xác định làm dịch vụ thì không thể có lợi nhuận đột biến nhưng đổi lại, đó là sự an toàn và chắc chắn.  

IRS duy trì chính sách tài chính cho nhà đầu tư trên cơ sở linh hoạt, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của thị trường và nhu cầu 

của nhà đầu tư.  

Xác định ổn định tài chính, đảm bảo cân đối nguồn vốn, duy trì tốt thanh khoản trong mọi điều kiện thị trường, quản lý tốt chi phí và 

tăng cường kiểm soát rủi ro là những vấn đề được ưu tiên hàng đầu trong hoạt động tài chính của Công ty.  

Định hướng về chính sách đãi ngộ 

Giá trị mà IRS làm nên là sự kết nối và cộng hưởng những chuỗi giá trị của cả một tập thể, mang tính ổn định cao và không bị chi 

phối, ảnh hưởng bởi vai trò của bất kỳ cá nhân nào.  

IRS luôn coi lợi ích của Công ty, cán bộ nhân viên và cổ đông là một trên cơ sở hài hòa lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể, gắn quyền 

lợi, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt với lợi ích của Công ty.  

Định hướng về văn hóa IRS 
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Xây dựng văn hóa IRS mang tính chuyên  nghiệp, giàu tính nhân văn nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần, tạo động lực 

làm việc và niềm tự hào cho các thành viên, coi đây là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững.  

Xác định xây dựng văn hoá IRS có nền tảng vững chắc, mang phong cách, bản sắc riêng là một quá trình lâu dài và là sự nghiệp 

chung của cả tập thể IRS.   

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán : Không có do Kiểm toán chấp thuận toàn bộ nội dung Báo cáo tài 

chính 2012 và không có ý kiến loại trừ. 

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 

Năm 2012 là năm có nhiều khó khăn đối với nền kinh tế cũng như thị trường chứng khoán. Chính vì vậy, Hội đồng Quản trị đề ra 

chủ trương giám sát chặt chẽ các hoạt động, tăng cường kiểm soát rủi ro, tiết giảm chi phí. Mặc dù kết quả kinh doanh còn hạn 

chế nhưng Công ty vẫn đảm bảo hoạt động có lãi.   

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty 

Ban Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo của HĐQT về định hướng và kế hoạch kinh doanh trong năm 

2012. 

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

Năm 2013 được dự báo vẫn là năm kinh tế chưa hết khó khăn, thị trường chứng khoán còn nhiều thử thách. Vì vậy, HĐQT đưa ra 

kế hoạch bảo toàn vốn, đặt mục tiêu có lợi nhuận khi điều kiện thị trường thuận lợi. Tiếp tục kiện toàn bộ máy hoạt động, phân 

định rõ chức năng nhiệm vụ, tăng cường đào tạo nhân sự, đẩy mạnh dịch vụ khách hàng, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin 

nhằm tạo ra bước chuyển mới về chất và khẳng định thương hiệu Công ty chứng khoán thân thiện, có bản sắc. 

 

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Hội đồng quản trị 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN IRS 2012  

23 

                                   
                                Nơi dịch vụ làm nên bản sắc 

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:  

 

Thành viên Hội đồng Quản trị: 

 Ông Lê Thanh   Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

 Ông Lê Thanh Hà  Thành viên Hội đồng Quản trị 

 Ông Đoàn Danh Hưng Thành viên Hội đồng Quản trị 

 Ông Nguyễn Trọng Tuấn   Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

 Ông Đỗ Trí Vĩ                  Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

Cơ cấu Hội đồng Quản trị: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Họ và tên Chức danh Tổng số cổ phiếu 

sở hữu 

Tỷ lệ cổ phiếu    

sở hữu 

1 Lê Thanh Chủ tịch HĐQT 1.485.000 11% 

 

2 Lê Thanh Hà Ủy viên HĐQT 1.350.000 10% 

 

3 Đoàn Danh Hưng Ủy viên HĐQT 1.350.000 10% 

 

4 Nguyễn Trọng Tuấn Phó Chủ tịch HĐQT 675.000 05% 

 

5 Đỗ Trí Vỹ (đại diện 

Cty CP Quốc tế 

Hoàng Gia) 

Phó Chủ tịch HĐQT 675.000 05% 
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b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng Quản trị IRS không thành lập các tiểu ban. 

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

 

Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị: 

 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ 

Lý do không 

tham dự 

1 Ông Lê Thanh Chủ tịch HĐQT 4/4 100%  

2 Ông Lê Thanh Hà Ủy viên HĐQT 4/4 100%  

3 Ông Đoàn Danh Hưng Ủy viên HĐQT 4/4 100%  

4 Ông Nguyễn Trọng Tuấn 
Phó Chủ tịch 

HĐQT  

4/4 
100% 

 

5 

Ông Đỗ Trí Vỹ (đại diện 

Công ty CP Quốc tế Hoàng 

Gia) 

Phó Chủ tịch 

HĐQT  

0 

 
0% Lý do cá nhân 

  

2. Ban Kiểm soát 

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:  

Thành viên Ban kiểm soát: 

Bà Trần Thị Thu Hương  Trưởng Ban Kiểm soát 

 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN IRS 2012  

25 

                                   
                                Nơi dịch vụ làm nên bản sắc 

STT Họ và tên Chức danh Tổng số cổ phiếu sở hữu Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu 

1 Trần Thị Thu Hương Trưởng Ban Kiểm soát 1.350.000 10% 

 

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát trong năm 2012 đã hoạt động theo đúng chức năng và nhiệm vụ được phân công, 

tham vấn cho Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành trong vấn đề quản trị rủi ro, tăng cường kiểm soát hoạt động toàn Công ty. 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát 

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:  

- Hội đồng quản trị: Không có thù lao, tiền lương thưởng. 

- Ban Kiểm soát: Không có thù lao, tiền lương thưởng. 

- Ban Tổng Giám đốc: Trong năm thu nhập của Ban Tổng Giám chỉ gồm tiền lương, không có các khoản tiền thưởng và khoản 

khác. Tổng tiền lương của Ban Tổng Giám đốc trong năm là 409.200.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm linh chín triệu hai trăm 

nghìn đồng chẵn).  

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Trong năm 2012 có phát sinh giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ như sau 

Stt Người thực hiện 

giao dịch 

Quan hệ 

với cổ đông 

nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 

đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu  

cuối kỳ 

Lý do tăng, giảm      

(mua, bán, chuyển đổi, 

thưởng...) 

Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ % 

Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ % 

 

1 Lê Thanh  CT HĐQT 1.350.000 10 1.485.000 11 Mua 
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c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không phát sinh. 

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

1. Ý kiến kiểm toán: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính cùa Công ty 

Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền 

tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy 

định pháp lý có liên quan. 

Các nhận xét đặc biệt: Không có do Công ty Kiểm toán chấp thuận toàn bộ báo cáo tào chính năm 2012 và không có ý kiến loại trừ. 

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: Gửi kèm báo cáo thường niên.  

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN  

   QUỐC TẾ HOÀNG GIA 

  

         

                                              

Lê Thanh 

       Chủ tịch HĐQT 
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CONG TY

C6ng ty CO pfran Chrmg kho6n Qu6c tt5 Hoang Gia dugc thenh l$p vd ho4t dQng theo Gi6y ph€p ho4t dQng kinh doanh

chrmg i&oan tO SSTSCK-GPHDKD do U!'Ban Chrmg kho6n Nhd nudc c6p ngdy 06 th6ng 07 n6m2007, Gi6y phdp

Oi6u itrintr sO 3O/CpOC-UBCK do Uy Ban Chrlmg kho6n Nhd nudc c6p ngiy 19 thfung 4 ndm 2012, GiSy phdp diAu

chinh s6 l l6IGPDC-UBCK do Uy Ban Chung ktro6n Nhd nudc c6p ngiy 13 thdng 12 n6m2012.

T6n giao dich bing titing Anh cria C0ng ty ld: ROYAL INTERNATIONAL SECURITIES . T€n vi6t tit li: IRS.

Tru sd chinh cria COng ty: SO 30 dudng Nguy6n Du, Qufln Hai Bd Tnmg, Thanh ph6 Ha NOi.

HQI DONG QUAN TRI, BAN T6NG GIAM DOC VA BAN KIfM SOAT

Cic thhnh viOn cria HQi ttdng Quin tr! trong nim vi t4i ngly l$p b6o c6o niry bao gdm:

Ong L6 Thanh

Ong E6 Tri V!

6ng Nguy6n Trgng TuAn

Ong LO Thanh Hd

6ng Doin Danh Hmg

Ong TrAn Hftu Chung

Ong Nguy6n Trqng Tu6n

Ba Ngd Hd Chi

Ba Nguy6n Thi Minh Hi6u

Ong Phan Vdn HuY

Cric thdnh vi6n cfla Ban Ki6m sodt bao gdm:

Ba TrAn ThiThu Hucng

KITM TOAN VION

BAo cAO COA BAN r6NC GIAM D6C

Chri tich

Ph6 Cht tlch

Ph6 Cht tich

uy vlen

uy vlen

C6c thirnh vi6n cria Ban Tdng Gidm tl6c tle di6u hinh Cdng ty trong n5m vh Qi ngdy lip b6o crlo niy bao giim:

Quy6n T6ng Gi6m tl6c e6 nhiem ngity 29111/2012

QuyAn T6ng Gi5m ttdc Mi6n nhiQm ngiry29/lll20l2

Gi6m tl6c tdi chinh

Gi6m d6c giao dich

Gi6m tt6c kh6i dich vu tu v6n

Tru&ng ban

C6ng ry TNHH Dich W Tu v6n Tdi chinh Ktl todn vd Ki6m to6n (AASC) i16 thgc hiQn ki6m to6n c6c 86o c6o tdi chinh

cho Cdng ty.
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CONG s6 rnAcH NHIEM cir.t n.q.N TONG GIAM o6c u6r vdt sAo c.lo rAr CHINH

Ban T6ng Gidm d6c C6ng ty chiu tr6ch nhiQm vd viQc lfp B6o c6o tdi chinh phin 6nh trung th1rc, hqp lf ttnh hinh ho4t

dQng, k6t qui hopt tlQng kinh doanh vd tinh hinh luu chuy€n ti6n tQ cria Cdng ty trong nf,m. Trong qu6 trinh lflp B.6o c6o

tdi chinh, Ban Tdng Gi6m d6c Cdng ty cam ktlt da tuan thri c6c y6u cAu sau:

- Xdy dr,rng vd duy ai kiiim so6t nQi b0 mdr Ban T6ng Gi6m <ttic vd Ban qudn tr! Cdng ty x6c ilinh ld cAn thi6t dC

ttdm bio cho viQc lQp vd trinh bdy b6o c6o tdi chinh khdng cdn sai s6t trgng y6u do gian lfln hoic do nhAm l6n;

- Lua chqn cdc chinh s6ch kii to6n thfch ho,p vd 6p dgng c6c chinh s6ch ndy mQt c6ch nh6t qudn;

- Dua ra c6c d6nh gi6 vd dg tloan hqp lf vd th{n trqng;

- Neu 16 c6c chuAn muc ki5 to6n dugc 6p dpng c6 duqc tudn thri hay kh6ng, c6 nhtng 6p dung sai lQch trqng y6u d6n

m{ic cAn ph6i c6ng bti vd gi6i thich hong B5o c6o tii chinh hay kh6ng;

- Lap vd trinh bdy c6c I}6o c6o tdi chinh tr6n co sd tudn thri cdc chuAn mgc k6 to6n, cn6 eO k6 to6n vd c5c quy ttinh

c6 li€n quan hiPn hdnh;

- Li1p c6c 86o c6o tii chfnh dUa tr€n co sd hoAt d$ng kinh doanh li6n tgc, bir trudng hqp khdng th6 cho rlng C6ng

ff s€ ti6p tpc ho4t dQng kinh doanh.

Ban T6ng Gi6m ct6c C6ng ty ddm bdo ring c6c s6 ki5 toan dugc luu giii d6 phdn 6nh tinh hinh tai chinh cria C6ng ty, vdi

mric tt6 trung thgc, hSp li taibhtcri thdi tli€m ndo vd tldm b6o ring B6o c6o tdi chinh tu6n thri c6c quy ttinh hiQn hdnh

cia Nhd nudc. D6ng thbi c6 tr6ch nhiQm trong viQc b6o ddm an tohn tdi sdn cria COng ry va thgc hiQn c6c biQn ph6p

thfch hgp d6 ngdn chfln, ph6t hiQn cdc hdnh vi gian lfn vdr c6c vi ph4m khdc'

Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ry cam k6t ring 86o c6o tdi ch{nh tl6 phdn 6nh trung thgc vd hqp ly tinh htnh_tAi chinh cta

C6ng ty rii ttttri di6m ngdy 31 th6ng t2 n[m 20l2,k6tqud ho4t dQng kinh doanh vd tinh htnh luu chuyiSn tiAn tQ cho ndm

tai ;inh ki5t thric ngay : t thdng 12 ndm 2012, phir hqp voi chuAn mgc, chii ttO kii to6n Viet Nam vd tudn thri cric quy

dinh hiQn hdnh c6 li6n quan.

Cam trtit knac

Ban T6ng Gi6m d6c cam ktit ring C6ng ty kh6ng vi phpm nghTa 4r c6ng b6 th6ng tin theo quy dinh tai Th6ng u s6

SZ:I}L}]TT-BTC ngdy 0'l04l}0t2 cria B0 Tdi chfnh hucrng d6n v6 viQc c6ng b6 th6ng tin tr€n Thf b:uong chimg kho6n.'

,1f,Quydn T6ng Gi6m d6c

i:::

,sl
.r r!

,'11
!-'

,((
1!

(\E
"4

Tdng Gi6m d6c

Hd N|i, ngdy I 0 thdng 01 ndm 20 I 3
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cOnc ryrNHH DlcH vu ruvAr,r rAt cnfrun xf,ronru va xrdm roAN
AUDITING AND ACCOUNING F/NANCIAL CONSULTANCY SERY/CE COMPANY LTD (AASC)

SO: 393 l20l3IBC.KTTC-AASC.KT2

BAo cAo KIEM ToAN
VO Sao crio tii chinh cho ntrm thi chfnh k6t thric ngiy 31 thfng 12 ndm2012

cria Cdng ty C6 phin Chrlng khorin Quiic t6 Hoirng Gia

Kinh gri'i: Quf CO tl6ng, HQi tl6ng Quin trivi Ban T5ng Girim tl6c
Cdng ty C6 phAn Chfng khofn Qu6c t6 Hoing Gia

Chring t6i dd ki6m to6n 86o c6o tdi chinh cua Cdng ty Cd phAn Chring kho6n QuSc ti5 Hodng Gia tlugc l6p ngdy 10

th6ng 01 ndm 2013, gdm: Bing c6n dtii ki5 to6n tpi ngdy 3l th6ng 12 ndm2012,B6o c6o kt5t qui ho4t rlQng kinh doanh,

86o c6o luu chuy6n ti6n t0, 86o c6o tinh hinh bi6n hQng vdn chu sd hiru vd Bin thuy6t minh b6o c6o tdi chinh cho ndm

tdi chinh k6t thric ngdy 31 th6ng 12 tfim2012 dugc trinh bdy tii trang 05 d6n trang2g kdm theo.

ViQc 10p vd trinh bdy 86o cdo tdi chinh ndy thuQc tr6ch nhi6m cria Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ty. Tr6ch nhiQm cria chring

t6i ld <tua ra f ki6n vC c6c b6o c6o ndy cdn cf tr6n k6t qui ki6m to6n cria chring tdi.

Co s& y ki6n

Chring t6i dd thUc hiQn cdng viQc ki6m toiin theo c6c chuAn mUc ki6m to6n ViQt Nam. C6c chuAn mgc ndy y6u cdu c6ng

viQc ki6m to6n duoc lflp kt5 hoAch vd thgc hiQn d6 c6 sg ilim bio hgp lf rdng chc Bda c6o tdi chinh khdng cdn chria

dgng c6c sai s6t trgng y6u. Chung tdi dd thlrc hiQn viQc ki6m tra (theo phuong ph6p chgn mdu) vd 6p dpng c6c thri
nghiQm cAn thit5t, c6c bdng chring x6c minh nhflng th6ng tin trong 86o c6o tdi chinh; d6nh gi6 viQc tudn thri c6c chuAn

mr;c vd cfr6 eO k6 to6n hiQn hdnh, c6c nguy6n tic vd phuonC ph6p k6 toan dugc 6p dpng, c6c udc tinh vd xdt doan quan

trgng cria Ban T6ng Gi6m d6c ciing nhu c6ch trinh bdy t6ng qudt c6c 86o c6o tdi chinh. Chring tdi cho ring c6ng viQc

ki6m to6n cria chring tdi d6 dua ra nhiing co sd hgp ly d6 lam cf,n cri cho j ki6n cria chring tdi.

'f ti6n ciia ki6m todn vi6n

Theo y ki6n cta chtng t6i, B6o c6o tdi chinh dd phdn 6nh trung thgc vd hSp lf tr6n c6c khia cpnh trgng yt5u tinh hinh tai

chinh cria C6ng ty C6 phAn Chirng kho6n Qu6c ti5 Hodng Gia tai ngdy 31 th6ng 12 ndm 2012, cirng nhu k6t qui kinh
doanh vd c6c lu6ng luu chuytin ti6n tQ cho ndm tdi chinh kt5t thfc ngdy 31 th6ng 12 ndm2}l2,phi hgp vdi chuAn mgc,

cn6 eO k6 toan Vi€t Nam hiQn hdnh vd c6c quy dlrh ph6p l! c6 li6n quan.

g Tu vf n Tii chinh

(,A,ASC)
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Nguy6n Thanh Tirng

Ph6 T6ng Gi6m d6c

Chung chi Ki6m to6n vi6n s6: D0063/KTV

Hit N|| ngdy 29 thdng 03 ndm 2013

4

1 Le Phung Hieu, Ha Noi, Viet Nam lTel.: +84-4-3824-1990/1 | Fax.:+84-4-3825-3973
aaschn@hn.vnn.vn I www.aasc.com.vn

I

Duong Quf,n Anh'
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Chrmg chi Ki€m to6n vi6n s6: 1686/KTV
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cONG ry cO pHAN cHL/NG KHoAN eu6c rt uoANc iu. 
z a

so lo oucng Nguy6n Du, 86o c6o tii chinh

Quan Hai ga tnmg, thanh ph6 Ha NOi cho n[m tdi chfnh k6t thfc ngiy 31/1212012

nANc cAN nOr rn roAlq
T4i ngly 31 thdng 12 ntm20l2

MA
SO

rAI si,n
3Ut2t20t2 0u0t/2012

VND

114.083.2s7.767 
.

78.085.493.670

78.085.493.670

91.054.400

222.469.251

(l3l.414.851)

34.r14.921.908

701.250.000

875.200.000

43.538.471.908

(1 1.000.000.000)

1.791.787.789

380.762.607.

