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I. LỊCH SỬ HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY 
 

1. Những sự kiện quan trọng 

ο Ngày 12/08/2008 UBCKNN cấp Giấy phép hoạt ñộng số 95/UBCK-GP cho Công ty Cổ 

phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam (ISC); 

ο Ngày 25/12/2008 Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam (ISC) là thành 

viên của Trung tâm lưu ký chứng khoán, Giấy chứng nhận ñăng ký thành viên số 

101/GCNTVLK; 

ο Năm 2009 thành lập Chi nhánh Hà Nội tại ñại chỉ số 108 Lò ðúc, Quận Hai Bà Trưng, Hà 

Nội; 

ο Ngày 12/01/2010 Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam (ISC) thực hiện 

tăng vốn ñiều lệ từ 35 tỷ ñồng lên 135 tỷ ñồng; 

2. Quá trình phát triển 

ο Lịch sử hình thành và phát triển:  

Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam (ISC) ñược thành lập theo Giấy phép số 

95/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/08/2008 với mức vốn ñiều lệ 

hiện tại là 135 tỉ, công ty ñược thực hiện kinh doanh ñầy ñủ các nghiệp vụ pháp luật cho phép: 

môi giới chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tư vấn ñầu tư, tư vấn tài chính doanh nghiệp. 

Cổ ñông của ISC là các cá nhân, tổ chức có năng lực tài chính, uy tín và có kinh nghiệm trong 

lĩnh vực tài chính. ISC luôn nỗ lực, phấn ñấu ñể trở thành một trong những Công ty chứng 

khoán hàng ñầu Việt Nam, hướng tới một ñịnh chế tài chính hùng mạnh. 

ο Thông tin Công ty: 

Tên Công ty:  CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

Tên tiếng Anh:  VIETNAM INDUSTRY SECURITIES COMPANY 

Tên viết tắt: ISC 

Vốn ñiều lệ: 135.000.000.000 ñồng  

Trụ sở chính:  121 ðại lộ Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam  

ðiện thoại:  (84.8) 3.915 2188          Fax: (84.8) 3.915 2189 

Website: http://www.isc.vn 

Giấy phép thành lập và 
hoạt ñộng:  

95/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 12/08/2000 

Mã số thuế:  0102879157 

Ngành nghề K.doanh: - Môi giới chứng khoán; 
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 - Tư vấn ñầu tư chứng khoán; 

 - Tư vấn tài chính doanh nghiệp; 

 - Lưu ký chứng khoán.  

 

ο Tình hình hoạt ñộng 

Tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2010 vẫn còn nhiều khó khăn, kinh tế vĩ 

mô ở thời ñiểm phục hồi trong khó khăn, giao dịch chứng khoán trong trạng thái trầm lắng. Tuy 

nhiên TTCK vẫn là kênh huy ñộng vốn hiệu quả của doanh nghiệp, tạo tính thanh khoản cho thị 

trường, thể hiện tính cạnh tranh cao giữa các doanh nghiệp, ñồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều 

cơ hội lớn nhưng cũng xen lẫn những rủi ro trong các kênh ñầu tư. Chính ñiều này ñã tác ñộng 

rất lớn ñến tình hình hoạt ñộng kinh doanh cũng như kết quả doanh thu, lợi nhuận của Công ty. 

Tổng doanh thu trong năm 2010 ñạt 23,635 tỷ ñồng, lợi nhuận là 1,186 tỷ ñồng. 

 

3. ðịnh hướng phát triển 

Những nội dung chính trong ñịnh hướng phát triển của ISC năm 2011 như sau: 

ο ða dạng và chuyên nghiệp hóa các sản phẩm và dịch vụ, ñáp ứng tốt nhất nhu cầu ngày 

càng tăng của khách hàng; 

ο ðẩy mạnh hoạt ñộng ñào tạo, phát triển nguồn lực, xây dựng chính sách lương thưởng phù 

hợp ñể thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao;  

ο Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tạo môi trường làm việc tốt nhất cho mọi thành viên 

trong công ty;  
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PHƯƠNG CHÂM HOẠT ðỘNG 

 

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH 

ISC luôn nỗ lực ñể ñạt ñược mục tiêu trở thành một trong những ñịnh chế tài chính hàng ñầu tại 

Việt Nam, bên cạnh ñó ngày càng gia tăng uy tín và ñẩy mạnh thương hiệu ñể vươn ra thị trường 

chứng khoán của khu vực và trên thế giới. Với tầm nhìn dài hạn, ISC hướng tới phát triển thành 

một tập ñoàn tài chính vững mạnh của nền kinh tế.  

Sứ mệnh của ISC là tối ña lợi ích cho khách hàng, cổ ñông và người lao ñộng, ñồng thời ñóng góp 

vào sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. 

 

CAM KẾT CỦA ISC 

Với phương châm “ISC luôn mang ñến cho khách hàng sự hài lòng”, chúng tôi luôn nỗ lực nhằm 

cung cấp dịch vụ tài chính tốt nhất, hiệu quả nhất cho nhiều ñối tượng khách hàng. Chúng tôi cam 

kết rằng quý khách hàng sẽ luôn cảm thấy hài lòng khi ñến với Công ty Cổ phần Chứng khoán 

Công nghiệp Việt Nam. 
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II. THÔNG ðIỆP CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 

 

Kính thưa Quý vị cổ ñông. 

Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu tuy ñã kết thúc từ những năm trước, tuy nhiên những khó 

khăn trong việc khắc phục kéo dài sang năm 2009 và bắt ñầu ñi vào chu kỳ tăng trưởng trong 

năm 2010. Nhìn chung tổng thể kinh tế thế giới, châu á ñược ñánh giá là khu vực sớm khắc 

phục hậu quả và tăng trưởng khá ấn tượng vào cuối năm 2010.  

 

Năm 2010, GDP Việt Nam có ñược con số tăng trưởng khá ấn tượng (6,78%) nhưng lạm phát 

lại bùng nổ (11,75%). Hiện tượng nhập siêu ở mức cao, thâm hụt ngân sách, mất cân ñối cán 

cân thương mại và nặng nợ công, thêm vào ñó là lãi suất ngân hàng lại quá cao (18-21%/1năm) 

ảnh hưởng trầm trọng ñến hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. ðây cũng là một 

trong những yếu tố làm cho nhà ñầu tư trong và ngoài nước rất thận trọng ñối với kênh ñầu tư 

chứng khoán. Tuy nhiên, chúng ta không thể phủ nhận TTCK là kênh huy ñộng vốn hiệu quả 

của các doanh nghiệp, kênh ñầu tư hấp dẫn cho các nhà ñầu tư. Trong khó khăn chung của nền 

kinh tế, cũng ñan xen những cơ hội lớn cho các nhà ñầu tư bản lĩnh, linh hoạt trong các kênh 

ñầu tư. Chính ñiều này ñã mang lại hiệu quả trong kinh doanh của Công ty, tính chung toàn 

Công ty, doanh thu năm 2010 ñạt 23,635 tỷ ñồng, lợi nhuận là 1,186 tỷ ñồng, ñạt 100% so với 

kế hoạch. ðây là sự nỗ lực rất lớn của Ban ñiều hành ISC và sự chung sức, gắn kết của toàn thể 

CBCNV trong Công ty. 

 

Thưa Quý cổ ñông. 

Bước sang năm 2011, dự báo sẽ là năm tiếp tục khó khăn của kinh tế vĩ mô, TTCK có thể vẫn 

chưa có sức bật lớn, sẽ ảnh hưởng tiêu cực ñến hoạt ñộng kinh doanh của các công ty chứng 

khoán nói chung và ISC nói riêng. Trên cơ sở ñó, Ban ñiều hành của ISC ñã vạch ra những mục 

tiêu hết sức cụ thể và thận trọng trong quản trị rủi ro cho khách hàng và Công ty; ñồng thời 

nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; nghiên cứu ứng dụng thêm các tiện ích phục vụ cho nhà 

ñầu tư; chuyên sâu vào tư vấn ñầu tư; chú trọng vào việc ñào tạo và phát triển nguồn nhân nhân 

lực.  

 

Thay mặt Hội ñồng quản trị công ty ISC, tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc Quý vị một 

năm thành công và may mắn. 

