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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 31/12/2014):  41.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi mốt tỷ 

đồng./.) 

- Vốn chủ sở hữu (tính đến 31/12/2014): 38.613.952888 VNĐ (Ba mươi tám tỷ sáu 

trăm mười ba triệu chín trăm năm hai ngàn tám trăm tám mươi tám đồng chẵn./.) 

- Địa chỉ: Tầng 3&7, 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&7, 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 

http://www.japan-sec.vn/
mailto:info@japan-sec.vn
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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 

05/02/2015 
Thay đổi Tổng Giám đốc kiêm người đại diện trước pháp luật 

là ông Atsuhiko Haruyama 

 

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;  
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 Tổng Giám đốc quản lý, điều hành công việc thông qua việc phân cấp, phân 

quyền;  

 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 

31/12/2014) được tổ chức như sau: 
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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 

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 
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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 

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 2014, hoạt động kinh doanh của Công ty Chứng khoán Nhật Bản có những 

điểm nổi bật như sau: 

 2014 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. Phần doanh thu thu 

được từ các nhà đầu tư nước ngoài là 4,4 tỷ, mức doanh thu này tiếp tục giảm so 

với năm 2013, và trở thành một đặc điểm nổi bật của năm 2013 & 2014.  

 Trong khi đó, phần doanh thu này từ các nhà đầu tư trong nước là 5.0 tỷ đồng. 
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 Kết thúc năm tài chính 2014, JSI bắt buộc phải trích lập dự phòng cho khoản 

phải thu dài hạn liên quan đến mã chứng khoán SVN ở mức 4,9 tỷ đồng. Theo 

đó, kết quả kinh doanh của năm 2014 bị thâm hụt khoảng hơn 3 tỷ đồng. 

 Theo đó, kết quả kinh doanh của Công ty Chứng khoán Nhật Bản đạt được cụ 

thể như sau:  

 

STT Các chỉ tiêu chủ yếu ĐVT Báo cáo tài chính 

1 Tổng doanh thu Triệu đồng 20.463 

2 Tổng chi phí Triệu đồng 23.523 

3 Lợi nhuận trước trích lập dự phòng Triệu đồng 1.917 

4 Lợi nhuận sau trích lập dự phòng Triệu đồng -3.058 

5 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng -3.058 

 

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch và cùng kỳ: (Đơn vị: triệu 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 20.512 20.464 100% 16.529 20.464 124% 

Tổng chi phí 16.243 23.523 145% 15.073 23.523 123% 

Lợi nhuận gộp 4.269 -3.058 -72% 1.079 -3.058 -283% 

 

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 

Atsuhiko 

Haruyama 

 Ngày sinh: 06/02/1955 

 Quốc tịch: Nhật Bản 

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

 Quá trình công tác: 

o 1979 - 2013: Công ty Nomura tại Nhật Bản 

o 08/2013 – nay: Công ty Chứng khoán Japan Asia 

o 02/2014 – nay: TGD Công ty Chứng khoán Nhật 

Bản tại Việt Nam 

0% 
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Phó 

Tổng 

Giám 

đốc 

Dương 

Thị Thu 

Thủy 

 Ngày sinh: 10/01/1974 

 Quốc tịch: Việt Nam 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QTKD, Cử nhân 

Kinh tế Ngoại thương 

 Quá trình công tác: 

o 1995 - 2002: Công ty Mitsui 

o 01/2007 – 06/2007: Công ty Chứng khoán Apec 

o 07/2007 – 02/2009: Công ty Chứng khoán Trường 

Sơn 

o 02/2009 – 09/2010: VPDD Japan Asia Holdings 

Limitted tại Việt Nam 

o 10/2010 – 03/2014: VPDD Japan Asia (Japan) 

Holdings Limitted tại Việt Nam 

o 04/2014 – nay: Công ty CP Chứng khoán Nhật 

Bản 

1% 

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: về cơ cấu, Ban Giám đốc Công ty vẫn giữ nguyên số 

lượng: 01 Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc. Tuy nhiên, do điều kiện 

khách quan cũng như yêu cầu thực tế, Công ty thay đổi toàn bộ Ban Giám đốc, cụ 

thể như sau: 

 Ngày 15/02/2014, Công ty đã miễn nhiệm bà Trần Thị Mai khỏi vị trí Phó Tổng 

Giám đốc phụ trách thị trường nội địa và quản trị rủi ro. Đến tháng 4/2014, 

Công ty tuyển dụng bà Dương Thị Thu Thủy vào vị trí trợ lý Tổng Giám đốc 

với nhiệm vụ chính là phụ trách thị trường nội địa và hỗ trợ Tổng Giám đốc các 

công tác điều hành khác. Sau 3 tháng nhận nhiệm vụ, vào quí 2/2014, bà Thủy 

đã đưa doanh thu nội địa cao gấp rưỡi kế hoạch đề ra và tăng gấp đôi so với 

cùng kỳ năm 2013. Do đó, ngày 01/07/2014, Hội đồng Quản trị chính thức 

tuyển dụng bà Dương Thị Thu Thủy vào vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty. 

 Cuối năm 2014, do phía Nhật Bản điều động ông Hiramoto Hiroshi về nước 

nhận nhiệm vụ mới, nên đã cử ông Atsuhiko Haruyama sang làm Tổng Giám 

đốc tại Công ty Chứng khoán Nhật Bản. Ông Haruyama với hơn 40 năm kinh 

nghiệm quản lý trong ngành tài chính tại Nhật Bản, đã từng làm việc tại Anh 

Quốc, Hồng Kông, Hội đồng Quản trị Công ty hoàn toàn tin tưởng vào khả 
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năng, năng lực cũng như kinh nghiệm của ông Haruyama trong việc lãnh đạo 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản phát triển mở rộng và lớn mạnh hơn 

nữa trong tương lai gần. Ngày 05/02/2015, ông Haruyama đã được Ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước chính thức chấp thuận trở thành Tổng Giám đốc của 

Công ty Chứng khoán Nhật Bản. 

 

- Số lượng cán bộ, nhân viên:  

 

BỘ PHẬN Tính đến 31/12/2014 

Ban Giám đốc 2 

Phòng QTRR 1 

Phòng Môi giới  8 

Phòng Kinh doanh 6 

Phòng Marketing  2 

Phòng Phân tích 4 

Phòng kế toán 6 

Phòng IT 2 

Phòng HCNS  4 

TỔNG CỘNG 35 

 

 Chính sách lương: Công ty đảm bảo cho người lao động được hưởng tất cả các 

chế độ về lương và phụ cấp theo quy định của pháp luật, phù hợp với năng lực 

và trình độ của từng người. Ngoài lương cơ bản, người lao động còn được 

hưởng thưởng/phụ cấp theo năng suất và hiệu quả công việc đối với một số vị 

trí quản lý; 

 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 2014 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 

năm 2013 được sử dụng để tổ chức cho toàn bộ người lao động trong công 

ty đi tham quan du lịch và nghỉ mát. 
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 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 tuân thủ theo đúng qui định pháp luật, nhằm 

đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động trong Công ty. 

 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 2014 Năm 2013 % tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản 60.815.841.858 71.114.531.687 85.5 

Doanh thu thuần 20.463.127.780 16.529.930.826 123.79 

Lợi nhuận gộp của hoạt động 

kinh doanh 

(3.060.022.908) 1.456.047.299 -210 

 

Lợi nhuận khác  1.400.000 0  

Lợi nhuận trước thuế (3.058.622.908) 1.456.047.299 -210 

Lợi nhuận sau thuế (3.058.622.908) 1.092.035.474 -280 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (746) 266 -280 

 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

Các chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2013 Ghi chú 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

 Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

TSLĐ/Nợ ngắn hạn 

2.59 2.22  

 Hệ số thanh toán nhanh: 

TSLĐ - Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

2.59 2.22  

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

 Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0.37 0.40  

 Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 0.57 0.66  

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    



Báo cáo thường niên 2014 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN 

Trang 11/ 47 

 

 Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán     

Hàng tồn kho bình quân 

   

 Doanh thu thuần/Tổng tài sản 0.34 0.23  

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần -0.15 0.07  

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu  -0.08 0.03  

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản -0.05 0.02  

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 

-0.15 0.09 

 

 

 

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 

Cá nhân nước ngoài 

51% 

 

10% 

41% 

 

49% 

 

49% 

0% 

20.910.000.000 

 

4.100.000.000 

16.810.000.000 

 

20.090.000.000 

 

20.090.000.000 

0 
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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: 

