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I.  THÔNG TIN CHUNG. 

 I.   Thông tin chung 

1.  Thông tin khái quát: 

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA (NSI) 
- Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 27/UBCK-GPHĐKD ngày 

15/12/2006 do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp. 
- Vốn điều lệ: 170.000.000.000 đồng 
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 170.000.000.000 đồng 
- Địa chỉ: 34B - Hàn Thuyên, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 
- Số điện thoại: (84-4) 3944 5474 
- Số fax: (84-4) 3944 5475 
- Website: http://www.nsi.vn 

2. Quá trình hình thành và phát triển: 

2.1 Giấy phép kinh doanh: 

- Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 27/UBCK-GPHĐKD 
ngày 15/12/2006 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. 

- Giấy phép điều chỉnh nghiệp vụ kinh doanh số 196/UBCK-GP ngày 05/3/2009 của 
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

- Giấy phép điều chỉnh thay đổi người đại diện theo pháp luật số 89/GPĐC-UBCK  
ngày 31/5/2012 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

- Giấy phép thay đổi địa điểm trụ sở chính số 97/GPĐC-UBCK ngày 04/7/2012 của 
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

- Giấy phép điều chỉnh tăng vốn điều lệ Công ty số: 29/GPĐC-UBCK ngày 17/6/2013 
của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước. 

- Giấy phép điều chỉnh số 14/GPĐC-UBCK ngày 17/06/2014 của Uỷ ban Chứng 
khoán Nhà nước về thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty 

- Giấy phép điều chỉnh số: 23/GPĐC-UBCK ngày 18/9/2014 của Ủy ban Chứng 
khoán Nhà Nước về thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty 

2.2 Các mốc lịch sử quan trọng. 
 

Mốc thời gian Sự kiện 

11/12/2006 
Công ty được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 
0103015003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp với 
vốn điều lệ là 50.000.000.000 đồng 

15/12/2006 

Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận 
hoạt động kinh doanh chứng khoán số 27/UBCK-GPHĐKD với 
ngành nghề kinh doanh Môi giới chứng khoán, Tư vấn tài chính và 
đầu tư chứng khoán, Lưu ký chứng khoán 

25/12/2006 Công ty được cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký số 
32/GCNTVLK do Trung tâm Lưu ký chứng khoán cấp 

29/12/2006 Công ty trở thành thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

12/01/2007 Công ty trở thành thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán 
TP.HCM 

27/7/2007 Quyết định số 441/QĐ/UBCK về việc lập Chi nhánh tại TP.Hồ Chí 
Minh  

23/8/2007 
Quyết định số 480/QĐ-UBCK về việc chấp thuận lập Phòng Giao 
dịch số 18 - Đoàn Trần Nghiệp, phường Bùi Thị Xuân, Q.Hai Bà 
Trưng, Hà Nội. 

http://www.nsi.vn/
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19/7/2011 Công ty được chấp thuận đăng ký cung cấp dịch chứng khoán trực 
tuyến 

09/01/2012 Quyết định bổ nhiệm bà Bùi Thị Việt Hà làm Tổng Giám đốc Công 
ty 

24/4/2012 Quyết định số 392/QĐ-UBCK về việc chấp thuận giao dịch làm thay 
đổi quyền sở hữu cổ phần từ 10% Vốn điều lệ của Công ty 

31/5/2012 Quyết định số 89/GPĐC-UBCK về việc thay đổi Người đại diện theo 
pháp luật của Công ty 

04/7/2012 
Giấy phép điều chỉnh số 97/GPĐC-UBCK về việc thay đổi địa điểm 
trụ sở chính Công ty về số 34B - Hàn Thuyên, phường Phạm Đình 
Hổ, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 

18/7/2012 Đóng cửa Phòng Giao dịch số 18 - Đoàn Trần Nghiệp, phường Bùi 
Thị Xuân, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

31/10/2012 Quyết định số 903/QĐ-UBCK về việc thay đổi người đứng đầu Chi 
nhánh tại TP.Hồ Chí Minh  

13/11/2012 
Quyết định số 936/QĐ-UBCK về việc thay đổi địa điểm Chi nhánh 
Công ty tại TP.Hồ Chí Minh về địa chỉ số 168 - Nguyễn Công Trứ, 
phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.Hồ Chí Minh. 

17/6/2013 
Quyết định số: 29/GPĐC-UBCK ngày 17/6/2013 về việc điều chỉnh 
giấy phép thành lập và hoạt động công ty (tăng vốn điều lệ Công ty 
lên 170.000.000.000 đồng). 

15/5/2014, 

Thay đổi Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty: Bà Bùi Thị Việt Hà 
giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty thay cho ông 
Nguyễn Quang Vinh (Căn cứ Nghị quyết số: 11/2014/HĐQT-NQ 
ngày 15/5/2014) 

17/6/2014 
Giấy phép điều chỉnh số 14/GPĐC-UBCK ngày 17/06/2014 của Uỷ 
ban Chứng khoán Nhà nước về thay đổi người đại diện theo pháp luật 
của Công ty 

05/9/2014 

Thay đổi Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty (ông Nguyễn Hải 
Dương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty (theo Nghị 
quyết số: 45/2014/HĐQT-NQ của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 
05/9/2014) 

18/9/2014 
Giấy phép điều chỉnh số: 23/GPĐC-UBCK ngày 18/9/2014 của Ủy 
ban Chứng khoán Nhà Nước về thay đổi người đại diện theo pháp 
luật của Công ty 

19/11/2014 
Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với bà Bùi Thị Việt 
Hà. 
 

 

 3.   Ngành nghề và địa bàn kinh doanh. 

3.1 Nghiệp vụ kinh doanh: 
- Môi giới Chứng khoán  
- Tư vấn đầu tư chứng khoán 
- Lưu ký chứng khoán 

 

3.2 Địa bàn kinh doanh: 

Hiện nay Công ty có trụ sở tại Hà nội và có Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh 
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   4.        Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:  
 

4.1 Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý. 
- Mô hình tổ chức của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia bao gồm: 1) Đại hội  

đồng cổ đông, 2) Hội đồng Quản trị, 3) Ban Kiểm soát, 4) Ban Tổng Giám đốc và 5) 
Các Phòng/ban chức năng, các Chi nhánh trực thuộc Công ty. 

- Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty được thực hiện theo nguyên tắc phân cấp, quản 
lý theo chức năng công việc và có mối quan  hệ chặt chẽ với nhau. Tổng Giám đốc 
quản lý và điều hành công việc thông qua việc phân cấp, phân quyền; các Trưởng 
phòng/ban trực tiếp giải quyết công việc của Phòng/ban đó. 

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

4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý 
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4.3 Các công ty con, công ty liên kết:  

Tính đến 31/12/2015, Công ty chưa thực hiện việc liên kết hay thành lập công ty con nào 
khác. 

  5. Định hướng phát triển: 
Để đạt được kế hoạch kinh doanh năm 2015, Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia  
phát triển theo định hướng nâng cao năng lực tài chính, gia tăng đầy đủ các dịch vụ của 
công ty chứng khoán. Bên cạnh đó tiếp tục phát huy sức mạnh về con người và đặc biệt là 
đổi mới công nghệ thông tin, hướng tới mục tiêu đưa Công ty trở thành sự lựa chọn đáng 
tin cậy của các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong, ngoài nước. 
 

