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MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH 

   

Kết quả kinh doanh (VNĐ) Năm 2008 Năm 2009

Doanh thu thuần 
  

2.957.776.105 
  

21.952.438.991 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán 
  

164.448.438 
  

6.606.604.876 

Tổng lợi nhuận trước thuế 
  

231.713.077 
  

6.648.956.335 

Lợi nhuận sau thuế 
  

203.555.114 
  

5.467.480.062 

   

Bảng cân đối tài sản Năm 2008 Năm 2009

Tổng tài sản (VNĐ) 
  

87.667.342.809 
  

99.970.812.213 

Vốn điều lệ (VNĐ) 
  

53.000.000.000 
  

53.000.000.000 

Tổng số lượng cổ phiếu bình quân gia quyền đang lưu hành 5.300.000 cp 5.300.000 cp 

Vốn chủ sở hữu (VNĐ) 53.203.555.114   53.371.035.176  

   

Các chỉ tiêu khác Năm 2008 Năm 2009

Cơ cấu tài sản 
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 89,55% 93,90% 

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 10,45% 6,10% 

Cơ cấu nguồn vốn   

Nợ phải trả/Tổng tài sản 39,34% 46,66% 

Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản 60,66% 53,34% 

 
  

Tỷ suất lợi nhuận Năm 2008 Năm 2009

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 0,23% 5,47% 

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 0,38% 10,25%

Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ 0,38% 10,32% 
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Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 6,88% 24,91% 

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu 118 1032 

 

 

I/ GIỚI THIỆU CÔNG TY 

Ngày  04 tháng 09 năm 2008, SJCS được 

cấp giấy phép hoạt động với hai loại hình 

kinh doanh là Môi giới và Tư vấn đầu tư 

chứng khoán; vốn điều lệ là 53 tỷ đồng. 

Được ra đời trong bối cảnh đỉnh điểm của 

khủng hoảng tài chính toàn cầu được đánh 

giá là tồi tệ nhất trong vòng hơn một thế kỷ 

qua, và SJCS chỉ là một tân binh với số vốn 

điều lệ khiêm tốn, chưa có khách hàng, thị 

phần và tên tuổi, nên việc duy trì guồng 

máy để tồn tại, tạo cơ hội phát triển trong 

tương lai là mục tiêu hàng đầu của SJCS. 

Bước sang năm 2009, bức tranh kinh tế của 

thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có 

phần nào sáng sủa và lạc quan hơn nhờ vào 

sự đồng tâm hiệp lực của các chính phủ, 

nhất là chính phủ của các quốc gia đầu tàu 

về kinh tế thế giới. Bằng biện pháp thông 

qua các gói kích thích kinh tế, bóng ma của 

cuộc khủng hoảng đã mờ dần đi, song rải 

rác những khoảng tối mới lại xuất hiện đã 

tiếp tục làm lu mờ bức tranh kinh tế toàn 

cầu mặc dù trong năm 2009 đã xuất hiện 

nhiều điểm sáng. 

Dù gặp muôn vàn khó khăn trong năm 

2009, với 02 hoạt động Dịch vụ môi giới 

chứng khoán và Tư vấn tài chính doanh 
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nghiệp, SJCS củng đã đạt được nhiều kết quả hoạt động đáng khích lệ.  

 

 

CÁC MỐC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY: 
  
04/09/2008 SJCS chính thức đi vào hoạt động theo Giấp phép số 97/UBCKNN cấp ngày 

04/09/2008 với vốn điều lệ ban đầu là 53 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 18A, 

Đinh Tiên Hoàng, Phường Dakao, Quận 1,  thành phố Hồ Chí Minh. 

25/9/2008 SJCS được công nhận là thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán theo 

Giấy chứng nhận số 98/GCNTVLK ngày 25/09/2008. 

 
05/12/2008 

SJCS được công nhận là thành viên giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán 

Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 99/QĐ-SGDHCM của Sở Giao dịch 

Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày 05/12/2008.  

06/02/2009 SJCS được công nhận là thành viên giao dịch của Trung tâm Giao dịch Chứng 

khoán Hà Nội (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) theo Quyết định số 

35/QĐ-TTGDHN do Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp ngày 

06/02/2009. 