18.710.502

r.387.314.680

5.000.000

3s.340.037.622

1.550.116.776

1.076.132.524

6.041.783.343

(4.96s.650.819)

473.984.252

t.895.149.470
(1 D1 165),18''

28.532.439.600

280.s69.496

28.350.000.000

(98. r 29.8e6)

5.257.481.246

616.642.386

4.37 5.786.540

26s.0s2.320

Thuy6t
minh

120

121

129

lOO A. TAI SAN NCAN TTEN

110 I. Tidn vd cdc khorf,n tu'ong tluang tidn

111 1. Ti6n

IL Cr[c khoin tliu tu tii chinh ngf n h4n

L Ddu tu ngin h4n

2. Dg phdng gitm gi|tlAu tu ngan h4n

130 III. C6c khofrn phii thu ngfn h3n

l3 I I . Ph6i thu cria kh6ch hdng

132 2. Tritru6cchongudibdn
135 4. Phdi thu hopt tlQng giao dfch chimg kho6n

l3g 6. Dsphbngphdithunginh4nkh6 ddi

150 V. Tni sf,n ngin h4n khic
151 l. Chi phi trdtrudc ngin h4n

152 2. Thuii gi6 tri gia tdng tluqc khAu trtr

154 3. Thu6 vd c6c khodnphii thuNhdnudc

158 5. Tdi sAn ngdn h4n kh6c

2OO B. TAISANDAIHAN

II. Tni siin c6 d;nh

l. Tdi sin cO dintr hflu hinh

- Nguy6n gi6

- ci6 tri hao mdn lu! k6

3. Tdi sdn c6 einfr vd hinh

- Nguy6n gi6
(ait' +i ]nqn -A- lrtt LA

250 IV. Cdc khoin atiu tu tiri chinh dii h3n

253 3. Ddu tu chimg kho6n ddi han

258 4. DAu tu ddi h4n kh6c

259 5. Ds phdng gidm gi6 ttAu tu tdi chinh ddi han

260 V. Tei sin dii h4n khfc
261 1. Chi phi ra trudc ddi h4n

263 3. Ti6n nQp qu! h6 trg thanh to6n

268 4. Tii s6n ddi h4n kh6c

270 TONGCQNGTAISAN

VND

113.947.517.519

79.343.840.647

79.343.840.647

348.532.900

530.609.977

(t82.077.077)

32.806.482.88s

r .127.140.000

42.679.342.885

( l 1 .000.000.000)

1.448.66t.087

11.050.226

31.778.831

r.398.832.030

7.000.000

32.960.578.227

2.039.326.427

1.533.356.895

6.039.586.943

(4.506.230.048)

s05.969.532

1.6s5.149.470

(1 .149.1'19 .938)

3"147.689.200

280.569.496

3.000.000.000

(132.880.296)

27.773.562.600

226;707.010

3.927 .443.090

23.619.412.500

220

221

222

223

227

228
Ito

10

lt
12

149.423.295.389 146.908.095.746



cONc rv cO pnAN cnuNc xnoAN QUoc rf HolNc cI.l
s6 :o ouong Nguy6n Du,

zA

cho n'm tdi chinh *6, *r."ilril :;';;#\Oudn Hai Bi Tnme, Thanh pnO ga NOi

MA

so

BANG CAN EOI KE TOAN
T4i ngiry 31 thdng 12 ndm2012

(tii6p theo)

Thuy6t
minh

3ut2/2012 0U0u2012
NGU6N V6N

3oo A. Nq PHAI rRA

3I0 I. Nq ngfn hpn

312 2. Phaitrangudib6n

3 l3 3 . Ngudi mua trA ti€n tnr6c

314 4. Thuti vd c6c khoirn phni nQp Nhd nu6c

316 6. Chi phi phdi trd

31g 8. C6c khodn phii trd, ph6i nQp ngirn h4n kh6c

321 10. Pheitrdh0 c6tfc, g6cvdldi tr6iphi6u

4OO B. VON CHU SOHOU

410 I. V6n cht s& hii'u

4ll l. V6n dAu tu cria chri sd hiru

414 4. Cdphi6uqu!
420 10. Lqi nhufln sauthu6 chuaphdn ph6i

440 ToNGCQNGNGUoNVON r49.423.29s389 146.908.09s.746

13

l4
l5

VND

13.032.817.723

13.032.817.723

106.550.000

20.143.101

2s0.2s4.t75

12.655.830.447 
_

136.390.477.666

r36.s90.477.666

135.000.000.000

(5.715.000.000)

7 .t05.477 .666

VND

10.627.419.628
,ff

10.627.419.628 '/t

5.225.000 ;h
226.800.000 \t\\

r\G\
16.995.536 ".N,

722.ts6.149 \-
'1 At,

9.656.152.943 \
90.000

r36.280.676.118

136.280.676.118

135.000.000.000

(s.71s.000.000)

6.995.676.118

16



cONG ry cO pHAN cH(Nc KHoAN eu6c rf noANc ir.t
S6 :O AuO,ng Nguypn Du, 86o c6o tii chinh

Ou6n Hai Bd Tnme, Thanh pnO ffa NOi cho ndm tdi chlnh k6t thric ngdy 3lll2l20l2

cAc cHi rrtu NGoAI sANc cAN o6r KE roAN

M:' cui rffiu
so

006 6. Chrfi'ng khodn luu kf
007 6.1. Chimg kho6n giao dlch

008 - Chtng khodn giao dich ciq thdnh viAn bu k!
009 - Ch{rngkhodn giao dich cia khdchhdngtrongnudc

010 - Chilng khodn giao dich cila khdch hdng nudc ngodi

012 6.2. Chung khoiin t4m ngimg giao dlch

013 - Ch{mg khodn tqm nging giao dich cda thdnhvi€n lwu b1i

014 - Chil:ng khodn tam ngirng giao dlch cia khdch hdng trong ntcdc

027 6.5. Chtmg khodn chd thanh to6n

029 - Chthng khodn chd thanh todn cfia khdch hdng trong nudc

050 7. Chrfrng kho{n luu kf c6ng ty d4i chrlng chua ni6m y6t

051 7.1. Chrmg kho6n giao dich

053 - Ch*ng khodn giao dich cia khdch hdng trong nudc

056 7.2.Chtmgkho6n t4m ngimg giao dich

058 - Ch*ng khodn tam ng*ng giao dich cita khdch hdng trong nudc

071 7.5.Chung kho6n chdthanh todn

073 - Chilmg khodn chd thanh todn cia khdch hdng trong nudc

Thuy6t
minh

3ut2t20l2 0ll0u20t2
VND

213.r38.s90.000

179.694.290.000

308.200.000

179.386.090.000

12.900.000.000

12.g00.000.00;

20.544.300.000

20.544,300.004

40.s42.170.000

39.453.200.000

39.45 3.200.000

1.088.970.000

1.088.97A.000

d,rQuvAo T6ng Gi6m <t6c

LQp, ngdy 10 thdng 01 ndm 201'3

VND

196.67s.300.000

179.187.600.000

268.030.000

r 78.896.570.000

23.000.000 4
i.rh"

13.900.000.000 :;
200.000.000 ii {

..,r !
13.700.000.000 'v'"

.rr 1
3.s87.700.000 llui,AU I\

3.587.700.000 .,tlrtd.\'-''
26.902.430.000

ti\ Kl
23.094'540.009 .-

2 3.094.540.040

2.507.890.000

2.507.890.000

1.300.000.000

1.300.000.000

#
0

c6ruG T\"

cd pHnrl

l(ljt]jil!

Ng6 Hn Chi{r-

Kd to6n tru6ng



cONc ry cO rHAN cHrrNG KHoAN euoc rE noANc 6rn
S6:O Auong Nguy6n Du,

Qufln Hai Bd Tnmg, Thdnh phd HeNOi

zA

B6o c6o tii chfnh
cho nlm tdi chinh k6t thric neitv 3Vl2l20l2

BAo cAo xnr euA HoAT DqNG KINH DoANH
NIm 2012

cni uf,u

Doanh thu
Doanh thu hoat tlQng m6i gi6i chimg ktodn

Doanh thu ho4t tlQng itAu tu chimg kho6n, g6p v6n

Doanh thu hoat tlQng tu v5n

Doanh thu kh6c

C6c khoin giim trir doanh thu

Doanh thu thu6n vG ho4t tlQng kinh doanh

Chi phi ho4t ttQng kinh doanh

Lqi nhu$n gQp cfia ho4t tlQng kinh doanh

Chi phi qudn l;ii doanh nghiQp

Lqi nhu$n thuf,n tir ho4t ttQng kinh doanh

Thu nhfp kh6c

Chi phi khdc

Lqi nhu$n khfc

Tdng lqi nhu$n kG to{n tru6'c thu6

Chi phi thu6 thu nhflp doanh nghiQp hiQn hdnh

Lg'i nhu$n sau thuii thu nh$p doanh nghiQp

Liii co bin tr6n c6 phitiu

Thuy6t
minh

17

Niim 2012ME

so

Nim 201I

01 1.

01.1

01.2

01.5

01.9

a2 2.

r0 3.

11 4.

20 5.

25 6.

30 7.

31 8.

32 9.

40 10.

50 11.

51 12.

60 14.

70 15.

;\
t\

'J$,1

, tl,i

i0i'!

0h
,,1
ti;

-z/

t7

t7

l8

VND

9.734.080.773.

2.779.125.433

r29.963.269

t.092.954.544

5.732.037.527_

9.734.080.773

5.481.433.867

4.252.646.906

3.833.554.158

4t9.092.748

8.386.573

306.160.423

(297.773.8s0)

121.318.898

I 1.517.350

VND

16.523.006.840

6.500.864.921

33.727 .766

s49.090.908

9.439.323.245_

16.523.006.840

10.438.680.716

6.084.326.124

16.154.877.875

(10.070.ssr.7s1)

87.671.3s1

302.500.000

(214.828.649)

(10.28s.380.400)

170.222.959

l9

20

2t

109.801.548 (r0.455.603.3s9)

(714)

Uf4uy6n T6ng Gi6m ttdc

LQp, nsdy I0 thdng0l ndm 2013



gAO CAO I,UU CHUYEN UNU :tN
(Theo phtong phtip gidn fiifp)

NIm 2012

cni rffiu

I LU-u cHUvnN uiN rt/ Ho4.r E9NG
KINH DoANH criltNc xnoAN

01 l. Lqi nhaQn trudc thui!
02 - KhAu hao tdi sin c6 dinh

03 - Cdc khodn dUphdng

05 - Lai,l6 tu hoat dOng <lAu tu
06 - Chi phi ldi vay

08 3. Lqi nhuQn kinh dounh trrtc nhirng thay il6i
viln tru tlQng

09 - Tdng, gi6m c6c khoin phdi thu

10 - T[ng, gitm hdng tdn kho, chimg kho6n dAu tu

1l - Tdng, gidm c6c khoin phdi tri (khOng kC lai vay
phii tr6, thu6 thu nhQp doanh nghiQp phii nQp)

12 - Tdng, gidm chi phi trd tru6c

13 - Ti6n ldi vay dd tri
14 - Thu6 thu nhflp doanh nghipp d6 nQp

l5 - Ti6n thu kh6c tu hogt ttQng kinh doanh

16 - Ti6n chi kh6c cho hopt dQng kinh doanh

20 Lru chuyAn fiin thudn tu hogt itpng kinh doanh

chthng khodn

il" LUIJ CHUYNN UiN TI.IHOAT DONG DAU
TI'

