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I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin khái quát 

 Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam 

 Giấy CNĐKKD số : Giấy phép điều chỉnh số 45/GPĐC-UBCK do UBCK Nhà nước 

cấp ngày 20/12/2016, thay đổi vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư 

Việt Nam. 

 Vốn điều lệ  : 340.000.000.000đ 

 Vốn đầu tư của CSH : 340.000.000.000đ 

 Địa chỉ  : Tầng 1 tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. 

 Số điện thoại  : 04.35730073               

 Số fax  : 04.35730088 

 Website  : www.ivs.vn/www.ivs.com.vn  

 Mã cổ phiếu   : IVS 

Quá trình hình thành và phát triển 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam trước là Công ty Cổ phần Chứng khoán VNS 

được thành lập vào ngày 28 tháng 08 năm 2007 tại Quyết định số 69/UBCK-GPHĐKD do Ủy 

ban Chứng khoán Nhà nước cấp. 

Quyết định số 311/QĐ-SGDHN ngày 30/06/2011 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về 

việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu CTCP Chứng khoán VNS (nay là CTCP Chứng khoán Đầu 

tư Việt Nam) với mã cổ phiếu IVS. 

Thông báo số 551/TB-SGDHN ngày 25/07/2011 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về 

việc ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết của Công ty cổ phần Chứng khoán VNS, cổ 

phiếu của Công ty chính thức được giao dịch tại sàn HNX từ ngày 01/08/2011. 

Giấy phép điều chỉnh số 54/GPĐC-UBCK do UBCK Nhà nước cấp ngày 27/09/2011, Công ty 

đổi tên từ CTCP Chứng khoán VNS thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam. 

Giấy phép điều chỉnh số 45/GPĐC-UBCK do UBCK Nhà nước cấp ngày 20/12/2016, thay đổi 

vốn điều lệ Công ty từ 161tỷ đồng lên 340tỷ đồng. 

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

- Ngành nghề kinh doanh: Công ty thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh sau: 

1. Môi giới chứng khoán. 

2. Tư vấn đầu tư chứng khoán. 

3. Tự doanh chứng khoán. 

4. Lưu ký chứng khoán. 

- Địa bàn kinh doanh: Hội sở chính: Hà Nội và Chi nhánh: Hồ Chí Minh. 

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

- Mô hình quản trị: 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM -IVS 

 

2 

 

Công ty được tổ chức theo mô hình công ty cổ phần, đứng đầu là Đại hội Đồng cổ đông; Ban 

kiểm soát, Hội đồng quản trị; Ban giám đốc đứng đầu là Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám 

đốc và các phòng ban nghiệp vụ: 
 

1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của Công ty 

theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

Đại hội đồng cổ đông được tổ chức mỗi năm 01 lần theo Luật Doanh nghiệp và tổ chức các cuộc 

họp bất thường (nếu có). 

 

2. Ban kiểm soát (BKS): là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ do ĐHĐCĐ bầu ra để đảm bảo quyền 

lợi của Cổ đông và giám sát các hoạt động của Công ty theo Quy định của Pháp luật hiện hành. 

 

3. Hội đồng quản trị (HĐQT): là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để 

quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc 

thẩm quyền của ĐHĐCĐ. 

 

4. Ban giám đốc: Bao gồm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc có quyền quyết định, 

thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành. Ban giám 

đốc chịu sự giám sát và chịu trách nhiệm trước HĐQT và BKS, ĐHĐCĐ và pháp luật về toàn bộ 

hoạt động điều hành Công ty và việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. 

 

Phó Tổng giám đốc giúp việc cho Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành một số lĩnh 

vực hoạt động theo sự  phân công và ủy quyền của Tổng Giám đốc.
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4. Định hướng phát triển 

- Các mục tiêu năm 2016: 

+ Tập trung phát triển hoạt động môi giới và các sản phẩm tiện ích; 

+ Phát triển khách hàng tổ chức và cá nhân nước ngoài 

+ Nâng cao tiềm lực tài chính; 

+ Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin; 

+ Thực hiện đầy đủ nguyên tắc kiểm soát và quản trị rủi ro.   

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

+ Trở thành Công ty Chứng khoán hàng đầu Việt Nam. 

+ Mở rộng và phát triển mạng lưới trên toàn quốc và ra thị trường nước ngoài đặc biệt là khu 

vực Châu Á. 

+ Chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, chuyên nghiệp đội ngũ cán bộ 

nhằm nâng cao chất lượng phục vụ. 

- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: Tham gia xây dựng hình ảnh 

Công ty văn minh, lịch sự; CBNV thân thiện hòa đồng. Tham gia các chương trình ủng hộ từ thiện, 

giáo dục…; các chương trình thể thao, ca nhạc của ngành… 

5. Các rủi ro:  

Năm 2016 kinh tế Việt Nam được coi là điểm sáng thu hút đầu tư trong và ngoài nước. 

Trong năm 2016  những điểm mạnh có thể giúp cho nền kinh tế Việt Nam tiếp tục đà tăng trưởng 

vững chắc là: (1) thị trường nội địa và nội khối ASEAN; (2) Nguồn lực lớn cùng xu hướng dịch 

chuyển của các Doanh nghiệp FDI; (3) hàng loạt các hiệp định thương mại FTA khác Việt Nam đã 

ký kết như với EU, EAEU...; (4) Chính phủ Việt Nam hướng tới mục tiêu là trở thành một Chính 

phủ kiến tạo và phục vụ thay vì điều hành nền kinh tế bằng mệnh lệnh hành chính. 

TTCK năm 2016 có bước tiến đáng kể, chỉ số VN-Index tăng khoảng 15% trong năm 2016 

và là năm tăng trưởng tích cực nhất. Chỉ số này đã thiết lập mức điểm cao nhất kể từ năm 2008 khi 

chạm đến mốc 692,17 điểm vào ngày 29/09/2016. Trong khi đó, sàn HNX-Index không có nhiều 

biến động nếu xét theo năm nhưng tính từ mức đáy 72,15 điểm so với đỉnh 88 điểm chỉ số này cũng 

tăng trưởng  22%. Có rất nhiều cổ phiếu tăng giá mạnh trong năm 2016 vừa qua với mức tăng từ 

100% - 300%. 

