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I. Thông tin chung 

1. Thông tin khái quát 

‐ Tên giao dịch:    OCS Joint Stock Company 

‐ Giấy CNĐKKD số:  Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 
48/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
cấp ngày 29 tháng 12 năm 2006. 

‐ Vốn điều lệ:    300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng 

‐ Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 

Địa chỉ: Tầng 1&7 - Tòa nhà Trung Yên Plaza (Tòa nhà 
OceanGroup) Lô O17 - Khu Ðô thị mới Trung Yên, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

‐ Số điện thoại:    (84.4) 3772 6699 

‐ Số fax:     (84.4) 3772 6763 

‐ Website:    www.ocs.com.vn 

2. Quá trình hình thành và phát triển 

Là một thành viên của Tập đoàn Đại Dương, Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương 
(OCS) chính thức được thành lập và hoạt động theo Giấy đăng ký kinh doanh số 
0103015027 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 22 tháng 12 năm 2006 
và Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 48/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2006, với Vốn điều lệ ban đầu là 50.000.000.000 
VNĐ (năm mươi tỷ đồng). Kể từ đó đến nay, Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương đã 
liên tục phát triển và trải qua nhiều mốc sự kiện quan trọng: 

‐ Ngày 07/02/2007: Trở thành thành viên thứ 40 của Sở GDCK Hà Nội. 

‐ Ngày 17/07/2007: Trở thành thành viên thứ 56 của Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh. 

‐ Ngày 16/03/2009: Vốn điều lệ của OCS  tăng từ 50.000.000.000 VNĐ lên 150.000.000.000 
VNĐ theo Giấy phép số 209/UBCK-GP của UBCKNN. 

‐ Ngày 25/03/2009: Chuyển trụ sở chính từ số 18 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận 
Hoàn Kiếm, Hà Nội về số 04 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội. 

‐ Ngày 21/07/2009: Được chấp thuận là thành viên giao dịch trực tuyến tại Sở GDCK TP.Hồ 
Chí Minh theo Quyết định số 73/QĐ-SGDHCM. 

‐ Ngày 06/01/2010: Chi nhánh Sài Gòn chính thức đi vào hoạt động tại địa điểm số 185-187 
Nguyễn Thái Học, phường Phạm Ngũ Lão, quận I, TP.Hồ Chí Minh theo Quyết định số 
07/QĐ-UBCK của UBCKNN. 

‐ Ngày 21/01/2010: Vốn điều lệ của OCS  tiếp tục tăng từ 150.000.000.000 VNĐ lên 
300.000.000.000 VNĐ và bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán theo Giấy 
phép số 296/UBCK-GP của UBCKNN. 
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‐ Ngày 07/04/2010: Được chấp thuận tham gia giao dịch trực tuyến tại Sở GDCK Hà Nội 
theo Quyết định số 209/QĐ-SGDHN. 

‐ Ngày 26/04/2010: Được Sở GDCK Hà Nội công nhận là thành viên giao dịch trái phiếu 
Chính phủ chuyên biệt theo Quyết định số 234/QĐ-SGDHN. 

‐ Ngày 06/08/2010: Trở thành công ty chứng khoán thứ 13 được UBCKNN chấp thuận đăng 
ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến theo Quyết định số 640/QĐ-UBCK. 

‐ Ngày 24/11/2010: Được chấp thuận tham gia giao dịch trực tuyến thị trường đăng ký giao 
dịch (UPCOM) tại Sở GDCK Hà Nội theo Quyết định số 859/QĐ-SGDHN. 

OCS hướng mục tiêu trở thành công ty chứng khoán đa năng, lấy các hoạt động dịch vụ 
làm nền tảng với phương châm luôn hướng tới khách hàng, phấn đấu trở thành công ty 
chứng khoán được xếp hạng trong số những công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam và 
có tên tuổi trên thị trường chứng khoán khu vực. Với chiến lược cạnh tranh dựa trên những 
giá trị cốt lõi và luôn tạo ra sự khác biệt, OCS đảm bảo luôn thỏa mãn và làm hài lòng 
những yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, của các cổ đông. 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

 OCS  được thực hiện các loại hình kinh doanh sau đây:  

1. Môi giới chứng khoán 

2. Tự doanh chứng khoán 

3. Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán 

4. Bảo lãnh phát hành chứng khoán  

5. Lưu ký chứng khoán 

 Địa bàn kinh doanh: Công ty tập trung phát triển các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu tại Hội 
sở ở Hà Nội và Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh. 

 Hội sở: Tầng 1&7 - Tòa nhà Trung Yên Plaza (Tòa nhà OceanGroup) 
Lô O17 - Khu Ðô thị mới Trung Yên, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

 Chi nhánh Sài Gòn: Tầng M, toà nhà Central Park, số 117 Nguyễn Du – Bến 
Thành    – Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh. 

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

 Mô hình quản trị 

Công ty được tổ chức theo mô hình công ty cổ phần, đứng đầu là Đại hội Đồng cổ đông; Ban Kiểm 
soát, Hội đồng Quản trị; Ban Điều hành đứng đầu là Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc. 

 Cơ cấu bộ máy quản lý 
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 Các công ty con, công ty liên kết: Không có 

5. Định hướng phát triển 

 Mục tiêu phát triển của Công ty 

Phấn đấu trở thành một trong hai mươi công ty chứng khoán hàng đầu của Việt Nam, từng 
bước hướng ra thị trường tài chính khu vực châu Á Thái Bình Dương. OCS là một công ty 
định hướng theo khách hàng, do nhân viên làm chủ. OCS mong muốn cung cấp cho các 
khách hàng những dịch vụ có chất lượng tốt nhất, tạo ra giá trị thặng dư cho các đối tác liên 
quan và có những đóng góp tích cực được cộng đồng tôn trọng. 

 Các mục tiêu đối với xã hội và cộng đồng của Công ty:  

Xây dựng hình ảnh Công ty văn minh, lịch sự. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân 
thiện hòa đồng. Tham gia các chương trình ủng hộ từ thiện, giao dục, các chương trình thể 
thao, ca nhạc.… 

6. Các rủi ro 

Với thống kê trong hơn 100 công ty chứng khoán trên thị trường, riêng  năm 2012 có tới hơn 
50% các công ty chứng khoán bị thua lỗ, nếu tính lỗ lũy kế thì con số lên trên 70%, 11 công ty 
chứng khoán vào diện kiểm soát đặc biệt và 3 công ty vào diện kiểm soát; đáng chú ý, có 4 
công ty chứng khoán đã rời bỏ thị trường, điều này cho thấy hoạt động kinh doanh chứng 
khoán đang phải đối đầu với rất nhiều thách thức và rủi ro. 

Hội đồng quản trị 

Đại hội đồng cổ đông 

Ban kiểm soát 
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Trên cơ sở đánh giá một cách toàn diện và xây dựng cơ sở cho định hướng hoạt động của Công 
ty, OCS nhận thấy những rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty như sau: 

 Rủi ro hoạt động 

Rủi ro hoạt động có thể xảy ra trong mọi nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán như môi giới, 
tư vấn - phân tích, đầu tư ... gây tổn thất về uy tín và tài sản của Công ty. Rủi ro này xuất 
phát từ các nhân tố như: như đội ngũ nhân viên, hệ thống công nghệ của công ty, các tác 
động khách quan khác. Trong đó có một số trường hợp như nhân viên gian lận, môi giới 
giả mạo chữ ký khách hàng hay của công ty để rút tiền, đặt nhầm lệnh, tự doanh dùng tiền 
của công ty mua chứng khoán bên ngoài và bán lại cho công ty để hưởng chênh lệch…. 

Việc kiểm soát rủi ro hoạt động luôn được Công ty chú trọng và ưu tiên hàng đầu. Công ty 
đã xây dựng, ngày càng hoàn thiện hệ thống quy trình nghiệp vụ toàn công ty theo hướng 
ISO hóa, kết hợp với hệ thống máy móc và công nghệ phần mềm hiện đại từng bước nâng 
cấp nhằm đáp ứng tốt nhất, tiện lợi nhất cho khách hàng khi giao dịch tại Công ty và đề cao 
hoạt động kiểm soát rủi ro ở tất cả các cấp. Bên cạnh đó, Công ty thường xuyên đào tạo, 
nâng cao nghiệp vụ và đạo đức cho các cán bộ công nhân viên Công ty. 

 Rủi ro tín dụng 

Rủi ro tín dụng xảy ra khi Công ty có khả năng không thu được nợ hoặc khách hàng không 
thực hiện nghĩa vụ hợp đồng dẫn đến các tổn thất về tài cính cho Công ty. Rủi ro này nảy 
sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ ký quỹ (margin) cho khách hàng, nhiều công ty đã 
phải chấp nhận khoản lỗ lớn vì nắm giữ một lượng lớn cổ phiếu thị giá thấp hơn giá gốc 
khi khách hàng chối bỏ trách nhiệm nộp thêm tiền vào tài khoản. Giao dịch ký quỹ là một 
công cụ tốt để cạnh tranh và hỗ trợ cho cuộc chạy đua giành thị phần nhưng cần quản trị rủi 
ro này tốt để đảm bảo tránh được khoản lỗ lớn. Công ty có chính sách tín dụng phù hợp và 
thường xuyên theo dõi tình hình để đánh giá xem Công ty có chịu rủi ro tín dụng hay 
không. Công ty không có bất kỳ rủi ro tín dụng trọng yếu nào với các khách hàng hoặc đối 
tác bởi vì các khoản phải thu của Công ty đều có tài sản đảm bảo. 

 Rủi ro thanh toán 

Là việc Công ty bị thiếu hụt số dư tiền hay chứng khoán trên tài khoản để thanh toán cho 
các giao dịch trong ngày. Rủi ro này xảy ra cho phép khách hàng sử dụng đòn bẩy tài chính 
cao mà chưa đặt nặng yêu cầu quản trị rủi ro nên phải gánh chịu các khoản lỗ khi khách 
hàng mất khả năng thanh toán; cũng có trường hợp công ty muốn gia tăng lợi nhuận trong 
khi nguồn tài chính hạn hẹp bằng cách vay vốn ngân hàng phục vụ hoạt động cho vay ký 
quỹ, trường hợp này rủi ro của Công ty chứng khoán sẽ lớn hơn do sử dụng đòn bẩy tài 
chính; hay dùng tiền và chứng khoán trong tài khoản ít giao dịch để bù đắp giao dịch tạm 
thời, điều này hết sức rủi ro khi khách hàng giao dịch trở lại hay rút tiền. Với chính sách 
thận trọng và việc kiểm soát chặt chẽ trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính, nên trong 
năm 2012 rủi ro thanh toán được Công ty kiểm soát tốt, không phát sinh rủi ro thanh toán. 
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 Rủi ro thanh khoản của thị trường 

Khi thanh khoản biến động bất thường và đột ngột thì rủi ro là rất lớn với nghiệp vụ tự 
doanh, cho vay ký quỹ hay trong tương lai là các hoạt động vay mượn chứng khoán và sản 
phẩm quyền chọn của công ty chứng khoán. 

Rủi ro thị trường là rủi ro rủi ro không thể loại bỏ được do sự không ổn định, biến động bất 
thường của thị trường. Để hạn chế rủi ro này, Công ty cần phải có đội ngũ nhận định, phân 
tích, dự báo thị trường nhằm đưa ra phương án phòng ngừa hiệu quả. 

 Rủi ro tuân thủ 

Rủi ro này tính đến khía cạnh pháp lý và những văn bản pháp luật được ban hành trên Thị 
trường chứng khoán. Các công ty chứng khoán cần tuân thủ nghiêm ngặt để tránh đổ vỡ hệ 
thống. Hành vi một số công ty chứng khoán bất chấp quy định chưa cho phép mà vẫn cho 
ra đời những sản phẩm dịch vụ như cho vay giao dịch ký quỹ trước đây đã gây ra tổn thất 
nặng nề. Ở một khía cạnh khác, với sự phát triển của thị trường, nếu hàng lang pháp lý để 
điều tiết được ban hành không đồng bộ và chậm sẽ gây ra khó khăn trong việc triển khai 
hoạt động thực tế. 

II. Tình hình hoạt động trong năm 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Kết quả hoạt động sản xuất trong năm 2012 

Năm 2012 tiếp tục là một năm khó khăn đối với kinh tế nói chung và thị trường chứng 
khoán nói riêng. Tuy nhiên với chiến lược tập trung vào hoạt động chăm sóc, phát triển 
khách hàng và hoạt động tư vấn, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của 
Công ty đã có những bước tiến đáng kể. Năm 2011 công ty bị lỗ 9,58 tỷ đồng, nhưng năm 
2012 hoạt động kinh doanh có lãi và lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 22,14 tỷ đồng.  

Tóm tắt một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2012 của Công ty: 

    Đơn vị: VNĐ 

STT Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Tăng trưởng 
(%) 

1 Tổng tài sản 1.621.503.489.107 994.362.382.782 -39% 

2 Vốn chủ sở hữu 303.969.078.525 326.117.712.233 7% 

3 Vốn điều lệ 300.000.000.000 300.000.000.000 0% 

4 Doanh thu thuần 172.888.174.518 162.937.817.501 -6% 

5 Lợi nhuận trước thuế (9.584.982.138) 25.001.043.683   

6 Lợi nhuận sau thuế (9.584.982.138) 22.148.633.708   

7 EPS (đồng/cổ phần) (319) 738   

8 Giá trị sổ sách (đồng) 10.132 10.871 7% 

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2011, 2012 
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Hiệu quả của việc kiểm soát chi phí năm 2012 thể hiện qua chi phí đầu tư chứng khoán, 
góp vốn giảm đáng kể so với năm 2011 và việc hoàn nhập dự phòng năm 2012 lớn là 
những nhân tố chủ yếu giúp cho lợi nhuận năm 2012 của Công ty tăng đáng kể.  

Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh năm 2012 của Công ty là 162,93 tỷ, trong đó hoạt 
động chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh thu 2012 là hoạt động tư vấn với 59,7%, sau đó 
là hoạt động kinh doanh khác (chủ yếu là kinh doanh nguồn  vốn) chiếm 28,32% và hoạt 
động đầu tư chứng khoán góp vốn chiếm 6,28%. 

 

 
Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2011, 2012 

 Tình hình thực hiện so với kế hoạch: 

Theo kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2012 của Công ty thông qua: kế hoạch doanh thu là 77,82 tỷ đồng và lợi nhuận sau 
thuế là 24,9 tỷ đồng. Như vậy Công ty đã vượt kế hoạch về doanh thu và gần đạt được kế 
hoạch về lợi nhuận năm 2012 đặt ra. 

2. Tổ chức và nhân sự  

 Danh sách Ban điều hành: 

TT Họ tên Chức vụ 

1 Vũ Hồng Sơn Tổng Giám đốc 

2 Nguyễn Thị Phương Thảo Phó Tổng Giám đốc 

3 Vũ Thị Thanh Hằng Kế toán trưởng 

 Ông Vũ Hồng Sơn – Tổng Giám đốc 
Họ và tên:  Vũ Hồng Sơn 

Giới tính:  Nam  

Ngày sinh:  15/02/1969 

Quốc tịch: Việt Nam 
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Địa chỉ thường trú: Phòng 1204, CT1B, KĐT Văn Quán, Hà 
Đông, Hà Nội 

Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Kinh tế 

Tổng số cổ phần nắm giữ đến ngày 31/12/2012: 
      + Số cổ phần đại diện:  
      + Số cổ phần cá nhân nắm giữ: 

0 cổ phần 
0 cổ phần 
0 cổ phần 

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu 
Công ty:  

Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

 Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Tổng Giám đốc 
Họ và tên:  Nguyễn Thị Phương Thảo 

Giới tính:  Nữ 

Ngày sinh:  6/8/1981 

Quốc tịch: Việt Nam 

Địa chỉ thường trú: Khu Đường Thuyết, P.Dư Hàng Kênh, 
Lê Chân, Hải Phòng 

Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ chuyên ngành Luật 

Tổng số cổ phần nắm giữ đến ngày 31/12/2012: 
      + Số cổ phần đại diện:  
      + Số cổ phần cá nhân nắm giữ: 

0 cổ phần 
0 cổ phần 
0 cổ phần 

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu 
Công ty:  

Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

 Vũ Thị Thanh Hằng – Kế toán trưởng 
Họ và tên:  Vũ Thị Thanh Hằng 

Giới tính:  Nữ 

Ngày sinh:  20/12/1975 

Quốc tịch: Việt Nam 

Địa chỉ thường trú: Số 7, Ngõ 499, Kim Mã, Ngọc Khánh, 
Ba Đình, Hà Nội 
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Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế 

Tổng số cổ phần nắm giữ đến ngày 31/12/2012: 
      + Số cổ phần đại diện:  
      + Số cổ phần cá nhân nắm giữ: 

0 cổ phần 
0 cổ phần 
0 cổ phần 

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu 
Công ty:  

Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

  Những thay đổi trong ban điều hành: Ngày 17/01/2012, Hội đồng quản trị OCS đã ra 
Quyết định số 47/2012/QĐ-HĐQT, theo đó bổ nhiệm Ông Vũ Hồng Sơn (sinh ngày 
15/02/1969, hiện đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị) giữ chức vụ Tổng Giám 
đốc Công ty thay thế Ông Bùi Quang Bách kể từ ngày 21/01/2012. 