5.1   Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: 

- Công ty sẽ kết hợp việc đầu tư ngắn hạn để tìm kiếm lợi nhuận với việc thực hiện cơ 
cấu danh mục đầu tư, xây dựng danh mục đầu tư có mức sinh lợi kỳ vọng tốt, bền 
vững, thanh khoản cao và giảm thiểu rủi ro biến động quá lớn theo thị trường niêm yết, 
thực hiện các kênh đầu tư khác mà pháp luật và Điều lệ Công ty cho phép; 

- Triển khai đồng bộ và mạnh mẽ các giải pháp để tạo sự đột phá của hoạt động môi giới 
trên cơ sở phát triển chất lượng nguồn nhân lực, tiếp tục tận dụng những ứng dụng 
công nghệ để hoàn thiện gia tăng các tiện ích, phát triển các sản phẩm mới và nâng cao 
chất lượng phục vụ khách hàng cũ và thu hút thêm khách hàng mới; 

- Phát triển mạnh mẽ hoạt động tư vấn; 
- Gia tăng giá trị của Công ty, tối đa hóa và đem lại các lợi ích thiết thực nhất cho các cổ 

đông; 
- Nâng cao năng lực, đặc biệt là năng lực tài chính, đảm bảo khả năng triển khai các 

nghiệp vụ kinh doanh với quy mô và độ phức tạp cao; 
- Kiểm soát chặt chẽ rủi ro, ngăn chặn kịp thời các khoản nợ xấu, nợ khó đòi; 
- Xây dựng mô hình tổ chức phù hợp, năng động, gắn liền với hiệu quả kinh doanh; 
- Tiếp tục chú trọng phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin cho các hoạt động để 

nâng cao năng suất lao động và giảm thiểu các rủi ro. 
 

5.2    Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

- Công ty phấn đấu từng bước nâng cao thị phần môi giới trên thị trường chứng khoán, 
cung cấp cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt nhất, mang lại lợi 
ích cho tất cả các bên liên quan với tiêu chí lấy khách hàng làm trọng tâm. Bên cạnh đó 
NSI xác định tôn chỉ hoạt động với lợi ích của khách hàng là cao nhất, mục tiêu đề cao 
là kiểm soát rủi ro, giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất. 

- Phát triển thành Công ty Chứng khoán cung cấp đa dịch vụ ở Việt Nam. 
- Liên kết và khai thác tốt khả năng bán chéo sản phẩm và cung cấp dịch vụ với các đối 

tác thân thiết của Công ty nhằm phát huy lợi thế về vốn, hệ thống dữ liệu khách hàng. 
 

5.3    Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: 

NSI hoạt động trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật nói chung và quy định của 
thị trường chứng khoán, tài chính nói riêng. Trong tương lai NSI phấn đấu đạt lợi nhuận 
cao và sẽ trích một phần lợi nhuận đóng góp vào các hoạt động của cộng đồng, xã hội. 

   6.      Các rủi ro: 
6.1   Rủi  ro hoạt động. 

a) Mô tả rủi ro hoạt động của công ty 
Rủi ro hoạt động là rủi ro xảy ra do lỗi kỹ thuật, lỗi hệ thống và quy trình nghiệp vụ, lỗi 
con người trong quá trình tác nghiệp hoặc do thiếu vốn kinh doanh, dó các nguyên nhân 
khách quan khác. 
b) Mô tả biện pháp quản trị rủi ro hoạt động của công ty 
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- Để kiểm soát hoạt động, yêu cầu tất cả các Cán bộ công nhân viên của Công ty CP 
Chứng khoán Quốc Gia tuân thủ đúng các quy trình nghiệp vụ hiện hành; Trưởng các 
khối nghiệp vụ thực hiện kiểm soát tại khối mình phụ trách để hạn chế rủi ro. 

- Toàn thể nhân viên Công ty CP Chứng khoán Quốc Gia thường xuyên cập nhật thông 
tin, học hỏi và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ để đảm bảo hạn chế các rủi ro hoạt động 
của Công ty CP Chứng khoán Quốc Gia. 

- Rủi ro hoạt động được Công ty CP Chứng khoán Quốc Gia được đánh giá trên hệ 
thống kiểm soát nội bộ và đo lường trên hai phương diện: khả năng xảy ra, mức độ ảnh 
hưởng của rủi ro 

- Ban Kiểm soát nội bộ kiểm tra các hoạt động hàng ngày và định kỳ kiểm tra giao dịch/ 
hoạt động của các bộ phận nghiệp vụ để kiểm tra tính tuân thủ đối với các quy trình, 
quy chế, đồng thời kiểm tra tính hiệu quả của quy trình/ quy chế hiện hành để cập nhật 
quy trình/ quy chế nhằm giảm thiểu rủi ro hoạt động cho công ty. 

6.2 Rủi ro về pháp luật. 

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán 
Quốc Gia phải tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam như: Luật doanh nghiệp, 
Luật Chứng khoán, các Luật thuế và các văn bản pháp luật liên quan đến thị trường chứng 
khoán…Tuy nhiên, hiện nay hệ thống pháp luật của nước ta vẫn đang trong quá trình hoàn 
thiện, sửa đổi, chưa đồng bộ và chưa hòa nhập với hệ thống luật cũng như thông lệ quốc 
tế. 
 Với hệ thống luật, chính sách đang được xây dựng và thực thi theo hướng đồng bộ, nhất 
quán sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói chung. 
Tuy nhiên, nếu Công ty không năm bắt kịp thời sự thay đổi của các chính sách, của hệ 
thống pháp luật thì có thể sẽ gây nhiều ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Công ty. 
Để kiểm soát rủi ro về mặt pháp luật, Công ty luôn phải cập nhật những thay đổi trong môi 
trường luật pháp để định hướng hoạt động kinh doanh cho phù hợp. 

6.3  Rủi ro đặc thù. 

Rủi ro về cạnh tranh: Sự ra đời và bùng nổ của thị trường chứng khoán vào năm 2006 đã 
dẫn đến tình trạng hiện nay của thị trường chứng khoán là có quá nhiều công ty chứng 
khoán trong khi đó lượng khách hàng giao dịch thì ít. Công ty đã phải nỗ lực nâng cao chất 
lượng dịch vụ, đưa ra các chính sách môi giới để giữ khách hàng và tìm kiếm khách hàng 
mới. 

6.4  Rủi ro thị trường 

a) Mô tả rủi ro thị trường của công ty 
Rủi ro thị trường là rủi ro làm thay đổi các giá trị tài sản đang sở hữu theo chiều hướng bất 
lợi. Biểu hiện của nó chính là sự biến động về tỷ giá hối đoái, lãi suất, giá cả trên thị 
trường, chỉ số giá cổ phiếu, sự ảnh hưởng của nền kinh tế… 
 
b) Các công cụ tài chính nào chịu rủi ro thị trường: Không 
 

c) Mô tả phương pháp đo lường và hạn mức rủi ro thị trường của công ty 
Liên tục theo dõi diễn biến của thị trường về nền kinh tế, tỷ giá…. 
 
d) Mô tả biện pháp quản trị rủi ro thị trường của công ty 
Rủi ro thị trường được quản lý thông qua việc xác lập và kiểm soát các hạn mức rủi ro. 
Tổng hạn mức của các loại rủi ro tín dụng, thị trường và hoạt động tạo thành mức chấp 
nhận rủi ro của Công ty, theo đó, hạn mức VAR cho rủi ro thị trường có thể được xác định 
theo phương pháp từ dưới lên hoặc từ trên xuống. 
 