2l l. Ti6n chi d6 mua sirn, xdy dpg tdi s6n c6 dinh vd

c6c tdi sAn ddi han kh6c

22 2" Ti€n thu t& thanh lf, nhuong ban tdi san c6 dinh

vd c6c tdi sin ddi han kh6c

25 5. Ti6n chi tlAu tu g6p v6n vdo don vi kh6c

26 6. TiAn thu trdi eAu tu g6p v6n vdo don vf k'h6c

27 7. Ti6n thu l6i cho vay, c6 tuc vi lgi nhu{n dugc chia

30 Lnu chuydn tiin thudn fic hogt itPng ildu w

nI" LTIU CHUYION TITN TII HOAT DONG TAI
CHiNH

32 2. Ti€n chi fid v6n g6p cho c6c cht sd htu, mua l4i

c6 phi6u cria doanh nghiQp etd ph6t hdnh
^ -.1 333 3. Ti6n vay ngdn han, ddi han nhfln dugc

34 4. Ti6n chi tr6 ng g6c vay

40 Lwu chuyhn fiin thudn fir hogt ilpng tdi chfnh

cONG ry cO pr{AN cur.Nc KHoAN euoc rn noANc cm
s6 :o Cuong Nguy6n Du,

za

86o crio tdi chinh
Qufln Hai Bir Tnmg, Thanh pnO ga Ngi cho n6m tdi chinh ket thric nsAy 3 l/1212012

MA
X

SO

Thuy6t
minh

NIm 2012 NIm 2011

121.318.898

80 I .443.59 I
(8s.412.626)

(s.807 .287 .027)_

(4.969.937.164)

(1.293.370.694)

308.140.726

2.405.398.095

(7 s9 .641 .1s7)-

23.619.412.504

(713.39s.770)

r8.596.s99.936

(3 r4.649.000)

2.415.060

(2s.3s0.000.000)

5.847.287.027

(1e.8s4.e46.913)

VND

(i 0.28s.380.400)

782.264.907

10.83 I .834.493

(9.3 83.043.03 1)

16.500.000

(8.037.824.031)

53.993.428.943

324.877.703

(63 .306.s16 .22s)

299.045.857

(16.500.000)

(110.730.re6)

(r.463.8e4.7 42)

(18.318.1 12.691)

(73.148.0s0)

1.488.000.000

9.383.043.03 t
10.797.894.981

(s"7r 5.000.000)

9.900.000.000

(9.e00.000.000)

(s.71s.000.000)



cONG ry cO pHAN cHtNc KHoAN QUoc rf HoANc cre
st5 :o auong Nguy6n Du,

Niim 2012

zA

B6o c6o tii chinh

NIm 2011

Quan Hai Bd Tnmg, fnatn pnO HaNOi ctro na* ta

-

BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE
(Theo phuong phdp gi(in tiiip)

NIm 2012

Thuy6t
minh

tu cHi TrEu
so

50 Luu chuy6n tidn thuin trong nim

60 Ti6n vi cric khoin tu'ong iluong ti6n tliu n5m

70 Ti0n vi cdc khoin tuorrg tluong ti6n cudi nlm

VND

(1.2s8.346.977)

79.343.840.647

VND

(t3.23s.217.7t0)

92.s79.058.357

78.08s.493.670 79.343.840.647

Ldp, nedy 1a thdng0l ndm 2013

t

I

.t4;1* 1';}i
'C*

Ri,[HI

iJ\cs
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cONG Ty cO PHAN cB(Nc KIToAN QUOc rn rroANG GIA

S6 rO euong NguyEn Du, Bio c6o tiri chlnh
cho ndm tdi chinhThanh Dh(i Hd Noi

sAo cAo riNn HiNH BrEN DQNG voN crru so HtrIJ
NIm 2012

DAu nlm Ting trong ntrm

VAID

109.801.54;

Giim trong nim
VND

thric nsdv 3111212012

Cu6i nlm
VND

135.000.000.000

(5.71s.000.000)

7.105.477.666

Nim 2012

V6n dAu hr ctia chi sd hiru
^i , .l
uo pnleu quy

Lqi nhuan sau thu6 chua ph6n Ph6i

CQNG voN cHtT sd H0U

Ntrm 2011

V6n dAu tu cria chri sd hfru
^: . .l
uo pnreu quy

Lgi nhudn sau thu6 chua phdn Phdi

coNG v6N cHir sdHUU

Thuy6t
minh

Thuy6t
minh

VND

13s.000.000.000

(5.715.000.000)

6.99s.676.118

l6 136.280.676.r18 109.801.548

Diu nim
VND

135.000.000.000

- (5.715.000.000)

t7.451.279.477 (10.455.603.359)

136.390.477.666

Ttrng trong n5m

VND
Giim trong ntrm

VND VND

13s.000.000.000

(s.7r 5.000.000)

6.995.676.118

cu6i ntrm

16 136.280.676.118

,lfyt*rdng Gidm d6c

LQp, ngdy l0 thdng AI ndm 20 I 3
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cONG ry cO pHAN cH(rNG KIToAN QUOc rf noAnc cra

s6 so auong Nguy6n Du,

z.a

86o c6o tii chfnh

',

n Hai Bd Tnme, Thanh

BAN TIIUYET MINH BAO CAO TAT CTTINTT
Ntrm 2012

THONG TIN CHUNG

Hinh thric s& hiiu v6n

C6ng ty C6 phAn Chr?ng khodn Quric tti Hodng Gia tlusc thnnh lflp vd hoet tlQng theo Gi6y phdp ho4t ilQng kinh

a"""j, .rrr*g kho6n sd igruecr-cpHDKD do uj Ban chrmg khoan Nhd nudc c6p ngiy 06 thdng}T ry6m2007,

cijv piep i'idu ctrintr s6 golcppc-uBcK do uy Ban chimg kho6n Nhd nu6c c6p ngdy 19 th6ng 4 ndm20l2,

cijv pr,ep <tidu chinh s6 t t elcpoc-uBcK do Uy Ban chung kho6n Nhd nudc c6p ngdy 13 thdng 12 n6m20l2'

Trp sd chinh cta Cdng ty: S5 :O euUng Nguy6n Du, Qufln Hai Bd Tnmg, Thanh pn6 Ua NEi.

V6n di6u lQ cria C6ng ry la 135.000.000.000 tl6ng; tuong ituong 13.500.000 c6 phAn, mQnh gi6 mQt cO pfran ta

10.000 tl6ng.

Ngirnh ngfrd tinh doanh

Hoat tt6ng chinh cria Cdng ty ld: M6i gi6i chimg kho6n; Ty doanh chimg k*rorln; Tu v6n ddu tu chimg kho6n; Luu

k! chtmg kho6n.

cHE Ee vi, csixH sAcs rf roAx Ap nunc rAI coNG TY

K) k6 tofn, tlon vi ti6n tQ sfr dpng trong k6 to6n

K! ki5 to6n n6m cta C6ng ry bft tlAu tir ngdy 0l/01 vd tci5t ttnic vdo ngdy 31/12 hdng ndm. 
$rll\':

Dcln vi tidn tQ srl dsng trong ghi ch€p kti toen ld tt6ng ViQt Nam (\lND)' 
v rq 1:

ChuAn mgc vA chd iIO tr6 toen 6p dgng '9tvr

v"$
Ched|k|rcdndpdang I
C6ng ry 6p dgng Ch(i dO Ki5 to6n doanh nghiQp ban hinh theo Quyi5t dinh s6 I5I2006/QE-BTC ngdy 20 th6ng 03 

l

n6m 2006 d6 clugc srta <16i, b6 sung theo quy dinh tai Thdng fir 24412009/TT-BTC ngdy 31 tl":t^ 
?.P:1OO?

cia B0 truong BO Tdi chinh vd Thdng ru s6 95/2008/TT-BTC ngity 24 th6ng 10 n[m 2008 cria BQ Tdi chffi vd

;;"dian't6 to6n 6p aung d6i v6i c6ng ry chimg khodn dd dugc srla doi, bd sung theo Thdng tu

l62l20l0lTT-BTC ngdy 20 thfng l0 n6m 2010 cria B0 Tdi chinh'

TuyAn bii v€ viQc tudn thti Chuiin mlrc kd todn va Cltii dO kd rcdn

C6ng ty dd 6p dpng c6c Chu6n muc kii to6n ViQt Nam vd c6c v6n bin huong d6n ChuAn mgc do Nhd nudc d5 ban

hinh. C6c b6o c6o tii chinh rtuqc lflp vd trinh bdy theo dung mqi quy tlinh cia timg chuAn mpc, thong tu hudng

ddn thgc hiQn chuAn mgc vd Ch6 dO ki5 to6n hiQn hdnh dang 6p dpng'

Hinh thdrc kd todn dp dung

C6ng ty 6p dpng hinh thrlc ki5 to6n tr€n m6y vi tinh.

cho ndm tdi chinh ki5t thrlc nedy 3ul2l20l2



cONG Ty cO pHAN cr{r.ING KHoAN euoc rf noeNc cra
SO :O Auong Nguy6n Du,

z. l

86o c6o tiri chfnh

Qudn Hai Bi Tnmg, Thanh ph6 Ha NOi cho nf,m tdi chinh kiit thric ngdy 31112/2012

COng cg tii chinh

Ghi nhdn ban d,iu

Tdi sdn tii chinh

Tdi sin tdi chinh cria C6ng ty bao gdm ti6n vir c6c khodn tucrng tluong tiAn, c6c khodn phdi thu kh6ch hdng vd

phii thu kh6c, c6c khodn cho vay, cdc khoan dAu tu ngfn h4n vi dii h4n. Tpi thdi tli6m ghi nh$n ban dAu, tdi sdn

tdi chinh dugc x5c ttinh theo gi6 mua/chi phf phdt hdnh cQng c6c chi phf phdt sinh khdc li€n quan tr.uc tii5p tl6n

vi6c mua, ph6t hdnh tdi s6n tii chinh d6.

Nq phdi trd tdi chinh

Nq phdi tri tdi chinh cria C6ng ty bao g6m c6c khoin vay, cic khoin phii tri ngudi b6n vd phdi trn kh5c, chi phl

phii rri. Tai thdi tti6m ghi nhfln lAn dAu, c6c khoan ng phii trn tdi chinh ilugc xdc ilfnh theo gi6 ph6t hdnh cQng

c6c chi phi ph6t sinh 1i6n quan tryc tiiSp d6n viQc ph6t hdnh nq phii trA tdi chinh d6.