 Số lượng cán bộ, nhân viên Công ty tới ngày 31/12/2012: 79 người, trong đó số lượng 
cán bộ nhân viên nghiệp vụ là đã có đủ chứng chỉ hành nghề chứng khoán do UNCKN cấp 
là 26  người. 

Chính sách đối với người lao động: 

- Được sắp xếp, bố trí, phân công công việc phù hợp với nhu cầu của Công ty và trình độ, 
năng lực chuyên môn; 

- Được cử đi học tập, đào tạo nâng cao tay nghề và trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo yêu 
cầu của Công ty; 

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi và chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước (hợp 
đồng lao dộng, BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ ốm đau, thai sản, nghỉ phép … và các chế độ 
khen thưởng, phúc lợi khác) 

Những thay đổi trong chính sách đối với người lao động: Điều chỉnh hệ thống thang 
bảng lương đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động phù hợp với quy định của của nhà 
nước. 

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

- Các khoản đầu tư lớn: Không có 

- Các công ty con, công ty liên kết: Không có 

4. Tình hình tài chính 

 Tình hình tài chính 
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Đơn vị: VNĐ 

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 % tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản 1.621.503.489.107 994.362.382.782 -38,68% 

Doanh thu thuần 172.888.174.518 162.937.817.501 -5,76% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (9.610.064.838) 23.488.701.945   

Lợi nhuận khác  25.082.700 1.512.341.738 5929,42% 

Lợi nhuận trước thuế (9.584.982.138) 25.001.043.683   

Lợi nhuận sau thuế (9.584.982.138) 22.148.633.708   

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức                                
-  

                             
-    

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2011, 2012 

 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản Đơn vị tính Năm 2010 Năm 2011 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 
lần 1,22 1,47 

(TSLĐ/Nợ ngắn hạn) 

+ Hệ số thanh toán nhanh: 
lần 1,22 1,47 

(TSLĐ- Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản lần 0,81 0,67 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu lần 4,33 2,05 

3. Vòng quay tổng tài sản 
vòng 0,11 0,12 

(Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân) 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 0,00% 15,34% 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu BQ % 0,00% 7,94% 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản BQ % 0,00% 1,91% 

+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần % 0,00% 14,42% 
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5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

a) Cổ phần:  

‐ Tổng số cổ phần:     30.000.000 cổ phần 

‐ Loại cổ phần đang lưu hành:    30.000.000 cổ phần 

‐ Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do:  30.000.000 cổ phần 

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

b) Cơ cấu cổ đông:  

STT Thành phần Số cổ phần 

Giá trị cổ phần 
theo mệnh giá 

Tỷ lệ so với 
vốn điều lệ 

(đồng) (%) 

Phân theo tỷ lệ sở hữu 

1 Cổ đông lớn 28.896.000 288.960.000.000 96,32% 

2 Cổ đông nhỏ 1.104.000 11.040.000.000 3,68% 

Tổng  30.000.000  300.000.000.000 100% 

Phân theo cơ cấu nội bộ 

1 Cổ đông tổ chức 29.221.000 292.210.000.000 97,40% 

2 Cổ đông cá nhân 779.000 7.790.000.000 2,60% 

Tổng  30.000.000  300.000.000.000 100% 

Phân theo nguồn vốn hình thành 

1 Nhà nước - - - 

2 Cổ đông khác  30.000.000  300.000.000.000 100% 

Tổng  30.000.000  300.000.000.000 100% 

Phân theo địa bàn 

1 Cổ đông trong nước  30.000.000  300.000.000.000 100% 

2 Cổ đông nước ngoài - - - 

Tổng  30.000.000  300.000.000.000 100% 

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có 
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d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có 

e) Các chứng khoán khác: Không có     

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc 

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

Năm 2012, Công ty đã vượt kế hoạch về doanh thu do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Lợi 
nhuận sau thuế thực hiện năm 2012 đạt 88,76% kế hoạch. Tuy chưa hoàn thành kế hoạch 
lợi nhuận năm 2012, nhưng so với năm 2011 hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty 
năm 2012 đã có những bước tiến bộ nhất định. 

2. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài sản 

Tại thời điểm 31/12/2012, tổng tài sản của Công ty là 994,36 tỷ đồng giảm 39% so với 
cùng kỳ năm 2012, nguyên nhân do giảm: 

- Giảm khoản ủy thác đầu tư trái phiếu đã làm cho giá trị các khoản đầu tư chứng khoán 
ngắn hạn từ 249 tỷ đồng xuống 8,5 tỷ đồng. 

- Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán (giảm từ: 220 tỷ đồng xuống còn 30,8 tỷ 
đồng bao gồm khoản phải thu từ hoạt đồng tư vấn đầu tư chứng khoán, khoản phải thu 
từ hợp đồng chuyển nhượng quyện nhận tiền bán chứng khoán);  

- Các khoản phải thu khác (giảm từ 1.114,6 tỷ đồng xuống 910,8 tỷ đồng chủ yếu khoản 
phải thu từ việc đặt cọc theo Hợp đồng đặt mua chứng khoán giữa Công ty và đối tác 
trong đó Công ty là bên mua)  

b) Tình hình vay và nợ phải trả:  

Hiện công ty không có khoản nợ và vay dài hạn nào. Khoản vay ngắn hạn chủ yếu phản 
ánh khoản nhận đặt cọc theo hợp đồng môi giới mua chứng khoán giữa Công ty và đối tác 
mà Công ty là bên môi giới, giá trị đặt cọc sẽ tương đương với 50% giá trị hợp đồng. 
Trường hợp giao dịch mua bán chứng khoán được thực hiện toàn bộ hoặc một phần hay 
không được thực hiện, khoản tiền đặt cọc này vẫn được hưởng lãi suất theo hợp đồng tính 
trên số tiền đặt cọc thực tế. 

Chênh lệch tỷ giá: không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. 

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

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, thành lập bộ phận chuyên môn quản trị rủi ro đảm bảo 
đúng yêu cầu của thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 31/11/2012 hướng dẫn thành lập và 
tổ chức hoạt động của Công ty chứng khoán. Rà soát hoàn thiện hệ thống các quy trình 
nghiệp vụ đảm bảo tính chặt chẽ, kiểm soát được rủi ro. 

- Đề cao đóng góp cá nhân trong thành tích tập thể, phát huy tinh thần ham học hỏi, không 
ngừng hoàn thiện ở mỗi cá nhân cũng như toàn Công ty để hướng tới chất lượng sản phẩm 
dịch vụ ngày một nâng cao. 
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4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Ban Tổng Giám đốc nhận thấy trên cơ sở chiến lược dài hạn hợp lý và giải pháp từng thời 
kỳ linh hoạt, Công ty hoàn toàn có thể trụ vững và phát triển ổn định trong giai đoạn thị 
trường chứng khoán tái cấu trúc. 

 Điểm mạnh 

- Tình hình tài chính an toàn, vững mạnh 

- Công ty đoàn kết; đội ngũ nhân sự trẻ, có năng lực vào khao khát khẳng định bản thân. 

- Công tác quản trị rủi ro được thực hiện rất tốt, không có khoản nợ khó đòi nào đáng kể 

- Quy mô danh mục tự doanh  không đáng kể, đã được trích lập dự phòng đầy đủ. 

- Tham vọng và tầm nhìn của Ban lãnh đạo Công ty. 

 Điểm yếu 

- Hệ thống quy trình nghiệp vụ tại nhiều phòng ban vẫn cần chỉnh sửa, tiếp tục hoàn thiện. 

- Hệ thống phần mềm, phần cứng của Công ty cần tiếp tục đầu tư, trang bị để đáp ứng 
được yêu cầu công việc.  

- Khả năng giao tiếp, phối hợp, làm việc nhóm giữa các bộ phận chưa thật sự tốt. 

 Cơ hội 

- Sự quan tâm và tầm nhìn của Chủ tịch HĐQT xây dựng OCS như một lá cờ đầu trong 
Tập đoàn nói riêng và trên TTCK nói chung. 

- Đối thủ cạnh tranh bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ hoạt động quản trị rủi ro yếu kém và 
danh mục tự doanh không hiệu quả. 

- Lãi suất sụt giảm nhanh chóng, bất động sản vẫn trong giai đoạn khó khăn, Nhà nước 
thắt chặt hoạt động quản lý giao dịch vàng và ngoại hối khiến chứng khoán trở thành 
một kênh đầu tư tương đối hấp dẫn với các nhà đầu tư. 

- Cơ hội nâng cấp, thay đổi công nghệ với chi phí hợp lý do điều kiện thị trường khó 
khăn. 

 Thách thức 

- Cạnh tranh toàn diện trong hoạt động môi giới chứng khoán về phí giao dịch, công 
nghệ, các dịch vụ chăm sóc NĐT, các dịch vụ hỗ trợ giao dịch và hỗ trợ tài chính 

- Đối với hoạt động tư vấn: tập trung vào các công ty lớn, yêu cầu thực hiện những dịch 
vụ có độ phức tạp và đòi hỏi trình độ chuyên môn cao như M&A, tư vấn trọn gói… 

- Thị trường chứng khoán biến động ngày một khó lường, khiến rủi ro cho hoạt động đầu 
tư sẽ tăng lên đáng kể; 

 Mục tiêu trong năm 2013:  
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- Top 30 Công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất đạt trung bình 2% toàn thị 
trường; Top 30 Công ty Chứng khoán có thị phần tư vấn lớn nhất; 

- Tỷ lệ phải thu khó đòi kiểm soát dưới 1% vốn điều lệ; ROA>5%, ROE>12% 

 Những điểm trọng yếu trong kế hoạch hành động:  

- Trên cơ sở tự xây dựng và nâng cấp hệ thống, phát triển phần mềm lõi chứng khoán có 
tính ưu việt trên thị trường, tạo ra lợi thế cạnh trạnh cho Công ty. Ngoài ra, ứng dụng 
tối đa công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn khác nhằm nâng cao năng suất 
lao động và giảm thiểu rủi ro; 

- Chuẩn hóa và phổ cập toàn bộ hệ thống quy trình nghiệp vụ của toàn Công ty theo 
hướng ISO hóa trong đó đề cao hoạt động kiểm soát rủi ro ở tất cả các cấp; 

- Nâng cao trình độ chuyên môn của tất cả các bộ phận thông qua hoạt động đào tạo tại chỗ, 
kiểm soát quy trình cũng như các khóa đào tạo chuyên sâu đặc biệt về các kỹ năng mềm; 

- Tăng cường các cơ hội trao đổi, học hỏi, thảo luận giữa các phòng ban trong toàn Công 
ty nhằm nâng cao khả năng giao tiếp và phối hợp, làm việc nhóm; 

- Xây dựng văn hóa OCS theo hướng chuyên nghiệp, tận tâm trong đó chú trọng nâng 
cao tính tự giác, chủ động, tinh thần trách nhiệm trong công việc; 

- Đề cao đóng góp cá nhân trong thành tích tập thể, phát huy tinh thần ham học hỏi, 
không ngừng hoàn thiện ở mỗi cá nhân cũng như toàn Công ty để hướng tới chất lượng 
sản phẩm dịch vụ ngày một nâng cao; 

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 

 Môi giới – dịch vụ khách hàng 

Năm 2012, mặc dù doanh thu môi giới cả năm còn ở mức thấp, chưa hoàn thành kế hoạch, 
thị phần giao dịch chiếm khoảng 0,5%/toàn thị trường, khối lượng giao dịch  khiêm tốn 
nhưng đã có những khởi sắc đáng ghi nhận trong nửa cuối năm.  

Doanh thu hoạt động môi giới đạt 6,7 tỷ, chiếm 4,02% tỷ trọng doanh thu của công ty. Tính 
đến 31/12/2012 số lượng khách hàng mở tài khoản giao dịch OCS là 3580 tài khoản, số 
lượng khách hàng mở tài khoản giao dịch mới trong năm 2012 là 466 tài khoản.  

 Tư vấn tài chính doanh nghiệp và M&A 

Trong năm 2012, hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp của OCS tập trung vào việc 
hoàn thành các hợp đồng đã triển khai từ năm 2011, bên cạnh đó triển khai cung cấp dịch 
vụ tư vấn cho các công ty trong Tập đoàn. OCS duy trì việc chăm sóc khách hàng, tìm 
kiếm phát triển khách hàng, mở rộng triển khai các hợp đồng thoái vốn của Tổng công ty 
kinh doanh vốn Nhà nước SCIC.  

Các hoạt động đã triển khai trong năm 2012:  

- Tư vấn niêm yết: thực hiện 05 hợp đồng (trong đó hợp đồng ký mới là 02); 
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- Tư vấn phát hành và tư vấn khác: thực hiện 27 hợp đồng (trong đó hợp đồng ký mới là 22); 

- Tư vấn tái cấu trúc DN, M&A: mảng tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp và M&A tiếp tục 
được đẩy mạnh với số hợp đồng thực hiện; 

 Phân tích & Tư vấn đầu tư: Nhận định kịp thời trong phiên giao dịch góp phần định 
hướng, hỗ trợ Phòng Môi Giới và khách hàng cá nhân VIP của Công ty. Chú trọng xây 
dựng các báo cáo có tính thực tiễn, mức độ linh hoạt, kịp thời cao nhằm phục vụ các nhóm 
khách hàng.  

 Đầu tư (tự doanh): Trong năm 2012, Công ty không chú trọng hoạt động đầu tư tự doanh 
cả ngắn hạn và dài hạn. Công ty chủ yếu tập trung thoái vốn và cơ cấu lại các khoản đầu tư 
cũ theo hướng gia tăng tỷ trọng tiền mặt và hoàn nhập trích lập dự phòng. Đến ngày 
31/12/2012, Tổng giá trị đầu tư tự doanh của Công ty còn 23,48 tỷ đồng. 

 Hoạt động kinh doanh nguồn vốn 

Nguồn vốn luôn được tập trung kịp thời cho tất cả các nhu cầu sử dụng trong Công ty. OCS 
tiếp tục chú trọng mở rộng và xây dựng quan hệ hợp tác với các ngân hàng thương mại, 
thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình lãi suất để có phương án đàm phán hiệu quả 
nhất. Công tác phối hợp, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tiền gửi cũng được tăng cường 
để bảo đảm hoạt động tiền gửi được thực hiện đúng quy trình nội bộ, bảo đảm an toàn, hợp 
lệ trong tất cả các khâu gửi, nhận tiền, thỏa thuận, ký kết, lưu trữ hợp đồng. 

 Công nghệ thông tin:  

Trên cơ sở năng lực công nghệ của Công ty, các phần mềm và hệ thống giao dịch của Công 
ty vận hành đảm bảo hoạt động tốt, an toàn cũng như cung cấp cho khách hàng các dịch vụ 
tiện ích phục vụ cho hoạt động giao dịch chứng khoán của khách hàng với chất lượng 
tương đối ổn định và bảo mật.  

Công ty đã phát triển các ứng dụng công nghệ cho quá trình tác nghiệp, đảm bảo các hoạt 
động dịch vụ của Công ty như: Index & TTS Brocker, Online Trading, Gateway SMS, 
Home Trading... có thể đáp ứng được giao dịch của khách hàng. Nâng cấp website với 
nhiều thông tin và tiện ích để phục vụ nhà đầu tư, giao dịch trực tuyến... 

 Nhân sự - Đào tạo:  

Trong năm, Công ty đã thực hiện tìm kiếm, bổ sung thêm nhân sự có chất lượng cho các 
phòng, bộ phận Hội sở và Chi nhánh Sài Gòn. Nâng cao trình độ chuyên môn của tất cả các bộ 
phận thông qua hoạt động đào tạo tại chỗ, kiểm soát quy trình cũng như các khóa đào tạo 
nghiệp vụ, kỹ năng mềm. Tăng cường các cơ hội trao đổi, học hỏi, thảo luận giữa các phòng 
ban trong toàn Công ty nhằm nâng cao khả năng giao tiếp và phối hợp, làm việc nhóm; 

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

Ban Tổng giám đốc của Công ty đã có sự chỉ đạo, điều hành sát sao các mặt hoạt động của 
Công ty, đảm bảo mục tiêu mà HĐQT đưa ra là phát triển bền vững, từng bước mở rộng 
hoạt động và kết quả kinh doanh có những tín hiệu tích cực. Ban Tổng Giám đốc đã có 
những báo cáo kịp thời lên HĐQT để đưa ra các điều chỉnh về chiến lược khi tình hình thị 
trường có sự chuyển biến mới. 
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3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 
HĐQT dự kiến sẽ đẩy mạnh công tác xây dựng hệ thống quản trị rủi ro trong Công ty theo 
hướng thành lập các bộ phận quản trị rủi ro, phù hợp với các quy định mới. Bên cạnh đó, 
HĐQT sẽ tiếp tục nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới và tư vấn 
trên cơ sở định vị rõ ràng khách hàng mục tiêu và cung cấp các sản phẩm dịch vụ OCS có 
lợi thế cạnh tranh. 

