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GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ CỦA BẠN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT



Trở thành định chế tài chính tin cậy cho doanh nghiệp 

và nhà đầu tư thông qua các dịch vụ tài chính, môi giới 

chứng khoán, tư vấn tài chính doanh nghiệp, bảo lãnh 

phát hành và các dịch vụ ngân hàng đầu tư khác.

Với phương châm là “GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ CỦA BẠN”, 

VCSC cam kết mang lại cho khách hàng giải pháp tài 

chính đa dạng, giá trị tối đa và sự tăng trưởng bền vững 

cho các nhà đầu tư và cổ đông của Công ty.

TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG

Tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp.

Chất lượng dịch vụ cung cấp được xác định là tiêu chí 

đầu tiên trong quá trình phục vụ khách hàng.

Lợi ích của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu, 

thành công của khách hàng chính là thành công của 

Công ty.

Sự sáng tạo của các cá nhân và kỹ năng làm việc theo 

nhóm luôn được khuyến khích. 

Cung cấp và phát triển các sản phẩm dịch vụ tài 

chính đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng.

Phát huy tối đa năng lực sáng tạo của đội ngũ nhân 

sự trong việc tạo ra giá trị hiệu quả kinh tế cho 

khách hàng.

Mang lại giá trị ngày càng tăng cho người lao động 

và cổ đông của Công ty.





I. THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THÔNG DIỆP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Kính thưa Quý cổ đông, 

Năm 2009 khởi đầu với nhiều khó khăn do chịu 
ảnh hưởng từ cuộc đại suy thoái kinh tế toàn 
cầu diễn ra trong năm 2008. Môi trường kinh tế 
nhiều biến động đã ảnh hưởng rất nhiều đến 
thị trường tài chính nói chung và thị trường 
chứng khoán nói riêng trong năm vừa qua.

Trong hoàn cảnh đó, VCSC đứng trước nhiều 
thử thách khi thực hiện triển khai kế hoạch 
hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, với những 
kết quả đạt được về mặt doanh thu, lợi nhuận 
cũng như thành công trong việc nâng cao hình 
ảnh và thương hiệu của VCSC trên thị trường, 
chúng ta đã khẳng định được khả năng đương 
đầu và thích ứng linh hoạt với tình hình thực 
tiễn, đây là một yếu tố then chốt tạo đà phát 
triển trong tương lai.

Đặc biệt trong năm 2009, VCSC đã tư vấn thành 
công cho hàng loạt các thương vụ mua bán và 
sáp nhập lớn, chưa có tiền lệ, diễn ra trên thị 
trường tài chính Việt Nam. Với kinh nghiệm 
có được, VCSC tin tưởng rằng hoạt động Tư 
vấn Tài chính Doanh nghiệp và các loại hình 
dịch vụ ngân hàng đầu tư vẫn sẽ là thế mạnh 
của Công ty trong những năm tới, đây cũng 
là chiến lược phát triển dài hạn mà những cổ 
đông sáng lập đã đề ra. 

Năm 2009 khép lại với rất nhiều thành công 
đối với VCSC và năm 2010 đã bắt đầu với nhiều 
mục tiêu, kế hoạch mới được đặt ra. Với tiềm 
lực và khả năng của mình, chúng tôi tin rằng 
năm 2010 sẽ là năm tiếp tục tạo đà cho sự phát 
triển lâu dài của VCSC trong tất cả các lĩnh vực 
hoạt động của mình.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi gửi lời cảm ơn 
đến tất cả các Quý Khách hàng, đối tác, Quý 
nhà đầu tư, Quý Cổ đông của VCSC. Chúng 
tôi hy vọng rằng trong thời gian tới, cùng với 
những nguồn lực sẵn có, Công ty sẽ tiếp tục 
thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã 
đặt ra trong năm 2010 và đưa Công ty phát 
triển bền vững trong tương lai.   
                                        
    Trân trọng,

NGUYỄN THANH PHƯỢNG
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

“Năm 2009, VCSC hoàn thành vượt mức kế hoạch 94% về doanh thu và 35% về lợi 
nhuận, khẳng định thương hiệu uy tín trên thị trường tài chính Việt Nam, đặc biệt 
là trong hoạt động Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp.“
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II. TỔNG QUAN

      

 1.   THÔNG TIN CHUNG

2.   MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG

3.   HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

4.   CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG
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Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT 

Tên tiếng Anh : VIET CAPITAL SECURITIES JSC

Tên viết tắt : VCSC

Trụ sở chính : 67 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM

Điện thoại : (84 8) 3914 3588 

Fax : (84 8) 3914 3209

Website : www.vcsc.com.vn

Email : info@vcsc.com.vn

Giấy phép thành lập    : Số 68/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 06/11/2007

Trụ sở chính

67 Hàm Nghi, Quận 1, Tp. HCM  

T:  (84 8) 3914 3588

F: (84 8) 3914 3209

Sàn giao dịch

136 Hàm Nghi, Quận 1, Tp. HCM 

T:  (84 8) 3914 3588

F: (84 8) 3914 3209

Chi nhánh Hà Nội 

18 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

T:  (84 4) 6262 6999

F: (84 4) 6278 2688 

1. THÔNG TIN CHUNG

2. MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG
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3. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

MÔI GIỚI TRONG NƯỚC

 •	 Tư vấn đầu tư.

 Tư vấn mua bán cổ phiếu niêm yết và cổ phiếu OTC.•	

 Đấu giá IPO.•	

 Lưu ký chứng khoán.•	

 Quản lý sổ cổ đông.•	

HOẠT ĐỘNG
MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN

“Cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp giàu kinh 
nghiệm, dịch vụ đa dạng với chất lượng cao là các yếu tố then chốt dẫn đến thành 
công trong năm vừa qua.”

Ngày 22/10/2009, VCSC đã chính thức đưa vào sử 

dụng hệ thống phần mềm giao dịch chứng khoán 

mới trị giá gần 20 tỷ đồng. Đây được coi là một 

trong những hệ thống hiện đại cho ngành chứng 

khoán và đang được sử dụng tại một số các công ty 

chứng khoán hàng đầu trong khu vực.  

Đi đôi với hệ thống phần mềm giao dịch chứng 

khoán là các ứng dụng để phù hợp với mong muốn 

của nhà đầu tư, như tính năng hỗ trợ trực tuyến 

trong hoạt động giao dịch và đầu tư của khách 

hàng. Hệ thống ứng dụng này được chạy trên 

đường truyền tốc độ cao, vì vậy việc truy cập hệ 

thống, xử lý và chuyển lệnh vào các sàn giao dịch 

chứng khoán được thực hiện nhanh chóng.

Trong năm 2009, VCSC triển khai hai gói dịch vụ riêng 

biệt, phù hợp với từng nhóm đối tượng người dùng:

•	 V-PRO: là dạng phần mềm, được cài đặt trên 

các máy tính cá nhân, dành cho các nhà đầu tư 

thường xuyên giao dịch qua mạng Internet.

•	 V-WEB: là gói dịch vụ hỗ trợ giao dịch qua web-

site, phù hợp cho nhà đầu tư không dùng cố 

định một máy tính để giao dịch.

Đáp ứng nhu cầu của thị trường, VCSC đã phối hợp 

thường xuyên và đồng bộ với các tổ chức tài chính - tín 

dụng nhằm cung cấp các dịch vụ tiện ích cho khách 

hàng như thực hiện nghiệp vụ cầm cố chứng khoán, 

nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán và cổ tức, 

nghiệp vụ hỗ trợ kinh doanh chứng khoán niêm yết.

MÔI GIỚI QUỐC TẾ

Cung cấp các dịch vụ môi giới và tư vấn •	 đầu tư cho 

các cá nhân và tổ chức tài chính nước ngoài.
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Thực hiện thu thập và nghiên cứu dữ liệu thị trường, •	

xây dựng báo cáo phân tích chất lượng cao. 

HOẠT ĐỘNG
NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH

“Hơn 500 bản tin, báo cáo  được phát hành năm 2009, VCSC luôn đáp ứng nhu cầu 
sử dụng thông tin của nhà đầu tư, đồng thời cũng hỗ trợ quảng bá thành công 
hình ảnh của doanh nghiệp trên thị trường.”

Trong năm 2009, công tác nghiên cứu và phân tích 

đã góp phần tích cực trong việc xây dựng và quảng 

bá hình ảnh của Công ty đến các nhà đầu tư với các 

sản phẩm Bản tin ngày, Bản tin tuần (The View), Báo 

cáo phân tích công ty, ngày càng được nhiều người 

quan tâm.

Nhằm tạo điều kiện mang lại nhiều thông tin thiết 

thực cho khách hàng và các đối tác, bộ phận Nghiên 

cứu và Phân tích thực hiện phân tích và giới thiệu 

tiềm năng về các ngành cũng như một số cổ phiếu 

trước khi niêm yết thông qua các buổi hội thảo và 

các báo cáo phân tích chi tiết. Bên cạnh đó, VCSC 

kết hợp với các cơ quan truyền thông để đăng tải 

các báo cáo phân tích về các doanh nghiệp, tổ chức 

thực hiện các cuộc phỏng vấn trên các kênh truyền 

hình để đưa ra nhận định đánh giá về xu hướng thị 

trường đồng thời cập nhật tình hình hoạt động và 

tình hình tài chính của các doanh nghiệp niêm yết 

nhằm hỗ trợ trong các quyết định đầu tư.

Để đáp ứng ngày một tốt hơn nữa những yêu cầu 

về chất lượng và tính cập nhật của thông tin phân 

tích, VCSC đang tập trung phát triển Website tổng 

và Module phân tích. Phần mềm này dự kiến sẽ hỗ 

trợ các nhà đầu tư trong việc tự động hóa các tính 

toán thống kê về giao dịch trên thị trường, chỉ số 

ngành, vẽ đồ thị phục vụ phân tích kỹ thuật, đồng 

thời xây dựng một cơ sở dữ liệu đầy đủ thông tin 

cập nhật về các công ty niêm yết để phục vụ cho 

các khách hàng cá nhân cũng như các khách hàng 

tổ chức.

C•	 ung cấp nguồn thông tin có uy tín và khách 

quan, giúp các nhà đầu tư đưa ra những quyết 

định đúng đắn.
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TỔNG QUAN

“Dịch vụ cung cấp đa dạng, chất lượng, am hiểu thị trường, uy tín cao và có mối 
quan hệ mật thiết với các nhà đầu tư, đối tác là những thế mạnh của VCSC trong 
hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp.”

Năm 2009, VCSC đã tư vấn niêm yết thành công cho 

nhiều công ty lớn. Trong đó, phải kể đến việc VCSC đã 

thực hiện việc tư vấn tái cấu trúc và niêm yết cổ phiếu 

Tập đoàn Masan (MSN), công ty có giá trị vốn hóa lúc 

niêm yết là 1,15 tỷ USD, đã mang lại nhiều thành công 

về  thương hiệu và doanh thu cho VCSC.

Cũng trong năm 2009, VCSC tư vấn thực hiện cổ 

phần hóa  cho Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGas), 

là công ty lớn với vốn chủ sở hữu gần 10.000 tỷ 

đồng, lợi nhuận hàng năm trên 4.000 tỷ. Đây là hợp 

đồng tiêu biểu trong hoạt động cung cấp dịch vụ tư 

vấn cổ phần hóa có chất lượng của VCSC. 

Bên cạnh đó, VCSC đã thực hiện cung cấp dịch vụ tư 

vấn mua bán và sáp nhập cho nhiều thương vụ lớn 

trong năm 2009, điển hình là các thương vụ sau:

•	 CTCP	Đầu	tư	Khoan	Dầu	khí	Việt	Nam	(PVDI,	chưa	

niêm yết) sáp nhập vào Tổng CTCP Khoan và Dịch 

vụ Khoan Dầu khí (PVD, niêm yết tại HOSE). 

•	 CTCP	 Mirae	 Fiber	 (KMF,	 niêm	 yết	 tại	 HNX)	 sáp	

nhập vào CTCP Mirae (KMR, niêm yết tại HOSE).

•	 CTCP	 Xi	 măng	 Hà	 Tiên	 2	 (HT2,	 niêm	 yết	 tại	

HOSE) sáp nhập vào CTCP Xi Măng Hà Tiên 1 

(HT1, niêm yết tại HOSE). 

Đây được xem là những thương vụ tiêu biểu và chưa có 

tiền lệ diễn ra giữa các doanh nghiệp hiện đang niêm 

yết trên các Sàn Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Với bề dày kinh nghiệm tích lũy được trong quá 

trình hoạt động thực tiễn nhiều năm liền, VCSC luôn 

nằm trong những Công ty đứng đầu thị trường về 

hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp.

Tư vấn phát hành chứng khoán ra công chúng và •	

niêm yết.

 Tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A).•	

 Tư vấn chuyển đổi hình thức và cổ phần hóa.•	

 Triển khai nghiệp vụ thị trường nợ và vốn.•	

 Soát xét chiến lược kinh doanh.•	

HOẠT ĐỘNG
TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 Soát xét tính khả thi dự án.•	

 Tư vấn phát hành riêng lẻ.•	

 Định giá doanh nghiệp và tái cấu trúc.•	

 Bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành.•	

 Triển khai nghiệp vụ thị trường quốc tế.•	
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Đối với hoạt động Bảo lãnh phát hành chứng khoán, 

VCSC đã có những thành công nhất định trong năm 

vừa qua, thể hiện cụ thể qua việc tổng số tiền huy 

động sau mỗi đợt bảo lãnh phát hành đều bằng và 

vượt mức so với mức giá thỏa thuận kế hoạch.

VCSC đã đạt được sự tin cậy cao của các đối tác 

trong hoạt động bảo lãnh phát hành. Điều này 

được thể hiện rõ nét qua việc số lượng khách hàng 

của VCSC đã và đang tăng lên nhanh chóng trong 

thời gian vừa qua. 

Uy tín cao, quan hệ mật thiết với các nhà đầu tư là 

thành tựu đáng tự hào trong năm qua. Mối quan hệ 

này đã được VCSC tạo dựng, duy trì, không ngừng 

mở rộng và ngày càng thắt chặt dựa trên nguyên tắc 

luôn đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên. Với năng 

lực và uy tín của mình, VCSC hoàn toàn tin tưởng 

vào khả năng kêu gọi các nhà đầu tư lớn tham gia 

các đợt bảo lãnh phát hành mà VCSC thực hiện.

Am hiểu thị trường Việt Nam cũng là một thế mạnh 

khác của VCSC mà các khách hàng, đối tác luôn quan 

tâm và tin tưởng. Là một nhà cung cấp các dịch vụ 

liên quan đến thị trường tài chính, chứng khoán tại 

Việt Nam, VCSC hiểu rõ môi trường hoạt động kinh 

doanh của mình. Đồng thời, đội ngũ nhân lực giàu 

kinh nghiệm được đào tạo chính quy, bài bản và đã 

từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng khác nhau 

trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, điều đó giúp 

VCSC có được những nhận định và đánh giá hợp lý 

về thị trường. 

Bên cạnh đó, việc nắm rõ các quy định và chính 

sách của Nhà nước cũng là một yếu tố then chốt để 

đảm bảo sự thành công trong các dịch vụ mà VCSC 

cung cấp, qua đó tối đa hóa lợi nhuận cho khách 

hàng. Chính vì vậy, VCSC đang có sự hợp tác của 

một mạng lưới khách hàng đa dạng.
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VCSC được thành lập và 

chính thức hoạt động 

với vốn điều lệ ban đầu 

là 360 tỷ đồng.

VCSC được UBCKNN 

chấp thuận đăng ký làm 

thành viên lưu ký.

VCSC được SGDCK Tp. 

HCM công nhận tư cách 

thành viên giao dịch, 

sàn giao dịch của VCSC 

chính thức hoạt động.

VCSC được TTGDCK Hà 

Nội công nhận tư cách 

thành viên giao dịch.

06/11/2007 16/11/2007 14/12/2007 25/12/2007 

4. CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

TỔNG QUAN
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VCSC được TTGDCK Hà 

Nội quyết định chấp 

thuận là thành viên đấu 

thầu trái phiếu.

Chính thức đưa vào sử 

dụng hệ thống phần 

mềm giao dịch hiện đại 

nhất cho ngành chứng 

khoán, hiện đang được 

sử dụng tại các công ty 

chứng khoán hàng đầu 

trong khu vực, trị giá 

gần 20 tỷ đồng.

Tăng vốn điều lệ từ 360 tỷ 

đồng lên 378 tỷ đồng theo 

giấy phép số 276/UBCK-

GP do UBCKNN cấp. 