 
 

- Phương pháp từ dưới lên: Trên cơ sở số liệu VAR thống kê trong quá khứ, kế hoạch kinh 
doanh trong kỳ, diễn biến thị trường trong quá khứ và dự đoán trong tương lai, bộ phận 
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quản trị rủi ro thị trường đề xuất hạn mức VAR cho từng loại hình rủi ro. Cộng tổng các 
hạn mức VAR này sẽ ra hạn mức VAR cho rủi ro thị trường. Bằng phương pháp tương tự, 
sẽ xác lập được hạn mức rủi ro tín dụng và hoạt động. Sau khi đã có hạn mức của 3 loại rủi 
ro này, cộng tổng lại sẽ ra mức chấp nhận rủi ro của Công ty CP Chứng khoán Quốc Gia. 

- Phương pháp từ trên xuống: Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chấp nhận rủi ro của 
Công ty. Trên cơ sở mức chấp nhận rủi ro đã được phê duyệt, sẽ tiến hành phân bổ hạn 
mức cho 3 loại: rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro tác nghiệp. Sau khi có hạn mức 
cho rủi ro thị trường, bộ phận quản trị rủi ro thị trường sẽ thực hiện phân bổ cho từng loại 
rủi ro thị trường của từng sổ căn cứ trên số liệu thống kê, kế hoạch kinh doanh và phân 
tích diễn biến thị trường. 
 

6.5 Rủi ro thanh toán 

a) Mô tả rủi ro thanh toán của Công ty 

Rủi ro thanh toán là rủi ro xảy ra khi đối tác không thể thanh toán đúng hạn hoặc không 
thể chuyển giao tài sản đúng hạn như cam kết. Rủi ro thanh toán nảy sinh khi Công ty thực 
hiện các giao dịch đầu tư tự doanh và Repo (Trên thực tế NSI chưa có nghiệp vụ này). 
Trong thanh toán, cũng nảy sinh rủi ro tín dụng, nó phụ thuộc vào uy tín tín dụng (credit 
rating) của đối tác mà Công ty CP Chứng khoán Quốc Gia có giao dịch. 
 
b) Mô tả phương pháp đo lường và hạn mức rủi ro và quản trị rủi ro thanh toán của công ty 

Rủi ro thanh toán được đo lường trên các phương tiện: khả năng trả nợ của đối tác, tỷ lệ 
thu hồi nợ/ tổng công nợ; mức độ rủi ro và phân tích từng tình huống cụ thể. 
Ban Kiểm soát nội bộ và phòng Kế toán xây dựng hạn mức tín dụng, hạn mức mở trong 
thanh toán đối với từng đối tác có giao dịch với Công ty CP Chứng khoán Quốc Gia để 
trình Ban Tổng Giám đốc phê duyệt. Việc xây dựng hạn mức sẽ chi tiết đến từng đối tượng 
khách hàng qua đó ban Tổng Giám Đốc sẽ phân loại khách hàng phù hợp với từng thời kỳ 
để xác định uy tín tín dụng cho từng nhóm khách hang trong mỗi giai đoạn. 
Đo lường rủi ro thanh khoản chuẩn xác sẽ giúp cho Công ty CP Chứng khoán Quốc gia 
chủ động trước những cảnh báo có thể xảy ra. 
 

6.6 Rủi ro thanh khoản 

a) Mô tả rủi ro thanh khoản của Công ty 

Rủi ro thanh khoản là rủi ro xảy ra khi Công ty CP Chứng khoán Quốc Gia không thể 
thanh toán các nghĩa vụ tài chính đến hạn hoặc không thể chuyển đổi công cụ tài chính 
thành tiền mặt với giá trị hợp lý trong ngắn hạn. Phòng tài chính Công ty CP Chứng khoán 
Quốc Gia có trách nhiệm quản lý dòng tiền theo thời gian đến hạn để đảm bảo khả năng 
thanh toán cho Công ty CP Chứng khoán Quốc Gia. 
 
  b) Mô tả phương pháp đo lường và hạn mức rủi ro; quản trị rủi ro thanh khoản của Công 
ty 
Công cụ quản lý thanh khoản là dùng phân tích đến hạn của các dòng tiền vào (inflow) và 
dòng tiền ra (outflow) của Công ty CP Chứng khoán Quốc Gia theo kỳ hạn. 
Dựa vào hệ số tài chính như hệ số thanh toán hiện hành, hệ số thanh toán nhanh…và 
khung thời gian đáo hạn 
Báo cáo về dòng tiền được Khối kế toán phụ trách và quản lý hàng ngày để đảm bảo khả 
năng thanh toán cho Công ty CP Chứng khoán Quốc Gia 
Để đo lường được rủi ro thanh khoản Công ty CP Chứng khoán Quốc Gia còn dựa vào 
mức độ đa dạng hóa các loại tài sản và công nợ; khả năng thanh lý tài sản… 
Trên hạn mức rủi ro thanh khoản đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt, Công ty CP 
Chứng khoán Quốc Gia có thể so sánh được trạng thái rủi ro thanh khoản hiện tại. 
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Rủi ro thanh khoản được Công ty CP Chứng khoán Quốc Gia đo lường định kỳ và thường 
xuyên. 

6.7.  Rủi ro khác  

Một số rủi ro mang tính bất khả kháng như: động đất, chiến tranh… đều có thể gây ảnh 
hưởng ít nhiều đến hoạt động của ngành cũng như hoạt động của công ty. Những rủi ro 
này ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra thì cỏ thể ảnh hưởng đến Công ty. 
 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: 

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:  

Kinh tế năm 2015 vẫn còn nhiều khó khăn, tuy nhiên ban điều hành Công ty đã nỗ lực rất 
nhiều để đưa hoạt động kinh doanh của Công ty có lợi nhuận. Kết thúc năm 2015 Công ty 
đạt lợi nhuận hơn 9,7 tỷ đồng trước thuế, lợi nhuận sau thuế đạt  hơn 7,5 tỷ đồng. 
Dưới đây là một số chỉ tiêu phản ánh tình hình hoạt động của NSI trong 3 năm vừa qua: 

  
                                                                                                                                 Đơn vị: Đồng 

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 
Tăng 

trưởng 
(%) 

Vốn điều lệ 170.000.000.000 170.000.000.000 170.000.000.000 0 

Vốn chủ sở hữu 142.066.255.135     149.785.401.696 157.346.780.100        3,04 

Tổng tài sản 202.465.848.459     202.283.953.338 160.872.086.054           -20,47 

Doanh thu 20.692.137.581 23.797.870.536 25.753.185.737 8,21 

LN trước thuế 4.820.977.185 8.562.335.342      9.700.844.108 13,29 

 

  (Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013, 2014,2015) 

1.2 Tình hình thực hiện so với kế hoạch: 

 Tình tình thực hiện kết quả kinh doanh: 
  

Kết thúc năm 2015, doanh thu đạt 25,75 tỷ đồng (tương đương 90,82 % kế hoạch), 
tổng chi phí là 16,05 tỷ (tương đương 94,23% kế hoạch), lợi nhuận đạt 9,7 tỷ đồng. 