Gid tri sau ghi nhdn ban ddu

HiQn tpi chua c6 c6c quy ttinh v€ tl6nh gi6 l4i c6ng cu tii chinh sau ghi nhQn ban dAu.

Ti6n vi cdc khoin tuong tluong tidn

Ti6n vd c6c khodn tuong duong tiAn bao g6m tiAn m{t t4i qu}, tiAn grii ngdn h?rng, c6c khoan dAu tu ngin h4n c6

thdi gian d6o h4n kh6ng qu6 03 thang, c6 tinh thanh khoan cao, c6 khi n5ng chuydn AOi a6 aang thdnh c6c luqng

tidn x6c ttinh vd khdng c6 nhi6u rrii ro trong chuy6n AOi *ranir tiAn.

Cfc khoin phii thu

C6c khoin ph6i thu dugc trlnh bdy tr6n 86o ciio tdi chinh theo gi6 tri ghi s6 c6c khodn ph6i thu kh6ch hdng vd

phdi thu khdc sau khi tni tti c6c khoin dg phdng tluqc lQp cho c6c khoin ng phdi thu kh6 ddi.

Dp phdng nq ph6i thu kh6 ttdi dugc trfch 14p cho timg kho6n phdi thu kh6 ddi cin crt vito tu6i ng qu6 h4n cta c6c

khoin ng ho{c dr,r kiiin mri'c t6n thAt c6 th6 xiy ra.

Tii sin c6 Olntr vir khdu hao tiri sen c6 dlnh

Tdi sdn cO Ainl hiru hinh, tdi sin c6 ainn vd hinh tiuqc ghi nhQn theo gi6 g6c. Trong qu6 trinh sri dqng, tdi sdn c6

dinh htu hinh, tai san c6 dinh v6 hinh ttugc ghi nh0n theo nguy€n gid, hao mon lu! kt5 vd gid tri cdn lai.

KhAu hao clugc trich theo phucng ph6p ituong thdng. Thdi gian khdu hao dugc u6c tinh nhu sau:

- Phucrng tiQn vfln tii
-,.i 

, .- I nlet Dl van pnong

- PhAn mOm qudn l!

06 ndm

03 - 07 ndm

03 - 07 ndm

I
lt
l,
I,,
r'/-

,// s//+'
lla /.

1,4.I
FI

\\i \.

\\o'
\'.<
\



cONG ry cO pHAN cHfNG KHoAN QUoc ri HoANc ct.c,

SO :O eucrng Nguy6n Du,

za

Brio c6o tii chinh

Quan Hai Bd Trmg, f.'..-

Chri'ng khodn ttiu tu

Chung khoan dAu hr duo. c ghi nh$n theo gi6 g6c. C6 tuc vd tr6i tuc nhQn duo. c trong n[m tdi chlnh dugc ehi nhin
a - '''-'mB kho6n tt6i vdi khoin lai ddn tfch trudc ngdy mua vd ghi nhdn tdng doanh thu dAu tu d6i vdigram gla von cnu

pnan tai kd tir ngdy mua.

Cdng ry 6p dpng phucrng ph6p binh qu6n gia quydn di tlQng d6 tinh gi6 v6n c6 phi6u b6n ra vd phuong ph6p ilich

danh d6 tinh gi6 viin trdi phitiu b6n ra.

Cdc khoin dAu tu tii chfnh

C6c khoin dAu tu tii chinh t4i thdi dirim b6o c6o, n6u:

- Ky phii5u, tfn phiiiu kho bpc, ti6n grii ngdn hdng c6 thdi h4n thu h6i ho{c cl6o hpn kh6ng qu6 3 th6ng k6 dr

ngdy mua kirodn dAu tu d6 dugc coi ld "tuong duong tiAn";

- C6 thoi han thu h6i v6n dudi I n6m ho{c trong I chu k} kinh doanh ilugc phdn loAi la tai sin ngan h4n;

- C6 thdi h4n thu h$i vi5n tr6n I ndm ho{c hcn I chu lcy kinh doanh dugc ph6n lopi ld tdi sin ddi hpn.

Dy phdng giim giri tl6u tu ngin h4n, ddri hgn

Dg phdng giim gildAu tu rluqc l{p vdo th}i ttiiSm cu5i nam ld s5 ch€nh lQch gita gi6 gdc cria_c6c khodn dAu tu

ctugc h4ch toan tr6n s6 t6 toan l6n hon gia tri thi trulng ho{c gi6 tri hqp lf cria chung tei thdi di6m lflp dg phdng.

- D6i v6i c6c khodn dAu tu chimg kho6n: n6u chimg kho6n ctd dugc ni6m y6t thi gi6 tri th! fi:uhng ttuo. c tinh

theo gi6 giao dich blnh qudn t4i ngdy trich l$p dg phdng tr€n Sd Giao dich Chrmg ldro6n Hd NQi (HNX) ho{c

gi6 rl6ng cria tai ngay triih lflp ds phdng ren Sd Giao dich Chrmg kho6n Thdnh ph6 Hd Chf Minh (HOSE);

- E6i vdi c6c khoin dAu tu ddi hpn vdo t6 chirc kinh tO kh6c: mr?c trich lflp dg phdng dugc x6c dinh dtra vio
b6o c6o tdi chinh cta t6 chric kinh tri khac.

Chi phf tri trudc

C6c chi phi tra trudc chi li6n quan d6n chi phi sin xuAt kinh doanh cria mQt nbm tdi chinh hoec mOt chu k! kinh 
f,,,,,,,,,,,,,,,fi

doanh dugc ghi nhdn ld chi phi tri trudc ngin h4n vi dugc tinh vdo chi phi sdn xudt kinh doanh trong nAm tdi n:l-
c0rrchinh' 

'ic* 
titt

C6c chi phi ild ph6t sinh trong nam tdi chinh nhmg li6n quan dt5n k6t qud ho.4t ttQng sdn"xu6t kinh doanh ctia ,q611y

nhiAu ni6n dO t<t5 toan tlugc hach to6n vdro chi phl tr6 trudc dii han d6 phdn U6 aan vio kdt qud ho4t cl6ng kinh 'r crrH,l]

doanh trong c6c ni€n ttQ kii to6n sau. ,{Utlrv-
ViQc tinh vd ph6n b6 chi phi tra trudc ddi han vdo chi phi sdn xu6t kinh doanh trng lc} hach to6n dugc c6n cu vao '*
tinh ch6t, mric tlQ fung 1o4i chi phi d6 chgn phuong phdp vd ti€u thrlc phdn b6 hSp lf. Chi phi tra mrdc dugc ph6n

UO Aan vdo chi phi sdn xu6t tinh doanh theo phuong ph6p tluong thing.

Chi phi phii trfr

C6c khoin chi phi thUc t5 chua ph6t sinh nhrmg dugc trlch tru6c vdo chi phi sin xu6t, kinh doanh trong ndm di5

dim bdo khi chi phf ph6t sinh thUc t6 kh6ng g6y dQt bi6n cho chi phi sin xu6t kinh doanh tr6n co sd dim b6o

nguy6n tic phn hqp gita doanh thu vd chi phi. Khi c6c chi phi d6 ph6t sinh, n6u c6 ch€nh lQch vdi s5 da trfch, k6

toan ti6n hdnh ghi b6 sung hoflc ghi giim chi phi tuong img vdi phAn ch€nh lQch.



cONG ry cO pHAN cHiNG KHoAN QU6c rf noaxc cu, ' -'

s6:o euongNguy6n Du, 86o c6o tii chlnh

Oudn Hai Bi Tnme. Thanh ptr6 Ha NOi cho nd

V6n chri s& hii'u

V6n ttAu tu cria chri sd hiru tlugc ghi nhfln theo s6 v6n thUc g6p cria chri sd hiru.

C6 phiiSu quf ld c6 phiiSu do C6ng ty ph6t henh vi sau tl6 mua lqi. C6 phiiiu qu! tluqc ghi nh4n theo gi6 tri thgc ti5

vi trinh bdy trdn Bdng C6n OOi tri toan ld mQt khodn ghi ginm v5n chri sd ht'u. C6ng ty kh6ng ghi nhfln c6c khodn

Hi 06) khi mua, b6n, phdt hdnh ho[c hriy c6 phi6u qu]

Lgi nhu4n sau thuiS chua phdn ptr6i ta s6 lqi nhuan dr c6c ho4t tl$ng cria doanh nghiQp sau khi tril (') c6c khoin

diAu chinh do 6p dung tt6itO tfray ddi chinh s6ch k6 to6n vd didu chinh h6i t5 sai s6t trgng yi5u cria c6c ntrm trudc.

Lqi nhugn ,uu th,.ii cf,ua phin pi5i .O th6 tlu-o. c chia cho c6c nhd ctAu tu dga tr€n f! lQ g6p v6n sau khi dugc Dei

ffbi Adng cO d6ng th6ng iua, tiEi Odng Quan Tri ph6 duyQt vd sau khi dd trich lflp c6c quy du phdng theo DiAu lQ

C6ng ty vd c6c quy tlfnh cta ph6p lu$t Vi€t Nam.

CO trfrc phni tr6 cho c6c c6 dOng ttuqc ghi nhAn le khodn phdi tri trong B6ng Cdn A6i ti5 toan cria Cdng ty sau khi

c6 Nghi quyi5t chia c6 tric cria Dai hQi ddng c6 ct6ng C6ng ty.

Ghi nh$n doanh thu

Doanh thu cung ciip dich vq

Doanh thu cung cAp dich qr dugc ghi nhQn ttri k6t qui cta giao dich tl6 dugc x6c ttinh mQt c6ch tl6ng tin cfly'

Truong hqp viQc cung c6p iirh uu liCn qrr* d6n nhiAu n6m thi doanh thu ttuqc ghi nhQn trong n6m theo kiit qui

p6An .ine uie. aa rrJan thdnh vdo ngay lQn Bang c6n A6i ti5 toan cria ndm tlo. K6t qu6 cria giao dich cung cAp

ai.n uu dugc x6c dinh khi th6a mdn c6c tli6u kign sau:

- Doanh thu duqc xdc clinh tuong d6i cnac chfn;

- C6 khi ndng thu dugc lgi ich kinh ti5 ttr giao dich cung c6p dich ru tt6;

- X1cdinh rluqc phAn c6ng viQc d6 hodn thdnh vdo ngdy lQp Bing Can d6i k6 toan;

- X1cclinh dugc chi phi ph6t sinh cho giao dich vd chi phi tlti hoan thinh giao dlch cung cAp dich vu tt6.

phAn c6ng viQc cung cfp dich vu dE hodn thdnh tlugc x6c dinh theo phuong phdp etd'nh gi6 cdng vi9c hodn thanh.

