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Quá trình phát tri.n 

Công ty C& ph n ch3ng khoán Vina (“VinaSecurities”) -$8c thành l#p vào ngày 26 tháng 12 
n9m 2006 theo Gi*y ch3ng nh#n -9ng ký kinh doanh s1 0103015219 do S; K2 ho+ch và 
/ u t$ Hà N.i c*p ngày 26 tháng 12 n9m 2006 v,i v1n -i:u l" là 45 t< -7ng. 
 
Ngày 29 tháng 12 n9m 2006, VinaSecurities -$8c =y ban ch3ng khoán Nhà n$,c c*p gi*y 
phép ho+t -.ng kinh doanh ch3ng khoán theo quy2t -(nh s1 50/UBCK-GPH/KD có tr) s; 
chính t+i Thành ph1 H7 Chí Minh và -$8c phép kinh doanh - y -0 các nghi"p v) g7m môi 
gi,i ch3ng khoán, t6 doanh ch3ng khoán, b4o lãnh phát hành ch3ng khoán, t$ v*n tài 
chính, t$ v*n - u t$ ch3ng khoán và l$u ký ch3ng khoán.  
 
Tháng 3 n9m 2009, VinaSecurities -$8c =y Ban Ch3ng Khoán Nhà n$,c ch*p thu#n cho 
rút b,t nghi"p v) t6 doanh và b4o lãnh phát hành, -7ng th%i -$8c ch*p thu#n t9ng v1n -i:u 
l" lên 100 t< -7ng. 
 
Tháng 4 n9m 2010, T#p /oàn VinaCapital chính th3c tr; thành c& -ông l,n c0a 
VinaSecurities. T#p /oàn VinaCapital, công ty qu4n lý - u t$ l,n nh*t t+i Vi"t Nam, hi"n 
-ang qu4n lý h5n 1,7 t> USD giá tr( tài s4n. 
 
Tháng 10 n9m 2010, VinaSecurities -$8c =y Ban Ch3ng Khoán Nhà N$,c ch*p thu#n t9ng 
v1n -i:u l" lên 185 t< -7ng. 
 
Ngày 27 tháng 10 n9m 2010, VinaSecurities -ã thành công trong vi"c ký k2t th?a thu#n h8p 
tác toàn di"n v,i Macquarie Capital Securities Limited, m.t thành viên c0a t& ch3c tài chính 
toàn c u, Macquarie Group (Macquarie, ASX: MQG) theo -ó cho phép khách hàng c0a 
Macquarie ti2p c#n vào th( tr$%ng tài chính Vi"t Nam, m.t trong nh@ng th( tr$%ng phát tri'n 
nhanh nh*t c0a Châu Á và cho phép khách hàng c0a VinaSecurities ti2p c#n các th( tr$%ng 
tài chính toàn c u hi"n t+i c0a Macquarie. Ph+m vi ban - u c0a th?a thu#n giúp cho khách 
hàng c0a Macquarie có th' nh#n -$8c các báo cáo nghiên c3u v: c& phi2u t#p trung vào th( 
tr$%ng Vi"t Nam và th6c hi"n giao d(ch c& phi2u các công ty Vi"t Nam. Th?a thu#n cAng bao 
g7m th?a thu#n -1i tác -.c quy:n gi@a VinaSecurities và Macquarie v: cung c*p các giao 
d(ch trên th( tr$%ng v1n, mua bán và sáp nh#p và các t$ v*n tài chính khác. 
 
Tháng 5 n9m 2011, VinaSecurities -$8c =y Ban Ch3ng Khoán Nhà n$,c ch*p thu#n -óng 
cBa chi nhánh t+i Hà N.i theo quy2t -(nh s1 364/Q/ – UBCK. 
 
Tháng 6 n9m 2011, VinaSecurities thành l#p V9n phòng /+i di"n t+i Hà N.i theo quy2t -(nh 
ch*p thu#n s1 457/Q/-UBCK c0a =y Ban Ch3ng Khoán Nhà n$,c.  
 
Tháng 4 n9m 2012, VinaSecurties b( =y Ban Ch3ng khoán Nhà n$,c -Ct vào tình tr+ng ki'm 
soát -Cc bi"t. 
 
Tháng 7 n9m 2012, VinaSecurities -$8c =y Ban Ch3ng Khoán Nhà n$,c ch*p thu#n d%i 
v9n phòng -2n -(a -i'm m,i theo quy2t -(nh s1 100/Q/ – UBCK. 
 
Tháng 9 n9m 2012, T#p /oàn VinaCapital hoàn t*t th0 t)c chuy'n nh$8ng ph n v1n góp 
cho các t& ch3c khác và chính th3c không còn là c& -ông c0a VinaSecurities. 
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Tháng 10 n9m 2012, VinaSecurities -$8c -$a ra kh?i di"n ki'm soát -Cc bi"t theo quy2t 
-(nh s1 850/Q/-UBCK. 
 
Tháng 2 n9m 2013, VinaSecurities -$8c =y Ban Ch3ng Khoán Nhà n$,c ch*p thu#n d%i 
v9n phòng -+i di"n -2n -(a -i'm m,i theo quy2t -(nh s1 59/Q/ – UBCK. 

 
Tóm tDt các s6 ki"n 

Th/i gian S0 ki1n 
  
12/2006 VinaSecurities -$8c c*p gi*y phép thành l#p và ho+t -.ng kinh doanh 

ch3ng khoán 
 

3/2007 VinaSecurities -$8c công nh#n là thành viên l$u ký 
 

5/ 2007  VinaSecurities -$8c công nh#n là thành viên c0a S; Giao D(ch Ch3ng 
khoán Hà N.i 
 

8/2007 VinaSecurities -$8c công nh#n là thành viên c0a S; Giao D(ch ch3ng 
khoán TP H7 Chí Minh 
 

2/2008 /$8c ch*p thu#n nguyên tDc t9ng v1n -i:u l" lên 300 t< -7ng 
 

10/2008 /$8c ch*p thu#n thành l#p chi nhánh t+i TP H7 Chí Minh 
 

3/2009 /$8c ch*p thu#n cho rút b,t nghi"p v) t6 doanh và b4o lãnh phát hành 
ch3ng khoán và VinaSecurities chính th3c hoàn thành vi"c t9ng v1n -i:u l" 
lên 100 t< 
 

9/2009 VinaSecurities thay -&i tr) s; -Ct t+i TP H7 Chí Minh và chi nhánh -Ct t+i 
Hà N.i 
 

4/2010 VinaCapital chính th3c tr; thành c& -ông l,n c0a VinaSecurities 
 

10/2010 /$8c ch*p thu#n t9ng v1n -i:u l" lên 185 t< -7ng 
 

10/2010 Ký k2t h8p -7ng h8p tác toàn di"n -.c quy:n v,i Công ty ch3ng khoán 
Macquarie Capital, thành viên c0a T#p -oàn Tài chính Toàn c u 
Macquairie (MQG). 
 

5/2011 VinaSecurities -óng cBa chi nhánh t+i Hà N.i 
 

6/2011 VinaSecurities thành l#p V9n phòng /+i di"n t+i Hà N.i 
 

4/2012 VinaSecurities b( -Ct vào tình tr+ng ki'm soát -Cc bi"t 
 

7/2012 VinaSecurities thay -&i -(a -i'm -Ct tr) s; -Ct t+i TP H7 Chí Minh 
 

10/2012 VinaSecurities -$8c -$a ra kh?i tình tr+ng ki'm soát -Cc bi"t 
 

3/2013 VinaSecurities thay -&i -(a -i'm v9n phòng -+i di"n t+i Hà N.i 
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Các d2ch v  cung c(p 

Các d(ch v) kinh doanh chính c0a VinaSecurities bao g7m d(ch v) môi gi,i ch3ng khoán, các 
d(ch v) ch3ng khoán, t$ v*n tài chính doanh nghi"p, phân tích và t$ v*n - u t$.  

 
Môi gi,i  

Là m.t trong nh@ng nhà môi gi,i không có ho+t -.ng t6 doanh ; Vi"t Nam, VinaSecurities 
cung c*p nh@ng d(ch v) không mâu thuEn l8i ích cho các nhà - u t$ trong và ngoài n$,c. 
 
VinaSecurities cung c*p các d(ch v) môi gi,i ch3ng khoán và các d(ch v) ch3ng khoán nh$ 
l$u ký ch3ng khoán, qu4n lý s& c& -ông, ph)c v) -1i t$8ng khách hàng là các nhà - u t$ t& 
ch3c và cá nhân. 
 
D(ch v) môi gi,i -a ngôn ng@ c0a VinaSecurities -$8c th( tr$%ng -ón nh#n nh% các d(ch v) 
v$8t tr.i d6a trên hi'u bi2t sâu r.ng c0a chúng tôi v: kinh t2 Vi"t Nam. V,i l8i th2 v: các 
m1i quan h" r.ng khDp, VinaSecurities cung c*p cho khách hàng nh@ng -ánh giá và nghiên 
c3u và nh#n -(nh v: th( tr$%ng k(p th%i, các d(ch v) môi gi,i nhanh chóng và các s4n phFm 
m,i phong phú- t*t c4 nhGm m)c -ích giúp khách hàng -+t l8i nhu#n kH vIng.  

Tài Chính Doanh Nghi"p  

VinaSecurities cung c*p d(ch v) Tài Chính Doanh Nghi"p trong 4 lJnh v6c chính: 

Th  tr!"ng V#n (ECM) 

  T$ v*n c& ph n hóa  

  Chào bán ch3ng khoán l n - u cho công chúng và chào bán l n sau  

  Giao d(ch ch3ng khoán v,i khu v6c t$ nhân  

  Các c5 c*u liên quan -2n v1n s; h@u ch0  
 

Mua bán và sáp nh$p công ty (M&A) 

  T$ v*n vi"c mua bán và sáp nh#p công ty (M & A) xuyên qu1c gia  

  T$ v*n cho -1i t$8ng trong n$,c  
 

Th  tr!"ng V#n N% (DCM) 

  Trái phi2u  

  C5 c*u tài chính  

  Tài tr8 d6 án  
 

T! v&n cho doanh nghi'p 

  T$ v*n chi2n l$8c  

  Tái c*u trúc công ty  

  Mua l+i công ty theo c5 ch2 -òn bFy tài chính  
 

VinaSecurities là công ty ch3ng khoán - u tiên -$8c Vi"t Nam c*p phép b4o lãnh phát hành 
ch3ng khoán huy -.ng v1n vay và ch3ng khoán v1n. B. Ph#n Tài Chính Doanh Nghi"p 
VinaSecurities, v,i vai trò t$ v*n cho c4 bên bán và bên mua, -ã th6c hi"n nhi:u h8p -7ng 
quan trIng t+i Vi"t Nam, bao g7m t$ v*n b4o lãnh phát hành trái phi2u cho T#p -oàn /i"n 
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l6c Vi"t Nam (EVN), t$ v*n b4o lãnh phát hành trái phi2u cho T&ng Công ty Th$5ng m+i Sài 
Gòn - SATRA, T$ v*n phát hành c& phi2u cho T#p -oàn Hòa Phát, T$ v*n phát hành c& 
phi2u cho Công ty CP / u T$ Nam Long, công ty Kinh /ô, T$ v*n giao d(ch chuy'n nh$8ng 
v1n cho Khách S+n Hilton Hà N.i và t$ v*n bán c& ph n b"nh vi"n Hoàn MK. 

 
Nghiên c3u Phân tích 
 
/.i ngA nghiên c3u phân tích c0a VinaSecurities cung c*p các s4n phFm nghiên c3u phân 
tích sâu sDc và khách quan nhGm giúp khách hàng có nh@ng quy2t -(nh - u t$ hi"u qu4.  

 
 

M3ng l&'i ho3t +4ng 

VinaSecurities ho+t -.ng ; th( tr$%ng Thành ph1 H7 Chí Minh và Hà N.i v,i các v9n phòng 
nh$ sau: 
 
Tr  s5 chính 

/(a ch>:  120 Pasteur, Qu-n 1, TPHCM 

/i"n tho+i +84 (8) 38219316 

Fax +84 (8) 38219312 

V)n phòng +3i di1n Hà N4i 

/(a ch>:  T"ng 5, 41A Lý Thái T!, Qu-n Hoàn Ki6m, Hà N4i 

/i"n tho+i +84 (4) 39388846 

Fax +84 (4) 33988737 

$2nh h&'ng phát tri.n 

M)c tiêu ch0 y2u 

VinaSecurities h$,ng -2n m)c tiêu tr; thành công ty ch3ng khoán hàng - u trong th( tr$%ng 
trong n$,c. VinaSecurities hi"n -ang xây d6ng và c0ng c1 v( th2 c0a mình trên th( tr$%ng 
ch3ng khoán Vi"t Nam bGng vi"c h$,ng -2n khách hàng là các t& ch3c trong và ngoài 
n$,c, nhóm khách hàng mà các công ty môi gi,i trong n$,c ch$a quan tâm ph)c v) t1t, 
cAng nh$ là các nhà - u t$ cá nhân chuyên nghi"p.   
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/(nh h$,ng c0a Công ty là tr; thành -1i tác, l6c chIn c0a nhà - u t$ mong mu1n tham gia 
vào th( tr$%ng ch3ng khoán Vi"t Nam bGng vi"c cung c*p cho khách hàng các d(ch v) -a 
d+ng, phân tích chuyên sâu và các gi4i pháp hi"u qu4 cao trong lJnh v6c tài chính doanh 
nghi"p. 
 
VinaSecurities quy2t tâm áp d)ng các chuFn m6c qu1c t2 v: tuân th0 lu#t pháp trong ho+t 
-.ng hàng ngày c0a công ty. M)c -ích c0a VinaSecurities là t+o ni:m tin, s6 tin c#y -1i v,i 
khách hàng cAng nh$ nh#n -$8c s6 tín nhi"m tL phía khách hàng, tL -ó t+o thu#n l8i cho 
quan h" giao d(ch lâu dài v,i khách hàng. VinaSecurities -4m báo các v*n -: sau -ây sM 
-$8c giám sát chCc chM nhGm tuân th0 các quy -(nh hi"n hành:  
 

  Trách nhi"m -1i v,i nhân viên  

  Giao d(ch tài kho4n cá nhân  

  Trách nhi"m pháp lý 

  Ghi chép s& sách  

  Thao túng th( tr$%ng  

  Giao d(ch n.i gián  

  H$,ng dEn ti2p th(  

  H$,ng dEn phân tích ch3ng khoán  

  /ánh giá n9ng l6c c0a -1i tác ti:m n9ng  
 

 
Chi2n l$8c phát tri'n trung và dài h+n 
 
VinaSecurities h$,ng -2n m)c tiêu tr; thành công ty ch3ng khoán hàng - u trong th( tr$%ng 
trong n$,c. /' -+t -$8c m)c tiêu này, VinaSecurities h$,ng ho+t -.ng kinh doanh c0a 
mình theo các nguyên tDc sau: 
 

  L8i ích c0a khách hàng -$8c $u tiên hàng - u 

  L8i th2 c+nh tranh c0a VinaSecurities là -.i ngA nhân viên 

  VinaSecurities luôn luôn nN l6c t1i -a -áp 3ng nhu c u khách hàng h5n m3c mong 
-8i 

  /&i m,i và hi"n -+i là bi"n pháp duy nh*t -' t7n t+i. /' -+t -$8c m3c -. tiên ti2n 
cao, VinaSecurities liên t)c thu hút, trIng d)ng và khích l" -.i ngA nhân viên. 

  Trung th6c và thành th#t là nguyên tDc n:n t4ng c0a ho+t -.ng kinh doanh c0a 
VinaSecurities. MIi nhân viên c0a VinaSecurities luôn duy trì chuFn m6c -+o -6c 
cao trong mIi công tác hàng ngày. 

  L8i d)ng và tr)c l8i thông tin là tuy"t -1i c*m t+i VinaSecurities. 

  Ho+t -.ng c0a VinaSecurities mang tính c+nh tranh cao, nh$ng VinaSecurities luôn 
th' hi"n tinh th n c+nh tranh lành m+nh, tuy"t -1i không xúc ph+m thanh danh c0a 
các công ty khác. 
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  Xây d6ng -.i ngA chuyên gia kH c6u thu.c các lJnh v6c kinh doanh, giao d(ch, phân 
tích và - u t$ ch3ng khoán, tài chính doanh nghi"p. 

  K2t h8p nhu n nhuy!n gi@a t#p quán qu1c t2 và ki2n th3c th( tr$%ng n.i -(a. 

  Ch9m sóc và nâng cao tinh th n, v#t ch*t -1i v,i l6c l$8ng lao -.ng c0a Công ty. 

  Xây d6ng v9n hóa doanh nghi"p h$,ng v: khách hàng, -oàn k2t và th6c hi"n 
nghiêm túc các quy -(nh ngành.  

  Nâng c*p h" th1ng công ngh" thông tin nhGm -áp 3ng nhu c u c0a c0a nhà - u t$ 
trong và ngoài n$,c.  
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Báo cáo c7a Ban Giám +8c 
 

Di!n bi2n th( tr$%ng ch3ng khoán 

K2t qu4 ho+t -.ng kinh doanh 

Tình hình tài chính  

C5 c*u c& -ông 

T& ch3c và nhân s6 

K2 ho+ch phát tri'n 
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Di9n bi6n th2 tr&/ng ch#ng khoán 

T&ng k2t th( tr$%ng ch3ng khoán trong n9m 2014  
 
N9m 2014 ti2p t)c là m.t n9m t9ng -i'm n@a c0a th( tr$%ng ch3ng khoán k' tL n9m 2012 
khi ch> s1 VN Index t9ng tL m3c 506,4 -i'm vào - u n9m lên 545,6 -i'm vào cu1i n9m, t9ng 
8,12% so v,i n9m 2013, trong khi -ó trên sàn Hà N.i, ch> s1 HNX-index t9ng 22,31% -óng 
cBa ; m3c 82,98 -i'm. /ây là n9m t9ng -i'm m+nh nh*t mà th( tr$%ng ch3ng khoán tLng 
ch3ng ki2n k' tL n9m 2009. Ch> s1 mã blue chip VN30 t9ng tL m3c 562 -i'm lên 601,7 -i'm 
vào cu1i n9m. T&ng m3c v1n hóa th( tr$%ng -+t 1.122 ngàn t< -7ng, có m3c t9ng tr$;ng 
18%/n9m so v,i n9m 2013 và bGng kho4ng 32% GDP.  
 
MCc dù k2t thúc n9m 2014 v,i m3c -i'm t9ng h5n so v,i n9m ngoái, trong n9m 2014 th( 
tr$%ng ch3ng khoán -ã ch3ng ki2n s6 bi2n -.ng m+nh. Trong quý 1, th( tr$%ng t9ng tr$;ng 
m+nh v,i thanh kho4n -$8c c4i thi"n ch0 y2u do s6 ph)c h7i và &n -(nh c0a n:n kinh t2. 
B$,c qua quý 2, th( tr$%ng quay - u s6 s)t gi4m m+nh do 4nh h$;ng c0a tình tr+ng n8 x*u 
trong h" th1ng tín d)ng và tâm lý lo ng+i tr$,c s6 ki"n Bi'n /ông. V,i s6 &n -(nh c0a các 
y2u t1 kinh t2, th( tr$%ng d n khDc ph)c tuy nhiên l+i s)t gi4m vào cu1i quý 4 do 4nh h$;ng 
c0a s6 gi4m giá d u th2 gi,i và vi"c ban hành các quy -(nh ki'm soát thDt chCt h" th1ng tín 
d)ng. Vi"c tái c*u tr)c h" th1ng ngân hàng -ã và sDp di!n ra, cùng v,i s6 tham gia c0a 
VMAC trong vi"c xB lý các kho4n n8 x*u -ã giúp gi@ các ngân hàng th$5ng m+i trong hình 
4nh tích c6c, góp ph n duy trì &n -(nh h" th1ng ngân hàng, n:n kinh t2 nói chung và c0ng c1 
cam k2t c0a Vi"t Nam -1i v,i vi"c thay -&i n:n kinh t2 h5n n@a trong các n9m t,i. 
 