 

Trân trọng. 

Chủ tịch Hội ñồng quản trị 
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III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ðỐC 

1. Báo cáo tình hình tài chính năm 2010 

1.1 Các chỉ tiêu tài chính cơ bản 

Các chỉ số tài chính cơ bản trong năm 2010 phản ánh hoạt ñộng kinh doanh của Công ty có hiệu 

quả, nhìn chung các chỉ số về khả năng thanh toán ñược ñảm bảo tối ña, cơ cấu nợ và tài sản giữ 

ở mức ổn ñịnh và phù hợp. ðây là minh chứng cho vai trò của hệ thống kiểm soát rủi ro của 

Công ty trong việc nhận ñịnh ñánh giá thị trường, cơ cấu tài chính phù hợp, ñảm bảo an toàn 

kinh doanh khi tình hình kinh tế vĩ mô ñang trong giai ñoạn bất ổn và sẵn sàng cho sự phát triển 

mạnh mẽ khi thị trường chứng khoán khởi sắc. 

 

Các chỉ số tài chính cơ bản năm 2010 của ISC như sau: 

 

Stt Chỉ tiêu ðvt Năm 2009 Năm 2010 

1 Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn    

1.1 Cơ cấu tài sản    

 Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản % 6,02 2,57 

 Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản % 214,10 42,77 

1.2 Cơ cấu nguồn vốn    

 Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn % 79,43 60,91 

 Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn % 20,57 39,09 

2 Khả năng thanh toán    

 Khả năng thanh toán tổng quát lần 1,26 1,64 

 Khả năng thanh toán hiện thời lần 1,18 1,60 

 Khả năng thanh toán nhanh lần 1,18 1,16 

 Khả năng thanh toán tức thời lần 0,69 1,27 

3 Khả năng sinh lời    

 Tỷ suất sinh lời trên doanh thu ( ROS) % 11,93 5,02 

 Tỷ suất sinh lời trên tài sản ( ROA) % 1,07 0,32 

 Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ( ROE) % 5,25 0,88 
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1.2 Giá trị sổ sách 

Giá trị sổ sách một cổ phần của ISC ngày 31/12/2010 như sau: 

Nguồn vốn chủ sở hữu – Quỹ khen thưởng, phúc lợi 
Giá trị sổ sách một cổ phần = 

Số cổ phần ñang lưu hành – Số cổ phiếu quỹ 

 

146.977.070.477 - 0 
Giá trị sổ sách một cổ phần = 

13.500.000 - 0 
=    10.887 ñồng 

             

1.3  Tổng số cổ phiếu theo từng loại 

ο Cổ phiếu phổ thông:      13.500.000 cổ phiếu 

ο Mệnh giá:               10.000 ñồng/ cổ phần 

ο Tổng giá trị theo mệnh giá:       135.000.000.000 ñồng 

2. Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh năm 2010 

2.1 ðánh giá chung về tình hình hoạt ñộng kinh doanh năm 2010  

Thị trường chứng khoán trong năm 2010 ñã phát triển một cách vượt bậc về số lượng công ty 

niêm yết cũng như vốn hóa thị trường, so với năm 2009 số lượng công ty niêm yết cuối năm 

2010 tăng hơn 40%. Lượng vốn hóa thị trường cũng tăng lên ñáng kể chứng tỏ sự phát triển về 

quy mô của thị trường chứng khoán ngày càng lớn mạnh. 

Trong hoạt ñộng kinh doanh chứng khoán của ISC, xét về cơ cấu doanh thu thì hoạt ñộng môi 

giới ñạt 15,29 tỷ ñồng, tăng 20,11% so với hoạt ñộng môi giới năm trước. Trong năm tài chính, 

doanh thu hoạt ñộng môi giới vẫn tăng trưởng một cách ấn tượng và chiếm tỷ trọng lớn trong 

tổng doanh thu (chiếm 64,72%/ tổng doanh thu). ðiều này thể hiện năng lực hoạt ñộng lõi của 

doanh nghiệp vẫn rất tốt và là nền tảng ổn ñịnh cho sự tăng trưởng trong những năm tiếp theo. 

Kết quả cụ thể ñược thể hiện tại bảng chi tiết dưới ñây: 

ðơn vị tính: ñồng 

CHỈ TIÊU Năm 2009 Năm 2010 

I. CHỈ TIÊU DOANH THU 15.408.309.189   23.635.508.628  

1. Doanh thu môi giới chứng khoán 12.735.058.997   15.296.468.691  

2. Doanh thu ñầu tư chứng khoán ,góp vốn  -     -    

3. Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán  -     -    

4. Doanh thu ñại lý phát hành chứng khoán  -     -    

5. Doanh thu hoạt ñộng tư vấn  286.970.618   1.665.454.546  

6. Doanh thu lưu ký chứng khoán  -     -    
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CHỈ TIÊU Năm 2009 Năm 2010 

7. Doanh thu hoạt ñộng ủy thác ñấu giá  -     -    

8. Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản  -     -    

9. Doanh thu khác  2.386.279.574   6.673.585.391  

II. CHỈ TIÊU CHI PHÍ 13.493.046.516   23.347.568.631  

Chi phí hoạt ñộng kinh doanh  6.016.188.574   14.040.439.679  

Chi phí quản lý doanh nghiệp  7.476.857.942   9.307.128.952  

III. KẾT QUẢ KINH DOANH  1.915.262.673   287.393.997  

IV. LỢI NHUẬN KHÁC  294.913.198   898.543.024  

Lợi nhuận trước thuế  2.210.175.871   1.186.483.021  

Thuế TNDN hiện hành  372.438.463   -    

Thuế TNDN hoãn lại  -     -    

V. LỢI NHUẬN SAU THUẾ  1.837.737.408   1.186.483.021  

VI. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU  -    - 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

3. Những tiến bộ công ty ñã ñạt ñược 

− Chỉ sau hơn 2 năm kể từ khi thành lập Công ty ñến nay, ISC cũng ñã có những bước tiến 

quan trọng, khẳn ñịnh ñược thương hiệu ISC trên thị trường tài chính. Công ty ñã tiến hành 

xây dựng mô hình cơ cấu tổ chức theo hướng chuyên nghiệp nâng cấp cơ sở vật chất và 

ñịnh hướng hoạt ñộng của Chi nhánh Hà nội. 

− ISC cũng ñã hoàn thiện việc ñầu tư công nghệ khi ñưa hệ thống phần mềm giao dịch Live 

trade ñi vào vận hành trên toàn hệ thống. ðiều này ñảm bảo cho ISC ñủ sức cạnh tranh và 

nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ ñối với khách hàng khi ñến giao dịch tại ISC. ISC 

cũng nằm trong số các công ty chứng khoán thực hiện thành công việc kết nối trực tuyến 

ñối với hai sở, tốc ñộ lệnh giao dịch qua ISC ñược ñánh giá là một trong những công ty có 

Cơ cấu doanh thu năm 2010

Môi giới chứng 

khoán, 64.72%

Hoạt ñộng tư 

vấn, 7.05%

Dịch vụ khác, 

28.24%

Cơ cấu doanh thu năm 2009

Môi giới chứng 

khoán, 82.65%

Dịch vụ khác, 

15.49%

Hoạt ñộng tư 

vấn, 1.86%

Biểu ñồ cơ cấu doanh thu năm 2009, 2010 
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tốc ñộ xử lý và truyền lệnh nhanh nhất. 

− Về cơ cấu tổ chức: Công ty ñã ổn ñịnh các phòng ban nghiệp vụ tại Văn phòng Công ty và 

Chi nhánh một cách ñộc lập, không vi phạm quy ñịnh về xung ñột hoạt ñộng nghiệp vụ 

giữa các phòng ban, cụ thể: 

Văn phòng Công ty 

ο Phòng môi giới: Thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán. 

ο Phòng lưu ký: Thực hiện nghiệp vụ lưu ký. 

ο Phòng tư vấn ñầu tư: Thực hiện các hoạt ñộng nghiên cứu, phân tích hoạt ñộng của 

doanh nghiệp, tư vấn ñầu tư cho các cá nhân, tổ chức. 