Doanh thu vi viin kinh doanh, cii tric vd lqi nhudn daqc chia

Thu nhflp ph6t sinh tu ti€n lai dugc ghi nhfln trdn 86o c6o k6t qud kinh doanh tr6n co sd dOn tich. {id
CO tric, lgi nhuan dugc chia ilugc ghi nh{n khi C6ng ty tlugc quyAn nhfln c6 tuc hoflc dugc quydn nh0n lqi nhudn; rt]{
til viQc g6p v6n. I,.[uL|X

cfc kho:in thu6 iJf-
-<rhud hicn hdnh t;

Tdi san rhut5 vi c6c khodn thu6 ph6i nQp cho ndm hiQn hdnh vd c6c ndm tru6c dugc x6c tlinh bing s6 tiAn du ki6n

phdi nQp cho (hoflc dugc thu frbi *) ,o quun thu6, dga tr6n c6c mrlc thuti suAt va cdc lu0t thui5 c6 hiQu lWc di5n

ngny k6t thric k! k6 to6n nam.



cONG ry cO pHAN cHiNc KHoAN QUOC rf noANc cr,l

S6 ro Auong Nguy6n Du,

Cria C6ng ty Chfng khofn
- C6 phi6u

Cria ngu'di tlAu tu
^r ,.I- uo pnleu

4 TITN VA CAC KHO,A,N TI-IONG DI/ONG TIEN

-.:I len mat tal quy

Ti6n gti ngdn hdng

Ti€n grii cria nhd dAu tu vd giao dich chring kho6n

86o c{o tii ?,)'

/1-3$2

.i
-,!

i!"-
il n
'\,n

Hai Bd T Thdnh cho n6m tli chinh kiSt thric 31/l

GIA TRI KH6I LUqNG GIAO DICH CHTNG KHOAN THUC HIEN TRONG NAM
*-

ir
'-cR$'{\)"

\'0\91
.t\ aL\\.? \r\'-\'-.-\fh6i tuqng giao dich chimg Gie fii ktr6i luqng giao dich cfrr:mg\r.[

l-L-f- 4L--^ L:a- L^-- -x- 
'l-L^,(* +L'.^ LiA- +n-a nEm \\

kho6n thuc hiQn trong ndm khodn thuchiQntrong n6m

VNID

794.188.000

794.188.000

1.316.228.111.900

t.316.228.n 1.900

143.395.043 t.317.022.299.900

;b*t

46.760

46.760

143.348.283

143.348.283

3Ut2/20r2 0l/01/2012

VIID
8.660.598.614

56.781.225.r74.

12.643.669.882

\TND

9,980.601.412

s9.678.735.692

9.684.503.543

78.085.493.670 79.343.840.647

"\t(
l_tt.
/-Ll*
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cONc ry co pnAx cntrNc xnoAN euoc rf noANc cn
s6 :o ouong Nguy6n Du,

Oudn Hai Bd Tnme. Thanh ptr6 Ha NOi

"t:

B6o c6o tli chinh

cho ndm tdi chinh t<t5t tnric ngiy 3 lll2l2012

THUE vA cAc KHOAN PHAI THU NHA NUOC

thu6 Thu nhSp doanh nghiQp

TAr SAN C6 DINH nilU niNH

311r2/20t2 0t/01/20t2 .\
ic
n\ +

l,c
,, /'&
/*r
-i//,
/t,1,

u'
{lr

\

\TND

1.387.314.680

VI{D
L398.832.030

1.387.314.680 1.398.832.030

NGUYEN GIA
Sti du tlAu nlm
Sii teng trong ntrm

- Mua s6m mdi

Sii gi6m trong n5m

- Thanh lyi, nhuqng b6n

sd du cu6i nlm
cIA rRI HAO MON r,Ov Xf
s6 du tliu nam

Si5 tang trong n5m

- Trich khdu hao

Sii gi6m trong nim
- Thanh lf, nhugng b6n

Sii du cuiii nlm
GIA TRI CdN LAI
Sii du dAu nlm
Sii du'cu6i nlm

Phuong tiQn vfln tdi,
truyAn ddn

VND

r.623.734.000

t.623.734.000

thii5t bi van phOng

\,rND

4.415.852.943

74.649.000

74.649.000

(72.4s2.600)

(72.4s2.600).

4.418.049.343

c0ng
VND

6.039.586.943

74.649.000

74.649.000

('t2.4s2.600)

(72.4s2.600)

6.041.783.343

583.414.958

270.622.344

270.622.344

3.922.815.090

258.835.967

258.835.967

(70.037.s40)

(70.037.540)

4.trr.613.517

4.506.230.048

529.458.31r

529.4s8.311

{70.037.s40)
(70.037.540)

4.965.650.819854.037.302

1.040.3t9.042 493.037.8s3 1.533.356.895

769.696.698 3A6.435.826 r.076.132.524



cONG ry cO pHAN cHONG KHoAN eu6c rf HoANc cIl,
SO :O Ouong Nguy6n Du,

"t:

86o c6o tiri chinh

Qudn Hai Bd Tnms, Thdnh ph6 Ha NOi cho ndm tdi chinh t6t ttl:c neity 3Vl2l20l2

TAI SAN CO DINH VO HINH

PhAn m6m giao

dich, k6 to6n

VIID

1.6s5.149.470

240.000.000

240.000.000'

1.89s.149.470 1.89s.149.470

c0ng
VND

1.6s5.149.470

240.000.000

240.000.000

il

'B
i/,j
l*L!
\ otl

" \il

R)\

NcuvEN crA
56 du aiu nxm

56 ung trong nim
- Mua sim m6i

Sii gi6m trong nIm
sii ou'cu6i ntm
crA rRI HAo MON t BY rn
56 au eAu nlm
56 t5ng trong ntrm

- Trich khAu hao

Sii ginm trong nIm
Sii du cuiii nIm
GIA TRI CON LAI
sii au tliu nem

sii du cudi nrm

r0 . cAc KHoAN EAU TttTAI CHiNH DAI HAN

DAu tu chri'ng khof n dii h4n

- Cd phi6u Cdng ty c6 phAn kho6ng sdn Mangan (21.719 cp)

DAu tu dii h4n khic

- G6p v6n vdo Cdng ty CP C6ng nghiQp Kho6ng sin Vf Xuy6n

- G6p v6n vdo DA xu ly nu6c thai Tt Son vdi cdng ty CP DAu

tu Xdy dung vd Thuong m4i Phri DiAn

Du phdng giim gi6 dAu tu tdi chinh ddi h4n

1.149.179.938

271.985.280

271.985.280

1.149.179.938

27t.985.280

271.98s.280

1.421.165.218 t.421.t65.218

505.969.532 505.969.532

473.984.2s2 473.984.252

3t/12120t2 0ll0u20t2
VITD

280.569.496

280.s69.496

28.350.000.000

3.000.000.000

25.350.000.000

(98.129.896)

VND

280.569.496

280.569.496

3.000.000.000

3.000.000.000

(132.880.296)

28.s32.439.600 3.t47.689.200



cONG ry cO nHAN cH(tNG KHoAN euoc rE HoAnc iln
S6 :O Auong Nguy6n Du,

zl.

Bdo cdo tli chfnh

Oudn Hai Bd Tnms. Thanh otr6 ga NOi cho nf,m tdi chinh kiit thtc nedy 3Ul2/2012

n cHr PHi TRA rRr/oc DAI HAN

56 du dAu nam

56 tang ffong nam

SO Oa t6t chuy6n vio chi phi sin xu6t kinh doanh trong n6m

56 du cu6i nlm

Trong tI6 chi ti6t s6 du cu5i ntrm bao gdm:

Chi phf hodn thiQn vdn phdng, hQ th6ng m4ng

Chi phi tri trudc ddi h4n kt6c

TITN NQP QUY H6 TRq THANH TOAN

-. ). .i
I len n9p Dan oau

-.1 ^ ,,1
Iren nQp Do sung

Ti6n lAi phdn b6 trong nf,m

Sii ou cuSi nim

THUE VA CAC KHOAN PHAI NQP NHA NUOC

t-,
I hue I hu nnap ca nnan

NAm 2012 Nbm 2011

\TND

226.707.414

602.672.573

(212.737.197)

\TND

469.261.843

25.856.000

(268.4r0.833)

616.642.386 226.707.010

3t/12t2012 0t/01/2012

4*q{
/ "-a

t!?

'irt{
..1 1-l

:at$'
,{.\g!

--F-
:'{ru F

-=

VIID
559.688.885'

s6.9s3.501

VND

t02.542.485

124.164.525

616.642.386 226.707.ofi

12

3t/1212012 0t/0t/2012

VNID

120.000.000

3.910.452.713

345.333.827

VIID
120.000.000

3.662.353.265

145.089.825

4.375.786.540 3.927.4$.A90

13

3t/12/20t2 0U0U2012

VND

20.143.10 1

\TND

16.995.536

20.143.101 16.995.s36

quy6t to6n thu6 cta Cdng ty sE chiu sU ki6m tra cta co quan thu6. Do vipc 6p dpng luflt vd c6c qui AM ve tfrut5

d6ivOi nhi6u lo4i giao dich kh6c nhau c6 th6 dugc gidi thich theo nhiAu c6ch kh6c nhau, s6 thuti tlugc trinh bny

trOn B6o c6o tdi chinh c6 th6 bi thay d6i theo quy6t dinh cta co quan thu6.



cONG ry cO pHAN cHiNc KHoAN QUOc tf noANc iIa
so:o ouong Nguydn Du, 86o c6o tdri chinh

euan Hai ge fig, thenh ph6 Ha NOi cho nam tdi chinh k6t thrlc ngdy 3ll12i2012

14. CHIPHiPHAITRA
3Ut2l20t2 0110t/2012

Trich trudc chi phi ti€n tliQn vi th6ng tin li6n l4c

Chi phi giao dich phni fri HNX vd HOSE

Trich trudc chi phi luong thudng cu6i nam

Chi phi phdi trd kh6c

rs . c/ic KHoAN PHAI TRA, PHAI NQP NGAN H4N KHAc

Kinh phi c6ng dodn

Ilhan ky quy, ky cugc ngAn h4n

v6N oAu rU ctn cHO sd HtIu

Bflng d6i chi6u bi6n dQng cta v6n ch& sO hii'u

V6n dAu tu cria

chir sd htu ^i . .,<
uo Dnleu

VND

NAM 2011

Si5 du tliu nim
LEil16 trong nim

Mua c6 phi6u qu!

