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I. THÔNG TIN CHUNG: 
1. Thông tin khái quát: 
- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN 
- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: JAPAN SECURITIES INCORPORATED 
- Tên viết tắt: JSI 
- Vốn điều lệ (tính đến 31/12/2013):  41.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi mốt tỷ 

đồng./.) 
- Vốn chủ sở hữu (tính đến 31/12/2013): 42.823.149.953 VNĐ (Bốn mươi hai tỷ, 

tám trăm hai mươi ba triệu, một trăm bốn mươi chín ngàn, chín trăm năm mươi ba 
đồng./.)   

- Địa chỉ: Tầng 3&4, Tòa nhà Viglacera-Exim, số 2 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà 
Nội 

- Điện thoại: 84-4-3791.1818  Fax: 84-4-3791.5808 
- Website: www.japan-sec.vn  Email: info@japan-sec.vn 

 
2. Quá trình hình thành và phát triển: 

Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản được UBCKNN cấp Giấy phép thành lập và 
hoạt động số 103/UBCK-GP ngày 16 tháng 1 năm 2009 với tên Công ty CP Chứng 
khoán Hoa Anh Đào, có trụ sở chính tại tầng 3&4, Tòa nhà Viglacera-Exim, số 2 
Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Công ty được thành lập bởi Tổng công ty 
Viglacera và có sự tham gia của các cổ đông Nhật Bản là Công ty Chứng khoán 
Aizawa, Công ty Japan Asia Holdings và Công ty Đầu tư Tanamark với tổng vốn 
điều lệ là 41.000.000.000 VND. 

 
Các sự kiện  nổi bật trong quá trình hình thành và phát triển của Công ty: 

Thời gian Sự kiện 

16/01/2009 
Công ty chính thức được cấp giấy phép thành lập với tên 
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoa Anh Đào 

20/05/2009 
Thay đổi Tổng Giám đốc kiêm người đại diện trước pháp luật 
là ông Yokoyama Norio 

22/05/2009 Chứng nhận công ty là thành viên lưu ký chứng khoán 

30/06/2009 
Công nhận tư cách thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch 
chứng khoán Hà Nội 

10/07/2009 
Công nhận tư cách thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch 
chứng khoán TP Hồ Chí Minh 
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20/10/2009 
Tham gia giao dịch trực tuyến với Sở Giao dịch Chứng khoán 
TP Hồ Chí Minh 

13/01/2010 Kết nối giao dịch với sàn UpCOM 

11/03/2010 
Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật 
Bản 

12/04/2010 
Tham gia giao dịch trực tuyến với Sở Giao dịch Chứng khoán 
Hà Nội 

21/01/2011 
Thay đổi Tổng Giám đốc kiêm người đại diện trước pháp luật 
là ông Hiramoto Hiroshi 

07/06/2011 
Chính thức cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực 
tuyến 

01/08/2012 Chính thức cung cấp dịch vụ Giao dịch ký quỹ 

 
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 
- Ngành nghề kinh doanh: 

• Hoạt động môi giới chứng khoán; 
• Hoạt động lưu ký chứng khoán; 
• Hoạt động tư vấn đầu tư; 
• Dịch vụ giao dịch ký quỹ chứng khoán. 

- Địa bàn kinh doanh: 
• Hà Nội và các tỉnh lân cận; 
• Nhật Bản. 

 
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý  
- Mô hình quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản bao gồm: Đại hội 

đồng Cổ đông, Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng Ban 
nghiệp vụ và một số tiểu ban giúp việc cho Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc 
(Ban Kiểm toán nội bộ, Ban Kiểm soát nội bộ).  

- Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty được xây dựng trên nguyên tắc phân công, 
quản lý theo chức năng công việc, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau: 
• Hội đồng Quản trị điều hành chỉ đạo về mặt chủ trương, định hướng trung hạn, 

dài hạn cho toàn Công ty;  
• Tổng Giám đốc quản lý, điều hành công việc thông qua việc phân cấp, phân 

quyền;  
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• Các Trưởng Phòng Ban trực tiếp giải quyết các công việc cụ thể và chịu trách 
nhiệm trực tiếp đối với mọi hoạt động của các phòng ban đó; 

• Các tiểu ban giúp việc của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc hoạt động độc 
lập và chuyên trách có trách nhiệm hỗ trợ Ban điều hành trong việc quản lý và 
kiểm soát rủi ro, đảm bảo các hoạt động nghiệp vụ của Công ty được thực hiện 
một cách chính xác, hạn chế những rủi ro không đáng có phát sinh trong quá 
trình tác nghiệp. 

- Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý hiện tại đã đáp ứng được nhu cầu quản 
lý, quản trị, điều hành của Ban Giám đốc, và đảm bảo hiệu quả quản trị của Hội 
đồng Quản trị đối với bộ máy điều hành. 

- Để nâng cao hiệu quả quản trị công ty, Ban Giám đốc đã ban hành các qui trình 
công việc cụ thể cho từng đầu việc, phòng ban, giúp thực hiện công tác quản lý, 
quản trị nhân sự được thuận lợi. Các qui trình này thường xuyên được các phòng 
ban cập nhật, hoàn thiện, cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế tại từng thời 
điểm. 

 
Cơ cấu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản (cập nhật tại ngày 
31/12/2013) được tổ chức như sau: 

 
 
5. Định hướng phát triển 
- Là công ty chứng khoán đầu tiên ở Việt Nam có sự tham gia điều hành của chuyên 

gia Nhật Bản và rất có lợi thế trong việc thu hút khách hàng Nhật, Công ty CP 
Chứng khoán Nhật Bản vẫn tiếp tục hướng tới mục tiêu trở thành công ty dẫn đầu 
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trong lĩnh vực môi giới chứng khoán cho khách hàng nước ngoài (đặc biệc là khách 
hàng tại Nhật Bản) và sẽ trở thành cầu nối giữa thị trường vốn Việt Nam và nhà 
đầu tư Nhật Bản.  