ο Phòng Tư vấn - phân tích: Thực hiện các nghiệp vụ tư vấn niêm yết chứng khoán, tư 

vấn tài chính doanh ngiệp, tư vấn phát hành & bảo lãnh phát hành. 

ο Phòng Maketing: Thực hiện các hoạt ñộng PR, quan hệ 

ο Phòng hành chánh: Thực hiện các công tác nhân sự, quản trị hành chính. 

ο Phòng tài chính kế toán: Thực hiện các nghiệp vụ tài chính, kế toán. 

ο Phòng Công nghệ thông tin: Thực hiện các nghiệp vụ tin học. 

 

Chi nhánh 

ο Phòng môi giới: Thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán. 

ο Phòng kế toán: Thực hiện các nghiệp vụ tài chính, kế toán. 

ο Phòng Công nghệ thông tin: Thực hiện các nghiệp vụ tin học. 

ο Phòng hành chánh: Thực hiện các công tác nhân sự, quản trị hành chính. 

 

− Các nhân viên ñược bố trí công việc phù hợp với năng lực chuyên môn và nhu cầu công 

việc của Công ty.  

− Thực hiện công tác chỉ ñạo chuyên môn từ Công ty xuống Chi nhánh, từ Ban Giám ñốc 

xuống lãnh ñạo phòng và từng nhân viên. 

− Các hoạt ñộng nghiệp vụ ñảm bảo trong giới hạn ñầu tư theo qui ñịnh của pháp luật và thực 

hiện ñúng phân cấp trong Công ty.  

 

4. Kế hoạch kinh doanh năm 2011 

4.1  ðẩy mạnh các hoạt ñộng chính của ISC 

Tuy ñược thành lập và ñi vào hoạt ñộng từ cuối năm 2008, ISC ñược xem là một công ty chứng 

khoán khá non trẻ so với các công ty tên tuổi khác trên thị trường chứng khoán. Trong thời kỳ 

này cũng là gia ñoạn nền kinh tế trong nước ñầy biến ñộng, bất ổn. ðây là một trong những khó 
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khăn, thách thức to lớn mà ISC phải vượt qua. Tận dụng những lợi thế sẵn có, ISC ñã tạo lập 

cho mình ñược một thị trường nhất ñịnh.  

Trong năm 2011, Ban ñiều hành của ISC ñã vạch ra những mục tiêu hết sức cụ thể và thận trọng 

trong quản trị rủi ro cho khách hàng và Công ty, cụ thể như sau: 

− Mở rộng hoạt ñộng môi giới;  

− Chuyên sâu vào hoạt ñộng tư vấn tài chính; 

− Nâng cao chất lượng dịch vụ;  

− Nghiên cứu ứng dụng thêm các tiện ích phục vụ cho nhà ñầu tư; 

− ðào tạo và phát triển nguồn nhân lực, ñáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty; 

4.2 Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ñề ra 

Kế hoạch năm 2011 ñã ñược xây dựng với những giải pháp cụ thể cho từng hoạt ñộng. Ban ñiều 

hành nhìn nhận ñể ñạt ñược kế hoạch ñặt ra này phải có sự ñồng tâm nhất trí cao của toàn hệ 

thống từ Hội ñồng quản trị, Ban ñiều hành ñến từng CBCNV, toàn bộ máy phải nỗ lực hết mình 

ñể tìm các giải pháp, các ý tưởng, các sáng kiến nhằm ñạt ñược các mục tiêu kinh doanh ñã ñặt 

ra.Tăng trưởng doanh thu, tăng trưởng lợi nhuận, mang lại lợi ích cho cổ ñông, cho Công ty. 
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American Auditing
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BAo cAo KIE'M ToAN
VE BAo cAo Tiu cHINH CHO NAM TAl CHINH KET THUC T~I NGAV 31 THANG 12 NAM 2010

CUA CONG TV CO PHAN CHUNG KHoAN CONG NGHI~P VI~T NAM

Kinh qUi: - HQi dong Quan tr] va Ban Tong Giam d6c

Cong tv Co phan Chung khoan Cong Nghi~p Vi~t Nam (ISC)

Chung toi da kiem toan bao cao tai chinh narn 2010 cua Cong ty Co phIm Chung khoan Cong Nghi~p Vi~t Nam

(lSC) (sau day 99i la Cong tv) gom banq can doi ke toan, bao cao ket qua hoat d9n9 kinh doanh, bao cao hJu

chuyen ti'en t~ va ban thuvet minh bao cao tai chfnh cho narn tai chfnh ket thuc tal ngay 31 thanq 12 narn 2010

du'9'c trinh bay tir trang 5 den trang 20 kern theo.

Trach nhiem cua Ban Tonq Giam d6c va Kiem toan vien

Vi~c I~p va trinh bay bao cao tai chinh nay thuoc trach nhierncua Ban Tong Giam doc Cong tv. Trach nhiern cua

chunq toi la dira ra V kien ve cac bao cao tai chfnh nay can ClJ tren ket qua kiem toan cua chunq tOL

Cd soy kien

Chung toi da thuc hi~n cong vi~c kiem toan theo cac Chuan rnuc Kiem toan Vi~t Nam va Quoc te ducc ap dunq tai
Vi~t Nam. Cac chuan rnuc nay yeu dlu cong vi~c kiem toan I~p ke hoach va thuc hi~n de co su' dam bao hop Iv

rang cac bao cao tai chfnh khong con chira dljng cac sai sot tronq yeu. Chung toi da thuc hi~n viec kiem tra, theo

phu'dng phap chon m§u va ap dunq cac thll' nqhiem can thiet, cac bang chung xac minh nhG'ng thong tin trong bao

cao tai chfnh; danh gia vi~c tuan thu cac chuan muc va che d9 ke toan hi~n hanh, cac nguyen tac va phu'dng phap

ke toan du'9'c ap dunq, cac u'ac tfnh va xet dean quan tronq cua Ban Tong Giarn Doc cGng nhu' each trinh bay tong

quat cac bao cao tai chfnh. Chung toi cho rang cong vlec kiem toan cua chunq toi da dua ra nhG'ng cd so hop IV de
lam din cll' cho V kien cua chung toi.

Theo V kien chunq toi, Bao cao tal chfnh cua Cong ty Co phan Chung khoan Cong Nghi~p Vi~t Nam (lSC) da phan

anh trung thuc va hop Iv tren cac khfa canh tronq yeu tinh hinh tal chfnh tal ngay 31 thang 12 nam 2010, cGng nhu

ket qua hoat d9n9 kinh doanh va cac luong 1u'Uchuyen tien t~ trong narn tai chfnh ket thuc cung ngay phu hcp voi

Chuan rnuc Ke toan, H~ thong Ke toan Vi~t Nam va cac chfnh sach ke toan ap dl,lng cho cac cong ty chung khoan
du'9'c quy dinh tal Thong tu' 56 95j2008/TI-BTC ngay 24 thanq 10 nam 2008 cua B9 Tal chfnh va cac quy dinh phap
Iv co lien quan.
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CONGTY CO PHAN CHU'NGKHOAN CONG NGHI~P VI~ NAM Mau s8 BOI - CTCK
27 Nguy~n Dinh Chieu Ql, TP. HCM Ban hanh theo TTu 95/2008/TT-BTC ngay
Tel: (84-8) 3 9107080 Fax: (84-8) 3 9107081 24/10/2008 cua BfJ Tai chinh

BANG CAN eOI KE TOAN
12 narn 2010 Ddn vi tien te: VND

TAlSAN Mil Thuyet SOeuOi nam SO'cfaunlimsO' minh
A - TAl SAN NGANHAN 100 366 359 753 688 160 815 585 823
I. Tien &. cac khoan tu'dng du'dng tien 110 290,277,762,942 94,270,441,448

1. Tien 111 V.Ol 290,277,762,942 94,270,441,448
2. Cac khoan tu'dng du'dng tien 112

II. Cae khoan cJiiutu' tai ehinh ng1ln h~n 120 V.03
III. Cae khoan phai thu ng1ln han 130 73,266,773,203 65,272,166,921

1. Phai thu cua khach hang 131 V.04 31,383,805 125,286,088

2. Tra tnroc cho ngu'C1iban 132 V.04 1,282,598,335 3,446,570,101
3. Phai thu nQi bQ ngan han 133
4. Phai thu heat dQng giao dlch chUng khoan 135 7,762,468,910 48,476,250,392
5. Cac khoan phai thu khac 138 V.05 64,190,322,153 13,224,060,340