Trên cơ sở đánh giá một cách tổng quan, IVS nhận thấy các rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động 

kinh doanh của Công ty như sau: 
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- Rủi ro chiến lược:  

Là rủi ro liên quan đến công tác hoạch định, xây dựng và thực hiện các chiến lược của IVS. Rủi ro 

chiến lược không chỉ ảnh hưởng ngắn hạn đến hoạt động của Công ty và còn ảnh lớn đến sự tồn tại 

của IVS vì vậy HĐQT và Ban giám đốc luôn bám sát những diễn biến của thị trường chứng  khoán, 

biến động của nền kinh tế trong và ngoài nước, tình hình chính trị… đề từ đó có được quyết sách 

phù hợp, có được sự điều chỉnh quy mô công ty phù hợp với quy mô của thị trường đảm bảo an toàn 

cho Công ty.  

- Rủi ro hoạt động:  

Đây là những rủi ro được sinh ra do các nhân tố như đội ngũ nhân viên, hệ thống công nghệ của 

công ty, các tác động khách quan khác. Rủi ro này bao gồm cả những nguyên nhân khách quan và 

nguyên nhân chủ quan.  

Để hạn chế thấp nhất rủi ro này IVS đã thực hiện đầy đủ các nguyên tắc về kiểm soát rủi ro, quản trị 

rủi ro. Bên cạnh đó IVS chú trọng vào đầu tư công nghệ hiện đại, phần mềm giao dịch tiên tiến có 

độ an toàn cao, giao dịch online… Mặt khác đào tạo nâng cao nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp 

cho CBNV, tuân thủ nghiêm các quy trình đã được ban hành… Vì vậy trong năm 2016 IVS đã 

không để xảy ra rủi ro nào nghiệm trọng. 

- Rủi ro tín dụng:  

Là rủi ro mà CTCK có khả năng không thu được nợ hoặc khách hàng không thực hiện nghĩa vụ hợp 

đồng.  

Trong tình hình hiện tại thì giao dịch ký quỹ vẫn được coi là một công cụ cạnh tranh và hỗ trợ cho 

cuộc đua giành thị phần môi giới vì vậy việc tuân thủ quy trình giao dịch ký quỹ, cập nhập danh 

sách danh mục, theo dõi và đôn đốc thu nợ là một biện pháp hữu hiện để quản lý rủi ro này.  

- Rủi ro thanh toán: 

Đó là việc Công ty bị thiếu hụt số dư tiền hay chứng khoán trên tài khoản để thanh toán cho các 

giao dịch trong ngày. Rủi ro này phát sinh là do Công ty cho phép khách hàng sử dụng đòn bẩy tài 

chính cao mà chưa đặt nặng yêu cầu quản trị rủi ro cũng như việc cân đối nguồn tiền thực tế để 

thanh toán.  

Năm 2016 với tiềm lực tài chính cộng thêm với sự tuân thủ và thận trọng IVS đảm bảo không phát 

sinh rủi ro về thanh toán, tài khoản của khách hàng được tạo điều kiện đối đa trong giao dịch… 

- Rủi ro thanh khoản của thị trường: 
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Khi thanh khoản của thị trường biến động bất thường và đột ngột sẽ ảnh hưởng đến Công ty chứng 

khoán đặc biệt là các nghiệp vụ tự doanh, ký quỹ và các dịch vụ hỗ trợ tài chính khác.  

Có thể thấy rủi ro thị trường là rủi ro biến động, không loại bỏ hoàn toàn vì vậy để kiểm soát tốt rủi 

ro này IVS đã chú trọng đào tạo đội ngũ nhân sự phân tích chuyên nghiệp về phân tích, về dự báo, 

về đánh giá….nhằm đưa ra phương án phòng ngừa hiệu quả. 

- Rủi ro tuân thủ: 

Là rủi ro liên quan đến việc tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định, quy trình của Công ty. 

Các biện pháp đảm bảo thực hiện tốt rủi ro tuân thủ là: cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật mới, 

đào tạo hướng dẫn. Tiếp đến tuân thủ đúng các bước, trình tự trong các quy trình nghiệp vụ, phân 

định rõ trách nhiệm của từng bộ phận. Tiếp đến ứng dụng tối đã công nghệ thông tin sẽ hạn chế tối 

đa rủi ro có thể. 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NĂM 2016 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Cùng với những khởi sắc của nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam 

nói riêng, trong năm 2016 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cùng toàn thể CBNV Công ty Cổ phần 

Chứng khoán Đầu tư Việt Nam tiếp tục nỗ lực xây dựng và khẳng định thương hiệu IVS trên thị 

trường chứng khoán. Trong năm 2016 IVS đã đạt được những thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực 

sau: 

1.1. Trước tiên phải kể đến sự thành công của IVS trong việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 

161tỷ lên 340tỷ. 

Với số vốn trên IVS sẽ thực hiện thêm nghiệp vụ mới là bảo lãnh phát hành, mở rộng quy mô cho 

vay ký quỹ, phát triển đầu tư tự doanh và nâng cấp công nghệ thông tin. Đồng thời  với sự ủng hộ 

của các đối tác chiến lược mới IVS tự tin tiếp tục thâm nhập và khai thác mạnh vào thị trường 

Trung Quốc, Hồng Kông và Nhật Bản. 

1.2. Hoạt động môi giới và phân tích đầu tư: 

Hoạt động môi giới IVS trong năm 2016 diễn ra rất sôi động và khả quan. IVS vẫn duy trì được 

lượng khách hàng lớn, khách hàng thân thiết trong nhiều năm qua thông qua việc thực hiện nhiều 

giải pháp: chính sách chăm sóc khách hàng; sản phẩm dịch vụ đa dạng, ưu đãi; nguồn vốn đảm bảo; 

đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tình. Tính đến ngày 31/12/2016 IVS đạt gần 25 nghìn tài 

khoản bao gồm nhiều tổ chức doanh nghiệp lớn. 