- Triết lý kinh doanh của chúng tôi là:  
• Trung thực và Tin cậy; 
• Ổn định và Chất lượng; 
• Phát triển và Cống hiến. 

- Trong trung và dài hạn, Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản tập trung vào các chiến 
lược và phương pháp sau đây: 
• Triển khai chiến dịch marketing để tăng khách hàng tổ chức nước ngoài;  
• Thành lập đội ngũ kinh doanh nhằm tiếp cận các tài khoản lớn, bao gồm cả các 

tài khoản tổ chức trong nước; 
• Đẩy mạnh giao dịch trực tuyến cho các tài khoản cá nhân; 
• Nâng cao hiệu quả của hệ thống công nghệ thông tin; 
• Thành lập nhóm nghiên cứu khác để mở rộng phạm vi khách hàng; 
• Triển khai hoạt động marketing để phát triển hoạt động kinh doanh các sản 

phẩm quỹ đầu tư (quỹ mở trái phiếu, cổ phiếu và bất động sản). 
 

6. Các rủi ro:  
- Công ty chứng khoán thuộc dạng công ty thành lập có điều kiện và được xếp vào 

diện các định chế tài chính dù với quy mô như thế nào. Do vậy, ở công ty chứng 
khoán, các rủi ro luôn tiềm ẩn. Ở Công ty cổ phần chứng khoán Nhật bản, việc đối 
diện và phòng ngừa các rủi ro luôn được sự quan tâm đặc biệt của Hội Đồng Quản 
trị và Ban Giám đốc công ty.  

- Các rủi ro liên quan đến công ty và có thể ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh cũng 
như việc thực hiện các mục tiêu của công ty bao gồm: 
• Rủi ro thị trường: là rủi ro mà giá trị hợp lý các luồng tiền trong tương lai của 

công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường. Rủi ro thị 
trường được thể hiện thông qua những biến động về lãi suất, tỷ giá hối đoái, chi 
phí giá vốn... 

• Rủi ro thanh toán: là rủi ro khi đối tác không thể thanh toán đúng hạn hoặc 
không thể chuyển giao tài sản đúng hạn như cam kết. Rủi ro thanh toán ở JSI 
liên quan đến các khoản phải thu của khách hàng. Việc quản lý các khoản phải 
thu của khách hàng của công ty dựa trên các chính sách, thủ tục và quy trình 
kiểm soát của công ty có liên quan đến việc quản lý rủi ro thanh toán từ hoạt 
động giao dịch cho vay ký quỹ và cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán.  

• Rủi ro thanh khoản: Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn trong 
việc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính do thiếu tiền. Công ty giám sát rủi ro thanh 
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khoản bằng việc duy trì tỷ lệ tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và các khoản 
tương đương tiền ở mức độ hợp lý đủ để hỗ trợ tài chính cho các hoạt động kinh 
doanh của Công ty và để giảm thiểu ảnh hưởng của những thay đổi các luồng 
tiền.  

• Rủi ro pháp luật: Các văn bản pháp luật liên quan đến chứng khoán và thị 
trường chứng khoán thường xuyên được thay đổi nhằm đáp ứng nhu cầu ngày 
càng cao trong việc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến thị 
trường chứng khoán. Công ty thường xuyên cập nhật những văn bản pháp luật 
mới nhất liên quan đến lĩnh vực chứng khoán và các lĩnh vực liên quan. Ngoài 
ra, công ty đã và đang nâng cao kiến thức về pháp luật cho đội ngũ cán bộ quản 
lý cũng như toàn bộ cán bộ nhân viên trong công ty. Bên cạnh đó, việc tham 
vấn pháp luật của công ty với các đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên 
nghiệp cũng được Ban Giám đốc công ty đặc biệt chú trọng. Nhờ đó đã giúp 
công ty hạn chế những rủi ro liên quan đến vấn đề pháp luật.  

• Rủi ro hoạt động: là rủi ro xảy ra do lỗi kỹ thuật, hệ thống, quy trình nghiệp vụ, 
con người trong quá trình tác nghiệp ... Để giảm thiểu các rủi ro này, JSI đã xây 
dựng quy trình nghiệp vụ cụ thể đến từng phòng nghiệp vụ và phổ biến đến 
từng cán bộ nhân viên trong công ty. Ngoài ra, các phòng nghiệp vụ thường 
xuyên tổ chức gặp gỡ và thảo luận bàn ra phương hướng giải quyết trước mỗi 
một loại hình rủi ro có thể xảy ra. Thực tế, các rủi ro hoạt động ở JSI cũng đã 
được hạn chế ở mức tối đa. 

 
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 
- Năm 2013, hoạt động kinh doanh của Công ty Chứng khoán Nhật Bản có những 

điểm nổi bật như sau: 
• Các sản phẩm dịch vụ cốt lõi (môi giới, lưu ký, tư vấn, dịch vụ tài chính) đã và 

đang được đẩy mạnh, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, đặc biệt là nhóm 
khách hàng nội địa. Hệ thống công nghệ thông tin được đầu tư, nhân sự được 
đào tạo bài bản, đội ngũ nhân viên kinh doanh được mở rộng.  

• Tuy nhiên năm 2013 là một năm không thuận lợi trong việc mở rộng thị phần 
khách nước ngoài cũng như thúc đẩy giao dịch của phân khúc khách hàng này. 
Đây được coi là nguyên nhân chủ yếu khiến cho kết quả kinh doanh của Công 
ty không đạt được như mức kỳ vọng của Đại hội đồng Cổ đông 2013. 