Thành lập chi nhánh 

VCSC tại Hà Nội.

04/03/2009 22/10/2009 06/11/2009 21/10/2008
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Những mảng sáng của nền kinh tế thế giới trong 

năm 2009 thể hiện thông qua tình hình của ngành 

ngân hàng Mỹ, nơi bắt nguồn của khủng hoảng tài 

chính toàn cầu đã được cải thiện.

Cùng với sự phục hồi của kinh tế thế giới, thị trường 

chứng khoán và hàng hóa toàn cầu năm qua cũng 

khởi sắc. Theo số liệu do tạp chí Business Week cung 

cấp, trong 11 tháng đầu năm nay, các loại trái phiếu 

có định mức tín nhiệm thấp trên thế giới đem đến 

Bước vào năm 2009, nền kinh tế nước ta tiếp tục 

gặp nhiều khó khăn, thách thức. Cuộc khủng hoảng 

kinh tế trên phạm vi toàn cầu năm 2008 làm thu 

hẹp đáng kể thị trường xuất khẩu, thị trường vốn, 

thị trường lao động và tác động tiêu cực đến nhiều 

lĩnh vực kinh tế và xã hội khác của nước ta.

Trước những khó khăn của nền kinh tế vĩ mô, chính 

sách tài khóa và chính sách tiền tệ đồng thời được 

nới lỏng. Gói kích thích kinh tế trị giá 143 nghìn tỷ 

đồng đã được đưa ra vào tháng 2 năm 2009. Lãi 

suất cơ bản được điều chỉnh giảm từ 10% vào cuối 

năm 2008 xuống còn 7% vào tháng 2 năm 2009, và 

được duy trì cho đến cuối năm. Những giải pháp 

quyết liệt và kịp thời đã giúp mục tiêu duy trì tăng 

trưởng trong năm 2009 trở thành hiện thực, với 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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“Kích thích kinh tế là câu chuyện lớn nhất của kinh tế thế giới trong năm qua. Với 
những nỗ lực của các Chính phủ, các nền kinh tế hàng đầu thế giới đã dần thoát 
khỏi suy thoái.”

“Năm 2009, tuy kinh tế Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng xấu của cuộc suy thoái kinh 
tế toàn cầu nhưng với hàng loạt các chính sách kích thích kinh tế vĩ mô được Chính 
phủ ban hành, tốc độ tăng trưởng kinh tế đã vượt mục tiêu tăng 5% của kế hoạch.”

NHỮNG ĐIỂM NHẤN CỦA KINH TẾ THẾ GIỚI

KINH TẾ VĨ MÔ VIỆT NAM

cho giới đầu tư tỷ lệ lợi nhuận 58%, tiếp đó là thị 

trường hàng hóa với mức lợi nhuận 36%, vàng 34%, 

chứng khoán 29%, trái phiếu doanh nghiệp 23% và 

trái phiếu chính phủ 8%.

Trong diễn biến sôi động của tình hình kinh tế năm 

2009, thị trường mua bán và sáp nhập (M&A) cũng 

đã nóng trở lại sau một thời gian trầm lắng vì khủng 

hoảng và suy thoái. Rất nhiều những thương vụ lớn 

đã được thực hiện trong năm qua. 

mức tăng GDP cả năm 2009 đạt 5,23%. Thị trường 

chứng khoán đã phục hồi mạnh mẽ trong năm khi 

tăng 165% so với đáy 235 điểm và thiết lập đỉnh 624 

điểm vào tháng 10.

Tuy nhiên, chính sách kích cầu cũng có những tác 

dụng phụ của nó như gây áp lực lên lạm phát. Để 

ngăn chặn lạm phát, chính phủ đã tiến hành thắt 

chặt tiền tệ và gần như chấm dứt gói kích cầu vào 

cuối năm 2009. Việc thắt chặt tiền tệ dẫn đến hệ quả 

là thiếu thanh khoản trong hệ thống ngân hàng vào 

thời điểm cuối năm 2009. Lãi suất liên ngân hàng 

tăng đến 17%-18%/năm trong khi tín dụng gần như 

đóng băng. VN-Index giảm 20% về mức 494 điểm 

vào cuối tháng 12 so với đỉnh tháng 10.
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“VN-Index tăng 57% trong năm 2009.”

“UPCOM-Index giảm gần 50% so với thời 
điểm thị trường bắt đầu hoạt động.”

“HNX-Index tăng 60% trong năm 2009.”

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM NĂM 2009 

Kết thúc năm 2009, tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy 

vẫn thấp hơn tốc độ tăng 6,18% của năm 2008, 

nhưng đã vượt mục tiêu tăng 5% của kế hoạch. 

Trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái, nhiều nền 

kinh tế tăng trưởng âm mà kinh tế nước ta đạt được 

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2009 

diễn biến rất sôi động, chỉ số VN-Index đã trải qua 5 

giai đoạn tăng giảm, trong đó có 3 đợt giảm điểm 

và 2 đợt tăng điểm. Năm 2009 chứng kiến sự phục 

hồi mạnh mẽ của chỉ số VN-index, tăng 57% so với 

thời điểm cuối năm 2008, từ 315,62 điểm lên 494,77 

điểm. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự biến động 

và tăng trưởng của thị trường chứng khoán trong 

năm qua, tuy nhiên 2 yếu tố hỗ trợ quan trọng là 

yếu tố cơ bản của các doanh nghiệp niêm yết và yếu 

tố luồng tiền đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Trong năm 2009, HNX-Index đã tăng gần 60% nếu 

so với mức 105,12 điểm cuối năm 2008. Trước sự 

biến động của tình hình kinh tế, tài chính trong 

nước và quốc tế, đồng thời do có sự liên hệ với chỉ 

số VN-Index nên HNX-Index cũng có sự biến động 

lớn trong năm, đỉnh được xác lập ở mức 218,38 

điểm nhưng đã có thời điểm chỉ số này xác định 

mức đáy ở ngưỡng 78,06 điểm.

Mặc dù thị trường chứng khoán năm qua có nhiều 

biến động, hoạt động niêm yết và phát hành diễn 

ra sôi nổi nhưng vẫn không có sự thay đổi lớn ở 

thị trường OTC. Tháng 6 năm 2009 sàn UPCOM ra 

đời nhằm mục đích gia tăng tính thanh khoản cho 

cổ phiếu OTC đã không đạt được sự kỳ vọng. Tính 

đến cuối năm 2009, chỉ có khoảng 34 công ty đại 

chúng đăng ký giao dịch trên UPCOM, khối lượng 

cổ phiếu và giá trị giao dịch tương đối thấp. Chỉ số 

UPCOM-Index đóng cửa tại mức 53,82 điểm vào 

ngày 31/12/2009, giảm gần 50% so với thời điểm 

thị trường bắt đầu đi vào hoạt động.

Chỉ số VN-Index Chỉ số HNX-Index

Thị trường UPCOM và OTC

tốc độ tăng trưởng dương tương đối cao. Bên cạnh 

đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước quý III và 

quý IV năm 2009 tăng cao hơn tốc độ tăng của quý 

III và quý IV năm 2008 cho thấy nền kinh tế nước ta 

đã vượt qua thời kỳ suy giảm tốc độ tăng trưởng. 

23
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2009

GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ CỦA BẠN



Rủi ro thị trường 

Thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng 

khoán nói riêng trong năm 2009 có sự biến động 

theo chiều hướng tích cực, do những tác động từ 

hình hình kinh tế thế giới cũng như các chính sách 

liên quan đến kinh tế vĩ mô trong nước. 

Những biến động thị trường cũng chứa đựng nhiều 

yếu tố bất ngờ theo từng giai đoạn, đồng thời cũng 

phụ thuộc nhiều vào các yếu tố nội tại khác của thị 

trường. Do đó, rủi ro của thị trường tác động vào 

hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán 

cũng không nhỏ, đặc biệt là đến các khoản đầu tư 

tài chính, đến hoạt động kiểm soát rủi ro. 

Rủi ro tín dụng

Thị trường trong năm trải qua những giai đoạn tăng 

trưởng mạnh và để nắm bắt cơ hội kinh doanh thì việc 

gia tăng các khoản tín dụng cho cá nhân, các đối tác 

cũng chứa đựng nhiều rủi ro. 

Trong năm 2009, hoạt động kinh doanh của VCSC 

đạt được kết quả rất khả quan, hầu hết các chỉ tiêu 

hiệu quả hoạt động đều hoàn thành vượt mức kế 

hoạch đã đặt ra. Doanh thu thuần đạt gần 202 tỷ 

đồng tăng 94% so với kế hoạch điều chỉnh và 52% 

so với năm 2008. 

Chi phí hoạt động tăng lên 151% là do thị trường 

chứng khoán trong năm có nhiều giai đoạn tăng 

trưởng, doanh thu hoạt động tăng làm chi phí 

Đơn vị tính: ngàn đồng

Rủi ro phát sinh khi khách hàng, đối tác gặp khó 

khăn tài chính và khi giá trị của các chứng khoán 

Công ty nắm giữ làm tài sản thế chấp bị sụt giảm. 

Rõ ràng những khoản lỗ nếu có phát sinh từ rủi ro 

tín dụng sẽ ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh 

doanh của Công ty.

Rủi ro thanh khoản 

Việc mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn 

cũng là một rủi ro lớn trong hoạt động kinh doanh 

của Công ty. Khả năng thanh toán của Công ty có 

thể bị ảnh hưởng trong các trường hợp không phản 

ứng kịp với những biến cố của thị trường hoặc việc 

chuyển các tài sản thành tiền mặt của Công ty gặp 

nhiều khó khăn.

Rủi ro hoạt động

Những sự cố về vận hành và các biến cố không 

thuận lợi xảy ra ngoài dự kiến sẽ ảnh hưởng đến 

hoạt động kinh doanh của Công ty. Những rủi ro 

này có thể khiến công ty gánh chịu những khoản lỗ 

Chỉ tiêu
Kế hoạch 

2009

Thực hiện

2009

+/- so với KH 2009

Giá trị Tỷ lệ (%)

Doanh thu thuần 104.350.000 201.965.494     97.615.494 94%

Tổng chi phí hoạt động 52.841.000 132.652.881       79.811.881 151%

Tổng lợi nhuận trước thuế 51.509.000  69.312.613       17.803.613 35%

2. TÓM TẮT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2009

3. CÁC YẾU TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

tương ứng tăng theo. Tuy nhiên, tốc độ tăng chi phí 

chậm hơn so với doanh thu thuần. Vì vậy, lợi nhuận 

trước thuế đạt được trong năm 2009 tăng 35% so 

với kế hoạch năm 2009 và tăng 341% so với thực 

hiện trong năm 2008.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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Trong năm 2010, với đội ngũ chuyên gia và cơ sở hạ 

tầng đã được đầu tư, chuẩn bị kỹ, VCSC sẽ tập trung 

phát triển dịch vụ môi giới nhằm cung cấp cho khách 

hàng những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất, đồng thời 

cũng gia tăng thị phần môi giới của VCSC.

Bên cạnh đó, VCSC vẫn tiếp tục tập trung đẩy mạnh 

hoạt động Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp và các 

loại hình dịch vụ ngân hàng đầu tư có liên quan. 

Hiện tại, VCSC đang có một số lượng lớn hợp đồng 

“Tiếp tục tận dụng thế mạnh trong hoạt động Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp, đồng 
thời tập trung phát triển hơn nữa mảng Môi giới chứng khoán nhằm gia tăng thị 
phần và cung cấp các sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.”

4. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2010

về tài chính, hoặc dẫn đến việc hoạt động kinh doanh 

bị gián đoạn, mất khả năng thực hiện các nghĩa vụ đối 

với khách hàng, chịu sự can thiệp từ các cơ quan quản 

lý và chính quyền vì thế có thể tác động xấu đến uy tín 

của Công ty. 

Quản trị rủi ro

Việc đánh giá và chấp nhận rủi ro là những yếu tố 

cơ bản đối với ngành nghề kinh doanh của Công ty. 

Chính sách quản lý rủi ro được Hội đồng Quản trị 

thống nhất áp dụng và triển khai đến từng phòng 

ban và bộ phận hoạt động của Công ty. 

Giám đốc bộ phận có trách nhiệm quản lý và theo 

dõi rủi ro đặc thù cho từng mảng hoạt động kinh 

doanh thuộc thẩm quyền của mình. Giám đốc các 

bộ phận thường xuyên thực hiện việc xác định, 

đánh giá lại các yếu tố rủi ro để giảm thiểu các tác 

động xấu đến kết quả hoạt động. 

Chế độ cảnh báo rủi ro được thực hiện thường 

xuyên giữa các cấp quản lý là một biện pháp hữu 

hiệu trong quá trình quản trị rủi ro của Công ty.

tư vấn đang được thực hiện trong các lĩnh vực 

M&A, niêm yết, phát hành và cổ phần hóa. Với kinh 

nghiệm, sự chuyên nghiệp, uy tín và mối quan hệ 

sâu rộng trên thương trường, VCSC tin tưởng sẽ tiếp 

tục dẫn đầu trong hoạt động tư vấn tài chính doanh 

nghiệp trong thời gian tới.

Trong năm nay, VCSC sẽ tiếp tục đầu tư và tập trung 

hơn nữa việc xây dựng về hình ảnh và thương hiệu 

của Công ty trên thị trường tài chính Việt Nam. 
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MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2009 SO VỚI NĂM 2008

Chỉ tiêu ĐVT
Năm 

2008

Năm 

2009

Cơ cấu tài sản   

Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản % 80% 83%

Tài sản dài hạn / Tổng tài sản % 20% 17%

Cơ cấu nguồn vốn   

Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn % 56% 56%

Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn % 44% 44%

Khả năng thanh toán   

Khả năng thanh toán nhanh lần    1,44 2,08

Tỷ suất lợi nhuận   

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA) % 1% 6%

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn chủ sở hữu (ROE) % 3% 14%

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần % 9% 29%

“So với năm 2008, doanh thu thực hiện tăng trưởng 52%, chi phí hoạt động 
tăng 13% dẫn đến lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 341% và lợi nhuận sau 
thuế tăng 380%.”

Chỉ tiêu so sánh
Thực hiện Tăng/(giảm) 

Năm 2008 Năm 2009 Số tiền %

Tài sản và đầu tư ngắn hạn 660.860.631  800.204.693   139.344.062 21%

Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 163.117.853  159.539.592   -3.578.261 -2%

Doanh thu thuần 133.184.940  201.965.494   68.780.554 52%

Tổng chi phí hoạt động 117.454.694  132.652.881   15.198.187 13%

Lợi nhuận trước thuế 15.730.246    69.312.613   53.582.367 341%

Lợi nhuận sau thuế 12.066.908    57.975.888 45.908.980 380%

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2009

2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2009

Đơn vị tính: ngàn đồng
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Trong bối cảnh thị trường chứng khoán tăng trưởng, 

chỉ số VN-Index từ đáy 235 điểm thiết lập vào ngày 

24/02/09 tăng lên 624 điểm vào ngày 22/10/09 và 

xoay quanh mức 500 điểm vào thời điểm cuối năm 

đã tạo ra không ít cơ hội cho các công ty chứng 

khoán nói chung và VCSC nói riêng. Với môi trường 

kinh doanh thuận lợi và khả năng tận dụng tốt cơ 

hội của mình, VCSC đã đạt được kết quả kinh doanh 

rất khả quan về mặt doanh thu và lợi nhuận.

DOANH THU THUẦN

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ LỢI NHUẬN SAU THUẾ

Năm 2009

+ 52 %

Năm 2008
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Đơn vị tính: ngàn đồng

Đơn vị tính: ngàn đồngĐơn vị tính: ngàn đồng
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BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

triển trong mảng hoạt động tư vấn trong năm qua 

của VCSC còn thể hiện ở việc đã tạo ra và khai thác 

tốt nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng đầu tư có 

liên quan như tái cấu trúc, thẩm định tính khả thi dự 

án đầu tư. Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp 

đã góp phần không chỉ mang lại kết quả tốt về mặt 

doanh thu mà còn đưa thương hiệu VCSC đi lên, 

xứng tầm là nhà tư vấn hàng đầu trên thị trường tài 

chính Việt Nam hiện nay.