Một lĩnh vực quan trọng khác của IVS năm 2016 là ưu tiên phát triển khách hàng Trung Quốc, 

Hồng Kông, Đài Loan. Năm 2016 IVS đã tổ chức tiếp đón, hội thảo và ra mắt nhiều đoàn NĐT là 

doanh nghiệp, doanh nhân lớn Trung Quốc đại lục – là cổ đông chiến lược của IVS: Tập đoàn Tài 

chính Puban –Trung Quốc; Tập đoàn Nhật Phát Hàng Châu; Lãnh đạo tỉnh Chiết Giang Sinvo 

Group; Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Triết Giang – Trung Quốc. 
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Song song với việc giữ các khách hàng truyền thống, IVS từng bước đi theo hướng Quản lý tài sản 

cho các tổ chức niêm yết và OTC. Cung cấp các sản phẩm roadshow cho Doanh nghiệp, từng bước 

đưa khách hàng về giao dịch tại công ty.  

Trong năm, Ban giám đốc IVS đã có chuyển thăm Đất Nước Nhật Bản, để tìm kiếm các cơ hội hợp 

tác, tìm các con đường đi trước đón đầu xu hướng thị trường, kết quả là ngày 17/02/2017 IVS và 

Công ty cổ phần Chứng khoán Nhật Bản (JSI) đã có ký kết thỏa thuận hợp tác mở ra các hướng đi 

mới cho công ty về phát triển khách hàng Nhật Bản.  

Thị phần khách hàng nội địa hiện nay của IVS có nhiều hạn chế, IVS xác định được lợi thế của 

mình là việc phát triển khách hàng Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan. 

Ngoài ra, Công tác quản trị rủi ro luôn được kiểm soát chặt chẽ và thực hiện theo đúng các quy định 

của Công ty và các cơ quan quản lý. 

1.3. Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp: 

Hoàn thiện các hợp đồng đã ký với SCIC, thu hồi công nợ còn tồn đọng. Tổ chức triển khai phương 

án bán đấu giá các hợp đồng SCIC theo phương thức án hiệu quả, tiết kiệm. Doanh thu nghiệp vụ tư 

vấn trong năm đạt gần 2 tỷ đồng. 

1.4. Hoạt động tự doanh: 

Cuối năm 2016, IVS mới hoàn thành việc tăng vốn vì vậy hoạt động đầu tư tự doanh còn ở mức 

khiêm tốn. Doanh thu tự doanh chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh thu của IVS. 

1.5. Hoạt động tài chính kế toán: 

Hoạt động tài chính kế toán đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính của công tác tài chính kế toán theo 

đúng quy định của pháp luật và định hướng phát triển của Công ty. Thường xuyên theo dõi và giám 

sát chặt chẽ các chi phí phát sinh trong toàn Công ty theo đúng kế hoạch và định mức chi phí đã 

được phê duyệt, kịp thời có những đề xuất kiến nghị và tham mưu  theo hướng cắt giảm chi phí 

trong bối cảnh thị trường chứng khoán năm 2016. 

1.6. Hoạt động công nghệ thông tin: 

Công nghệ thông tin được coi là nhân tố quan trọng hàng đầu tạo nên sự thành công của IVS. Công 

ty đã phối hợp với nhà cung cấp phần mềm Hàn Quốc đưa ra nhiều tính năng ưu việt nhằm hỗ trợ 

tối đa Nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư đến từ Trung Quốc. IVS đã phát triển các phần mềm 

iMobile, iPro, iWeb đa ngôn ngữ gồm tiếng:Việt,Trung,Anh,Hàn giúp Nhà đầu tư trong và ngoài 

nước hiện thực hóa lợi nhuận của mình.  

IVS đã kết hợp với Công ty Vietstock xây dựng website, trang Công cụ Đầu tư hiện đại, đa ngôn 

ngữ gồm tiếng:Việt, Trung, Anh, nhằm phân tích và cung cấp dữ liệu doanh nghiệp một cách nhanh 

và chính xác nhất. 

2. Kết qủa kinh doanh: 
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Các chỉ tiêu tài chính năm 2016 của IVS đều giảm so với năm 2015. Cụ thể như sau: 

Stt Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 
Tăng 

trưởng (%) 

1 Tổng tài sản 230,566,080,099 346,387,571,607 33.44% 

2 Vốn chủ sở hữu 168,195,580,495 342,436,163,074 55.88% 

3 Vốn điều lệ 161,000,000,000 340,000,000,000 52.65% 

4 Doanh thu thuần 307.884.57.518 25,890,540,154 -18.92% 

5 Lợi nhuận trước thuế 6,892,699,291 168,338,394 -3934.55% 

6 Lợi nhuận sau thuế 5,396,498,299 97,431,048 -5438.79% 

7 EPS (đồng/cổ phiếu) 335 3 -11066.67% 

8 Giá trị sổ sách (đồng) 10,447 10,072 -3.73% 

2. Tổ chức và nhân sự  

2.1- Danh sách Ban điều hành: 

Ông Đoàn Ngọc Hoàn  - Tổng giám đốc 

Ông Bùi Quang Kỷ  - Phó Tổng giám đốc 

Ông Đinh Thế Lợi  - Phó Tổng giám đốc 

+ Ông Đoàn Ngọc Hoàn – Tổng giám đốc: 

- Họ và tên: Đoàn Ngọc Hoàn 

- Giới tính: Nam 

- Chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc  

- Ngày sinh: 19/04/1974 

- Địa chỉ thường trú: 19 Lô 6, ĐTM Trung Yên, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà nội 

- Số CMND/Hộ chiếu: 012636462   Ngày cấp 24/10/2003 Nơi cấp: CA Hà Nội 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế 