V. Quản trị công ty 
1. Hội đồng quản trị 
a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: 
 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị: 

TT Họ tên Chức vụ Tỷ lệ sở hữu cổ 
phân có quyền biểu 

quyết 

Là thành viên HĐQT của Công ty 
khác  

1 
Hà Văn 
Thắm 

Chủ tịch 
HĐQT 

Sở hữu: 96,37% 
Trong đó: 
- Sở hữu đại diện: 

96,32% 
- Sở hữu cá nhân: 

0,05% 

- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập 
đoàn Đại Dương 

- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khách 
sạn và Dịch vụ Đại Dương 

- Chủ tịch HĐQT Ngân hàng 
TMCP Đại Dương 

- Chủ tịch HĐQT CTCP Bán lẻ và 
Quản lý Bất động sản Đại Dương 

2 
Nguyễn Thị 
Dung 

Thành viên 
HĐQT không 
điều hành 

- 
- Thành viên HĐQT CTCP Tập 

đoàn Đại Dương 

3 
Lê Thị Ánh 
Tuyết 

Thành viên 
HĐQT độc lập - 

- Thành viên HĐQT CTCP Khách 
sạn và Dịch vụ Đại Dương 

- Chủ tịch HĐQT CTCP Fafim Việt 
Nam 

4 
Lê Thị Thu 
Thủy 

Thành viên 
HĐQT không 
điều hành 

Sở hữu cá nhân: 
0,2% 

- Thành viên HĐQT CTCP Tập 
đoàn Đại Dương 

- Thành viên HĐQT NHTMCP 
Đại Dương 

5 
Vũ Hồng 
Sơn Thành viên - 

- Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Tập 
đoàn Đại Dương 

- Chủ tịch HĐQT CTCP Nông 
Lâm sản Đại Dương 

- Chủ tịch HĐQT CTCP Fafim 
Thành phố Hồ Chí Minh 

- Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển 
Tài nguyên thiên nhiên Đại Dương 
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b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có 

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:  

Định kỳ hàng quý, Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp để nghe báo cáo của Ban Tổng 
Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty đồng thời trên cơ sở các đề xuất, kiến nghị 
của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị thảo luận và ra các quyết sách phù hợp, định 
hướng cho sự phát triển bền vững của Công ty. 

Các cuộc họp Hội đồng quản trị: 

Stt Số Ngày Nội dung 

1 46/2012/NQ-HĐQT 02/01/2012 

Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua việc thực 
hiện kế hoạch quảng cáo, tiếp thị hình ảnh 
Công ty thông qua việc thuê Công ty Cổ phần 
truyền thông Đại Dương thực hiện 

2 
47A/2012/QĐ-
HĐQT 

17/01/2012 
Quyết định của HĐQT v/v miễn nhiệm và 
chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Ông Bùi 
Quang Bách – Tổng Giám đốc 

3 47B/2012/QĐ-HĐQT 17/01/2012 
Quyết định của HĐQT v/v bổ nhiệm chức vụ 
Tổng Giám đốc đối với Ông Vũ Hồng Sơn 

4 01/2012/NQ-HĐQT 23/02/2012 
Nghị quyết của HĐQT v/v Phê duyệt việc mua 
sắm phương tiện đi lại tại Chi nhánh Sài Gòn 

5 05/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 
Nghị quyết của HĐQT v/v Quyết định đầu tư 
mua cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại 
Đại Dương 

6 
05A/2012/NQ-
HĐQT 

10/10/2012 
Nghị quyết của HĐQT v/v Quyết định đầu tư 
mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư 
Thương mại Vneco 

7 05B/2012/NQ-HĐQT 15/10/2012 
Nghị quyết của HĐQT v/v Quyết định đầu tư 
mua Trái phiếu CP – Kho bạc Nhà nước 

8 06/2012/NQ-HĐQT 1/11/2012 
Nghị quyết của HĐQT v/v Quyết định đầu tư 
mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Masan 

9 
06A/2012/NQ-
HĐQT 

30/10/2012 
Nghị quyết của HĐQT v/v Quyết định đầu tư 
mua cổ phiếu của Tổng Công ty Cổ phần Xây 
dựng điện Việt Nam 

10 07/2012/NQ-HĐQT 3/12/2012 
Nghị quyết của HĐQT v/v Quyết định đầu tư 
mua trái phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư 
Mặt trời mọc 
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11 08/2012/NQ-HĐQT 27/12/2012 
Nghị quyết của HĐQT v/v Quyết định đầu tư 
mua trái phiếu của Công ty Cổ phần đầu tư 
Thảo Điền 

12 
08A/2012/NQ-
HĐQT 

12/12/2012 
Nghị quyết của HĐQT v/v Quyết định tổ chức 
lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc 
chuyển địa điểm trụ sở chính 

2. Ban Kiểm soát 

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

TT Họ tên Chức vụ Tỷ lệ sở hữu cổ phân có 
quyền biểu quyết 

1 Nguyễn Thị Lan Hương Trưởng ban Sở hữu cá nhân: 0,03% 

2 Lại Thị Sen Thành viên 0 

3 Hoàng Văn Tuyến Thành viên 0 

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: 

‐ Giám sát Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty. 

‐ Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trong trong công tác quản 
lý; điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo 
cáo tài chính năm 2012.  

‐ Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo 
năm của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị. 

‐ Chủ  động xem xét sổ sách kế toán và các tài liệu liên quan của Công ty khi xét thấy cần 
thiết, đặc biệt trong giai đoạn khủng hoảng tài chính thế giới, hạn chế đến mức tối đa các 
rủi ro có thể phát sinh trước diễn biến phức tạp của tình hình thị trường chứng khoán 
Việt Nam và thế giới. 

‐ Kiến nghị Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông có các biện pháp cải tiến cơ cấu tổ 
chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của 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 

 Trong năm 2012 các khoản thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 
kiểm soát đều thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và căn cứ trên mức độ tham 
gia điều hành vào hoạt động của Công ty: 
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STT Họ và Tên Chức vụ Thù lao 

(VNĐ) 

1 Vũ Hồng Sơn Thành Viên HĐQT 

Tổng Giám đốc 
36.000.000 

2 Lê Thị Ánh Tuyết Thành viên HĐQT 36.000.000 

3 Lê Thị Thu Thủy Thành viên HĐQT 36.000.000 

 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có 

 Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có 

 Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: tuân thủ đúng các quy định của pháp luật 
hiện hành. 

VI. Báo cáo tài chính 

1. Ý kiến kiểm toán:  
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Ban T6ng Gi6m tt6c C6ng ty C6 phAn Chung l,:ho6n D4i Duong (gsi tff ld "Cdng ty") de fiinh b6o c6o ndy ctmg voi

b6o c6o tai chinh cria C6ng iy cho nam tai chinh k6t thric ngdy 31 thing 12 ndm20l2'

HeI DONG QUAN TRI vA BArl rONG cLc.M odc

Cric thanh vi€n crja HQi d6ng Quen d vd Ban T6ng Gi6m tt6c C6ng ty <H diAu hanh C6ng ty trong n6m vi di5n ngdy

l4p b6o ciio ndy g6m:

Hdi tldne Ouin tri

Ong Ha Van Thim

BnNguy6n ThiDung

Ba Le Thi Ann tuy6t

Ba LC fti Thu Thtiy

6ng Vf, Hdng Son

Ban T6ne Gi6m tliic

6ng Vt H6ng Son

BdNguy6n thi Phuong Thdo

Chri tich

fi1inh vi€n

Thanh vi6n

Thanh vi6n

Thanh vi6n

T6ng Girim diic

Ph6 T6ng Gian d6c

TRAcH NrrrEM cuA BAN TONG cHu Pdc

Ban T6ng Gi6m cl6c C6ng ty c6 triich nhiqm l|p b6o c6o tai chinh-h1ng ndm phan.6nh.mQt c6ch trung thgc vd hqp

ly tinh hinh tai .nion .mf#u kiit qui no+t aOn'g !.i"h 9."d ua ry hinh luu chuy6n ti€n tQ cria c6ng ty trong ndm.

irong viQc lfp b6o c6o tai chfnh ndy, Ban T6ng Gi6m ddc duoc y€u c6u phdi:

. Lga chgn c6c chinh s6ch kii torin thich hqp vd 5p dgng c6c chfnh s6ch ct6 mQt c6ch nh6t quan;

r Dua ra c6c x6t dorin vd u6c tinh mQt c6ch hsp ly vi thin t'qng;

. N6u 16 c6c nguyen tac t6 torln thich hqp c6 dugc tuAn thri hay kh6ng, c6 nhirng 6p dUng sai lQch trqng y€u cAn

duq c c6ng b6 vd gidi thich trong b6o c6o tai chinh hay kh6ng;

. Lap b6o c6o tai chinh tr€n co sd ho4t tlQng li6n tuc tni trubng hqp kh6ng th€ cho rang C6ng ty sc ti€p tuc ho4t

dQng kinh doanh; vi
. fni6t k6 vd thuc hi€n hg th6ng ki6m so6t nQi b0 mQt c6ch htu hiQu cho mgc dich lip vd trinh bdy b6o c6o tai

chinh ho,p l)t nham h4n chii rui ro vd gian lin'

Ban T6ng Girim d6c Cdng ty chiu u.6ch nhi€m dnmbio rdng sO.t<6 toan 9"r": 
g]1i cnln 

1-oj 
crich phir hqp dri phlf inh

m6t cacn-trq,p l)r tinh hinh-tei chinh cta C6ng ry d b6t k' thoi rti6m niro vd tlim bio rSng brio c6o tiri chinh tu6n thri c6c

a;;A";;i6i"6" ttc- Nam, He th6ng k6 t-orin viet Nam 6p dung cho c6c c6ng ty chimg kho6n vd c6c quy tlinh hiqn

hinh s6 fen quan t4i viet Nam. nan 16ng Giarn di5c ciing chiu tr6ch nhiQm tldm bdo an toin cho tai sin cria c6ng ty

vd thgc hign c,tc bi-€n ph6p thich hqrp 4,5 ngAn chin vd phat hiQn c6c hanh vi gian lfu vi sai ph4m kh6c.

T6ng Girin tliic

Hd NAi, ngay 25 thdng j ndm 2013
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nAo cAo Idvr roAN Dqc LAP

Cric C6 ttdng
Hgi eOng quan t.i vi Ban Tdng Girflm tliic
Cdng ty C6 pnAn Chring khoSn D4i Duong

Chung t6i da ki€m torin bdng cdn.AOi t6 to6n t4i ngdy 3l thhng 12 ndm 2012 cirng voi b6o ciio k6t qu9 hoat dQng

kinh doanh, biio c6o tuu ctruien ti6n t6, b6o crio tinh nl"n Uit5n dQng v6n cht sd hitu cho nim tdi chinh-ktit thric cirng

;;;;;ilttt-iofr Ua" crio tai chinh kdm theo (ggi chung ld "biio c6o tai chinh") cria !.ong ty CO phan Chung

f.fto,ao Oai Iio*g (gSi tat li "C6ng ty"), dugc lip ngny 25 thing 3 n6m 2013 tir trang 3 rl6n trang 25. B5o 
9ao pi

chinh kdm theo khdng nhim phnn 6nh tinh hinh tdi chinh, ktlt qui ho4t ttQng kinh doanh vd tinh hinh luu chuy€n

ti6n tg theo cric nguydn fic va th6ng l9 k6 toan ducr. c ch6p nhQn chung tzi c6c nu6c khdc ngohi ViQt Nam'

Tr5ch nhi6m cia Ban T6ne GiAm d6c vA Ki6m toin vi6n

Nhu d6 trinh bd1, rrong 86o ciio cria Ban Tdng Girlm d6c tai qang. l, Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ty c6 trSch nhiQm

lf,p brio c6o tai .ninir. i*.n nhi6m cta chung ioi l2r dua ra f ki6n vA b5o c6o tai chinh ndy dlra tr6n ktSt qud cua cuQc

ki6m toan.

Co sd cria i' ki6n

Chung t6i di thUc hi€n ki6m toiin theo c6c ChuAn mUc ki6m to6n ViQt Nam. Ciic ChuAn mlrc ndy y6u cAu chring t6i

phai fin tii noacn r"d thuc hiQn c6ng viQc ki6m to6n t16 d4t duo. c sg dim bio hqp ly ratC b6o c6o tdi chinh kh6ng c6

cac ,aisOt rong 1,6u Cong viQc kiEm ioan bao gdim vi€c ki,5m tra, tr6n co sd chgn mdu, c6c bing chimg x6c minh

;h; ;. tO fiiu"ua oic th6ig tin trinh bdy tr6n b?o c6o tdi chinh. Chung t6i.c[ng d6ng thoi tir5n hdnh dfnh gi6 cdc

nguy6n Ac t6 toan cluo. c rlp dqng vd nhirng udc tinh quan trong cua B.an T6ng Gi6m tt6c. cflng nhu cSch trlh bay

d;; fu cua biio c6o tiri .triol. 
-Ctr*g 

t6i1in tuong ring cOng vigc ki6m to6n dd cung c6p nhirng co sd hqp llf cho
...4
v kten cua chrms lor.

Y ki6n

Theo y kitin cua chring t6i, b6o c6o tai chinh kdm theo da phan 6nh trung thgc vd hqp ly, tr6n c6c khia c4nh trqng

,6., tinrr hinh ai chinl cria C6ng ty tai ngdy 3l th6ng 12 ndm20l2 cimgnhu ki5t qud ho4t tlQng kinh doanh, tinh

ir# too chuy6n d6n 19 vi tinh h-inh bi6n AO;g v6n chn sd htru cho ndm tdi chinh ki5t ttrric cirng ngiy, phir hqp voi

c6c ChuAn mgc k6 tof,n ViQt Nam, HQ th6ng k6 toan ViQt Nam 6p dpng cho ciic c6ng ty chimg khoiin vir c5c quy

dinh hiQn hdnh c6 li6n quan tai ViCt Nam.