Năm 2014 cũng là một năm thăng trầm của TTCK Việt Nam với sự kiện tranh chấp 

biển Đông với Trung Quốc, và tác động của giá dầu lên cổ phiếu dòng dầu khí nói 

riêng và toàn thị trường nói chung. Tuy vậy, nhìn chung, chỉ số VN-Index tăng 8.1% 

so với năm 2013 trong khi HNX-Index tăng 22.4%. TTCK Việt Nam cũng được xếp 

hạng 32 trong số các TTCK có mức tăng trưởng tốt do hãng truyền thông CNN công 

bố. Vốn hóa toàn thị trường đạt 1.128 nghìn tỷ (tương đương 52.7 tỷ USD), cao hơn 

18% so với năm 2013 và tương ứng với 31.5% của GDP cả nước. Bình quân giao dịch 

của cả 2 sàn đạt khoảng 2.900 tỷ, gần gấp đôi so với năm trước.  
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Mặc dù thị trường chung có những diễn biến tích cực, nhưng từ 2013 đến 2014 thị 

trường chứng khoán Nhật và Mỹ tăng trưởng rất tốt, nên nhà đầu tư Nhật bản giảm dần 

giao dịch tại Việt nam chuyển về Nhật và Mỹ. Điều này khiến cho doanh thu môi giới 

nước ngoài của JSI giảm mạnh từ đầu 2013 đến hết 2014. Đặc biệt từ 2/5/2014 sau sự 

kiện Trung quốc đưa giàn khoan ra Biển Đông, khách Nhật thận trọng không giao dịch 

chứng khoán Việt nam, dẫn đến JSI không đạt kế hoạch doanh thu môi giới nước ngoài 

trong năm 2014, từ đó JSI không đạt kế hoạch doanh thu cả năm. 

 

2. Tình hình tài chính: 

a) Tình hình tài sản: 

Ghi nhận ban đầu 

- Tài sản tài chính của công ty bao gồm các khoản tiền và tương đương tiền, các 

khoản phải thu của khách hàng và 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 nhận theo giá mua và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc 

mua, phát hành tài sản tài chính đó. 

- Tiền và các khoản tương đương tiền : Bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân 

hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian không quá 03 tháng, có tính thanh 

khoản, có khả năng chuyển đổi thành tiền. 

- Các khoản phải thu: Được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ sau 

khi được lập cho các khoản nợ phải thu khó đòi. 

- Các khoản phải thu khó đòi trích lập căn cứ vào nợ quá hạn hoặc dự kiến mức 

tổn thất có thể sảy ra. 

- Tài sản cố định và khấu hao tài sản: TSCD hữu hình và TSCD vô hình được ghi 

nhận theo giá gốc, trong quá trình sử dụng được ghi nhận theo nguyên giá, hao 

mòn lũy kế và giá trị còn lại. 

 

b) Tình hình nợ phải trả 

- Chi phí đi vay: Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí trong năm phát sinh 

trừ đi chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến các khoản vay theo quy định. 

- Chi phí trả trước : được phân bổ vào chi phí trong năm tài chính và được phân 

bổ vào niên độ kinh doanh theo quy định. 

- Chi phí phải trả:  Các khoản thực tế chưa phát sinh nhưng tính trực tiếp vào chi 

phí thực tế trong năm để đảm bảo không gây đột biến, phù hợp với nguyên tắc 

doanh thu và chi phí. 

 

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

a) Hoạt động môi giới, lưu ký chứng khoán 

Tăng cường và mở rộng hoạt động môi giới trong và ngoài nước. 
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b) Hoạt động dịch vụ chứng khoán 

Tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ chứng khoán, đảm bảo thỏa mãn yêu cầu 

của khách hàng trong và ngoài nước, đặc biệt khách hàng tổ chức Nhật bản. 

 

c) Hoạt động nghiên cứu phân tích 

Thay đổi toàn bộ nhân sự phòng nghiên cứu phân tích với các nhân sự mới có kinh 

nghiệm trong lĩnh vực quản lý quĩ, kiểm toán...Tăng thêm số lượng báo cáo chiến lược, 

báo cáo công ty niêm yết, báo cáo tình hình thị trường cho khách hàng tổ chức Nhật 

bản. 

 

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

Thay đổi nhân sự phụ trách quản trị rủi ro từ tháng 2/2014, tăng cường rà soát qui 

trình và kiểm tra chặt chẽ hạn chế rủi ro trong công ty. Đầu năm 2015 thay đổi sơ đồ tổ 

chức, đưa bộ phận kiểm soát nội bộ lên trên các phòng ban nghiệp vụ, để đảm bảo tính 

khả thi của việc kiểm soát nội bộ được tiến hành hiệu quả. 

 

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

Khuyến khích toàn thể nhân viên công ty tham gia học và thi chứng chỉ hành nghề 

chứng khoán, có chế độ hỗ trợ chi phí và thời gian học tập. 