28/07/2009 Công ty được chấp thuận là thành viên giao dịch trực tuyến tại SGDCK thành phố 

Hồ Chí Minh theo Quyết định số: 77/QĐ – SGDHCM ngày 28/07/2009. 
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 Một số thành tựu đạt được: 

 Tổng doanh thu: 21,24 tỷ đồng 

 Lơi nhuận sau thuế: 5,5 tỷ đồng 

 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn: 10,4 % 

 Tỷ lệ chia cổ tức 2009: 10 % 

 Dịch vụ môi giới chứng khoán 

Các sản phẩm, dịch vụ môi giới: 

o Môi giới chứng khoán niêm yết và chưa niêm yết; 

o Lưu ký, quản lý sổ cổ đông; 

o Cẩm cố chứng khoán; 

o Ứng trước tiền bán chứng khoán; 

o Đại lý và ủy thác đấu giá (IPO) 

o Cung cấp dịch vụ đặt lệnh và truy vấn tài khoản qua hệ thống “Call Center”; 
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o Thông báo kết quả giao dịch trong ngày qua SMS, điện thoại, email, website sau 

mỗi phiên giao dịch. 

 Tư vấn tài chính doanh nghiệp 

Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp của SJCS gặp rất nhiều khó khăn, muốn phát 

triển phải đầu tư và có chiến lược lâu dài. Một số hạn chế của SJCS: 

+ Chưa thực hiện được nghiệp vụ bảo lãnh phát hành (vốn điều lệ phải đạt 165 tỷ 

đồng); 

+ Chưa thực hiện được nghiệp vụ xác định giá trị doanh nghiệp. 

+ Thương hiệu chưa thuyết phục được khách hàng; 

+ Đội ngũ tư vấn còn mõng, tính đồng đội chưa cao. 

 Các dịch vụ tư vấn 
o Tư vấn niêm yết; 

o Tư vấn cô phần hoá; 

o Tư vấn phát hành; 

o Tư vấn đấu giá; 

o Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; 

o Tư vấn tái cơ cấu doanh nghiệp 

o Tư vấn tổ chức đại hôi cổ đông 

 

 Kết quả đạt được: 
 Số lượng hợp đồng đã thực hiện: 6 hợp đồng 

 Doanh thu hoạt động tư vấn: 192,5 triệu đồng 
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II/ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 

1. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2009 

Việt nam, sau 3 năm liên tiếp tốc độ tăng trưởng GDP trên 8%, và kết thúc chuổi tăng trưởng 

cao là năm 2008 với mức tăng trưởng giảm xuống chỉ còn 6,23%, thì năm 2009 GDP đạt mức 

5,32%, cao hơn mức dự doán  2,9 – 3,4%  , là dấu hiệu khá lạc quan cho nền kinh tế. 

Ngày 15/1/2009, Chính phủ đã thông qua gói kích cầu 17.000 tỷ đồng cho các doanh nghiệp 

bằng cách bù lãi suất 4% cho khoản vay vốn lưu động từ các ngân hàng thương mại. Gói kích 

cầu bù lãi suất khoản vay này không áp dụng cho các khoản vay để nhập khẩu hàng tiêu dùng 

chưa thiết yếu, vay để kinh doanh chứng khoán, tài chính, ngân hàng, hoặc vay vốn để trả nợ 

(đảo nợ) các hợp đồng tín dụng khác. Thời điểm thực hiện từ đầu 2009. Thời hạn hỗ trợ lãi 

suất tối đa không quá 12 tháng. 

Ngày 6/2/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 27/2009/TT-BTC hướng dẫn thực hiện 

việc giãn thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân. Việc giãn thuế thu nhập cá nhân – sau  sau một 

thời gian dài chờ đợi và gây nhiều tranh cãi kể từ cuối năm 2008 – cuối cùng đã được ban 

hành hướng dẫn cụ thể vào đầu tháng 2. Không chỉ thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển 

nhượng vốn trong đó có chuyển nhượng chứng khoán được giãn mà các khoản thu nhập từ 

kinh doanh và tiền lương tiền công cũng được giãn nộp với thời hạn 5 tháng.  

Như vậy một khoản tiền tương đương với số thuế thu nhập được giãn sẽ được giữ lại chưa 

phải nộp cho ngân sách, và tất nhiên, sẽ có tác dụng hỗ trợ thu nhập, kích thích tiêu dùng. Dựa 
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trên những nội dung hướng dẫn của việc giãn thuế thu nhập cá nhân này thì có thể coi đây là 

một thông tin tích cực, kích cầu nền kinh tế. 

Bên cạnh biện pháp giãn thuế này là Ngân hàng Nhà nước cho phép các ngân hàng thương 

mại được tăng dư nợ vay lên đến 30%, tập trung đẩy mạnh vào cho vay tiêu dùng, đã góp phần 

tạo lực kích cầu khá lớn cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân. 