/ u t$ n$,c ngoài -óng vai trò then ch1t vào s6 thành công c0a th( tr$%ng ch3ng khoán 
Vi"t Nam, dòng v1n tL các nhà - u t$ n$,c ngoài ch4y vào th( tr$%ng ch3ng khoán ngày 
càng gia t9ng. S1 l$8ng các nhà - u t$ n$,c ngoài -$8c c*p mã s1 giao d(ch ch3ng khoán 
t9ng 15% tL 728 mã (291 t& ch3c và 437 cá nhân) trong n9m 2013 lên 839 mã trong n9m 
2014 (g7m 317 t& ch3c và 522 cá nhân). Do 4nh h$;ng c0a th( tr$%ng, nhà - u t$ n$,c 
ngoài cAng -ã có -.ng thái bán ròng trong các quý 1 và quý 3. T&ng k2t c4 n9m 2014, kh1i 
ngo+i ch> mua ròng 3.747 t< -7ng, gi4m 43,9% so v,i n9m ngoái.  
 
Di!n bi2n ch> s1 VNIndex trong n9m: 

 
Source Bloomberg 
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Source Bloomberg 

Th( tr$%ng trái phi2u  
 
Th( tr$%ng trái phi2u c0a Vi"t Nam trong n9m 2014 có kh1i l$8ng huy -.ng t&ng c.ng 
263.242 t< -7ng (2013:226.892 t< -7ng), gi4m 16%/n9m và giá tr( giao d(ch t&ng c.ng là 
640.650 t< -7ng (2013: 476.544 t< -7ng), t9ng 34% so v,i cùng kH n9m ngoái. T9ng tr$;ng 
c0a giá tr( giao d(ch ch0 y2u là do xu h$,ng gi4m l8i su*t trái phi2u và mCt bGng lãi su*t nói 
chung.  
 
Vietnam Govt. Benchmark Index 2014: 
 

 

Source Bloomberg 
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K6t qu: ho3t +4ng kinh doanh 

Doanh thu  
 

/vt: tri"u -7ng 

2014 2013 

Doanh thu ho+t -.ng môi gi,i ch3ng khoán 5.689 3.094 

Doanh thu ho+t -.ng t$ v*n 10.432 8.762 

Doanh thu khác 1.669 1.019 

T!ng c4ng 17.790 12.875 

K2t thúc n9m tài chính 2014, VinaSecurities -+t -$8c h5n 17 t< -7ng doanh thu, do tác -.ng 
b;i bi2n -.ng m+nh c0a th( tr$%ng ch3ng khoán trong su1t n9m 2014 và s6 &n -(nh -$8c 
duy trì c0a n:n kinh t2. M3c doanh thu này ch0 y2u bao g7m doanh thu Môi gi,i -+t g n 6 t< 
-7ng, doanh thu t$ v*n -+t 10 t< -7ng và doanh thu khác -+t 1.7 t< -7ng. Nhìn chung, doanh 
thu n9m 2014 t9ng 38% so v,i doanh thu n9m 2013 ch0 y2u là do m4ng d(ch v) môi gi,i 
t9ng c4 v: s1 l$8ng và giá tr( giao d(ch. 

 
Doanh thu t$ v*n n9m 2014 t9ng 19% so v,i n9m 2013 và chi2m t< trIng ch0 y2u 59% trong 
t&ng doanh thu c0a n9m 2013 và gi4m 9% so v,i t< trIng 68% c0a n9m ngoái. 
 
MCc dù bi2n -.ng m+nh trong su1t n9m 2014, th( tr$%ng ch3ng khoán cAng có nh@ng giai 
-o+n t9ng -i'm trong - u Quý 1 và - u Quý 3, -ã góp ph n làm doanh thu ho+t -.ng môi 
gi,i t9ng 84% so v,i n9m 2013, t9ng 8% t< trIng trong t&ng doanh thu tL 24% lên 32% t&ng 
doanh thu n9m 2014. K2t qu4 kh4 quan c0a ho+t -.ng môi gi,i ch0 y2u có nguyên nhân tL 
t9ng tr$;ng giá tr( giao d(ch và kh1i l$8ng giao d(ch toàn th( tr$%ng và c0a VinaSecurities 
cAng nh$ tL s6 t9ng tr$;ng khách hàng so v,i n9m ngoái. So v,i n9m 2013, giá tr( giao d(ch 
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c0a khách hàng t9ng 122% trong khi kh1i l$8ng giao d(ch t9ng m+nh 210%. K2t thúc n9m 
2013, s1 l$8ng tài kho4n giao d(ch ch3ng khoán c0a khách hàng t& ch3c t9ng 20% so v,i 
cu1i n9m 2013 và s1 l$8ng khách hàng m,i này -óng góp 10% s1 l$8ng ch3ng khoán giao 
d(ch, làm t9ng 8% doanh thu c0a n9m 2014. 
 
T$5ng t6 nh$ doanh thu môi gi,i, doanh thu khác t9ng 64% so v,i n9m ngoái ch0 y2u là do 
t9ng doanh thu cho thuê tài s4n. T< trIng -óng góp vào t&ng doanh thu t9ng tL 8% lên 9% 
trong n9m 2014. 
  
 

Ho+t -.ng T$ V*n Tài Chính 
 
H8p tác chi2n l$8c -.c quy:n v,i Macquarie trong lJnh v6c t$ v*n tài chính mà 
VinaSecurities ký k2t vào tháng 10 n9m 2010 -ã mang -2n cho VinaSecurities nh@ng thành 
công ban - u trong n9m 2011 và 2012. Ti2p n1i thành công -áng chú ý nh*t trong n9m 2011 
là vi"c hoàn thành h8p -7ng cung c*p t$ v*n cho bên bán trong giao d(ch mua bán m.t lo+t 
b"nh vi"n t$ nhân Hoàn MK (“HMC”) hàng - u ; Vi"t Nam, trong n9m 2014 VinaSecurities 
vEn ti2p t)c tri'n khai tích c6c các ho+t -.ng t$ v*n tài chính doanh nghi"p.  
 
Bên c+nh -ó, hoat -.ng t$ v*n - u t$ vEn ti2p t)c duy trì v,i xu h$,ng t9ng tích c6c, trong 
n9m 2014 doanh thu ho+t -.ng t$ v*n - u t$ t9ng 30% và -óng góp 26% doanh thu c0a 
m4ng t$ v*n. 
 
B. ph#n t$ v*n hi"n t+i v,i -.i ngA nhân viên có trình -. chuyên môn cao, dày d+n kinh 
nghi"m th6c t2 trong và ngoài n$,c có th' nói là m.t -.i ngA m+nh so v,i các công ty ch3ng 
khoán khác. V: mCt nghi"p v), -.i ngA t$ v*n tài chính doanh nghi"p cAng -$8c Macquarie 
hN tr8 trong vi"c -ào t+o chuyên môn, b& sung thêm các kK n9ng ki2n th3c chuyên sâu trong 
t$ v*n tài chính doanh nghi"p -' nâng cao nghi"p v), ch*t l$8ng các d(ch v) nhGm phù h8p 
v,i tình hình kinh t2 trong th%i gian t,i. 
 
B. ph#n t$ v*n doanh nghi"p c0a VinaSecurities hi"n cung c*p nhi:u d(ch v) t$ v*n tài 
chính bao g7m t$ v*n c& ph n hóa, t$ v*n phát hành ch3ng khoán, t$ v*n niêm y2t, t$ v*n 
mua bán sáp nh#p, t$ v*n tái c*u trúc doanh nghi"p, t$ v*n chi2n l$8c.  

Ho+t -.ng Môi gi,i 

MCc dù th( tr$%ng ch3ng khoán có bi2n -.ng m+nh trong c4 n9m, giá tr( giao d(ch trên c4 hai 
sàn t9ng m+nh so v,i n9m ngoái, -Cc bi"t s1 l$8ng c& phi2u giao d(ch t9ng h5n 80% so v,i 
n9m 2013. Ho+t -.ng môi gi,i t+i VinaSecurities trong n9m 2014 -ã có s6 t9ng tr$;ng kh4 
quan h5n. T&ng kh1i l$8ng ch3ng khoán giao d(ch t9ng 210% so v,i n9m 2013, song song 
-ó giá tr( giao d(ch cAng t9ng 122% so v,i n9m 2013. T$5ng t6, kh1i l$8ng giao d(ch c0a 
khách hàng t& ch3c n$,c ngoài t9ng 217% trong khi giá tr( giao d(ch t9ng 118% so v,i n9m 
2013, góp ph n t9ng doanh thu c0a nhóm khách hàng này 79% so v,i n9m 2013. Kh1i 
l$8ng giao d(ch c0a nhóm khách hàng cá nhân n$,c ngoài t9ng 51% trong khi giá tr( giao 
d(ch t9ng 8% so v,i n9m 2013 và góp ph n t9ng doanh thu c0a nhóm này 21% so v,i n9m 
2013. 
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Nhóm khách hàng trong n$,c n9m nay có s6 t9ng tr$;ng -.t bi2n khi kh1i l$8ng giao d(ch 
t9ng 138% và giá tr( giao d(ch t9ng 446% so v,i n9m 2013, góp ph n làm t9ng doanh thu c0a 
khách hàng trong n$,c 349% so v,i n9m 2013.  
 
K' tL 2011, c5 c*u khách hàng c0a VinaSecurities có s6 thay -&i tích c6c theo -úng chi2n 
l$8c -Ct ra. Trong n9m 2010, giao d(ch c0a nhóm khách hàng cá nhân chi2m t< trIng 48% 
trong t&ng giá tr( giao d(ch, giao d(ch c0a nhóm khách hàng t& ch3c chi2m t< trIng 52% t&ng 
giá tr( giao d(ch. /2n n9m 2014, t< trIng này t$5ng 3ng là 4% (2013: 2%) và 96% (2013: 
98%). VinaSecurities -ã tLng b$,c c0ng c1 và phát tri'n t#p trung vào nhóm khách hàng t& 
ch3c. 
 
Cu1i n9m 2014 s1 l$8ng tài kho4n giao d(ch ch3ng khoán gi4m không -áng k' so v,i cu1i 
n9m 2013. N9m 2014 VinaSecurities vEn m; -$8c m.t s1 l$8ng -áng k' tài kho4n c0a t& 
ch3c n$,c ngoài. S1 l$8ng tài kho4n t& ch3c n$,c ngoài t9ng 20% so v,i cu1i n9m 2013. 
MCc dù h$,ng t#p trung vào nhóm khách hàng là các t& ch3c tài chính, doanh nghi"p, 
VinaSecurities cAng theo -u&i nhóm khách hàng cá nhân trong và ngoài n$,c có n9ng l6c 
- u t$ t1t.  
 
VinaSecurities -ã ti2n hành h8p tác P-Note và m.t nhóm các s4n phFm dành cho các c& 
phi2u c0a công ty Vi"t Nam v,i Macquarie nhGm cung c*p cho nhà - u t$ n$,c ngoài, là 
nh@ng nhà - u t$ ch$a có mã s1 giao d(ch ch3ng khoán, kênh ti2p c#n th( tr$%ng ch3ng 
khoán Vi"t Nam, cAng nh$ ph)c v) các khách hàng hi"n có. Thêm vào -ó, VinaSecurities 
cAng -Fy m+nh m4ng d(ch v) qua -ó giúp khách hàng tìm hi'u và ti2p c#n các công ty Vi"t 
Nam, c) th' VinaSecurities -ã t& ch3c hàng lo+t cu.c tìm hi'u ti2p xúc th( tr$%ng, công ty 
Vi"t Nam cho các nhà qu4n lý quK hàng - u trên th2 gi,i trong l n - u hI ti2p c#n th( tr$%ng 
Vi"t Nam. H.i ngh( nhà - u t$ ASEAN c0a Macquarie hàng n9m là m.t thành công -i'n 
hình, qua -ó, VinaSecurities là c u n1i cho các công ty công ty Vi"t Nam có c5 h.i tham d6 
-' gi,i thi"u v: công ty c0a hI, v: nh#n -(nh và c5 h.i - u t$ v,i các nhà - u t$, quK - u 
t$ chuyên nghi"p n$,c ngoài. 
 
VinaSecurities duy trì - u t$ vào h" th1ng công ngh" thông tin nhGm hi"n -+i hóa công ngh" 
ph n m:m giao d(ch ch3ng khoán, nâng cao n9ng l6c ph)c v) khách hàng cAng nh$ góp 
ph n thúc -Fy t9ng tr$;ng doanh thu trong n9m cAng nh$ các n9m trong t$5ng lai. H" th1ng 
giao d(ch m,i Invest Expert c0a TTL, m.t h" th1ng core hi"n -+i &n -(nh -ã ho+t -.ng &n 
-(nh v,i nhi:u tính n9ng m,i.  
 
Trong n9m, VinaSecurities th6c hi"n nâng c*p tính n9ng c0a ph n m:m, c) th' trong vi"c 
k2t n1i h" th1ng giao d(ch v,i S; giao d(ch ch3ng khoán Hà N.i (HNX) bao g7m: Infoshow5, 
Infogate, tri'n khai ch> s1 HNX30, giao d(ch ETF; và k2t n1i h" th1ng giao d(ch v,i S; Giao 
d(ch Ch3ng khoán H7 Chí Minh (HOSE) bao g7m: CTCI, PRS, INDEX_CLIENT, giao d(ch 
ETF. 
 
NGm trong k2 ho+ch hi"n -+i hóa công ngh", VinaSecurities ti2p t)c xây d6ng và tri'n khai 
website th2 h" m,i v,i nhi:u s6 -&i m,i nh$ cung c*p - y -0 thông tin các doanh nghi"p 
niêm y2t, phân tích kK thu#t, tra c3u l(ch sB giá, d@ li"u th( tr$%ng, và nhi:u tính n9ng h@u 
ích khác nhGm ph)c v) t1t h5n các khách hàng. 
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Ho+t -.ng Nghiên c3u phân tích 

/óng góp m.t ph n -áng k' vào s6 t9ng tr$;ng và phát tri'n các d(ch v) c0a VinaSecurities 
ph4i k' -2n ho+t -.ng c0a b. ph#n Nghiên c3u phân tích. /.i ngA nhân viên phân tích hi"n 
có là m.t trong nh@ng -.i ngA phân tích m+nh nh*t th( tr$%ng v,i n9ng l6c th' hi"n nh$ sau: 
 
  Là công ty - u tiên -$a ra các báo cáo v,i các khuy2n ngh( d6a trên các y2u t1 th( 

tr$%ng -' hN tr8 nhà - u t$ chIn l6a ch3ng khoán. 
 

  Là công ty - u tiên phân tích ch3ng khoán v,i các d6 báo tL 3 -2n 5 n9m nêu ra 
trong Báo cáo lãi & lN, Báo cáo dòng ti:n mCt và B4n cân -1i tài kho4n. 
 

  Là công ty - u tiên th6c hi"n các b4n tin nhanh tóm l$8c v: các công ty niêm y2t. 
 

  Th6c hi"n các báo cáo phân tích ch3ng khoán toàn di"n nh*t t+i Vi"t Nam. 
 

  Vi"c phân tích ch3ng khoán d6a trên n:n t4ng c0a kh4 n9ng chuyên môn v: -(nh 
giá ch3ng khoán và mô hình tài chính doanh nghi"p v@ng chDc. 

 
/7ng th%i, b. ph#n Nghiên c3u phân tích -Cc bi"t chú ý -2n y2u t1 ch*t l$8ng nhGm mang 
l+i s4n phFm -.c -áo “hi"u qu4 nh*t trên th( tr$%ng” cho khách hàng. 

Trong n9m, ho+t -.ng Nghiên c3u phân tích -ã cung c*p các s4n phFm phân tích sau: 

- B4n tin th( tr$%ng hàng ngày: cung c*p 
tóm tDt tình hình và xu h$,ng th( 
tr$%ng trong ngày cùng v,i bình lu#n 
c0a VinaSecurities. 

- Báo cáo phân tích công ty: phân tích 
toàn di"n và chuyên sâu các công ty 
niêm y2t cAng nh$ c#p nh#t các thông 
tin có liên quan 4nh h$;ng -2n các 
công ty này m.t cách th$%ng xuyên. 

- Báo cáo phân tích tình hình kinh t2 vJ 
mô: -(nh kH hàng tháng phân tích tình 
hình kinh t2 và 4nh h$;ng c0a các y2u 
t1 kinh t2 vJ mô -2n th( tr$%ng ch3ng 
khoán 

- Bình lu#n kinh t2 vJ mô: bình lu#n các 
s6 ki"n kinh t2 vJ mô c) th' 

- Báo cáo phân tích chi2n l$8c 

N9m 2011 -ánh d*u n9m - u tiên trong h8p tác chi2n l$8c v,i Macquarie Securities trong 
lJnh v6c Nghiên c3u phân tích. VinaSecurities -ã -+t -$8c nhi:u thành t6u trong su1t n9m 
qua. VinaSecurities cùng h8p tác v,i Macquarie xu*t b4n báo cáo chi2n l$8c v: th( tr$%ng 
m,i n&i bao g7m Vi"t Nam, Bangladesh, Pakistan và Sri Langka và v: c& phi2u PVD, PNJ và 
m.t s1 c& phi2u khác. Bên c+nh -ó, trong tháng 8/2011, VinaSecurities cAng -ã phát hành 
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báo cáo công ty - u tiên d$,i tên c0a VinaSecurities và Macquarie, -$8c phân ph1i toàn 
c u thông qua m+ng l$,i ho+t -.ng c0a Macquarie.  
 
Ti2p n1i tL -ó, hàng n9m VinaSecurities vEn ti2p t)c m; r.ng và phát hành thêm nhi:u báo 
cáo nghiên c3u v: nhi:u công ty blue chip Vi"t Nam và phân ph1i cho các nhà - u t$, t& 
ch3c - u t$ chuyên nghi"p trên khDp th2 gi,i.  
 
Trong n9m 2014, VinaSecurities -ã phát hành các báo cáo nghiên c3u chuyên sâu, báo cáo 
Chi2n l$8c và hàng lo+t các báo cáo phân tích công ty bluechip Vi"t Nam.  
 

Qu4n tr( r0i ro

VinaSecurities -ã thành l#p b. ph#n Qu4n tr( R0i Ro cAng nh$ ban hành các chính sách và 
quy trình qu4n tr( r0i ro theo quy -(nh cAng nh$ nhGm t9ng c$%ng ki'm soát các r0i ro ti:m 
tàng trong quá trình ho+t -.ng kinh doanh hàng ngày, gi4m thi'u t&n th*t và h$,ng -2n phát 
tri'n b:n v@ng. 
 