6. Dl/ phang cac khoan phai thu kho dai (*) 139
IV. Himg ton kho 140
V. Tili san ng1ln h~n khac 150 2,815,217,543 1,272,977,454

1. Chi phi tra truce ngan han 151 160,977,481
2. Thue GTGT du'Qc khau tnr 152
3. Thue va cac khoan phai thu Nha rurcc 154 421,381,554 273
4. Tai san ngan han khac 158 2,393,835,989 1,111,999,700

B - TAl SAN DAI HAN 200 9680106421 10 300 455 746
I. Cae khoan phai thu dai han 210
II. Tai san e6dlnh 220 6,270,334,406 6,722,426,973

1. Tai san co dinh hG'u hinh 221 V.06 5,262,638,556 6,016,978,366
- Nguyen gia 222 7,532,555,959 6,960,348,592
- Gia tr] hao man lUy ke (*) 223 (2,269,917,403) (943,370,226)

2. TSCD thue tal chinh 224
3. Tal san co dinh vo hinh 227 V.07 1,007,695,850 705,448,607

- Nguyen gia 228 1,239,077,739 774,824,400
- Gia tri hao man IOy ke (*) 229 (231,381,889) (69,375,793)

4. Chi hi dau nr xa dun cd ban do dan 230
III. Bat dQng san c1iiutu' 240
IV. Cae khoan cJiiutu' tai ehinh dal han 250
V. Tai san dai han khac 260 3,409,772,015 3,578,028,773

1. Chi phi tra truce dai han 261 V.08 2,420,490,509 3,443,177,228
2. Tai san thue thu nh~p hoan 19i 262
3. Tien nQP quy h6 tro thanh toan 263 V.09 989,281,506 134,851,545
4. Tai san dai han khac 268

TONG d'>NG TAl SAN 270 376,039,860,109 171,116,041,569

"Cac thuy~t minh dinh kem fa m9t ph§n khOng th~ tach roo cua baa cao tai chinh"
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CONGTV CO PHAN CHUNG KHOAN CONGNGHI~P VI~ NAM Mau sa BOI - CTCK
27 Nguyen Dinh Chh~u Q1, TP. HCM Ban hanh theo T.Tu 9512008/TT-BTC ngay
Tel: (84-8) 3 9107080 Fax: (84-8) 3 9107081 24/10/2008 cua B9 Tai chinh

BANG CAN eOI KE ToAN
T<;Iingay 31 thang 12 narn 2010 Ddn vi tien t~: VND

NGUON VON Ma Thuyet SOcuOi nam SO c1aunamso minh

A - NO' PHAI TRA 300 229,062,789 632 135 909 454 113
I. Nq ng~n h\!n 310 229,062,789,632 135,909,454,113

1. Vay va nQ ngan han 311 V.10 68,000,000,000 10,930,000,000

2. Phai tra cho ngu'ai ban 312 V.11 4,774,866,463 8,262,029,114

3. Ngu'ai mua tra tien tnroc 313 V.11 161,978,000 170,000,000

4. Thue va cac khoan phai nQP Nha nude 314 V.12 514,278,311 604,197,712

5. Phai tra cong nhan vien 315 1,538,603,433 399,323,750

6. Chi phi phal tra 316 V.13 68,833,333 238,000,000

7. Phai tra nQi bQ 317

8. Phai tra heat oQng giao dlch chUng khoan 320 219,167,776 312,381,880

9. Phai tra hQ co nrc, goc va lai trai phieu 321 33,465,000

10. Phai tra to chirc phat hanh chUng khoan 322

11. Quy khen thu'ong va phuc IQi 323

12. Cac khoan phai tra, phai nQp ngan han 328 V.14 153,785,062,316 114,960,056,657

13. DIf phonq phal tra ngan han 329

II. NQ dai han 330
1. Phai tra dai han ngu'oi ban 331

2. Phai tra dai han nQi bQ 332

3. Phai tra dai han khac 333

4. Vay va nQ dai han 334

5. Thue thu nh~p hoan l<;Iiphai tra 335 a
~~6. DIf phonq tro cap mat vi~c lam 336 'It;}~/
I .

7. DIf phong phai tra dai han 337 i» 'rr-• 1,,_1
8. DIf phong boi thu'ang thi~t hai cho nha oau nr 339 ,I ~.\

\. P.

B - NGUON YON CHU sa HO'u 400 146 977 070,477 35,206,587,456 ~~~~ 1"
I. Von chu so hU'u 410 V.15 146,977,070,477 35,206,587,456

-. 1.-x1. Von oau tir cua chu so hU'u 411 135,000,000,000 35,000,000,000

2. Th~ng du' von co phan
"!

412 10,584,000,000 , r•.•••"
3. Von khac cua chu so hU'u 413 \:'
4. Co phieu quy (*) 414

I::rI ~
5. Chenh I~ch oanh gia l<;Iitai san 415 .v ~
6. Chenh I~ch tY gia hoi ooai 416

J,
7. Quy oau tu' phat trien 417 .Y8. Quy du' phonq tai chinh 418

9. QUy khac thuQc von chu so hU'u 419

10. LQi nhu~n chu'a phan phoi 420 1,393,070,477 206,587,456

11. Nguon von oau tu' XDCB 421

II. QUy khen thu'ong, phuc IQi 430
1. Quy khen thu'ong va phuc IQi 431

1. Nguon kinh phi 432

2. N uon kinh hi oa hinh thanh TSCD 433

TONG CONG NGUON VON 440 376,039,860,109 171,116,041,569

6
"Cae thuy6t minh dinh kem fa m9t ph~n khong th~ tach riYicua bao cao tai chinh"



CONG TV CO PHAN CHUNG KHOAN CONG NGHI~P VItr NAM
27 Nguy~n Dinh Chieu Ql, TP. HCM
Tel: (84-8) 3 9107080 Fax: (84-8) 3 9107081

M8u sa BO] - CTCK
Ban hanli theo TTu 95/2008/TT-BTC ngay

24/10/2008 cua B9 Tai chinh

BANG CAN aOI KE ToAN
Tai ngay 31 thanq 12 nam 2010 Ddn vi tient~: VND

CACCHi TIEU NGOiu BANGCf)KT Maso SOeuoi m"!lm SO cfau nam

1. Tai san eo cfinh thue nqoal 001 - -
2. Vat tu' ehU'ng ehi eo gia nhan giG' ho 002 - -
3. Tai san nhan kY cuoc 003 - -
4. Nd kho cfoi cfa xU' Iv 004 - -
5. Ngoai te cac loai 005 - -
6. ChU'na khoan luu kY 006 1,013,091,594,200 955,459,716 000
Trong do:
6.1- ChUng khoan giao d;ch 007 834,827,053,200 790,737,466,000
6.1.1- CK giao djeh cua thanh vien 1u'Uky 008 - -
6.1.2- CK giao djeh cua khach hang trong nu'crc 009 834,827,053,200 763,372,556,000
6.1.3- CK giao djeh cua khach hang rurdc ngoai 010 - 27,364,910,000
6.1.4- CK giao djeh cua to chirc khac 011 - -
6.2- Chti'ng khoan tem ngung giao d;ch (GD) 012 - -
6.2.1- CK tarn ngU'ng giao djeh thanh vi en 1u'UkY 013 - -
6.2.2- CK tarn ngU'ng GO khach hang trong ruroc 014 - -
6.2.3- CK tarn ngU'ng GO khach hang nutic nqoai 015 - -
6.2.4- CK tarn ngU'ng GO cua to chirc khac 016 - -
6.3- Chti'ng khoan eam cif 017 163,042,960,000 68,446,647,000
6.3.1. CK earn co cua thanh vien 1u'UkY 018 - -
6.3.2. CK earn co cua khach hang trong mrcc 019 163,042,960,000 68,446,647,000
6.3.3. CK earn co cua khach hang ruroc nqoai 020 - -
6.3.4. CK earn co cua to cturc khac 021 - -
6.4- ChUng khoan tem giii' 022 - -
6.4.1. CK tarn gHf cua thanh vi en 1u'UkY 023 - -
6.4.2. CK tarn giG' cua khach hang trong nu'crc 024 - -
6.4.3. CK tarn giG' cua khach hang mroc ngoai 025 - -
6.4.4. CK tam giG' cua to chirc khac 026 - -
6.5- Chti'ng khoan chit thanh toen 027 15,221,581,000 96,275,603,000
6.5.1. CK cho thanh toan cua thanh vi en 1u'UkY 028 - -
6.5.2. CK eh<':1thanh toan khach hang trong nu'oe 029 15,221,581,000 96,275,603,000
6.5.3. CK eh<':1thanh toan khach hang nude ngoai 030 - -
6.5.4. CK eh<':1thanh toan cua to chirc khac 031 - -
6.6- ChUng khoan phong toa chit rut 032 - -
6.6.1. CK phong tea eh<':1rut cua thanh vien 1u'UkY 033 - -
6.6.2. CK phong toa chc rut cua khach hang trong nu'crc 034 - -
6.6.3. CK phong toa eh<':1rut cua khach hanq nu'oe ngoai 035 - -
6.6.4. CK phong tea cho rut cua to cturc khac 036 - -
6.7- Chti'ng khoan chit giao d;ch 037 - -
6.7.1. CK eh<':1giao djeh cua thanh vien 1u'Uky 038 - -
6.7.2. CK eh<':1giao djeh cua khach hang trong ruroc 039 - -
6.7.3. CK eh<':1giao djeh cua khach hang nu'oe ngoai 040 - -
6.7.4. CK eh<':1giao djeh cua to chirc khac 041 - -
6.8- Chti'ng khoan kY quy dam bao khoan vay 042 - -
6.8.1. CK kY quy dam bao khoan yay cua TV 1u'Uky 043 - -
6.8.2. CK ky quy dam bao khoan yay cua KH trong mroc 044 - -
6.8.3. CK ky quy dam bao khoan yay cua KH nu'oe nqoai 045 - -
6.8.4. CK kY quy dam bao khoan yay cua to chirc khac 046 - -
6.9- Chti'na khoan sUa /6i aiao dich 047 - -

~~
020,

·ONI
Ji!it~l.
" , I~I

• /"f'1l;'
, ~v,d

,'H6--;
."",,-=

7
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CONGTV CO PHAN CHUNG KHOAN CONGNGHI~P VI~ NAM
27 Nguy€!n Dinh Chh~u Q1, TP. HCM
Tel: (84-8) 3 9107080 Fax: (84-8) 3 9107081

Mau sa BOI - CTCK
Ban hanh theo T.Tu 95/2008/TT-BTC ngay

24/10/2008 cua Bf} Tai chinh

BANG CAN eOI KE TOAN
Tai ngay 31 thanq 12 narn 2010 Don vi tien te: VND

0507. CK htu 'can
Trong do:

7.1- ChUng khoan giao dich
7.1.1- CK giao dich cua thanh vien 1u'UkY
7.1.2- CK giao dich cua khach hang trong mfoe
7.1.3- CK giao dirh cua khach hang mfot nqoai

7.1.4- CK giao dich cua to chtrc khac
7.2- Chung khoan tem ngit'ng giao dich
7.2.1- CK tarn ngLtng giao dlch cua thanh vien 1u'UkY
7.2.2- CK tarn ngLtng giao drch cua KH trong mrcc
7.2.3- CK tarn ngU'ng giao d!eh cua KH mfoe ngoai
7.2.4- CK tarn ngLtng giao dich cua to chuc khac
7.3- ChUng khoan eam cif
7.3.1. CK eam co cua thanh vien 1u'UkY
7.3.2. CK eam co cua khach hang trong rurdc
7.3.3. CK eam co cua khach himg nu'oe nqoai

7.3.4. CK eam co cua to chuc khac
7.4- ChUng khoan tsm giiJ'
7.4.1. CK tarn giG' cua thanh vien 1u'UkY
7.4.2. CK tarn giG' cua khach hang trong nu'oe
7.4.3. CK tarn giG' cua khach hang nu'oe ngoai
7.4.4. CK tarn giG' cua to chirc khac
7.5- Chung khoan chit thanh toen
7.5.1. CK chc thanh toan cua thanh vien 1u'UkY
7.5.2. CK eho thanh toan cua khacn hang trong nu'oe
7.5.3. CK eho thanh toan cua khach hang nu'oe ngoai
7.5.4. CK eho thanh toan cua to chuc khac
7.6- Chung khoan phong toa chit rut
7.6.1. CK phong toil eho rut cua thanh vlen 1u'UkY
7.6.2. CK phong toil cho rut cua khach hang trong ruroc
7.6.3. CK phong toil eho rut cua khach hang nu'oe nqoai
7.6.4. CK phong toil cho rut cua to crurc khac
7.7- Chun khoan sua /6i iao dich

051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
1;)66

067
068
069
070
071
072
073
074
075
076

077
078
079
080
081

8. ChU'ngkhoan chu'a Iu'u kY cua khach hilng 082
9. ChU'ngkhoan chu'a lu'u kY cua cong ty
h' n kh 'n

10. ChU'n khoan nhan u' thac dau ia

NGUY~N XUAN TRUONG
Ke toan tru'ong

3 nam 2011 5~
~
JNG TY
6 PHA'N
NG KHO,

~G NGHII
i~T NAt
---d(

~~~

"Cac thuy6t minh dinh kem Iii m(lt phAn kh6ng th6 tach riYi cua bcia cao tai chinh"
8



CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN CONG NGHI~P VI~T NAM Mau sa B02 - CTCK
27 Nguy~n Dinh Chieu Q1, TP. HCM Ban hann theo T tv s6 95/2008/TT-BTC
Tel: (84-8) 3 9107080 Fax: (84-8) 3 9107081 ngay 24/10/2008 cua B(j Tai chinh

BAo cAo KET QuA HO~T DQNG KINH DOANH
Nam 2010

Ddn vi Hen te: VND

CHi T1EU MA THUYET Nam nay Nam tru'oe
50 MINH

1. Tong doanh thu 01 VI.1 23,635,508,628 15,408,309,189
- Doanh thu hoat d9ng moi gi6'i chung khoan OLl 15,296,468,691 12,735,058,997
- Doanh thu dau tu' chunq khoan, gap von 01.2 - -
- Doanh thu bao lanh phat hanh chung khoan 01.3 - -
- Doanh thu d<;liIy phat hanh chung khoan 01.4 - -
- Doanh thu hoat d9n9 tu'van 01.5 1,665,454,546 286,970,618
- Doanh thu luu kY chung khoan 01.6 - -
- Doanh thu hoat d9n9 uy thac dau gia 01.7 - -
- Doanh thu cho thue su' dunq tal san 01.8 - -
- Doanh thu khac 01.9 6,673,585,391 2,386,279,574
2. cac khoim giam trit 02 - -
3. Doanh thu thuan ve hoat dQng kinh doanh
(10 = 01- 02) 10 23,635,508,628 15,408,309,189
4. Chi phi hoat d9ng kinh doanh 11 VI.3 14,040,439,679 6,016,188,574

5. Lc;1inhu{in gQP cua hoat dQng kinh doanh
(20 = 10 - 11) 20 9,595,068,949 9,392,120,615
6. Chi phi quan Iy doanh nQhi~p 25 9,307,128,952 7,476,857,942

7. Lc;1inhu{in thuan tit hoat dQng kinh doanh
(30 = 20 - 25) 30 287,939,997 1,915,262,673
8. Thu nh~p khac 31 969,557,492 294,913,198
9. Chiphikhac 32 71,014,468 -
10. Lc;1inhu{in khac (40 = 31- 32) 40 898,543,024 294,913,198

11. Tong lc;1inhu{in ke toan tntoe thue
(50 = 30 + 40) 50 1,186,483,021 2,210,175,871
12. Chi phi Thue TNDN hi~n hanh 51 - 372,438,463
13. Chi phi Thue TNDN hoan l<;Ii 52 - -
14. Lc;1inhu{in sau thue thu nh{ip doanh
nghi~p (60 = 50 - 51-52) 60 1,186 483,021 1,837,737,408
15. Uii cd ban tren co phieu (*) 70 - -

•• r~ <? '. q ~a . .Minh, ngay 25 thang 3 narn 2011

~ ~f 0· CONGTY" f. cfi PHKN .,.:~~
'" CHUNG KHO~~* CONG NG 1/"r-
{)~, V'~T ~I( ~'h uu.

1-- . ~-. . ."c (I
NGUYEN XUAN TRu'CrnG I , Tit " C THU~N
Ke toan tru'on long Giam doc9

"Cae thuyet minh dinh kem fa m9t b9 ph~n khong taeh roi eua bao cao tai ehinh"
9



CONG TV CO PHAN CHUNG KHOAN CONG NGHI~P VI~T NAM Miu sir 803 - CTCK
27 Nguyen Dinh Chieu Q1, TP. HCM Ban hanh theo T.Ttr so95/2008/TT-BTC ngay
Tel: (84-8) 3 9107080 Fax: (84-8) 3 9107081 24/10/2008 cua B9 Tai chfnh

BAo cAo uIU CHUYE'N TIEN T~
( Theo phu'dng phap gian tiep)
Nam 2010

Don vi tien t~: VND

CHi TIEU NAM NAY NAM TRU'cYC

I - Lu'u chuyen tien tiJ' hoat dQng, kinh doanh

MA TSO M

01

02
03
04
05
06

08

09
10

11

12
13
14
15
16
20

2,210,175,871Lqi nhu~ntru'ck thue

Dieu chinh cho cec khoan
- Khau hao tal san co dinh
- Cac khoan du' phonq
- UH, 16chenh I~ch tV gia hoi doai chua thuc hi~n
- Uii, 16W hoat d(mg dau tu
- Chi phi li'li vay

Lqi nhuan tiJ' hoat dQng kinh doanh tru'oc nhung
thay doi yon luu dQng

- Tang, qiarn cac khoan phai thu
- Tang, giam hang ton kho
- Tang, qlarn cac khoan phai tra (khong ke li'li vay

phai tra, thue thu nhap phai n9P)
- Tang giam chi phi tra tnroc
- Tien li'li vay di'l tra
- Thue thu nh~p doanh nghi~p di'l n9P
- Ti'en thu khac W hoat d9ng kinh doanh
- Tien chi khac tU' heat d9n9 kinh doanh

1,186,483,021

1,488,553,273 996,988,187

2,675,036,294 3,207,164,058

(9,697,823,852) (64,987,658,861)
257,623,241

36,627,643,626 123,337,863,130

329,234,239 (595,160,890)
-::

~..,

(544,308,107)
:1
)1

'.';111
(1,106,999,700) {.

29,389,782,200 60,112,830,978 I j

-." f...:.:.;,;"..

(1,036,460,706) (7,184,424,059)

Lu'u chuyen tlen thuan tiJ' hoat dQng kinh doanh

II - Lu'u chuyen tien tiJ' ho~t dQng c.1iiutu'

21
- Tien chi de mua sarn, xay dl/ng TSCD va cac tai

san dai han khac

- Tien thu tU' thanh Iy, nhu'<;fngban TSCD va cac tai
san dai han khac
- Tien chi cho vay, mua cac cong cu no cua don vi

khac

- Tien thu hoi cho vay, ban 19icac cong cu no cua
don vi khac 24
- Tien chi dau tu gap von vao don vi khac 25
- Tien thu hoi dau nr gap von vao don vi khac 26
- Tien thu li'li cho vay, co nrc va l<;finhuan du'<;fcchia 27

22

23

Lu'u chuyen tlen thuan tiJ' hoat dQng cfiiu tu' 30 (7,184,424,059)(1,036,460,706)

10



CONG TV CO PHAN CHUNG KHOAN CONG NGHI~P VI~T NAM Miu Str 803 - CTCK
27 Nguyen Dinh Chieu Q1, TP. HCM Ban hanh theo T.nrss 95/2008/TT-BTC ngay
Tel: (84-8) 3 9107080 Fax: (84-8) 3 9107081 24/10/2008 cua B9 Tai ch(nh

BAocAo urn CHUYE'N TIEN T~
(Theo phu'dng phap gian tiep)
Nam 2010

Ddn vi tfent~: VND

CHi TIEU NAM NAYMA T
SO M NAM rmroc

III - Lu'uchuyen tien tU'hoat cJ(}ngtai chinh
- Tien thu tU' phat hanh co phieu, nh~n von g6p

cua chu sd hG'u

- Tien chi tra von g6p cho cac chu sd hiiu, mua l<;li
co phieu cua doanh nghi~p d1l phat hanh 32
- Tien vay ngan han, dal han nh~n du'<;1c 33
- Tien chi tra n<;1goc vay 34
- Tfen chi tra n<;1thue tai chfnh 35
- Co nrc, l<;1inhuan d1l tra cho chu sd hCi'u 36

Lu'uchuyen tien thuan tU'hoat cJ(}ngtai chinh 40

31 110,584,000,000

140,150,000,000
(83,080,000,000)

87,930,000,000
(77,000,000,000)

167,654,000,000 10,930,000,000
t.uu chuyen tien thuan trong kY 50

94,270,441,448 30,412,034,529Tien va tu'dng cJu'dngtien d'au kY 60
196,007,321,494 63,858,406,919

Anh hu'dng cua thay doi tV gia hoi doai quy doi ngo<;lit~ 61
Tien va tu'dng cJu'dngtlen cuB! kY 70 290,277,762,942 94,270,441,448

Dic thuyet minh dlnh kern ta m9t b9 ph~n khOng tach rifi coe bao ceo tai cn/ah.

NGUYEN XUAN TRl/CrNG
Ke toan tru'ong

ngay 25 thang 3 narn 2011-------o
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CONG TV CO PHAN CHUNG KHOAN CONG NGHI~P VItr NAM
27 Nguy~n Dinh Chieu Q1, TP, HCM
Tel: (84-8) 3 9107080 Fax: (84-8) 3 9107081

Miu so'B09 - CTCK

Ban himh theo T.nrss 95/2008/TT-8TC
ngay 24/10/2008 ais 89 Tai chfnh

THUYET MINH BAO cAo TAl cHiNH
Nam2010

I. THONG TIN DOANH NGHI~P