Cong ty TNHH Deloitte ViQt Nam
Tang '12A, Tod nhd Vinaconex
34 Laing Ha, QuAn D6ng Da
Ha N0i, Viet Nam
Tel : +844 6288 3568
Fax: +844 6288 5678
www.deloitte. com/vn

Bti Thi Thu Huong
Ki6m to6n vi€n
Chimg chi Ki6m toiin vi€n s6 tOSArcrv
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Thay mLt vd ilgi diQn cho

cdxc rY TNHH DELolrrE vIIFT NAM
Ngay 25 thdng 3 ndm 201 3

Hd NAi, CHXHCN Vi€t Nam

Ten Deloitte duoc dung de chi mQt hodc nhi6u thdnh vi6n cr]a Deloltte Touche Tohmatsu Limited'

rrot cong ty TNHH co tiU sd tai Anh, vd mang lucvi cdrc hdng thdrnh vi6n - m6i thdnh vien ldr mot

Ph6 T6ng Gi6m tl6c
Chtmg cni fiem to6n vi6n sO O.OOZglffV



CONG TY co PHAN criltNc KHOANDAT DrtoNG

3ll12n0l2

B5o cio tii chinh

3u12l20tlThuy6t

Ml sii minh

100

i"ul:f3*S$'#;,un* *" "* * .* u6, *0" '*ur 
,t **t tt "*'ot'

BANG cAx o6r rc roAx
Tai ngoY 31 thdng 12 ndm 2012

uAu so B o1-crcK
Donvi: M{D

TAI SAN

A. TAr sAx NcAx g4'X

(100=1 10+120+f 30+1 50)

I. Ti6n

1. TiAn

tr. Diiu tu tiri chinh ngin hgn

l. Ddu tu ngan nqn

2. Dg phdng Clerr ge Aau tu ngan tran

Itr. C6c khoin Phii thu

l. phai r6u 163sh hane

2. Trir tru6c cho nguoi hin

3. Phai thu hoar d6ng giao dich chimg ktroan

4. Cac khoin Phii &u khac

5. Du phong Phii du ngzn hqn kh6 ddi

N. Tni sin ngin hgn hh6c

1. Chi Phi tri mroc ngar h4n

2. ThuS r'i sic khoin phii thu Nhd nudc

3. Tin san ngar Uan khac

B. TAr s^ili DAI E$
(20c220+260)

I. Tii sin ci5 Ainn

1. Tiri sdn cO ainn hiru hinb

l,igtq,An gi6

Gid rr! hao mdn luY* hi

2. Tdi san cO ainn v6 hinh

NguY€n gi6

Gid tri hao mdn lfiY ki

tr. Tei sin dii hqn kh6c

i. Chi phi ra tru6c ddi han

2. Ti€n ngP QuY h5 trq thatrh toan

3. Tdi san dai h+n kh6c

TONG TAI SAN1270:100+200)

110

111

120

121

t29

130

131

t32

135

138

139

150

151

154

158

200

220

221

)))
223

7

8

983.412.873.845

27.912.518.627

2'l,912.518.627

8.529.740.142

23.485.554.860

(14.955.814.718)

938.462.374.798

476.719.943

30.868.348.950

910.887.671.304

(3 .7',7 0.36s .399)

8.508.240.278

373;110.453

8.104.918.325

29.611.500

10.949.s08.937

5.644.930.203

4.3',76.499.042

t 1.058.278.244

(6.651.779.202)

1.268.431.161

3.93s.321.000

(2.666.889.839)

5304.578-734

2.783.143.197

2.210.140.429

311.295.108

1.608.348.376.214

18.SS4.085.734

18.884.085.734

249.219.813.938

286.780.427.575

(37 .s60.6r3.637)

1.328.605.451.529

235.142.235

253.500.000

220.290.706.2r1

| .114 .621 .628.191

(6.79s.525.108)

11.639.025.013

649.549.456

10.957.328.300

32.147.257

13.155.112-893

6.774.855.922

5.265.623.092

10.236.747.193

(4.971.124.101)

1.509.232.830

3.235.321.000

(1.726.088.170)

6.380.256.971

4.157.305392

t.9rI.6s6.4',tr

3 I I .295.108

10

227 l1

228

229

260

26r

263

268

270 994.362.382.782

cua bdo cdo tdi chinh

1.621.503.489.107
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cONG TY co PIrAN cIntNG KHoAN DAI DLIoNG
SaiJatgfla,qoaonuOion ., , a.^r.---r--" *uoqiot}richinh

Ha Noi, dmiirbx viet Nam ctro nam tai chinh ket thric ngey 3l fttug 12 "h 2012

BANG cAx o6r rf roAN (ri6p theo)

Tqi ngqY 3I thdng I2 ndm 2012

wrAu so B 0l-crcK
Donvi: M{D

Thuy6t
Ml sii minh

300

310

312

313

314 t2

315

316 13

3r9 14

320

321

323

3tn2n0l2 3u12l20ll
NGUON VON

A.Ngpsr,I rnA (30F310)

I. Nq ngin h4n

i. Phai tri nguoi ban

2. Nguoi mua ti tiAn tru6c

3. Thutl vd c5c khodur phni nQp Nhd nudc

4. Phai ri nguoi lao tlQng

5. Chi phi phni tra

6. Cac khoar phdi ta" phai nQp ngin h4n khac

7. Phai trd hoat itQng giao dich chimg khoan

8. Phei tra hQ c6 tuc, gi5c vd lai nii phi6u

9. Quy khen thudng, Phric lqi

B. V6N CHU Sonilu 1+oo:+to;

L V6n chri sO hiiu

l. V6n diAu 1€

2. Quy d6u tu ph6t tri6n

3. Quy dg phdng tai chinh

4. Lsr nhuan sau thu6 chua Phdn Ph6i

TONG NGU6N V6N (440:300+400) 994362.382.782 1.621.503.489.107

400

410

411

4t7

418

420

u0

15

668.244.670.549

668.244.670.549

161.989.670

725.536.588

540.110.637

1.974.188.984

584.959.804

663.92',7.526.429

2r4.484.625

115.873.812

326.117.712.233

326.117.712.233

300.000.000.000

1.858.850.080

1.994.519.868

22.2&.342.285

1.317.534.410.582

1,.317.534.410.582

442.420.042

165.000.000

158.78s.577

631.584.144

298.929.961

1.314.753.399.451

192j07.945

279.241.650

612.941.812

303.969.078.s25

303.969.078.52s

300.000.000.000

r.858.850.080

1.994.519.868

115.108.s77
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Cdc thttydt minh tt trang 9 t r"S 25 la iil b0 phdn hqp thdnh caa bdo cdo tdi chinh



BANG cAN P6r rf roAx (TiiiP theo)

Tqi n7dy 31 thdng 12 ndm 2012

cAc cni rltu NGoAt nANc cAx B6t rf roAx

1. Chrfrng kho6n luu kf
I .1 . Chung khoin giao dlch

1 . I .1 . Chtimg khodn giao dich cila thdnh viAn lw bi

1 . 1. 2. Chttng khodn giao dich cua khdch hdng tong nu6c

I . I .3. Chttng khodn giao dich cia khdch hdng ruttc ngodi

1.2. Chung kho6n t4m ngtng giao dich

L2.1. Chttng khoan tqm ngirng giao dich cia thdnh viin ltn

ky

1.2.2. Chring khodn tqm ngimg giao dlch cia khdch hdng

trong nuoc

1.3. Chung khorin cArn ci5

1 .3. 1 . Ckimg khodn cdm cii cia khdch hdng trong rutdc

1.4. Chrmg kho6n chd thanh toan

1.1. t. Chtrng khodn chd thanh todn cia thdnh vi€n lw ky

L4.2. Ching khodn chd thanh todn cila khdch hdng trong

mtdc

1.a3. Chrmg khodn chd thanh todn cia khdch hdng mroc

ngodi

1.5. Chung kho6n chd giao dich

1.5.1. Chtng khodn chd giao dich ctia khdch hdng tong mthc

F
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-\-.r
l,--*
Ir--rlL-GIi
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c6xc rY co PIIAN cIr(NG KHoAN DAI DTIoNG

SO+t-angHaquanBaDinh v .i. 1.-Lr-i..L.1^--;.,1 
86ocriotiichinh

"u 
*ur, ar,,o,CN Vie, Nu* cho o* d tffi k6t &[t ogdY 3l rt** t2 n* 201t

TVTAU SOB OI-CTCK
Donvi: VND

3ln2l20l2 3ln2nmlM:i sii

006

007

008

009

010

012

0r3

014

017

019

027

028

029

030

03'7

039

4.811.662.460.000

4.643.890.100.000

8.997.290.000

4.634.892.81 0.000

16.236.660.000

16.236.660.000

1.484.800.000

1.484.800.000

44.600.800.000

44.600.800.000

105.450.100.000

105.450.100.000

3.512.979.390.000

3.465.086.350.000

20.197.120.000

3.439.607.130.000

s.282.100.000

24.155.600.000

7.000.000.000

17.1 55.600.000

1.484.800.000

1.484.800.000

22.137.700.000

1.327.300.000

17.999.4A0.000

2.81 I .000.000

I i4.940.000

114.940.000

a

L
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._/.a9.H

$vk.'
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Vii Hiing Son,
T6ng Giim tl6c

Ngay 25 thdng 3 ndm 2013

-

Bni Thi Y€n.
Ngudi l{P bi6u

Vti Thi Thanh

PhQn hqP thdnh caa bdo cdo tdi chinh
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cONG Ty cO nHAN cI{tING KHoAN D+I DLIoNG
Sii + Ung Hq, qu{n Ba Dinh B5o c5o t}ri chinh
He NOi, CfU<HbN ViQt Nam Cho n[m tai chinh kiSt thric ngdy 31 :dLa!E]z nE^2012

nAo cAo KET euA HoAT DQNG KINH DoANH

Cho ndm tdi chfnh kEt thic ngay 31 thdng t2 ndm 2012

rr,riu so B 02-CTCK
Donvi:M{D

J

cni rrtu

1. Doanh thu ho4t tlQng kinh doanh chrfrng khofn

Doanh thu ho4t <tQng m6i gioi chung kfiodn

Doanh thu hoat dQng dAu tu chimg khoan, g6p vtin

Doanh thu ho4t tlQng tu vAn

Doanh thu luu lcf chmg khoin

Doanh thu hoat dQng riy th6c dAu giri

Doanh thu cho thu€ sri dgng tai san

Doanh thu kh6c

2. Cdc khoan gidm tnr doanh thu

3. Doanh thu thuin vd hogt ttQng kinh doanh

(10 :01-02)

4. Chi phi ho4t dQng kinh doanh

5. Lqi nhu$n(L6) gQp cia ho4t itQng kinh doanh

(20:10-11)

6. Chi phi quan lj doanh nghiQp

7. Lgi nhu$n/p6l tnuin tir hogt ilQng kinh doanh

(30:20-2s)

8. Thu nhip kh6c

9. Chi phi kh6c

10. Lqi nhu{n khdc (4F3r-32)

11. T6ng lgi nhuin/Q6) k6 todn trurlc thu6 (50:30+40)

12. Chi phi thui5 thu nh{p doanh nghiQp hign hdnh

13. Lqi nhufn/@6) sau thuii thu nhflp doanh nghiQp

(60:s0-sl)
l4.Laica bin tr€n c5

11 1'7 127.186.613.026 174.249.386.983

20 3s.7st.204.47s (1.36t.212.46s)

20t2 20tt

167.661.428.612 172.888.174.518

6.746.098.404 6.192374.372

10.534.466.591 7.523.917.477

r00.092.054.429 46.172.218.r49

2.462.624.4s1 1.598.107.304

75.297.642

267.s06.363

47.483.380.732 111.40r.ss7.216

4.723.611.11t

162.937.817.501 172.888.174.518

12.262.s02.530

23.488.701.945

1.607.670.164

95.328.426

1.s12.341.738

2s.001.043.683

2.852.409.975

22.148.633.708

8.248.8s2.373

(9.610.064.838)

80.321.007

55.238.307

25.082.700

(9.s84.982.138)

(9.s84.982.138)

738 (31e)

Bni Thi Y€n.
Nguoi l$p bi€u

Me Thuyiit
sii minh

01

01. I

01.2

0l.5

0 r.6

01.7

01.8

01.9 16

02

10

/t'
,\

25

30

31

32

40

50

51 18

60

l970

vu ndn! son
TOng Gi6in tl6c

NSdy 25 thdng 3 ndm 201 3

Vii Thi Thanh HIng
Ki6 todn tru&ng

Cdc thuy* minh t* trang 9 ddn trang 25 ld m1t bA ph,2n hqp thdnh caa bdo cdo tdi ch[nh



cOxc ry co pnAN cHtING xHoANDA.IDrloNG
S6 + Lang H4, qu{n Ba Einh
Ha Noi, CIDGCN Viet Nam

B6o crio thi chfnh

Cho nim tdi chinh ki5t thric ngdy 3 1 thing 12 ndm 2012
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nAo cAo LUU cHtrYtN rmu rP
Cho ndm tdi chinh kiit thtic ngay 3 I thdng I 2 ndm 20I 2

MAU SO B O3-CTCK
Don vi:VND

20llCHi TIEU

I. LUTT CHUYtN TIEN TTIHOAT DQNG KINII DOANH

1. Lqi nhuQn/(Lfi trwfc thu|

2. Diiu chinh cho cdc khodn:

KhAu hao tdi san c6 dinh

C6c khoan dg phong

Gai) fu ho4t dQng dAu tu

3. &A ft hogt dQng kinh doanh trwbc thay ttdi v\n lru dQng

Bi6n dQng c6c khodn phii thu

Bi6n d6ng chung khoSn tg doanh

BiSn dQng c6c khodn phii tri (khdng k6 lai vay phdi trd, thuti

T\DN phdi nOp)

Bi5n dQng chi phi trd trudc

Thui5 thu nhQp doanh nghiCp dd nQp

TiSn chi kh6c cho ho4t dQng kinh doanh

Luu chuydn tiin thudn t* hogt ilQng kinh doanh

II. LLru CHUYEN TIEN T{' HOAT DQNG DAU TU
. -.l ,.,;. !
1. Tien chi dB mua sam, xdy dgng TSCD vd

c6c tiri sdn ddi h4n kh6c

2. Ti€n thu tu thanh lf, nhugng b6n TSCD vd

c6c tdi sdn ddi h4n kh6c

3. Tidn chi cho vay, mua c6c c6ng cg ng cria <lon vl kh6c

4. Ti6n thu h6i cho vay, b6n l4i c6ng c9 ng cira don vi kh6c

5. TiAn thu l6i cho vay, cd tfc vd lgi nhu4n dugc chia

Lru chuydn tiin thudn tir hoqt clQng tl6u ttr

Luu chuy6n ti6n thuin trong nlm

-. : ,:.
I ren dau nam

Ti6n cu6i nim

Vfl HOng Son.
T6ng Gi6m cl6c

Ngay 25 thdng 3 ndm 2013
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CONG Ty co PHAN cI{ItNG KHOAN DAI DtIoNG
SO + Lang Hg qufin Ba Dinh
Ha NOi, CruAfbN Vigt Nam Cho n[m tai chinh kdt thric

THTIYfT MINH NAO CAO TAI CI{INH MAU 56 B O9-CTCK

Ca" *nyiit minh nay ld mQt bQ phQn ho.p thdnh vd cin duqc dqc ddng thdi voi bdo cdo tdi chfnh kdm theo

1. THONG TIN KHAI QUAT

Ilinh thrfrc sfi hiiu viin

C6ng ty C6 phdn Chyng kho6n EeiDuong (gAi tat la *CO_ng-y') ld c6ng ty c6 plAn d-uo. c thdnh lOp tai Vi€t

Nam theo Gidy phdp Unfr aoann 16 of O:liJb27 ngiry zz thtne D namiOoo Oo 
_sO 

fti hopch vi Diu tu

ii#;;6 ;;;ii-*i" ciav pt'ep t oat <lgng kinh aoann ch,rng !l.oa".'9 4.|{B.qK-GPHEKD do Uv ban

Chfng khoan Nhd nu6c c6p igiry 29 thring 12 ndm 2006 vd c6c Gidy phdp tli6u chinh b6 sung.

-: 
t , ^I ong so nnan vidn cta C6ng ty t4i ngdy 3l th6ng 12 ndm2012ld 80 nguoi (3lll2/2011: 80)-

Ngirnh ngnii mnl doanh vh ho4t tlQng chinh

Cdng ty ho4t dQng trong linh vuc chtng khoiin'

Ho4t tlQng chinh cria C6ng ty ld m6i gioi chimg khoan, t.u doanh chimg khorin, bio ldnh phet hdnh chtng

kho6n vd tu v6n dAu tu chung kho6n.

z. co sd LAP BAo cAo rAr cI{iNH vA NAM TAr cI{iNH

Co sd lfP b6o cdo tii chinh

Bio c6o tai chinh kdm theo duo. c trinh bdy bang D6ng ViQt Nam (VND), theo nguyEn tic gi6 giic vd phr)

hqp voi c6c Chuin mgc k5 torin Vi€t Nam, HQ th6ng k6 torin ViQt Nam 6p dr,rng cho c6c cdng ty chimg

kho6n vi c6c quy dinh hiQn hdnh kh6c c6 li€n quan t4i ViQt Nam'

C6ng ry lip b6o ciio tai chinh theo Th6ng tu sO 95/2008/QD-BTC ngdy 24 th6ng 10 iam.2g0l cria B0

t uOig-eOTai chinh ve viec ban hinh cl6 OO kti toan 6p9ung d5i voi.cOng ty chimg kho6n vd Th6ng tu so

162/z0t0tTT-BTC ngiy zb tirang \0 ndm ZdtO nuong adn s,iu d6i, b6 sung Th6ng tu si5.95/20081T1-PT9

tuy nhi€n chua lopi iri chi ti6u li€n gui cria nhn dAu tu vd giao dich chring khoan kh6i bang cdn tl6i k6

to6n.

Nim tiri chinh

Ndm tai chinh cta C6ng ty Uit OAu tu ngdy 01 thdng 01 vd ki5t thfc viro ngdy 31 thing12.

3. Ar ngxc HIIoNG DAN KE roAN MclI

Ngdy 24 th6ng l0 ndm20t2,BO Tai chinh d5 ban hdnh Th6ng fi s6 179/2}]'2TT-BTC ("Th6ng fi 179")

quv dinh vie*ni nhan, denh gi6 vd xir lf c6c khoan ch€nh-lQch rj gi6 trong doanh nghiQp. Th6ng br 179

*-nieu tuc ttritrann [C-tu ngay l0 th6ng 12 ndm.2012 vd duqc ,ip dqng tu ndm lai c$nh 2012. Th6ng.tu

179 duara hudns ddn cu tftSt6 ty gi6 ep dgng a6i voi viQc thanh to6n vir danh gi6 l4i c6c khodn muc ti6n

,e ;t;e;;;;;it?. euo cia- aoc Eann'girir[ong nr t7e kh6ng c6 dnh huong trqng yrSu d€n b6o c6o tai

chinh cria c6ng ty cho n6m tai chinh k6t thric ngdy 31 th6ng 12 n6m2012.