Stt Chỉ tiêu 
Kế hoạch 

(Đã điều chỉnh) 
Thực hiện % 

1 Tổng Doanh thu 27,250,000,000 25,890,540,154 95% 

2 Tổng Chi phí 24,550,000,000 25,722,201,760 105% 

3 Lợi nhuận sau thuế 2,160,000,000 97,431,048 5% 
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- Quá trình công tác:  

* Từ năm 1995 - 2000 Phó trưởng phòng Kế toán, Trưởng phòng Điện toán  Ngân 

hàng TMCP Châu Á – Thái Bình Dương 

* Từ năm 2000 – T5/2007 Phó Trưởng Ban thông tin Tổng hợp, Trưởng phòng Thông 

tin và CNTH, Giám đốc Trung tâm Thông tin và CNTH 

Công ty Tài chính Dầu Khí PVFC 

* Từ T6/2007 - nay Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 

Chứng khoán Đầu tư Việt Nam 

- Số cổ phần hiện đang nắm giữ: 1.500.000 cổ phần 

+ Ông Bùi Quang Kỷ – Phó Tổng giám đốc: 

- Họ và tên: Bùi Quang Kỷ 

- Giới tính: Nam 

- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc  

- Ngày sinh: 02/02/1972 

- Địa chỉ thường trú: Thụy Dương, Thái Thụy, Thái Bình 

- Số CMND/Hộ chiếu: 0150929871 Ngày cấp: 18/12/2009  Nơi cấp CA Thái Bình 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

- Quá trình công tác:  

* Từ năm T6/1998 –T12/2004 Nhân viên Kế toán, Kế toán trưởng từ tháng  9/2001 Công ty 

Hecnytransportion 

* Từ T1/2005 – T1/2007 Kế toán trưởng Công ty TNHH Thương mại sản xuất thiết bị 

và máy tính 

* Từ T1/2007 – T12/2009 Phó phòng Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán, Phó phòng 

Pháp chế và Kiểm soát nội bộ kiêm Quyền trưởng ban Kiểm 

soát Nội bộ Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Việt 

* Từ T1/2010-T2/2011 

* Từ T3/2011-T3/2016 

* Từ T3/2016- đến nay 

Kế toán trưởng CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam 

Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng 

Phó Tổng Giám đốc 

- Số cổ phần hiện đang nắm giữ: Không 

+ Ông Đinh Thế Lợi – Phó Tổng giám đốc: 

- Họ và tên: Đinh Thế Lợi 

- Giới tính: Nam 

- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc  
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- Ngày sinh: 21/08/1980 

- Địa chỉ thường trú: Phòng 402, Nhà N1, Khu 7,2ha Vĩnh Phúc, Ba Đình Hà Nội 

- Số CMND/Hộ chiếu: 100720160, Ngày cấp: 05/07/2007, Nơi cấp: Quảng Ninh 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

- Quá trình công tác:  

* Từ năm 2009 – 2010 Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương 

* Từ năm 2010 - 2013 Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh 

* Từ năm 2013 - 2015 Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình 

* Từ năm 2015 - 2016 

* Từ T8/2016 - T11/2016 

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Hưng Thịnh 

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM 

* Từ T12/2016 đến nay Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư 

Việt Nam 

- Số cổ phần hiện đang nắm giữ: Không 

 

2.2- Những thay đổi trong ban điều hành:  

- Số lượng cán bộ, nhân viên.  

Đối tượng 

 

Số lượng 

người có 

CCHN/ tổng 

số người làm 

việc tại thời 

điểm đầu năm 

Số lượng 

người có 

CCHN thôi 

làm việc cho 

công ty trong 

năm 

Số lượng 

người có 

CCHN 

tuyển mới 

trong năm 

Số lượng 

người có 

CCHN/tổng 

số người làm 

việc tại thời 

điểm cuối 

năm 

Số CCHN 

của người 

có CCHN 

cuối năm 

Ban Giám đốc 4/4   4/4 4 

Bộ phận môi giới 6/12 4/5 4/4 6/11 6 

Bộ phận tự doanh 6/6   6/6 6 

Bộ phận bảo lãnh 

phát hành      

Bộ phận tư vấn 

đầu tư chứng 

khoán 6/6 1/1 1/1 6/6 6 

Bộ phận khác 2/11 1/2 2/2 3/11 3 

Tổng số 24/39 6/8 7/7 25/38 25 
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Trong năm 2016 IVS đã thực hiện đầy đủ các chế độ, quyền  lợi cho người lao động. Và để đạt 

được kết quả kinh doanh của năm 2016 IVS cũng đã xây dựng cơ chế lương gắn với kết quả kinh 

doanh nhằm tạo động lực phát triển cho mỗi CBNV. 

Bên cạnh đó các họat động dã ngoại, nghỉ hè, du xuân đều được IVS tổ chức đều đặn hàng năm, 

coi đây là cơ hội để CBNV có thể tái tạo sức lao động, đoàn kết, gắn bó. 

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

a) Các khoản đầu tư lớn:    

b) Các công ty liên kết:  

4. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 % tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản 230,566,080,099 346,387,571,607 33.44% 

Doanh thu thuần 30,788,457,518 25,890,540,154 -18.92% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 6,790,415,328 143,660,572 -4626.71% 

Lợi nhuận khác 102,283,963 24,677,822 -314.48% 

Lợi nhuận trước thuế 6,892,699,291 168,338,394 -3994.55% 

Lợi nhuận sau thuế 5,396,498,299 97,431,048 -5438.79% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 3% 
  

 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

Các chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Ghi chú 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

 Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

TSLĐ/Nợ ngắn hạn 

 Hệ số thanh toán nhanh: 

TSLĐ - Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

 

2.88 

 

0.28 

 

25 

 

25 

 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

 Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

 Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

 

27% 

37% 

 

1.14% 

1.15% 
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Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

 Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán     

Hàng tồn kho bình quân 

 Doanh thu thuần/Tổng tài sản  

 

 

 

 

13.4% 

 

 

 

 

7.55% 

 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần 

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu  

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 

 Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 

. . . . . . . . . 