• Với việc triển khai nghiệp vụ ký quĩ (margin) từ tháng 8/2012 và tiếp tục hoàn 
thiện dịch vụ này trong năm 2013, nhà đầu tư tìm đến với JSI nhiều hơn và 
chuyển dần từ gói vay Ứng trước tiền bán chứng khoán sang vay Margin do 
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những ưu điểm của loại hình này mang lại như thủ tục ký kết hợp đồng đơn 
giản, nhanh chóng, tiền giải ngân tự động, phần mềm quản lý nợ và dòng tiền 
chính xác. 

• Theo đó, kết quả kinh doanh của Công ty Chứng khoán Nhật Bản đạt được cụ 
thể như sau:  
o Tổng thu nhập: 16,529 tỷ đồng, đạt 77% kế hoạch; 
o Tổng chi phí: 15,073 tỷ đồng, đạt 89% kế hoạch; 
o LNTT:   1,456 tỷ đồng, đạt 32% kế hoạch; 
o LNST:   1,092 tỷ đồng, đạt 32% kế hoạch; 

 
- Tình hình thực hiện so với kế hoạch và cùng kỳ: (Đơn vị: Tỷ đồng) 

Chỉ tiêu 
So sánh với kế hoạch So sánh cùng kỳ 

Kế 
hoạch 

Thực 
hiện 

Tỷ lệ 2013 2012 Tỷ lệ 

Tổng thu nhập 21,420 16,529 77% 16,529 17,494 94.4%
Tổng chi phí 16,854 15,073 89% 15,073 14,439 104%
Lợi nhuận gộp 4,566 1,456 32% 1,456 3,055 47.6%

 
2. Tổ chức và nhân sự  
- Danh sách Ban điều hành:  

Vị trí 
Họ và 

tên 
Tóm tắt lý lịch 

Tỷ lệ sở hữu 
CP có quyền 
biểu quyết 

Tổng 
Giám 
đốc 

Hiramoto 
Hiroshi 

• Ngày sinh: 24/10/1956 
• Quốc tịch: Nhật Bản 
• Trình độ chuyên môn: Hoạch định tài chính và 

môi giới chứng khoán 
• Quá trình công tác: 
o 1989 – 2006: Công ty Chứng khoán Tokyo 
o 2006 – nay: Công ty Chứng khoán Japan Asia 
o 1/2011 – nay: TGD Công ty Chứng khoán 

Nhật Bản tại Việt Nam 

0% 

Phó 
Tổng 
Giám 
đốc 

Trần Thị 
Mai 

• Ngày sinh: 16/07/1975 
• Quốc tịch: Việt Nam 
• Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QTKD 
• Quá trình công tác: 
o 1997 – 2007: Công ty Liên doanh Sunway 
o 2007 – 7/2012: Công ty Chứng khoán Việt Tín 

0% 
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o 8/2012 – 15/2/2014: Công ty Chứng khoán 
Nhật Bản 

Kế 
toán 
trưởng 

Đoàn Thị 
Hồng 

• Ngày sinh: 18/06/1974 
• Quốc tịch: Việt Nam 
• Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán 
• Quá trình công tác: 
o 1997 – 2006: Cty NCI Việt Nam 
o 2006 – 2009: Cty Noble Electronics Việt Nam 
o 8/2009 – nay: Công ty Chứng khoán Nhật Bản 

0% 

 
- Thay đổi trong ban điều hành: không có. 

 
- Số lượng cán bộ, nhân viên:  

BỘ PHẬN Tính đến 31/12/2013 
Ban Giám đốc 2 người 

Phòng Quản trị rủi ro (Phó TGD trực tiếp phụ trách và thực hiện) 
Phòng Môi giới 9 người 

Phòng Kinh doanh 4 người 
Phòng Marketing 3 người 
Phòng Phân tích  3 người 

Phòng kế toán 5 người 
Phòng IT 2 người 

Phòng HCNS 4 người 
TỔNG CỘNG 32 người 

 
• Chính sách lương: Mặc dù lợi nhuận không đạt như kỳ vọng bởi tình hình hoạt 

động kinh doanh chưa đạt được kế hoạch đề ra, nhưng Công ty vẫn thực hiện 
xem xét điều chỉnh tăng lương cho cán bộ nhân viên Công ty vào tháng 4/2013 
nhằm đảm bảo đời sống cho người lao động và bù đắp trượt giá do lạm phát. 

• Chính sách khen thưởng, phúc lợi: Chính sách khen thưởng được áp dụng gắn 
liền với kết quả công việc và hiệu quả hoạt động kinh doanh nhằm tạo động lực 
làm việc tích cực cho người lao động. Các chế độ thưởng cụ thể năm 2013 như 
sau: 
o Tháng lương 13; 
o Thưởng cá nhân tiêu biểu, xuất sắc; 
o  Thưởng nhân các ngày Lễ, Tết; 
o Quỹ khen thưởng phúc lợi được trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế do Đại hội 

đồng Cổ đông Công ty quyết định trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh 
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năm 2012 được sử dụng để tổ chức cho người lao động đi du lịch tại Thành 
phố Hồ Chí Minh vào tháng 3/2013. 

• Chế độ bảo hiểm xã hội: Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo 
hiểm thất nghiệp được Công ty thực hiện theo đúng qui định pháp luật. 

• Chính sách khác:  
o Thực hiện đầy đủ các qui định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống 

cháy nổ; 
o Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động. 

 
 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 
a) Các khoản đầu tư lớn: không có 
b) Các công ty con, công ty liên kết: không có. 
  

4. Tình hình tài chính  
a) Tình hình tài chính  

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Tỷ lệ 
Tổng giá trị tài sản 66,304 71,114 107.2%
Doanh thu thuần 17,494 16,529 94.4%
Lợi nhuận gộp của hoạt động 
kinh doanh 

3,055 1,456 47.6%

Lợi nhuận khác   
Lợi nhuận trước thuế 3,055 1,456 47.6%
Lợi nhuận sau thuế 2,286 1,092 47.7%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 2,097 1,086 51.7%
 
b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

Các chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Ghi chú 
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

TSLĐ/Nợ ngắn hạn 
67% 30.9%  

+ Hệ số thanh toán nhanh: 
TSLĐ - Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

  

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản 34.2% 39.7%  
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 55.3% 69%  
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Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   
+ Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán     
Hàng tồn kho bình quân 

  

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản 26.3% 23.2%  
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần 13% 6.6%  
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu  5.2% 3%  
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 3.4% 1.5%  
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 
17.4% 6.6%  

 
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 
a) Cổ phần:  

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 4.100.000 cổ phiếu. Trong đó: 
- Cổ phiếu thường: 4.100.000 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 VNĐ); 
- Cổ phiếu ưu đãi: không có; 
- Cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 4.100.000 cổ phiếu; 
- Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng: không có. 

 
b) Cơ cấu cổ đông:  
STT Cổ đông Tỷ lệ vốn góp Số vốn góp (VNĐ) 

1 

Tổ chức 
Trong đó: 
Tổ chức nước ngoài 
Tổ chức Việt nam 
 
Cá nhân 
Trong đó: 
Cá nhân nước ngoài 
Cá nhân Việt nam 

59 % 
 

49 % 
10 % 

 
41% 

 
0% 
41% 

24.190.000.000

20.090.000.000
4.100.000.000

16.810.000.000

0
16.810.000.000

2 

Trong nước 
Trong đó: 
Tổ chức trong nước 
Cá nhân trong nước 
 
Nước ngoài 
Trong đó: 
Tổ chức nước ngoài 

51% 
 

10% 
41% 

 
49% 

 
49% 

20.910.000.000

4.100.000.000
16.810.000.000

20.090.000.000

20.090.000.000
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Cá nhân nước ngoài 0% 0

3 

Phân loại khác 
Cổ đông lớn sở hữu từ 5% cổ phần 
của công ty trở lên. Trong đó: 
Tổ chức trong nước (1 tổ chức) 
Tổ chức nước ngoài (3 tổ chức) 
Cá nhân trong nước (4 cá nhân) 
Cá nhân nước ngoài (0 cá nhân) 
 
Cổ đông Nhà nước 

 
 

82,62% 
10% 
49% 

23,62% 
0% 

 
0% 

33.874.200.000
4.100.000.000

20.090.000.000
9.684.200.000

0

0
 
c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có. 
d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có. 
e) Các chứng khoán khác: không có. 
 
III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC:  
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2013 đã chứng kiến không ít những 
biến động trải dài suốt 12 tháng. Mặc dù chỉ số chứng khoán VN-Index được đánh 
giá là 1 trong 10 nước có mức tăng trưởng cao nhất thế giới, nhưng trong bối cảnh 
có sự đan xen giữa các yếu tố thuận lợi và không thuận lợi của kinh tế vĩ mô, hàng 
loạt các phiên bán tháo bất thường và cả một thời gian dài trầm lắng cho thấy thị 
trường chứng khoán chưa thực sự ổn định. Giá rất nhiều cổ phiếu còn đang ở mức 
rất thấp nhưng sức bật trở lại vẫn khá yếu. Tuy nhiên, có thể khẳng định với mức 
tăng khá ấn tượng trong năm 2013 (VN-Index kết thúc phiên giao dịch cuối cùng 
của năm 2013 ở mức 504,63 điểm, tăng 22% so với 2012; HNX-Index chốt năm 
2013 ở mức 67,84 điểm, tăng 19% so với 2012), chứng khoán trong năm vừa qua 
đã ổn định hơn và có những dấu hiệu tích cực cho năm 2014. 

 



Báo cáo thường niên 2013 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN 

Trang 12/ 51 
 

 

 
 
Mặc dù thị trường chung có những diễn biến tích cực, nhưng do chứng khoán 

thế giới, đặc biệt là các nước Mỹ, Nhật… đều hồi phục và tăng trưởng mạnh mẽ, 
liên tiếp phá vỡ các mốc kỷ lục cao nhất mọi thời đại, do vậy, các khách hàng nước 
ngoài của Chứng khoán Nhật Bản, đặc biệt là các khách hàng tổ chức, đã tập trung 
sang các khu vực có tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Việc khách hàng khối ngoại tạm 
dừng và giảm đáng kể mức độ giao dịch ở Việt Nam, tập trung giao dịch ở các thị 
trường khác, và rút tiền khỏi các nền kinh tế mới nổi đã ảnh hưởng không nhỏ đến 
giá trị giao dịch năm 2013. 

HSX statistic 2013
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2. Tình hình tài chính  

a) Tình hình tài sản: Tài sản chính của Công ty bao gồm tiền và các khoản tương 
đương tiền, các khoản phải thu khác, các khoản cho vay, các khoản đầu tư ngắn 
hạn và dài hạn. Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, tài sản tài chính được xác định 
theo giá mua/chi phí phát hành cộng các chi phí phát sinh khác liên quan trực 
tiếp đến việc mua, phát hành tài sản chính đó. 

 
b) Tình hình nợ phải trả: Nợ phải trả tài chính của Công ty bao gồm các khoản 

vay, các khoản phải trả người bán và phải trả khác, chi phí phải trả. Tại thời 
điểm ghi nhận lần đầu, các khoản nợ phải trả tài chính được xác định theo giá 
phát hành các chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến việc phát hành nợ phải 
trả tài chính đó. 

 
c) Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 
a) Hoạt động môi giới, lưu ký chứng khoán 

Hoạt động môi giới và lưu ký chứng khoán là nghiệp vụ chính của JSI, mang lại 
doanh thu chủ yếu cho công ty. Trong đó, hoạt động môi giới và lưu ký chứng khoán 
của khách hàng nước ngoài chiếm 82% tổng doanh thu môi giới và lưu ký còn lại là 
khách hàng trong nước, với tỷ trọng rất nhỏ.  

Trong năm 2013, JSI đã tăng cường hoạt động Marketing và bán hàng cho cả đối 
tượng khách hàng nước ngoài và trong nước nhằm gia tăng thị phần cũng như giá trị 
giao dịch. Đặc biệt JSI đã và đang hướng tới mục tiêu các khách hàng tổ chức nước 
ngoài.  

Với đặc thù khách hàng trong nước là thường giao dịch chứng khoán kèm theo hoạt 
động margin do vậy mục tiêu của JSI là sẽ hướng tới phục vụ khách hàng cá nhân với 
quy mô giao dịch vừa và nhỏ nhằm quản lý tốt các khoản vay cũng như giảm thiểu rủi 
ro cho cả công ty chứng khoán và khách hàng.  
 
b) Hoạt động dịch vụ chứng khoán 

Bên cạnh các dịch vụ cốt lõi của JSI là Môi giới và Dịch vụ tài chính, hiện tại công 
ty đang đẩy mạnh các mảng dịch vụ khác nhằm phục vụ tốt hơn các Nhà đầu tư trong 
nước và nước ngoài:  

- Dịch vụ tư vấn đầu tư: Nhắm tới các khách hàng cá nhân và tổ chức nước ngoài 
với các báo cáo đầu tư chiến lược được thiết kế nhằm phù hợp với từng đối 
tượng khách hàng trên cơ sở hàng tháng.  

- Dịch vụ mua quyền cổ phiếu phát hành thêm: JSI đã và đang thực hiện việc 
mua quyền này thông qua việc ủy thác với Công ty Quản lý quỹ MB.  
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- Phân phối chứng chỉ quỹ mở MBBF: Trong quý 2/2013, JSI bắt đầu có doanh 
thu từ việc phân phối quỹ mở MBBF với doanh thu còn rất hạn chế. JSI hiện đã 
và đang tìm kiếm các kênh phân phối thông qua việc hợp tác cùng với các công 
ty chứng khoán, công ty tài chính và các công ty quản lý quỹ khác để cùng phân 
phối sản phẩm này. 

 
c) Hoạt động nghiên cứu phân tích 

Hoạt động nghiên cứu phân tích là hoạt động hỗ trợ thiết thực cho nghiệp vụ Môi 
giới chứng khoán của công ty thông qua việc cung cấp các báo cáo phân tích, các nhận 
định thị trường. Trong năm 2013, phòng Phân tích được bổ sung những nhân sự với 
bằng cấp cao phù hợp với thị trường tài chính, được đào tạo bài bản từ nước ngoài, kịp 
thời đưa ra những nhận định và cung cấp những báo cáo có chất lượng, đáp ứng những 
yêu cầu khắt khe của các đối tượng khách hàng, đặc biệt là khách hàng tổ chức nước 
ngoài.  

Với hệ thống báo cáo của công ty hiện nay gồm: báo cáo hàng ngày, báo cáo vĩ mô, 
báo cáo phân tích các sự kiện bất thường trên TTCK, báo cáo phân tích công ty và báo 
cáo triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam. 

 
d) Hoạt động kiểm tra kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro 

Bộ phận Kiểm soát nội bộ trong năm vừa qua đã thường xuyên cập nhật các thông 
tin quan trọng cho Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và những người có thẩm quyền. 
Qua đó, Ban điều hành Công ty có những quyết định phù hợp đối với chiến lược phát 
triển công ty. Nội dung các nhiệm vụ kiểm soát cụ thể: 

- Kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng các quy 
định của pháp luật về chứng khoán cũng như các quy định nội bộ Công ty nhằm 
phòng ngừa và hạn chế rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động.  

- Kiểm tra, giám sát việc hoàn thiện các qui trình nghiệp vụ nội bộ, thực hiện 
công tác quản trị rủi ro tại các bộ phận nghiệp vụ, và các công việc khác theo 
qui định tại thông tư 210/2012/TT-BTC. 

- Hỗ trợ soạn thảo và tư vấn cho các văn bản, quyết định, hợp đồng, biên bản, 
quy trình nội bộ cho Ban điều hành và các bộ phận nghiệp vụ của Công ty; 

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, điều lệ công ty, quyết 
định của Đại hội đồng cổ đông, quyết định của Hội đồng quản trị, các quy chế, 
quy trình nghiệp vụ, quy trình quản trị rủi ro của công ty, của các bộ phận có 
liên quan và của người hành nghề chứng khoán trong công ty; 

- Giám sát thực thi các quy định nội bộ, các hoạt động tiềm ẩn xung đột lợi ích 
trong nội bộ công ty, đặc biệt đối với các hoạt động kinh doanh của bản thân 
công ty và các giao dịch cá nhân của nhân viên công ty; giám sát việc thực thi 
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trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong công ty, thực thi trách nhiệm của đối 
tác đối với các hoạt động đã ủy quyền. 

- Phối hợp với Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị trong việc độc 
lập đánh giá về công tác kiểm toán của Công ty nhằm đảm bảo tính trung thực 
và khách quan của các báo cáo này. 