4. ToM rAr cAc crrirsn sAcH KE ToAN crr0 vfu

Sau ddy ld cbc chffi s6ch ki5 to6n chri ytiu dugc C6ng ty 6p dung trong viQc lfp b6o c6o tdi chinh:

U6,c tinh kti to6n

Vi€c lap b6o c6o tii chinh tudn thri theo c6c Chuin mUc Ki5 to6n Vipt Nam, HQ thtSng Ki5 toan Viet Nam 6p

dgng cho c6c c6ng ty chimg kho5n vJcric quy dlnh hiQn han| c6-li€n quan t4i ViQt Nam y€u cdu Ban T0ng

a|j[ d6";ai cinirnng u?c tinh va gia dlinh inh huong d6n s6 liQu b6o c6o vc cdng no, 9i tl",y: 
Yi9:

rrinh bdy c6c khoan c6rig nq vd tai sdn ti€m ting t4i ngiy l{p b6o c6o tai :linh."Tc fr.Y 
"i", 

t0 
]19".oto_

c6o vdi joanh thu va chi phi trong su6t ndm tdi chffi. M{c dir ciic udc tinh kC toan dugc lap bang tat cA sg

frie, Uiei cria Ban T6ng Girim dOc, sO thgc fi5 ph6t sinh c6 th€ ktr6c vor c6c udc tinh, gi6 dinh il4t ra.

B{o erio Gi chinh
3l thang l2nim2012
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co:ic r1' co PnAli cHLliG KHoA*ri D'il DCoNG
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tuo c6o tii chinh

,u xoidrDdrbx viet Nu. ctro r:m rai chinh kiit truc ngay 3 t trtog t2 ntu 2012

Tril.rrET MrNH nAo cAo rAr cgir{H (ri6p theo) MAU so B 09-crcK

tl""rirrya'*ii rUii *A iO pnA nw tnait vi 
"d, 

dnqc dpc dong thdi vai bdo cdo tdi chinh kim theo

4. r6u rAr cAc cnimr sAcH rn roAx cHU YEU (Ii6p theo)

C6ng cg thi chinh

Ghi nhQn ban ildu

Tdi sdn tdi chinh: T4i ngiy c4i nhF ban dau, tai sin tdi chinh tluqc ghi nh4n theo gi6 g6c cQng c6c chi phi

giao dich c6 li6n qouo fu" iiiip AiSn viQc mua_ sam tai sin tii chinh d6' Tdi san tai chinh cria Cdng ty bao

;-6- ,tA" tldu tu tai cnint-ngjln t io, "a" 
ktroin phii thu kh6ch hang, phii thu ho4t ilQng giao dich chimg

fhorln, phii thu ngin h4n kfi6c, tai sin dii h4n khric'

C6ng nq tdi chfnh:T?i ngdy Chi +qT ban_dAr1 cdng ng tai chinh.ttlO.c.ghi nhan theo gi6 g9".ffi di c6c chi

phi giao dich c6 fien qrurit Ultit|p a6n viQc phdt nanl cOng ng tai chinh tt6. C6ng ng tdi chinh cria Cdng ty

ilF; An "* pnaiga nguoi brtn, pnai ia kh6c, phii La no4t dQng giao dich chimg kho6n, phai tra h0

"O 
to1, gdc vd lai trai phi6u vd c6c khodn chi phi phdi tri'

Ddnh giri lgi sau lin ghi nhQn ban tliu

HiQn t4i, chua c6 quy dinh vc aann gi6 l4i c6ng cg tai chinh sau ghi nhfln ban dau.

Tidn

Ti6n g6m ti6n mflt tai qug, ti6n gui ngdn hdng, ti6n gui cria nhd dAu tu vA giao dlch chimg khorin' tiAn grii

thanh toan bi tnr giao dich chimg kho6n'

Ti6n eui ns6n hdng phan 6nh cric khoin ti6n grii khgng ty h4n, c6 khd ndng thanh khoan cao' dE dang

;ffi6ilti;a"h tiEo"a it rui ro li6n quan d6n viQc biiin d'ng gi6 tri.

Tian gui cria nhd dau tu v€ giao dich chimg-kho6n phin anh c6c $9an d4t cgc iy th6c cria nhd dau tu

cnong"khoan t4i ngdn hang cfr dinh cho mgc dich thUc hi6n c6c giao dich chimg khoSn'

TiAn grii thanh toAn bir tni giao dich chimg khofn ld kl:a"-,i*.:t3 cOnS ty chrmg kho6n vd nhd dAu tu tai

tai khoan cia COng q, ;tuC khorin md d ngan hdng chi dinh dc t-fu t*e t!.m qi,a thanh.to6n bir trir giao

dich chimg khoan tai fr*g1alll Luu ky chung kho(in- C6ng ty Chi nhAn giam ti€n C'd tha"h toSn bit tnr

giao dlch chung khoan t4i ngdY T.

Diu tu ngin h4n

DAu tu ngan tran bao g6m chimg kho6n thuong *1i u?,.:e" khoan dau tu ngdn h4n kh6c cria C6ng ty' DAu

tu ngin nlan ma" phan rlnh khoan riy th5c dAu tu tr6i phi€u'

DAu tu ngAn h4n duo. c ghi nhan theo gi6 glctrt dg phdng giim gi6 ddu tu ngan h4n.

Dg phdng giirm gi|cho c6c khoan dAu tu ngin h4n dugc Cong ty 6p dpng theo hudng dan tai Thdng tu s6

228t2109trr-erc nge,y 0i in-g tz nam ioog .,iu sb tai chinh huong dln cht5 a9 trigtr l4p vd srl dl'ng

c6c kho6n dg phdng gil*gi,i-h;g tdn kho, t6n thAt c6c khoin d6u tu tdi chinh, ng phii thu kh6 ddi vd bdo

he"h ;t; phu*, hao'g-h6a" i6ng trinh xdy 6p tai doanh nehi€p' Theo d6:

- D6i voi chimg kho6n ctrua ni6m ytit, dg phdng gidm-gi6 cho c6c .chimg 
khoan dugc thlrc hiQn tr6n cs

sd danh gi6 cria Ban Ti5ng Giem doc va gi6 tri suy giim cia c6c c6 phi6u.

- D6i voi ho4t dQng hqp uic ddu tu, dg phdng ginm gi6 dugc thyc.hiQn tr6n co sd tl6nh gi6 cua Ban- 
iir* 6t;"d6";"6i "A 

hrng hqp &o"giqp iiJoAo tu phir hep voi diAu ki€n thi truong chimg htro6n

- t4i thoi di6m trich laP dg Phdng'

Dg phdng gidm gi5 ddu tu ngln han duo. c ghi nh4n vdo chi phi ho*t ilQng kinh doanh chring khoiin cria

C6ng ty.

Gi6 g6c cria c6c khodn dAu tu duo. c x6c t1-inh theo phuong ph6p binh qudn gia quy6n'

- D6i voi chring kho6n d6 ni6m y6t,. c6ng ty 6p dung gi6 giao dich binh qu6n t4i ngdy trich lap du

phdng iti5i ""i "i,,r"li.r,'Jr"'"ilril?, "r 
r"#ml-x 

"a 
g[ d6ng cria tai ngdy trich l4p du phdng a6i voi

Ihoog tooa" ni6m ylSt t4i sdn HOSE.

=*
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CONG ry cO pHAN cr{ttNc KHoAN DAI DtIoNG
SO + irang Ha, quan Ba Dinh 86o cdo thi chfnh

Hd Noi, CID(HCN ViQt Nam Cho nim tai chinh k6t thric ngdy 3l thring 12 ndm2012

THIryfT MINH sAo cAo TAI CIIiNH (Ti6p theo) lvlAu sO B 09-CTCK

Cdc thtty,lt minh nay ld mQt bQ phQn hq thdnhvd cdn duqc dqc d6ng thoi voi bdo cdo tdi chinh kdm theo

4. r6u rAr cAc cuimr sAcH xr0 roAN csu vfu (tii6p theo)

Phii thu khfch hing

phii thu kh6ch hing bao g6m phii thu phi cung c6p {ch vg m6i gioi, tu vdn cho nhd dAu tu, vir c6c khoin

phii thu ve Oicn vu kh6c.

Phii thu ho4t tlQng giao dlch chri'rg khofn

ldi cria c6c hgp ddng tu v5n dAu tu
thuc hiqn va iac hqp d6ng chuY6n

Phii thu khic

phii thu kh6c bao g6m phni thu g6c va lai d6i voi khoin ti6n dqt cpc theo c6c hqp tl6ng m6i gioi chimg

kho6n chua ni€m ytit, dg thu l6i tr6i phi6u v?r c6c khoin phii thu khric.

Dg phdng phii thu kh6 ddi

Dg phdng phdi thu kh6 ddi rlugc trich lip cho nhirng khoan phdi thu dZ qu6 h4n thanh tgan tu-sdu thrlng trd

l6n, ho4c-crlc khoan phdi thu md nguoi ng kh6 c6 khd ndng thanh lsiin do bl thanh lf, ph6 san hay c6c kh6

kh6n tuong tU.

Thi sin cii ainn hfru hinh vir khdu hao

Tdi san co ainn hftu hinh duo. c hinh bdy theo nguyen gi5 fi.ir girl tri hao mdn lfiy k6.

Nguy6n gi6 tii san cO Ointr hiruhinh bao g6m gia mua vd toan b0 c6c chi phi kh6c li€n quan tr.uc tilip d6n

vipc auaiai sin vdo tqng th6i sln sdng sri dung.

Tii san cO Ainfr hfiu hinh dugc kh6u hao theo phuong ph6p duong thing dga tren thoi gian hiiu dung udc

tinh, cu th€ nhu sau:

NIm 2012
---56 ti-

M6y m6c, thiiSt bi
^ .t ,.
I hlet bl van pnong

Phuong tiQn v4n tai
Tdi san kh6c

Tiri sin cii ainn vd hinh vh kh6u hao

Tii s6.n cO einfr v6 hinh thC hien girl tri phdn-m€m ung diurg duo. c hinh bdy theo nguy€n gi6 tru gi6 tri hao

trOr fry tC.'Ci6 tri phAn *c- A,is. ph-an b6 theo phuong ph6p <luong thang dUa tr6n thoi gian htu dqng

u6c tinh trong vdng 3-5 ndm.

Phii tri nQ c6 ttc, giic vir lii tr6i phi6u

phai tra h0 c6 tuc, giic vd lai tr6i phiiiu phnn 5nh s6 phii tri vd tinh hinh thanh toan c6 tuc, giic vd l6i trrii

ofr[--a COre ry"phai ffi h0 cho cacifui sd htuttrung khoan do t6 chric phdt hnnh chimg kho6n riy

I""a'. i,rrat 
"i;A 

;i;;;d dorc ;tran anh s6 phai tra:va tinh hinh thanh tbrin c6 ffic, lai chia cho c6

dOng, ngooi g6p v6n, b6n g6p v6n cua cdng ty chimg khorln'

Phii tri ho4t ttQng giao dich chrfrng khofn

phdi tri hoat dQng giao dich chung kho6n phin 6nh khoan ti6n c6ng ty nh4n tu c1c nhl.d?Y tu tl€ thuc hi€n

c6c giao aicn mOi gioi chimg kho6n vd quin $ tni khoan giao dich chimg kho6n cho nhd dAu tu.

Phii thu ho4t tlQng giao dich chimg khoan bao gdim ph6i thu g6c vd

chring khorin, c6c hgrp tt6ng m6i gioi chtmg khoan chua ni6m y6t dd

nhugng quyAn nh4n ti6n brln chimg kho6n.

I
+2

iIfi
i

\
- r)^i
:\U/rt\.
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3-5
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cONG TY cO PHAN cntfr.ic KHoAN DAr DUoI'{G
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TrilryfT MrNH sAo cAo rAr cniNrr ffiiip theo) . .] u sO B Og-crcK

Cdc thuyiit minh nay dnt iOiii" nqp tha;nii "i" iuqc dpc dong thit vai bdo cdo tdi chinh klm theo

4. ToM TAr cAc cHiNH sAcH KE ToAN cHU Yfu $i6p theo)

Doanh thu

Hoqt dQng m6i gioi ch{rng khodn cho nhd d'iu ttt

Doanh thu ho4t rlQng m6i gioi chimg kho6n duo. c Chi nhan vio b6o c6o ki5t qud ho?t tlQng kinh doanh khi

thgc thu.

Hoqt dQng diu ttt ch&ng khoan, g6p v6n

Doanh thu ho4t dQng dAu tu chimg khorin ld khodn thu nhap tir chdnh l€ch vd mua bdn chimg khoan fi;

doanh cria c6ng ty. Doanh thu hoat d6ng t.u doanh chimg kho6n tluo. c ght nhan dlra tr€n th6ng b6o k6t qun

thanh toiin btr trir giao dlch chimg kho6n cria Trung tim Luu lqy chring kho6n'

Doanh thu tu ho4t ttQng dau tu g6p v6n ld ldi thu dugc tL c6 phiiiu vd tr6i phi6u' Lai dau tu c6 phii5u dugc

glr nhao tr6n b6o crio k6t qoa noai tlQng kinh doanh o.€n co sd th6ng Uao ciria l'i cria td chrlc c6 c6 phan do

Cdng ty nnm git.

Hoqt dAng bdo ldnh phdt hdnh, dqi t! phdt hdnh chilng khodn

Doanh thu hoat <lQng bdo lAnh phSt hanh vd ctai li ph6t hdnh chung kho6n duo' c ghi nhin tr6n b6o crlo kiit

qud ho4t rtQng kinh doanh khi hodn thanh viQc th6ng brio ki5t qua ph6t hinh chring kho6n'

Hoqt dQng tuviin

Doanh thu tu ho4t dQng tu v6n duoc Ch, nhal 11.dn b6o crio k6t qua hoqt ttQng kinh doanh khi hoan thdnh

dich vg vd kh6ch hdng ch6p nh{n thanh toan, trong JO, chri y6u d Ao*tt thu tu vAn dAu tu tir c6c ho-p d6ng

tu vAn diu tu chrlng kho6n.

Hoqt dQng htu k! ching khodn

Doanh thu tir ho4t dQng luu lcf chung kho6n cho nhd d6u tu dugc ehi nhan tr6n b6o c6o k6t qui ho?t dQng

kinh doanh khi thuc thu.

Doanh thu khdc

Doanh thu kh6c bao g6m doanh thu ldi ti€n gur ng6n hdng, l6i tr6i phii5u, lai tu hqp d6ng riy th6c dau tu' ldi

tu hSp d6ng mdi gioi chung kho6n chua niem fet' Ooanh thu kh5c ttuo' c ghi nh4n tren b6o c5o ktit qui

hoat dQng kinh doanh tr6n co sd diin tich'

Ngo4i tQ

c6ng ty 6p dung xt lf ch6nh lQch t! gi6.theo hudmg d5n cria cluan muc ki5 to6n ViQtNam so to ry'4s to)

.,Anh hu&ng cira viQc tfr"yiaity gia noi do6i" vir Th6ng fi so ,7,/2012/TT-BTC ngity 24 th6ng 10 nim

20t2cluaBoTeichinhquydinhvcghinhan,danhgi6,xrilfc6ckhoinch6nhlQcht!giah6ido6itong
doanh nghiQp. Theo d6, cic ngniep vr] ph6t tinft Ui"tg ngo4i tQ dugc chuy6n d6i ttreo ty giltai ngal nft
sinh nghiQp yu. s6 d;;;; *n ,i* tQ c6 g6c *out re t4i ngdy k6t.thric 

"11U0.UU,1?.* 
dusc chuv6n

aoi theo ty ei6 t.ingdy ndy. chcnh l€ch ri giJpnat tinrt dugc hach to6n viro b6o c6o k€t qui ho4t ilQng

kinh doanh. L6i ch€nh r€ch ri gi5 do drinh {iaii "a" 
s6 du tai ngdy k6t thric ni€n rro kil toan kh6ng dusc

dung dC chia cho cO d6ng'
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cONG Ty c0 PHAN cntNc KHoAN DAI DLIoNG
S6 a Lreng H?, quffr Ba Einh
HaNOi, CIDGCNViQtNam

B5o c6o tiri chinh
Cho ndm tdi chinh ket thnc ngdy 3l thing12ndm20l2

THrIyfT MINH nAo cAO rAl cnimr (Titip theo) MAU So B og-CTcK
Cdc thny€t minh nay ld m\t b0 phdn hqp thdnh vd c,in &rgc dqc d6ng thoi voi bdo cdo tdi chlnh kdm theo

4. r6nn r,4.r cAc cnimr sAcH KE ToAN cnO vtu (Ti6p theo)

Thu6

thuti *ru nh4p doanh nghi€p *rC nien tdng gi6 trl cria s5 thuiS phni trd hiQn t4i vd s6 thuiS hoan hi.