 

1.75% 

3.20% 

2.30% 

2.21% 

 

0.38% 

0.03% 

0.03% 

0.56% 

 

 

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

a) Cổ phần: 34.000.000 (Ba mươi tư triệu) cổ phần phổ thông.   

b) Cơ cấu cổ đông: Cơ cấu cổ đông tại ngày 08/03/2017 (do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt 

Nam cung cấp): 

Stt Cổ đông Số cổ phần Sở hữu Tỷ lệ sở hữu 

I Trong nước 17.449.750 51.32% 

1 Cá nhân 10.997.080 32.34% 

2 Tổ chức 6.452.670 18.98% 

II Nước ngoài 16.550.250 48.68% 

1 Cá nhân 16.550.250 48.68% 

2 Tổ chức   

  Tổng cộng 34.000.000  100% 

  

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: 

Chỉ tiêu Đầu năm Tăng Giảm Cuối năm 

1. Vốn đầu tư CSH 161.000.000.000 179.000.000.000  340.000.000.000 

2. Thặng dư vốn cổ phần     

3. Vốn CSH khác     
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4. Cổ phiếu quỹ     

5. Chênh lệch đánh giá 

lại tài sản 

    

6. Chênh lệch tỷ giá hối 

đoái 

    

7. Quỹ đầu tư phát triển 899.541.098 269.824.915  1.169.366.013 

8. Quỹ dự phòng tài 

chính 

899.541.098 269.824.915  1.169.366.013 

9. Các quỹ khác thuộc 

vốn CSH 

    

10. Lợi nhuận chưa phân 

phối 

5.396.498.299 97.431.048 5.396.498.299 97.431.048 

 

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ:  

e) Các chứng khoán khác:     

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty 

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu: 

6.2. Tiêu thụ năng lượng: 

6.3. Tiêu thụ nước:  

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không có. 

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: 

không có. 

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động 

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động: đến ngày 31/12/2016 IVS có 

38 người, mức lương bình quân là: 9.050.000đ/người. 

 b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: tuân thủ 

số giờ lao động/ngày và số ngày làm việc/tuần. CBNV nữ được nghỉ các chế độ trước và sau thai 

sản. Chế độ nghỉ mát, vui chơi được chú trọng.... 

c) Hoạt động đào tạo người lao động 

- Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho CBNV mới. 

- Nâng cao ki năng, giao tiếp ứng xử cho CBNV. 

- Đào tạo các chứng chỉ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu phát triển. 

- Tham gia các khóa tập huấn, hội thảo của UBCK, Sở GDCK và các lớp nghiệp vụ. 

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương 
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- Tham gia hỗ trợ các đoàn thể tại địa phương. 

- Tham gia các phong trào của ngành. 

6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN 
 

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

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

Cùng với những khởi sắc của nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam 

nói riêng, trong năm 2016 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cùng toàn thể CBNV Công ty Cổ phần 

Chứng khoán Đầu tư Việt Nam tiếp tục nỗ lực xây dựng và khẳng định thương hiệu IVS trên thị 

trường chứng khoán. Trong năm 2016 IVS đã đạt được những thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực 

sau: 

1. Trước tiên phải kể đến sự thành công của IVS trong việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 

161tỷ lên 340tỷ. 

Với số vốn trên IVS sẽ thực hiện thêm nghiệp vụ mới là bảo lãnh phát hành, mở rộng quy mô cho 

vay ký quỹ, phát triển đầu tư tự doanh và nâng cấp công nghệ thông tin. Đồng thời  với sự ủng hộ 

của các đối tác chiến lược mới IVS tự tin tiếp tục thâm nhập và khai thác mạnh vào thị trường 

Trung Quốc, Hồng Kông và Nhật Bản. 

2. Hoạt động môi giới và phân tích đầu tư: 

Hoạt động môi giới IVS trong năm 2016 diễn ra rất sôi động và khả quan. IVS vẫn duy trì được 

lượng khách hàng lớn, khách hàng thân thiết trong nhiều năm qua thông qua việc thực hiện nhiều 

giải pháp: chính sách chăm sóc khách hàng; sản phẩm dịch vụ đa dạng, ưu đãi; nguồn vốn đảm bảo; 

đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tình. Tính đến ngày 31/12/2016 IVS đạt gần 25 nghìn tài 

khoản bao gồm nhiều tổ chức doanh nghiệp lớn. 

Một lĩnh vực quan trọng khác của IVS năm 2016 là ưu tiên phát triển khách hàng Trung Quốc, 

Hồng Kông, Đài Loan. Năm 2016 IVS đã tổ chức tiếp đón, hội thảo và ra mắt nhiều đoàn NĐT là 

doanh nghiệp, doanh nhân lớn Trung Quốc đại lục – là cổ đông chiến lược của IVS: Tập đoàn Tài 

chính Puban –Trung Quốc; Tập đoàn Nhật Phát Hàng Châu; Lãnh đạo tỉnh Chiết Giang Sinvo 

Group; Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Triết Giang – Trung Quốc. 

Song song với việc giữ các khách hàng truyền thống, IVS từng bước đi theo hướng Quản lý tài sản 

cho các tổ chức niêm yết và OTC. Cung cấp các sản phẩm roadshow cho Doanh nghiệp, từng bước 

đưa khách hàng về giao dịch tại công ty.  

Trong năm, Ban giám đốc IVS đã có chuyển làm việc tại Nhật Bản, để tìm kiếm các cơ hội hợp tác, 

tìm các con đường đi trước đón đầu xu hướng thị trường, kết quả là ngày 17/02/2017 IVS và Công 

ty cổ phần Chứng khoán Nhật Bản (JSI) đã có ký kết thỏa thuận hợp tác mở ra các hướng đi mới 

cho công ty về phát triển khách hàng Nhật Bản.  

Thị phần khách hàng nội địa hiện nay của IVS có nhiều hạn chế, IVS xác định được lợi thế của 

mình là việc phát triển khách hàng Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan. 