Để giải quyết cội rễ bài toán thâm thủng mậu dịch, tạo nguồn thu ngoại tệ bằng biện pháp kích 

thích xuất khẩu hàng hoá, hỗ trợ tỷ giá cho các doanh nghiệp xuất khẩu, ngày 23/3/2009 Ngân 

hàng Nhà nước tăng biên độ dao động tỷ giá lên 5%. Việc tăng biên độ tỷ giá lên 5% mà thực 

chất giảm giá VND tối đa 2% so với mức hiện tại. Động thái chủ động này của chính phủ 

được đánh giá là khá hợp lý và tích cực, tăng sức cạnh tranh hàng hoá Việt Nam trên trường 

quốc tế, hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu, giảm áp lực thâm thủng cán cân thanh toán, từng 

bước ổn định thi trường ngoại hối. 

Sau hàng loạt các biện pháp quyết liệt chống suy giảm tăng trưởng kinh tế của chính phủ lần 

lược được tung ra vào nhưng thời điểm hợp lý đã phát huy tác dụng. Một số chỉ tiêu tham 

khảo: 

 Tăng trưởng kinh tế năm 2009 đạt 5,32%, được đánh giá là nền kinh tế có tốc độ tăng 

trưởng cao trong khu vực và trên thế giới; 

 Chỉ số CPI khống chế ở mức 6,88%, thấp hơn mức dự kiến là 7%; 

 FDI vào Việt Nam đạt 21,48 tỷ USD, vượt mục tiêu đề ra là 20 tỷ USD; 

 Thị trường chứng khoán đã có sự thay đổi đáng kể: 

-  VN-index rơi xuống đáy 235,5 điểm vào thời điểm 24/02/2009 và phục hồi dần lên cao nhất 

624,1 điểm vào ngày 22/10/2009 – tăng 165%; 

-  Ha-index từ đáy 78,06 điểm vào ngày 24/02/2009 và đạt đỉnh cao nhất 218,38 điểm vào 

ngày 22/10/2009 – tăng 179,76%. 

-  Các công ty niêm yết trước kia bị đưa vào diện bị cảnh báo, dần dần lấy được thế cân bằng, 

lần lượt được đưa ra khỏi danh sách; 
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-  Giai đoạn bán tháo cổ phiếu để thoái vốn của các nhà đầu tư nước ngoài đã chấm dứt, mà 

thay vào đó là sự quay trở lại thị trường chứng khoán; 

- Tâm lý hoảng loạn của nhà đầu tư trong nước dần được ổn định, chấm dứt tâm lý bán cổ 

phiểu bằng mọi giá để thoát khỏi thị trường. 

- Giá trị giao dịch chứng khoán bình quân hằng ngày trên cả hai sàn đã cải thiện đáng kể, từ 

tổng mức 400-500 tỷ đồng ngày vào cuối năm 2008 đã tăng dần ổn định trên cả 02 sàn giao 

dịch trong năm 2009, bình quân dao động 2500-3000 tỷ đồng ngày, có thời điểm trên 4.000 tỷ 

đồng 

          III/ TỔ CHỨC NHÂN SỰ 

 

 Cơ cấu tổ chức của công ty: 

- Hội đồng quản trị 

- Ban Kiểm Soát 

- Ban Tổng giám đốc và Đội ngũ nhân sự chủ chốt 

- Chính sách nhân viên 

- Thay đổi nhân sự 

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Các thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2009 và vào ngày lập báo cáo này như sau: 
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Bà Huỳnh Thị Bích Ngân Chủ tịch  Thông qua ngày 23.1.2010 

Ông Huỳnh Anh Tuấn Uỷ Viên Thông qua ngày 23.1.2010 

Bà Nguyễn Hồng Trang  Uỷ Viên Thông qua ngày 23.1.2010 

Ông Phạm Quang Anh Uỷ Viên Thông qua ngày 23.1.2010 

 

- Bà Huỳnh Thị Bích Ngân _ Chủ tịch HĐQT 

         Bà Ngân là người sáng lập SJC. 

- Ông Huỳnh Anh Tuấn _ Ủy Viên HĐQT 

Ông Huỳnh Anh Tuấn đã tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế TP.HCM, chuyên ngành 

Tài chính – Ngân hàng và Đại học Luật TP.HCM. Ngoài ra, ông Tuấn còn được cấp các chứng 

nhận và chứng chỉ hoạt động của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt nam. 