- Tham gia các buổi làm việc của Công ty phần mềm Navisoft cùng với Phòng 
Công nghệ Thông tin của Công ty về việc phát triển phầm mềm giao dịch; 

- Tham gia một số buổi làm việc của Ngân hàng BIDV Cầu Giấy, Hà Thành, VIB 
Hoàng Quốc Việt cùng Ban lãnh đạo và Phòng Kế toán của Công ty về nội 
dung phát triển dịch vụ tài chính cho khách hàng; 

- Tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị; 
- Tham gia họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2013; 
- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo và chế độ công bố thông tin. 

 
e) Hoạt động tổ chức nhân sự và chế độ tiền lương 

Năm 2013, cơ cấu nhân sự có một số thay đổi cho phù hợp với yêu cầu của pháp 
luật và tình hình hoạt động/phát triển của Công ty, cụ thể như sau: 

- Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị được thành lập ngày 
10/04/2013 theo yêu cầu của Thông tư 210/2012/TT-BTC với vai trò chính là 
hỗ trợ Hội đồng Quản trị trong việc kiểm tra, xem xét và đánh giá các hoạt động 
của Công ty về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách pháp luật, Điều lệ, các 
nghị quyết/quyết định của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị. Cùng 
với đó, ban Kiểm toán nội bộ thực hiện độc lập các đánh giá về kiểm toán của 
Công ty nhằm đảm bảo tính trung thực và khách quan của các báo cáo này. Ban 
Kiểm toán nội bộ hiện do ông Nguyễn Tiến Đức – là một nhân sự có kinh 
nghiệm và năng lực trong lĩnh vực chứng khoán – làm trưởng ban, trước đó ông 
Nguyễn Tiến Đức giữ vị trí Trưởng phòng Nghiên cứu và Phân tích của Công 
ty. 

- Các phòng ban nghiệp vụ trong Công ty không thay đổi về cơ bản, tuy nhiên 
được sắp xếp lại cho đáp ứng tốt hơn với yêu cầu ngày càng cao của khách hàng 
và theo kịp sự phát triển của thị trường chứng khoán, cụ thể: 
• Phòng Kinh doanh phụ trách thị trường nội địa được bổ sung những nhân sự 

có chất lượng, từ đội ngũ tìm kiếm đến tư vấn và chăm sóc khách hàng đều 
được trưởng phòng trực tiếp đào tạo, hướng dẫn, với sự hỗ trợ của Ban 
Giám đốc Công ty; 

• Phòng Marketing phụ trách thị trường nước ngoài được bổ sung những nhân 
sự có khả năng sử dụng ít nhất 2 ngoại ngữ là Nhật & Anh, có thời gian trải 
nghiệm lối sống và văn hóa Nhật Bản, đảm bảo tiếp cận với khách hàng mục 
tiêu từ Nhật Bản được thuận lợi; 
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• Phòng Phân tích được bổ sung những nhân sự với bằng cấp cao phù hợp với 
thị trường tài chính, được đào tạo bài bản từ nước ngoài, kịp thời đưa ra 
những nhận định và cung cấp những báo cáo có chất lượng, đáp ứng những 
yêu cầu khắt khe của các đối tượng khách hàng, đặc biệt là khách hàng tổ 
chức nước ngoài. 

 
f) Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Thị trường chứng khoán năm 2014 được nhận định là sẽ vẫn tăng nhưng có nhiều 
biến động. Cùng với sự phục hồi và ổn định của kinh tế vĩ mô, xu hướng thị trường 
chứng khoán sẽ tăng điểm chậm và VN-Index được dự báo dao động quanh mức 550 
điểm.  

Theo đó, kế hoạch do Ban Giám đốc cho năm 2014 cụ thể như sau: 
• Tổng Doanh thu: 20,513 tỷ đồng; 
• Tổng Chi phí: 16,243 tỷ đồng; 
• Lợi nhuận trước thuế:     4,269 tỷ đồng; 
• Lợi nhuận sau thuế: 3,415 tỷ đồng; 
• Cổ tức ước tính: 7%  

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

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

Năm 2013 được xem là một năm khó khăn đối với thị trường chứng khoán nói 
chung và các công ty chứng khoán nói riêng. Ban Giám đốc và đội ngũ cán bộ nhân 
viên Công ty đã nỗ lực phấn đấu hết mình để hướng tới kế hoạch đề ra tại cuộc họp 
Đại hội đồng Cổ đông 2013. Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2013 có nhiều chỉ 
tiêu không đạt được như mong muốn, nhưng Công ty vẫn duy trì tình hình an toàn 
tài chính, đảm bảo hiệu quả sử dụng đồng vốn của cổ đông ở mức khả quan. Một số 
hoạt động tích cực được Hội đồng quản trị ghi nhận đối với hoạt động của Công ty 
như sau: 
- Hoạt động có lãi và cổ tức chia cho cổ đông dự kiến ở mức 2.65% 
- Tiếp tục cập nhật/ bổ sung các qui trình nội bộ theo các yêu cầu/qui định của 

pháp luật nói chung và của ngành chứng khoán nói riêng, hoàn thiện các hoạt 
động của Công ty theo yêu cầu thực tế, theo đó hạn chế tối đa những rủi ro 
nghiệp vụ có thể gặp phải; 

- Bổ sung những nhân sự chất lượng được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm cho 
mọi hoạt động của Công ty; 

- Đa dạng hóa các sản phẩm cung cấp tới khách hàng, tìm kiếm các đối tác có 
chất lượng và uy tín để đảm bảo dịch vụ tốt nhất; 
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- Linh hoạt cung cấp các báo cáo ngày, tuần, tháng, quý, năm cho các khách hàng 
hiện tại và tiềm năng của Công ty, hỗ trợ khách hàng tìm kiếm thông tin đầu tư, 
từ đó đẩy mạnh giao dịch, và tăng doanh thu cho công ty. 