         Tình hình thực hiện các mục tiêu khác: 
- Hoạt động môi giới: Trong năm 2015 hoạt động môi giới đã lỗ lực thực hiện và đạt 

84,30% kế hoạch đạt ra. Ngoài ra, Công ty đã xây dựng và đưa vào áp dụng cơ chế 
lương kinh doanh theo doanh thu phù hợp hơn, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ 
bước đầu tạo được một số chuyển biến trong hoạt động môi giới của NSI; 
 

- Dịch vụ tài chính: Công ty đã kết hợp với Ngân hàng để triển khai dịch vụ tài chính 
hỗ trợ cho khách hàng Hoạt động Tư vấn Tà i chính: Cả năm 2015 Công ty đã 
thực hiện được một số hợp đồng tư vấn đem lại  doanh thu 811 triệu đồng gấp đôi 
năm 2014, đây cũng là một bước tiến đáng kể, tạo tiền đề phát triển cho hoạt động tư 
vấn năm 2016. 

 
 

- Công tác tổ chức nhân sự: Công ty đã rà soát nhân sự hiện có, xây dựng hệ thống 
chức danh, hệ thống bảng mô tả công việc, xây dựng các tiêu chuẩn nhân sự cho 
từng vị trí công việc, sàng lọc đội ngũ nhân sự theo hướng tinh, gọn, phù hợp với 
tình hình kinh doanh của Công ty. 
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2.   Tổ chức nhân sự: 
2.1 Danh sách Ban Điều hành 

STT Họ và tên Chức vụ 
hiện nay Trình độ 

Tỉ lệ sở 
hữu CP có 
quyền biểu 
quyết 

Tóm tắt quá trình công tác 
Thời gian 

(từ tháng/năm 
đến tháng/năm) 

Chức danh 
công việc 

Đơn vị 
công tác 

Ban Tổng Giám đốc 

1 

Vũ Quang Vịnh 
Năm sinh: 1975 
Giới tính: Nam 
CMND số: 
013369325 
Ngày cấp: 
27/11/2010 
Nơi cấp: CA Hà Nội 

 
Phó Tổng 
Giám đốc 
 

Thạc sỹ 
kinh tế 0% 

11/2015- nay Phó Tổng Giám đốc Công 
ty 

Công ty CP Chứng khoán 
Quốc Gia 

2015 -10/2015 Giám đốc Tư vấn Tài 
Chính doanh nghiệp 

Công ty CP Chứng khoán 
Đầu tư Việt Nam 

2010 - 2014 Phó Tổng Giám đốc, 
Giám đốc Chi nhánh 

Công ty CP Chứng khoán 
Bảo Min  

2009 - 2010 Trưởng phòng Tư vấn tài 
chính doanh nghiệp 

Công ty CP Chứng khoán 
Châu á Thái Bình Dương 

2007 - 2009 
Trưởng phòng Tư vấn 
doanh nghiệp và bảo ãnh 
phát hành 

Công ty CP Chứng khoán 
Bảo Minh 

Cán bộ quản lý khác 

2 

Phạm Thị Chiến 
Sinh năm: 1984 
Giới tính: Nữ  
CMND số: 
162488774 
Ngày cấp: 10/3/2008 
Nơi cấp: CA Nam 
Định 

 
Kế toán 
trưởng 
 

Thạc sỹ 
Kinh tế 

0% 
 

1/2011 - nay Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán 
Quốc Gia 

4/2009 - 2/2010 Chuyên viên kế toán 
 tổng hợp 

Công ty CP Chứng khoán 
Đại Nam 

01/2007-3/2009 Nhân viên kế toán  
tổng hợp 

Công ty TNHH xuất nhập 
khẩu AMC 

7/2006 - 2/2006 Nhân viên kế toán  
bán hàng 

Công ty TNHH xuất nhập 
khẩu AMC 

 
2.2 Những thay đổi trong ban điều hành:  

             14/05/2015      Bổ nhiệm bà Vũ Cẩm La Hương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty 
             03/08/2015      Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Vũ Nhữ Thăng Long 

                   18/11/2015      Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với bà Vũ Cẩm La Hương 
                   18/11/2015      Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Vũ Quang Vịnh 
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2.3 Số lượng cán bộ nhân viên trong toàn Công ty. 

Tính đến thời điểm ngày 31/12/2015 tổng số cán bộ nhân viên toàn Công ty là 31 người, 
bao gồm: 
 
Hội sở chính:  
- Ban Tổng Giám đốc: 1 người 
- Phòng Môi giới và Dịch vụ khách hàng: 4 người 
- Phòng Tư vấn: 3 người 
 
Chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh:   
- Ban Giám đốc Chi nhánh: 1  người 
- Phòng Môi giới và Dịch vụ khách hàng:4 người 
- Phòng Tư vấn: 5 người 
 
 Phòng/ban hỗ trợ khác: 

                (Bao gồm cả Hội sở và Chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh): 13 người 
 

2.4 Chính sách đối với người lao động: 

Chính sách lương: 
Công ty luôn đảm bảo mặt bằng lương cạnh tranh trên thị trường và so với các công ty 
chứng khoán hiện nay nhằm đảm bảo đời sống cho người lao động. 
 
Chính sách khen thưởng, phúc lợi: 
Được gắn liền với kết quả công việc và hiệu quả hoạt động kinh doanh nhằm tạo động lực 
làm việc cho người lao động. Các chế độ khen thưởng cụ thể trong năm 2015 như sau: 
 Thưởng lương tháng 13 theo kết quả đánh giá cán bộ. 
 Thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu 2015 
 Thưởng nhân dịp các ngày lễ tết. 
 Chế độ nhân dịp các ngày sinh nhật, hiếu hỉ…. 
 
Chế độ bảo hiểm:  
Các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo 
đúng quy định của Nhà Nước. 
 

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

3.1 Các khoản đầu tư lớn:  
Tính đến thời điểm 31/12/2015 Công ty không có khoản đầu ư lớn nào. 

3.2 Các công ty con, công ty liên kết:  
 Tính đến thời điểm 31/12/2015 Công ty không liên kết và chưa mở công ty con. 
 

4. Tình hình tài chính: 
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4.1 Tình hình tài chính 
        Đơn vị tính: Đồng 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 % +/- 

Tổng giá trị tài sả  202.283.953.338 160.872.086.054 -20,47 

Doanh thu thuần 23.797.870.536 25.753.185.737 8,21 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh 8.562.335.342 9.700.844.108 13,29 

Lợi nhuận khác  0 0 0 

Lợi nhuận trước thuế 8.562.335.342 9.700.844.108 13,29 

Lợi nhuận sau thuế 7.719.146.561 7.561.378.404 -2,04 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 454 445 -1,98 
 

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2014,2015) 
 

4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:  
    Đơn vị tính: Lần 

Các chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 % tăng, giả  
1.      Chỉ tiêu về khả năng thanh toán       
       Hệ số thanh toán ngắn hạn:                               

3.78  
                  

42.92  
 

1037.07% 
TSLĐ/Nợ ngắn hạn       
       Hệ số thanh toán nhanh:                               