Trước khi tham gia thành lập Công ty CP Chứng khoán SJC, ông Huỳnh Anh Tuấn là 

Trợ lý Tổng Giám đốc của Công ty TNHH MTV Chứng khoán ACB, kiêm Giám đốc Chi 

nhánh Thị Nghè của Công ty TNHH MTV Chứng khoán ACB. Với nhiều năm hoạt động 

trong lĩnh vực chứng khoán Việt nam, ông Tuấn được biết đến như một chuyên gia có nhiều 

kinh nghiệm và thành đạt. Ông Tuấn đã từng tư vấn cho hàng loạt các tổ chức, đem lại hiệu 

quả đầu tư cao. 

- Bà Nguyễn Hồng Trang _ Ủy viên HĐQT 

           Bà Nguyễn Hồng Trang tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP. HCM chuyên ngành Ngoại 

thương, Thạc sỹ  Kinh tế phát triển tại Viện Khoa học Xã hội The Hague-Hà lan. Bà đã tham 

gia thành công cuộc thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khóan của Ủy Ban chứng 

khóan Nhà nước. 
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           Trước khi tham gia thành lập Công ty CP Chứng khoán SJC, bà đã có hơn 10 năm kinh 

nghiệm trong lĩnh vực tài chính – đầu tư. Bà đã giữ các chức vụ Phó Trưởng phòng Kinh tế và 

Phó Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM, chịu trách nhiệm 

thẩm định và đề xuất Ủy Ban nhân dân Thành phố phê duyệt các dự án đầu tư quy mô lớn của 

các doanh nghiệp trong  và ngoài nước. Sau đó bà Trang gia nhập Công ty CP Chứng khoán 

Gia Quyền với vị trí Giám đốc Tư vấn tài chính doanh nghiệp, đã tiến hành thành công một 

loạt hợp đồng tư vấn cổ phần hóa, tái cấu trúc doanh nghiệp, tăng vốn, tư vấn phát hành trái 

phiếu ... cho các công ty thành viên của Tập đoàn Dệt May (như Tổng Công ty Phong Phú, 

Dệt Nam Định...), Công ty Tín nghĩa, Công ty cổ phần Sài Gòn Sân bay (SGA), Công ty Lạc 

Việt 

- Ông Phạm Quang Anh _ Ủy viên HĐQT 

Ông Anh tham gia công tác tài chính từ năm 1997. Trước khi gia nhập SJC, ông Anh từng giữ 

các chức vụ Phó giám đốc công ty kiểm toán DNP, phó tổng giám đốc công ty Ngọc Phong. 

Ngoài ra ông Anh còn tham gia nhiều công tác tư vấn cho nhiều tổ chức trong và ngoài nước. 

Ông Anh tốt nghiệp cao học kinh tế năm 2003.  

2. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 

 
Hàng năm, cuộc họp của Hội đồng quản trị phần lớn đều được tổ chức thông qua việc trao đổi 

bằng email, lấy ý kiến bằng văn bản, tổ chức họp bất thường.  Các thành viên Hội đồng quản 

trị vẫn thường xuyên trao đổi với nhau đê thông báo, thảo luận về tình hình hoạt động của 

Công ty nhằm đưa ra những quyết định kịp thời nhất định hướng cho Ban điều hành. 

Hội đồng quản trị có hai người là thành viên độc lập, không kiêm nhiệm các chức danh điều 

hành của Công ty, gồm: Bà Nguyễn Hồng Trang, Ông Phạm Quang Anh. Cơ cấu thành viên 

Hội đồng quản trị với hai  thành viên độc lập không điều hành bảo đảm cho Hội đồng quản trị 

độc lập với Ban điều hành và tập trung vào định hướng, nghiên cứu chiến lược phát triển dài 

hạn của Công ty. 
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Thù lao của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định hàng năm căn 

cứ trên đề xuất của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trong năm 2009, chi phí cho các thành viên 

Hội đồng quản trị khoảng 200 triệu VND.  

 

3. BAN KIỂM SOÁT 
 

Ban Kiểm soát của Công ty bao gồm ba thành viên theo quy định của Điều lệ Công ty, bao 

gồm các ông/bà: 

- Ông Lý Thanh Tùng– Trưởng ban 

- Ông Lê Xuân Vinh – Thành viên 

- Bà Hồ Lệ Hoài Mai – Thành viên 

Trong năm 2009, Ban Kiểm soát đã xem xét toàn diện hoạt động của công ty cũng như đã làm 

việc trực tiếp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc để nắm rõ hơn tình hình hoạt động của 

công ty, phục vụ cho việc báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp thường niên năm 

2010. Nhìn chung, hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm vừa qua đã có những bước 

tiến triển tốt mặc dù kết quả chưa cao. Tuy nhiên, Công ty đã tăng trưởng được thị phần và 

tiếp tục khẳng định thương hiệu SJCS  trong hoàn cảnh thị trường khó khăn và cạnh tranh gay 

gắt. Báo cáo tài chính năm 2009 đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm tra công nhận và 

Ban Kiểm soát hoàn toàn thống nhất với các số liệu này. 

 

Hoạt động của bộ phận Kiểm soát nội bộ cũng góp phần quan trọng trong việc bảo đảm sự 

tuân thủ pháp luật của Công ty và nhân viên Công ty và hỗ trợ hoạt động cho Ban Kiểm soát 

rất tốt. 

4. ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 

PHÒNG MÔI GIỚI 
 

Ông Hồ Đức Toàn                                              
Giám đốc 

 
PHÒNG PHÂN TÍCH – TƯ VẤN 

 
Ông Lê Xuân Vinh                                               
Giám đốc 
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PHÒNG KỸ THUẬT 

 
Ông Nguyễn Hồng Bảo Định                               
Giám đốc 

 
PHÒNG KẾ TOÁN 

 
Trần Khánh Dư                                                     
Kế toán trưởng 
 

 
BAN KIỂM SOÁT 

Ông Lý Thanh Tùng                                             
Trưởng Ban kiểm soát 

 

 
 

5. CHÍNH SÁCH NHÂN VIÊN 
 
Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động: 

 

- Tổng số nhân viên đang làm việc cho SJC  cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2009 là 30 

người. Toàn bộ cán bộ nhân viên đều được hưởng đầy đủ các chính sách bảo hiểm xã 

hội và bảo hiểm y tế. Thu nhập bình quân của nhân viên đạt 5.000.000 

đồng/người/tháng. Các thành viên của Ban Giám đốc được hưởng thu nhập bao gồm 

lương, thưởng như mọi cán bộ nhân viên, ngoài ra không có quyền lợi gì khác. 

- Trong năm công ty không có sự thay đổi nhân sự chủ chốt. 
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                    IV/ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG 

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ _ BAN KIỂM SOÁT 
  

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm sóat được trình bày chi tiết tại mục 

cơ cấu tổ chức. 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phần cả thành viên 

HĐQT tại ngày lập báo cáo tháng 

Họ và tên 
 

(Tên giao dịch đối với tổ chức) 
CMND/ĐKKD Quốc tịch 

Số lượng CP 
sở hữu  

tại ngày 
30/01/2010 

Tỷ lệ 

I-THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ     
1. Huỳnh Thị Bích Ngân 
          Chủ tịch HĐQT 022231514 Việt Nam 

 
529.000 9,98%

2. Huỳnh Anh Tuấn 
          TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 351970173 Việt Nam 

 
276.440 5,22%

3. Nguyễn Hồng Trang 
         TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 023323004 Việt Nam 

 
264.470 4,99%

4. Công ty CP Ngọc Phong 
        Thành viên HĐQT 
Đại diện: Ông Phạm Quang Anh 
        - Thành viên HĐQT 

5003000299 
Sở KH-
ĐT 

Long An 
528.940 9,98%

Tổng cộng   1.598.850 30,17% 
II. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT     

1. Lý Thanh Tùng 022946823 Việt Nam
 

50.000 0,94%
2. Hồ Lệ Hoàng Mai 024371546 Việt Nam - 0%
3. Lê Xuân Vinh 024793732 Việt Nam - 0%
Tổng cộng   50.000 0,94% 

 
2. THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 
Họ và tên 

 
 

CMND Quốc tịch 

Số lượng 
CP sở hữu 

tại ngày 
30/01/2010 

Tỷ lệ 
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1. Huỳnh Anh Tuấn 
          TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 351970173 Việt Nam       276.440  5,22%
2. Nguyễn Hồng Trang 
         TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 023323004 Việt Nam       264.470  4,99%
Tổng cộng           540.910  10,21%

 
3. KẾ TOÁN TRƯỞNG 

 
Họ và tên 

 
 

CMND Quốc tịch 

Số lượng CP 
sở hữu  
tại ngày 

30/01/2010 

Tỷ lệ 

1. Trần Khánh Dư 023619933 Việt Nam                 -    0%
Tổng cộng                     -    0%

 
IV/ BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM  
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