 

f) Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Trong năm 2015 và những năm tới, Công ty định hướng tập trung phát triển mạnh 

khách hàng tổ chức Nhật bản, đặc biệt là các công ty quản lý quĩ và công ty chứng 

khoán. Công ty tích cực triển khai marketing tại Nhật hướng vào các đối tượng khách 

hàng trên. Về mặt công nghệ, Công ty triển khai nhận lệnh tự động qua hệ thống 

Bloomberg dành cho khách hàng nước ngoài trong 2015. 

 

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 

Kết quả kinh doanh của Công ty Chứng khoán Nhật Bản năm 2014 không đạt được 

kỳ vọng của Đại hội đồng Cổ đông. Kết quả kinh doanh năm 2014, JSI đạt mức lợi 

nhuận là 1,9 tỷ lợi nhuận trước thuế. Kế hoạch kinh doanh ban đầu của năm 2014 JSI 

đã đặt ra là 4,27 tỷ lợi nhuận trước thuế. Như vậy, so với kế hoạch, công ty chỉ đạt 

được 45%.  

Tuy nhiên, do JSI bắt buộc phải trích lập dự phòng cho khoản phải thu dài hạn liên 

quan đến mã chứng khoán SVN. Vì vậy, kết quả kinh doanh của năm 2014 bị thâm hụt 

khoảng hơn 3 tỷ đồng. Cụ thể: 
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STT Các chỉ tiêu chủ yếu ĐVT Báo cáo tài chính 

1 Tổng tài sản Triệu đồng 60.815 

2 Tổng doanh thu Triệu đồng 20.463 

3 Lợi nhuận trước trích lập dự 

phòng 

Triệu đồng 1.917 

4 Lợi nhuận sau trích lập dự phòng Triệu đồng -3.058 

5 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng -3.058 

 

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 

Với mục tiêu lành mạnh hóa hoạt động, Hội đồng Quản trị chỉ đạo và định hướng 

chiến lược phát triển Công ty để đảm bảo các chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh 

như Đại hội đồng Cổ đông giao phó. Định hướng tập trung vào các mảng chính như 

sau:  

- (1) tập trung nguồn lực và nhân sự vào việc tìm kiếm và phục vụ giao dịch cho 

nhóm khách hàng tổ chức nước ngoài, đồng thời vẫn tiếp tục phát triển các khách 

hàng trong nước; 

- (2) thắt chặt quản trị rủi ro để hạn chế những bất lợi có thể xảy ra trong quá trình 

hoạt động kinh doanh cũng như tối đa hóa hiệu quả hoạt động vốn, đồng thời 

kiểm soát tốt các qui trình công việc nội bộ; 

- (3) đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu ngày càng 

cao của khách hàng; 
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- (4) tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị, chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc trong 

công tác tìm kiếm khách hàng và điều hành nhân sự; 

- (5) tuyển dụng, đào tạo, xây dựng đội ngũ nhân sự, đặc biệt là nhóm nhân sự kinh 

doanh và các nhân sự chủ chốt, triển khai các mục tiêu phát triển cũng như kế 

hoạch kinh doanh 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. 

 

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 
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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 trong năm 2014, 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 2014, 

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 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 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 
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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 Trần Thị Lam Trưởng ban 0,02% 

2 Đặng Thị Thanh Huyền Ủy viên 0,49% 

 

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:  

- Kiểm tra giám sát việc tuân thủ pháp luật, điều lệ, các quy định và qui trình nội bộ 

đối với các hoạt động nghiệp vụ và tài chính của Công ty; 

- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh từng tháng, quý do Ban Giám đốc và phòng 

Kế toán Công ty cung cấp; và báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm đã 

được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán 

(AASC); 

- Phối hợp với HĐQT và Ban điều hành Công ty tham gia vào quá trình giám sát việc 

thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty. 

- Phân tích các chỉ số tài chính và đưa ra những kiến nghị kịp thời nhằm tối ưu hóa 

hiệu quả sử dụng vốn và giám sát việc sử dụng chi phí một cách hợp lý. 

 

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: Theo kết quả hoạt động kinh doanh 

của năm 2013, Công ty  trích 5% lợi nhuận sau thuế trả cho hội đồng quản trị và 

ban kiểm soát theo quy định. Số tiền thù lao này thực tế chi trả vào năm 2014. 

 

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. 
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VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:  

1. Ý kiến kiểm toán: 
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2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: 
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