56 du cuiii nlm
NAM 2012

Ldill5 trong n6m

s6 au cu6i nim

Chi ti6t v6n ddu tu cria cht s& hitu

Cdng ty CP Qu6c Ti5 Hodng Gia

C6ng ry CO phAn SPM

Vdn g6p cria d6i tuqng kh6c

Tn lc

-s (%)

5,Iayo

5,00o

90,000h

l00o/o

-

VNID.

30.641.804

t59.652.37r

60.000.000

VIID
60.000.000

1 8.156.149

600.000.000

44.000.000

250.294.175 722.t36.149

3t/t2/2012 0r/01/2012

VND

12.t60.s65

12.643.669.882

VND

8.493.790

9.647.6s9.153

t2.6s5.83U447 9.656.152.943

1.6

a)

135.00e.000.000

Lqi nhuan chua
. t.
nol

- 17.451.279.477

- fi 0.455.603.359)

VND

152.451.279.477

( r0.455.603.35e)

\TND VNID

b)

s.715.000.000 5.715.000.000

r35.000.000.000 (s.7rs.000.000) 6.995.676.118 136.280.676.118

109.801.s48 109.801.548

135.000.000.000 (s.7r5.000.000) 7.105.477.666 136.390.477.666

cu6i nam DAu n6m

\TND

6.7s0,000.000

6.750.000.000

121.500.000.000

Tv le

(%)

5,00yo

5,00vo

90,00yo

VND

6.750.000.000

6.750.000.000

121.500.000.000

r3s.000.000.000 l00o/o 135.000.000.000



cONG ry cO pHAN cHiINc KHoAN QUOc rf noANc cra

S6 ro Oucmg Nguy6n Du,

"t:

86o c6o tii chfnh

Oudn Hai Bd Tnms. Thdnh oh6 Hd NOi cho ndm tdi chinh k6t thtc neity 3U12/2012

c) C6c giao dich vd v6n vfi c6c chri s0 hilu vi phdn ptr6i c6 tri'c, chia tgi nhu$n

Ndm nay

\TND

N[m tru6c

V6n dAu tu cira chri sd hiru
..,! , -:- von gop dau nam

- Viin g6p cutii ndm

Cd phi6u

36 luqng c6 phi6u ttang lc! ph6t hdnh

Sd luqng cd phi6u dd bdn ra cdng chring

- C6 phi6u ph6 thdng

56 luqng c6 phi6u duqc mua l4i

- Cii phiiiu ph6 th6ng

Sd luqng c6 phi6u clang luu hdnh

- Co phiiiu phd th6ng

MQnh gi6 c6 phil5u dE luu hdnh (VND)

DOANH THU HOAT DQNG KINH DOANH CHfNG KHOAN

Doanh thu ho4t tlQng kinh doanh chrfi'ng khodn

Trong d6:

- Doanh thu ho4t clQng m6i gidi chtmg kho6n

- Doanh thu hogt dQng dAu tu chring kho6n, g6p vt5n

- Doanh thu ho4t tlQng tu v6n

- Doanh thu kh6c

Doanh thu thuAn vG hogt dQng kinh doanh

CI{I PHi HOAT DQNG KINH DOANH CHLING KHOAN

Chi phi ho4t dQng m6i gidi chring kho6n

Chi phf hoat ctQng dAu tu chimg khoiin, g6p v6n

Chi phi ho4t dQng tu vAn

Chi phi ho4t tl$ng luu h-i chimg kho6n

Chi phi d1t phdng

Chi phi khdc

Chi phi tr.u'c ti6p chung

- Chi phi nhdnviAn

- Chi phi vdt li€u, c6ng clt dqtng c4

- Chi phi khiiu hao tdi san cii dirtt
- Chi phi dich vu mua ngodi

- Chi phi khdc bdngfiin

9.734.080.773 16.523.006.840

Ndm 2012 N6m 201I

135.000.000.000

135.000.000.000

;,35.000.000.000

^ i.uuol naln

VNID

135.000.000.000

t 35.000.000.000

t 3s.000.000.000

DAu ndm

t7

13.500.000

13.500.000

13.500.000

3 17.500

317.500

13.182.500

t 3.182.500

10.000

Nnm 2012

13.500.000

13.500.000

t 3.500.000

\TND

9.734.084.773',

2.779.125.433

129.963.269

1.092.954.544

s.'732.037.527

16.523.006.840

6.500.864.921

33 .727 .7 66

s49.090.908

9.439.323.245

l8

VND

922.157.322

14.328.726

18.482.162

210.995.722

(8s.412.626)

319.s61.974

4.081.320.587

1.389.316.502

155.932.872

317.519.32s

1.825.264.765

393.287.123

VNID

2.297.986.873

450.400.103

185.244.364

344;700.621

( 168.165.s07)

t7 5.514.781
'7 .152.999.481

2.846.434.951

324.401.7 3 5

3 32.410.476

3.420.649.I 59

229.1 03. I 60

5.48r.433.867 10.438.680.716



cONc rv cO pnAN cHtrNG xnoAx QUoc rf HoANc cr,l
s5 :o euung Nguy6n Du,

"t:

B{o c6o tii chinh

Oudn Hai Bi Tnme. Thenh ph6 ga NOi cho ndm tdi chinh tt5t tnric neily 3Vl2l20l2

le . cHr PHi QUAN Lf DOANH NGHTEP

Chi phi nhdn vi6n qudn l1i

Chi phi vat lieu, c6ng cr,r dpng cg

Chi ph{ kh6u hao tii sdn c6, ainn
r, t,

I nue, pnl va l9 pnl

Chi phi ds phdng

Chi phi dich vU mua ngoii
Chi phi kh6c bing tidn

NIm 2012 NAm 2011

VND
1.919.703.960

96.780.614

483.924.266

3.000.000

1.321 .167 .257

8.978.061

VND
3.306.625.810

148.095.368

449.854.431

3.000.000

I 1.000.000.000

t.213 .7 r7 .373

33.584.893

3.833.s54.158 16.1s4.877.87s

THUE THU NHAP DOANH NGHIDP

Thu6 thu nh$p doanh nghiQp hiQn hinh

T6ng lqi nhufln k6 to6n trudc thu6

C6c khodn tliAu chinh tSng

- Cdc khodn diiu chinhtdng (chi phf kh6ngdugc tt)
C6c khoin tli€u chinh gi6m

- Cd nlc, tqinhudndwqc chia

T6ng thu nhflp tinh thui5

- Thu nhQp tinh thud cdn lqi

Thu6 su6t thuiS thu nhflp doanh nghiQp

Chi phl thu6 Thu nhQp doanh nghiQp tinh tr€n thu nhflp chiu thui5

vi thu6 suAt nam hiQn hdnh

Chi phi thuii thu nhf p doanh nghipp hiQn hinh

thuti Thu nhflp doanh nghiQp phdi nQp dAu ndm

Thu6 thu nhflp doanh nghiQp dd n6p trong nim

Thu6 Thu nh{p doanh nghiQp phni nQp cu6i nIm _c-.38?.3r 4i!!)_ (1.398.832.030)

NAm 2012 Nem20ll
VNID

121.318.898

(75.24e.s00)

(7s.249.s00)

46.069.398

46.069.398

25%

11.517.350

VND
( 10.28s.3 80.400)

I1.000.000.000

I 1.000.000.000

(33.727.766)

(33.727.766)

680.891.834

680.891.834

25%

170.222.959

-:-tlfi

:.
l{1

't\9$l
J\) J

'$H 
Kt

'ilm'
tK,t:--

11.517.350 170.222.959

( 1.398.832.030) (1.4s8.324.193)

(r 10.730.196)



cONG ry cO pHAN cH(tlcc KHOAN euoc rf HoANc cra
s6 :o ouung Nguy6n Du,

Qu0n Hai Bd Tnme, Thenh pfr5 fta NOi

"t:

86o crio tii chinh

cho ndm tdi chfnh t6t ttnic ngdy 3 lll2/2012

2t LAr co sAN rRnN cO pnrfu

ViQc tinh toSn l6i co bin tr6n c6 phi6u c6 th6 phdn ph6i ctro cdc c6 il6ng sd htu c6 phan ph6 th6ng cria Cdng ty
dugc thgc hiQn dga tr6n c6c sl5 lieu sau :

NAm 2012 NAm 20l l

T6ng lqi nhufln sau thui5

Lgi nhufln phan b6 cho c6 phiiiu ph6 thdng

C6 phii5u ph6 ttrOng luu hdnh binh qudn trong nam

Lf,i co bin tr6n c6 phi6u

cONc cV TAr cHiNH
C6c logi c6ng c$ thi chfnh cria C0ng ty

VTID

109.801.548

109.801.548

13.182.500

'\rND
(10.4s5.603.3s9)

(10.4ss.603.359)

13.500.000

(774)

Gi6 tri sO kii toan

3l/12/2012 0l/0U2012

Gi6 g6c Du phdng

\rND VI.ID

Gi6 e6c Dtr phong

VI{D 'fND
Tii s{n tii chinh
Ti€n vd c6c kho6n
tuong ttuong ti€n

Phdi thu kh6ch hang

Phai thu hoat d0ng

giao dich chimg

DAu tu ngin h4n

DAu tu ddi h4n

78.085.493.670

701.250.000

43.538.471.908

222.469.251

28.630.569.496

(1 1.000.000.000)

(l3 r,414.8s 1)

(s8.1 29.896)