3.78  
                  

42.92  
 

1037.07% 
TSLĐ - Hàng tồn kho       
Nợ ngắn hạn       

        
2.      Chỉ tiêu về cơ cấu vốn       
       Hệ số Nợ/Tổng tài sả  0.26                    0.02  -91.57% 
       Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 0.35 0.02 -93.60% 
3.      Chỉ tiêu về năng lực hoạt động       
       Vòng quay hàng tồn kho: 0 0 0.00% 
Giá vốn hàng bán       
Hàng tồn kho bình quân       
       Doanh thu thuần/Tổng tài sản  0.12                    0.16  33.40% 
4.      Chỉ tiêu về khả năng sinh lời       
       Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  
thuần

0.32 0.29 -8.25% 

       Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở 
hữu 

0.05 0.05 -3.89% 

       Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sả  0.02 0.05 135.01% 
       Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh/Doanh thu thuần

0.23 0.77 236.93% 

 
 

 

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014,2015) 
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4.3 Phân tích các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

- Chỉ tiêu về khả năng thanh toán: Nợ ngắn hạn năm 2015 của Công ty giảm so với 2014 
đồng thời vốn lưu động của Công ty cũng gia tăng nên hệ số thanh toán ngắn hạn trong 
năm 2015 tăng, bên cạnh đó hệ số thanh toán nhanh và thanh toán nợ ngắn hạn đều lớn 
hơn 1 điều này cho thấy khả năng thanh toán của công ty nằm ở mức khá cao, công ty 
luôn đáp ứng thanh toán được khoản vay ngắn hạn. Đặc biệt khỏan tiền và tương đương 
tiền của công ty lớn gấp lần 42,92 lần so với nợ ngắn hạn chứng tỏ khả năng thanh toán 
của công ty rất tốt. 

- Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn: Hoạt động kinh doanh của công ty được tài trợ chủ yếu 
bằng vốn chủ sở hữu thông qua việc chỉ số nợ/ tổng tài sản, Điều này cho thấy sự chủ 
động về tài chính của NSI. 

- Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động: Chỉ tiêu doanh thu thuần/tổng tài sản năm 2015 
tăng 33,40% so với năm 2014 là do doanh thu năm 2015 tăng so với năm 2014. Điều 
này chứng tỏ công ty đang  hoạt động ngày một tốt nên. 

- Các chỉ tiêu về khả năng sinh lợi: Chỉ tiêu ROA, ROE năm 2015 đều tăng so với năm 
2014 là do trong năm 2015 công ty đã đạt được lợi nhuận trước thuế và sau thuế cao là 
do việc tăng doanh thu trong năm. Có thể thấy khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu và 
khả năng sinh lời của tổng tài sản đã tăng cao hơn. 

 

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

- Tổng số cổ phần: 17.000.000 cổ phần 
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông 
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 17.000.000 cổ phần 
- Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần 

5.2 Cơ cấu cổ đông (tính tại ngày 31.12.2015): 
  

STT 
 
Họ và tên 
 

Số giấy 
CMND Ngày cấp Số lượng 

cổ phần 
Tỷ lệ/ 
VĐL Đối tượng 

1 Trần Việt Anh 013014219 16/10/2007 13.500.000 90% Cổ đông lớn 

2 Nguyễn Thị  
Thu Hương 145003300 

 
10/03/2011 

 
850.000 5% Cổ đông lớn 

3 
 
Nguyễn Đình Thọ  

012343162 
 

16/05/2007 
 850.000 5% Cổ đông lớn 
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5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:  
 

STT Họ và tên Số giấy 
CMND Ngày cấp 

Số lượng  
cổ phần 
đầu năm 

Tỉ lệ 
nắm giữ 
so với 
VĐL 

đầu năm 

Số lượng  
cổ phần 
cuối năm 

Tỉ lệ nắm 
giữ so với 

VĐL  
cuối năm 

Lý 
do 

1 Trần Việt Anh 013014219 16/10/2007 13.500.000 90% 13.500.000 90%  

2 Nguyễn Thị 
Thu Hương 145003300 

 
10/03/2011 

 
850.000 5% 850.000 5%  

3 Nguyễn 
Đình Thọ 

012343162 
 

16/05/2007 
 850.000 5% 850.000 5%  

 Tổng cộng   17.000.000 100% 17.000.000 100%  
 

5.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không 

5.5 Các chứng khoán khác: Không  

III.BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC   

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

Đơn vị tính: Đồng 

TT Chỉ tiêu Thực hiện 2015 
I Doanh thu 25.753.185.737 
1 Môi giới 5.787.511.289 
2 Đầu tư  0 
3 Doanh thu khác (tư vấn, lưu ký, …) 19.965.674.448 
II Chi phí 16.052.341.629 
1 Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán 5.795.846.846 
2 Chi phí quản lý 10.256.494.783 
III Lợi nhuận khác 0 
IV Lãi/Lỗ 9.700.844.108 

 
1.1 Những công việc đã hoàn thành: 

 
- Ổn định tổ chức hoạt động của Công ty về mặt nhân sự chủ chốt, tổ chức bộ máy hoạt 

động của công ty 
- Chủ động rà soát lại các quy chế, quy định liên quan đến toàn bộ hoạt động của các 

phòng chuyên môn, đồng thời giao nhiệm vụ để các Phòng ban, đơn vị sửa đổi, bổ 
sung cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty như: các quy trình nghiệp vụ, 
quy trình hợp tác kinh doanh, nội quy lao động. 

- Một số hoạt động nghiệp vụ: 
 

+  Đối với nghiệp vụ môi giới: 
 Tiếp tục tìm kiếm và phát triển khách hàng mới. 
 Đã nghiên cứu và triển khai thành công một số sản phẩm dịch vụ mới để nhằm 

thu hút khách hàng và tăng giá trị giao dịch cho Công ty. 
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+  Đối với nghiệp vụ tư vấn: 

 Ký kết một số hợp đồng tư vấn cho Tổng Công ty đường sắt Việt Nam, Công ty 
CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành, Công ty CP Hoàng Hà, Tổng Công ty 
Dược Việt Nam, Công ty Cổ phần căn nhà mơ ước…… 
 

1.2 Những hạn chế: 

- Công ty chưa có đầy đủ các nghiệp vụ của công ty chứng khoán nên chưa thể triển 
khai các nghiệp vụ theo quy định của UBCK, điều này ảnh hưởng đến kết quả hoạt 
động kinh doanh của công ty.  