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

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Giám đốc công ty trong việc điều 
hành hoạt động và công tác quản lý nói chung. Ban Giám đốc đã hoàn thành tốt vai 
trò điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo định hướng của Đại hội đồng 
Cổ đông và Hội đồng quản trị. Cụ thể: 
- Tích cực triển khai các phương án, giải pháp thúc đẩy thị trường; 
- Nỗ lực tìm kiếm các sản phẩm để đa dạng hóa dịch vụ nhằm thu hút khách hàng 

và tăng uy tín cho Công ty;  
- Liên tục cập nhật bổ sung dữ liệu điện tử, làm phong phú các nội dung website, 

đảm bảo nhu cầu tìm hiểu thông tin của khách hàng bằng cả 3 ngôn ngữ: Việt, 
Nhật, Anh; 

- Tiếp tục nâng cấp phần mềm để tạo tiện ích tối đa cho khách hàng đồng thời 
nâng cao chất lượng quản lý và sử dụng của người sử dụng trong công ty; 

- Hoàn thiện cơ sở thông tin cung cấp cho khách hàng thông qua các báo cáo 
ngày, tuần, tháng, quý, năm cho các khách hàng hiện tại và tiềm năng. 

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

Bước sang năm 2014, dựa trên những nhận định tình hình và kế hoạch kinh doanh 
như trên, Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Nhật Bản vẫn sẽ tiếp tục duy trì 
phối hợp với Ban Giám đốc trong việc thực hiện đồng thời các biện pháp sau dựa 
trên cơ sở tập trung mọi nguồn lực tài chính / nhân sự hiện có nhằm triển khai công 
việc thực hiện kế hoạch năm 2014: 
- Đối với hoạt động giám sát: Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội 

đồng Quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ 
Công ty, tập trung chính vào thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội 
đồng Quản trị đối với Ban Giám đốc, cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của 
Công ty; 

- Đối với hoạt động kinh doanh: Đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh, đi kèm 
với việc củng cố, hoàn thiện các nghiệp vụ hiện có; thắt chặt quản trị rủi ro, 
đảm bảo hạn chế tối đa những tổn thất không đáng có trong quá trình hoạt động 
nghiệp vụ, đồng thời mở rộng các sản phẩm tiện ích, theo kịp sự phát triển 
chung của thị trường chứng khoán Việt Nam; Tiếp tục đẩy mạnh việc thực thi 
các công việc và chiến lược trung hạn đề ra từ năm 2011 nhằm định hướng các 
khối nghiệp vụ và kinh doanh, tận dụng các cơ hội để tạo ra bước đột phá cho 
hoạt động kinh doanh của Công ty; 
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- Đối với công tác nhân sự: Tìm các giải pháp để khai thác, tận dụng hết các 
nguồn lực nhân sự hiện có, trong đó có việc củng cố và bổ sung các nhân sự có 
chất lượng với chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng tốt nhiệm vụ và yêu cầu được 
giao; đặc biệt phối hợp với Ban Kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng Cổ đông 
hoàn thiện bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị mới được 
thành lập; 

- Đối với các nội dung khác: 
• Hoàn thiện hệ thống Công nghệ thông tin phục vụ các nhu cầu đa dạng của 

khách hàng, cũng như yêu cầu trong quản trị, điều hành; 
• Tiếp tục rà soát, hoàn thiện, cập nhật các qui định, qui trình nội bộ đã ban 

hành, cũng như xây dựng các qui định, qui trình mới phù hợp với yêu cầu 
của pháp luật nói chung và của ngành chứng khoán nói riêng, tạo cơ sở pháp 
lý cho mọi hoạt động của Công ty. 

 
V. QUẢN TRỊ CÔNG TY: 
1. Hội đồng quản trị 
a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:  

 

STT Họ và tên 
Tỷ lệ sở hữu 
CP có quyền 
biểu quyết 

Hình thức 

Số lượng chức 
danh thành viên 

HDQT tại các 
công ty khác 

1 Lê Minh Tuấn 10% 
Thành viên không 

điều hành 
1 

2 
Nguyễn Trần Tuấn 
Nghĩa 

6% 
Thành viên không 

điều hành 
1 

3 Nguyễn Thị Hồng Hà 6% 
Thành viên không 

điều hành 
1 

4 Aizawa Motoya 14,5% 
Thành viên không 

điều hành 
1 

5 Kyu Seihin 20% 
Thành viên không 

điều hành 
1 

6 Hiramoto Hiroshi 14,5% 
Thành viên điều 

hành 
1 

 
b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:  
- Ban Kiểm toán nội bộ trực tiếp trực thuộc Hội đồng quản trị; 
- Ban Kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban Giám đốc, có trách nhiệm báo cáo các nội 

dung kiểm soát tới Hội đồng quản trị. 
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c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: 
- Công tác tổ chức nhân sự: Công ty đã ổn định được cơ cấu tổ chức, nhân sự, vận 

hành phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật. 
- Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quy chế làm việc và phối hợp giữa HĐQT 

với Ban giám đốc;  
- Hoạt động giám sát của HĐQT Công ty đối với Ban Giám đốc được thực hiện theo 

Điều lệ công ty và các quy định phân cấp phân quyền nội bộ, phù hợp với qui định 
của pháp luật nói chung và của ngành chứng khoán nói riêng. HĐQT thực hiện các 
nhiệm vụ giám sát trực tiếp và thông qua hoạt động của các tiểu ban trực thuộc, 
HĐQT thông qua các báo cáo định kỳ và bất thường bằng văn bản hoặc trực tiếp để 
thực hiện việc giám sát đối với Ban Giám đốc một cách chặt chẽ và sát sao; 

- HĐQT thực hiện kiểm tra, giám sát thông qua việc xem xét và xử lý các thông tin từ 
Ban Kiểm soát thuộc Đại hội đồng Cổ đông, đồng thời kịp thời có các biện pháp chỉ 
đạo Ban Giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực tài chính/nhân sự cho các hoạt 
động của Công ty; 