79.343.840.647

42.679.342.88s

530.609.977

3.280.569.496

- \\-i;\.>.,^| ,'4
- Jiiiill

(l 1.000.000.0661 ' 
vnq \

NAN VAi

(182.077.077rrYs)
(t32.880.2e6)y

151,t78.254.325 (11.229.544.7 47\ 125.834.363.005 (11.s14.9s7.373)

ci6 tri s6 ki5 toan

3Ut2/2012 0t/01/2012

Ng phni tri tAi chfnh

Phai tra ngudi bdn

Chi phf phni trd

Phai tri ktdc

\TND

250.294.t75

12.6s5.830.447

\,TND

5.225.000

722.156.149

9.656.152.943

12.906.124.622 10.383.s34.092

Do Th6ng tu 21012009/TT-BTC vit cdc quy dinh hiQn hdnh y€u cAu trinh bdy 86o c6o tdi chinh vi thuyi5t minh

th6ng tin A6i vOi c6ng cp tdi chinh nhung kh6ng dua ra c6c hu6ng ddn tucng duong cho viQc et6nh gi6 vd ghi nhfln

gi6 tri hqp lf cria c6c tdi sdn tdi chfnh vd ng phii trd tdi chinh, ngo4i trir c6c khoin trich lip dg phdng ng phii thu

kh6 ddi vd dr,r phong ginm gi6 c6c khodn ddu tu chimg khoan tld dugc n€u chi tiiit t4i c6c Thuy6t minh li6n quan,

Do d6, C6ng ty chua d6nh gi6 giatri hqp lf cria tdi san tdi chinh vd ng phdi tri tdi chinh tpi ngdy k6t thric niOn d0

ki5 toan



cONG Ty co eHAN cHilNG KHoAN euoc rf uoAi.tc cn
s6 :o ouong Nguy6n Du,

Oudn Hai Bi Tnme, Thenh ptri5 Ua NOi

"t:

Brio c6o tdi chfnh

cho ndm tdi chfnh t6t tntc nsdy 3 l/12/2012

Quin lf rfri ro tiri chfnh
Rrii ro tdi chinh cta Cdng ty bao g6m rui ro thitudng, rui ro tfn dqrng vd rui ro thanh khoin. Cdng ty tld xdy dlmg

hp thOng ki6m so6t nh6m dam b6o sy cdn bing d mrlc hgp lf gita chi phi rui ro ph6t sinh vd chi phi quin lf rui ro.

Ban Gi6m tl6c Cdng ty c6 tr6ch nhiQm theo d6i quy trinh quin lf rui ro A6 aam bio sy cdn bing hqp ll gita rui ro
. , .;.

va Klem soat rul ro.

Rrti ro th!tvdng

Hoqt dgng kinh doanh cria Cdng ty sd chri yi5u chiu rui ro khi c6 sg thay d6i vA gia, tf gie h6i do6i vd ldi su6t.

I .,
Kul ro ve gta:

COng ty chlu rti ro v€ gi6 cta c6c cdng cp v6n ph6t sinh tu cdc khodn dAu tu c6 phiiiu ngin h4n vd ddi han do tinh
kh6ng chic chan vA gi6 tuong lai cria cd phi6u dAu tu. C6c khoin dAu tu c6 phi6u ddi han tlugc nim git vdi mlrc

ttfch chi6n lugc 16u ddi, t4i thdi di6m ti5t tnnc nim tii chinh C6ng ty chua c6 ki5 ho4ch bdn cfc khoin clAu ff niy.

t., ..tj . ! ,'
Kur ro ve ry gra nor ooal:

C6ng ty chiu rui ro vC ty'gi6 do gi6 tri hqp lj cria c6c ludng ti6n trong tuong lai cria mQt c6ng cU tdi chinh s€ bitin

ttQng theo nhtng thay d6i cria t! gi6 ngopi tQ khi c6c khodn vay, doanh thu vd chi phi cria Cdng ty ttugc thpc hiQn

bing tlon vi ti6n t€ kh6c vdi it6ng Vipt Nam.

Rrii ro vA l6i su6t:

C6ng ty chiu rui ro vC Ei su6t do gi6 tri hgrp lf cria c6c ludng tidn trong tuong lai cria mQt c6ng cr,r tii chfnh s€

bii5n <tQng theo nhirng thay tt6i cria ldi su6t ttri trudng khi Cdng ty c6 ph6t sinh c6c khoan ti6n grii c6 hoflc khdng

c6 lcj'hpn, c6c kho6n vay vd ng chiu ldi su6t thn n6i. Cdng ty quan lf rui ro ldi su6t bing c6ch phdn tich ttnh hinh

canh tranh tr€n thi trudng tl6 c6 tlugc cdcldisudt c6 lgi cho mpc dfch cria C6ng ty.

Rfii ro tfn dryng

Rrii ro tin dqng ld rrii ro md mQt b€n tham gia trong mQt cdng cp tdi chfnh ho{c hqp ddng khdng c6 khA n6ng thgc

hipn dugc nghTa vu cria minh d6n <t6n t6n th6t vA tdi chfnh cho C0ng fy. Cdng ff c6 c6c rui ro tin dpng tir ho4t

d6ng rlqng sdn xu6t kinh doanh (chri yiiu e6i vOi c6c khoan ph6i thu kh6ch hdng) vd ho4t tlQng tdi chinh (bao gdm

ti6n grii ngAn h2rng, cho vay vd c6c cdng cp tdi chinh kh6c).

I //.\
r/+{Q/
,ll
=l,*\
\0.,Tir I ndm

Ir0 xuong

Trdn I ndm
-toen ) nam TrCn 5 n[m

T4i3llt2l20l2
Tidn vd c6c khodrn

tuong duong tiCn

Phdi thu kh6ch hdng

Phdi thu ho4t tlQng

gd chimg khodn

DAu tu ngin h4n

DAu tu dii h4n

\TND

78.085.493.670

701.250.000
32.s38.471908

91.054.400

\TND

28.s32.439.600

\TND

c0ng

\TND

78.085.493.67A

701.250.000
32.s38.47t,908

9l.054.400

28.532.439.600

117.4t6.269.978 28.532.439.600 139.948.709.578

Tqi0l/01/2012
TiAn vd c6c khoin
tuong duong tiAn

Phdi thu hoat d0ng

gd chimg kho6n

EAu tu ngan h4n

DAu tu ddi han

79.343.840.647

31.679.342.885

348.532.s00

3.147.689.200

79.343.840.647

31.679342.885

348.532.900

3.r47 .689.200

111.371.716.432 3.t47.689.200 1t4.519.405.632



cONG Ty cO pHAN cHUNG KHoi.N euoc rE soANc cr.l
SO :O Auong Nguy6n Du,

Oudn Hai Bd Tnme, Thanh pn6 ga NOi

"a
86o c6o tii chlnh

cho nim tdi chinh ktSt thric nedy 3Ul2/2012

Rrti ro thanh khortn

Rii ro thanh kho6n ld rui ro COng ty g{p kh6 khAn khi thgc hiQn c6c nghla w tdi chinh do thii5u viin. Rrii ro thanh

khodn cria Cdng ty chri yiiu ph6t sinh tu viQc c6c tdi san tdi chinh vd nq phdi tri tdi chinh c6 c6c thdi di6m d6o han

kh6c nhau.

Thdi han thanh to6n cta c6c khodn ng phdi trd tii chlnh dga tr6n c6c kho6n thanh to6n dtr kii5n theo hqp el6ng

(tr€n co sd ddng ti€n cria c6c khodn gtic) nhu sau:

Tir I nlm
rd xutine

TrOn I nim
it6n 5 nim Tr€n 5 nlm c0ng

\TND

250.294.175

12.655.830.447

T4i3l/12/2012

Chi phi phii ffn

PhAi tri kh6c

VNID

2s0.294.175

t2.655.830.447

VIID VNID

12.906.124.622

T4i0l/0112012

Phei tra ngudi b6n

Chi phi phei fia

Phdi trd kh6c

5.225.000

722.156.149

9.656.152.943

5.225.000

722.156.149

9.656.152.943

t2.906.124.622

10.383.534.092 10.383.534.092

Cdng ty cho ring mric tl$ tflp trung rui ro ttdi vdi viQc hi ng li th6p. C6ng ty c6 khd ndng thanh to6n c6c thodn nOz-oifi

dt5n h4n fil ddng tiAn tu ho4t ilQng kinh doanh vi ti6n thu ttr c6c tdi sdn tdi chlnh d6o han. ',;;;,
n " CAC KHoAN TIiN, TI.'oNG EIJONG TITN CONG TY NATT,T CI{I NHUNG TTTONC

DUNG

3711212012

VND

t2.643.669.882C6c khoin tiAn nhfln ky qu!, Si cugc

Dr/gc 56icuttHtf
) !c H.vrJ

1i CHINH I
0t/01/20t2_*,9'o

VNDo',-__

s.647.6ss.lsre

24

12.643.669.882 9.647.659.1s3

NHITNG SV'KIPN PHAT SINH SAU NGAY KET THUC XV r<N TOAN NAM

Kh6ng c6 sU kiQn trqng y6u ndo xdy ra sau ngdy l4p 86o c6o tdi chinh ddi hdi tlugc di6u chinh hay c6ng b5 trOn

86o c5o tdi chinh.
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cONG Ty cO pHAN cHrrNG KHoi,N eu6c rf noANc cIe
SO :O Auong Nguydn Du,

Qudn Hai Bd Trrmg, Thanh ptriS Ha NOi

"a
B6o c6o tdri chinh

cho ndm tdi chinh k6t thric neitv 3Vl2l20l2

26 . NGHrlDp VU VA 56 DrIVoI CAC nEX Lrf,N QUAN

Giao dich vdi c6c bdn li€n quan kh6c nhu sau:

Thu nh4p cta Ban Gi6m diic

Ndm 2012 Ndm 201I

\rIiD
409.200.000

VNID

s 16.000.000

27 . 56 LrEU SO SAr.qn

S6 tieu so s6nh ln s5 ligu tr6n B6o c6o tdi chinh cho ndm tdi chinh k6t thric ngdy 31 th6ng 12 nim 2011, ttd dugc

C6ng ry TNHH Dich vr,r Tu vAn Tdi chfnh Ki' toan vd Kii5m to6n (AASC) ki6m todn.

$Qovdn 
Tdng Gi6m d5c

Ldp, nsqy I0 thdng 0l ndm 2013

th

il

t/ 1,.--:--'-"/
g./ C0l{GTf \r:{ iij-':,i; \il

*luifzue rHo,{

*gb{nnr'rncrn

Ngd Hn Chl,F
K€ to6n tru0ng