36 thui5 phdi trd hiQn t4i dugc tinh dpa tr6n thu nhflp chiu thu6 trong nim. Thu nhfp chlu thui5 kh6c voi lqi

nhugn thu6n rluo. c trinh bdy trdn b6o c6o k6t qud ho4t ttQng kinh doanh vi thu nh$p chiu thui5 khdng bao

g6m c6c khoin thu nh4p hay chi phi tinh thua5 ho{c duo.c kh6u tnr trong c6c ndrn kh6c (bao gdm cn 16

irung ,ung, ni5u c6) vd ngoii ra kh6ng bao g6m c6c chi ti€u kh6ng chiu thu6 hoflc l,trdng tlugc khAu trir.

1.hu6 thu nhgp hoan l4i rluo. c tinh tr€n c6c khodn ch€nh lQch gita gi6 trf ghi s6 vir co sd tinh thui5 thu nhfp

cria c6c khod.,n mgc tdi san hoic c6ng ng tr€n b6o ciio tai chinh vir tluo. c ghi nh4n theo phuong ph6p bing

can d6i k6 toan. Thuti thu nhip hoan l4i phdi tra phai ttuo. c ghi nh4n cho th cd cdc k*roan ch€nh l€ch tam

thoi cdn tdi sin thuti thu nhpp hodn l4i chi tlugc ghi nh?n khi chic chin c6 thi lqi nhudn tinh thuii trong

tuong lai a6 m6u fiir c5c khoan ch€nh lgch tam thoi.

Thuii thu nh{p hoen lgi ttugc xric dinh theo thuti suAt dg tinh s€ rip dUng cho ndm tai sin dugc thu hOi hay

ng phii tr6 dugc thanh roiln. thu6 thu nh{p hoSn l4i dugc Chi nh?n vdo b6o c6o ktit qui hoat dQng kinh

doanh vd chi Chi vdo v6n chri sd hiru khi khoan thui5 d6 c6 li6n quan dtin c6c khoin mgc ilugc ghi thAng

vdo v6n chri sd htu.

Tdi san thuti thu nhqp hoan |4i vd ng thuiS thu nhap hoan l4i phdi tri duo. c bn tru khi C6ng ty c6 quyAn hqp

ph6p dC bir tnr gita tai san thu6 thu nhflp hign hnnh voi thuti thu nhap hi€n hanh phni nQp vd khi crlc tai sdn

tirur5 tnu nhdp ho6n lai vd ng thui5 thu nh4p ho6n lai phni ri li€n quan toi thut5 thu nhAp doanh nghiQp <tuo. c

quan lf boi cung mQt co quan thut5 vi COng ty c6 dg dinh thanh to6n thut5 thu nh4p hiQn hdnh tr6n co s&

thunn.

Vigc x6c ttinh thu6 thu nhap cria C6ng ty cdn ct vdo c6c quy dinh hiQn hnnh ve tnuri. Tuy nhi6n, nhtng

quy dlnh ndy thay dOi tneo tung thoi kj' vd viQc x6c tlinh sau cimg ve tnuii thu nhip doanh nghiQp tuy

thuQc vio k6t qud ki6m ra cta co quan thuii c6 thAm quyen'

C6c loei ttrut5 khac duo. c 6p d*ng theo c6c lu{t thui5 hien hdnh tai ViQt Nam.

5. TIEN

3t/12/2012
VND

3t/12l20ll
VI\[D

N-\q
IY\
i[U HAI

iTE

!\W
/ol
?./t
'4-'

Ti€n m4t
_':
I len gln ngan nang

TiAn gui cua nhi ttAu tu v€ giao dlch chimg khoan

16.885.949

7.42t.638.416

20.4'.73.994.262

3.399.055

7.583.223.155

11.297.463.524

//
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7
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27.912.518.627 18.884.08s.734
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cONG Ty co IH,A,N cHLfNG KHoAN D4I DLIoNG
S6 + Lang Ha, qufln Ba Dinh
Hd NOi, CfXffCN Viet Nam Cho ndm tdi chinh k6t thric

3t/1212012
\rND

86o c6o tii chinh
12ndm2012

3u12/2011
VND

THUyfT MINH BAo cAo TAI CHINH (Tii5p theo) MAU sO B og-cTCK
Cdc thuy6t minh nay ld mQt bQ phQn hqp thdnh vd cdn duqc dpc dong thdi vdi bdo cdo tdi ch{nh kdm theo

6. cAc xnoAN DAU rLI TAI cHiNH NGAN H4N

Chring kho6n thuong mgi
^1 ,.:. a,
uo pnleu nlem yet

C6 phi6u chua ni6m y6t

DAu tu ngin hgn khdc

Uy th6c dAu tu trSi phi6u

Dg phdng gi6m gi6 dAu tu ngin h4n

13.869.354.860

9.616.200.000

23.485.5s4.860 68.202.649.77s

- 218.577.777.800

- 218.577.777.800

(14.955.814.718) (37.560.613.637)

8.529.740.142 249.219.813.938

T6ng gi6 tr!theo
gi6 thi truimg

(vND)

2.229.900 (8.955.814.718) 4.9rs.770.042

- 

(6.000.000.000) 3.616.200.000

2.229.900 (14.955.814.718) 8.531.970.042

62.586.449.775
5.616.200.000

Tinh hinh dau tu tdi chinh tai ngiy 3l th6ng 12ndm2012 c]0,a c6ng ty nhu sau:

Gi6 trltheo s6 So vrii gii thitruung (VND)

56 luqxg sdch k6 todn

(tto'n vi) ffND) TIng Giim

Chr?ng khodn thuong mgi
^i ,,1 .^ a.

- Cd phi6u niem ydt 913.629

- C6 phi6u chua ni€m y6t 1.686.620

2.600.249

(tlon vi) ffND) TIng Giim

Chring kho{n thuong m4i
^i ,,: .^ i

- C6 phi€u ni6m y6t 2.852,442

- C6 phieu chua ni€m y6t 561.620

3.414.062 790.262 (37.s60.613.637)

r 3.869.354.860

9.616.200.000

23.485.ss4.860

Tinh hinh ddu tu tdi chinh tai ngdy 3l thang 12 ndm 201 I cria Cdng ty nhu sau:

sii ruqrg "'LtJitl#i So v6i ei6 thitrudng (vNp) tu:lf1il*H'*

fi
//x,

l/<.',/

(:("

\

68.2A2.649.775

62.586.449.775

5.616.200.000

790.262 (37.s60.613.637)

(vNp)

25.026.626.400

5.616.200.000

30.642.826.400

1.923.550.000

2.902.500.000
78.937.541

Chi ti6t danh muc dAu tu ngin hqn gi6m gi5 t4i ngdy 3l th6ng 12 ndm 2012 nhu sau:

Gi6m so vr6,i gi6 Tdng gi{ tri thi

Chi ti6u Sii luqng Gi6 tr!ghi s6 th! trudng trudng
(tton vi) (VND) (\ND) (VND)

^2 ..! t.
L0 phreu nrem yet
Cdng ty C6 phAn E6u tu vd Xdy

dr,mg Thdnh Nam

C0ng ty C6 phAn VINAVICO
C6 phit5u khfc (*)
Cd phi6u chua ni6m y6t

C6ng ty C6 phAn Thi c6ng co

gi6i vd ldp m6y dAu khi
C6ng ty C6 phAn DAu tu vd

Thuong mai VNECO HdNQi

(*) Cdc c6 phi6u kh6c bao g6m

2012.

226.300

675.000

lt.52l

200.000

1 . r25.000

2.237.821

5.604.662.200

8.160.330.000

95.810.059

2.000.000.000

4.000.000.000

(3.681 .1 12.200)

(5.257.830.000)

(16.872.518)

(2.000.000.000)

(4.000.000.000)

19.860.802.259 (14.9ss.814.718) 4.904.987.541

c6c c6 phi6u 16 16 md C6ng ty dang nim git tai ngdy 31 th6ng 12 ndm
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cONG Ty co PHAN cI{ttNG KHoAN D+r DLtdNG
SO + t-ang Ha quan Ba Dinh
He NOi, CI-DGICN ViQt Nam cho ndm tai chinh k6t thric

THuyfT MINH nAo cAO rAl cnirur $i6p theo) MAU SO B 09-CTCK

Ci" *rryZiini itty n m1t b0 phdn hqp thdnhrd 
"dn 

duqc dec ddng thdi voi bdo cdo tdi chlnh kdm theo

7. PILII THU HOAT DQNG GIAO DICH CHTING KHOAN

Bdo c6o tii chinh
3l th6ng l2ndm20l2

3lll2l20ll
VND

3ul2l20l2
VND

Hqp d6ng tu v6n itAu tu chung khoan

Dich vu mbi gioi chung khoan chua ni6m yiSt

C6ng ty TNHH Dich vqt Ddu u Tdi chlnh AT & M

Chuy€n nhuqng quyAn nh4n tiAn brin chung khodn (*)

Hqp d6ng giao dich kY qul

Dat cqc theo Hqp d6ng dat mua chfmg khorin (*)

C6ng ty C6 phan Ban 16 vi Quan li nat Oqng San Dai Duong

(**)

Phdi thu vii chuy6n nhugng c6 phiilu

C6ng ty TNHH VNIT

Kh6c

30.868.348.9s0 220.290.706.211

3.776.954.600

24.r45.024.3s0

2.946.370.000

15.252.665.100

200.611.111.111

200.6/,1.i,11.1/,1

3.901.830.000

525.100.000

8.

(*) Phnn anh khoan phii thu.fir hqrp (t6ng cfruyen nhugng quycn n]ran ti€n brin chimg khorin. T": 1T' ' Aang,CO"g ty 
"h'a" 

chuy6n nhuon-g quyen nh|n ti€n b6n chring kho6n cria kh6ch hdng cdn cri vdo k€t

qui khop lQnh b6n ctrung kho6n ctra taittroan giao dich chimg khoan cria kh6ch hang md tai C6ng ty.

it!u, khi ri6r U* 
"n.-g"k&oan 

cria kh6ch hang tluqc thanh toan theo k6t qui thanh to6n bir tir, Cdng

ry sE r.u r1Qng thu tidr # tai khoan cria khdch f,ang bao gdm ci g6c img trudc vi l6i chuy6n nhuqng

ph6t sinh.

cAC XTTOANPHAITI{U rcilC

3ul2l20l2
VND

3ul2l20ll
VND

867.230.929.938 1.095.429.021.802

43.631.916.667

24.824.699

15.102.000.000

4.088.888.889

1.717.500

:.; I

,i lil

il EI

'it
.--x

910.887.671.304 1.114.621.628.191

(*) phan anh sri du phAi thu tu viQc rl4t cgc theo Hqp d6ng dat mua chimg khoan giira C6ng ty vd d6i tac

trong d6 C6ng ty ld b6n mua- C6ng ty s€ ctA nghi eOi tac thay mflt cho COng ty mua chimg kho6n theo

th6a thu4n trong hqp ddng, d6ng ftiri dat cgc cho AOi tac mQt khoan ti6n hrong tluong 50% g16 d hS?

rt6ng. Truong trqp giao dich mua ban chimg ktrorin duo. c thlrc hiQn todn b0 hoic mOt phA:q kfioan ti€n ttat

.q"-nay uan aoq" i"*g lai suAt theo frqp d6ng tinh tr€n sri ngdy A6i tric ndm gifi ti€n tt4t cqc thuc t6.

-* |* aOng n6t thdi h; ma d6i tac ktr6ng tim dugc chimg kho6n nhu theo thda thu+n, aOi tac sE phdi

ffi lgi cho C6ng ty s6 tiAn d|t cqc va s5 tiAn l6i tuong img'

1*x; lhan anh s6 du cdn phii thu tu nghi€p vg chuyCn nhugng 200 ffii phi6u do C6ng ty TNHH VNT ph6t

hanh voi mQnh gi6 1.000.000.000 Vl'ID/tr6i phitiu'

T4i ngdy 31 thang 12 ndm21t2,BanTong Girlm d6c Cdng ty d5 thqc hiQn itanh gi6 kha ndng thu h6i cria cric

khoan phdi ttru, 1ing tru6c n€u 1.€n vd knang dinh dqr phdng phii thu kh6 ddi dd dugc trich l6p mQt c6ch th4n

trgng vd phir hgp voi c6c quy dinh hign hanh.

THUf VA CAC KHOAN PHAI THU TVH,q' NUOC

Thu6 vd crtc khoan phii thu Nhd nu6c phin 6nh s5 thu6 thu nhflp doanh nghiQp cdng ty nQp thira t4i thoi

di6m k6t thric ndm tii chinh.

(

t

1

9.
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cONG TY cO PIrAN cutNc KHoAN D+r DTIoNG
SO + f-ang Ha qudn Ba Dinh
Ha NOi, CTDCFICN Vi€t Nam

B6o c6o tiri chinh
Cho ndm tai chinh ki5t thric 3l thane 12ndm20l2

THUyfT MINH BAO CAO rlr Cnirrrn (Ti6p theo) MAU SO B 09-CTCK
Cdc thttyiit minh nay ld mQt bQ phQn hqp thdnhvd cin duqc dqc d6ng thdi voi bdo cdo tdi ch{nh kdm theo

10. TAI SAN C6 DINH NIIU NT*T

Miy m6c, thiSt

b!

VNI)

Thi6t bi
vln phdng

VND

Phuong tiQn Tii sin c6

v$n tii itlnh h'hdc

VND VI{D
c0ng
VND

NGUYTN GITI

T4i ngdy 01l0ll}0l2
T4ng trong nim
GiAm do thanh li
T4i ngiy 3lll2l20l2

Kh6u hao tong ndm

Giim nong ndm

8.335.936.442

415.381.581

372.710.530

8378.607.493

188.012.000

r8E.012.000 1.E99.888.000 s91.770.751

ctA TRI HAO MON L0Y KE
T4i ngiy 0llA1D012 4.300.042.894

1.121.028.000 591.770.751 10.236.747.193

778.860.000 - 1.194.241.581

372.710.530

11.058.278.244

4.971.124.101

2.049.006.6t4

338.351.51 3

6.681.779.202

301.276.284 286.244.027

268.707.056 104.054.7681.613.574.118

338.351.513

83.560.896

62.670.672

Tgingi;- 3lft2n\n 5.575.265.499 146.231.568

GLA TR] CON LAI
T1i ngi-r- 3llnnW2 2.803.341.994 41.780.432

569.983340

1329.904.660

390.298.795

201.471.956 4.376.499.042

Tsi ngiy 3tfi2nul 4.03s.893.548 104.451.104 819.75t-716 305.526-724

TAI SA]i CO DIT,{H VO IIiNH

PhAn m€m
mrly tinh

VI{D

IiGUYEN GIA
Tar ngay 0l/01n012
TEng rong n[m
Tgi ngiry 3l/1212012

cn rn1 HAo MON LUY Kf
Tpr ngdy Al/0112012
Kh6u hao trong nlm
Tgi ngiry 3l/12/2012

cra rry coN LAr
Tgi ngiy 3lll2/2012
T4i ngiy 3lll2/2011

THUE VA CAC KHOAN PHAI N9P NIIA NIJOC

3l^2t2012
\rND

Thu6 gi6 tri gia tang diu ra
thu6 thu nhfp c6 nhdn

s.265.623.092

:.) 0
11.

-4

T6ng

VND

'iT
ii il[

:lT1

NA
3.235.321.000

700.000.000
3.235.321.000

700.000.000

3.93s.321.000 3.935.321.000

1.726.088.170
940.801.669

r.726.088.170
940.801.669

1.268.431.16t
1.509.232.830

2.666.889.839 2.666.889.839

1.268.431.161
1.509.232.830

!

t

3Ut2/2011
VNI)

32.858.273
s07.252.364

8.000.000
150.785.577

12.

s40.1r0.637 158.78s.s77
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cONc rv c6 pnAx cHtING rcroAx D4.I DrtoNG
Sri + tang Ha, quan Ba Dinh
Hd NOi, CfOAfbN Viet Nam Cho nf,m tai chinh tiit tirnc ngdy 3l

B5o c6o Gi chinh
dndng12ndm20l2

TrruyfT MINH BAo cAo rAr cHiNH (Ti6p theo) uAu s6 B Og-crcK
Cdc thtryiit minh ndy ld mlt b0 phdn hqp thdnh vd cin drqc dqc ddng thdi voi bdo cdo tdi chinh kdm theo

13. CHrPHipsfurnA

3Ut2/2012
\.ND

3ut2t20tt
\TND

14.

Phni ffi phi l* ky, chuydn khoan

Phi hoa h6ng gioi thiQu san phAm

Phai tra phi ki6m torln
Phi thud k€nh

Chi phi kh6c

CAC KHOAN PrrAr rNA, PrrA

198.000.000
r 84.3s9.485
91.740.000

80.860.319

30.000.000
------5s-im56T

i40.000.000
16.938.582

117.081.250

24.g10.D;

ffi

NOP NGAN HAN KHAC

Kinh phi c6ng doan
. ':tsao nlem xa n9r

Phdi trn tiAn d4t cqc m6i gioi mua chimg khorln (*)
Phai tra v€ giao dfch chring kho6n cria nhd tldu tu (**)
Phai fa v6 chuy€n nhuqng c6 phiriu

Phai tra" phdi nQp kt6c

3ln2/2012
VI{D

3ut2t20tt
VNI)

80.868.063
28.626.750

344.501.583.332
319.259.649.794

s6.798.490

194.569.290

1.288.103.089.900

11.297.463.s24
15.102.000.000

56.276.737

663.927.s26.429 1.314.753.399.451

15.

(*) Phan enh khoan nhan d4t cqc theo hgp d6ng m6i gioi mua chung kho6n gita C6ng ty vA d6i tic md

C6ng ty ld b€n m6i glor, g|tri d{t cqcle firong duong voi 5070 Cr6 fi hAp d6ng. Trudng hqp giao dich

mua b6n chimg khoan dugc thlrc hi€n todn b0 hoic mgt phdn hay kh6ng dugc tfuc hiQn, khoin ti€n

d4t cgc ndy v6n dugc hudng 15i su6t theo hgp tt6ng tinh tr6n si5 ti€n cl4t cqc thUc ti5.

1**; Phan rinh khoan phdi trA nhd dAu tu vii khoin ti6n C6ng ty nhqn tu c6c nhd ddu tu de thgc hiQn cric

giao dich m6i gioi chrmg kho6n vd quin- lf tai khoan giao dich chung khoan cho nhd dAu tu. Nhd dAu

ir Aoq. nuong tai ruAt rro dai d6i vol sO au.tien trong tai khodn giao dich chimg khorin cria nhd dAu

tu md tqi C6ng ty khi s5 du ndy d4t mric t6i thi6u trong mQt khoing thoi gian nh6t dinh trdn co sd

th6a thuAn gita nha dAu tu vd bO"g ty. T4i ngdy 3l.thrlng 12 ndm 2012, s6 du phdi tra nha dAu tu

duqc huong mric l6i su6t uu tl6i ld 298.785.555552 d6ng'

V6N CHU SO I{t'U

Thay tl6i trong v6n chri s0 hfru

Oug aliu tu ohit
Vdn ali6u l€ '. .,' tnen

YND VND

Qui dg phdng

tii chinh

VND

Lgi nhuin chua

phin phi6i
T6ng

VND YND ]
I
{

I

Sii Ou t4i ngiy 01/01/2011 300.000.000.000

Lgi nhufln trong nim

Trich lf,p qu!

Gidm khdc

1.209.906.300

648.943.784

12E3.24t.194

711.278.674

|.702.875.601 314.196.023.095

(9.584.982.138) (9.584.982.138)

(t.860.222.4s4) (500.000.000)

(141.962.432) (141.962.432)

S6 Ou t4i ngiy 0lt0ll20l2

Lgi nhufn trong nim

Si5 Ou t4i t$ry 3ltl2t20l2

300.000.000.000 1.858.850.080

-

115.708.s77 303.969.078.525

22.148.633.708 22.148.633.708

1.994.519.86E

300.000.000.000 1.858.850.080 1.994.s19.868 n.264.342.285 326.117.712.233
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c6xc rY cO PHAN cITUNG KHoAN D,l.I DItoNG
SO i La"g flg q"at n" Of"ft .. . . - - ! c{o tiri chinh

tra Nol, 6rrfrrbN viQt Nam ctro nam tai chinh ktit thric ngdy 31 thang 12 nm 2012

THIIyET MINH nAO cAo TAI CIIiNH (Ti6p theo) MAU SO B g9-STCK

Cii*rryA, ii"h nay ld m1t bO ph1n hqp thdnh ud c6, duqc dqc ddng thin voi bdo cdo tdi chinh kdm theo

ls. v6x cn0 sOHoU (ri6p theo)

Viin tli6u lQ de g6P

Theo Gi6y phdp diAu chinh s6 296AJBCK-GP do Uy ban 
-Clung 

khorln Nhd nu6c c6p ngdy 2l thSng 0l

nim 2010 aicri'"ttinn ClSy pnep ho4t rlQng kinh d;anh chimg kho6n si5 +grugcf-GPHDKD ngiry 29

,h,-g-.12.laT;qr*el$du re 
",iu-Cong 

ty h 300.000.000.000 ddng. Tsi ngdy 3l thang t2 ndm2072,

von oleu tg cua Cdng ty it5 ttugc cAc c6 d6ng g6p tlir nhu sau:

c6 aong

Cdng ty C6 phdn T$P tlodn D4i Duong

Ngdn hdng Thuong mai C6 phan pai Duong

Doanh nghiQp tu nhAn Hd B6o

Bd Nguy6n Thi Thu Hd

Ong Hd Van Thim

DOANH THU KHAC

Thu phi theo HD m6i gioi mua chimg khoiin chua ni6m

yiit (*)
Lei ffii phi€u
- -. ..:.
Lal nen gtn

Lai dr ID riy th6c dAu tu
Phi giao dfch lcf qui
fhi chuyen nhugng quyAn nhin ti6n ban chimg khoan

Doanh thu khric

^ir ong cqng

Chi phi ho4t dQng m.oi gioi chirn€ khorin - ,
Chi phl hoet ctQng tt6u tu chimg khoiin, g6p vdn

Chi phi ho4t tlQng tu vdn

Chi phi ho4t dQng luu kY chimg kho6n

Chi phi nhan dAt cgc mdi gioi chung kho6n (*)

Chi phi ds phdng

Chi phi kt6c

r ong cQng

Vdn ttidu lQ ttf, g6p t4i
3ut2l20l2 3u12/2011

VND VND

225.000.000.000 75,00vo

33.000.000.000 ll,00yo
30.960.000.000 r0,320/o

10.340.000.000 3,450

700.000.000 0,2304

300.000.000.000 l00o/o 300.000.000.000 100"h

225.000.000.000 75,00yo

33.000.000.000 11,000/o

30.960.000.000 l0,32yo

10.340.000.000 3,45yo

700.000.000 0,23yo

16.

20t2
VND

20ll
VND

I
!t
it'
l.

'\

)

39.341.683.459

3.036.708.334
2.362.868.4M

1.624.949.750

84s.537.356
271.633.389

92.989.356.008

4.088.888.889
2.362.809.962

tt.827.777.777
30.719.850

51.045.075
50.959.655

17.

(*) Phan rinh doanh thu l6i tu (i) c6c Hqp d6ne gunq 
"ap 

qi:h vq m6i gioi mua chimg khorin chua ni€m vt5t

cho kh6ch hang fong d6 C6ng ff ln b€n trung gian-(xem th€m fnuytit minfr sO Oq va (ii) c6c Hqp d6ng dat

mua chring khorin gita aa*;;; *iJ"L"t??o cbng ry li b6n mla (xem thdm Thuvi5t minh s6 of '

cHr Pni HOAT DQNG KINH DOAIIH

47.483.380.732 111.401.557.216

2012
VND

20tl
VND

4.442.02'.1.194

30.t22.121.811
2.074.083.462

354.51 1.300

106.217.478.319

Qs.s99.93r.303)
9.576.322.243

127.186.613.026 174.249.386.983

2.0'14.832.460
46.753.970.955

1.236.730.626

1.500.3 80.769

106.757.1s9.319
6.694.566.283
9.231.746.571

(*) Phdn anh chi phi tir khoin nh?n dat coc theo-hgp d6ng m6i qtT T"u chimg kho6n gita c6ng ty virc6c

)iii *."a cOog ty ld bdn mdi gioi. cie dohand4t cqctu d6i tacg9"c.d"?ng u.trl !ou; eia.tri hsp

rt6ng. Chi phi nh4n dAt;;i doi gnung tilo,i" 4"o." x6c dinh theo ldi suAt c6 dinh tr€n hqp dong tffi
tdn si5 tiAn vd thoi gian tl{t cqc thlrc t6.
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coNG TY CO PHAN CHttNG KITOAN E+I D{toNG
SO + f.ang H4, quQn Ba Dinh 86o c5o tii chinh

thdng12ndm2072Ha Noi, CnXnbN ViQt Nam Cho nlm tet ,!tI t 91l!g9ngy J-!

THUyrtT MINH n.lo cAo TAI CHiNH (Tiiip theo) MAU SO B oI-CTCK
Cdc thuydt minh nay ld mQt bQ phQn hqp thdnh vd cdn duqc dpc d6ng thdi vdi bdo cdo tdi ch{nh kbm theo

18. THUf THU NHAP DOANH NGHIEP

2012
VND

20ll
\rND

Lgi nhu$n tru6'c thu6
Eidu chinh cho thu nh$p chlu thuiS

Trri: Thu nhap kh6ng chiu thui5

C6 tuc nhdn duqc
CQng: C6c khoan chi phi kh6ng dugc kh6u trtr
L6 mang sang

L,gi nhu$n tinh thuti
t i.lnue suat

Thu6 thu nhflp doanh nghiQp

Thuli thu nh$p doanh nghiQp phii nQp

LAv@6) co BAN rREN cO Pmfu

Lqi nhu4n/(L6) t5 toan sau thu6 thu nhflp doanh

nghiQp (\rND)
Cd phii5u ph6 th6ng dang luu hanh binh qudn

trong kj'(don vi)
Lail@6) co bin tr6n c6 phi6u (tl6ng/cd phi6u)

25.001.043.683

(6s9.894.100)
(65e.894.100)

48.300.000
(12.979.809.68s)

11.409.639.898
25%

2.8s2.409.975

(9.s84.982.138)

(3.422.79s.041)
(3.422.79s.041)

27.967.494

(12.979.809.68s)
25%

2.852.409.975

19.

2012 2011

22.148.633.708

30.000.000

738

(e.584.982.138)

30.000.000

(31e)

20. CAM KET THUT HOAT DQNG

Ngdy 15 th6ng 3 ndm 2010, C6ng ty dA kf Hqp ddng thu6 vdn phong ldm viQc vdi Cdng ty TNIII{ \fNT

vOi gia thu6 |d 7.160 UsDithanglgla chua bao g6m VAT, fj' giri quy aOi: |Z.OOO VNDruSD). Thdi hqn

thu€ ld l0 ndm.

Ngny l1 th6ng 4 n6m 2012, Chi nhdnh c6ng ty t?i thdnh ph6 uo chi Minh da ki bnn gia.h4n Hqp d6ng

thug van phdng ldm viqc vsi C6ng ty TNHH Dich vU Ngdi Nhd Xanh vdi gi6 thu6 trong su6t,thdi hgn thu€

1e 504.000 VND/m2lth6n g cho 223,13m2 dign tich thgc. Thdi hqn thu6 gia h4n lir hai ndm, bdt ddu tir ngdy

10 thang 5 ndm20l2 d€n hi5t ngdy 09 th6ng 5 ndm 2014.

T6ng chi phi ttru6 nhd dE ghi nh{n cho ndm 2Ol2ld 1.641.664'000 d6ng.

cONG cU TAI cHiNH

Quin lf rrii ro v6n

C6ng ty qudn lf ngu6n v6n nhdm dim b6o ring Cgng 1y c6 th€ vira ho4t ttQng li6n tqc wa tOi da h6a lgi
ich cua c6i 

"OiOng 
thdng qua t6i uu h6a s6 du ngudn v6n vd cdng no'

C6u trric v6n cira C6ng ry gdm phAn v6n thuQc.sd hiru cta c6c cd ddng cria C6ng ty (bao gdm v6n g6p, c6c

quy du trft vd lgi nhudn sau thu€ chua phdn phdi).

Cfcchinh sdch k6 todn chu y6u

Chi tit5t c6c chinh s6ch kt5 to6n cht yt{u vd c6c phuong ph6p md C6ng ty 6p dgng (bao g6m c6c ti€u chi d6

ghi nhdn, co sd x6c dinh gi6 tri vir co sd.ghi nh$n c6c khoan thu nh{p vd ch phi) d6i vdi ttrng lo4i tdi sdn

t.ii chinh, c6ng ng tdi chinh vir c6ng cg v6n dugc trinh bdy t4i Thuyet minh s6 4.

21.
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Cho nim tdi chinh k6t thric

THr.ryET MINH nAO cAo TAI CI{INH (ri6p theo) MAU SO B oI-CTCK

Cic thuya minh nay ld nQt b0 phdn hq thdnik ud ci, duqc dqc d6ng thdi voi bdo cdo tdi chinh kdm theo

2t. CONG cU TAI cHiNH (Titip theo)

cdc lo4i c6ng cg tiri chinh 
Gi6 tri cdn l?i

cONc rY cO PHAN cHtNc KHoAN DAI DItoNG
Si5 + f-ang Ha, qufln Ba Dinh
HeN0i, CIil(HCN ViQtNam

Thi sin tari cninn
-. :.
I len

Phii thu kh6ch hang vi Phii thu khic

Eiu tu tii chinh ngin h4n

Tii sdn dii h4n ktr6c

r ong cQng

Cdng ng tii chinh

Phii tri ngudi b6n vd phii tri kh6c

Chi phi phii tri
I ong cqng 664.779.465.71s 1.31s.771.s29.759

-

31/1212012

VND

27.912.518.627

938.462.374.798

8.529.740.142

31 1.295.108

B6o c6o tiri chinh
3l thang l2ndm20l2

3u12/2011
\[D

18.884.085.734

| .328.351 .951 .529

249.219.813.938

311.295.108

975.215.928.675

-

664.194.505.911

584.959.804

1.s96.767.146.309

1.315.472.599.798
298.929.961

C6ng ry chua tlinhgi6 giA tri hSp ly criatar_s11tai chinh vh c6ng ng tai chinh t4i ngdy k6t thric ni6n d0 ki5

to6;d; Th6ng w t{ zt62oogni-nrc do BQ Tdi chinh da-ban hanh ngdy 06 th6ng 1 I n412009 ("Th6ng

ru 210.) cnng nnu c6c quy dinh hiqn hanh chua c6 huongddn cu th€ vC vigc x6c dfnh gi6 tti hq 
l!' :""^"12

tai sdn tai cbinh vd c6ng nq tai chinh. Th6ng tu 210 y€u cAu 6p. dUng Chudn mgc b6o c6o tdi chinh Qu6c t6

;;ie";; bdy b6o clo tai chinh vd muyi51 minn th6ng tin AOi voi c6ng c1r tai chinh nhung kh6ng ilua ra

hil;da|_1lJ*! Ao*g cho viQc dre.nh gi6 va ghi nhan gOng 
"1, 

tai chinh bao g6m ci ip dung gi6 trl hqp li,

"nar""pn,i 
rtsp;oi Ch;n muc b6o cao iai chinh Qu6c tti.

Mgc ti€u quin If rrii ro titi chinh

C6ng ty it6 xdy dung h€ thiSng quin lf rui ro-nhim ph6t hiQnrd tlffi gi6 c6c rui ro mir C6ng ty phii ch!u,

,il6r"1fi;;hi"#;.va qu! trinl [i6m so6t ru! ro d mtc chdp nhan dusc. H€ th6ng quan lf rui ro dusc

xem x6t lai dinh ky oha. p[a" ,iofr nhrng thay d6i cua diAu kiQn thi truong vd ho4t tlQng cia C6ng ty.

Rrii ro tai chinh bao g6m rui ro thf fudng (bao gdm rui ro ldi suAt ve rui ro v€ gi5), rui ro tin dBng vd rui ro

thanh khoin.

Rrii ro th! truirng

Ho4t dQng kinh doanh cria c6ng ty s6 chri yiSu chlu rui ro khi c6 sg thay d6i vc fi gi6 h6i do6i, lli su6t va

gia. COng ty kh6ng thgc hi€n cic Uien pnap phdng ngira rui ro ndy do thi6u thi truong mua c6c c6ng cp tai

chinh.

Qudn l! rrti ro ldi suiit

C6ng ry chiu rui ro l6i su6t trgng y6u ph6t sinh tu c6c khoan nfran {A{ cgc chiu l6i su6t tu c6c hqp tl6ng t14t

,n*1ji phii5u da dusq ky tdt. nui ro ndy.se do C6ng y qlan tri bang c6ch duy tri d mric clo hqp 19 c6c

Hronn d4i cgc tu hqp AOng A4t mua trdi phi6u chiu l6i su6t cO ai*r'

Qudn l! rui ro vi gid c6 phiiiu

Cic c6 phi€u do Cdng ty-nim.git.bi anh hudng boi cilc rui ro thi tto*g p.hg t1E tr 1r1n.9i"g 
chic chin

u6 *ia oi tuong lai c,i-a i6 piri6u aiu tu. C6ng ty quan ly rui ro vC gi5 c6 phi6u bdng crich thi€t I0p h4n mtlc

;i'";. tdH?; a;;; d cria c64e ty ciing xem'x6t vd ph6 duyQic6c t vit arln q4u g.Yag c6phi6u nhu

,*aJ rgire Utf ao*n, 
"Ooe 

ry d6?Au tu, v.v. C6ng ty d6nh gi6 rui ro vC gi6 c6 phi€u ld kh6ng dang k€-

Rrii ro tin dgng

Rrii ro tin duns x6y ra khi mQt kh6ch hing ho[c OOi tac kt6ng t16p img duo. c c6c nghia vg trong hqp ddng

aa. a?"1a".,6"r tnht tai chinh cho Cdng ty. Cdng ty c6 chinh sdch tin 4mg pht hqp vd thubng xuy€n theo

;.t ffi;t"#6 frr, lia r"- cong ry-c6 cniu iiiro tin dtmg hay khong. i6ng ty kh6n_g co b6t ky nii ro

;;;;.;g ver "aftoi 
cac khach-hang ho{c a6i tric boi ii cac khoan phii thu cta Cdng tv tteu c6 tdi

san dim bdo.
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THUyfT MINH nAo cAo TAI CHiNH (Iii6p theo) MAU SO B oI-CTCK
Cdc thuyilt minh nay ld mQt b0 ph1n hqp thdnh vd cin duqc dpc ddng thoi voi b6o ctio tdi chinh kim theo

21. CONG cU TAI cr{iNrr fli6p theo)

Qunn $ rrii ro thanh khoin

Mr,rc dich quin If rui ro thanh k'hodn nhim ttim bio ctri ngudn v6n dC $ap ,*g c6c nghia vU tdi chinh hi0n

t4i vi trong tuon! tai. Tinh thanh khoan cflng dugc C6ng U O3an lf nhgm $q b1o otY"f-hs trQi gita c6ng

nq disn han've taisan dtSn han trong kj d mtc c6 thti tlugc ki6m so6t d6i voi s6 v6n mi Cdng ty tin ring c6

tne 
"" 

-*-ooog 
ky d6. Chinh sachiria C6ng ty ld theo aoi thn*g xuy€n c6c ydu.c6u vC ttrantr khoan hipn

t+i vl dU n6niong ruong lai nhdm daqr bio C6ng ty duy tri dri mrlc dg phdng ti6n m[t, c6c khodn vay vit

aii n6o .a .irj tJiru "il tet g6p nham dep ung 
"ar 

quy dfurr vA tinh thanh khoan ngln han vd ddi h4n

hon.

C6c bang duoi rl6y trinh bdy chi ti6t c6c mtc &io h4n theo hqp tt6ng cdn lai cl6i voi tai sin tai chinh vd

cOng og"tai chinh phi pnai sinfr ya th-or h4n thanh to6n nhu 116 dugc th6a thuQn. C6c bdng niy dugc trinh

bdv dua tr6n ddne tieo 
"nua "fri6t 

f.fr5" cJa tai sin tdi chinh g6m lai tu cac tai sin tt6, ntSu c6 vd ddng tiAn

.n* 
"nirit 

kh6u c-ua c6ns ns tdi chinh tinh theo ngdy sdm ntrAt ma C6ng ty phni tr6. Vipc trinh bdy th6ng

tin tai san rai chinh ptri p-hai-sinn ld cdn thii5t ae ni6u duo. c viQc.quan lf rui ro thanh khodn cria C6ng ty khi

dnh thatrh khoan dugc quin ly tr€n co sd c6ng ng vd tdi sin thudn'

cONG TY cO PHAN crrrNc KHoAN D+I DLIoNG
Sti + Lang H?, qu+n Ba Dinh
Ha NOi, CID(HCN Vigt Nam

3u72n012
TiAn vir qic khoan tuong ituong tiiin
Phii thu khdch hang vd phii thu kh6c

Diu tu tai chinh ngan han

Tiri san dai h4n kh6c

_:
r ong cgng

3Unn0t2
Phai ti nguoi ban vd Phii ki k*rdc

Chi phi phni tri
^7r ong cgng

Ch€nh lQch thanh khoin thuAn

3t/nnul
Ti€n vd c6c khoan tuong duong ti6n

Phii thu khrich hang vd phii thu khiic

DAu tu tai chinh ngan tran

Tdi san ddi h4n kh6c

l ong cgng

3ut2t20tl'
Phei ffi nguoi b6n vd Phdi trd khdc

Chi phi phdi tri
r ong cqng

Ch€nh lQch thanh khoin thuin

B6o c6o tii chinh
Cho ndm tai chinh kr5t thric ngdy 31 thang 12 tdm20l2

Drnfi I n5m Tir 1-5 nim T6ng

VND

27.912.5r8.627
938.462.374.798

8.s29.740.142
311.295.108

VND vf{D

27.912.518.627
938.462.374.798

8529.740.142
31 1.295.108

97s-215.928.675

664.194.505.911
s84.959.804

975.215.928.67s

664.r94.505.911
584.959.804

664.779.465.715 664.779.465.715

310.436.462.960 310.436.462.960

Dufi I nim Tir 1-5 nIm Tdng

\rND

18.884.085.734

1.328.351.951.529
249.219.813.938

311.295.108

vND VND

18.884.085.734

t.328.351.951.529
249.219.873.938

31 1.295.108

1.596.767.146.309

1.315.472.599:798
298.929.961

1.596.767.146.309

- 1.315.472.599.798
- 298.929.96r

1.315.771.s29.759 1.315.771.529.759

280.99s.616.ss0 - 280.9e5.61{.s5q-

Ban T6ng Gi6m d6c dantr gid mric t4p. trung rui ro thanh ktroan d mlic th_6q.-!al Tdng Girim <tdc tin tu<rng

ring COn-g ty cd the t4o ra Ati nguiin tiAn Ae Aap img c6c nghla 4r tai chinh khi ddn han'



I
t.
t,It
-qL-L-r'a

t;
L-f-J.r
[*
r,J,-.

u
[;]-(aur-(
L;5-Ja

t-.HI
t"k
k,
h
ffiF(l
L.
L;
L--
h;
h"#Jrh
tL-Frl

htr

cOxc ry co psAx crnlxc xHoAx D4.I DTIoNG
s6 + fring Hq, qu{n Ba Dinh
Ha NOi, CrucfbN ViQt Nam Cho nim tat "!t! € th* ngg J]

rrrWfr MINH nAO CAO rLr Crrir.il{ (Ti6p theo) MAU SO B 09-CTCK

Ai" i"ydt minh ndy ld m1t b0 phAn hqp thdnk ud ci, duqc dqc d6ng thoi vbi bdo cdo tdi chinh kim theo

22. sAo cAo vrE cr.q. TRI VA rcr6I LTIqNG GIAO DICH CITUNG rcTOAX TNONC XAU

Cho nilm tii chinh k6t thrric nghy 31/1212012
n rvltol

2.598.468

2.598.468

133.303.0s0

12s.747.030

7.500.000

56.020

Brio c6o tii chinh
12ndm2012

27.482.365.500

27.482.365.500

1.746.968.076.900

960.292.882.900

786.293.000.000

382.194.000

13s.901.518 t.774.450.442.400

/N

I /tntr
.:l

{\r
f\V
re

12. rcmEp W vA sO Duvot cAc ntN LIf,N QUAN

Trong nim. C6ng ty d6 c6 c6c giao dlch chri y6u sau voi c6c b6n li€n quan:

cl{i rmu

1. Chfng khoin tr; doanh

C6 phitiu

2. Chrri'ng khofn cia nguoi tldu tu
^| , .^
uo pileu

Trai phii5u

Chrmg chi qui

Chrmg khoiin khric

_:
r ong cgng

N-ean hang Thuong mai Cd phan Oai Duong

- \hen d(t cpc

- Doanh thu phi lw b!

- Doanh thu ti phi m6i gioi ching khodn

- Doonh thu ttrvdn

- Doanh thu tdi ti hqp d6ng tiin gn kh6ng ki hq'

- lihqn cd fi,c

- Chi phi ldi phdt sinh ti cdc lehodn nhQn dlt cqc

- Chi phi khdc

2012
VND

20ll
VND

494.500.000.000

224.662.718

69i.568.851

44.0A0.000

1.698.772.858

j,80.810.000

38.i31.133.781

8.69i.987

4t 1.A00.000.000

186.576.5 33

191.129.798

104.53j,.818

1.873.542.534

397.782.000

r9.267.736.1I0

66.750.067

;
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c6xc rv cO pHAN crr(lxc xHoAx DAr D{.IoNG
SO + Lang Ha quin Ba Dinh
He NQi, CID(HCN ViQt Nam Cho ndm tai chinh k6t thric ngdy 3l

rrruyfr MrNH nAo cAo rAr cnirvs 1riiSp theo) nli.u so B og-crcK
Cdc thuy€t minh nay ld m6t bQ phQn hqp thdnh vd cdn duqc d7c d6ng thdi voi btio cdo tdi ch{nh kdm theo

23. NGHIpp vU vA so DltvoI cAc sf,ri r,r6x quax (ririp theo)

B6o cdo tiri chinh
thang12ndm20l2

2012

YND
20tt
VND

C6ng ty C6 phan fAp dodn Dpi Duong
- Doanh thu tuvdn
- Thu nhQp tit cho thu€ tdi sdn

C6ng ty C6 phAn Khich s4n vd Dich vu Dai Duong
- Doanh thu tir ph{ m6i gioi chtng khodn

- Doqnh thu phI lw b!
- Doanh thu uvdn
C6ng ty TNHH VI{T
- Doanh thu tir pht m6i gioi chilng khodn

- Doanh thu tuvdn
- Doanh thu phi lw ky

.. ,.1
- Lat trat pneu

- Chi phf thu€ nhd, diQn nudc

C6ng ty C6 phan Eiu tu vd Xdy dpg 86o Minh
- Doanh thu tt phi m6i gioi chilng khodn

- Doanh thu tttvdn
- Doonh thu ph{ bu ky

C6ng ty CO phan Thuong mai vd Kho vin Thdnh D6ng
- Doanh thu phi lru ky

C6ng ty CO phan DAu tu vd Tu v6n Tdi chinh Li€n ViQt
- Nhen d\t cpc

- Doanh thu ti phi m6i gioi bdn chtng khodn

- Doanh thu tuvdn
- Doanh thu phi lru lE
- Doanh thu ldi tiin ddt cec mua ching khodn

- Doanh thu ti bdn chilng khodn

C6ng ty C6 phAn Bio Linh
- Nhqn dlt cpc

- Doanh thu tdi fiAn ddt cpc mua chilng khodn

- Doanh thu tuvdn
- Doanh thu phi hru lq
Cdng ty CO phan Ddu tu vi Xdy d1rng S6ng Dd
- Doanh thu ti phl m6i gioi bdn ching khodn

- Doanh thu ldi tiin ddt cec mua chilng khodn

- Doanh thu uvdn
- Doanh thu ph{ lru k;i

- Thu nhQp ti thanh l, tdi sAn cii ainn
Doanh nghiQp tu nhan Hi Bdo
- Doanh thn fu phi mdi gioi bdn chtng khodn

- Doanh thu tuviin
- Doanh thu phi lw lE

55.621.212

70.417.455

45.31 5.414
45.454.545

46.942.445

I 3.422.222.200

2.024.346.843

63.7 r 6.940

r46.400.000

683.I 57.09s.000

50.106.537.076

s 3.408.121

16.371.480.264

214. t 31.278

147.000.000.000

12.906.770.834
I 3.384.62 t.5 3l

56.430.834

301.999.992

664.999.999

1.335.541.666

103.403.397

811.821.877

1s0.000.000
17.753.162

46.801.163
18.076.640

26r.831.818

207.600.000

3.617.232.440
167.496.833

4.088.888.889
1.s02.761,320

2 58.238.491

3.151.531 .41 5

56.997.348

121.199.999

71 5.346.I50.000
258.249.062

365.420.090

46.163.267
41.5 3 3.068.616

5 5 s.902.777.778
7.819.980.5 57

471.385.680

46.717.329

2 32. I 78.440

3.676.294.959

596.605.090
47.4s6.362
35.360.000

264.399.400

12.634.684.420

485.234.247
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c6Nc rv c6 psAx CHLING rcrOAx DAI DLIONG
SO + l,ang H?, qufln Ba Dinh
HaNOi, CTDGICN Vi€tNam

Brio c6o thi chinh
Cho nim tai chffi kt5t thric n 3l thrine 12ndm20l2

THrIyfT MINH sAo cAo TAI cHiNH (Ti6p theo) MAU SO B oI-CTCK
Cdc thuyiit minh ndy ld n1t b0 phdn hqp thdnhvd cin drqc doc d6ng thoivoi bdo cdo tdi chinh kdm theo

23. NGHTFP vU vA sO Duvot cAc n0N LIf,N QUAII (Ti6p theo)

2012

\rND
2011

VND

6ng Hd Vinh Hoang

- NhQn ddt cpc

- Doanh thu tir phi m6i gi6i bdn chtng khodn

- Doanh thu tuvdn
- Doanh thu ldi tiin ddt cQc mua chimg khodn

- Doanh thu phi lw bi
Ba Bni rhi CAm Van
- Doonh thu ti phi m6i gi6i bdn chilmg khodn

- Doanh thu phi fuu k!
- Doanh thu ttvdn

Thu nh{p cria Ban T6ng Gi6m d6c

56 du chri ytiu voi c6c b€n li6n quan t4i ngdy t6t tnric nim tii chinh:

Phii thu ngln h4n

C6ng ty C6 phan Ddu tu vi Tu vdn tdi chinh Li6n ViQt

Cdng ty C6 phan Kh6ch s4n vd Dlch vu Dei Duong

COng ty C6 phan Tip dodn Dai Duong

C6ng ty TNHH V|IT
C6ng ty CO phan Bdo Linh
Cdng ty C6 phan DAu tu vd Xdy dpg Bio Minh

C6ng ty CO phan DAu tu vd Xdy dlmg Sdng Di
C6ng ty Cd phan Thuong m4i vd Kho vfln Thdnh D6ng

Doanh nChiep fi nhdn Hi Bdo

NgAn hdng TMCP D4i Duong

Be Bil Thi C6m Van
Phii thu ngin hgn khfc
Cdng ty C6 phAn Bio Linh
C6ng ty TNHH VNIT

C6ng ty CO phan DAu tu vd Tu v6n tai chinh Li6n ViQt

C6ng ty C6 phAn DAu tu vd Xdy dlmg Sdng Ed

6ng Hd Vinh Hoang
C6ng ty CO phan BSC ViQt Nam

C6ng ty C6 phan Ban le vi Quan l1i e6t dQng san Dqi

Duong
Phii tri nguoi bfn
c6ng ry TNHH VNIT

Phii trfr khic
Ngdn hdng Thuong mai C6 phAn Dai Duong

22.073.488

7.337.011.j,08

3.420.000.000

46.075.108

4.572.263

2.799.030.712

3Ut2/2012
\rND

108.000.000.000
30.370. I 64

174.261.s05

2.361.200.000

484.094

23.1 4 1.520

10.768.815

2.746.069.380

965.200.000

3t/t2/2071
VND

4.460.726
3.838.191

5.166.667
7 .451.356
4.779.661
5.396;190

10.960.397

12.400.000

68.766.158

306.343

32.321.400.0A6

492.413.233.332

23.0s5.958.333
36.570.011.108
36.851.604942

43.631.916.667

4.859.796
3.838.191

10.000.000

14.085.167
4.060.142
4.650. 1 l5
3.507.087

10.533.333

46.920.063

104.553.312-

563.722.758.335
4.088.888.889

367.136.894.634
2t.055.416.668

109.425.000.000

15.300.000

15.146.666.667298.785,555.552
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cONc rv cO pnAx cHttNG rcroAx D4.I DLIoI{G
SO a I-ang Hq" qualr Ba Dinh B6o c6o titi chinh

Cho ndm tai chinh ttit ttlic ngdy 3l thing 12 ndm20l2

rrruyfr MINH nAO CAO rnr Crrir.ttt (Tii6p theo) MAU S6 B oq-CTCK
Cdc thyyiit minh nay ld m\t bO phln hqp thdnhvd c,in duqc dqc d6ng thdi voi bdo cdo tdi chinh kdm theo

24. 56 LrEU SO SAmr

Mqt s6 sO Upu cria k! b6o c6o kudc duo. c phdn loai lei tt6 phir hgrp voi viQc so sanh vtri sO tipu cria lcj ndy.

Tdng GiSm tl6c
Bni rhi Yi6n,
Ngudi l{p bi€u

Ngay 25 thdng 3 ndm 2013

HaNQi, CID(HCN ViQtNam
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Vfi Thi Thanh H
K6 toin trudlg
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