1. Hinh thU'c so hii'u von:

Cong ty Co phan Chung khoan Cong nghi~p Vi~t Nam la cong ty co phan du'Qc thanh I~p theo Giay phep hoat
d9ng Kinh doanh chung khoan so: 95/UBCK-GP, do Chu tlch Uy ban Chung khoan Nha Nu'ac cap ngay 12
thanq 08 nam 2008 va giay phep dieu chinh so 225/UBCK-GP ngay 01 thanq 04 narn 2009,

Cong ty co tru so chinh d~t tai 121 Le LQi, Qu~n 1, Thanh pho Ho Chi Minh, dong thai cong ty co chi nhanh
d~t tai 108 Lo ooc, Qu~n Hai Ba Tru'ng, Thanh pho Ha N9i.

2. Hoat dQng kinh doanh:

a. Linh vl/c kinh doanh: Kinh doanh chung khoan
b. Nganh nghe kinh doanh

- Moi giai chung khoan
- Tu'van dau nr chCtng khoan
- Lu'U kY chung khoan

Von dieu I~ 135,000,000,000 VND

II. KY KE ToAN, £)O'N V! TiEN T~ sir Dl)NG TRONG KE ToAN

1. Kyke toan nam:

Ky ke toan narn bat dau tu ngay 01 thang 01 va ket thuc ngay 31 thang 12 hang narn,

2. £)dn vi tien t~ sit dl,lng trong ghi chep ke toan va phu'dng phap chuyen doi cac aong tien khac

Ddn vi tien t~ du'Qc su dunq de I~p bao cao la Dong Vi~t Nam ( VND)

III. CHUAN Ml/C VA CHE £)Q KE ToAN Ap Dl)NG

1. Che dQ ke toan ap dl,lng:

Bao cao tai chinh cua Cong ty du'Qc trinh bay bang dong Vi~t Nam "VND" phu hop vai Lu~t Ke toan so

03/2003/QHll ngay 17/06/2003, Luat Chung khoan so 70/2006/QHll ngay 29/6/2006, che d9 ke toan Vi~t

Nam theo Quyet dlnh so 15/2006/QD- BTC ngay 20 thanq 03 nam 2006, Quyet dinh so 27/2007/QD-BTC ngay

24/4/2007 cua B9 tru'ong B9 Tai chinh ban hanh quy che to chirc va heat d9ng cua cong ty chung khoan va

thong tu' so 95/2008/TT-BTC ngay 24 thang 10 narn 2008 cua B9 Tai Chinh hu'ang d~n che d9 ke toan doi vai

cong ty chung khoan va cac Chuan rnuc Ke toan Vi~t Nam do B9 Tai chfnh ban hanh theo:
- Quyet dlnh so 149/2001/QD-BTC ngay 31 thang 12 narn 2001 ve vi~c ban hanh bon Chuan rnuc ke toan Vi~t

Nam (DQt 1)
- Quyet dinh so 165/2002/QD-BTC ngay 31 thang 12 narn 2002 ve vi~c ban hanh sau Chuan muc ke toan Vi~t

Nam (DQt 2)
- Quyet dlnh so 234/2003/QD-BTC ngay 30 thanq 12 narn 2003 ve vi~c ban hanh sau Chuan muc ke toan Vi~t

Nam (DQt 3)
- Quyet dlnh so 12/2005/QD-BTC ngay 15 thanq 02 narn 2005 ve vi~c ban hanh sau Chuan muc ke toan Vi~t

Nam (DQt 4) va
- Quyet dinh so 100/2005/QD-BTC ngay 28 thang 12 narn 2005 ve vi~c ban hanh bon Chuan muc ke toan Vi~t

Nam (DQt 5)

"Cae thuyet minh dinh kem la m9t b9 ph~n khong tach riYi cua baa cao tai chinh"

r
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CONGTV COPHANCHUNGKHOANCONGNGHI~PVI~ NAM
27 Nguy~n Dinh Chieu Q1, TP. HCM
Tel: (84-8) 3 9107080 Fax: (84-8) 3 9107081

,.,iu so' B09 - CTCK

Ban himh theo T.Tv' 5595/2008/TT-BTC
ngay 24/10/2008 aie B9 Tai chfnh

THUYET MINH BAO CAO TAl CHiNH
Nam2010

2. Tuyen bo ve vi~c tuan thu chuan muc, che dQke toano

Bang can d5i ke toan, bao cao ket qua kinh doanh, bao cao 1u'Uchuyen tien t~ va cac thuyet minh bao cao tai

chfnh du'qc trinh bay kern theo va viec su dunq bao ceo nay khonq danh cho cac d5i tu'qng khong du'qc cung

cap cac thong tin ve cac thu tuc v~ nguyen tik va thong I~ ke toan ti,li Vi~t Nam va hdn nG'a khong du'qc chu

dinh trinh bay tinh hinh tai chfnh, ket qua hoat dQng kinh doanh va 1u'Uchuyen tien t~ theo cac nguyen tac va

thong I~ ke toan du'qc chap thuan rang r~li a cac rurcc va lanh tho khac nqoai Vi~t Nam.

3. Hinh thU-cso ke toan ap dl,mg: Nh~t kY chung

IV. cAC cHINH SACHKE'TOANAP Dl)NGT~I DOANHNGHI~P

1. Nguyen tac ghi nh~n tien va cac khoan tu'dng eJu'dngtien

Tien va cac khoan tu'dng du'dng tien bao gom tien m~t tai quy, tien gUi ngan hang, tien gUi cua nha dau tu've

giao dich chung khoan, tien gUi cua ngu'ai uy thac dau tu', cac khoan Oau tu' ngan han co thai han g5c khong

qua ba thanq, co tfnh thanh khoan cao, co kha nang chuyen doi d~ dang thanh cac Iu'qng tien xac dinh va

khong co nhieu rui ro trong chuyen doi thanh tien.
Tal thai diem I~p bao cao, khoan rnuc tien gUi cua mot sO'nha dau tu cho muc dfch giao dich chU'ng khoan

du'qc trinh bay trong bang can d5i ke toan cua Cong tv.

2 Nguyen tac ghi nh~n va kha'u hao titi san co cJinh(TSCf»
a. TSCf)hli'u hinh:

Nguyen tac ghi nh~n TSC£)hw hinh:

Tal san cO'djnh hG'u hinh du'qc the hi~n theo nguyen gia tnr di gia tr] hao man IGy ke.
Nguyen gia tai san cO'dlnh hG'u hinh bao gom gia mua va nhG'ng chi phi co lien quan true tiep den vi~c dua tai

san vao hoat dQng.

Cac chi phl mua sam, nang cap va doi moi tai san cO'dinh du'qc tfnh vao gia tr] tai san, chi phl bao tri sua chG'a

du'qc tfnh vao bao cao ket qua hoat dQng kinh doanh trong kY.
Khi tai san du'qc ban hay thanh 1'1,nguyen gia va gia tri hao man IGy ke du'qc xoa so va bat kY cac khoan lai

(16) nao phat sinh do thanh 1'1tai san deu du'qc hach toan vao bao cao ket qua hoat dQng kinh doanh trong kY.
Phv'dng phap khau hao TSC£)hw hinh:
Khau hao tai san cO'dinh du'qc tfnh theo phu'dng phap du'ang thang. Thai gian khau hao ap dunq theo thai

gian quy dinh tal Thong tu's5 203/2009{TT-BTC ngay 20 thanq 10 narn 2009 cua BQTai Chfnh, cu the nhu' sau:

Lo~i TSCf) Thai gian (nam)
May rnoc thiet bi 2 - 8 nam

Thiet bi, dunq cu quan 1'1 2 - 8 nam

b. TSCf)vo hinh
TSCD vo hinh bao gom phan mern giao dich Live trade va chi phi thiet ke trang web ISC.

Thai gian khau hao la 07 - 08 nam,

3 Nguyen tac ghi nh~n cac khoan diu tu'
Cac khoan dau nr vao cong ty con, cong ty lien ket, v5n qop vao cd so kinh doanh dong kiem scat: du'qc ghi

"Cae thuy~t minh c1inhkem la m9t b9 ph~n khong tach roi cua bao cao tai chinh" 13



CONGTV COPHANCHUNGKHOANCONGNGHI~PVI~ NAM
27 Nguy~n Dinh Chh~uQ1, TP. HCM
Tel: (84-8) 3 9107080 Fax: (84-8) 3 9107081

MJu SI5'B09 - CTCK

Ban Mnh theo T.Tu'so 95/2008/TT-8TC
ngay 24/10/2008 ais 86 Tai chfnh

THUYET MINH BAO CAO TAl CHiNH
Nam2010

nh~n theo gia goc.
Cac khoan dau tu' chU'ng khoan ngan han, dau tu' ngan han, dai han khac: du'<;1cghi nh~n theo gia goc.

4 Nguyen t~c ghi nh~n va von hoa cac khoan chi phi di vay (CPf)V) va chi phi khac;

a. Nguyen t~c von hoa cac khoan chi phi di vay:

Chi phi di vay lien quan tnrc tiep den vi~c dau tu xay dunq du'<;1ctinh vao gia tr] cua tai san do. cac chi phi di
vay du'<;1cvon hoa khi doanh nghi~p chac chan thu duoc l<;1iich kinh te trong tu'dng lai do su' dunq tal san do