 

2. Tình hình tài chính: 
2.1 Tình hình tài sản: 

                                                                                                      Đơn vị tính: Đồng 

Chỉ tiêu 01/01/2015 31/12/2015 

I Tài sản ngắn hạn 198.176.017.721 156.752.070.542 

1. Tiền và các khoản tương đương tiền 194.206.128.632 151.321.386.518 

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 20.536.738 17.823.994 

3. Các khoản phải thu ngắn hạn 3.508.387.694 3.855.034.330 

4. Hàng tồn kho 0 0 

5. Tài sản ngắn hạn khác 440.964.657 1.557.825.700 

II Tài sản dài hạn 4.107.935.617 4.120.015.512 

1. Tài sản cố định 1.636.856.433 1.222.923.855 

2. Tài sản dài hạn khác 2.471.079.184 2.897.091.657 

Tổng cộng tài sản 202.283.953.338 160.872.086.054 
 

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015) 
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2.2 Tình hình nợ phải trả: 

 

                                                                                                                     Đơn vị tính: Đồng 

STT Nợ phải trả 01/01/2015 31/12/2015 

I Nợ ngắn hạn 52.498.551.642 3.525.305.954 

1 Người mua trả tiền trước 50.000.000 287.500.000 

2 Thuế và các khoản phải nộp NN 1.576.788.702 1.511.296.350 

3 Phải trả người lao động 843.373.615 441.984.214 

4 Chi phí phải trả 97.000.000 22.000.000 

5 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn 

khác 
49.394.086.550 1.084.174.528 

6 Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán 183.917.727 167.506.095 

7 Quỹ khen thưởng phúc lợi 179.577 179.577 

8 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 353.205.471 10.665.190 

II Nợ dài hạn   

1 Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 

(Nguồn: Báo cáo tài chinh đã được kiểm toán năm 2015) 

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

- Ổn định tổ chức hoạt động của Công ty về mặt nhân sự chủ chốt, tổ chức bộ máy hoạt 
động của Công ty. 

- Chủ động rà soát lại các quy chế, quy định liên quan đến toàn bộ hoạt động của các phòng 
chuyên môn, đồng thời giao nhiệm vụ để các Phòng ban, đơn vị sửa đổi, bổ sung cho phù 
hợp với tình hình hoạt động của Công ty như: các quy trình nghiệp vụ, quy trình hợp tác 
kinh doanh, nội quy lao động….  
 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: 

  4.1    Một số dự báo tình hình năm 2016. 

Kinh tế thế giới: 

-    Kinh tế toàn cầu năm 2015 nhìn chung phát triển chậm và không ổn định, dù đã xuất hiện 

một số tín hiệu lạc quan. Có thể thấy, sau hơn 7 năm diễn ra cuộc khủng hoảng kinh tế toàn 

cầu (năm 2008), kinh tế thế giới vẫn chưa lấy lại được đà tăng trưởng như trước đó. Dự báo 

năm 2016, tốc độ tăng trưởng có cải thiện hơn so với năm 2015, song kinh tế thế giới vẫn 

phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. 

-   Theo dự báo của IMF, năm 2016 kinh tế thế giới sẽ phục hồi mạnh hơn, tăng trưởng toàn cầu 
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được dự báo là 3,4%, vượt lên mức tăng trưởng 3,1% của năm 2015 và đạt mức 3,7% vào 

năm 2017. Tuy nhiên một số cơ quan quốc tế lớn như WB, ADB gần đây đều rất thận trọng 

và điều chỉnh lại các số liệu dự báo thấp hơn so với các con số mà các cơ quan này đã đưa ra 

trước đó. Báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu của WB công bố tháng 01-2016 dự báo tốc độ 

tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2016 ở mức 2,9%, Liên hợp quốc cũng chỉ đưa ra con số 

tương tự 2,9% cho tốc độ phát triển GPD toàn cầu. Mức dự báo thấp này xuất phát từ tình 

hình bất ổn chính trị vẫn còn nhiều nhiều khu vực: cuộc khủng hoảng và cuộc chiến chống 

Nhà nước Hồi giáo IS ở Trung Đông, cấm vận của phương Tây với Nga... sẽ tác động đến 

nền kinh tế toàn cầu, đồng thời sự bất ổn, khó khăn về kinh tế và chứng khoán ở các nước 

lớn như Trung Quốc và Nga. 

-   Vì vậy, kinh tế thế giới năm 2016 được dự đoán là có phục hồi nhưng không vững chắc, chủ 

yếu là do thương mại toàn cầu suy giảm; khả năng biến động thị trường tài chính do các 

nước tiếp tục phá giá đồng tiền và lãi suất ở các nền kinh tế chủ đạo tăng ở các mốc thời 

gian không dự đoán được; giá dầu thấp gây áp lực đến cân đối tài chính ở các nước sản xuất 

dầu; nguy cơ suy thoái hoặc giảm phát kéo dài ở các nền kinh tế châu Âu, Nhật Bản; các thị 

trường mới nổi đang gặp nhiều thách thức do các nguyên nhân chính trị, kinh tế, tài chính 

tiền tệ chi phối. Khả năng phát triển kinh tế tiếp tục bị kìm hãm bởi những yếu tố, như năng 

suất thấp, dân số ngày càng già hóa và những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính 

toàn cầu. 

-    Conference Board (tổ chức nghiên cứu kinh tế hàng đầu thế giới có trụ sở tại New York, 

Mỹ) dự đoán kinh tế thế giới chỉ tăng 2,8% trong năm 2016 (11). Các nền kinh tế lớn có 

mức tăng trưởng rất khác nhau. Cụ thể, khu vực đồng ơ-rô được dự báo mức tăng trưởng 

ước đạt là 1,6%, trong khi kinh tế Mỹ là 2,4%. Đáng lo ngại nhất lại là kinh tế Trung Quốc 

khi ngay đầu năm 2016 đã có những biến động mạnh trên thị trường chứng khoán. Trái 

ngược với kinh tế Trung Quốc, các nền kinh tế Đông Nam Áđược Conference Board cho là 

sẽ tăng trưởng tốt ở mức 4,7%. Đây cũng là một dự báo thuận lợi cho nền kinh tế Việt Nam 

và các nước khu vực Đông Nam Á.  

Kinh tế Việt Nam và thị trường chứng khoán: 
-    Sự hồi phục của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2015 là cơ sở quan trọng để các chuyên gia 

kinh tế thống nhất quan điểm và đặt ra mục tiêu tăng trưởng trên 6,7% trong năm 2016, cụ 

thể theo Nghị quyết Quốc hội số 98/2015/QH13 thông qua qua ngày 10/11/2015. Tổng kim 

ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%. Tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu dưới 5%. 

Tốc độ tăng giá tiêu dùng dưới 5%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 31% 

GDP. Tỷ suất tiêu hao năng lượng trên một đơn vị GDP giảm 1,5% so với năm 2015.  
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-    Về kinh tế, năm 2016 sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, 

kinh doanh, tạo sự chuyển biến rõ nét về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí. 

Những điểm thuận lợi: 

-   TPP: Sau nhiều năm đàm phán, ngày 5/10/2015, các nước tham gia đàm phán Hiệp định TPP 

đã đạt được đồng thuận về tất cả các vấn đề tồn tại và chính thức tuyên bố việc kết thúc đàm 

phán. Ngày 5/11/2015, toàn văn Hiệp định (bản tiếng Anh) đã được các nước TPP công bố. 