- Duy trì chế độ họp thường kỳ hàng Quý để định hướng, chỉ đạo hoạt động kinh 
doanh và công tác điều hành của Ban giám đốc Công ty phù hợp với định hướng 
phát triển của công ty và theo quy định hiện hành của pháp luật. 

 
d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: 

Ngoại trừ ông Hiramoto Hiroshi nắm chức vụ Tổng Giám đốc, các thành viên Hội 
đồng quản trị khác đều không trực tiếp điều hành công việc tại Công ty. Tuy vậy, 
với việc tiếp tục duy trì chế độ họp thường kỳ hàng Quý cùng các chế độ báo cáo 
bằng văn bản, bằng dữ liệu điện tử và trực tiếp khác, các thành viên Hội đồng quản 
trị đều nắm được tình hình hoạt động và đảm bảo công tác điều hành chỉ đạo kịp 
thời đối với Ban lãnh đạo Công ty. 
 

e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: 
- Ban Kiểm soát nội bộ thực hiện chức năng tham mưu, tư vấn cho HĐQT trong việc 

tiến hành kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng các 
quy định của pháp luật về chứng khoán cũng như các quy định nội bộ Công ty nhằm 
phòng ngừa và hạn chế rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động. Trong năm 2013, 
ban KSNB đã hỗ trợ HĐQT trong công tác kiểm tra, giám sát việc hoàn thiện các qui 
trình nghiệp vụ nội bộ, việc thực hiện công tác quản trị rủi ro tại các bộ phận nghiệp 
vụ, và các công việc khác theo qui định tại thông tư 210/2012/TT-BTC. 

- Ban Kiểm toán nội bộ mới được thành lập đầu năm 2013, nhưng đã tích cực phát huy 
vai trò của mình trong việc hỗ trợ Hội đồng Quản trị kiểm tra, xem xét và đánh giá 
các hoạt động của Công ty về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách pháp luật, Điều 
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lệ, các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị. Cùng với đó, ban 
Kiểm toán nội bộ thực hiện độc lập các đánh giá về kiểm toán của Công ty nhằm 
đảm bảo tính trung thực và khách quan của các báo cáo này. 
 

f) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị 
công ty. 
 

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

STT Họ và tên Vị trí 
Tỷ lệ sở hữu CP có 
quyền biểu quyết 

1 Phạm Thị Ngọc Diệp Trưởng ban 0,24% 
2 Đặng Thị Thanh Huyền Ủy viên 0,49% 
3 Hoàng Thị Mai Lan Ủy viên 3,40% 

 
b) Hoạt động của Ban kiểm soát:  
- Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các 

phòng ban trong thực hiện nhiêm vụ, giúp Ban kiểm soát có thể thường xuyên theo 
sát tình hình hoạt động của Công ty; 

- Cập nhật các thông tin của Công ty và Hội đồng Quản trị thông qua các bác cáo 
trực tiếp, bằng văn bản và email, tham dự tất cả các cuộc họp thường kỳ hàng quý 
giữa Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, làm việc trực tiếp với một số phòng ban 
trong trường hợp cần thiết, từ đó nắm được tình hình và thông tin toàn diện để có 
thể đưa ra những ý kiến tư vấn Hội đồng Quản trị nhằm định hướng cho các hoạt 
động của Công ty; 

- Xem xét và kiểm tra các báo cáo tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh của Công 
ty hàng tháng, quý do Ban Giám đốc và phòng Kế toán thực hiện; 

- Báo cáo tài chính theo quý và báo cáo tài chính năm 2013 của JSI đã được lập đúng 
thời hạn và tuân thủ đúng các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành;  

- Xem xét báo cáo của tổ chức kiểm toán; 
- Công tác kế toán nội bộ luôn đảm bảo hệ thống chứng từ sổ sách kế toán theo đúng 

chế độ và chuẩn mực kế toán; Sổ sách chứng từ về cơ bản được ghi chép và hạch 
toán đúng các quy định pháp luật hiện hành của nhà nước cũng như các qui trình 
nội bộ của công ty. 

- Quản lý chặt chẽ và linh hoạt các nguồn lực tài chính và đảm bảo kinh phí cho hoạt 
động của Công ty; 

- Thực hiện tốt các nghĩa vụ tài chính và báo cáo với các cơ quan quản lý. 
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3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám 
đốc và Ban kiểm soát 

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

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không có. 
 

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có. 
 

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Mô hình quản trị và cơ cấu bộ 
máy quản lý hiện tại đã đáp ứng được nhu cầu quản lý, quản trị, điều hành của Ban 
Giám đốc, và đảm bảo hiệu quả quản trị của Hội đồng Quản trị đối với bộ máy điều 
hành. 

 
VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:  
1. Ý kiến kiểm toán 

a) Tình hình tài sản: Tài sản chính của Công ty bao gồm tiền và các khoản tương 
đương tiền, các khoản phải thu khác, các khoản cho vay,các khoản đầu tư ngắn 
hạn và dài hạn. Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, tài sản tài chính được xác định 
theo gián mua/chi phí phát hành cộng các chi phí phát sinh khác liên quan trực 
tiếp đến việc mua, phát hành tài sản chính đó. 

b) Tình hình nợ phải trả: Nợ phải trả tài chính của Công ty bao gồm các khoản 
vay, các khoản phải trả người bán và phải trả khác, chi phí phải trả. Tại thời 
điểm ghi nhận lần đầu, các khoản nợ phải trả tài chính được xác định theo giá 
phát hành  các chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến việc phát hành nợ phải 
trả tài chính đó. 

 
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán 
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 Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2014 
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