Hoạt động Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp

Đây là mảng hoạt động rất thành công của Công 

ty trong năm qua, thể hiện qua số lượng các hợp 

đồng ký kết tăng đột biến và sự thành công của các 

dịch vụ này mang lại. Trong năm 2009, VCSC đã tư 

vấn cho 3 thương vụ mua bán và sáp nhập tiêu biểu 

trên thị trường tài chính Việt Nam, tư vấn cổ phần 

hóa cho PVGas và tư vấn niêm yết cho nhiều công 

ty, thương hiệu lớn như Tập đoàn Masan. Sự phát 

DOANH THU HOẠT ĐỘNG NĂM 2009

“Doanh thu các mảng hoạt động đều được duy trì và tăng trưởng tốt, đặc biệt doanh 
thu từ hoạt động Môi giới chứng khoán tăng trưởng 386% và doanh thu hoạt động 
Đầu tư chứng khoán tăng 32% so với năm 2008.”

Đơn vị tính: ngàn đồng

Danh mục
Thực hiện Tăng/(giảm) 

Năm 2008 Năm 2009 Số tiền %

Tư vấn tài chính doanh nghiệp   35.368.943 28.942.904  -6.426.039 -18%

Môi giới chứng khoán      5.419.951     26.315.709   20.895.758 386%

Đầu tư chứng khoán   70.128.935  92.549.249   22.420.314 32%

Doanh thu khác   22.267.111       54.157.632   31.890.521 143%

Doanh thu thuần  133.184.940  201.965.494   68.780.554 52%

CƠ CẤU DOANH THU 2008 CƠ CẤU DOANH THU 2009

16.7 %
26.6 %

4.1 %
52.6 % 45.8 %

26.8 %
14.3 %

13.1 %

Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp

Môi giới chứng khoán

Đầu tư chứng khoán

Doanh thu khác
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Tổng chi phí hoạt động kinh doanh năm 2009 tăng 

13% so với năm 2008 trong khi doanh thu tăng 

52% đã thể hiện tính hiệu quả trong hoạt động 

kinh doanh của VCSC.

CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG NĂM 2009

Hoạt động môi giới chứng khoán

Sự tăng trưởng của mảng môi giới chứng khoán của 

VCSC năm vừa qua có sự đóng góp của nhiều yếu 

tố, trong đó yếu tố thị trường giữ vai trò chủ đạo.  

Đồng thời, với sự nỗ lực và sự linh hoạt của phòng 

Môi giới trong nước, Môi giới quốc tế trong việc áp 

dụng nhiều loại hình dịch vụ giá trị gia tăng nhằm 

mục đích hỗ trợ, chăm sóc khách hàng đã mang lại 

thành công lớn về mặt doanh thu và thị phần.

Để khẳng định sự cam kết cung cấp dịch vụ tốt nhất 

của mình, trong năm 2009 VCSC triển khai áp dụng 

phần mềm giao dịch mới với hai hệ thống hỗ trợ giao 

dịch cho khách hàng là đặt lệnh qua chương trình V-

PRO và V-WEB. Sự thay đổi và hoàn thiện phần mềm 

giao dịch đã cải thiện rõ rệt chất lượng dịch vụ của 

VCSC, được khách hàng đánh giá rất cao.

Ngoài ra, trong năm vừa qua phòng Môi giới trong 

nước và Môi giới quốc tế đã phối hợp với các phòng 

ban khác của Công ty triển khai rất nhiều hoạt động 

như tổ chức các buổi hội thảo và cập nhật thông tin 

các công ty niêm yết và chưa niêm yết, thuyết trình 

về thị trường, doanh nghiệp để hỗ trợ các nhà đầu 

tư và các quỹ đầu tư.

Hoạt động đầu tư chứng khoán

Năm 2009, thị trường chứng khoán có sự phục hồi 

mạnh mẽ do sự hỗ trợ của các thông tin tốt từ dấu hiệu 

phục hồi kinh tế, các doanh nghiệp niêm yết hoàn 

thành vượt mức kế hoạch doanh thu và lợi nhuận, đặc 

biệt là tác động từ chính sách kích cầu, tăng trưởng 

tín dụng của Chính phủ. Chính vì thế, hoạt động đầu 

tư trong năm qua cũng đóng góp đáng kể vào doanh 

thu và lợi nhuận đạt được của VCSC.

Doanh thu từ các hoạt động khác

Việc triển khai áp dụng nhiều sản phẩm dịch vụ 

hỗ trợ khách hàng trong năm qua như mua quyền 

nhận tiền bán chứng khoán, hỗ trợ thanh toán, đại 

lý cho vay cầm cố cổ phiếu cũng mang lại doanh 

thu đáng kể cho Công ty trong năm vừa qua.
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“VCSC tiếp tục là một trong những công ty chứng khoán dẫn đầu thị trường về mảng 
hoạt động Tư vấn Tài chính và Bảo lãnh phát hành.”

“VCSC đứng thứ 3 trên thị trường trong hoạt động Tư vấn niêm yết tại HOSE 
trong năm 2009.”

Trong những năm vừa qua, VCSC luôn khẳng định 

vị thế trong hoạt động cung cấp các dịch vụ tư vấn 

tài chính và dịch vụ ngân hàng đầu tư có liên quan. 

Tỷ trọng doanh thu từ mảng hoạt động này so với 

tổng doanh thu được xếp vào nhóm các công ty 

Năm 2009 là một năm thành công của VCSC đối với 

mảng hoạt động tư vấn niêm yết, với tổng cộng có 8 

công ty đã được VCSC tư vấn niêm yết thành công:

•			 5	doanh	nghiệp	(GDT,	HT2,	MSN,	VPH,	VST)	niêm	

yết trên HOSE; 

•			 2	doanh	nghiệp	(HGM,	PMC)	niêm	yết	trên	HNX.

•			 1	doanh	nghiệp	(PTP)	niêm	yết	trên	UPCOM.

Năm 2009, HOSE có thêm 52 doanh nghiệp niêm 

yết mới, với tổng giá trị mệnh giá đăng ký niêm 

yết khoảng 37.094 tỷ đồng. Trong đó, VCSC đã tư 

vấn niêm yết cho 5 doanh nghiệp, xếp vị trí thứ 3 

về số lượng công ty, chiếm 10% trên tổng số công 

ty niêm yết mới và với giá trị đăng ký niêm yết gần 

6.349 tỷ đồng, xếp ở vị trí thứ 3, chiếm 17% trên 

tổng giá trị đăng ký niêm yết  mới trong năm.

3. THÀNH TÍCH NỔI BẬT TRONG NĂM 2009

HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

chứng khoán dẫn đầu thị trường. Đây là bước tiến 

khá vững chắc và khẳng định thế mạnh của VCSC 

trong lĩnh vực này so với hơn 100 công ty chứng 

khoán đang hoạt động. 

Đặc biệt, ngày 05/11/2009, VCSC đã tư vấn niêm 

yết thành công cho Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Masan (MSN). Đây là công ty có giá trị đăng ký 

niêm yết đứng thứ 5 trên thị trường hiện nay và 

đứng thứ 3 trong các công ty niêm yết trong năm 

2009 (sau Tập đoàn Bảo Việt và Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam), với giá trị 

vốn hóa tại thời điểm niêm yết là 20.580 tỷ đồng, 

tương đương 1,15 tỷ đô la Mỹ.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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“Thị phần của hoạt động môi giới tăng trưởng khả quan, đặc biệt là môi giới quốc 
tế. Hiện nay, VCSC nằm trong nhóm 10 các công ty chứng khoán dẫn đầu về  thị phần 
môi giới quốc tế  trên thị trường.”

Theo số liệu thống kê sơ bộ của SGDCK Tp. HCM 

thì tính đến cuối năm 2009, thị phần môi giới 

quốc tế của VCSC xếp vị trí thứ 6 trong số hơn 

100 công ty chứng khoán đang hoạt động trên 

thị trường. Trong khi đó, thị phần môi giới trong 

nước cũng trên đà tăng trưởng khả quan về số 

HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN

lượng tài khoản đăng ký mới và giá trị thực hiện 

giao dịch trên thị trường. Vì vậy, doanh thu hoạt 

động môi chứng khoán của VCSC năm 2009 tăng 

96% so với kế hoạch điều chỉnh và 386% so với 

năm 2008. 

Đơn vị tính: ngàn đồng

  Chỉ tiêu Kế hoạch 2010
+/- so với 2009

Giá trị Tỷ lệ (%)

Doanh thu thuần      164.500.000    (42.392.406) -20%

Tổng chi phí hoạt động        81.517.000    (56.065.787) -41%

Tổng lợi nhuận trước thuế        82.983.000     13.673.381 20%

4. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2010
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TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP IT

NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH

NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH NHÂN SỰ

ĐẦU TƯ

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

HÀNH CHÍNH

GIÁM ĐỐC
ĐIỀU HÀNH

TỔNG GIÁM ĐỐC
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2. ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh 

vực tài chính, năng lực của cán bộ chuyên viên đóng 

vai trò quyết định đối với sự tồn tại và thành công 

của doanh nghiệp. Ý thức được đặc thù riêng biệt 

này, công tác tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng cán 

bộ tại VCSC được xác định là công tác trọng tâm và 

luôn giành được sự quan tâm đặc biệt của Công ty. 

Tất cả các chuyên viên đều được cử đi học để lấy các 

chứng chỉ quốc tế liên quan đến lĩnh vực chứng khoán 

như CFA (Chartered Financial Analyst qualification) 

cũng như các chứng chỉ hành nghề do UBCKNN quy 

định, tham gia các khóa học về định giá, xác định giá 

trị doanh nghiệp để cổ phần hóa.

Những năm qua, Công ty không những đã chú 

trọng đến các chế độ đãi ngộ đối với nhân viên mà 

còn quan tâm sát sao đến việc tạo ra môi trường 

làm việc tiên tiến, khoa học, hấp dẫn đối với người 

lao động.

Trên đại học

Đại học

Cao đẳng, trung cấp

10 20 30 40 50 60

70

Năm 2008 Năm 200984 94

Hiện nay, VCSC đang có một đội ngũ đông đảo cán 

bộ được đào tạo cơ bản, làm việc khoa học, chuyên 

nghiệp, mẫn cán, có kinh nghiệm thực tiễn. Hầu 

hết các cán bộ đều có trình độ đại học và trên đại 

học, tốt nghiệp hệ đào tạo chính quy tại các trường 

đại học trong và ngoài nước như Mỹ, Thụy Sỹ, Anh, 

Úc với chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Ngân 

hàng, Quản trị Doanh nghiệp, Luật, có các chứng 

chỉ chuyên môn như CPA, ACCA, CFA và có nhiều 

năm kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng đầu 

tư, công ty chứng khoán, công ty tư vấn trong và 

ngoài nước.

VCSC luôn áp dụng và duy trì những chính sách đối 

với người lao động một cách thống nhất và tuân 

thủ các quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời, 

VCSC đã ban hành hàng loạt các chính sách khen 

thưởng và phúc lợi nhằm khuyến khích tinh thần 

phát huy năng lực, học hỏi và hoàn thiện kiến thức 

chuyên môn của đội ngũ cán bộ công nhân viên.

CƠ CẤU NHÂN SỰ

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

MARKETING / PR

PHÁP CHẾ

IT

NHÂN SỰ

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

HÀNH CHÍNH

37
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2009

GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ CỦA BẠN



TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

3. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bà Phượng là một trong những cổ đông sáng lập của VCSC và hiện là Chủ tịch 

HĐQT, đồng thời là Chủ tịch HĐQT của Công ty Quản lý Quỹ Bản Việt. Bà chịu 

trách nhiệm về quá trình hoạch định chiến lược, tham gia và ra quyết định vào 

các hoạt động đầu tư. Bà đã từng là Phó giám đốc tài chính của Holcim Vietnam, 

tập đoàn đa quốc gia có trụ sở chính tại Thụy Sỹ.

Trước khi tham gia thành lập VCSC, bà từng là Giám đốc đầu tư của Quỹ đầu tư 

Thụy Sỹ Vietnam Holding, niêm yết tại thị trường chứng khoán Luân Đôn, AIM. 

Bà tốt nghiệp Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội và Thạc sỹ quản trị kinh doanh 

tại Đại học Geneva.

Ông Minh có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và quản trị 

chuyên nghiệp tại Việt Nam và Mỹ.

Trước khi gia nhập VCSC, ông là Giám đốc Kiểm toán của Công ty PriceWater-

houseCoopers Việt Nam, chuyên tư vấn và cung cấp các dịch vụ kiểm toán 

tài chính và các dịch vụ tư vấn khác có liên quan cho khách hàng địa phương 

cũng như các tập đoàn đa quốc gia. Ông Minh có bằng Cử nhân Thương mại 

của Đại học Curtin phía Tây Úc (Curtin University of Western Australia) và cũng 

là thành viên của Hiệp hội Kế toán viên Công chứng Úc (Australian CPA).

Trước khi thành lập VCSC, ông Hải là Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi 

nhánh Tp. HCM của Công ty Chứng khoán Bảo Việt. Ông Hải cũng đã từng 

hợp tác cùng Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á với vai trò là Giám 

đốc phát triển kinh doanh. 

Ông Hải có kiến thức chuyên sâu và vững chắc trong mảng tư vấn tài chính 

doanh nghiệp và nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, am hiểu về thị trường chứng 

khoán Việt Nam. Sau nhiều năm hoạt động trên thị trường, ông Hải đã được 

biết đến như là một trong những chuyên gia có nhiều thành tích xuất sắc 

trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn cổ phần hóa, phát hành chứng khoán 

ra công chúng, tái cấu trúc tài chính. Ông được cấp bằng Cử nhân Quản trị 

Công nghiệp của Đại học Kỹ thuật Tp. HCM và bằng Thạc sỹ chuyên ngành 

Tài chính – Ngân hàng của Đại học Sydney, Úc. Ông Hải còn được cấp các 

chứng nhận và chứng chỉ hoạt động của UBCKNN Việt Nam.

Ông TÔ HẢI
Thành viên HĐQT 
Ngày bổ nhiệm 08/07/2007

Ông HUỲNH RICHARD LÊ MINH
Thành viên HĐQT 
Ngày bổ nhiệm 08/07/2007

Bà NGUYỄN THANH PHƯỢNG
Chủ tịch HĐQT
Ngày bổ nhiệm 08/07/2007
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Ông Thắng hiện đang giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty REFICO. Ông có kinh 

nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và quản trị. 

Ông Thắng tốt nghiệp ngành Luật từ các trường nổi tiếng ở Đức và Anh. Ông 

đồng thời là sáng lập viên của Văn phòng luật sư Thắng và các đồng sự (Thắng 

& Associates). Ngoài ra, ông còn là một trong những người lập nên Công ty Cổ 

phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) và từng là Tổng Giám đốc của SSI. Ông Thắng 

còn giữ vị trí Chủ tịch Ủy ban Đầu tư của Quỹ Aureos (Anh) chuyên đầu tư vốn 

cổ phần cá nhân trên toàn cầu.

Ông Toàn cũng là một trong những thành viên sáng lập của Quỹ Bản Việt. 

Trước khi thành lập Quỹ Bản Việt, Ông là một trong những Giám đốc của 

Vietnam Holding. 

Ông Toàn có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, quản lý Quỹ 

và tài sản tại Thụy Sỹ, Luxembourg. Ông từng làm Giám đốc Quản lý Danh mục 

Đầu tư cấp cao và Trưởng phòng Nghiên cứu. 

Ông đã lấy bằng Thạc sỹ tại Đại học Fribourg, làm luận án Tiến sỹ với đề tài  

“Phát triển hệ thống quản lý tại các ngân hàng Việt Nam” tại Đại học Gallen, 

Thụy Sỹ.

Ông TRẦN BẢO TOÀN
Thành viên HĐQT 
Ngày bổ nhiệm 08/07/2007

Ông TRẦN QUYẾT THẮNG
Thành viên HĐQT
Ngày bổ nhiệm 08/07/2007

39
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2009

GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ CỦA BẠN



Trước khi thành lập VCSC, ông Hải là Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi 

nhánh Tp. HCM của Công ty Chứng khoán Bảo Việt.  Ông Hải cũng đã từng 

hợp tác cùng Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á với vai trò là Giám 

đốc phát triển kinh doanh. 

Ông Hải có kiến thức chuyên sâu và vững chắc trong mảng tư vấn tài chính 

doanh nghiệp và nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, am hiểu về thị trường chứng 

khoán Việt Nam. Sau nhiều năm hoạt động trên thị trường, ông Hải đã được 

biết đến như là một trong những chuyên gia có nhiều thành tích xuất sắc 

trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn cổ phần hóa, phát hành chứng khoán 

ra công chúng, tái cấu trúc tài chính. Ông được cấp bằng Cử nhân Quản trị 

Công nghiệp của Đại học Kỹ thuật Tp. HCM và bằng Thạc sỹ chuyên nghành 

Tài chính – Ngân hàng của Đại học Sydney, Úc. Ông Hải còn được cấp các 

chứng nhận và chứng chỉ hoạt động của UBCKNN Việt Nam.