Ngày 4/2/2016, các nước đã ký xác thực lời văn của Hiệp định, mở đường cho việc phê 

chuẩn Hiệp định theo quy trình pháp luật của từng nước. Cùng ngày, Bộ Công Thương đã 

công bố bản dịch tiếng Việt của Hiệp định. Việc gai nhập TPP đòi hỏi Việt Nam phải nâng 

cao năng lực cạnh tranh, hoàn thiện thể chế và năng lực thực thi pháp luật để thực hiện các 

cam kết trong TPP. Riêng về mở cửa thị trường, các nước tham gia Hiệp định nhất trí xóa bỏ 

cho nhau gần như toàn bộ thuế nhập khẩu theo lộ trình, từ đó tạo ra cơ hội kinh doanh đáng 

kể cho doanh nghiệp cũng như góp phần đảm bảo các lợi ích chính đáng của người tiêu 

dùng. Đây là cơ hội lớn để Việt Nam đổi mới mô hình hoạt động và cơ cấu tăng trưởng nền 

kinh tế vốn đang trì trệ, đồng thời giúp ta có thêm cơ hội để hoàn thiện môi trường kinh 

doanh theo hướng thông thoáng, minh bạch hơn, từ đó thúc đẩy cả đầu tư trong nước lẫn đầu 

tư nước ngoài. Cùng với đó, với các tiêu chuẩn cao về mở cửa thị trường của mình, Hiệp 

định TPP dự kiến cũng sẽ đem lại cơ hội đáng kể trong việc tiếp cận các thị trường tiên tiến, 

có dung lượng cao, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế cho tất cả các nước tham gia 

-    Theo các chuyên gia kinh tế, Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp 

định thương mại tự do Việt Nam - EU, Cộng đồng kinh tế ASEAN... là những tín hiệu tốt để 

thu hút các nguồn vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam. Bước sang 

năm 2016, khi nền kinh tế toàn cầu được cải thiện ít nhiều sẽ có tác động tích cực đến kinh 

tế Việt Nam. Ngoài ra, nếu trong năm 2016 giá dầu vẫn ở mức thấp, giá lương thực thực 

phẩm, nguyên liệu đầu vào như sắt thép và các kim loại khác cũng ở mức thấp sẽ tiếp tục tác 

động tích cực để giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp lĩnh vực 

sản xuất, chế biến, chế tạo. 

-    Khung pháp lý cho thị trường và cho công tác tái cấu trúc thị trường, đặc biệt là tái cấu trúc 

cho các công ty chứng khoán về cơ bản được hoàn thiện nên đây cũng là tiền đề rất quan 

trong để thúc đẩy TTCK trong thời gian tới.  

Những điểm khó khăn: 

-    Gia nhập TPP và các hiệp định thương mại khác bên cạnh những thuận lợi thì cũng đặt ra 

cho Việt Nam nhiều thách thức. Sức cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam còn rất yếu, cơ chế 

quản lý nền kinh tế còn nhiều yếu kém và thiếu sót, hiệu quả đầu tư công còn rất thấp, tỷ lệ 
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thất thoát đầu tư lớn là những vấn đề cần được giải quyết. Điều này đòi hỏi sự thay đổi lớn 

từ điều tiết kinh tế vĩ mô lẫn thay đổi nội tại mỗi doanh nghiệp, nếu không chính áp lực từ sự 

hội nhập này sẽ làm kinh tế Việt Nam đuối sức so với các thành viên khác trong các hiệp 

định đã ký kết. 

-    Những ngành còn khó khăn như kinh doanh bất động sản cao cấp; cơ khí chế tạo, các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ có cơ cấu sản phẩm và trình độ công nghệ lạc hậu; các doanh nghiệp nhà 

nước trì trệ, chậm đổi mới mô hình tổ chức và trang thiết bị, công nghệ và cả năng lực quản 

trị.  

-    Hệ thống ngân hàng vẫn đối diện với áp lực giảm nợ xấu và sở hữu chéo, nâng cao năng lực 

quản trị và chuẩn hóa các chỉ tiêu hoạt động theo chuẩn chung quốc tế và cam kết hội nhập.  

-    Sức cầu trong nước còn yếu, khả năng cạnh tranh, hiệu quả của nền kinh tế còn thấp. 

-    Việc xử lý nợ xấu ngân hàng và tái cấu trúc DNNN là vấn đề lớn và không thể xử lý ngay 

trong thời gian ngắn. 

-   Ngân sách nhà nước sẽ còn có nhiều khó khăn, yêu cầu chi cho mục tiêu ổn định kinh tế vĩ 

mô tăng nhưng nguồn thu có nhiều khó khăn. 

4.2 Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh: 

Trên cơ sở dự báo thị trường, quan điểm của ban điều hành tiếp tục đề xuất thận trọng và 
từng bước tìm cơ hội thị trường để tận dụng do đó Ban Tổng giám đốc đã xây dựng kế 
hoạch kinh doanh trên lượng vốn khả dụng hiện có của Công ty như sau: 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT Chỉ tiêu Thực hiện năm 
2014 

Thực hiện năm 
2015 

Kế hoạch năm 
2016 

I Doanh thu 23.797.870.536 25.753.185.737 58.615.000.000 
1 Môi giới 5.969.366.664 5.787.511.289 9.192.000.000 
2 Đầu tư 0 0 0 

3 Doanh thu khác  
(nguồn, tư vấn, …) 17.828.503.872 19.965.674.448 49.324.000.000 

II Chi phí 15.235.535.194 16.052.341.629 28.390.000.000 

1 Chi phí hoạt động 
KDCK 6.562.118.844 5.795.846.846 9.463.000.000 

2 Chi phí quản lý 8.763.416.350 10.256.494.783 18.927.000.000 
III Lợi nhuận khác 0 0  
IV Lãi/Lỗ     8.562.335.342 9.700.844.108 30.225.000.000 

 

5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: 

Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán không có ý kiến loại trừ và ý kiến chấp nhận 
từng phần. 
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IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY. 

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

Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, lãnh đạo và cán bộ nhân viên của Công ty cổ 
phần Chứng khoán Quốc Gia đã không ngừng cố gắng để đạt được kết quả với mức lợi 
nhuận hơn 9,7 tỷ đồng. Kết quả này phần nào phản ánh sự lãnh đạo đúng đắn của Ban 
Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty.  
 

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

Trong năm 2015, Ban Tổng giám đốc đã triển khai hoạt động kinh doanh theo đúng các 
quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty, các Nghị quyết, 
Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty. 
 

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

3.1 Công tác định hướng hoạt động: 
Năm 2016 Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng hoạt động, hỗ trợ sát 
sao hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu an toàn và hiệu quả, cụ hể: 
- Định hướng hoạt động đầu tư an toàn, tập trung hoạt động cốt lõi. 

- Định hướng hoạt động dịch vụ, nâng cao chất lượng các dịch vụ 
- Định hướng củng cố mô hình tổ chức, tăng cường đội ngũ nhân sự có chuyên môn cao. 
- Thực hiện đổi mới quản trị để nâng cao chất lượng quản lý điều hành nhằm đạt được 

mục tiêu kinh doanh 2016 
3.2 Công tác phát triển: 

- Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành phấn đấu đạt mức độ tăng trưởng về doanh 
thu và lợi nhuận như kế hoạch 2016 đã đề ra 

- Mở rộng thêm các ngành nghề kinh doanh và nâng cao hoạt động kinh doanh 
 

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY.  