Ngoài ra, Công tác quản trị rủi ro luôn được kiểm soát chặt chẽ và thực hiện theo đúng các quy định 

của Công ty và các cơ quan quản lý. 

3. Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp: 
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Hoàn thiện các hợp đồng đã ký với SCIC, thu hồi công nợ còn tồn đọng. Tổ chức triển khai phương 

án bán đấu giá các hợp đồng SCIC theo phương thức án hiệu quả, tiết kiệm. Doanh thu nghiệp vụ tư 

vấn trong năm đạt gần 2 tỷ đồng. 

4. Hoạt động tự doanh: 

Cuối năm 2016, IVS mới hoàn thành việc tăng vốn vì vậy hoạt động đầu tư tự doanh còn ở mức 

khiêm tốn. Doanh thu tự doanh chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh thu của IVS. 

5. Hoạt động tài chính kế toán: 

Hoạt động tài chính kế toán đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính của công tác tài chính kế toán theo 

đúng quy định của pháp luật và định hướng phát triển của Công ty. Thường xuyên theo dõi và giám 

sát chặt chẽ các chi phí phát sinh trong toàn Công ty theo đúng kế hoạch và định mức chi phí đã 

được phê duyệt, kịp thời có những đề xuất kiến nghị và tham mưu theo hướng cắt giảm chi phí 

trong bối cảnh thị trường chứng khoán năm 2016. 

6. Hoạt động công nghệ thông tin: 

Công nghệ thông tin được coi là nhân tố quan trọng hàng đầu tạo nên sự thành công của IVS. Công 

ty đã phối hợp với nhà cung cấp phần mềm Hàn Quốc đưa ra nhiều tính năng ưu việt nhằm hỗ trợ 

tối đa Nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư đến từ Trung Quốc. IVS đã phát triển các phần mềm 

iMobile, iPro, iWeb đa ngôn ngữ gồm tiếng:Việt, Trung, Anh, Hàn giúp Nhà đầu tư trong và ngoài 

nước hiện thực hóa lợi nhuận của mình.  

IVS đã kết hợp với Công ty Vietstock xây dựng website, trang Công cụ Đầu tư hiện đại, đa ngôn 

ngữ gồm tiếng:Việt, Trung, Anh, nhằm phân tích và cung cấp dữ liệu doanh nghiệp một cách nhanh 

và chính xác nhất. 

2. Tình hình tài sản:  

Cuối năm 2016 Tổng tài sản của IVS là 346.3tỷ đồng, tăng 33.4% so với năm 2015. Mức tăng này 

là do trong năm 2016 IVS đã phát hành thành công cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 161 tỷ đồng lên 340 

tỷ đồng. 

Tình hình vay và nợ phải trả: Hiện không có các khoản vay và nợ phải trả là khoản thanh toán bù 

trừ cho 02 Sở. 

Chênh lệch tỷ giá: không ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của Công ty 

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

Trong năm 2016 IVS duy trì ổn định về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý; tập trung và đào tạo 

nâng cao chất lượng đội ngũ giỏi chuyên môn nghiệp vụ. 

Trong năm 2016 yêu cầu tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc quản trị rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả 

giám sát mọi mặt hoạt động.  

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: 

-  Tập trung phát triển hoạt động môi giới và các dịch vụ tiện ích. 

- Ưu tiên phát triển khách hàng nước ngoài: Trung Quốc, Hồng Kông và Nhật Bản. 

- Đẩy mạnh hoạt động đầu tư tự doanh sau khi tăng vốn. 

- Nâng cao tiềm lực tài chính, hiên đại hóa cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin.. 
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- Thực hiện đầy đủ nguyên tắc kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro  

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có): không có. 

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty 

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

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

- Họat động giao dịch: Hoạt động môi giới IVS vẫn tiếp tục phát triển theo chiều sâu, tập trung vào 

nâng cao chất lượng phục vụ cho khách hàng dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, mức độ tự động 

hóa cao.  

IVS chú trọng phát triển các dịch vụ gia tăng cho khách hàng, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận 

tối đa các công cụ tài chính theo quy định của pháp luật. 

Trong năm 2016 cùng với các giải pháp tích cực của thị trường, IVS cũng đã ban hành những chính 

sách môi giới phù hợp để thu hút khách hàng, thu hút nhân lực có tiềm năng gia tăng doanh thu môi 

giới. 

Tính đến ngày 31/12/2016, số lượng tài khoản đạt gần 25 nghìn tài khoản bao gồm nhiều tổ chức 

doanh nghiệp lớn.   

Trong năm 2016 mọi giao dịch chứng khoán với khách hàng đều được kiểm sóat chặt chẽ, nhân 

viên đảm bảo có tư cách, đạo đức nghề nghiệp tốt, tuân thủ đúng các nguyên tắc về giao dịch chứng 

khoán. Luôn đảm bảo về mặt số lương, thời gian.. với các đợt triển khai, test hệ thống của các Sở và 

Trung tâm lưu ký. 

- Họat động đầu tư: IVS thực hiện đầu tư trên cơ sở thận trọng, hiệu quả. Đối với mỗi họat động tư 

đều được đánh giá và xin ý kiến của HĐQT trên cơ sở đã phân tích, đánh giá đầy đủ các thông tin 

liên quan. 

- Họat động kinh doanh nguồn vốn: Nguồn vốn luôn được tập trung đảm bảo đầy đủ nhu cầu của 

Công ty. IVS luôn chú trọng phân tích các ngân hàng tiềm lực, thực hiện theo đúng quy trình để 

đảm bảo an toàn vốn. Công tác kiểm sóat nội bộ được tăng cường để đảm bảo an toàn, hợp lệ từ 

khâu thỏa thuận, lập hợp đồng, gửi tiền đi, nhận tiền về và lưu trữ hợp đồng, chứng từ. 

- Họat động tư vấn: IVS vẫn là khách hàng lớn của Tổng Công ty kinh doanh vốn Nhà nước SCIC. 