Bên c+nh vi"c - u t$ cho h" th1ng giao d(ch ngày càng hi"n -+i, ph)c v) khách hàng ngày
càng t1t h5n, VinaSecurities ti2p t)c ch>nh sBa, hoàn thi"n h" th1ng quy trình, quy -(nh n.i 
b. trong ho+t -.ng Môi gi,i, t$ v*n, nghiên c3u, công ngh" thông tin, tài chính k2 toán, nhân 
s6 nhGm nâng cao ch*t l$8ng c0a h" th1ng quy ch2, quy trình, quy -(nh n.i b. và h" th1ng 
ki'm soát n.i b.. /ây là m.t trong các y2u t1 giúp VinaSecurities nâng cao ch*t l$8ng d(ch 
v) và ki'm soát -$8c r0i ro. 
 
VinaSecurities th6c hi"n 3ng d)ng công ngh" thông tin trong toàn b. các ho+t -.ng c0a 
VinaSecurities nh$ email, voice mail, -i"n tho+i, qu4n lý khách hàng, qu4n lý h" th1ng máy 
ch0, vv… nhGm t1i -a hóa sB d)ng, t9ng c$%ng tính n9ng -.ng và ng9n chCn r0i ro. 

Tình hình tài chính 

Tình hình tài chính 
 
VinaSecurities k2t thúc n9m tài chính 2014 v,i k2t qu4 lN 1,9 t< -7ng so v,i k2t qu4 lN 11,9 t< 
-7ng c0a n9m ngoái. K2t qu4 kinh doanh c4i thi"n m.t cách -áng k' ch0 y2u có nguyên 
nhân chính tL vi"c t9ng doanh thu t$ v*n, doanh thu môi gi,i và doanh thu khác. Doanh thu 
t$ v*n t9ng 19% so v,i n9m ngoái, cùng v,i doanh thu Môi gi,i t9ng 84% so v,i n9m 2013, 
-ã -óng góp -áng k' vào k2t qu4 kinh doanh. MCc dù còn nhi:u khó kh9n trong phát tri'n 
kinh doanh, ho+t -.ng môi gi,i n9m 2014 ti2p t)c t9ng tr$;ng m+nh h5n so v,i n9m ngoái. 
T9ng tr$;ng s1 l$8ng khách hàng t& ch3c cAng nh$ là t9ng tr$;ng doanh thu c0a các 
khách hàng cA -ã góp ph n làm doanh thu Môi gi,i t9ng tr$;ng m+nh trong n9m 2014. /ây 
là -i'm sáng trong ho+t -.ng kinh doanh c0a VinaSecurities. Chi phí ho+t -.ng kinh doanh 
và chi phí qu4n lý doanh nghi"p n9m nay gi4m 26% so v,i n9m 2013.  
 
Trong n9m 2014, VinaSecurities -+t -$8c m3c lãi g.p 30% so v,i m3c lN g.p 24% c0a n9m 
2013. Nhân t1 chính c0a s6 c4i thi"n này là chi phí ho+t -.ng trong n9m -ã gi4m 22% trong 
khi doanh thu t9ng 38% so v,i n9m ngoái chính. LN ròng n9m 2014 gi4m -áng k' 82% so 
v,i n9m 2013, tL m3c lN ròng 106% xu1ng m3c lN ròng 11% trong n9m 2014. Nguyên nhân 
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ch0 y2u là do doanh thu n9m 2014 t9ng -áng k' trong khi t&ng chi phí ho+t -.ng kinh doanh 
-ã gi4m 26% so v,i n9m ngoái. T&ng chi phí gi4m 26% so v,i n9m 2013 trong -ó chi phí 
ho+t -.ng kinh doanh gi4m 22% và chi phí qu4n lý doanh nghi"p gi4m 31% so v,i n9m 
2013.  
 
N9m 2014, Vinasecurities ti2p t)c vi"c cDt gi4m chi phí, k2t qu4 là chi phí thuê v9n phòng 
gi4m 14% so v,i n9m 2013, chi phí nhân viên gi4m 21%, chi phí kh*u hao gi4m 36%, và chi 
phí các d(ch v) mua ngoài cAng gi4m 26% so v,i n9m 2013.  

T!ng k6t tình hình tài chính trong n)m 2014 
 /vt: tri"u -7ng

2014 2013 % t)ng/gi:m 

T&ng tài s4n 23.547 26.331 -11% 

Doanh thu thu n 17.790 12.875 38% 

LN/L8i nhu#n tL ho+t -.ng kinh doanh -1.930 -13.652 -86% 

Thu nh#p khác 10 1.724 -99% 

T&ng chi phí  19.720 26.527 -26% 

L8i nhu#n /(LN) tr$,c thu2 -1.919 -11.929 -84% 

L8i nhu#n /(LN) sau thu2 -1.919 -11.929 -84% 

T< l" l8i nhu#n tr4 c& t3c 0% 0% 0% 

   

 
Tình hình tài s4n và công n8 
 
T&ng tài s4n t+i th%i -i'm cu1i n9m -+t 23.5 t< -7ng, gi4m 11% so v,i n9m 2013 ch0 y2u tài 
s4n ngDn c1 -(nh gi4m 19% và tài s4n ngDn h+n gi4m 10% so v,i n9m ngoái. Trong n9m 
2014, các kho4n ph4i thu t9ng nhO 17% so v,i n9m ngoái. Ti:n và các kho4n t$5ng -$5ng 
ti:n gi4m 9% so v,i cu1i n9m ngoái ch0 y2u do các chi phí ho+t -.ng kinh doanh và chi phí 
qu4n lý trong n9m. 
 
Tài s4n dài h+n gi4m 12% so v,i n9m 2013, c) th' gi4m tL 6.5 t< xu1ng còn 5.7 t< ch0 y2u 
có nguyên nhân tL vi"c kh*u hao tài s4n c1 -(nh. 
 
N8 ph4i tr4 gi4m 13% so v,i n9m 2013, gi4m tL 6.4 t< xu1ng còn 5.5 t< vào cu1i n9m 2013. 
Các kho4n n8 t+i th%i -i'm cu1i n9m là n8 các nhà cung c*p d(ch v), ch0 y2u phát sinh tL 
các ho+t -.ng kinh doanh bình th$%ng hàng ngày. 
 
 /vt: tri"u -7ng 

2014 2013 % t)ng/gi:m 

TÀI S;N 
 

Tài s:n ng<n h3n      17.774 19.784 -10% 

Ti:n và các kho4n t$5ng -$5ng ti:n      16.037 17.613 -9% 
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 /vt: tri"u -7ng 

2014 2013 % t)ng/gi:m 

Các kho4n ph4i thu         1.473 1.263 17% 

Tài s4n ngDn h+n khác            265 908 -71% 

Tài s:n dài h3n         5.773 6.547 -12% 

Tài s4n c1 -(nh         3.544 4.376 -19% 

Tài s4n dài h+n khác         2.228 2.171 3% 

T=NG C>NG TÀI S;N      23.547 26.331 -11% 

NGU?N V N  

N  ph!i tr!         5.595 6.460 -13% 

Ngu"n v#n ch$ s% h&u      17.952 19.871 -10% 

T!NG C"NG NGU#N V N      23.547 26.331 -11% 

 

Ch' tiêu tài chính c( b!n 
 
C( c)u N /V#n ch$ s% h&u gi!m t* 24,53% xu#ng 23,76% vào cu#i n+m 2014, c( c)u n  
và v#n ch$ s% h&u khá t#t theo ,ó v#n ch$ s% h&u cao g)p 3 l-n t.ng n .  
 
Kh! n+ng thanh toán trong n+m 2014 có c!i thi/n so v0i n+m 2013, theo ,ó kh! n+ng thanh 
toán nhanh trong n+m 2014 t+ng t* 2,73 l-n lên 3,13 l-n. 
  
Các t1 s# sinh l2i v3n không t#t do k4t qu! kinh doanh l5 trong n+m 2014 tuy nhiên có xu 
h60ng gi!m ,áng k7 so v0i n+m ngoái.  
 

Ch$ tiêu %VT 2014 2013 

C& c'u tài s(n và c& c'u v)n    

C& c'u tài s(n    

Tài s!n c# ,8nh/t.ng tài s!n % 24,52 24,86 

Tài s!n l6u ,9ng/t.ng tài s!n % 75,48 75,14 

C& c'u v)n    

N /t.ng ngu"n v#n % 23,76 24,53 

Ngu"n v#n ch$ s% h&u/t.ng ngu"n v#n % 76,24 75,47 

Kh( n*ng thanh toán    

T.ng tài s!n/n  ph!i tr! L-n 4,21 4,08 

Kh! n+ng thanh toán n  ng:n h;n L-n 3,18 3,06 

Kh! n+ng thanh toán nhanh L-n 3,13 2,73 

T+ su't sinh l,i    
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Ch$ tiêu %VT 2014 2013 

Lãi/(L5) thu-n/doanh thu thu-n % -10,79 -81,71 

Lãi/(L5) thu-n/t.ng tài s!n % -8,15 -45,30 

Lãi/(L5) thu-n/v#n ch$ s% h&u % -9,66 -60,03 
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C& c'u c- .ông  

S# l6 ng c. ph-n  
 
T;i ngày k4t thúc n+m tài chính, v#n c. ph-n c$a VinaSecurities là 185 t1 ,"ng, chia thành 
18.500.000 c. ph-n ph. thông (m/nh giá 10.000 ,"ng/c. ph-n) v0i chi ti4t nh6 sau: 
 

Stt Di/n giãi S) l01ng c- ph2n T+ l3 

1 C. ph-n chuy7n nh6 ng t< do 18.500.000 100 % 

2 C. ph-n h;n ch4 chuy7n nh6 ng  0 0% 

 T-ng c4ng 18.500.000 100 % 

 
C( c)u c. ,ông 
Trong n+m 2014, không có s< thay ,.i l0n trong c( c)u c. ,ông c$a VinaSecurities.  
 
C( c)u c. ,ông t;i ngày 31 tháng 12 n+m 2014 nh6 sau:

Stt Danh m5c S) l01ng c- ph2n T+ l3 

1 T-ng s) l01ng c- ph2n ph- thông 18.500.000 100 % 

 

C. ,ông sáng l=p 0 0% 

C. ,ông l0n 18.500.000 100% 

C. ,ông n:m gi& d60i 1% c. ph-n có quy>n 
bi7u quy4t 

0 0 % 

2 Trong .ó   

 
C. ,ông Nhà n60c 0 0% 

C. ,ông trong n60c 9.435.000 51% 

C. ,ông n60c ngoài 9.065.000 49% 

 

Tình hình thay ,.i v#n ,-u t6 c$a ch$ s% h&u 
 
Trong n+m 2014, không có , t t+ng v#n c. ph-n nào phát sinh bao g"m các , t chào bán ra 
công chúng, chào bán riêng l?, chuy7n ,.i trái phi4u, chuy7n ,.i ch@ng quy>n, phát hành c. 
phi4u th6%ng, tr! c. t@c bAng c. phi4u. 
 

Giao d8ch c. phi4u quB 
 
Trong n+m 2014 không có phát sinh giao d8ch c. phi4u quB. 
 

C. t@c/l i nhu=n chia cho các c. ,ông 
 
Trong n+m 2014, VinaSecurities không th<c hi/n chia c. t@c cho n+m 2013.  
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T- ch6c và nhân s7 

C( c)u t. ch@c 
 
 

Ban Giám C#c  

Ban Giám C#c c$a VinaSecurities g"m có các thành viên sau: 
 
Horst F Geicke Ch$ t8ch HCQT 
Lâm Th8 T# Nga T.ng Giám ,#c 
  
 
Ông Horst F. Geicke, qu#c t8ch C@c, là m9t trong ba c. ,ông sáng l=p và ,ã t*ng là ch$ t8ch 
H9i ,"ng qu!n tr8 c$a T=p ,oàn VinaCapital t* n+m 2003 ,4n 2011. Ông c6 ngD t;i 
Hongkong t* n+m 1981 và t;i Vi/t nam t* n+m 2002. T;i Vi/t Nam, ông Geicke là Ch$ t8ch 
,i>u hành c$a Euro Auto BMW Vietnam, Giám ,#c ,i>u hành c$a VinaSecurities và là thành 
viên H9i ,"ng qu!n tr8 c$a Metropole Hotel Hà N9i.  Ông Geicke ,"ng th2i là c. ,ông sáng 
l=p c$a PAG, m9t Công ty qu!n lý tài s!n thay th4 ,9c l=p l0n nh)t khu v<c có trD s% chính 
t;i H"ng Kông. Ông là Ch$ t8ch Phòng th6(ng m;i Hongkong-Vietnam, ch$ t8ch Phòng 
th6(ng m;i C@c t;i H"ng Kông và nguyên ch$ t8ch Phòng th6(ng m;i Châu Âu t;i H"ng 

C;i h9i ,"ng c. ,ông 

Ban ki7m soát 

H9i ,"ng quàn tr8 

Ban ,i>u hành 

Kh#i môi gi0i và T6 
v)n ,-u t6

Kh#i t6 v)n tài chính 
doanh nghi/p 

Kh#i hành chính  
t.ng h p

B9 ph=n Nhân s< &  
Hành chính

B9 ph=n Tài chính &  
k4 toán

B9 ph=n Công ngh/  
thông tin

Phòng giao d8ch 

V+n phòng ,;i di/n t;i 
Hà n9i

Bp. Ki7m soát n9i b9 

Bp. Qu!n tr8 r$i ro 
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Kông. Ông Geicke có bAng Th;c sB Lu=t Kinh t4 và Kinh doanh c$a C;i hEc Hamburg t;i 
C@c. 
 
Bà Lâm Th8 T# Nga có qu#c t8ch Vi/t Nam, có g-n 10 n+m kinh nghi/m trong vai trò ki7m 
toán viên t;i công ty Arthur Andersen và KPMG, cung c)p d8ch vD cho nhi>u công ty ,a qu#c 
gia và trong n60c thu9c nhi>u lFnh v<c. Tr60c khi gia nh=p VinaSecurities, Bà Nga là Giám 
,#c Tài chính t;i CTCP Ch@ng Khoán Sen Vàng. Bà Nga t#t nghi/p CG Nhân K4 Toán và 
Ki7m Toán t;i C;i HEc Kinh T4 TP. H" Chí Minh và Th;c SF Qu!n Tr8 Kinh Doanh v> Tài 
Chính Doanh Nghi/p. Bà Nga còn là thành viên Hi/p H9i Ki7m Toán Viên Công Ch@ng Vi/t 
Nam, thành viên Hi/p H9i K4 Toán và Ki7m Toán Viên Công Ch@ng V6(ng Qu#c Anh.  
 
Các thành viên Ban Giám C#c ,6 c h6%ng thu nh=p bao g"m ti>n l6(ng, ti>n th6%ng và 
ch4 ,9 b!o hi7m nh6 mEi nhân viên làm viêc t;i VinaSecurities, ngoài ra không có quy>n l i 
gì khác. 
 
 

Chính sách nhân s< 
 
Tuy8n d5ng  
Chi4n l6 c phát tri7n khách hàng c$a VinaSecurities t=p trung vào các nhà ,-u t6, do v=y 
các báo cáo phân tích và nh=n ,8nh th8 tr62ng, d8ch vD t6 v)n tài chính doanh nghi/p ,òi hHi 
c-n có m9t ,9i ngI có chuyên môn sâu và r9ng, ,"ng th2i có kh! n+ng giao ti4p và vi4t ti4ng 
Anh l6u loát do v=y VinaSecurities ,ã gJp không ít khó kh+n trong vi/c tuy7n dDng nh&ng 
nhân tài có ,-y ,$ chuyên môn và kh! n+ng ngo;i ng& nhAm ,áp @ng nhu c-u công vi/c.  
 
NhAm nâng cáo tính c;nh tr;nh và thu hút nhân tài, VinaSecurities luôn xem xét tính thHa 
mãn nhu c-u ng62i lao ,9ng lên hàng ,-u. Ngoài vi/c ,áp @ng các nhu c-u t#i thi7u, 
VinaSecurities còn thi4t l=p m9t c( ch4 th+ng ti4n trong ngh> nghi/p r)t rõ ràng, bao g"m 
các tiêu chí ,ánh giá và phát tri7n m9t cách công bAng, k8p th2i.  
 
Chính sách nhân s7 
VinaSecurities luôn luôn l:ng nghe ý ki4n ,óng góp c$a ng62i lao ,9ng v> vi/c c!i ti4n môi 
tr62ng làm vi/c, v+n hóa doanh nghi/p, quan h/ lãnh ,;o và ,"ng nghi/p.  
 
Ngoài vi/c h6%ng ti>n l6(ng h)p d3n, ch4 ,9 phép n+m t#t, ti>n th6%ng cu#i n+m, 
VinaSecurities còn có chính sách ch+m sóc s@c khHe ng62i lao ,9ng bAng cách mua gói 
b!o hi7m ch+m sóc s@c khHe cao c)p cho c! ng62i lao ,9ng và v /ch"ng con c$a ng62i lao 
,9ng. Toàn b9 nhân viên VinaSecurities ,6 c h6%ng ,-y ,$ các chính sách b!o hi7m b:t 
bu9c theo lu=t ,8nh nh6 b!o hi7m xã h9i và b!o hi7m y t4 và b!o hi7m s@c khHe t< nguy/n 
do VinaSecurities mua theo ch6(ng trình b!o hi7m Vietnam Care c$a B!o Vi/t và Gras 
Savoye Will Vietnam.  
  
%ào t9o  
Chính sách ,ào t;o và phát tri7n nhân tài t=p trung vào vi/c nâng cao trình ,9 chuyên môn 
nghi/p vD, t;o ,i>u ki/n và môi tr62ng làm vi/c tho!i mái ,7 nhân viên có c( h9i k4t h p 
nhu-n nhuyKn gi&a ki4n th@c và kinh nghi/m th<c t4. Th2i gian và không gian làm vi/c linh 
ho;t là m9t nét v+n hóa ,i7n hình ,6 c Công ty áp dDng nhAm mang l;i tính ch$ ,9ng trong 
công vi/c cho nhân viên. 
 



 
 
 

B á o  c á o  t h62n g  n i ê n  2 0 1 4 | 25
 
 

K: ho9ch phát tri8n 

Các d< báo chính trong n+m 2015 

T.ng s!n phLm qu#c n9i ròng (“GDP”) d< báo t+ng tr6%ng 6,2% trong n+m 2015, s< .n ,8nh 
c$a n>n kinh t4 ti4p tDc ,6 c duy trì v0i xu h60ng t#t h(n. L;m phát ,6 c ti4p tDc ki7m soát 
t#t, t+ng tr6%ng tín dDng duy trì % m@c 13% -15% và l;m phát d< báo kho!ng 3,5% - 3,7% là 
mDc tiêu ,> ra c$a Ngân hàng Nhà n60c.  D<a trên nh&ng chính sách tuyên b# b%i Chính 
ph$ g-n ,ây cho th)y, Chính ph$ sMn sàng ,;t ,6 c các mDc tiêu này bAng cách sN ti4p tDc 
gi& chính sách th:t chJt ti>n t/, nh6ng cho phép t+ng tr6%ng tín dDng c$a toàn h/ th#ng 
ngân hàng nhAm khôi phDc t*ng b60c b>n v&ng n>n kinh t4. Ngân hàng Nhà n60c n5 l<c 
giám sát vi/c tái c)u trúc h/ th#ng ngân hàng nhAm ,!m b!o s< .n ,8nh tài chính ti>n t/ 
trong n>n kinh t4 ti4p tDc ,6 c duy trì. 
 
CLy m;nh ti4n trình c. ph-n hóa các doanh nghi/p nhà n60c cùng v0i xu h60ng ,-u t6 
n60c ngoài là y4u t# ,6 c mong , i trong n+m 2015. Song song ,ó, vi/c c!i cách ,.i m0i 
th8 tr62ng ch@ng khoán là nh&ng nhân t# chính c$a n+m 2015. Tuy nhiên quan ,i7m th=n 
trEng v3n c-n duy trì v> s< c-n thi4t ,7 các ngân hàng t+ng v#n ,7 tr% thành các ngân hàng 
nhóm 1 mJc dù v)n ,> n  x)u v3n ,ang diKn ra trong h/ th#ng r9ng l0n h(n.  

C#i v0i th8 tr62ng ch@ng khoán, tr8 tr62ng Vi/t Nam ,ã phDc h"i v0i ch' s# P/E th<c % m@c 
13 l-n. Nhìn chung, t#c ,9 t+ng tr6%ng d< ki4n kho!ng 10-15% cho thu nh=p n+m 2015, và 
l;m phát sN ti4p tDc ,6 c ki7m soát % m@c th)p. Trên c( s% ,ó kO vEng h p lý là ch' s# VN-
Index sN giao d8ch % m@c 650 ,i7m vào cu#i n+m 2014, và xa h(n n&a n4u chính sách kinh 
t4 th=n trong ,6 c gi& nguyên và ti>n ,"ng Vi/t Nam ,6 c gi& % m@c .n ,8nh không ,i>u 
ch'nh quá 2%.  
 
 

K4 ho;ch phát tri7n 

K7 t* n+m 2011, VinaSecurities ti4p tDc theo ,u.i chi4n l6 c kinh doanh ch$ y4u t=p trung 
vào kh#i khách hàng t. ch@c và nhà ,-u t6 cá nhân n60c ngoài. Không áp dDng vi/c dùng 
,òn bLy tài chính, hoJc áp dDng các d8ch vD h5 tr  ,-u t6 có tính r$i ro l0n, nh6ng ,em l;i 
l i nhu=n th)p. C"ng th2i ti4p tDc ,Ly m;nh m#i quan h/ h p tác v0i Macquairie.  
 
Song song, VinaSecurities không ng*ng c!i ti4n và tái c)u trúc mô hình qu!n lý nhAm t+ng 
c62ng hi/u qu! công tác qu!n lý, ,áp @ng nhu c-u phát tri7n trong t6(ng lai.  
 
 

Chi4n l6 c T6 V)n Tài Chính 
 
D<a trên h p tác ,9c quy>n v0i Macquarie, VinaSecurities ,ã ,i>u ch'nh trEng tâm các ho;t 
,9ng t6 v)n tài chính theo h60ng cung c)p các d8ch vD t6 v)n tài chính cho th8 tr62ng trong 
và ngoài n60c, t6 v)n phát hành n  qu#c t4 và phát hành v#n % n60c ngoài. VinaSecurities, 
v0i s< h p tác tích c<c t* h/ th#ng ngân hàng ,-u t6 qu#c t4 c$a Macquarie, xây d<ng ho;t 
,9ng kinh doanh và quan h/ kinh doanh r9ng rãi v0i các t. ch@c chính ph$, các t=p ,oàn 
kinh t4 l0n cIng nh6 là các doanh nghi/p v*a và nhH có nhu c-u v#n qu#c t4. 
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B9 ph=n T6 V)n Tài Chính c$a VinaSecurities trong th2i gian g-n ,ây ,ã thay ,.i m9t cách 
c( b!n theo c)u trúc qu!n lý ít c)p b=c h(n, r9ng h(n và h60ng theo doanh thu v0i trEng 
tâm ,Jt vào 6 m!ng chính g"m b)t ,9ng s!n, tài chính và b!o hi7m, h; t-ng c( s%, công 
nghi/p, tài nguyên khoáng s!n và TMET (,i/n tho;i, truy>n thông, gi!i trí và công ngh/). 
 
V0i nhu c-u v#n ,-u t6 to l0n c$a các doanh nghi/p nhà n60c và doanh nghi/p t6 nhân ,7 
ti4p tDc thúc ,Ly s< t+ng tr6%ng kinh t4 Vi/t Nam trong các n+m s:p t0i, VinaSecurites hi/n 
,ang có l i th4 t#t trong vi/c h5 tr  nhu c-u mua bán sáp nh=p ngày càng t+ng cIng nh6 
vi/c cung c)p d8ch vD t6 v)n tài chính trong nh&ng n+m s:p t0i. 
 
B9 ph=n T6 V)n Tài Chính c$a VinaSecurities t=p trung theo chi4n l6 c tìm ki4m và phDc vD 
các doanh nghi/p niêm y4t và doanh nghi/p t6 nhân hàng ,-u, có quy mô l0n trong các 
ngành chi4n l6 c nh6 lFnh v<c Hàng Tiêu dùng, Nông nghi/p, N+ng l6 ng, Tài chính, Thông 
tin Truy>n thông. 
 
VinaSecurities cIng không ng*ng gia t+ng m#i quan h/ v0i các nhà ,-u t6 trong và ngoài 
n60c nhAm n:m b:t nhu c-u ,-u t6 cIng nh6 l:ng nghe nh&ng yêu c-u chuyên bi/t c$a 
t*ng nhà ,-u t6 trong th8 tr62ng.  T* ,ó, b9 ph=n T6 V)n Tài Chính ,6a ra nh&ng khách 
hàng và d8ch vD mDc tiêu chú trEng nhAm ,6a ,4n nh&ng c( h9i ,-u t6 t#t nh)t và phù h p 
nh)t v0i nhu c-u c$a các nhà ,-u t6. 
 
 

Chi4n l6 c Môi gi0i  
 
VinaSecurities hi/n ,ang xây d<ng và c$ng c# v8 th4 c$a mình trên th8 tr62ng ch@ng khoán 
Vi/t Nam bAng vi/c h60ng ,4n khách hàng là các t. ch@c trong và ngoài n60c, nhóm khách 
hàng mà các công ty môi gi0i trong n60c ch6a quan tâm phDc vD t#t, cIng nh6 là các nhà 
,-u t6 cá nhân chuyên nghi/p.   
 
VinaSecurities nh:m ,4n gia t+ng th8 ph-n môi gi0i lên 5% giá tr8 giao d8ch n60c ngoài và 
,Ly m;nh d8ch vD ti4p c=n th8 tr62ng trong các n+m t0i.  
 
Khách hàng cá nhân trong n60c: V0i h/ th#ng giao d8ch hi/n ,;i, phân tích ch@ng khoán 
ch)t l6 ng hàng ,-u, tuân th$ qui trình n9i b9 theo chuLn m<c qu#c t4 và d8ch vD khách 
hàng chuyên nghi/p, VinaSecurities h60ng ,4n mDc ,ích thu hút và có ,6 c quan h/ giao 
d8ch lâu dài v0i khách hàng chuyên nghi/p nghiêm túc, có n+ng l<c ,-u t6. 
 
Khách hàng n60c ngoài: Nhi>u ph6(ng th@c sN ,6 c tri7n khai ,7 khách hàng ti>m n+ng 
chú ý ,4n d8ch vD ch)t l6 ng c$a VinaSecurities nh6: liên l;c tr<c ti4p, qu!ng cáo phát hành 
r9ng rãi, ch6(ng trình ti4p th8 thông qua d8ch vD m;ng, các báo cáo v> lFnh v<c ch@ng 
khoán, gJp gP ti4p c=n khách hàng.   
 
Khách hàng công ty có mJt t;i Vi/t Nam: Nhi>u quB ,ã m% tài kho!n t;i các nhà môi gi0i mà 
không có kinh nghi/m th<c hi/n d8ch vD cho các t. ch@c qu#c t4. Do v=y, m@c ,9 phDc vD 
kém và khách hàng không hài lòng. C7 t;o th8 ph-n, VinaSecurities sN th<c hi/n d8ch vD cho 
các khách hàng này m9t cách th62ng xuyên bAng cách t;o ,i>u ki/n cho khách ti4p c=n các 
báo cáo phân tích ch@ng khoán, ý t6%ng giao d8ch và gJp gP ban giám ,#c công ty. 
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Khách hàng công ty không có mJt t;i Vi/t Nam: VinaSecurities nh:m ,4n các công ty qu!n lý 
quB ,i>u hành các kho!n ti>n l0n và có th7 h6%ng l i bAng vi/c tham gia th8 tr62ng Vi/t 
Nam.  
 
VinaSecurities cung @ng d8ch vD môi gi0i kh!o sát và ti4p c=n th8 tr62ng cho các khách hàng 
m0i cIng nh6 khách hàng hi/n t;i. Thêm vào ,ó, VinaSecurities phát tri7n d8ch vD ti4p c=n 
th8 tr62ng và ch$ trì các cu9c tìm hi7u th8 tr62ng c$a các nhà qu!n lý tài s!n hàng ,-u trong 
các cu9c tìm hi7u l-n ,-u th8 tr62ng Vi/t Nam c$a hE. 
 
H60ng ,4n thu hút khách hàng và phát tri7n ho;t ,9ng môi gi0i, VinaSecurities xúc ti4n vi/c 
tri7n khai các d8ch vD tài chính h5 tr  khách hàng kinh doanh ch@ng khoán. C"ng th2i, cIng 
là b60c ti4p trong quá trình hi/n ,;i hóa công ngh/ thông tin, h/ th#ng giao d8ch, 
VinaSecurities ,ang xúc ti4n làm vi/c v0i ,#i tác ,7 có th7 cung c)p giao d8ch tr<c tuy4n tích 
h p v0i các trang thông tin tài chính ví dD nh6 Bloomberg, cIng nh6 cung c)p các d8ch vD 
ch@ng khoán tr<c tuy4n qua internet.  
 
 

Nghiên c@u Phân tích 
 
Bên c;nh nh&ng s!n phLm hi/n có, VinaSecurities có k4 ho;ch cung c)p thêm các s!n 
phLm phân tích nh6 phân tích ngành, phân tích chi4n l6 c ,-u t6 chuyên sâu và th62ng 
xuyên h(n. T=p trung ,a d;ng hóa các báo cáo phân tích th8 tr62ng và cung thông tin 
chuyên sâu nhAm h5 tr  l i ích các nhà ,-u t6. 
 
C"ng th2i ti4p tDc phát hành thêm nhi>u các báo cáo d60i tên c$a VinaSecurities – 
Macquarie, ,6 c phân ph#i b%i m;ng l60i c$a Macquarie là mDc tiêu ng:n h;n mà 
VinaSecurities nh:m ,4n cIng nh6 k4 ho;ch sN cung c)p báo cáo phân tích công ty chuyên 
sâu cho t)t c! các mã ch@ng khoán nhAm bao quát kho!ng 100% v#n hóa c$a th8 tr62ng 
c$a ch' s# VN30.  
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Báo cáo c;a H4i .<ng Qu(n tr= 
 

Cánh giá ho;t ,9ng kinh doanh  

H9i ,"ng qu!n tr8 

Ban ki7m soát 

Các giao d8ch, thù lao và các kho!n l i ích c$a H9i ,"ng qu!n tr8, 
Ban giám ,#c và Ban ki7m soát 
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%ánh giá ho9t .4ng kinh doanh  

N+m 2014 ti4p tDc là m9t n+m khó kh+n ,#i v0i VinaSecurities trong b#i c!nh !nh h6%ng b%i 
th8 tr62ng ch@ng khoán bi4n ,9ng m;nh trong c! n+m do các y4u t# kinh t4 trong và ngoài 
n60c và y4u t# chính tr8, mJc dù tình hình kinh t4 ,6 c duy trì .n ,8nh. N+m 2014 là n+m có 
nhi>u bi4n ,9ng !nh h6%ng c! tích c<c l3n tiêu c<c ,4n k4t qu! ho;t ,9ng kinh doanh c$a 
VinaSecurities.  
 
MJc dù th8 tr62ng ch@ng khoán có bi4n ,9ng m;nh trong c! n+m, giá tr8 giao d8ch trên c! hai 
sàn t+ng m;nh so v0i n+m ngoái, ,Jc bi/t s# l6 ng c. phi4u giao d8ch t+ng h(n 80% so v0i 
n+m 2013. Ci>u này tác ,9ng tích c<c ,4n k4t qu! doanh thu c$a VinaSecurities, cùng v0i 
n5 l<c c$a b9 ph=n Môi gi0i, doanh thu Môi gi0i n+m 2014 t+ng m;nh 84% so v0i n+m 2013 
,óng góp ,áng k7 vào k4t qu! kinh doanh. N+m 2014, ho;t ,9ng kinh doanh c$a b9 ph=n 
Môi gi0i có s< phát tri7n v> doanh s#, gia t+ng s# l6 ng khách hàng phDc vD, gia t+ng s# 
l6 ng khách hàng t. ch@c m% tài kho!n t;i VinaSecurities, và các ti/n ích và d8ch vD m0i 
,6 c phát tri7n và cung c)p cho khách hàng thông qua h/ th#ng giao d8ch ch@ng khoán 
nâng c)p v0i nhi>u tính n+ng m0i, n+ng ,9ng linh ho;t h(n.  
 
Tuy nhiên, ho;t ,9ng t6 v)n doanh nghi/p trong n+m 2014 có k4t qu! khá khiêm t#n. B9 
ph=n T6 V)n ,ã th<c hi/n nhi>u ho;t ,9ng tìm ki4m, th6(ng th!o, t6 v)n cho khách hàng, 
s# l6 ng giao d8ch thành công gi!m h(n so v0i n+m 2013. 
 
Trong n+m 2014, VinaSecurites ti4p tDc th<c hi/n chính sách c:t gi!m chi phí toàn di/n. 
Nh&ng ,i>u này giúp VinaSecurities gi!m m9t cách ,áng k7 chi phí ho;t ,9ng, c!i thi/n tình 
hình tài chính, c!i thi/n ch' s# an toàn tài chính, ti4p tDc duy trì và t+ng tr6%ng doanh thu, 
t*ng b60c ,;t ,6 c k4t qu! kinh doanh kh! quan h(n. 
 

H4i .<ng qu(n tr=  

H9i ,"ng qu!n tr8 là c( quan qu!n lý cao nh)t t;i VinaSecurities, có toàn quy>n nhân danh 
VinaSecurities ,7 quy4t ,8nh và th<c hi/n các quy>n và l i ích h p pháp c$a VinaSecurities 
mà không thu9c thLm quy>n c$a C;i h9i ,"ng c. ,ông. 
 
Trong n+m 2014, VinaSecurities không có s< thay ,.i thành viên H9i ,"ng qu!n tr8. Thành 
viên H9i ,"ng qu!n tr8 nh6 sau: 

Tên Ch6c v5 B- nhi3m Mi/n nhi3m 

Horst Joachim Franz Geicke Ch$ t8ch 11 tháng 4 n+m 2013  

Adrian Francis Cundy  Thành viên 16 tháng 12 n+m 2010  

H" Nhân Thành viên 11 tháng 4 n+m 2013  

Bao g"m trong c( c)u thành viên H9i ,"ng qu!n tr8 có m9t thành viên là thành viên ,9c l=p, 
không kiêm nhi/m các ch@c danh ,i>u hành trong VinaSecurities.  
 
Trong n+m 2014, các cu9c hEp c$a H9i ,"ng qu!n tr8 nh6 sau: 
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Stt Thành viên H%QT Ch6c v5 S) bu-i h>p 

tham d7 

T+ l3 Lý do không 

tham d7 

1 Horst Joachim Franz Geicke Ch$ t8ch 0 100%  

2 Adrian Francis Cundy Thành viên 0 100%  

3 H" Nhân Thành viên 0 100%  

 
H9i ,"ng qu!n tr8 ,ã ,6a ra nhi>u quy4t ,8nh nhAm th<c hi/n k4 ho;ch phát tri7n trung và dài 
h;n c$a VinaSecurities và ,6a ch' ,;o k8p th2i v> các n9i dung ch$ y4u sau: 
 
  Phê duy/t chính sách và h;n m@c r$i ro 
  Thông qua báo cáo k4t qu! kinh doanh. 
  Thông qua báo cáo tài chính n+m 2013 
  Thông qua các k4 ho;ch, chi4n l6 c kinh doanh, chính sách qu!n lý khác c$a 

VinaSecurities. 
  Thông qua các v)n ,> qu!n lý ho;t ,9ng kinh doanh  
 

Ban ki8m soát 

Ban ki7m soát c$a VinaSecurities bao g"m ba thành viên theo quy ,8nh c$a Ci>u l/ 
VinaSecurities.  
 
Trong n+m 2014 thành viên Ban Ki7m soát nh6 sau: 
 

Tên Ch6c v5 B- nhi3m Mi/n nhi3m 

CJng Xuân C!nh Tr6%ng ban 26 tháng 12 n+m 2012  

NguyKn V+n Lâm Thành viên 26 tháng 12 n+m 2012  

Lê N4t Thành viên 26 tháng 12 n+m 2012  

Các thành viên Ban ki7m soát ,>u là thành viên ,9c l=p, không kiêm nhi/m b)t kO ch@c danh 
,i>u hành nào t;i VinaSecurities. Ban Ki7m soát hoàn toàn ,9c l=p và không b8 !nh h6%ng 
b%i H9i ,"ng qu!n tr8 hoJc/và Ban ,i>u hành.  
 
Ho;t ,9ng c$a Ban ki7m soát:  

  Ban Ki7m soát th<c hi/n giám sát H9i ,"ng qu!n tr8, T.ng Giám ,#c trong vi/c qu!n 
lý và ,i>u hành VinaSecurities; ch8u trách nhi/m tr60c pháp lu=t, C;i h9i ,"ng c. 
,ông v> vi/c th<c hi/n các quy>n và nhi/m vD c$a mình. 

  Ki7m tra tính h p lý, h p pháp, tính trung th<c và m@c ,9 cLn trEng trong qu!n lý, 
,i>u hành ho;t ,9ng kinh doanh, trong t. ch@c công tác k4 toán, th#ng kê và l=p báo 
cáo tài chính. 

  ThLm ,8nh báo cáo tình hình ho;t ,9ng kinh doanh, báo cáo tài chính hàng n+m c$a 
VinaSecurities, ,ánh giá công tác qu!n lý c$a H9i ,"ng qu!n tr8 cho C;i h9i ,"ng c. 
,ông; 
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  Xem xét s. k4 toán và các tài li/u khác c$a VinaSecurities, các công vi/c qu!n lý, 
,i>u hành ho;t ,9ng c$a VinaSecurities b)t c@ khi nào xét th)y c-n thi4t hoJc theo 
quy4t ,8nh c$a C;i h9i ,"ng c. ,ông hoJc theo yêu c-u c$a c. ,ông hoJc nhóm c. 
,ông quy ,8nh t;i kho!n 2 Ci>u 79 c$a Lu=t Doanh nghi/p; 

 

Các giao d=ch, thù lao và các kho(n l1i ích c;a H4i 

.<ng qu(n tr=, Ban giám .)c và Ban ki8m soát 

Trong n+m 2014, c+n c@ theo ngh8 quy4t c$a C;i h9i ,"ng c. ,ông, VinaSecurities ch' chi tr! 
thù lao cho tr6%ng Ban ki7m soát và không chi tr! b)t kO kho!n thù lao nào cho các thành 
viên c$a H9i ,"ng qu!n tr8 và Ban Ki7m soát. 
 
T;i ngày 31 tháng 12 n+m 2014, không có thành viên H9i ,"ng qu!n tr8 và Ban ki7m soát 
nào s% h&u c. ph-n c$a VinaSecurities. 
 
Trong n+m 2014, không có các giao d8ch c. phi4u hoJc chuy7n nh6 ng ph-n v#n góp c$a 
VinaSecurities c$a các thành viên H9i ,"ng qu!n tr8, Ban Giám ,#c ,i>u hành, Ban ki7m 
soát, Ki7m soát viên và nh&ng ng62i liên quan t0i các ,#i t6 ng nói trên. 
 