1. Hội đồng quản trị: 

1.1 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:  
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STT Thành viên HĐQT Chức danh 
 

Số lượng 
CP sở hữu 

Tỉ lệ sở 
hữu 
CP  

Hình thức Chức danh nắm giữ tại công ty khác 

1 Ông Nguyễn Hải Dương Chủ tịch HĐQT 0 0 
Thành viên 
Điều hành 

 

2 Ông Trần Việt Anh Ủy viên HĐQT 13.500.000 90% 

Thành viên 
không trực 
tiếp điều 

hành 

Thành viên HĐQT - Công ty cổ phần Tập 
đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành 
Thành viên HĐQT - Công ty CP Bảo hiểm 
Hùng ương 
Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư phát 
triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi 
Thành viên HĐQT Công ty CP dịch vụ và xây 
dựng địa ốc Đất Xanh 
Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý nợ 
và khai thác Tài sản VAB 
 

3 Ông Nguyễn Đình Thọ Ủy viên HĐQT 
 
0 

 

 
0 

Thành viên 
độc lập 
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1.2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có 

1.3 Hoạt động của hội đồng quản trị 

Trong năm 2015, Hội đồng Quản trị luôn bám sát hoạt động thực tế của Công ty để đưa ra 
các chủ trương, quyết sách nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám 
đốc hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.  

Hội đồng Quản trị luôn theo sát Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện các chủ 
trương, nghị quyết và quyết định của Hội đồng Quản trị, của Đại hội đồng cổ đông Công 
ty.  

 Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị: 
 Năm 2015, Hội đồng Quản trị đã thực hiện 08 cuộc họp  

Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:  
ơ 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi 

họp tham 
dự 

Tỷ lệ Lý do  
không tham dự 

1 Ồng Nguyễn Hải Dương Chủ tịch HĐQT 8/8 100%  

2 Ông Trần Việt Anh Ủy viên HĐQT 8/8 100%  

3 Ông Nguyễn Đình Thọ Ủy viên HĐQT 8/8 100%  
 
    Nội dung và Quyết đinh/Nghị quyết các cuộc họp Hội đồng Quản trị, như sau: 

Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

1 
Số: 

16/2015/HĐQT-NQ 
29/1/2015 

- Thông qua chủ trương phê duyệt hạn mức kinh phí 
đầu tư bảo trì và nâng cấp hệ thống phần mềm giao 
dịch chứng khoán  

2 
Số: 

31/2015/HĐQT/NQ 
14/5/2015 

- Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối 
với Bà Vũ Cẩm La Hương 

3 
Số 35/2015/NQ-

ĐHCĐ 
27/5/2015 

- Thông qua báo cáo quản trị năm 2014 và định 
hướng quản trị năm 2015 

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
năm 2014  

- Thông qua kế hoạch kinh doanh 2015 của Công ty 
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 

năm 2014 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát 
năm 2015 

- Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị năm 
2014 và kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị năm 
2015 

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa 
chọn một công ty kiểm toán độc lập được ủy ban 
chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán báo 
cáo tài chính năm 2015 của Công ty 

- Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng 
khoán và nghiệp vụ giao dịch ký quỹ chứng khoán 
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cho công ty 

4 
Số:41/2015/HĐQT-

NQ 
27/5/2015 

- Thông qua chủ trương đăng ký thực hiện nghiệp vụ 
giao dịch ký quỹ. 

5 
Số: 

52/2015/HĐQT-NQ 
03/8/2015 

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng 
Giám đốc đối với ông Vũ Nhữ Thăng Long. 

6 
Số: 

79/2015/HĐQT-QĐ 
18/11/2015 

- Thông qua việc tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ 
Phó Tổng Giám đốc đối với ông Vũ Quang Vịnh. 

7 
Số: 

81/2015/HĐQT-NQ 
18/11/2015 

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng 
Giám đốc và chấm dứt hợp đồng lao động đối với 
bà Vũ Cẩm La Hương. 

8 
Số: 

87/2015/HĐQT-NQ 
28/12/2015 

- Thông qua chủ trương đàm phán thuê mặt bằng làm 
trụ sở Chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh. 

- Thông qua chủ trương chuyển địa điểm chi nhánh 
công ty tại TP Hồ Chí Minh sang địa điểm mới. 

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

- Ông Trần Việt Anh – Thành viên Hội đồng quản trị được phân công phụ trách công tác 
quản trị rủi ro trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia kể từ 
ngày 02/12/2013 theo Quyết định số 55/2013/HĐQT-QĐ ngày 02/12/2013 của Chủ tịch 
Hội đồng quản trị. 

- Ông Nguyễn Đình Thọ - Thành viên Hội đồng Quản trị không trực tiếp điều hành công 
việc tại Công ty. Tuy vậy, với việc duy trì chế độ báo cáo thường kỳ bằng hình thức văn 
bản, bằng dữ liệu điện tử các thành viên Hội đồng Quản trị đều nắm được tình hình hoạt 
động và đảm bảo công tác điều hành, chỉ đạo kịp thời với Ban Lãnh đạo Công ty. 

1.5 Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không  
1.6 Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. 

- Ông Nguyễn Hải Dương – Thạc sỹ Quản trị chuyên ngành Ngân hàng - Tài chính 
1.7 Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị 

Công ty trong năm: Không 
 

2. Ban kiểm soát 
  2.1 Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: 

 STT Họ và tên Vị trí Tỉ lệ sở hữu 
cổ phần của Công ty 

1 Nguyễn Thị Thu Hương Thành viên 

 

 
5% 

 
 
Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ 
chức và hoạt động của NSI cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật: 
- Thực hiện giám sát hoạt động và việc tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ 

Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành 
Công ty. 

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo 
NSI về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm. 

- Thường xuyên kiểm soát hoạt động sử dụng vốn của NSI, theo dõi luân chuyển vốn 
tài sản của NSI. 
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- Kiểm soát các báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và báo cáo năm, nhằm đánh giá 
tính hợp lý và chính xác của các số liệu tài chính trước khi đệ trình Hội đồng quản 
trị. 

- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty. 
- Các công việc khác theo quyết định của Hội đồng quản trị, quy định của Điều lệ 

Công ty. 
Trong năm 2015, Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của 
Hội đồng quản trị, Ban điều hành, đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận 
lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát của mình. 
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên 
quan đến định hướng của NSI, bám sát nhiệm vụ được giao. 
 

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

3.1 Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: 

STT Tên Chức vụ 
Thù lao 

(đồng/người/năm) 
I. Thù lao Hội đồng quản trị 
1 Nguyễn Hải Dương Chủ tịch HĐQT 260.000.000 
2 Nguyễn Đình Thọ Ủy viên HĐQT 12.000.000 
3 Trần Việt Anh Ủy viên HĐQT 12.000.000 
II. Thù lao Ban kiểm soát 
1 Nguyễn ThịThu Hương Thành viên 0 

 

STT Tên Chức vụ 
Lương 

( đồng/người/năm) 

Tiền lương của Ban Giám đốc 

1 Vũ Nhữ Thăng Long Phó Tổng Giám đốc 203.164.000 

2 Vũ Cẩm La Hương Phó Tổng Giám đốc 220.928.571 

3 Vũ Quang Vịnh Phó Tổng Giám đốc 21.428.571 

4 Nguyễn Lâm Tùng Giám  đốc chi nhánh 267.555.000 
 

3.2 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không 
3.3 Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không  
3.4 Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Trong năm 2015 Công ty không có 

nội dung nào chưa thực hiện theo các quy định của pháp luật về quản trị công ty. 
 

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
1. Ý kiến kiểm toán 
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Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty