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

4. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1

Ông Nguyễn Quang Bảo đã có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng 

và chứng khoán. Tham gia vào thị trường chứng khoán ngay từ những ngày 

đầu thành lập, ông Bảo đã nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện nhiều quy trình 

nghiệp vụ của một công ty chứng khoán. Với kinh nghiệm và khả năng của 

mình, ông Bảo đã tham gia định giá, xây dựng phương án cổ phần hoá, tổ chức 

bán đấu giá cho rất nhiều doanh nghiệp, trên nhiều địa bàn khác nhau. 

Trước khi làm việc tại VCSC, Ông Bảo đã từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công 

ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Tp. HCM của Công ty Chứng khoán Ngân hàng 

Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Phó Giám đốc Khối Dịch vụ Công ty Cổ phần 

Chứng khoán Sài Gòn kiêm Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng. Ông tốt nghiệp 

Cử nhân chuyên ngành Tín dụng tại Học Viện Ngân hàng và bằng Cử nhân 

chuyên ngành Tài chính Tín dụng tại Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội. 

Ông NGUYỄN QUANG BẢO
Phó Tổng Giám đốc Chi nhánh Hà Nội
Ngày bổ nhiệm 12/02/2008

Ông HUỲNH RICHARD LÊ MINH
Phó Tổng Giám đốc
Ngày bổ nhiệm 08/07/2007

Ông TÔ HẢI
Tổng Giám đốc
Ngày bổ nhiệm 08/07/2007

Ông Minh có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và quản trị 

chuyên nghiệp tại Việt Nam và Mỹ.

Trước khi gia nhập VCSC, ông là Giám đốc Kiểm toán của Công ty PriceWater-

houseCoopers Việt Nam, chuyên tư vấn và cung cấp các dịch vụ kiểm toán 

tài chính và các dịch vụ tư vấn khác có liên quan cho khách hàng địa phương 

cũng như các tập đoàn đa quốc gia.  Ông Minh có bằng Cử nhân Thương mại 

của Đại học Curtin phía Tây Úc (Curtin University of Western Australia) và cũng 

là thành viên của Hiệp hội Kế toán viên Công chứng Úc (Australian CPA).
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5.  BAN KIỂM SOÁT

Ông Tuấn hiện là Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Chứng khoán Y tế Bản Việt, 

đồng thời chịu trách nhiệm điều hành các quỹ đầu tư nước ngoài do Quỹ Bản 

Việt quản lý.  Ông từng là Giám đốc tài chính của Công ty VinaCapital, đại diện 

VinaCapital tham gia HĐQT và BKS của các công ty được đầu tư. Ngoài ra, Ông 

có hơn 10 năm kinh nghiệm về quản trị thuế và kiểm soát hoạt động doanh 

nghiệp tại các công ty hàng đầu Việt Nam và thế giới như  Dutch Lady Vietnam 

và PricewaterhouseCoopers.

Ông Tuấn tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kế toán tại Đại học University 

of Technology, đồng thời cũng là thành viên Hiệp hội Kế toán viên Công 

chứng Úc (Australian CPA).

Ông Tú từng là Giám đốc phát triển kinh doanh của Ngân hàng Citibank, Chi 

nhánh Tp. HCM, đảm trách các hoạt động phát triển kinh doanh và chiến 

lược phát triển Công ty.  Ngoài ra, Ông có hơn 14 năm kinh nghiệm làm việc 

trong lĩnh vực tài chính, quản trị thuế và kiểm soát hoạt động doanh nghiệp 

tại các công ty hàng đầu tại Việt Nam và thế giới như Ngân Hàng HSBC, Chi 

nhánh Tp. HCM, Công ty IKEA Việt Nam, Công ty Novartis Việt Nam.

Ông Tú tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp tại Đại 

học Tài chính Kế toán Tp. HCM.

Bà Nguyệt hiện đang làm việc tại Công ty Cổ phần Bất động sản Bản Việt, 

chịu trách nhiệm trong việc tổ chức, thực hiện công tác kế toán quản trị và 

kế toán tài chính của công ty. Bà đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc 

trong lĩnh vực Tài chính, Kế toán và Kiểm toán tại các công ty hàng đầu tại 

Việt Nam. Bà Nguyệt tốt nghiệp tại Đại học Kinh tế Tp. HCM chuyên ngành 

Kế toán và Kiểm toán.

Ông PHẠM ANH TÚ
Thành viên Ban kiểm soát
Ngày bổ nhiệm 08/07/2007

Bà BÙI THỊ MINH NGUYỆT
Thành viên Ban kiểm soát
Ngày bổ nhiệm 08/07/2007

Ông PHẠM GIA TUẤN
Trưởng Ban kiểm soát
Ngày bổ nhiệm 08/07/2007

1
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1.  HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

2.  HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT



VI. HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
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Trong năm 2009, Ban Kiểm soát tổ chức họp nhiều 

lần để trao đổi, thảo luận và thực hiện nội dung 

kế hoạch kiểm tra. Các nội dung kiểm tra của Ban 

Kiểm soát đã thực hiện:

•	 Tổ	chức	các	cuộc	kiểm	tra,	thẩm	định	báo	cáo	tài	

chính định kỳ và cả năm 2009 của Công ty.

•	 Kiểm tra việc tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ, Điều 

lệ Công ty và pháp luật hiện hành đối với hoạt 

động của Ban Tổng Giám đốc và việc ban hành 

các văn bản của HĐQT.

Trong năm qua, HĐQT thực hiện nhiệm vụ của Đại 

Hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) giao một cách cẩn 

trọng, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện thành 

công và hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch kinh 

doanh, đồng thời giám sát các kết quả hoạt động 

mà ĐHĐCĐ đã thông qua. HĐQT đã có những quyết 

định kịp thời góp phần mang lại hiệu quả và lợi ích 

cho Công ty.

HĐQT đã tổ chức họp chính thức nhiều lần, ban hành 

các văn bản để quản lý và điều hành Công ty phù 

hợp với thẩm quyền, tuân thủ đúng Điều lệ công ty, 

Nghị quyết ĐHĐCĐ và pháp luật hiện hành. 

HĐQT đã thường xuyên theo dõi các hoạt động của 

Ban Tổng Giám đốc và các công việc quản lý điều 

hành khác, phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty 

kiểm tra các về các vấn đề:

•	 Thực	hiện	các	chỉ	tiêu	kế	hoạch	của	ĐHĐCĐ	và	

HĐQT đề ra.

•	 Các	 nội	 dung	 thực	 hiện	 Nghị	 quyết	 ĐHĐCĐ,	

HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành về 

tiến độ và các biện pháp thực hiện.

1. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

2. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

•	 HĐQT	thường	xuyên	xem	xét,	đánh	giá	việc	thực	

hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế 

để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám 

đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các 

hoạt động của Công ty.

•	 Kiểm	tra	việc	chấp	hành	và	tuân	thủ	các	quy	định	

của cơ quan chức năng và quy định hoạt động 

của Công ty.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc 

tăng vốn điều lệ, HĐQT cũng đã triển khai thành 

công việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ công 

nhân viên nhằm khuyến khích sự hợp tác, gắn bó 

lâu dài của đội ngũ nhân viên. Sau khi phát hành, 

vốn điều lệ của Công ty được nâng từ 360 tỷ đồng 

lên 378 tỷ đồng. 

Ban Kiểm soát thường xuyên phối hợp với Ban 

Tổng Giám đốc và HĐQT trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ của mình. Ban Kiểm soát được cung cấp 

đầy đủ, kịp thời tài liệu kiểm tra, được tham dự một 

số cuộc họp quan trọng do Ban Tổng Giám đốc 

hoặc HĐQT mời.

Ban Kiểm soát cùng thảo luận, kiến nghị với Ban 

Tổng Giám đốc về việc tuân thủ Nghị quyết của 

ĐHĐCĐ, quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật 

hiện hành trong công tác quản lý và điều hành hoạt 

động kinh doanh.
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VII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG



THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
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Danh mục
Cổ đông trong nước

Số lượng CP Giá trị
(ngàn VNĐ) Tỷ lệ (%)

Tổng số vốn cổ phần 37.800.000 378.000.000 100,0%

1. Cổ đông đặc biệt 

    HĐQT, BGĐ, BKS, KTT 12.373.000      123.730.000 32,7%

2. Cổ đông khác    

    Cá nhân 25.427.000      254.270.000 67,3%

Cơ cấu cổ đông của VCSC tính đến ngày 31/12/2009:

Danh mục Số lượng
cổ đông

Cổ đông trong nước

Số lượng
cổ phần

Giá trị
(ngàn VNĐ) Tỷ lệ (%)

Tổng số vốn cổ phần   37.800.000 378.000.000 100,0%

Cổ đông sở hữu trên 5% 3 13.896.500 138.965.000 36,7%

Cổ đông sở hữu từ 1 đến 5% 15 18.354.000 183.540.000 48,6%

Cổ đông sở hữu dưới 1% 64 5.549.500 55.495.000 14,7%

67.27%

32.7 %

67.3 %

(HĐQT, BGĐ, BKS, KTT) Cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG NGÀY 31/12/2009
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VIII. KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU



Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1

Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 2

Công ty Liên doanh Xi măng Holcim Việt Nam

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD)

Công ty Cổ phần Đầu tư Khoan dầu khí (PVDI)

Tổng Công ty Khí Việt Nam

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan

Công ty Cổ phần Thực phẩm Masan 

Công ty Cổ phần Mirae Fiber

Công ty Cổ phần Mirae 

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU

NHÀ TIÊ 2

MIRAE FIBER JOINT STOCK COMPANY

M A S A N
G R O U P

PVD Invest

PV Drillin g

GAS

PVFCCo

Masan
TRADING CORPORATION

52
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU



Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

Công ty Thông tin Di động (VMS)

Công ty Cổ phần Vinacafe Biên Hòa

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

Công ty Cổ phần Địa ốc Sacomreal

Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng

Công ty Cổ phần Long Hậu

Công ty TNHH Sản Xuất-Thương Mại-Xây Dựng Tài Nguyên

Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Bến Thành

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á

Công ty Cổ phần Thép Việt

S
ÑÒA OÁC SAØI GOØN THÖÔNG TÍN

VIETABANK

TÀI NGUYÊN

THEP VIET

VINACAFÉ BH
R
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Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

Công ty Cổ phần Gỗ Đức Thành

Công ty Cổ phần Thương mại DIC - INTRACO

Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long An Giang

Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

Tổng Công ty Giấy Việt Nam

Tong Yang Group

PXP Vietnam Asset Management

Standard Bank Asia  - Standard Bank London

Cube Capital Group

Vietnam Asset Management Limited

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU

INTRACO

PHARMEDIC

C U B E

Standard Bank
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VinaCapital

Maxford Investment Management

Bank Invest

Korea Investment Trust Management Co., Ltd - KITMC

VinaCapitalVinaCapital

true   riend Korea Investment
& Securities Co., Ltd

55
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2009

GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ CỦA BẠN



1.  CÔNG TÁC XÃ HỘI

2.  VCSC VỚI TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG



IX. HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

1.  CÔNG TÁC XÃ HỘI

2.  VCSC VỚI TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG



HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

1. CÔNG TÁC XÃ HỘI
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Những hoạt động xã hội và công tác từ thiện VCSC 

thực hiện trong năm 2009 vừa qua đã cho thấy vai 

trò và trách nhiệm của VCSC đối với cộng đồng. 

VCSC luôn hướng tới mục tiêu không chỉ trở thành 

một thương hiệu lớn trong lĩnh vực hoạt động kinh 

doanh của mình mà còn góp phần xây dựng và 

phát triển các hoạt động tương thân tương ái, các 

mối quan hệ hợp tác hỗ trợ trong xã hội.

Một số các hoạt động điển hình trong năm 2009:

•	 Tham gia chương trình từ thiện ủng hộ đồng bào 

miền Trung bị ảnh hưởng của thiên tai.

•	 Thực hiện chương trình từ thiện tặng nhà tình 

nghĩa cho người dân nghèo, nơi bị thiệt hại nặng 

nề do thiên tai ở tỉnh Quảng Ngãi.

•	 Tham gia tài trợ cho giải Golf từ thiện do Phòng 

Thương mại Hàn Quốc (Kocham) tổ chức.

•	 Tài	trợ tổ chức giải Golf thường niên, giao lưu với 

khách hàng, đối tác trong nước và quốc tế. 

•	 Tham gia tài trợ chương trình “Thương hiệu 

Chứng khoán Uy tín” do Hiệp hội Kinh doanh 

Chứng khoán và Báo Đầu tư tổ chức.

Bước sang năm 2010 VCSC sẽ tiếp tục mở rộng các 

hoạt động Cộng đồng đến đến với những người 

kém may mắn. Chúng tôi cũng hy vọng những hoạt 

động có ý nghĩa trên sẽ được tiếp tục thường xuyên 

và được nhân rộng hơn nữa trong cộng đồng các cá 

nhân hoặc tổ chức có lòng hảo tâm
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2. VCSC VỚI TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG
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X. BÁO CÁO TÀI CHÍNH



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
Thông tin về Công ty

GIAÁY PHEÙP HOAÏT ÑOÄNG CHÖÙNG KHOAÙN SOÁ:

 68/UBCK-GP ngaøy 6 thaùng 11 naêm 2007
 276/UBCK-GP ngaøy 6 thaùng 11 naêm 2009

 Giaáy pheùp Hoaït ñoäng Chöùng khoaùn do UÛy Ban Chöùng khoaùn Nhaø Nöôùc caáp.

HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ:

 Baø Nguyeãn Thanh Phöôïng  Chuû tòch 
 OÂng Toâ Haûi   Thaønh vieân
 OÂng Huyønh Richard Leâ Minh  Thaønh vieân
 OÂng Traàn Baûo Toaøn   Thaønh vieân
 OÂng Traàn Quyeát Thaéng  Thaønh vieân 

BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC:

 OÂng Toâ Haûi   Toång Giaùm Ñoác
 OÂng Huyønh Richard Leâ Minh  Phoù Toång Giaùm Ñoác
 OÂng Nguyeãn Quang Baûo  Phoù Toång Giaùm Ñoác
   

TRUÏ SÔÛ CHÍNH:

 67 Haøm Nghi
 Quaän 1, Thaønh phoá Hoà Chí Minh
 Vieät Nam

CHI NHAÙNH HAØ NOÄI:

 18 Ngoâ Quyeàn
 Quaän Hoaøn Kieám, Haø Noäi
 Vieät Nam

ÑÔN VÒ KIEÅM TOAÙN:

 Coâng ty TNHH KPMG
 Vieät Nam
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 2009

Maõ 
soá

Thuyeát 
minh

31/12/2009
VNÑ’000

31/12/2008
VNÑ’000

TAØI SAÛN

A.  TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN 100 800.204.693 660.860.631

I.  Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn 110 3 112.413.105 19.278.621

Tieàn maët 111 88.413.105 9.278.621

Caùc khoaûn töông ñöông tieàn 112 24.000.000 10.000.000

II.  Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 120 5 487.013.509 372.214.997

Ñaàu tö ngaén haïn 121 503.129.074 376.916.612

Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn 129 (16.115.565) (4.701.615)

III.  Caùc khoaûn phaûi thu – ngaén haïn 130 199.966.280 268.408.090

Phaûi thu cuûa khaùch haøng 131 188.478.780 239.816.470

Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 132 421.494 4.834.462

Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 138 6 11.066.006 23.757.158

V.  Taøi saûn ngaén haïn khaùc 150 811.799 958.923

Chi phí traû tröôùc ngaén haïn 151 722.871 869.995

Taøi saûn ngaén haïn khaùc 158 88.928 88.928

B.  TAØI SAÛN DAØI HAÏN 200 159.539.592 163.117.853

II.  Taøi saûn coá ñònh 220 21.192.012 13.015.588

Taøi saûn coá ñònh höõu hình 221 7 10.624.011 10.533.051

   Nguyeân giaù 222 19.713.817 14.542.106

   Khaáu hao luõy keá 223 (9.089.806) (4.009.055)

Taøi saûn coá ñònh voâ hình 227 8 10.568.001 2.482.537

   Nguyeân giaù 228 14.118.367 3.571.035

   Phaân boå luõy keá 229 (3.550.366) (1.088.498)

IV.  Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 250 5 132.836.700 143.417.479

Ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn 253 19.450.000 86.189.779

   Chöùng khoaùn saün saøng ñeå baùn 254 19.450.000 86.189.779

Ñaàu tö daøi haïn khaùc 258 113.386.700 57.227.700

V.  Taøi saûn daøi haïn khaùc 260 5.510.880 6.684.786

Chi phí traû tröôùc daøi haïn 261 9 688.217 1.514.082

Tieàn noäp Quyõ hoã trôï thanh toaùn 263 10 293.923 120.643

Taøi saûn daøi haïn khaùc 268 11 4.528.740 5.050.061

TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN 270 959.744.285 823.978.484
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 2009 (tiếp theo)

Maõ 
soá

Thuyeát 
minh

31/12/2009
VNÑ’000

31/12/2008
VNÑ’000

NGUOÀN VOÁN

A. NÔÏ PHAÛI TRAÛ 300 535.422.250 460.493.230

I.  Nôï ngaén haïn 310 385.422.250 460.493.230

Vay vaø nôï ngaén haïn 311 12 100.000.000 375.000.000

Caùc khoaûn phaûi traû ngöôøi baùn 312 13 139.656.686 44.536.762

Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 313 14 38.500.000 27.611.250

Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø Nöôùc 314 15 12.494.556 5.640.901

Phaûi traû nhaân vieân 315 3.572.908 755.453

Chi phí phaûi traû 316 16 8.724.268 4.392.369

Phaûi traû hoaït ñoäng giao dòch chöùng khoaùn 320 17 73.630.335 1.448.763

Phaûi traû hoä coå töùc, goác vaø laõi traùi phieáu 321 5.633.770 44.126

Phaûi traû toå chöùc phaùt haønh chöùng khoaùn 322 1.871.751 844.312

Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc 328 18 1.338.293 219.294

II.  Nôï daøi haïn 330 150.000.000 -

Vay vaø nôï daøi haïn 334 19 150.000.000 -

B. VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU 400 424.322.035 363.485.254

I.  Voán chuû sôû höõu 410 424.299.786 363.476.505

Voán coå phaàn 411 20 378.000.000 360.000.000

Quyõ döï tröõ boå sung voán coå phaàn 417 21 3.740.375 743.825

Quyõ döï phoøng taøi chính 418 21 3.740.375 743.825

Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 420 38.819.036 1.988.855

II.  Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi 430 22.249 8.749

TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN 440 959.744.285 823.978.484
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   Ngöôøi laäp:    Ngöôøi duyeät:

                          HAØN ANH KHOA       TOÂ HAÛI
           Giaùm ñoác Taøi chính              Toång Giaùm Ñoác

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 2009 (tiếp theo)

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán

Maõ 
soá

31/12/2009
VNÑ’000

31/12/2008
VNÑ’000

6.       Chöùng khoaùn löu kyù

Trong ñoù:

6.1    Chöùng khoaùn giao dòch 007 2.935.174.441 442.480.783

6.1.2  Chöùng khoaùn giao dòch cuûa caùc khaùch 
haøng trong nöôùc 009 2.935.174.441 442.480.783

6.2     Chöùng khoaùn taïm ngöøng giao dòch 012 14.977.554.828 22.714.604

6.2.2  Chöùng khoaùn taïm ngöøng giao dòch cuûa 
caùc khaùch haøng trong nöôùc 014 14.977.554.828 22.714.604

6.3    Chöùng khoaùn caàm co á 017 96.057.090 -

6.3.1  Chöùng khoaùn caàm coá cuûa caùc khaùch 
haøng trong nöôùc 019 96.057.090 -

6.5.    Chöùng khoaùn chôø thanh toaùn 027 96.021.557 -

6.5.1. Chöùng khoùan chôø thanh toaùn cuûa thaønh 
vieân löu kyù 028 1.634.000 -

6.5.2. Chöùng khoaùn chôø thanh toaùn cuûa caùc 
khaùch haøng trong nöôùc 029 93.165.057 -

6.5.3. Chöùng khoaùn chôø thanh toaùn cuûa caùc 
khaùch haøng nöôùc ngoaøi 030 1.222.500 -

6.7.    Chöùng khoaùn chôø giao dòch

6.7.2. Chöùng khoaùn chôø giao dòch cuûa caùc 
khaùch haøng trong nöôùc 039 787.130               95.200 

7.       Chöùng khoaùn löu kyù coâng ty ñaïi chuùng 
chöa nieâm yeát 050

7.1.2. Chöùng khoaùn giao dòch cuûa khaùch haøng 
trong nöôùc 053 633.353.096

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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   Ngöôøi laäp:    Ngöôøi duyeät:

                          HAØN ANH KHOA       TOÂ HAÛI
           Giaùm ñoác Taøi chính              Toång Giaùm Ñoác

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

Maõ
soá

Thuyeát 
minh

2009
VNÑ’000

2008
VNÑ’000

Doanh thu 01 201.965.494 133.184.940

Trong ñoù:

Doanh thu hoaït ñoäng moâi giôùi chöùng khoaùn 01.1 25.920.953 5.042.331

Doanh thu hoaït ñoäng ñaàu tö chöùng khoaùn 01.2 87.801.079 67.362.566

Doanh thu ñaïi lyù phaùt haønh chöùng khoaùn 01.4 - 498.750

Doanh thu tö vaán ñaàu tö chöùng khoaùn 01.5 28.942.904 34.870.193

Doanh thu löu kyù chöùng khoaùn 01.6 394.756 377.620

Doanh thu khaùc 01.9 22 58.905.802 25.033.480

Doanh thu thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh 10 201.965.494 133.184.940

Chi phí hoaït ñoäng kinh doanh 11 23 (113.157.235) (97.133.343)

Lôïi nhuaän goäp cuûa hoaït ñoäng kinh doanh 20 88.808.259 36.051.597

Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 25 24 (19.495.646) (20.321.351)

Lôïi nhuaän tröôùc thueá 50 69.312.613 15.730.246

Chi phí thueá thu nhaäp hieän haønh 51 25 (11.336.725) (3.383.214)

Chi phí thueá thu nhaäp hoaõn laïi 52 25 - (280.124)

Lôïi nhuaän thuaàn sau thueá 60 57.975.888 12.066.908
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

Maõ 
soá

2009
VNÑ’000

2008
VNÑ’000

LÖU CHUYEÅN TIEÀN TÖØ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH

Lôïi nhuaän tröôùc thueá 01 69.312.613 15.730.246

Ñieàu chænh cho caùc khoaûn

Khaáu hao vaø phaân boå 02 8.368.484 5.528.688

Caùc khoaûn döï phoøng 03 11.413.950 3.701.172

Loã töø thanh lyù taøi saûn coá ñònh 05 - 49.168

Laõi töø thanh lyù caùc khoaûn ñaàu tö daøi haïn 05 - (59.732.288)

Thu nhaäp tieàn laõi 05 (52.810.963) (21.174.824)

Thu nhaäp coå töùc 05 (4.748.170) (2.766.369)

Chi phí laõi vay 06 47.792.891 63.161.852

Lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng kinh doanh tröôùc nhöõng thay ñoåi 
voán löu ñoäng 79.328.805 4.497.645

Bieán ñoäng chöùng khoaùn töï doanh, caùc khoaûn phaûi thu vaø 
taøi saûn ngaén haïn khaùc 09 (254.335.542) (398.413.350)

Bieán ñoäng caùc khoaûn phaûi traû vaø nôï khaùc 11 187.013.784 49.992.591

Tieàn laõi vay ñaõ traû 13 (43.153.891) (60.536.852)

Thueá thu nhaäp phaûi noäp 14 (3.519.720) (1.049.246)

Tieàn chi khaùc cho hoaït ñoäng kinh doanh 16 (3.799.107) (2.391.251)

Tieàn thuaàn chi cho hoaït ñoäng kinh doanh 20 (38.465.671) (407,900,463)

LÖU CHUYEÅN TIEÀN TÖØ HOAÏT ÑOÄNG ÑAÀU TÖ

Tieàn chi mua taøi saûn coá ñònh vaø taøi saûn daøi haïn khaùc 21 (15.371.002) (9.437.509)

Tieàn thu töø thanh lyù taøi saûn coá ñònh 22 - 23.810

Tieàn thu hoài cho vay ngaén haïn 24 250.000.000 -

Tieàn chi ñaàu tö daøi haïn 25 (66.159.000) (482.516.510)

Thu töø thanh lyù caùc khoaûn ñaàu tö daøi haïn 26 - 502.139.959

Tieàn thu töø laõi tieàn göûi vaø cho vay 27 55.435.963 12.875.894

Coå töùc ñaõ nhaän 27 5.574.963 1.939.576

Tieàn thuaàn (chi cho)/ thu töø hoaït ñoäng ñaàu tö 30 229.480.924 25.025.220
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   Ngöôøi laäp:    Ngöôøi duyeät:

                          HAØN ANH KHOA       TOÂ HAÛI
           Giaùm ñoác Taøi chính              Toång Giaùm Ñoác

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 (tiếp theo)

   

Maõ 
so

2009
VNÑ’000

2009
VNÑ’000

LÖU CHUYEÅN TIEÀN TÖØ HOAÏT ÑOÄNG TAØI CHÍNH

Thu töø phaùt haønh coå phieáu 31 18.000.000 -

Thu töø vay ngaén haïn vaø daøi haïn 33 331.294.944 679.106.530

Chi traû nôï goác vay ngaén haïn 34 (456.294.944) (304.106.530)

Coå töùc ñaõ traû 36 (10.880.769) (8.953.161)

Tieàn thuaàn (chi cho)/thu töø hoaït ñoäng taøi chính 40 (117,880,769) 366,046,839

Löu chuyeån tieàn thuaàn trong naêm 50 73.134.484 (16.828.404)

Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn ñaàu naêm 60 19.278.621 36.107.025

Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn cuoái naêm 
(Thuyeát minh 3) 70 92.413.105 19.278.621

Hoạt động đầu tư và tài chính phi tiền tệ

2009
VNÑ’000

2008
VNÑ’000

Phaân loaïi töø ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn sang ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn - 83.950.000

Phaân loaïi töø ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn  sang ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn 76.739.779 -

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

1. ĐƠN VỊ BÁO CÁO

2. TÓM TẮT NHỮNG CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU

Coâng ty Coå phaàn Chöùng khoaùn Baûn Vieät (“Coâng ty”) laø coâng ty coå phaàn ñöôïc thaønh laäp taïi Vieät Nam.  Hoaït ñoäng 

chính cuûa Coâng ty laø thöïc hieän caùc hoaït ñoäng moâi giôùi chöùng khoaùn, töï doanh chöùng khoaùn, tö vaán ñaàu tö chöùng 

khoaùn, baûo laõnh phaùt haønh chöùng khoaùn vaø cung caáp dòch vuï löu kyù chöùng khoaùn theo Giaáy pheùp Hoaït ñoäng 

Chöùng khoaùn soá 68/UBCK ngaøy 6 thaùng 11 naêm 2007 do UÛy Ban Chöùng khoaùn Nhaø Nöôùc Vieät Nam caáp vaø ñöôïc 

ñieàu chænh vaøo ngaøy 6 thaùng 11 naêm 2009 (sau ñaây ñöôïc goïi chung laø “Giaáy pheùp Hoaït ñoäng Chöùng khoaùn”). 

Taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009, Coâng ty coù 94 nhaân vieân (31 thaùng 12 naêm 2008: 84 nhaân vieân).

Sau ñaây laø nhöõng chính saùch keá toaùn chuû yeáu ñöôïc Coâng ty aùp duïng trong vieäc laäp caùc baùo caùo taøi chính naøy.

(a) Cô sôû laäp baùo caùo taøi chính

 Caùc baùo caùo taøi chính trình baøy baèng Ñoàng Vieät Nam laøm troøn tôùi haøng nghìn gaàn nhaát (“VNÑ’000”), ñöôïc laäp 

theo Thoâng tö soá 95/2008/TT-BTC do Boä Taøi chính ban haønh ngaøy 24 thaùng 10 naêm 2008 veà Höôùng daãn keá 

toaùn aùp duïng ñoái vôùi coâng ty chöùng khoaùn, caùc Chuaån möïc Keá toaùn Vieät Nam, Heä thoáng Keá toaùn Vieät Nam 

vaø caùc nguyeân taéc keá toaùn phoå bieán ñöôïc Vieät Nam chaáp thuaän.  Trong naêm tröôùc, caùc baùo caùo taøi chính 

ñöôïc laäp theo Quyeát ñònh soá 99/2000/QÑ-BTC do Boä Taøi chính ban haønh ngaøy 13 thaùng 6 naêm 2000.  Tham 

khaûo Thuyeát minh 27 veà vieäc phaân loaïi laïi soá lieäu so saùnh.

 Baùo caùo taøi chính, ngoaïi tröø baùo caùo löu chuyeån tieàn teä, ñöôïc laäp treân cô sôû doàn tích theo nguyeân taéc giaù goác.  

Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä ñöôïc laäp theo phöông phaùp giaùn tieáp.

(b) Naêm taøi chính

 Naêm taøi chính cuûa Coâng ty baét ñaàu töø ngaøy 1 thaùng 1 ñeán ngaøy 31 thaùng 12.

(c) Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn

 Tieàn bao goàm tieàn maët vaø tieàn göûi ngaân haøng khoâng kyø haïn.  Caùc khoaûn töông ñöông tieàn laø caùc khoaûn ñaàu 

tö ngaén haïn coù tính thanh khoaûn cao, coù theå deã daøng chuyeån ñoåi thaønh moät löôïng tieàn xaùc ñònh, khoâng coù 

nhieàu ruûi ro veà thay ñoåi giaù trò vaø ñöôïc söû duïng cho muïc ñích ñaùp öùng caùc cam keát chi tieàn ngaén haïn hôn laø 

cho muïc ñích ñaàu tö hay laø caùc muïc ñích khaùc. 

 Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn cuõng bao goàm tieàn göûi ñeå giao dòch chöùng khoaùn cuûa khaùch haøng, ñöôïc 

taùch rieâng vôùi caùc soá dö tieàn göûi taïi ngaân haøng cuûa Coâng ty.

(d) Caùc giao dòch baèng ngoaïi teä

 Caùc khoaûn muïc taøi saûn vaø coâng nôï coù goác baèng caùc ñôn vò tieàn khaùc vôùi VNÑ ñöôïc quy ñoåi sang VNÑ theo 

tyû giaù hoái ñoaùi cuûa ngaøy keát thuùc nieân ñoä keá toaùn.  Caùc giao dòch baèng caùc ñôn vò tieàn teä khaùc VNÑ phaùt sinh 

trong naêm ñöôïc qui ñoåi sang VNÑ theo tyû giaù hoái ñoaùi xaáp xæ tyû giaù hoái ñoaùi qui ñònh cuûa ngaøy giao dòch.  

Taát caû caùc khoaûn cheânh leäch tyû giaù ñaõ vaø chöa thöïc hieän ñöôïc keát chuyeån toaøn boä vaøo baùo caùo keát quaû hoaït 

ñoäng kinh doanh. 
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 Taát caû caùc khoaûn cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi ñöôïc ghi nhaän vaøo baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh phuø 

hôïp vôùi Chuaån möïc Keá toaùn soá 10 – AÛnh höôûng cuûa vieäc thay ñoåi tyû giaù hoái ñoaùi.

 Ngaøy 15 thaùng 10 naêm 2009, Boä Taøi chính ban haønh Thoâng tö soá 201/2009/TT-BTC höôùng daãn ghi nhaän 

cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi.  Thoâng tö naøy yeâu caàu caùc cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi phaùt sinh töø vieäc ñaùnh giaù laïi 

caùc khoaûn taøi saûn vaø nôï phaûi traû tieàn teä ngaén haïn coù goác ngoaïi teä ñöôïc ghi nhaän vaøo Taøi khoaûn Cheânh leäch 

Tyû giaù Hoái ñoaùi thuoäc nguoàn voán chuû sôû höõu; vaø caùc cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi naøy seõ ñöôïc ghi ñaûo ñeå xoùa 

soå vaøo ñaàu kyø sau.  Coâng ty löïa choïn tieáp tuïc aùp duïng VAS 10 ñeå ghi nhaän cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi.

(e) Chöùng khoaùn thöông maïi, ñaàu tö ngaén haïn, ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn vaø ñaàu tö daøi haïn khaùc 

 (i)  Phaân loaïi

Coâng ty phaân loaïi caùc coå phieáu nieâm yeát vaø chöa nieâm yeát ñöôïc mua cho muïc ñích kinh doanh laø chöùng 

khoaùn thöông maïi.  

Coâng ty phaân loaïi caùc khoaûn cho vay coù kyø haïn goác döôùi 12 thaùng vaø caùc chöùng khoaùn ñöôïc mua theo 

hôïp ñoàng roài baùn laïi (hôïp ñoàng mua vaø baùn laïi chöùng khoaùn) laø ñaàu tö ngaén haïn.

Ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn vaø ñaàu tö daøi haïn khaùc ñöôïc döï ñònh giöõ trong voøng hôn moät naêm maëc 

duø thôøi gian thöïc söï giöõ laïi coù theå daøi hôn hoaëc ngaén hôn phuï thuoäc vaøo tình hình hoaït ñoäng cuûa caùc 

coâng ty ñöôïc ñaàu tö  vaø caùc tröôøng hôïp khaùc.

 (ii)  Ghi nhaän

Coâng ty ghi nhaän caùc chöùng khoaùn thöông maïi caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn, caùc khoaûn ñaàu tö chöùng 

khoaùn daøi haïn vaø caùc khoaûn ñaàu tö daøi haïn khaùc taïi ngaøy maø coâng ty kyù keát caùc hôïp ñoàng ñaàu tö (keá 

toaùn theo ngaøy giao dòch).  

 (iii)  Ñaùnh giaù

Chöùng khoaùn thöông maïi ñaõ nieâm yeát ñöôïc phaûn aùnh theo nguyeân giaù tröø ñi döï phoøng giaûm giaù chöùng 

khoaùn baèng caùch tham khaûo giaù ñoùng cöûa taïi Sôû Giao dòch Chöùng khoaùn Thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø 

Sôû Giao dòch Chöùng khoaùn Haø Noäi vaøo ngaøy laäp baûng caân ñoái keá toaùn.

Chöùng khoaùn thöông maïi chöa nieâm yeát ñöôïc tö do mua baùn treân thò tröôøng OTC ñöôïc phaûn aùnh theo 

nguyeân giaù tröø ñi döï phoøng giaûm giaù baèng caùch tham khaûo giaù nieâm yeát töø ba coâng ty chöùng khoaùn.

Caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn ñöôïc ghi nhaän theo nguyeân giaù tröø ñi döï phoøng nôï phaûi thu khoù ñoøi, neáu coù.      

    

Chöùng khoaùn thöông maïi chöa nieâm yeát khoâng ñöôïc töï do mua baùn, ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn vaø 

caùc khoaûn ñaàu tö daøi haïn khaùc ñöôïc phaûn aùnh theo nguyeân giaù tröø ñi döï phoøng giaûm giaù theo ñaùnh giaù 

cuûa Ban Giaùm ñoác.  Ban Giaùm ñoác xaùc ñònh caùc khoaûn döï phoøng giaûm giaù cho caùc khoaûn ñaàu tö naøy 

sau khi xem xeùt giaù goác, tình hình thò tröôøng, hoaït ñoäng kinh doanh hieän taïi vaø töông lai vaø caùc luoàng 

löu chuyeån tieàn teä öôùc tính.
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Nguyeân giaù cuûa chöùng khoaùn thöông maïi, ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn vaø caùc khoaûn ñaàu tö daøi haïn 

khaùc ñöôïc xaùc ñònh theo phöông phaùp bình quaân gia quyeàn.

Döï phoøng giaûm giaù chöùng khoaùn thöông maïi, ñaàu tö ngaén haïn, ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn vaø ñaàu tö 

daøi haïn khaùc nhö ñeà caäp treân ñöôïc hoaøn nhaäp khi vieäc taêng leân sau ñoù cuûa giaù trò coù theå thu hoài laø do 

söï kieän khaùch quan xaûy ra sau khi khoaûn döï phoøng ñöôïc laäp.  Döï phoøng chæ ñöôïc hoaøn nhaäp ñeán möùc 

toái ña baèng giaù trò ghi soå cuûa khoaûn ñaàu tö khi chöa laäp döï phoøng. 

  (iv)  Chaám döùt ghi nhaän                                

Chöùng khoaùn thöông maïi, ñaàu tö ngaén haïn, ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn vaø ñaàu tö daøi haïn khaùc ñöôïc 

chaám döùt ghi nhaän khi caùc quyeàn lôïi nhaän caùc luoàng tieàn teä töø caùc khoaûn ñaàu tö ñaõ heát hoaëc Coâng ty 

ñaõ chuyeån phaàn lôùn ruûi ro vaø lôïi ích cuûa vieäc sôû höõu.

(f) Hôïp ñoàng uûy thaùc/ uûy quyeàn ñaàu tö

 Coâng ty cung caáp tieàn cho caùc beân thöù ba ñeå thay maët Coâng ty ñaàu tö vaøo caùc chöùng khoaùn theo caùc ñieàu 

khoaûn trong hôïp ñoàng uûy thaùc/ uûy quyeàn ñaàu tö.  Taøi saûn ñöôïc mua theo caùc hôïp ñoàng uûy thaùc ñaàu tö ñöôïc 

ghi nhaän treân baûng caân ñoái keá toaùn nhö laø chöùng khoaùn thöông maïi vaø ñöôïc ghi nhaän theo caùc chính saùch 

keá toaùn ñöôïc trình baøy trong Thuyeát minh 2(e) vaø Thuyeát minh 2(p) – (ii) vaø (v).  

(g) Caùc khoaûn phaûi thu

 Caùc khoaûn phaûi thu thöông maïi vaø caùc khoaûn phaûi thu khaùc ñöôïc phaûn aùnh theo nguyeân giaù tröø ñi döï phoøng 

phaûi thu khoù ñoøi.

(h) Taøi saûn coá ñònh höõu hình

 (i)  Nguyeân giaù

Taøi saûn coá ñònh höõu hình ñöôïc theå hieän theo nguyeân giaù tröø ñi giaù trò hao moøn luyõ keá.  Nguyeân giaù taøi 

saûn coá ñònh höõu hình bao goàm giaù mua, thueá nhaäp khaåu, caùc loaïi thueá mua haøng khoâng hoaøn laïi vaø 

chi phí phaân boå tröïc tieáp ñeå ñöa taøi saûn ñeán vò trí vaø traïng thaùi hoaït ñoäng cho muïc ñích söû duïng ñaõ döï 

kieán, vaø chi phí thaùo dôõ vaø di dôøi taøi saûn vaø khoâi phuïc hieän tröôøng taïi ñòa ñieåm ñaët taøi saûn.  Caùc chi phí 

phaùt sinh sau khi taøi saûn coá ñònh höõu hình ñaõ ñöa vaøo hoaït ñoäng nhö chi phí söûa chöõa, baûo döôõng vaø 

ñaïi tu thöôøng ñöôïc ghi nhaän vaøo baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh trong naêm taïi thôøi ñieåm phaùt 

sinh chi phí.  Trong caùc tröôøng hôïp coù theå chöùng minh moät caùch roõ raøng raèng caùc khoaûn chi phí naøy 

laøm taêng lôïi ích kinh teá trong töông lai döï tính thu ñöôïc do vieäc söû duïng taøi saûn coá ñònh höõu hình vöôït 

treân möùc hoaït ñoäng tieâu chuaån ñaõ ñöôïc ñaùnh giaù ban ñaàu, thì caùc chi phí naøy ñöôïc voán hoaù nhö moät 

khoaûn nguyeân giaù taêng theâm cuûa taøi saûn coá ñònh höõu hình.

 (ii)  Khaáu hao

 Khaáu hao ñöôïc tính theo phöông phaùp ñöôøng thaúng döïa treân thôøi gian höõu duïng öôùc tính cuûa taøi saûn  

 coá ñònh höõu hình.  Thôøi gian höõu duïng öôùc tính nhö sau:

chi phí naâng caáp vaên phoøng 3 naêm•	

phöông tieän vaän chuyeån  6 naêm•	

thieát bò vaên phoøng  3 naêm•	
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(i) Taøi saûn coá ñònh voâ hình

 Phaàn meàm vi tính

 Giaù mua cuûa phaàn meàm vi tính môùi maø phaàn meàm vi tính naøy khoâng laø moät boä phaän khoâng theå taùch rôøi vôùi 

phaàn cöùng coù lieân quan thì ñöôïc voán hoùa vaø haïch toaùn nhö taøi saûn coá ñònh voâ hình.  Phaàn meàm vi tính ñöôïc 

phaân boå theo phöông phaùp ñöôøng thaúng trong voøng 2-3 naêm.

(j) Chi phí traû tröôùc daøi haïn

 Chi phí thaønh laäp 

 Chi phí thaønh laäp ñöôïc ghi nhaän laø chi phí tröïc tieáp lieân quan ñeán söï thaønh laäp cuûa Coâng ty.  Chi phí naøy ban 

ñaàu ñöôïc phaûn aùnh theo nguyeân giaù vaø ñöôïc phaân boå theo phöông phaùp ñöôøng thaúng trong voøng 3 naêm.

(k) Caùc khoaûn phaûi traû thöông maïi vaø phaûi traû khaùc

 Caùc khoaûn phaûi traû thöông maïi vaø phaûi traû khaùc ñöôïc phaûn aùnh theo nguyeân giaù.

(l) Döï phoøng

 Moät khoaûn döï phoøng ñöôïc ghi nhaän neáu, do keát quaû cuûa moät söï kieän trong quaù khöù, Coâng ty  coù nghóa vuï 

phaùp lyù hieän taïi hoaëc lieân ñôùi coù theå öôùc tính moät caùch ñaùng tin caäy, vaø chaéc chaén seõ laøm giaûm suùt caùc lôïi ích 

kinh teá trong töông lai ñeå thanh toaùn caùc nghóa vuï veà khoaûn nôï phaûi traû ñoù.  Khoaûn döï phoøng ñöôïc xaùc ñònh 

baèng caùch chieát khaáu doøng tieàn döï kieán coù theå phaûi traû trong töông lai vôùi tyû leä chieát khaáu tröôùc thueá phaûn 

aùnh ñaùnh giaù hieän taïi cuûa thò tröôøng veà giaù trò thôøi gian cuûa tieàn vaø ruûi ro cuï theå cuûa khoaûn nôï ñoù.

(m) Thueá

 Thueá thu nhaäp doanh nghieäp treân soá lôïi nhuaän hoaëc loã chòu thueá trong naêm bao goàm thueá hieän haønh vaø thueá 

hoaõn laïi. Thueá thu nhaäp ñöôïc ghi nhaän trong baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh ngoaïi tröø tröôøng hôïp caùc 

khoaûn thueá naøy coù lieân quan ñeán caùc khoaûn muïc ñöôïc ghi nhaän tröïc tieáp vaøo voán chuû sôû höõu thì seõ ñöôïc ghi 

nhaän vaøo voán chuû sôû höõu.

 Thueá thu nhaäp hieän haønh laø khoaûn thueá öôùc tính phaûi noäp treân thu nhaäp chòu thueá trong naêm, aùp duïng thueá 

suaát ñöôïc ban haønh hoaëc cô baûn ñöôïc ban haønh taïi ngaøy laäp baûng caân ñoái keá toaùn vaø moïi khoaûn ñieàu chænh 

thueá phaûi traû lieân quan ñeán kyø tröôùc.

 Thueá thu nhaäp hoaõn laïi ñöôïc tính theo phöông phaùp soá dö nôï treân baûng caân ñoái keá toaùn, döïa treân caùc cheânh 

leäch taïm thôøi giöõa trò giaù soå saùch cuûa taøi saûn vaø nôï phaûi traû cho muïc ñích laäp baùo caùo taøi chính vaø soá lieäu söû 

duïng cho muïc ñích thueá.  Thueá hoaõn laïi ñöôïc ghi nhaän döïa treân vieäc öôùc tính khaû naêng phaùt sinh hoaëc quyeát 

toaùn caùc soá lieäu ghi nhaän treân soå saùch cuûa taøi saûn vaø nôï phaûi traû söû duïng möùc thueá suaát ñöôïc ban haønh hoaëc 

cô baûn ban haønh vaøo ngaøy laäp baûng caân ñoái keá toaùn.  

 Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi chæ ñöôïc ghi nhaän trong tröôøng hôïp coù söï chaéc chaén raèng lôïi nhuaän chòu thueá 

trong töông lai coù theå caán tröø vaøo taøi saûn thueá naøy.  Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi ñöôïc ghi giaûm trong tröôøng 

hôïp khoâng coøn khaû naêng chaén chaén raèng caùc lôïi ích veà thueá naøy seõ ñöôïc thöïc hieän.  
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(n) Voán coå phaàn

 Coå phieáu phoå thoâng  

 Coå phieáu phoå thoâng ñöôïc ghi nhaän nhö voán chuû sôû höõu.  Chi phí lieân quan tröïc tieáp ñeán vieäc phaùt haønh coå 

phieáu phoå thoâng ñöôïc ghi nhaän laø khoaûn giaûm voán chuû sôû höõu.

(o) Quyõ döï tröõ phaùp ñònh vaø quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi

 Quyõ döï tröõ boå sung voán coå phaàn ñöôïc phaân boå töø lôïi nhuaän sau thueá.  Muïc ñích cuûa quyõ döï tröõ naøy laø boå 

sung vaøo voán coå phaàn.

 Quyõ döï phoøng taøi chính ñöôïc phaân boå töø lôïi nhuaän sau thueá vaø nhaèm buø ñaép caùc khoaûn loã phaùt sinh trong 

quaù trình hoaït ñoäng kinh doanh.  Quyõ döï phoøng naøy vaø quyõ döï tröõ boå sung voán coå phaàn ñöôïc laäp theo quy 

ñònh cuûa phaùp luaät vaø khoâng ñöôïc pheùp phaân phoái.

 Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi ñöôïc phaân boå töø lôïi nhuaän sau thueá vaø ñöôïc söû duïng ñeå chi traû cho nhaân vieân 

cuûa Coâng ty.  Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi khoâng baét buoäc laäp theo quy ñònh cuûa phaùp luaät vaø ñöôïc pheùp 

phaân phoái heát.

(p) Doanh thu

 (i)  Doanh thu moâi giôùi chöùng khoaùn

Doanh thu töø hoaït ñoäng moâi giôùi chöùng khoaùn ñöôïc ghi nhaän trong baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh 

doanh khi giao dòch chöùng khoaùn cuûa khaùch haøng ñöôïc thöïc hieän.

 (ii)  Doanh thu hoaït ñoäng ñaàu tö chöùng khoaùn 

Doanh thu töø hoaït ñoäng ñaàu tö chöùng khoaùn ñöôïc ghi nhaän trong baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh 

döïa treân thoâng baùo khôùp leänh cho caùc giao dòch kinh doanh chöùng khoaùn töø Sôû Giao dòch Chöùng khoaùn 

(ñoái vôùi caùc chöùng khoaùn ñaõ nieâm yeát) vaø thoûa thuaän chuyeån nhöôïng taøi saûn ñaõ ñöôïc hoaøn taát (ñoái vôùi caùc 

chöùng khoaùn chöa nieâm yeát).

 (iii)  Doanh thu tö vaán ñaàu tö chöùng khoaùn 

 Doanh thu töø hoaït ñoäng tö vaán ñaàu tö chöùng khoaùn ñöôïc ghi nhaän trong baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng 

kinh doanh theo tieán ñoä hoaøn thaønh caùc giao dòch taïi ngaøy laäp baûng caân ñoái keá toaùn. Tieán ñoä hoaøn 

thaønh ñöôïc ñaùnh giaù döïa treân coâng vieäc thöïc hieän.

 (iv)  Doanh thu veà voán kinh doanh 

 Doanh thu veà voán kinh doanh chuû yeáu phaûn aùnh thu nhaäp laõi tieàn göûi taïi ngaân haøng vaø caùc khoaûn taïm 

öùng cho khaùch haøng.  Doanh thu veà voán kinh doanh ñöôïc ghi nhaän trong baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng 

kinh doanh treân cô sôû doàn tích.

 (v)  Doanh thu töø hoaït ñoäng ñaàu tö

Doanh thu töø hoaït ñoäng ñaàu tö chuû yeáu phaûn aùnh thu nhaäp coå töùc ñöôïc ghi nhaän khi quyeàn nhaän coå 

töùc cuûa Coâng ty ñöôïc thieát laäp. 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 (tiếp theo)

77
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2009

GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ CỦA BẠN



(q) Caùc khoaûn thanh toaùn cho thueâ hoaït ñoäng

 Caùc khoaûn thanh toaùn cho thueâ hoaït ñoäng ñöôïc ghi nhaän trong baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh theo 

phöông phaùp ñöôøng thaúng döïa vaøo thôøi haïn cuûa hôïp ñoàng thueâ.  Caùc khoaûn hoa hoàng cho thueâ ñöôïc ghi 

nhaän trong baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh nhö laø moät boä phaän hôïp thaønh cuûa toång chi phí thueâ.

(r) Chi phí vay

 Chi phí vay ñöôïc ghi nhaän laø moät chi phí trong naêm khi chi phí naøy phaùt sinh, ngoaïi tröø tröôøng hôïp chi phí 

vay lieân quan ñeán caùc khoaûn vay cho muïc ñích hình thaønh taøi saûn coá ñònh höõu hình ñuû ñieàu kieän thì khi ñoù 

chi phí vay seõ ñöôïc voán hoaù vaø ñöôïc ghi vaøo nguyeân giaù caùc taøi saûn coá ñònh naøy.

(s) Caùc beân lieân quan

 Caùc beân ñöôïc xem laø beân lieân quan neáu moät beân coù khaû naêng, tröïc tieáp hay giaùn tieáp, kieåm soaùt hoaëc coù aûnh 

höôûng ñaùng keå ñoái vôùi beân kia trong vieäc ra quyeát ñònh caùc chính saùch taøi chính vaø hoaït ñoäng.  Caùc beân cuõng 

ñöôïc xem laø beân lieân quan neáu caùc beân cuøng chòu söï kieåm soaùt chung hay chòu söï aûnh höôûng ñaùng keå chung.

(t) Döï phoøng trôï caáp thoâi vieäc

 Theo Boä luaät Lao ñoäng Vieät Nam, khi nhaân vieân laøm vieäc cho coâng ty töø 12 thaùng trôû leân (“nhaân vieân ñuû ñieàu 

kieän”) töï nguyeän chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng cuûa mình thì beân söû duïng lao ñoäng phaûi thanh toaùn tieàn trôï 

caáp thoâi vieäc cho nhaân vieân ñoù tính döïa treân soá naêm laøm vieäc vaø möùc löông taïi thôøi ñieåm thoâi vieäc cuûa nhaân 

vieân ñoù.  Döï phoøng trôï caáp thoâi vieäc ñöôïc laäp treân cô sôû möùc löông hieän taïi cuûa nhaân vieân vaø thôøi gian hoï laøm 

vieäc cho Coâng ty.

 Theo Luaät Baûo hieåm Xaõ hoäi, keå töø ngaøy 1 thaùng 1 naêm 2009, Coâng ty vaø caùc nhaân vieân phaûi ñoùng vaøo quyõ 

baûo hieåm thaát nghieäp do Baûo hieåm Xaõ hoäi Vieät Nam quaûn lyù.  Möùc ñoùng bôûi moãi beân ñöôïc tính baèng 1% cuûa 

möùc thaáp hôn giöõa löông cô baûn cuûa nhaân vieân vaø 20 laàn möùc löông toái thieåu chung ñöôïc Chính phuû quy 

ñònh trong töøng thôøi kyø.  Vôùi vieäc aùp duïng cheá ñoä baûo hieåm thaát nghieäp, Coâng ty khoâng phaûi laäp döï phoøng 

trôï caáp thoâi vieäc cho thôøi gian laøm vieäc cuûa nhaân vieân sau ngaøy 1 thaùng 1 naêm 2009.  Tuy nhieân, trôï caáp thoâi 

vieäc phaûi traû cho caùc nhaân vieân ñuû ñieàu kieän hieän coù taïi thôøi ñieåm 31 thaùng 12 naêm 2008 seõ ñöôïc xaùc ñònh 

döïa treân soá naêm laøm vieäc cuûa nhaân vieân ñöôïc tính ñeán 31 thaùng 12 naêm 2008 vaø möùc löông bình quaân cuûa 

hoï trong voøng saùu thaùng tröôùc thôøi ñieåm thoâi vieäc.

 Trong naêm keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009, Coâng ty ñaõ ñoùng 79.729.500 VNÑ  (2008: Khoâng) vaøo quyõ baûo hieåm 

thaát nghieäp vaø khoaûn naøy ñöôïc ghi nhaän vaøo chi phí nhaân vieân trong Baùo caùo Keát quaû Hoaït ñoäng Kinh doanh.

 

(u) Caùc chæ tieâu ngoaøi baûng caân ñoái keá toaùn

 Caùc chæ tieâu ngoaøi baûng caân ñoái keá toaùn, theo ñònh nghóa trong Thoâng tö soá 95/2008/TT-BTC do Boä Taøi chính 

ban haønh ngaøy 24 thaùng 10 naêm 2008 veà Höôùng daãn keá toaùn aùp duïng ñoái vôùi coâng ty chöùng khoaùn, ñöôïc 

trình baøy ôû caùc thuyeát minh töông öùng cuûa baùo caùo taøi chính naøy.

(v) Soá dö baèng khoâng

 Caùc khoaûn muïc hay soá dö quy ñònh trong Thoâng tö soá 95/2008/TT-BTC do Boä Taøi chính ban haønh ngaøy 24 

thaùng 10 naêm 2008 veà Höôùng daãn keá toaùn aùp duïng ñoái vôùi coâng ty chöùng khoaùn neáu khoâng ñöôïc theå hieän 

treân caùc baùo caùo taøi chính naøy thì ñöôïc hieåu laø coù soá dö baèng khoâng.
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3. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

4. GIÁ TRỊ THỰC HIỆN GIAO DỊCH THỰC HIỆN TRONG NĂM

5. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

31/12/2009 
VNÑ’000

31/12/2008
VNÑ’000

Tieàn maët taïi quyõ 489.030 930.630

Tieàn göûi ngaân haøng 87.924.075 8.347.991

Caùc khoaûn töông ñöông tieàn 24.000.000 10.000.000

112.413.105 19.278.621

Tröø tieàn göûi coù kyø haïn theá chaáp taïi Ngaân haøng ñeå baûo ñaûm cho caùc 
khoaûn vay cuûa Coâng ty (20.000.000) -

Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn treân baùo caùo löu chuyeån tieàn teä 92.413.105 19.278.621

Chi tieát caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ñöôïc naém giöõ bôûi Coâng ty taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009 nhö sau:

 Khoái löôïng giao dòch thöïc 
hieän trong naêm 

 Giaù trò khoái löôïng giao 
dòch thöïc hieän trong naêm 

a) Cuûa Coâng ty chöùng khoaùn   

Coå phieáu•	 17.639.400 579.264.872

Traùi phieáu•	 125.416 9.209.502

b) Cuûa khaùch haøng

Coå phieáu•	 411.823.189 16.467.436.788

Traùi phieáu•	 1.000.000 94.025.000

430.588.005 17.149.936.162

Chæ tieâu
Giaù trò theo soå 

keá toaùn
VNÑ’000

So saùnh vôùi giaù thò tröôøng Toång giaù trò theo 
giaù thò tröôøng

VNÑ’000
Taêng 

VNÑ’000
Giaûm 

VNÑ’000

Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 503.129.074 51.629.686 (16.115.565) 538.643.195

I. Chöùng khoaùn thöông maïi (a) 337.478.922 51.629.686 (4.943.536) 384.165.072

II. Ñaàu tö ngaén haïn khaùc

Cho vay ngaén haïn (b)•	 50.800.000 - - 50.800.000

Hôïp ñoàng mua baùn laïi chöùng khoaùn•	 5.167.000 - - 5.167.000

Taïm öùng cho khaùch haøng ñoái vôùi caùc •	
hoaït ñoäng giao dòch chöùng khoaùn (c) 109.683.152 - (11.172.029)   98.511.123

Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 132.836.700 31.500 - 132.868.200

III. Ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn 19.450.000 31.500    - 19.481.500

IV. Ñaàu tö daøi haïn khaùc (d) 113.386.700 - - 113.386.700

635.965.774 51.661.186 (16.115.565) 671.511.395

Bao goàm trong tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009 coù soá ngoaïi teä töông ñöông 

185 trieäu VNÑ (31/12/2008: 304 trieäu VNÑ).
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5. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH (tiếp theo)
(a) Bao goàm trong chöùng khoaùn thöông maïi taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009 coù khoaûn chöùng khoaùn trò giaù 

43.239 trieäu VNÑ do caùc beân thöù ba naém giöõ hoä Coâng ty taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009 theo hôïp ñoàng uûy 

thaùc/ uyû quyeàn ñaàu tö (31/12/2008: 21.273 trieäu VNÑ). Xem Thuyeát minh 2(f).

 

 Bao goàm trong chöùng khoaùn thöông maïi coù khoaûn chöùng khoaùn trò giaù 6 tyû VNÑ ñöôïc Coâng ty giöõ hoä cho 

moät beân lieân quan theo caùc hôïp ñoàng hôïp taùc ñaàu tö (31/12/2008: khoâng).

 Bieán ñoäng döï phoøng giaûm giaù chöùng khoaùn thöông maïi trong naêm nhö sau:

(i) Khoaûn cho vay naøy khoâng ñöôïc baûo ñaûm höôûng suaát naêm laø 15% vaø coù thôøi haïn hoaøn traû goác laø 12 thaùng.

(ii) Khoaûn cho vay naøy khoâng ñöôïc baûo ñaûm vaø khoâng höôûng laõi vaø coù thôøi haïn hoaøn traû goác laø 12 thaùng.

(c) Khoaûn taïm öùng cho khaùch haøng ñoái vôùi caùc hoaït ñoäng giao dòch chöùng khoaùn khoâng ñöôïc baûo ñaûm vaø coù 

möùc laõi suaát töø 0,03% ñeán 0,05% moät ngaøy vaø coù thôøi haïn hoaøn traû töø 1 ngaøy ñeán 60 ngaøy.

 

 Bieán ñoäng döï phoøng taïm öùng cho khaùch haøng ñoái vôùi caùc hoaït ñoäng giao dòch chöùng khoaùn trong naêm nhö sau:

(b) Chi tieát caùc khoaûn cho vay ngaén haïn nhö sau:

2009
VNÑ’000

2008
VNÑ’000

Soá dö ñaàu naêm 4.701.615 1.000.443

Taêng döï phoøng trong naêm 241.921 3.701.172

Soá dö cuoái naêm 4.943.536 4.701.615

31/12/2009 
VNÑ’000

31/12/2008
VNÑ’000

Cho vay ngaén haïn ñoái vôùi Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö Masan (i) 50.000.000 300.000.000

Cho vay ngaén haïn ñoái vôùi Coâng ty Coå phaàn Phaùt trieån Baát ñoäng saûn 
Vieät Höng (ii)

800.000 800.000

50.800.000 300.800.000

2009
VNÑ’000

2008
VNÑ’000

Taêng trong naêm/soá dö cuoái naêm 11.172.029 -
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5. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH (tiếp theo)
(d) Chi tieát chöùng khoaùn ñaàu tö saün saøng ñeå baùn nhö sau:

(e) Chi tieát ñaàu tö daøi haïn khaùc nhö sau:

 

31/12/2009
VNÑ’000

31/12/2008
VNÑ’000

Coâng ty Coå phaàn Nam Khang•	 9.450.000 9.450.000

Coâng ty Coå phaàn Bourbon An Hoøa•	 10.000.000 -

Coâng ty Coå phaàn Thöïc phaåm Masan•	 - 25.739.779

Quyõ Ñaàu tö Chöùng khoaùn Y teá Baûn Vieät•	 - 51.000.000

19.450.000 86.189.779

Ñaàu tö voán chuû sôû höõu vaøo: 31/12/2009 
VNÑ’000

31/12/2008 
VNÑ’000

Tyû leä 
sôû höõu 

(%)
Hoaït ñoäng chính

Coâng ty Coå phaàn Phaùt trieån 
Baát ñoäng saûn Vieät Höng 20.427.700 18.627.700 10%

Xaây döïng; kinh doanh baát ñoäng 
saûn; cung caáp caùc dòch vuï tö vaán 
xaây döïng. quaûn lyù döï aùn vaø quaûn 
lyù baát ñoäng saûn

Coâng ty Coå phaàn Xaây döïng-
Saûn xuaát-Thöông maïi Taøi 
Nguyeân 

75.000.000 25.000.000 7,5% Xaây döïng vaø kinh doanh baát ñoäng 
saûn.

Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö 
Xaây döïng Trieäu Höng 3.600.000 3.600.000 9,47%

Xaây döïng; kinh doanh baát ñoäng 
saûn; cung caáp caùc dòch vuï tö vaán 
xaây döïng, quaûn lyù döï aùn vaø quaûn 
lyù baát ñoäng saûn.

Coâng ty Coå phaàn Dòch vuï 
Ñöôøng Cao toác Vieät Nam 10.000.000 10.000.000 5%

Kinh doanh daàu vaø caùc saûn phaåm 
lieân quan ñeán daàu; cung caáp dòch 
vuï baûo trì xe maùy; xaây döïng; kinh 
doanh vaät lieäu xaây döïng; cung caáp 
dòch vuï kho baõi vaø quaûng caùo.

Coâng ty Coå phaàn Vaän 
Thöông Long 4.359.000 - 9,4% Phaùt trieån vaø kinh doanh haï taàng, 

khu coâng nghieäp vaø caûng bieån.

113.386.700 57.227.700
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6. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

7. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

31/12/2009
VNÑ’000

31/12/2008
VNÑ’000

Phaûi thu lieân quan ñeán hôïp ñoàng uûy thaùc/uûy quyeàn ñaàu tö 9.267.658 17.429.500

Laõi phaûi thu töø  caùc khoaûn cho vay ngaén haïn - 2.625.000

Phaûi thu töø Coâng ty Coå phaàn Phaùt trieån Baát ñoäng saûn Vieät Höng 730.940 730.940

Phaûi thu coå töùc - 826.793

Taïm öùng cho nhaân vieân 879.910 867.593

Phaûi thu khaùc 187.498 1.277.332

11.066.006 23.757.158

Chi phí naâng caáp 
vaên phoøng
VNÑ’000

Phöông tieän
vaän chuyeån

VNÑ’000

Thieát bò
vaên phoøng
VNÑ’000

Toång coäng
VNÑ’000

Nguyeân giaù

Soá dö ñaàu naêm 5.768.967 2.313.480 6.459.659 14.542.106

Taêng trong naêm 1.037.178 - 4.134.533 5.171.711

Soá dö cuoái naêm 6.806.145 2.313.480 10.594.192 19.713.817

Khaáu hao luõy keá

Soá dö ñaàu naêm 1.582.541 405.107 2.021.407 4.009.055

Khaáu hao trong naêm 2.144.724 415.115 2.520.912 5.080.751

Soá dö cuoái naêm 3.727.265 820.222 4.542.319 9.089.806

Giaù trò coøn laïi

Soá dö ñaàu naêm 4.186.426 1.908.373 4.438.252 10.533.051

Soá dö cuoái naêm 3.078.880 1.493.258 6.051.873 10.624.011

8. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
Phaàn meàm 

vi tính
VNÑ’000

Nguyeân giaù

Soá dö ñaàu naêm 3.571.035

Taêng trong naêm 10.547.332

Soá dö cuoái naêm 14.118.367

Phaân boå luõy keá

Soá dö ñaàu naêm 1.088.498

Phaân boå trong naêm 2.461.868

Soá dö cuoái naêm 3.550.366

Giaù trò coøn laïi

Soá dö ñaàu naêm 2.482.537

Soá dö cuoái naêm 10.568.001
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9. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

10. TIỀN NỘP QUỸ HỖ TRỢ THANH TOÁN

Chi phí 
thaønh laäp
VNÑ’000

Soá dö ñaàu naêm 1.514.082

Phaân boå trong naêm (825.865)

Soá dö cuoái naêm 688.217

Caùc khoaûn naøy phaûn aùnh caùc khoaûn kyù quyõ taïi Sôû Giao dòch Chöùng khoaùn Thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø Sôû Giao 

dòch Chöùng khoaùn Haø Noäi.

Theo Quyeát ñònh soá 60/2004/QÑ-BTC ngaøy 15 thaùng 7 naêm 2004 vaø Quyeát ñònh soá 72/2005/QÑ-BTC ngaøy 21 

thaùng 10 naêm 2005, do Boä Taøi chính ban haønh, yeâu caàu Coâng ty phaûi kyù quyõ khoaûn tieàn ban ñaàu laø 120 trieäu VNÑ 

taïi caùc Sôû Giao dòch Chöùng khoaùn Thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø Sôû Giao dòch Chöùng khoaùn Haø Noäi vaø haøng naêm 

phaûi ñoùng theâm 0,008% toång giaù trò chöùng khoaùn giao dòch vaø moâi giôùi cuûa kyø tröôùc.

Bieán ñoäng tieàn noäp Quyõ Hoã trôï Thanh toaùn trong naêm nhö sau:

2009
VNÑ’000

2008 
VNÑ’000

Soá dö ñaàu naêm 120.643 120.000

Tieàn noäp boå sung trong naêm 173.280 -

Tieàn laõi trong naêm - 643

Soá dö cuoái naêm 293.923 120.643

11. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC

12. VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

Soá dö naøy chuû yeáu phaûn aùnh caùc khoaûn kyù quyõ thueâ vaên phoøng.

31/12/2009
VNÑ’000

31/12/2008
VNÑ’000

Khoaûn vay töø Ngaân haøng Thöông maïi Coå phaàn Saøi Goøn Thöông Tín (a) 20.000.000 -

Khoaûn vay töø Coâng ty Coå phaàn Thöïc phaåm Masan (b)      50.000.000 300.000.000

Khoaûn vay töø Ngaân haøng Thöông maïi Coå phaàn Vieät AÙ  - 75.000.000

Traùi phieáu phaùt haønh cho Coâng ty Taøi chính Xi maêng (c) 30.000.000 -

100.000.000 375.000.000

(a) Khoaûn vay naøy ñöôïc baûo ñaûm baèng tieàn göûi coù kyø haïn vôùi giaù trò ghi soå laø 20 tyû VNÑ (xem Thuyeát minh soá 

3) vaø chòu laõi suaát naêm laø 12%.

(b) Khoaûn vay naøy khoâng ñöôïc baûo ñaûm vaø chòu laõi suaát naêm laø 15%.

(c) Nhöõng traùi phieáu naøy coù thôøi gian ñaùo haïn vaøo ngaøy 19 thaùng 11 naêm 2010 vaø chòu laõi suaát haøng naêm laø 12,6%.
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15. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

16. CHI PHÍ PHẢI TRẢ

13. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

14. NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC

31/12/2009
VNÑ’000

31/12/2008
VNÑ’000

Thueá giaù trò gia taêng 318.969 1.926.005

Thueá thu nhaäp doanh nghieäp 11.173.303 3.356.298

Thueá thu nhaäp caù nhaân 384.457 339.444

Thueá nhaø thaàu nöôùc ngoaøi 617.827 19.154

12.494.556 5.640.901

31/12/2009
VNÑ’000

31/12/2008
VNÑ’000

Chi phí laõi vay 7.264.000 2.625.000

Phí phaàn meàm - 414.347

Chi phí ñi laïi - 195.157

Khaùc 1.460.268 1.157.865

8.724.268 4.392.369

31/12/2009
VNÑ’000

31/12/2008
VNÑ’000

Phaûi traû cho ngöôøi baùn chöùng khoaùn 128.538.936 44.280.500

Phaûi traû cho nhaø cung caáp phaàn meàm 4.465.250 -

Phaûi traû lieân quan hôïp ñoàng hôïp taùc ñaàu tö (Thuyeát minh 5) 6.652.500 -

Phaûi traû khaùc - 256.262

139.656.686 44.536.762

31/12/2009
VNÑ’000

31/12/2008
VNÑ’000

Taïm öùng töø Ngaân Haøng Thöông Maïi Coå Phaàn Vieät AÙ ñeå mua chöùng khoaùn 38.500.000 23.000.000

Taïm öùng töø nhaân vieân ñeå mua chöùng khoaùn - 4.611.250

38.500.000 27.611.250
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17. PHẢI TRẢ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

18. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC

19. VAY VÀ NỢ DÀI HẠN

31/12/2009
VND

31/12/2008
VND

Phaûi traû cho caùc Sôû giao dòch chöùng khoaùn 46.736.000 1.448.763

Phaûi traû cho Trung taâm löu kyù chöùng khoaùn 335.000 -

Tieàn göûi thanh toaùn giao dòch chöùng khoaùn cuûa khaùch haøng (i) 26.559.335 -

73.630.335 1.448.763

(i) Tieàn göûi thanh toaùn giao dòch chöùng khoaùn cuûa khaùch haøng phaûn aùnh khoaûn tieàn göûi cuûa khaùch haøng phuïc vuï cho 

caùc hoaït ñoäng kinh doanh chöùng khoaùn.

31/12/2009
VNÑ’000

31/12/2008
VNÑ’000

Coå töùc phaûi traû cho caùc coå ñoâng 506.070 46.839

Phaûi traû khaùc 832.223 172.455

1.338.293 219.294

31/12/2009
VNÑ’000

31/12/2008
VNÑ’000

Traùi phieáu phaùt haønh cho Ngaân haøng Thöông maïi Coå phaàn Phöông Nam 150.000.000 -

Nhöõng traùi phieáu naøy coù thôøi gian ñaùo haïn vaøo ngaøy 8 thaùng 2 naêm 2011 vaø chòu laõi suaát naêm laø 13,8%.

20. VỐN CỔ PHẦN
Voán coå phaàn ñöôïc duyeät vaø ñaõ phaùt haønh cuûa Coâng ty nhö sau:

31/12/2009 31/12/2008

Soá coå phieáu VNÑ’000 Soá coå phieáu VNÑ’000

Voán coå phaàn ñöôïc duyeät 37.800.000 378.000.000 36.000.000 360.000.000

Voán coå phaàn ñaõ phaùt haønh

    Coå phieáu phoå thoâng 37.800.000 378.000.000 36.000.000 360.000.000

Coå phieáu hieän ñang löu haønh

    Coå phieáu phoå thoâng 37.800.000 378.000.000 36.000.000 360.000.000

Coå phieáu phoå thoâng coù meänh giaù laø 10.000 ñoàng.  Moãi coå phieáu phoå thoâng töông öùng vôùi moät phieáu bieåu quyeát 

taïi caùc cuoäc hoïp coå ñoâng cuûa Coâng ty.  Caùc coå ñoâng ñöôïc nhaän coå töùc maø Coâng ty coâng boá vaøo töøng thôøi ñieåm.  

Taát caû coå phieáu phoå thoâng ñeàu coù thöù töï öu tieân nhö nhau ñoái vôùi taøi saûn coøn laïi cuûa Coâng ty.   
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21. QUỸ DỰ TRỮ PHÁP ĐỊNH

22. DOANH THU KHÁC
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Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 (tiếp theo)

Theo Quyeát ñònh soá 27/2007/QÑ-BTC ngaøy 24 thaùng 4 naêm 2007 do Boä Taøi Chính ban haønh, coâng ty phaûi thöïc 

hieän vieäc phaân boå sau ñaây töø lôïi nhuaän sau thueá tröôùc khi phaân phoái lôïi nhuaän:

Muïc ñích cuûa quyõ döï phoøng taøi chính laø nhaèm buø ñaép caùc khoaûn loã phaùt sinh trong quaù trình hoaït ñoäng kinh 

doanh thoâng thöôøng.  Quyõ döï tröõ naøy cuõng nhö quyõ döï tröõ boå sung voán coå phaàn ñöôïc phaùp luaät qui ñònh vaø khoâng 

ñöôïc pheùp phaân phoái.

Trích laäp haøng naêm Soá dö toái ña

Quyõ döï tröõ boå sung voán coå phaàn 5% lôïi nhuaän sau thueá Voán coå phaàn

Quyõ döï phoøng taøi chính 5% lôïi nhuaän sau thueá 10% voán coå phaàn

2009
VNÑ’000

2008
VNÑ’000

Thu nhaäp coå töùc 4.748.170 2.766.369

Thu nhaäp laõi töø tieàn göûi ngaân haøng 2.328.365 2.936.950

Thu nhaäp laõi töø khaùch haøng chaäm thanh toaùn 7.896.509 15.449.977

Thu nhaäp laõi töø caùc khoaûn cho vay 34.675.000 2.756.507

Thu nhaäp laõi töø caùc hôïp ñoàng uûy thaùc ñaàu tö 607.901 30.747

Thu nhaäp laõi töø taïm öùng cho khaùch haøng ñoái vôùi caùc hoaït ñoäng giao 
dòch chöùng khoaùn

5.297.450 -

Thu nhaäp laõi töø caùc hôïp ñoàng mua vaø baùn laïi chöùng khoùan 2.005.738 -

Thu nhaäp laõi töø tieàn noäp taïi Quyõ hoã trôï Thanh toaùn - 643

Doanh thu khaùc 1.346.669 1.092.287

58.905.802 25.033.480

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

2009
VNÑ’000

2008
VNÑ’000

Soá dö ñaàu naêm 360.000.000 360.000.000

Coå phieáu phaùt haønh theâm trong naêm 18.000.000 -

Soá dö cuoái naêm 378.000.000 360.000.000

Bieán ñoäng voán coå phaàn trong naêm nhö sau:

86
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

BÁO CÁO TÀI CHÍNH



23. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 (tiếp theo)

2009
VNÑ’000

2008
VNÑ’000

Chi phí nhaân vieân 8.931.061 7.482.004

Khaáu hao vaø phaân boå 5.516.202 2.918.072

Chi phí thueâ vaên phoøng 3.125.126 3.053.161

Loã töø hoaït ñoäng ñaàu tö chöùng khoaùn 18.801.473 13.871.339

Chi phí laõi vay 47.792.891 63.161.852

Phí moâi giôùi vaø löu kyù chöùng khoaùn 4.731.344 1.259.904

Chi phí ñi laïi 413.520 371.359

Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn 11.413.950 3.701.172

Hoa hoàng moâi giôùi 10.727.594 -

Chi phí khaùc 1.704.074 1.314.480

113.157.235 97.133.343

24. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
2009

VNÑ’000
2008

VNÑ’000

Chi phí nhaân vieân 5.623.454 4.545.642

Thieát bò vaên phoøng 467.314 1.106.672

Khaáu hao vaø phaân boå 2.026.417 1.784.751

Chi phí thueâ vaên phoøng 1.901.582 1.916.298

Chi phí ñi laïi 608.037 784.000

Thueá vaø phí khaùc 13.484 268.215

Chi phí dòch vuï mua ngoaøi 6.690.039 7.632.120

Chi phí khaùc 2.165.319 2.283.653

19.495.646 20.321.351

25. THUẾ THU NHẬP
(a) Ñöôïc ghi nhaän trong baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh

2009
VNÑ’000

2008
VNÑ’000

Chi phí thueá thu nhaäp hieän haønh

Naêm hieän taïi 11.336.725 3.383.214

Chi phí thueá thu nhaäp hoaõn laïi

Phaùt sinh vaø hoaøn nhaäp caùc khoaûn cheânh leäch taïm thôøi - 280.124

Chi phí thueá thu nhaäp 11.336.725 3.663.338
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27. CÁC GIAO DỊCH CHỦ YẾU VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

26. HỢP ĐỒNG UỶ THÁC/ UỶ QUYỀN ĐẦU TƯ

Trong naêm coù caùc giao dòch chuû yeáu vaø caùc soá dö vôùi caùc beân lieân quan nhö sau: 

Giaù trò giao dòch Soá dö taïi ngaøy 31 thaùng 12

2009
VNÑ’000

2008
VNÑ’000

2009
VNÑ’000

2008
VNÑ’000

Coâng ty Coå phaàn Quaûn lyù Quyõ Baûn Vieät

Mua baùn chöùng khoaùn - 57.000.000 - -

Thu nhaäp laõi tieàn göûi - 3.888.654 - -

Hôïp ñoàng hôïp taùc ñaàu tö 6.652.500 - 6.652.500 -

Phí moâi giôùi 327.962 -         391.458 -

Quyõ Ñaàu tö Chöùng khoaùn Y teá Baûn Vieät -

Mua caùc chöùng chæ quyõ - 51.000.000 - -

Coå töùc nhaän ñöôïc 1.200.000 - - -

Thaønh vieân Hoäi ñoàng Quaûn trò

Chi phí laõi vay 1.123.473 - - -

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(b) Ñoái chieáu thueá suaát thöïc teá

(c) Thueá suaát aùp duïng

2009
VNÑ’000

2008
VNÑ’000

Lôïi nhuaän tröôùc thueá 69.312.613 15.730.246

Thueá theo thueá suaát cuûa Coâng ty 17.328.153 4.404.469

Öu ñaõi thueá (4.858.595) (274.315)

Chi phí khoâng ñöôïc khaáu tröø thueá 54.210 27.643

Thu nhaäp mieãn thueá (1.187.043) (774.583)

Xoùa soå taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi ñöôïc ghi nhaän tröôùc ñaây - 280.124

11.336.725 3.663.338

Keå töø ngaøy 1 thaùng 1 naêm 2009, thueá suaát thueá thu nhaäp cuûa Coâng ty ñaõ ñöôïc giaûm töø 28% xuoáng coøn 25% 

do thay ñoåi trong luaät thueá thu nhaäp.

Theo Thoâng tö soá 03/2009/TT-BTC (“Thoâng tö 03”) do Boä Taøi chính ban haønh ngaøy 13 thaùng 1 naêm 2009, 

caùc hoaït ñoäng cuûa Coâng ty ñaùp öùng caùc yeâu caàu cho ñònh nghóa cuûa Doanh nghieäp Nhoû vaø Vöøa vaø do ñoù 

Coâng ty ñöôïc giaûm 30% chi phí thueá thu nhaäp hieän haønh cho caû naêm 2009.    

Thuyết 
minh

31/12/2009 
VND’000

31/12/2008 
VND’000

Chứng khoán thương mại 5 43.239.311 21.593.648

Phải thu khác 6 9.267.658 17.429.500

52.506.969 39.023.148

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 (tiếp theo)
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   Ngöôøi laäp:    Ngöôøi duyeät:

                          HAØN ANH KHOA       TOÂ HAÛI
           Giaùm ñoác Taøi chính              Toång Giaùm Ñoác

28. BIẾN ĐỘNG CÁC KHOẢN PHẢI THU

29. CAM KẾT

30. SỐ LIỆU SO SÁNH

Cam keát thueâ 

Caùc khoaûn tieàn thueâ toái thieåu phaûi traû cho caùc hôïp ñoàng thueâ hoaït ñoäng khoâng ñöôïc huûy ngang nhö sau:

Moät vaøi soá lieäu so saùnh ñöôïc phaân loaïi laïi ñeå phuø hôïp vôùi caùch trình baøy cuûa naêm nay nhö sau:
Baûng caân ñoái keá toaùn

Soá dö ñaàu naêm
VNÑ’000

Taêng
VNÑ’000

Giaûm
VNÑ’000

Soá dö cuoái naêm
VNÑ’000

1. Phaûi thu khaùch haøng 239.816.470 380.675.573 (432.013.263) 188.478.780

2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 4.834.462 7.238.132 (11.651.100) 421.494

4. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 23.757.158 424.630.268 (437.321.420) 11.066.006

Toång 268.408.090 812.543.973 (880.985.783) 199.966.280

31/12/2009
VNÑ’000

31/12/2008
VNÑ’000

Trong voøng moät naêm 2.762.810       5.252.005

Trong voøng hai ñeán naêm naêm 1.074.969       11.077.153 

3.837.779 16.329.158

31/12/2008
(Phaân loaïi laïi)

VNÑ’000

31/12/2008
(ñaõ ñöôïc trình baøy tröôùc ñaây)

VNÑ’000

Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 23.757.158 22.889.565

Taøi saûn ngaén haïn khaùc 958.923 1.826.516

Phaûi traû hoä coå töùc, goác vaø laõi traùi phieáu 44,126 -

Phaûi traû toå chöùc phaùt haønh chöùng khoaùn 844.312 -

Caùc khoûan phaûi traû, phaûi noäp khaùc 219.294 1.107.732

Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh

2008
(Phaân loaïi laïi)

VNÑ’000

2008
(ñaõ ñöôïc trình baøy tröôùc ñaây)

VNÑ’000

Doanh thu khaùc 25.033.480

Doanh thu veà voán kinh doanh - 22.267.111

Thu nhaäp coå töùc - 2.766.369

Chi phí hoaït ñoäng kinh doanh (97.133.343)

Chi phí caùc hoaït ñoäng giao dòch chöùng khoaùn - (97.133.343)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 (tiếp theo)
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