Trong n+m 2014 không có phát sinh h p ,"ng, hoJc giao d8ch ,ã ,6 c ký k4t v0i 
VinaSecurities c$a thành viên H9i ,"ng qu!n tr8, Ban Giám ,#c ,i>u hành, Ban ki7m soát, 
Ki7m soát viên và nh&ng ng62i liên quan t0i các ,#i t6 ng nói trên. 
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Báo cáo tài chính 
 

Báo cáo ki7m toán 

B!ng cân ,#i k4 toán 

Báo cáo k4t qu! ho;t ,9ng kinh doanh 

Báo cáo l6u chuy7n ti>n t/ 

Thuy4t minh báo cáo tài chính  



Grant Thornton (Vietnam) Limited
Ho Chi Minh City Office 
28th Floor, Saigon Trade Center 
37 Ton Duc Thang Street 
District 1, Ho Chi Minh City 
Vietnam 

T +84 (8) 3910 9100 
F +84 (8) 3914 3748 
www.gt.com.vn
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Báo cáo ki!m toán "#c l$p  
v !báo!cáo!tài!chính!c"a!!

Công!ty!C#!ph$n!ch%ng!khoán!Vina!

cho!n&m!tài!chính!k't!thúc!ngày!31!tháng!12!n&m!2014!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

S% 14&21&021 
 
KÝnh göi:  Héi ®ång qu¶n trÞ   
                       C«ng ty cæ phÇn Chøng kho¸n Vina 
 
Chúng tôi "ã ki!m toán các báo cáo tài chính kèm theo c'a Công ty c( ph)n Ch*ng khoán 

Vina (“Công ty”), "+,c l$p ngày 25 tháng 3 n-m 2015, bao g.m B/ng cân "%i k0 toán t1i ngày 

31 tháng 12 n-m 2014, báo cáo k0t qu/ ho1t "#ng kinh doanh, báo cáo thay "(i v%n ch' s2 

h3u và báo cáo l+u chuy!n ti4n t5 cho n-m tài chính k0t thúc cùng ngày, cùng v6i tóm t7t các 

chính sách k0 toán quan tr8ng và các thuy0t minh khác, nh+ "+,c trình bày t9 trang 11 "0n 

trang 26. 

 

Tr¸ch nhiÖm cña Ban Gi¸m ®èc ®èi víi c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh 
Ban Giám "%c Công ty ch:u trách nhi5m v4 vi5c l$p và trình bày trung th;c và h,p lý báo cáo 

tài chính c'a Công ty theo các Chu<n m;c K0 toán, Ch0 "# K0 toán Doanh nghi5p Vi5t Nam 

và các quy ":nh pháp lý có liên quan "0n vi5c l$p và trình bày báo cáo tài chính và ch:u trách 

nhi5m v4 ki!m soát n#i b# mà Ban Giám "%c xác ":nh là c)n thi0t "! "/m b/o cho vi5c l$p và 

trình bày báo cáo tài chính không ch*a ";ng các sai sót tr8ng y0u do gian l$n ho=c nh)m l>n. 

Tr¸ch nhiÖm cña KiÓm to¸n viªn 
Trách nhi5m c'a chúng tôi là "+a ra ý ki0n v4 các báo cáo tài chính d;a trên k0t qu/ c'a cu#c 

ki!m toán. Chúng tôi "ã ti0n hành ki!m toán theo các Chu<n m;c Ki!m toán Vi5t Nam. Các 

chu<n m;c này yêu c)u chúng tôi tuân th' chu<n m;c và các quy ":nh v4 "1o "*c ngh4 

nghi5p, l$p k0 ho1ch và th;c hi5n cu#c ki!m toán "! "1t "+,c s; "/m h,p lý v4 vi5c li5u các 

báo cáo tài chính c'a Công ty có còn  sai sót tr8ng y0u hay không. 

 

Công vi5c ki!m toán bao g.m vi5c th;c hi5n các th' t?c nh@m thu th$p các b@ng ch*ng ki!m 

toán v4 các s% li5u và các thuy0t minh trên báo cáo tài chính. Các th' t?c ki!m toán "+,c l;a 

ch8n d;a trên xét "oán c'a ki!m toán viên, bao g.m vi5c "ánh giá các r'i ro có sai sót tr8ng 

y0u trên báo cáo tài chính do gian l$n ho=c nh)m l>n. Khi th;c hi5n "ánh giá các r'i ro này, 

ki!m toán viên "ã xem xét ki!m soát n#i b# c'a Công ty liên quan "0n vi5c l$p và trình bày 

báo cáo tài chính trung th;c và h,p lý nh@m thi0t k0 các th' t?c ki!m toán phù h,p v6i tình 

hình th;c t0, tuy nhiên không nh@m m?c "ích "+a ra ý ki0n v4 hi5u qu/ c'a h5 th%ng ki!m 

soát n#i b# c'a Công ty. Công vi5c ki!m toán cAng bao g.m vi5c "ánh giá tính thích h,p c'a 

các chính sách k0 toán "+,c áp d?ng, tính h,p lý c'a các +6c tính k0 toán th;c hi5n c'a Ban 

Giám "%c cAng nh+ vi5c "ánh giá vi5c trình bày t(ng th! báo cáo tài chính.  

 

@2014 Grant Thornton (Vietnam) Limited. All rights reserved 
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Chúng tôi tin t+2ng r@ng các b@ng ch*ng ki!m toán mà chúng tôi "ã thu th$p "+,c là ")y "' 

và thích h,p làm cB s2 cho ý ki0n ki!m toán c'a chúng tôi.  
 

ý kiÕn cña kiÓm to¸n viªn 

Theo ý ki0n c'a chúng tôi, các báo cáo tài chính "ã ph/n ánh trung th;c và h,p lý, trên các khía 

c1nh tr8ng y0u, tình hình tài chính c'a Công ty C( ph)n Ch*ng khoán Vina t1i 31 tháng 12 n-m 
2014, cAng nh+ k0t qu/ ho1t "#ng kinh doanh và tình hình l+u chuy!n ti4n t5 c'a Công ty cho 

n-m tài chính k0t thúc cùng ngày, phù h,p v6i các Chu<n m;c, Ch0 "# K0 toán Doanh nghi5p 

Vi5t Nam và các quy ":nh pháp lý có liên quan "0n vi5c l$p và trình bày báo cáo tài chính. 
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Thuy"t #ính kèm là m$t b$ ph%n không th& tách r!i c'a báo cáo tài chính này 

B ng cân !"i k# toán 
T(i ngày 31 tháng 12 n)m 2014 

 Mã s" Thuy#t 

minh

31 tháng 12 n$m 2014 31 tháng 12 n)m 2013 

   VN% VN* 

TÀI S&N    

Tài s n ng'n h(n 100  17.774.072.130 19.783.557.481 

Ti)n và các kho n t*+ng !*+ng ti)n 110  16.036.772.946 17.612.863.400 

Ti+n 111 5 16.036.772.946 17.612.863.400 

     

Các kho n ph i thu 130  1.472.777.311 1.262.746.373 

Các kho,n ph,i thu  131 7 177.077.390 1.233.414.749 

-ng tr .c cho ng !i bán 132  - 28.996.480 

Ph,i thu t/ các bên liên quan 133 27 1.295.305.000 - 

Các kho,n ph,i thu khác 138  394.921 335.144 

     

Tài s n ng'n h(n khác 150  264.521.873 907.947.708 

Chi phí tr, tr .c ng0n h(n 151 8 256.521.873 443.226.569 

Thu" GTGT # 1c kh2u tr/  152  - 453.721.139 

Tài s,n ng0n h(n khác 158  8.000.000 11.000.000 

     

Tài s n dài h(n 200  5.772.786.707 6.547.120.592 

Tài s n c" !,nh 220  3.544.356.041 4.376.355.709 

Tài s,n c3 #4nh h5u hình 221 9 196.327.262 306.925.894 

- Nguyên giá 222  8.941.421.661 9.475.708.465 

- Giá tr  hao mòn l y k! 223  (8.745.094.399) (9.168.782.571) 

Tài s n c! "#nh vô hình 227 10 2.994.663.591 3.716.064.627 

- Nguyên giá 228  7.247.559.438 7.247.559.438 

- Giá tr" hao mòn l y k! 229  (4.252.895.847) (3.531.494.811) 

Xây d$ng c% b n d& dang 230 11 353.365.188 353.365.188 

     

Tài s n dài h!n khác 260  2.228.430.666 2.170.764.883 

Chi phí tr  tr'(c dài h)n 261 12 166.342.473 59.229.428 

Ti*n n+p Qu, h- tr. thanh toán 262 13 716.477.433 460.085.455 

Tài s n dài h)n khác 268 14 1.345.610.760 1.651.450.000 

T"NG C#NG TÀI S$N 270  23.546.858.837 26.330.678.073 
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Thuy0t "ính kèm là m+t b+ ph1n không th2 tách r/i c3a báo cáo tài chính này 

B ng cân %&i k' toán (ti'p theo) 
T)i ngày 31 tháng 12 n4m 2014 

 

Mã s& Thuy't 

minh 

31 tháng 12 n(m 2014 31 tháng 12 n4m 2013 

   VN) VN5 

    

NGU*N V+N    

N, ph i tr  300              5.594.911.800  6.459.601.950 

N, ng-n h!n 310              5.594.911.800  6.459.601.950 

Ph i tr  ng'/i bán 312                 434.474.316  379.073.949 

Ng'/i mua 6ng tr'(c 313                                  -   - 

Thu0 và các kho n ph i n+p Nhà n'(c 314 15                692.695.359  418.542.162 

Ph i tr  nhân viên  315                                  -   63.570.000 

Chi phí ph i tr  316 16             1.036.681.129  1.150.954.261 

Ph i tr  v* ho)t "+ng giao d#ch ch6ng khoán 320 17             2.452.636.896  3.510.261.783 

Ph i tr  c7 t6c t8 c7 phi0u và lãi trái phi0u  321                        719.890  719.890 

Các kho n ph i tr  khác 319 18                977.704.210  936.479.905 

     

Ngu.n v&n ch/ s0 h1u 400            17.951.947.037  19.871.076.123 

Ngu.n v&n 410            17.951.947.037 19.871.076.123 

V!n góp c7 ph9n  411 19,20         185.000.000.000  185.000.000.000 

Qu, d$ tr: pháp "#nh và d$ phòng tài chính 419 19                254.998.000  254.998.000 

L- l;y k0 420 19       (167.303.050.963) (165.383.921.877) 

T"NG C#NG NGU*N V+N 440             23.546.858.837  26.330.678.073 
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Thuy0t "ính kèm là m+t b+ ph1n không th2 tách r/i c3a báo cáo tài chính này 

B ng cân %&i k' toán (ti'p theo) 
T)i ngày 31 tháng 12 n4m 2014 
 

 

 

Tµi kho¶n ngoµi b¶ng 
 Mã s& 31 tháng 12 n(m2014 31 tháng 12 n4m 2013 

Ngo!i t2 các lo!i 005   

- 5ô la M,  47.836 113.166 

- B ng Anh  - - 

Ch3ng khoán l4u ký (VN)) 006 13.533.130.000 26.256.370.000 

Trong #ó:    

Ch6ng khoán giao d#ch 007 13.527.130.000 26.235.980.000 

- Ch$ng khoán giao d"ch c%a thành viên l&u ký 008 - - 

- Ch$ng khoán giao d"ch cùa khách hàng trong n&'c 009 13.527.130.000 14.248.480.000 

- Ch$ng khoán giao d"ch c%a t( ch$c khác 011 - 11.987.500.000 

    

Ch6ng khoán ch/ thanh toán 027 6.000.000 - 

- Ch$ng khoán ch) thanh toán c%a khách hàng trong 

n&'c 029 6.000.000 - 

    

Ch6ng khoán ch/ giao d#ch 037 - 20.390.000 

- Ch$ng khoán ch) giao d"chc%a khách hàng trong 

n&'c 039 - 20.390.000 

    

Ch ng khoán l!u ký công ty "#i chúng ch!a niêm 

y$t (VN%) 050 227.400.000 350.850.000 

- Ch$ng khoán giao d"ch  051 227.400.000 350.850.000 

- Ch$ng khoán giao d"ch c%a khách hàng trong n&'c 053 227.400.000 350.850.000 

Thành ph! H< Chí Minh, Vi=t Nam 
Ngày 25 tháng 3 n4m 2015 
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Thuy0t "ính kèm là m+t b+ ph1n không th2 tách r/i c3a báo cáo tài chính này 

Báo cáo k't qu  ho!t %5ng kinh doanh 

 

 

Mã s& Thuy't 

minh 

N(m k't  thúc ngày 

31 tháng 12 n(m 2014 

N4m k0t thúc ngày 

31 tháng 12 n4m 2013

   VN) VN5

     

Doanh thu t6 ho!t %5ng kinh doanh 01 22 17.790.394.820 12.874.561.245 

Trong #ó:     

- Doanh thu ho*t #+ng môi gi'i ch$ng khoán 01.1  5.689.055.848 3.094.075.891 

- Doanh thu ho*t #+ng t& v,n 01.5  10.432.696.806 8.761.821.280 

- Doanh thu khác 01.9  1.668.642.166 1.018.664.074 

Các kho n gi m tr8 doanh thu 02  - - 

Doanh thu thu7n 10  17.790.394.820 12.874.561.245 

Chi phí ho)t "+ng kinh doanh  11 23 (12.452.638.654) (15.954.803.339) 

Lãi/(l8) g5p 20  5.337.756.166 (3.080.242.094) 

Chi phí qu n lý doanh nghi=p 25 24 (7.267.452.524) (10.571.910.488) 

Lãi/(l8) t6 ho!t %5ng kinh doanh  30  (1.929.696.358) (13.652.152.582) 

Thu nh1p khác 31 25 10.567.272 1.723.623.318 

Chi phí khác 32  - - 

L.i nhu1n khác 40  10.567.272 1.723.623.318 

Lãi (l8) tr49c thu' 50  (1.919.129.086) (11.928.529.264) 

Chi phí thu0 thu nh1p doanh nghi=p hi=n hành 51 26 - - 

Chi phí thu0 thu nh1p doanh nghi=p hoãn l)i 52 26 - - 

Lãi (l8) thu7n  60 19 (1.919.129.086) (11.928.529.264) 

     

Lãi (l-) c% b n trên c7 phi0u và lãi (l-) suy 

gi m trên c7 phi0u ("<ng trên c7 phi0u) 70 21 (104) (645) 

 

 
Thành ph! H< Chí Minh, Vi=t Nam 
Ngày 25 tháng 3 n4m 2015 
 

 



 
 
 

B á o  c á o  t h'/n g  n i ê n  2 0 1 4 | 39

 
 

Thuy0t "ính kèm là m+t b+ ph1n không th2 tách r/i c3a báo cáo tài chính này 

Báo cáo thay %:i v&n ch/ s0 h1u 
 

 
Kho n m;c Thuy't 

minh 

S& d4 %7u n(m T(ng/Gi m S& d4 cu&i n(m 

1 tháng 1 n(m 2013 1 tháng 1 n(m 2014 N(m tài chính k't thúc 

ngày 31 tháng 12 n(m 2013 

N(m tài chính k't thúc 

ngày31 tháng 12 n(m 2014 

31 tháng 12 n(m 

2013 

31 tháng 12 n(m 

2014 

T(ng Gi m T(ng Gi m 

  VN) VN) VN) VN) VN) VN) VN) VN) 

1. V!n góp c7 ph9n 21 185.000.000.000 185.000.000.000 - - - - 185.000.000.000 185.000.000.000 

2. Th>ng d' v!n c7 ph9n  - - - - - - - - 

3. Qu, d$ tr: pháp "#nh 

và d$ phòng tài chính 21 254.998.000 254.998.000 - - - - 254.998.000 254.998.000 

4. L- l;y k0 21 (153.455.392.613) (165.383.921.877) (11.928.529.264) - 
  

(1.919.129.086)  (165.383.921.877) (167.303.050.963) 

T:ng c5ng  31.799.605.387 19.871.076.123 (11.928.529.264) - (1.919.129.086) - 19.871.076.123 17.951.947.037 

 
Thành ph! H< Chí Minh, Vi=t Nam 
Ngày 25 tháng 3 n4m 2015 
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Thuy0t "ính kèm là m+t b+ ph1n không th2 tách r/i c3a báo cáo tài chính này 

Báo cáo l4u chuy<n ti=n t2 
 

 

Mã 

s& 

Thuy't 

minh 

N(m k't thúc ngày 

31 tháng 12 n(m 2014 

N4m k0t thúc ngày 

31 tháng 12 n4m 2013

   VN) VN5

L4u chuy<n ti=n t6 ho!t %5ng kinh doanh    

Lãi/ (l-) tr'(c thu0 01             (1.919.129.086) (11.928.529.264) 

)i=u ch>nh cho các kho n:     

Kh?u hao tài s n c! "#nh và hao mòn 02 9,10                 898.470.270  1.412.605.048 

L- do "ánh giá l)i t@ giá ngo)i t= ch'a th$c hi=n 04                         385.434  1.015.024 

(Lãi) l- t8 vi=c thanh lý tài s n c! "#nh 05                  (10.567.272) - 

Lãi ti*n gAi 06                (414.667.429) (468.465.555) 

Lãi/ (l8) ho!t %5ng kinh doanh tr49c nh1ng 

thay %:i v&n l4u %5ng 08 

 

           (1.445.508.083) (10.983.374.747) 

Thay "7i c3a các kho n ph i thu 09                  551.955.511 724.290.971 

Thay "7i c3a các kho n ph i tr  11                (864.690.150) 1.275.149.145 

Thay "7i c3a các kho n chi phí tr  tr'(c 12                    79.591.651  343,311,435 

L4u chuy<n ti=n thu7n thu t6 ho!t %5ng kinh 

doanh 20 

 

           (1.678.651.071) (8.640.623.196) 

     

L4u chuy<n ti=n t6 ho!t %5ng %7u t4     

Ti*n chi "2 mua tài s n c! "#nh  21 9                 (66.470.602) (538.787.295) 

Ti*n thu t8 vi=c thanh lý tài s n 22                    10.567.272  - 

Thu lãi ti*n gAi 27                  158.275.451  468.465.555 

L4u chuy<n ti=n thu7n thu t6  ho!t %5ng %7u t4 30                  102.372.121  (70.321.740) 

L4u chuy<n ti=n thu7n trong n(m 50             (1.576.278.950) (8.710.944.936) 

Ti*n và các kho n t'%ng "'%ng ti*n "9u n4m 60             17.612.863.400  26.325.348.360 

Bnh h'&ng "ánh giá l)i t@ giá  61                         188.496  (1.540.024) 

Ti=n và các kho n t4?ng %4?ng ti=n cu&i n(m 70             16.036.772.946  17.612.863.400 

 
 
Thành ph! H< Chí Minh, Vi=t Nam 
Ngày 25 tháng 3 n4m 2015 
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Thuy't minh báo cáo tài chính 

1. )@c %i<m ho!t %5ng c/a Công ty 
 
Công ty C7 ph9n Ch6ng khoán Vina (“Công ty”) "'.c thành l1p t)i n'(c CHXHCN Vi=t Nam 
vào n4m 2006 d'(i hình th6c công ty c7 ph9n,ban "9u có 5 c7 "ông sáng l1p theo Gi?y 
phép "4ng ký kinh doanh s! 0103015219 do S& K0 ho)ch và 59u t' thành ph! Hà N+i c?p 
ngày 26 tháng 12 n4m 2006 và theo Gi?y phép ho)t "+ng kinh doanh ch6ng khoán s! 
50/UBCK – GPHNKD do Cy ban Ch6ng khoán Nhà n'(c Vi=t Nam (“SSC”) c?p ngày 29 
tháng 12 n4m 2006. 
 
Hi=n nay, ho)t "+ng ch3 y0u c3a Công ty bao g<m: 

  Môi gi(i ch6ng khoán 
  T' v?n "9u t' ch6ng khoán 
  T' v?n tài chính 
  L'u k ý ch6ng khoán 

 
TrD s& chính c3a Công ty ">t t)i 120 Pasteur, Qu1n 1, Thành ph! H< Chí Minh, Vi=t Nam.  
 
Công ty có m+t v4n phòng ")i di=n ">t t)i t9ng 5, s! 41A Lý Thái T7, Qu1n Hoàn Ki0m, Hà 
N+i, Vi=t Nam. 
 
T)i ngày 31 tháng 12 n4m 2014, Công ty có 22 nhân viên (t)i ngày 31 tháng 12 n4m 2013: 
26 nhân viên). 

 

2. Niên %5 k' toán và %?n vA ti=n t2 
 
Niên %5 k' toán  
N4m tài chính c3a Công ty k0t thúc ngày 31 tháng 12.  
 
)?n vA ti=n t2 và chuy<n %:i ngo!i t2  
Báo cáo tài chính  c3a Công ty "'.c l1p sA dDng ti*n 5<ng Vi=t Nam (VN5). 

 

3. C? s0 lBp báo cáo tài chính 
 

Các báo cáo tài chính "'.c l1p phù h.p v(i các ChuEn m$c K0 toán, Ch0 "+ K0 toán Doanh 
nghi=p Vi=t Nam và các quy "#nh pháp lý liên quan "0n vi=c l1p và trình bày báo cáo tài 
chính.  
 
Các báo cáo tài chính không nhFm mDc "ích trình bày tình hình tài chính, k0t qu  ho)t "+ng 
kinh doanh và tình hình l'u chuy2n ti*n t= phù h.p v(i các nguyên tGc và thông l= k0 toán 
"'.c ch?p nh1n r+ng rãi & nh:ng qu!c gia ho>c th2 ch0 ngoài n'(c CHXHCN Vi=t Nam. 
H%n n:a, vi=c sA dDng báo cáo tài chính c3a Công ty không nhFm dành cho nh:ng "!i 
t'.ng không "'.c bi0t v* các nguyên tGc, th3 tDc và thông l= Vi=t Nam. 

4. Các chính sách k' toán trCng y'u 
 

4.1 TD giá h&i %oái 
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5<ng ti*n báo cáo c3a Công ty là 5<ng Vi=t Nam (VN5). Các nghi=p vD phát sinh bFng ti*n 
t= khác v(i "<ng ti*n báo cáo "'.c chuy2n "7i theo t@ giá t)i ngày phát sinh nghi=p vD. Tài 
s n ti*n t= và công n. phát sinh bFng "<ng ti*n khác v(i "<ng ti*n báo cáo "'.c quy "7i 
theo t@ giá t)i ngày l1p b ng cân "!i k0 toán. Lãi và l- chênh l=ch t@ giá và chi phí liên quan 
"0n các giao d#ch bFng ngo)i t= "'.c ghi nh1n trên báo cáo k0t qu  ho)t "+ng kinh doanh 
trong kH phát sinh. 

 

4.2 E9c tính k' toán 
Vi=c l1p các báo cáo tài chính phù h.p v(i các ChuEn m$c K0 toán, Ch0 "+ K0 toán Doanh 
nghi=p Vi=t Nam và các quy "#nh pháp lý liên quan c3a Vi=t Nam yêu c9u Ban Giám "!c "'a 
ra các '(c tính và gi  "#nh mà có  nh h'&ng t(i tài s n công n. trên báo cáo và vi=c trình 
bày các kho n tài s n và công n. ti*m tàng t)i ngày báo cáo c;ng nh' doanh thu chi phí 
phát sinh trong giai "o)n báo cáo. K0t qu  th$c t0 có th2 khác so v(i s! li=u '(c tính. 

 

4.3 Ti=n và các kho n t4?ng %4?ng ti=n 
Ti*n và các kho n t'%ng "'%ng ti*n bao g<m ti*n m>t t)i qu, và ti*n gAi ngân hàng c;ng 
nh' các kho n "9u t' ngGn h)n có tính thanh kho n cao và các kho n ti*n gAi t)i ngân hàng 
v(i kH h)n không quá 3 tháng. 
 
4.4 Các kho n ph i thu 
Các kho n ph i thu ngGn h)n "'.c ph n ánh theo giá tr# '(c tính có th2 thu h<i sau khi "ã 
tr8 "i d$ phòng cho các kho n ph i thu khó "òi. D$ phòng ph i thu khó "òi "'.c l1p d$a 
vào s$ "ánh giá c3a Ban Giám "!c trên các kho n ph i thu có d?u hi=u không có kh  n4ng 
thu h<i. 
 
4.5 Chi phí tr  tr49c ng-n h!n 
Chi phí tr  tr'(c ngGn h)n bao g<m phí b o trì ph9n m*m, phí thuê v4n phòng và các phí 
khác "'.c phân b7 vào Báo cáo k0t qu  ho)t "+ng kinh doanh trên c% s& "'/ng thIng 
trong vòng 1 n4m. 
 
4.6 Tài s n c& %Anh h1u hình 
Tài s n c  !"nh h#u hình !$%c ph&n ánh theo nguyên giá tr' !i giá tr" hao mòn l(y k). Khi tài 
s&n !$%c bán hay không th* s+ d,ng !$%c n#a, nguyên giá và giá tr" hao mòn l(y k) c-a tài 
s&n !$%c lo.i kh/i tài kho&n và lãi, l0 phát sinh t' vi1c thanh lý tài s&n !$%c h.ch toán vào 
báo cáo k)t qu& ho.t !2ng kinh doanh trong n3m. 
 
Nguyên giá 
Nguyên giá ban !4u c-a tài s&n c  !"nh h#u hình bao g5m giá mua c-a tài s&n, thu) nh6p 
kh7u, các kho&n thu) không !$%c hoàn l.i và các chi phí liên quan tr8c ti)p !)n vi1c !$a tài 
s&n vào tr.ng thái và v" trí s9n sàng s+ d,ng. Các chi phí phát sinh sau khi tài s&n c  !"nh 
h#u hình !ã !$%c !$a vào s+ d,ng nh$ chi phí s+a ch#a, b&o d$:ng và !.i tu, !$%c h.ch 
toán vào báo cáo k)t qu& ho.t !2ng kinh doanh trong k; phát sinh chi phí. Trong tr$<ng h%p 
có th* ch=ng minh rõ ràng là các chi phí này làm t3ng l%i ích kinh t) t$>ng lai $?c tính thu 
!$%c t' vi1c s+ d,ng tài s&n c  !"nh h#u hình so v?i tr.ng thái tiêu chu7n ban !4u c-a tài 
s&n !ó, thì các chi phí này !$%c v n hóa làm t3ng nguyên giá c-a tài s&n c  !"nh h#u hình. 
 
Kh u hao 
Kh@u hao !$%c tính theo ph$>ng pháp !$<ng thAng d8a trên th<i gian s+ d,ng h#u ích c-a 
tài s&n, v?i tB l1 kh@u hao hàng n3m nh$ sau: 
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C&i t.o nâng c@p v3n phòng  1 – 5  n3m 

Thi)t b", n2i th@t    1 – 3 n3m 

Thi)t b" v3n phòng   1 – 3  n3m 

Ph$>ng ti1n v6n t&i   7 n3m 

 
Th<i gian h#u d,ng và ph$>ng pháp kh@u hao !$%c xem xét !"nh k; !* !&m b&o rCng 

ph$>ng pháp kh@u hao và k; kh@u hao là nh@t quán v?i l%i ích kinh t) $?c tính thu !$%c t' 

tài s&n c  !"nh h#u hình. 

 
4.7 Tài s!n c" #$nh vô hình 
Ph n m!m máy tính 

Giá tr" c-a các ph4n mDm máy tính không ph&i là b2 ph6n !i kèm v?iph4n c=ng !$%c kh@u 

hao theo ph$>ng pháp tuy)n tính t' 3 n3m !)n 8 n3m. 

 

4.8 Xây d%ng c& b!n d' dang 
Chi phí xây d8ng c> b&n dE dang bao g5m chi phí phát sinh cho trong giai !o.n phát tri*n 

các tài s&n c  !"nh vô hình. Kh@u hao không !$%c trích trong giai !o.n này mà chF !$%c 

trích khi vi1c phát tri*n !ã hoàn thành, các chi phí liên quan !ã !$%c chuy*n thành tài s&n c  

!"nh vô hình và tài s&n !ó !ã !$%c !$a vào s+ d,ng. 

 

4.9 Chi phí tr! tr()c dài h*n 
Công c" d"ng c" 

Công c, d,ng c, bao g5m nh#ng tài s&n s+ d,ng trong ho.t !2ng thông th$<ng c-a Công 

ty, có giá tr" ít h>n 30 tri1u !5ng và không th/a mãn các !iDu ki1n !* ghi nh6n là tài s&n c  

!"nh theo thông t$ s  45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 n3m 2013 !$%c ban hành bEi B2 Tài 

Chính !* !$a ra các quy !"nh vD qu&n lý, s+ d,ng và kh@u hao tài s&n c  !"nh. Nguyên giá 

công c, d,ng c, !$%c phân bG  theo ph$>ng pháp !$<ng thAng t' 1 n3m !)n 3 n3m.  

 

Chi phí b#o hi$m tr# tr%&c 

Chi phí b&o hi*m tr& tr$?c liên quan !)n các chi phí b&o hi*m tr& tr$?c !$%cghi nh6n trong 

báo cáo k)t qu& ho.t !2ng kinh doanh theo ph$>ng pháp !$<ng thAng trong vòng 1 !)n 2 

n3m. 

 

4.10 Các kho!n ph!i tr! và chi phí trích tr()c 
Chi phí ph&i tr& và trích tr$?c !$%c ghi nh6n t.i giá tr" sH chi tr& trong t$>ng lai cho các hàng 

hóa và d"ch v, sH nh6n !$%c, không liên quan !)n vi1c Công ty !ã !$%c yêu c4u thanh toán 

ch$a. 

 

4.11 Phúc l+i cho nhân viên 
D% phòng tr+ c p thôi vi,c 
Theo lu6t Lao !2ng Vi1t Nam và lu6t B&o hi*m Xã h2i, nhân viên c-a Công ty !$%c h$Eng 

kho&n tr% c@p thôi vi1c c3n c= vào s  n3m làm vi1c và kho&n tr% c@p này !$%c tr& m2t l4n 

khi ng$<i lao !2ng thôi làm vi1c cho Công ty. Ng$<i lao !2ng sH không !$%c h$Eng tr% c@p 

m@t vi1c làm hoIc tr% c@p thôi vi1c cho th<i gian hJ !ã tham gia b&o hi*m th@t nghi1p nh$ 

!ã !$%c !D c6p d$?i !ây trong B#o hi$m th't nghi(p.  
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S  d$ kho&n d8 phòng tr% c@p thôi vi1c th* hi1n kho&n n% $?c tính cho k)t qu& làm vi1c c-a 

ng$<i lao !2ng. K i v?i ng$<i lao !2ng là ng$<i Vi1t Nam, kho&n d8 phòng !$%c tính trên 

c> sE n+a tháng l$>ng c-a m0i nhân viên cho t'ng n3m tính !)n ngày 31 tháng 12 n3m 

2008 và d8a trên m=c l$>ng th8c t) t.i ngày l6p b&ng cân ! i k) toán. K i v?i lao !2ng là 

ng$<i n$?c ngoài, kho&n d8 phòng !$%c tính bCng n+a tháng l$>ng cho m0i n3m làm vi1c 

c-a nhân viên t.i Công ty tính !)n ngày l6p b&ng cân ! i k) toán bEi vì hJ không tham gia 

b&o hi*m th@t nghi1p 

 

L+i ích h(u trí 
L%i ích h$u trí !$%c tr& cho nh#ng nhân viên !ã nghF h$u bEi B&o hi*m Xã h2i Vi1t Nam. 

Công ty có nghLa v, !óng góp vào quM tr% c@p h$u trí thông qua !óng phí b&o hi*m xã h2i 

cho C> quan B&o hi*m Xã h2i theo tB l1 18% d8a trên m=c l$>ng c> b&n hàng tháng. Công 

ty không còn nghLa v, nào khác !óng góp tr% c@p h$u trí cho nhân viên. 

 

Qu- b!o hi.m th t nghi,p 
Theo Thông t$ s  04/2009/TT-BLDTBXH h$?ng dNn th8c hi1n Ngh" !"nh s  127/2008/ND-

CP vD b&o hi*m th@t nghi1p, k* t' ngày 1 tháng 1 n3m 2009, Công ty có nghLa v, trích 1% 

quM l$>ng !* tr& b&o hi*m th@t nghi1p ! i v?i nh#ng cá nhân tham gia !óng b&o hi*m và 

!5ng th<i kh@u tr' 1% l$>ng tháng c-a m0i nhân viên !* !óng góp cho QuM tr% c@p th@t 

nghi1p. 

 

4.12 Doanh thu 
Doanh thu t/ cung c p d$ch v0 
Doanh thu t' cung c@p d"ch v, !$%c ghi nh6n trên báo cáo k)t qu& ho.t !2ng kinh doanh 

theo tB l1 ph4n tr3m hoàn thành c-a d"ch v, t.i ngày b&ng cân ! i k) toán và hóa !>n phát 

hành cho khách hàng, trong tr$<ng h%p mà ph4n l?n r-i ro và quyDn l%i !ã chuy*n cho 

ng$<i mua.  

 

Thu nh1p t/ kinh doanh ch2ng khoán 
Thu nh6p t' kinh doanh ch=ng khoán !$%c xác !"nh d8a trên m=c chênh l1ch giá bán và giá 

v n c-a ch=ng khoán, tính theo ph$>ng pháp bình quân gia quyDn. 

 

Ti3n lãi 
Thu nh6p lãi !$%c ghi nh6n trong Báo cáo k)t qu& ho.t !2ng kinh doanh trên c> sE d5n tích. 

 

Thu nh1p t/ cho thuê v4n phòng 
Thu nh6p t' cho thuê l.i m2t ph4n v3n phòng !$%c ghi nh6n trong Báo cáo k)t qu& ho.t 

!2ng kinh doanh theo ph$>ng pháp !$<ng thAng d8a trên th<i gian thuê. 

 

4.13 V"n ch5 s' h6u 
V n góp cG ph4n th* hi1n m1nh giá c-a cG ph4n !ã !$%c phát hành. 

 

4.14 Các qu- d% phòng 
Công ty s+ d,ng l%i nhu6n sau thu) hàng n3m !* trích l6p các quM d8 phòng theo quy !"nh 

t.i Thông t$ s  11/2000/TT-BTC do B2 Tài Chính ban hành ngày 1 tháng 2 n3m 2000 nh$ 

sau: 
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M=c trích 

l6p t' l%i nhu6n sau thu)
M=c trích l6p t i !a

QuM d8 tr# bG sung v n !iDu l1 5% 10% v n !iDu l1
QuM d8 tr# bOt bu2c 5% 10% v n !iDu l1
 

Các quM khác !$%c trích l6p theo Ngh" quy)t c-a K.i h2i !5ng CG !ông. Trong k;, Công ty 

không trích l6p thêm quM d8 tr#. 

 

4.15 Chi phí thuê ho*t #7ng (Các h+p #8ng thuê) 
Thuê ho.t !2ng là vi1c thuê tài s&n trong !ó t@t c& các quyDn l%i và r-i ro c-a quyDn sE h#u 

tài s&n vNn thu2c vD bên cho thuê. Chi phí thuê ho.t !2ng !$%c ghi nh6n vào k)t qu& ho.t 

!2ng kinh doanh khi phát sinh. 

 

4.16 D% phòng  
D8 phòng !$%c ghi nh6n khi Công ty có nghLa v, n% hi1n t.i (nghLa v, pháp lý hoIc nghLa 

v, liên !?i) do k)t qu& t' m2t s8 ki1n !ã x&y ra mà chOc chOn dNn !)n s8 gi&m sút vD 

nh#ng l%i ích kinh t) dNn !)n vi1c yêu c4u ph&i thanh toán nghLa v, n% và giá tr" c-a nghLa 

v, n% !ó !$%c $?c tính !áng tin c6y. 

 

4.17 Thu9 thu nh1p doanh nghi,p 
NghLa v,/ Tài s&n vD thu) thu nh6p doanh nghi1p hi1n hành bao g5m các nghLa v,, các 

kho&n ph&i thu thu) ! i v?i c> quan thu) liên quan !)n giai !o.n báo cáo hi1n t.i và các giai 

!o.n tr$?c mà vNn ch$a thanh toán t.i ngày cu i giai !o.n báo cáo. NghLa v, vD thu) thu 

nh6p hi1n hành !$%c tính trên c> sE thu) su@t và quy !"nh vD thu) áp d,ng cho giai !o.n 

báo cáo d8a trên m=c l%i nhu6n ch"u thu) trong n3m. Toàn b2 thay !Gi vD nghLa v, hay tài 

s&n thu) hi1n t.i !$%c ghi nh6n là chi phí thu) thu nh6p doanh nghi1p trên báo cáo k)t qu& 

kinh doanh. 

 

Thu) thu nh6p hoãn l.i !$%c tính theo ph$>ng pháp nghLa v, thu) trên các kho&n chênh 

l1ch t.m th<i. Ph$>ng pháp này so sánh giá tr" ghi sG c-a tài s&n và công n% trên b&ng cân 

! i k) toán v?i các c> sE tính thu) thu nh6p c-a các kho&n tài s&n và công n% !ó. Ngoài ra, 

các kho&n l0 có th* mang sang n3m k) ti)p c(ng nh$ các kho&n thu) thu nh6p ph&i tr& khác 

!$%c ghi nh6n là tài s&n thu) thu nh6p hoãn l.i.  

 

N% thu) thu nh6p doanh nghi1p hoãn l.i ph&i tr& luôn !$%c ghi nh6n !4y !-. Tài s&n thu) 

thu nh6p hoãn l.i chF !$%c ghi nh6n khi chOc chOn có th* !$%c s+ d,ng bEi l%i nhu6n tính 

thu) trong t$>ng lai. 

 

Tài s&n và n% thu) thu nh6p hoãn l.i !$%c tính, không chi)t kh@u, bCng thu) su@t d8 ki)n áp 

d,ng cho giai !o.n ghi nh6n t$>ng =ng, v?i !iDu ki1n nh#ng tài s&n và n% thu) thu nh6p này 

!$%c th8c hi1n hoIc !$%c th8c hi1n chOc chOn t.i ngày b&ng cân ! i k) toán. H4u h)t 

nh#ng thay !Gi c-a tài s&n và n% thu) thu nh6p hoãn l.i !$%c ghi nh6n nh$ m2t ph4n c-a 

chi phí thu) trong báo cáo k)t qu& ho.t !2ng kinh doanh. ChF nh#ng thay !Gi c-a tài s&n và 

n% thu) thu nh6p hoãn l.i liên quan !)n thay !Gi giá tr" nh#ng tài s&n và n% mà !$%c tính 

tr8c ti)p vào ngu5n v n thì m?i !$%c ghi thAng vào ngu5n v n. 

 

4.18 Các bên liên quan 
Các bên liên quan bao g5m nh#ng nhà !4u t$ hi1n t.i và nhà !4u t$ c(. 

 

 
 
 

B á o  c á o  t h$<n g  n i ê n  2 0 1 4 | 46

 
 

Các bên !$%c coi là liên quan n)u m2t bên có kh& n3ng, tr8c ti)p hay gián ti)p, ki*m soát 

hoIc có &nh h$Eng !áng k*, ! i v?i bên kia trong vi1c ra các quy)t !"nh tài chính và ho.t 

!2ng. Các bên c(ng !$%c xem là liên quan n)u cùng ch"u m2t s8 ki*m soát hoIc &nh h$Eng 

!áng k*. 

 

4.19 Lãi c& b!n trên c: phi9u  
Lãi c& b!n trên c: phi9u 
Công ty trình bày lãi c> b&n trên cG phi)u cho các cG phi)u phG thông c-a Công ty. Lãi c> 

b&n trên cG phi)u !$%c tính bEi lãi/l0 phân ph i cho các cG !ông chia s  l$%ng bình quân gia 

quyDn c-a s  cG phi)u phG thông trong n3m.  

 

Lãi suy gi!m trên c: phi9u 
Lãi suy gi&m trên cG phi)u !$%c xác !"nh bCng vi1c !iDu chFnh l.i s  bình quân gia quyDn cG 

phi)u phG thông !ang l$u hành bCng cách gi& !"nh rCng các cG phi)u phG thông tiDm n3ng 

có tác !2ng suy gi&m !$%c chuy*n thành cG phi)u phG thông.  

 

4.20 Các công c0 tài chính 
Ngày 6 tháng 11 n3m 2009, B2 Tài chính ban hành Thông t$ 210/2009/TT-BTC h$?ng dNn 

áp d,ng các Chu7n m8c L6p và trình bày Báo cáo tài chính Qu c t) (“IFRS”) vD trình bày và 

thuy)t minh các công c, tài chính (“Thông t$ 210”) có hi1u l8c cho n3m tài chính bOt !4u sau 

ngày 1 tháng 1 n3m 2011.  

 

Do Thông t$ 210 chF yêu c4u trình bày và thuy)t minh ! i v?i các công c, tài chính theo 

IFRS, do v6y vi1c ghi nh6n và !ánh giá các tài s&n và kho&n n% th* hi1n trên báo cáo tài 

chính c-a Công ty vNn tuân theo quy !"nh c-a Chu7n m8c và Ch) !2 K) toán Doanh nghi1p 

Vi1t Nam. 

 

Phân lo*i 
Theo Thông t$ 210, Công ty phân lo.i tài s&n tài chính và n% tài chính thành các nhóm sau 

!ây: 

 

K i v?i tài s&n tài chính: 

  Tài s&n tài chính ghi lãi l0 theo giá tr" h%p lý  

  Tài s&n tài chính !$%c gi# !)n ngày !áo h.n  

  Tài s&n tài chính s9n sàng !* bán  

  Các kho&n cho vay và các kho&n ph&i thu 

 

K i v?i các kho&n n% tài chính: 

  N% tài chính ghi nh6n theo giá tr" h%p lý thông qua Báo cáo k)t qu& ho.t !2ng kinh 

doanh 

  N% tài chính khác ghi nh6n theo giá tr" phân bG. 

 
Xác #$nh và thuy9t minh v3 giá tr$ h+p lý 
Theo thông t$ 210 /2009 /TT-BTC, Công ty thuy)t minh giá tr" h%p lý c-a các tài s&n và n% 

tài chính cùng v?i giá tr" ghi sG tr' khi &nh h$Eng là không trJng y)u. 

 

Giá tr" h%p lý là giá tr" mà m2t tài s&n có th* !$%c trao !Gi, hoIc m2t kho&n n% ph&i tr& có th* 

!$%c thanh toán, gi#a các bên có !4y !- hi*u bi)t, mong mu n giao d"ch trong m2t giao d"ch 

trao !Gi ngang giá. 
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Công ty không có công c, tài chính !$%c niêm y)t trên th" tr$<ng ho.t !2ng. Các công c, tài 

chính không !$%c niêm y)t trên th" tr$<ng ho.t !2ng !$%c xác !"nh bCng kM thu6t !"nh giá. 

 

4.21 Các s% ki,n phát sinh sau ngày k9t thúc niên #7 
Các s8 ki1n phát sinh sau ngày khóa sG k) toán mà cung c@p thêm thông tin vD tình hình c-a 

Công ty t.i ngày khóa sG k) toán (“các s8 ki1n !iDu chFnh”) !$%c ghi nh6n trên báo cáo tài 

chính. Các s8 ki1n phát sinh sau ngày khóa sG k) toán không ph&i là các s8 ki1n !iDu chFnh 

!$%c công b  trên thuy)t minh n)u trJng y)u. 

 

5. Ti3n và các kho!n t(&ng #(&ng ti3n  
 31 tháng 12 n4m 2014 31 tháng 12 n3m 2013 

  VN;  VNK 

Ti3n m<t 43.718.907 40.825.111 

Ti3n g=i ngân hàng 15.993.054.039 17.572.038.289 

TiDn g+i ngân hàng 13.340.918.268 13.867.137.172 

TiDn g+i c-a nhà !4u t$ vD giao d"ch ch=ng khoán   và 

thanh toán bù tr' giao d"ch ch=ng khoán 

2.652.135.771 3.704.901.117 

 16.036.772.946 17.612.863.400 

 
6. ;>u t( ng?n h*n 
T.i ngày 31 tháng 12 n3m 2014, Công ty không sE h#u kho&n !4u t$ ngOn h.n nào. Các 

nghi1p v, giao d"ch c-a nhà !4u t$ !$%c ghi nh6n là các nghi1p v, ngoài b&ng. 

 

Thông tin liên quan c-a s   l$%ng và giá tr" giao d"ch !$%c trình bày nh$ sau: 

 

N4m k9t thúc ngày 

31 tháng 12 n4m 2014 

N3m k)t thúc ngày   

31 tháng 12 n3m 2013 

 

Kh"i l(+ng 

giao d$ch 

Giá tr$ giao d$ch Kh i l$%ng 

giao d"ch 

Giá tr" giao d"ch 

 C: ph>n VN; CG ph4n VNK 

K4u t$ c-a công ty ch=ng khoán   75.240 2.875.340.000 - - 

CG phi)u 75.240 2.875.340.000 - - 

Trái phi)u - - - - 

Ch=ng khoán khác - - - - 

Giao d"ch c-a nhà !4u t$ 55.737.136 2.561.795.088.480 17.991.058 1.152.749.064.600 

CG phi)u 55.737.136 2.561.795.088.480 17.914.438 1.152.204.653.000 

Trái phi)u - - - - 

Ch=ng khoán khác - - 76.620 544.412.000 

 55.812.376 2.564.670.428.480 17.991.058 1.152.749.064.600 

 

7. Các kho!n ph!i thu 
 31 tháng 12 n4m 2014 31 tháng 12  n3m 2013

  VN;   VNK 

Ph&i thu t' ho.t !2ng kinh doanh ch=ng khoán 40,928,440 88.200 

Ph&i thu t' khách hàng khác 136.148.950 1.233.326.549 

 177.077.390 1.233.414.749 

 
8. Chi phí tr! tr()c ng?n h*n 

31 tháng 12 n4m 2014 31 tháng 12 n3m 2013 

VN; VNK 

S  d$ !4u n3m 443.226.569 786.602.435 

T3ng trong n3m 4.254.058.353 3.970.459.594 
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Phân bG trong n3m (4.440.763.049) (4.313.835.460) 

S  d$ cu i n3m 256.521.873 443.226.569 

 
 

9. Tài s!n c" #$nh h6u hình 

 

C!i t*o nâng 

c p v4n phòng

Thi9t b$ 

n7i th t 

Thi9t b$ 

v4n phòng  

Ph(&ng ti,n 

 v1n t!i 

T:ng c7ng

 VN; VN; VN; VN; VN;

Nguyên giá      

Ngày 1 tháng 1 n3m 2014 1.968.035.330 785.023.676 5.574.841.165 1.147.808.294 9.475.708.465 

Mua trong n3m - - 66.470.602 - 66.470.602 

Thanh lý - (46.158.325) (554.599.081) - (600.757.406) 

Ngày 31 tháng 12 n3m 2014 1.968.035.330 738.865.351 5.086.712.686 1.147.808.294 8.941.421.661 

)ã kh'u hao h*t 1.871.798.450 738.865.351 4.977.969.357 587.145.600 8.175.778.758 

     

Kh u hao lu- k9     

Ngày 1 tháng 1 n3m 2014 1.875.006.346 785.023.676 5.530.330.326 978.422.223 9.168.782.571 

Kh@u hao trong n3m 9.623.688 - 31.432.258 136.013.288 177.069.234 

Thanh lý - (46.158.325) (554.599.081) - (600.757.406) 

Ngày 31 tháng 12 n3m 2014 1.884.630.034 738.865.351 5.007.163.503 1.114.435.511 8.745.094.399 

     

Giá tr$ còn l*i      

Ngày 1 tháng 1 n3m 2014 93.028.984 - 44.510.839 169.386.071 306.925.894 

Ngày 31 tháng 12 n3m 2014 83.405.296 - 79.549.183 33.372.783 196.327.262 

 

10. Tài s!n c" #$nh vô hình 

 

Ph>n m3m  

máy tính 

Khác T:ng c7ng

 VN; VN; VN;

Nguyên giá    

Ngày 1 tháng 1 n3m 2014 6.265.843.065 981.716.373 7.247.559.438

Ngày 31 tháng 12 n3m 2014 6.265.843.065 981.716.373 7.247.559.438

)ã kh'u hao h*t 1.212.354.771 595.691.373 1.808.046.144

   

Hao mòn  lu- k9   

Ngày 1 tháng 1 n3m 2014 2.841.560.939 689.933.872 3.531.494.811

Hao mòn trong n3m 631.686.036 89.715.000 721.401.036

Ngày 31 tháng 12 n3m 2014 3.473.246.975 779.648.872 4.252.895.847

   

Giá tr$ còn l*i   

Ngày 1 tháng 1 n3m 2014 3.424.282.126 291.782.501 3.716.064.627

Ngày 31 tháng 12 n3m 2014 2.792.596.090 202.067.501 2.994.663.591

 
11. Chi phí xây d%ng c& b!n d' dang 

 

N4m k9t thúc ngày 31 

tháng 12 n4m 2014 

N3m k)t thúc ngày  

31 tháng 12 n3m 2013

 VN; VNK 

S  !4u n3m 353,365,188 46.912.500 

T3ng trong n3m - 400.277.688 

Chuy*n sang tài s&n c  !"nh vô hình (Thuy)t minh 12) - (93.825.000) 
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S  d$ cu i n3m 353,365,188 353.365.188 

Chi ti*t:   

Chi phí cho h( th+ng website 353,365,188 353.365.188 

 
12. Chi phí tr! tr()c dài h*n 

N4m k9t thúc ngày 31 

tháng 12 n4m 2014 

N3m k)t thúc ngày   

31 tháng 12 n3m 2013 

 VN; VNK 

S  d$ !4u n3m 59.229.428 12.275.000 

Chuy*n t' tài s&n c  !"nh h#u hình (Thuy)t minh 11) - 45.106.336 

Chuy*n t' tài s&n c  !"nh vô hình (Thuy)t minh 12) - 1.783.661 

T3ng trong n3m 168.832.492 28.379.280 

Phân bG trong n3m (61.719.447) (28.314.849) 

S  d$ cu i n3m 166.342.473 59.229.428 

 
13. Ti3n n7p Qu- h@ tr+ thanh toán 

N4m k9t thúc ngày  

31 tháng 12 n4m 2014 

N3m k)t thúc ngày   

31 tháng 12 n3m 2013 

VN; VNK 

TiDn n2p QuM hG tr% thanh toán 716.477.433 460.085.455 

 
14. Tài s!n dài h*n khác 

 31 tháng 12 n4m 2014 31 tháng 12 n3m 2013 

 VN; VNK 

KIt cJc tiDn thuê v3n phòng (*) 1.340.610.760 1.645.810.000 

Ký quM dài h.n khác 5.000.000 5.000.000 

 1.345.610.760 1.650.810.000 

 
(*) TiDn !It cJc thuê v3n phòng ch- y)u là các kho&n !It cJc cho v3n phòng t.i s  120 

Pasteur, Qu6n 1, Thành ph  H5 Chí Minh 

 

15. Thu9 và các kho!n ph!i tr! cho Nhà n()c 
 31 tháng 12 n4m 2014 31 tháng 12 n3m 2013 

 VN;   VNK 

Thu) giá tr" gia t3ng 88.681.973 - 

Thu) thu nh6p cá nhân n2p h2 cho nhân viên 286.340.699 358.300.152 

Thu) n2p h2 cho khách hàng cá nhân 6.402.686 451.723 

Thu) n2p h2 cho khách hàng tG ch=c  273.758.523 22.065.349 

Thu) nhà th4u n2p h2 nhà cung c@p  37.511.478 37.724.938 

 692.695.359 418.542.162 

 

16. Chi phí ph!i tr! 
 31 tháng 12 n4m 2014 31 tháng 12 n3m 2013 

  VN;  VNK 

Chi phí d"ch v, chuyên nghi1p ph&i tr& 252.999.996 253.000.000 

Chi phí ngày nghF phép ch$a dùng h)t c-a nhân viên 135.877.364 181.892.803 

L$>ng tháng th= 13 468.778.208 549.960.621 

Chi phí ph&i tr& khác 179.025.561 166.100.837 

 1.036.681.129 1.150.954.261 
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17.  Kho!n ph!i tr! do giao d$ch ch2ng khoán 

 
18. Ph!i tr!, ph!i n7p khác 

 
19. V"n ch5 s' h6u 

V"n góp c: ph>n L@ lAy k9 Qu- d% tr6 pháp 

#$nh và d% phòng 

tài chính  

T:ng c7ng 

 VN; VN; VN; VN; 

1 tháng 1 n3m 2013 185.000.000.000 254.998.000 (153.455.392.613) 31.799.605.387 

L0 thu4n - - (11.928.529.264) (11.928.529.264) 

31 tháng 12 n3m 2013 185.000.000.000 254.998.000 (165.383.921.877) 19.871.076.123 

     

1 tháng 1 n3m 2014 185.000.000.000 254.998.000 (165.383.921.877) 19.871.076.123 

L0thu4n - - (1.919.129.086) (1.919.129.086) 

31 tháng 12 n3m 2014 185.000.000.000 254.998.000 (167.303.050.963) 17.951.947.037 

 

20. V"n c: ph>n 
 

V n !iDu l1 c-a Công ty là 185 tB !5ng chia thành 18,5 tri1u cG phi)u phG thông v?i m1nh giá 

10.000 !5ng m2t cG phi)u !ã !$%c Py ban Ch=ng khoán Nhà n$?c ch@p thu6n theo Quy)t 

!"nh s  360/UBCK-GP ngày 19 tháng 10 n3m 2010.  

 

Chi ti)t cG phi)u phát hành !$%c trình bày nh$ sau: 

 31 tháng 12 n4m 2014 31 tháng 12 n3m2013

 S" l(+ng c: phi9u VN; S  l$%ng cG phi)u VNK 

Phê chuBn:     

CG phi)u th$<ng  18.500.000 185.000.000.000 18.500.000 185.000.000.000 

 18.500.000 185.000.000.000 18.500.000 185.000.000.000 
;ã phát hành và thanh 
toán:     

K4u n3m 18.500.000 185.000.000.000 18.500.000 185.000.000.000 

Cu i n3m 18.500.000 185.000.000.000 18.500.000 185.000.000.000 

 
Trong n3m, Công ty không có s8 thay !Gi trong c@u trúc các cG !ông. Danh sách các cG 

!ông t.i ngày 31 tháng 12 n3m 2013 và ngày 31 tháng 12 n3m 2014 !$%c phê duy1t chi ti)t 

nh$ sau: 

 31 tháng 12 n4m 2014 31 tháng 12 n3m 2013

  VN;   VNK 

Thanh toán bù tr' giao d"ch ch=ng khoán v?i Trung tâm 

l$u ký ch=ng khoán  

 

26.564.000 375.000 

Thanh toán giao d"ch ch=ng khoán c-a nhà !4u t$ 2.426.072.896 3.509.886.783 

 2.452.636.896 3.510.261.783 

 31 tháng 12 n4m 2014 31 tháng 12 n3m 2013 

  VN;  VNK 

B&o hi*m xã h2i, b&o hi*m y t), b&o hi*m th@t nghi1p và 

quM công !oàn 

 

856.566.072 800.475.967 

Tr% c@p thôi vi1c 119.985.750 132.200.750 

Ph&i tr& khác   1.152.388 3.803.188 

 977.704.210 936.479.905 
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 S" l(+ng S" ti3n  

 c: phi9u VN; % 

Bà Chu KIng NgJc Trinh  9.435.000  94.350.000.000  51,0 

VinaSecurities Capital Limited  1.813.000  18.130.000.000  9,8 

VinaSecurities Limited  1.813.000  18.130.000.000  9,8 

VN Securities Limited  1.813.000  18.130.000.000  9,8 

Saigon Capital Limited  1.813.000  18.130.000.000  9,8 

VNS Capital Limited  1.813.000  18.130.000.000  9,8 

   18.500.000 185.000.000.000   100 

 

21. Lãi/(l@) trên c: phi9u  
a) Lãi/(l@) c& b!n trên c: phi9u 
Lãi c> b&n trên m0i cG phi)u !$%c xác !"nh bCng cách chia lãi/l0 liên quan !)n cG !ông c-a 

Công ty cho s  l$%ng trung bình c-a cG phi)u th$<ng !ang l$u hành trong n3m. 

 

 N4m k9t thúc ngày 31 

tháng 12 n4m 2014 

N3m k)t thúc ngày  

31 tháng 12 n3m 2013

 VN;  VNK

Lãi/(l0) thu2c vD cG !ông        (1.919.129.086) (11.928.529.264) 

S  l$%ng trung bình c-a cG phi)u th$<ng !ang l$u hành 18.500.000 18.500.000 

Lãi/(l0) c> b&n trên m0i cG phi)u (104) (645) 

 
b) Lãi suy gi!m trên c: phi9u 
Lãi suy gi&m trên cG phi)u !$%c xác !"nh bCng vi1c !iDu chFnh l.i s  bình quân gia quyDn cG 

phi)u phG thông !ang l$u hành bCng cách gi& !"nh rCng các cG phi)u phG thông tiDm n3ng 

có tác !2ng suy gi&m !$%c chuy*n thành cG phi)u phG thông. Công ty không có cG phi)u 

phG thông suy gi&m tiDm n3ng. Do !ó, lãi suy gi&m trên cG phi)u bCng v?i lãi c> b&n trên cG 

phi)u. 

 

22. Doanh thu t/ ho*t #7ng kinh doanh ch2ng khoán 

 

N4m k9t thúc ngày 31 

tháng 12 n4m 2014 

N3m k)t thúc ngày  

31 tháng 12 n3m 2013

 VN; VNK

Doanh thu ho.t !2ng môi gi?i ch=ng khoán             5.689.055.848  3.094.075.891 

Doanh thu ho.t !2ng t$ v@n          10.432.696.806  8.761.821.280 

Doanh thu khác           1.668.642.166  1.018.664.074 

         17.790.394.820  12.874.561.245 

 

23. Chi phí ho*t #7ng kinh doanh ch2ng khoán 

 

N4m k9t thúcngày 31 

tháng 12 n4m 2014 

N3m k)t thúcngày 31 

tháng 12 n3m 2013

 VN; VNK

Chi phí cho ho.t !2ng môi gi?i, l$u ký ch=ng khoán 1.005.110.785 665.944.242 

Chi phí cho ho.t !2ng b&o lãnh phát hành 

ch=ng khoán - - 

Chi phí tr8c ti)p cho ho.t !2ng kinh doanh ch=ng khoán 11.447.527.869 15.288.859.097 

Chi phí nhân công 4.375.016.806 6.374.117.603 

Kh'u hao và hao mòn 731.181.982 996.162.444 

Các d,ch v" thuê ngoài 5.229.034.654 7.014.792.081 

Chi phí khác 1.112.294.427 903.786.969 

 12.452.638.654 15.954.803.339 
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24. Chi phí qu!n lý doanh nghi,p  

 

N4m k9t thúcngày 31 

tháng 12 n4m 2014 

N3m k)t thúcngày 31 

tháng 12 n3m 2013

 VN; VNK

Chi phí nhân công 4.554.481.666 4.878.796.698 

D,ng c, v3n phòng 257.206.867 270.725.933 

Kh@u hao và phân bG 167.288.288 416.442.604 

Chi phí thuê v3n phòng 838.471.500 977.886.000 

D8 phòng n% khó !òi - 1.881.167.500 

Các d"ch v, thuê ngoài 939.330.085 1.333.387.849 

Chi phí khác 510.674.118 813.503.904 

 7.267.452.524 10.571.910.488 

 

 

25. Thu nh1p khác 

 

N4m k9t thúc ngày   

31 tháng 12 n4m 2014 

N3m k)t thúc ngày  

31 tháng 12 n3m 2013

 VN; VNK

Thu nh6p t' vi1c thanh lý tài s&n c  !"nh 10.567.272 - 

Thu h5i kho&n n% ph&i thu !ã xóa sG (*) - 1.723.397.500 

Thu nh6p khác - 225.818 

 10.567.272 1.723.623.318 

 
(*) Trong n3m 2013, Công ty !ã xóa sG kho&n ph&i thu t' m2t khách hàng. Tuy nhiên, Công 
ty !ã nh6n tiDn sau !ó và ghi nh6n kho&n tiDn !ó là m2t kho&n thu nh6p khác. 

 
26. Thu9 thu nh1p doanh nghi,p 
 

Thu  su t áp d!ng  

Công ty ch u thu! thu nh"p doanh nghi#p (‘TNDN’) theo thu! su$t 20% trên t%ng thu nh"p 

ch u thu! hàng n&m. Công ty '()c mi*n thu! thu nh"p doanh nghi#p trong 2 n&m k+ t, n&m 

'-u tiên ho.t '/ng có lãi và '()c gi0m 50% thu! thu nh"p doanh nghi#p cho 3 n&m ti!p 

theo. 

 

Chi phí thu" TNDN hi#n hành 

Không có chi phí thu! TNDN '()c quy ' nh trong báo cáo tài chính  b1i vì Công ty 'ã phát 

sinh l2 tính thu! trong n&m. Vi#c tính thu! TNDN ph3 thu/c vào s4 xem xét và ch$p thu"n 

c5a c6 quan thu! ' a ph(6ng. 

 

B0ng '7i chi!u thu! su$t th4c t! nh( sau: 

  

N m k!t thúc ngày   

31 tháng 12 n m 2014 

N&m k!t thúc ngày 

31 tháng 12 n&m 2013

 VN" VN8

L2 k! toán tr(9c thu! (1.919.129.086) (11.928.529.264)

Thu! TNDN theo thu! su$t c5a Công ty (20%) (383.825.817) (2.385.705.853)

:nh h(1ng b1i:  

Chi phí không '()c tr, (12.000.000) 20.370.910

N) ph0i tr0 thu! thu nh"p hoãn l.i ch(a '()c ghi 

nh"n trên các kho0n chênh l#ch t.m th;i  (9.187.062) (59.043.990)
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Tài s0n thu! thu nh"p hoãn l.i không '()c  ghi 

nh"n trên kho0n l2 thu! 405.012.879 2.424.378.933

T#ng chi phí thu! - -

 

L2 ch u thu! có th+ '()c mang sang k< sau '+ bù tr, vào thu nh"p ch u thu! t7i 'a 5 n&m k+ 

t, th;i 'i+m phát sinh kho0n l2 'ó. T%ng l2 th4c t! có th+ mang sang là k!t qu0 ki+m toán 

thu! c5a c6 quan thu! ' a ph(6ng.  

 

L2 ch u thu! dùng '+ tính bù tr, vào thu nh"p ch u thu! cho các n&m sau '()c tính nh( sau: 

N m 

phát 

sinh 

Quy!t toán thu! L$ %&'c kh(u tr) 

thu! &*c tính 

Chuy+n l$ H!t h,n L$ %&'c kh(u 

tr) thu! mang 

sang &*c tính 

N m 

h!t h,n 

   VN" VN" VN" VN"  

2010 Ch(a quy!t toán 35.953.429.593 - - 35.953.429.593 2015 

2011 Ch(a quy!t toán 26.950.628.766 - - 26.950.628.766 2016 

2013 Ch(a quy!t toán 12.121.894.666     12,121,894,666 2018 

2014 Ch(a quy!t toán 2.025.064.395   2,025,064,395 2019 

 77.051.017.420 - - 77.051.017.420  

 

Không có kho0n tài s0n thu! thu nh"p hoãn l.i nào '()c ghi nh"n và ghi cho các kho0n l2 

ch u thu! và kho0n chênh l#ch t.m th;i nói trên vì không có kh0 n&ng Công ty s= có '5 thu 

nh"p ch u thu! '+ s> d3ng kho0n l2 '()c kh$u tr, thu! nêu trên tr(9c khi h!t h.n. 

 

27. Giao d-ch v*i các bên liên quan 
Trong n&m, Công ty phát sinh các nghi#p v3 v9i các bên liên quan nh( sau: 

Bên liên quan Quan h. Giao d-ch N m k!t thúc ngày 

31 tháng 12 n m 2014 

N&m k!t thúc ngày 

31 tháng 12 n&m 2013

   VN" VN8

Chu 8?ng Ng@c Trinh C% 'ông  Phí t( v$n 7.711.550.000 -

  Phí môi gi9i 35.303.788 19.880.740

Horst Joachim Franz Geicke Ch5 t ch H8QT Phí môi gi9i  14.410.912 4.427.940

 

S7 d( v9i các bên liên quan t.i th;i 'i+m 31 tháng 12 n&m 2014 nh( sau: 

Bên liên quan Quan h.  Ph/i thu 

   VN" 

Chu 8?ng Ng@c Trinh C% 'ông   1.295.305.000 

 

 S7 d( v9i các bên liên quan t.i th;i 'i+m 31 tháng 12 n&m 2013 bAng không. 

 

28. Thù lao Ban Giám %0c 
Trong n&m, thành viên Ban Giám '7c và các nhân s4 ch5 ch7t khác có nh"n kho0n thù lao 

nh( sau: 

N m k!t thúc ngày   

31 tháng 12 n m 2014 

N&m k!t thúc ngày  

31 tháng 12 n&m 2013

VN" VN8

L(6ng 1.451.143.000 1.451.143.000

 

29. Cam k!t 
T.i ngày 31 tháng 12, Công ty có cam k!t theo h)p 'Bng thuê v&n phòng không huC ngang 

v9i s7 tiDn nh( sau: 
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N m k!t thúc ngày   

31 tháng 12 n m 2014 

N&m k!t thúc ngày  

31 tháng 12 n&m 2013

 VN" VN8

Trong n&m ti!p theo                   2.753.359.180  906.425.000

Trong vòng 2 '!n 5 n&m                       660.000.000  -

                   3.413.359.180  906.425.000

 
30. M1c tiêu và chính sách qu/n tr- r2i ro  
Công ty '7i m?t v9i nhiDu lo.i r5i ro liên quan '!n các công c3 tài chính. Phân nhóm các tài 

s0n tài chính và n) ph0i tr0 tài chính c5a Công ty '()c trình bày 1 Thuy!t minh s7 4.20. Các 

lo.i r5i ro chính bao gBm r5i ro th  tr(;ng, r5i ro tín d3ng và r5i ro thanh kho0n. 

 

Vi#c qu0n lý r5i ro c5a Công ty '()c th4c hi#n b1i Ban Giám '7c, t"p trung vào vi#c b0o 

'0m dòng tiDn ngEn và trung h.n c5a Công ty bAng cách gi0m thi+u t7i 'a r5i ro th  tr(;ng tài 

chính. 

 

Công ty không tham gia vào vi#c giao d ch các tài s0n tài chính nhAm m3c 'ích '-u c6 cFng 

nh( phát hành các h)p 'Bng quyDn ch@n. Các r5i ro tài chính l9n nh$t mà Công ty '7i m?t 

'()c trình bày d(9i 'ây. 

 
30.1 R2i ro th- tr&3ng 
Công ty '7i m?t v9i r5i ro th  tr(;ng do vi#c s> d3ng các công c3 tài chính,'?t bi#t là r5i ro 

vD tiDn t#phát sinh t, c0 ho.t '/ng kinh doanh và ho.t '/ng '-u t(. 

 
"4 nh,y c/m v*i r2i ro ti5n t. 
Ph-n l9n các giao d ch c5a Công ty '()c th4c hi#n bAng 8Bng Vi#t Nam. R5i ro t, tC giá h7i 

'oái phát sinh t, các giao d ch mua d ch v3t, n(9c ngoài mà ch5 y!u '()c y!t giá theo 8ô 

la MG.  

 

Các tài s0n tài chính và n) ph0i tr0 tài chính bAng ngo.i t# '()c quy '%i sang 8Bng Vi#t 

Nam theo tC giá t.i ngày l"p b0ng cân '7i k! toán nh( sau: 

 31 tháng 12 n m 2014 31 tháng 12 n&m 2013 

 VN" VN8 

  USD  USD 

Tài s0n tài chính  1.157.528.920  3.030.702.104 

N) ph0i tr0 tài chính  -  20.111.500 

R2i ro ng6n h,n  1.157.528.920  3.050.813.604 

 

8/ nh.y c0m c5a k!t qu0 ho.t '/ng kinh doanh thu-n và v7n ch5 s1 hHu trong n&m phát 

sinh t, tài s0n tài chính và n) ph0i tr0 tài chính c5a Công ty và tC giá h7i 'oái giHa 8ô la MG/ 

8Bng Vi#t Nam.  

 

Gi0 ' nh rAng tC giá h7i 'oái giHa 8ô la MG/ 8Bng Vi#t Nam cho n&m tài chính k!t thúc ngày 

31 tháng 12 n&m 2014 thay '%i +/- 1% (n&m 2013: 1%). S4 thay '%i tC giá h7i 'oái này '()c 

xác ' nh d4a trên bi!n '/ng trung bình c5a tC giá h7i 'oái trên th  tr(;ng c5a 12 tháng v,a 

qua. Vi#c phân tích '/ nh.y c0m '()c d4a trên các công c3 tài chính bAng ngo.i t# do Công 

ty nEm giH t.i ngày l"p báo cáo tài chính, 'Bng th;i có xem xét 0nh h(1ng c5a các h)p 'Bng 

tC giá h7i 'oái k< h.n '!n vi#c lo.i tr, 0nh h(1ng c5a s4 thay '%i tC giá h7i 'oái. 
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N!u VN8 t&ng giá so v9i 8ô la MG là 1% (n&m 2013: 1%) khi 'ó s4 t&ng giá này có các tác 

'/ng sau: 

 N m k!t thúc ngày   

31 tháng 12 n m 2014 

N&m k!t thúc ngày  

31 tháng 12 n&m 2013

 VN" VN8

  USD  USD 

:nh h(1ng '!n lãi (l2) thu-n  (11.575.289)  (30.105.906) 

V7n ch5 s1 hHu  (11.575.289)  (30.105.906) 

 

N!u VN8 gi0m giá so v9i 8ô la MG là 1% (n&m 2013: 1%) thì s= có cùng mIc 0nh h(1ng 

nh( trên nh(ng trái chiDu, v9i gi0 ' nh các nhân t7 bi!n '/ng khác '()c giH nguyên không 

thay '%i, v9i gi0 ' nh các nhân t7 bi!n '/ng khác '()c giH nguyên không thay '%i 

 

R5i ro '7i v9i tC giá h7i 'oái trong n&m bi!n '%i tùy thu/c vào s7 l()ng giao d ch v9i n(9c 

ngoài. Tuy nhiên phân tích '()c trình bày 1 trên 'ã '.i di#n cho r5i ro '7i v9i tC giá '7i 'oái 

c5a Công ty. 

 

30.2 R2i ro tín d1ng 
R5i ro tín d3ng c5a Công ty chJ gi9i h.n 1 ph.m vi giá tr  ghi s% c5a các kho0n tài s0n tài 

chính '()c ghi nh"n t.i ngày l"p báo cáo tài chính. R5i ro tín d3ng '()c trình bày sau 'ây: 

 

 

31 tháng 12 n m 2014 31 tháng 12 n&m 2013

VN" VN8

Phân lo,i tài s/n tài chính – giá tr- ghi s#  

TiDn và t(6ng '(6ng tiDn  15.993.054.039 17.572.038.289 

Ph0i thu khách hàng và ph0i thu khác 1.472.777.311 1.233.749.893 

 17.465.831.350 18.805.788.182 

 

Ban giám '7c liên t3c theo dõi r5i ro m$t kh0 n&ng chi tr0 c5a khách hàng và các '7i tác 

khác, bao gBm cá nhân và t% chIc, và k!t h)p thông tin này v9i vi#c qu0n lý r5i ro tín d3ng. 

N!u có và v9i mIc phí h)p lý, Công ty s> d3ng các báo cáo x!p h.ng tín d3ng c5a khách 

hàng và '7i tác t, nguBn do bên thI ba th(c hi#n. Công ty có chính sách là chJ giao d ch v9i 

các '7i tác 'áng tin c"y. 

 

Ban Giám '7c cho rAng t$t c0 các tài s0n tài chính 1 trên không b  suy gi0m giá tr  t.i m2i 

ngày báo cáo sau khi xem xét ch$t l()ng tín d3ng t7t, bao gBm c0 nhHng tín d3ng quá h.n. 

T.i ngày 31 tháng 12 Công ty có m/t s7 kho0n ph0i thu th(6ng m.i và ph0i thu khác ch(a 

'()c thu vD t.i ngày h!t h.n h)p 'Bng nh(ng không cho rAng b  suy gi0m giá tr . Kho0n tiDn 

ph0i thu t.i ngày 31 tháng 12, '()c phân tích theo th;i gian 'áo h.n nh( sau: 

 

 

31 tháng 12 n m 2014 31 tháng 12 n&m 2013 

VN" VN8 

Không quá 3 tháng   1.472.777.311 1.233.414.749 

 

Không tài s0n tài chính nào '()c '0m b0o bAng tài s0n th! ch$p ho?c các bi#n pháp tín 

d3ng khác.  

 

30.3 R2i ro thanh kho/n 
Công ty qu0n lý nhu c-u thanh toán tiDn m?t bAng cách giám sát ch?t ch= l ch tr0 n) '7i v9i 

các kho0n n) ph0i tr0 tài chính dài h.n cFng nh( nhu c-u tiDn chi ra cho ho.t '/ng hàng 
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ngày c5a Công ty. Nhu c-u thanh toán tiDn m?t '()c theo dõi theo nhiDu kho0ng th;i gian 

khác nhau, trên c6 s1 hàng ngày, hàng tu-n ho?c d4 toán cho 30 ngày. Nhu c-u thanh toán 

tiDn m?t dài h.n cho kho0ng th;i gian 180 ngày và 360 ngày '()c xác ' nh hàng tháng. 

Công ty duy trì tiDn m?t và các chIng khoán có tính thanh kho0n cao nhAm 'áp Ing nhu c-u 

thanh toán tiDn m?t cho kho0ng th;i gian 30 ngày.  

 

T.i ngày 31 tháng 12 n&m 2014, Công ty có các kho0n n) v9i th;i gian 'áo h.n '()c trình 

bày d(9i 'ây: 

 

31 tháng 12 n m 2014 Ng6n h,n Dài h,n 

 Trong vòng 6 

tháng 

6 %!n 12 

tháng 

1 %!n 5 n m trên 5 n m 

 VN" VN" VN" VN" 

Ph0i tr0 ng(;i bán 434.474.316 - - - 

Thu! và các kho0n ph0i tr0 Ngân sách Nhà 

n(9c 692.695.359 - - 

- 

Chi phí ph0i tr0 1.036.681.129 - - - 

Ph0i tr0 ho.t '/ng mua bán chIng khoán 2.452.636.896 - - - 

Ph0i tr0 c% tIc c% phi!u. lãi trái phi!u 719.890 - - - 

Ph0i tr0 khác 857.718.460 - 119.985.750 - 

 5.474.926.050 - 119.985.750 - 

 
Cho m3c 'ích so sánh: 

31 tháng 12 n m 2013 Ng6n h,n Dài h,n 

 Trong vòng 6 

tháng 

6 %!n 12 

tháng 

1 %!n 5 n m trên 5 n m 

 VN" VN" VN" VN" 

Ph0i tr0 ng(;i bán 379.073.949 - - - 

Thu! và các kho0n ph0i tr0 ngân sách Nhà n(9c 418.542.162 - - - 

Chi phí ph0i tr0 1.150.954.261 - - - 

Ph0i tr0 ho.t '/ng mua bán chIng khoán 3.510.261.783 - - - 

Ph0i tr0 c% tIc c% phi!u, lãi trái phi!u 719.890 - - - 

Ph0i tr0 khác 804.279.155 - 132.200.750 - 

 6.263.831.200 - 132.200.750 - 

 

31. Giá tr- h'p lý c2a tài s/n tài chính và n' tài chính 
H-u h!t các tài s0n tài chính và n) tài chính c5a Công ty có b0n ch$t ngEn h.n nên giá tr  
h)p lý x$p xJ g-n bAng giá tr  ghi s%.  Thông th(;ng, giá tr  h)p lý c5a các công c3 tài chính 

s= '()c trình bày nh(ng do không có h(9ng dKn c3 th+ vD vi#c xác ' nh giá tr  h)p lý c5a 

các công c3 tài chính này theo Thông t( s7 210/2009/TT-BTC ban hành b1i B/ Tài chính 

vào ngày 6 tháng 11 n&m 2009, Công ty 'ã không trình bày thuy!t minh này. Vào ngày 22 

tháng 12 n&m 2014, Thông t( 200/2014/TT-BTC 'ã '()c ban hành b1i B/ Tài Chính có hi#u 

l4c trong n&m 2015. Theo 'ó, yêu c-u vD thuy!t minh giá tr  h)p lý 'ã '()c bL. Ban Giám 

'7c tin rAng vi#c l()c bL thuy!t minh vD giá tr  h)p lý trong n&m 2014 và 2013 là phù h)p 

m?c dù vi#c thay '%i này '()c th4c hi#n trong n&m 2015.  

 

32. Các s7 ki.n x/y ra sau ngày báo cáo tài chính 
Không có s4 ki#n phát sinh sau ngày k!t thúc niên '/ nào 0nh h(1ng 'áng k+ '!n tình hình 

tài chính c5a Công ty nh( '()c trình bày trong B0ng cân '7i k! toán t.i ngày 31 tháng 12 