IVS được khách hàng đánh giá cao chất lượng dịch vụ cũng như thái độ, phong cách chuyên nghiệp. 

- Hoạt động đầu tư và phát triển Công nghệ thông tin: CNTT được coi là nhân tố quan trọng hàng 

đầu tạo nên sự thành công của IVS. Hệ thống công nghệ thông tin được đầu tư hiện đại, đội ngũ cán 

bộ chuyên sâu luôn đảm bảo cho hệ thống giao dịch toàn Công ty luôn thông suốt, có khả năng xử 

lý mọi tình huống phát sinh và hạn chế, ngăn chặn được các lỗi phát sinh. 

- Hoạt động tài chính kế toán: Hoạt động tài chính kế toán đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính của 

công tác tài chính kế toán theo đúng quy định của pháp luật và định hướng phát triển của Công ty. 

Thường xuyên theo dõi và giám sát chặt chẽ các chi phí phát sinh trong toàn Công ty theo đúng kế 

hoạch và định mức chi phí đã được phê duyệt, kịp thời có những đề xuất kiến nghị và tham mưu. 

- Hoạt động công bố thông tin: IVS là công ty niêm yết vì vậy hoạt động công bố thông tin luôn kịp 

thời, đảm bảo tính minh bạch, phản ánh trung thực, đầy đủ các thông tin liên quan đến toàn bộ hoạt 

động của Công ty theo quy định. 
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- Hoạt động Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro: đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong toàn 

bộ mọi hoạt động của Công ty, kịp thời đưa ra các đề xuất cần thiết nhằm hạn chế rủi ro phát sinh 

trong từng hoạt động nghiệp vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về tiền và chứng khoán cho các nhà đầu 

tư. 

- Họat động truyền thông: Thông qua hoạt động truyền thông, thương hiệu chứng khoán IVS ngày 

nay tiếp tục được khách hàng biết đến như là một thương hiệu Công ty chứng khoán hàng đầu của 

Việt Nam. Mặc dù hoạt động kinh doanh trong năm không thuận lợi nhưng Công ty vẫn tiếp tục duy 

trì và củng cố mối quan hệ với báo chí - truyền hình như đăng bài; thực hiện phóng sự; đăng ảnh, tin 

trên các đầu báo có lượng phát hành lớn; giữ mối quan hệ tốt với các phóng viên, báo, đài và hoạt 

động PR ngày càng chuyên nghiệp hơn trong các việc tổ chức các sự kiện lớn của Công ty. Trong 

năm hoạt động PR của Công ty đã chú trọng hơn đến các hoạt động truyền thông nội bộ nhằm củng 

cố và tạo môi trường làm việc lành mạnh, gắn kết hơn giữa CBNV và Công ty. 

- Hoạt động Chi nhánh IVS Hồ Chí Minh:  

Thị trường khó khăn, IVS Hồ Chí Minh dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban giám đốc Hội sở đã tiến 

hành tái cấu trúc bộ máy theo hướng gọn nhẹ, năng động. Bên cạnh đó có nhưng chính sách ưu tiên 

cho Chi nhánh phát triển, thu hút khách hàng lớn. Vì vậy năm 2016 Chi nhánh đã hoàn thành được 

kế hoạch năm. 

 

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

Ban giám đốc của Công ty đã có những chỉ đạo, điều hành tất cả các mặt hoạt động của Công ty 

một cách sát sao, kịp thời và đúng đắn. Ban giám đốc đã có những báo cáo kịp thời về  tình hình 

kinh doanh của Công ty để HĐQT có những thay đổi trong chiến lược kinh doanh phù hợp với thực 

tế của thị trường. 

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

- Tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2017 được Đại hội cổ đông thông qua. 

- Tăng cường hoạt động quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính, duy trì hoạt động ổn định và tạo 

sự phát triển bền vững. 

- Triển khai các phương án đồng bộ để sử dụng nguồn vốn sau phát hành hiệu quả và tăng trưởng. 

- Tập trung nguồn lực phát triển một số hạng mục tạo thanh khoản và doanh thu cho Công ty. 

- Sáp nhập Công ty Chứng khoán Nhật Bản vào IVS nhằm đa dạng khách hàng, tăng tiềm lực tài 

chính và kêu gọi đầu tư. 

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY. 

1. Hội đồng quản trị 

a) Cơ cấu Hội đồng quản trị: 

1. Ông Nguyễn Duy Toại   - Chủ tịch HĐQT 

2. Ông Đoàn Ngọc Hoàn  - Phó chủ tịch HĐQT 

3. Ông Xiang Qing Song  - Phó chủ tịch HĐQT  

4. Ông Lê Văn Minh   - Thành viên HĐQT 
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5. Ông Hoàng Đức Hiền   - Thành viên HĐQT 

6. Ông Nguyễn Duy Thao   - Thành viên HĐQT 

7. Ông Wang Shao Hua  - Thành viên HĐQT 

8. Ông Chen Bin   - Thành viên HĐQT 

9. Ông Liu He Li   - Thành viên HĐQT 

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 

Stt 
Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Chức vụ tại công ty 

(nếu có) 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ 

1 Ông Nguyễn Duy Toại Chủ tịch HĐQT 1.019.500 2.99% 

2 Ông Đoàn Ngọc Hoàn 

Phó chủ tịch HĐQT 

kiêm Tổng giám đốc 
1.500.000 4.41% 

3 Ông Liu He Li Thành viên HĐQT 1.500.000 4.41% 

4 Ông Xiang Qing Song Phó chủ tịch HĐQT  1.200.000 3.53% 

5 Ông Nguyễn Duy Thao Thành viên HĐQT 479.400 1.41% 

6 Ông Lê Văn Minh Thành viên HĐQT 300.000 0.88% 

7 Ông Chen Bin Thành viên HĐQT 300.000 0.88% 

8 Ông Hoàng Đức Hiền Thành viên HĐQT 0 0 

9 Ông Wang Shao Hua Thành viên HĐQT 0 0 

 

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Tiểu ban Quản trị rủi ro bao gồm Ông Hoàng Đức Hiền – 

Trưởng tiểu ban Quản trị rủi ro. Ông Đoàn Ngọc Hoàn – Thành viên. Ông Nguyễn Hữu Bình – 

Thành viên. 
 

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: 
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Stt 
Số Quyết định, 

Nghị quyết Ngày Nội dung 

1 
01/2016/QĐ-

HĐQT.IVS 
04/01/2016 Quy chế lương năm 2016 

2 
02/2016/QĐ-

HĐQT.IVS 
22/01/2016 

Thông qua các nội dung và chương trình Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2016 

3 
03/2016/QĐ-

HĐQT.IVS 
01/04/2016 Sửa đổi điều lệ Công ty năm 2016 

4 
04/2016/QĐ-

HĐQT.IVS 
07/04/2016 Mua cổ phần của Công ty quản lý quỹ Bông Sen 

5 
05/2016/QĐ-

HĐQT.IVS 
09/05/2016 Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chứng 

6 
06/2016/QĐ-

HĐQT.IVS 
25/06/2016 Phân công công việc trong Ban giám đốc 

7 
07/2016/QĐ-

HĐQT.IVS 
05/07/2016 Cử cán bộ đi công tác nước ngoài 

8 
08/2016/QĐ-

HĐQT.IVS 
09/08/2016 Cử cán bộ đi công tác nước ngoài 

9 
09/2016/QĐ-

HĐQT.IVS 
10/08/2016 

Thông qua tiêu chí và danh sách lựa chọn nhà đầu tư chiến 

lược 

10 
10/2016/QĐ-

HĐQT.IVS 
26/10/2016 Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016 

11 
11/2016/QĐ-

HĐQT.IVS 
26/10/2016 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

12 
12/2016/QĐ-

HĐQT.IVS 
01/11/2016 Cử cán bộ đi công tác nước ngoài 

13 
13/2016/QĐ-

HĐQT.IVS 
01/11/2016 Thành lập Phòng Nguồn vốn và cho vay ký quỹ 

14 
14/2016/QĐ-

HĐQT.IVS 
01/11/2016 Bổ nhiệm cán bộ 

15 
15/2016/QĐ-

HĐQT.IVS 
04/11/2016 Quyết định đầu tư tự doanh 

16 
16/2016/QĐ-

HĐQT.IVS 
18/11/2016 Cử cán bộ đi công tác nước ngoài 

17 
17/2016/QĐ-

HĐQT.IVS 
18/11/2016 Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

18 
18/2016/QĐ-

HĐQT.IVS 
25/11/2016 Quyết định đầu tư tự doanh 
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d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Hiện HĐQT có 06 thành 

viên độc lập không điều hành là: 

Ông Lê Văn Minh    - Thành viên HĐQT 

Ông Hoàng Đức Hiền   - Thành viên HĐQT 

Ông Wang Shao Hua    - Thành viên HĐQT 

Ông Xiang Qing Song   - Thành viên HĐQT 

Ông Chen Bin    - Thành viên HĐQT 

Ông Liu He Li    - Thành viên HĐQT 

e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Tiểu ban Quản trị rủi ro được thành lập ban 

giúp việc cho Hội đồng quản trị trong việc xây dựng và giám sát hệ thống quản trị rủi ro trong 

Công ty. 

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

thành viên HĐQT đã tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm. 

2. Ban Kiểm soát 

a) Ban kiểm soát:  

Ông Trần Công Văn    - Trưởng ban 

Bà Lã Thị Hường   - Thành viên 

Bà Lê Thị Huệ     - Thành viên 

Stt 
Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Chức vụ tại công ty 

(nếu có) 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

1 Ông Trần Công Văn Trưởng ban 0 0 

2 Bà Lã Thị Hường Thành viên 0 0 

3 Bà Lê Thị Huệ Thành viên 0 0 

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: 

Năm 2016 Ban kiểm soát đã tổ chức định kỳ hàng quý, đột xuất theo vụ việc và theo giấy mời của 

HĐQT để tiến hành kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của 

Công ty, cụ thể: 

- Kiểm tra tính tuân thủ, hợp pháp trong quản lý điều hành của Ban giám đốc, lãnh đạo các 

Khối/phòng/ban. 

- Kiểm tra trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành các Nghị quyết, Quyết định, văn bản của HĐQT 

và Ban giám đốc của phù hợp với Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cũng như các văn bản 

hướng dẫn riêng. 

- Thẩm định báo cáo tài chính Quý/Năm. 
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- Kiểm tra nội dung và thời hạn của việc Công bố thông tin. 

- Kiểm tra trình tự giải quyết các thắc mắc của khách hàng… 

STT Số biên bản Ngày Nội dung 

1 01/2016/BB-

BKS-IVS 

05/03/2016 Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm 

tóan. 

2 02/2016/BB-

BKS-IVS 

10/07/2016 Đánh giá báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2016 

3 03/2016/BB-

BKS-IVS 

05/10/2016 Đánh giá tình hình hoạt động của IVS trong Quý III 

năm 2016 

4 03/2016/BB-

BKS-IVS 

28/12/2016 Tổng kết tình hình hoạt động IVS  trong năm 2016 

 

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

soát 

a) Trong năm 2016 các khoản thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát đều thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: 
  

Stt Họ và tên Chức vụ Thù lao/tháng Ghi chú 

1 Ông Nguyễn Duy Toại Chủ tịch HĐQT 15.000.000  

2 Ông Đoàn Ngọc Hoàn 

Phó chủ tịch HĐQT kiêm 

Tổng giám đốc 
5.000.000  

3 Ông Xiang Qing Song Phó chủ tịch HĐQT  5.000.000  

4 Ông Lê Văn Minh Thành viên HĐQT 5.000.000  

5 Ông Hoàng Đức Hiền Thành viên HĐQT 5.000.000  

6 Ông Nguyễn Duy Thao Thành viên HĐQT 5.000.000  

7 Ông Wang Shao Hua Thành viên HĐQT 5.000.000  

 






































