va chi phi di vay co the xac dinh du'<;1Cmot each dang tin c~y.

b. Ty I~von hoa chi phi di vay du'Qc5li' d•••ng de xac dinh CPf)Vdu'Qcvon hoa trong k}t:
Tru'ang hop phat sinh cac khoan van vay chung thi so chi phi di vay co du dfeu klen von hoa trong m6i kY ke

toan du'<;1cxac dinh theo tV I~ von hoa doi voi chi phi lQy ke binh quan gia quven phat sinh cho vi~c dau nr xay

dl/llg tai san do. TV I~ van hoa du'<;1ctinh theo tV I~ lai suat binh quan gia quven cua cac khoan vay chu'a tra

trong kY cua doanh nghi~p, nqoal tnr cac khoan vay rieng bi~t phuc vu cho rnuc dfch co mot tai san do dang.

Chi phi di vay du'<;1cvan hoa trong kY khong. du'<;1cvuot qua tong so chi phi di vay phat sinh trong kY do.

s Nguyen t~c ghi nh~n va von hea cac khoan chi phi khac:

Chi phi tra tnroc chu yeu la chi phi thanh I~p doanh nqhiep, do dung thiet b] van phonq du'<;1cphan bo dan vao
chi phi ket qua kinh doanh trong kY, thai gian phan bo din cU' vao thai gian sU'dunq u'ac tinh rna tai san do
mang l<;Iil<;1iich kinh te.

Phu'dng phap phan bo chi phi tra tnroc: theo phu'dng phap du'ang thang

Nguyen t~c ghi nh~n chi phi phai tra

Chi phi phai tra du'<;1cghi nh~n chu yeu la cac khoan doanh nghi~p co nghia vu no phai tra va du'<;1Cu'oc tinh
dang tin c~y.

6 Nguyen t~c va phu'dng phap ghi nh~n chi phi cac khoim dl/ phong phal tra

Cac khoan du' phong phai tra du'<;1cghi nh~n la gia tr] du'<;1cu'ac tinh hop Iy ve khoan tien se phai chi de thanh
toan nghia vu n<;1hi~n tal tai ngay ket thuc ky ke toano
Phu'dng phap ghi nh~n: khoan du' phonq phai tra du'<;1cI~p them (ho~c hoan nh~p) theo so chenh I~ch Ion hdn
(ho~c nho hdn) giO'aso dl/ phonq phai tra phai I~p narn nay so voi du' phonq phat tra phai I~p narn tnrdc chu'a
5U'dl,!ng dang ghi tren so ke toano

7 Nguyen t~c va phu'dng phap ghi nh~n von chu 50 hii'u

Von Oau tu cua chu so hU'u: la von thuc gop cua chu so hiiu
Th~ng du von co phan: la so chenh I~ch Ion hon (ho~c nho hon) giO'agia thuc te phat hanh va menh gia co
phieu a cac cong ty co phan khi phat hanh co phieu va tai phat henh co phieu quy;
Nguyen tac ghi nh~n l<;1inhuan chu'a phan phdi: L<;1inhuan sau thue chua phan phoi tren bang can doi ke toan

la 50 l<;1inhu~n (Iai ho~c 16)nr cac hoat dong cua doanh nghi~p sau khi tnr (-) chi phi thue TNDN cua narn nay
va cac khoan dieu chinh do ap dunq hoi to thay doi chinh sach ke toan va dieu chinh hoi to sai sot tronq yeu
cua narn truce;
Nguyen tac trich I~p cac quy tU' l<;1inhuan sau thue: theo ngh! quyet cua D<;IihOi dong co dong.

"Cac thuy~t minh cIinh kem la m9t b9 ph~n khong tach riYi cua bao cao tal chinh" 14



CONGTV COPHANCHUNGKHOANCONGNGHI~PVI~ NAM
27 Nguy~n Dinh Chieu Q1, TP. HCM
Tel: (84-8) 3 9107080 Fax: (84-8) 3 9107081

""ju sa- B09 - CTCK

Ban hJnh theo T.Tu'so 9S/2008/TT-BTC
ngay 24/10/2008 aie B9 Tai chfnh

THUYET MINH BAo cAo TAl cHiNH
Nam2010

8 Nguyen tac va phu'dng phap ghi nh~n doanh thu

Nguyen tac ghi nh~n doanh thu

Doanh thu du'qc xac dinh tu'dng d5i chac chan.
C6 kha nang thu du'qc Iqi ich kinh te tLt giao dich cung cap dich vu d6.

Xac dinh du'qc phan c6ng vi~c da 'hoen thanh,

Xac dinh du'qc chi phi phat sinh va chi phi de hoan thanh giao dich cung cap dlch VI,! do.

9 Nguyen tac va phu'dng phap ghi nh~n chi phi thue thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh, chi phi thue
thu nh~p doanh nghi~p hoan lal,

Chi phi thue thu nhap doanh nghi~p hi~n hanh du'qc xac dinh tren cd sa thu nh~p chiu thue va thue suat Thue

thu nh~p doanh nghi~p trong nam hi~n hanh. Chi phi rnus thu nhap doanh nghi~p hoan lal du'qc xac dlnh tren

co sa 55 chenh lech tarn thai du'qc khau tnr, 55 chenh lech tarn thai chiu thue va thue suat Thue thu nhap

doanh nghi~p. Chi phi Thue thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh va chi phi thue thu nh~p doanh nqhiep hoan l<;Ii
khong co bu tnr,

V. THONGTIN BOSUNGCHOcAc KHOANMl.,ICTRiNH BAy TRONGBANGCANeOI KEToAN

1. Tien va cac khoan tu'dng tu'dng tien
So cuol nam So «au nam

Tien m~t t<;liquy 68,718,495,350 71,388,033,344
Tien gU'i ngan hang 49,504,267,592 22,882,408,104 --
Tien gU'i thanh toan bu tnr giao dich chU'ng khoan

f.-.. ~

Cac khoan tu'dng du'dng tien tal ngay cu5i ky 172,055,000,000 ~\(~
Tong cQng 290,277,762,942 94,270,441,448 :,'1;:'

2. Gia tr] khol Iu'qng giao djch thl/c hi~n trong nam it.,
Gia tr] khollu'qng 'v':

CHi TIEU Khollu'qng giao dlch
giao dich thl/c hi~nthl/c hi~n trong nam 'l-

trong nam J(
"'"'=

a. cua cong ty chU'ngkhoan

- Co phieu =5 - (
- Trai phieu

- ChU'ng khoan khac (chU'ng chi quy)
\IG -
PHIb. Cua nha d'iliutu' oG KI

- Co phieu 272,368,670 9,158,815,773,500 3 NG
- Trai phieu TN
- ChU'ng khoan khac (chltng chi quy) 'i' ,I'll
Tong cQng 272,368,670 9,158,815,773,500

3. Tinh hinh d'iliutu' tal chinh

CHi TIEU Solu'qng Gia tr] 50 sach So vai gia thi tru'ong Tong gia tr] theo gia

Tang Giam th] tru'ong
I. ChU'ngkhoan T. mal

"Cac thuyet minh dinh kern la m9t b9 ph~n khong tach rcn cua bao cao tai chinh" 15



CONGTV COPHAN CHUNGKHOANCONGNGHI~P VItr NAM
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Tel: (84-8) 3 9107080 Fax: (84-8) 3 9107081

,.,lu Sir B09 - CTCK

Ban hanh theo T.nrss 95/2008/TT-BTC
ngay 24/10/2008 aie 86 Tai ch!nh

- THUYET MINH BAO cAO TAl cHiNH
Nam2010

II. Chung khoan cfautu'
- S~n sang de ban
- N~m gift d~n khi dao han

III. f>autu' gap von
D&u nr vao cong ty con
Gap von lien doanh lien ket

IV. f>au tu' titi chinh khac
Tien gUi co kY han
Tong cQng

4. Cac khoim phal thu

a. Phai thu khach himg

Phan Minh Tuan
Phai thu cac khach hang khac
Phai thu chi nhanh ISC tal Ha NQi
Cong ty CP truven thong rnuc tieu

b. Tra tru'ac cho nha cung cap

Cong ty TNHH Dau tu' Thal Binh
Cong ty Co phan Ky Ngh~ G5 Phu'dng Nam
Cong ty TNHH TM Cong ngh~ V.V.P
Cong ty TNHH Vi~n thong KDC
Cty TNHH MT-TBVP Thanh Nam
Cty TNHH SX&DT TM Anh Thang
Cty CP dau tu va tu van Tri Vi~t
Cac doi tu'c;1ngkhac

c. Phai thu ve ho~t dQng giao dich chung khoan

Tong cQng
5. cac khoan phal thu khac

Dl/ phonq phai thu kho dol

Gia tr] thuan cua phai thu thu'dng m~i va
phal thu khac

6. Thue va cac khoan phal thu Nha nu'ac

Thue gia tr] gia tang con du'c;1ckhau tnr
Thue thu nh~p doanh nghi~p nQp thua
Thue khac
Tong cQng

50cuol nam
31,383,805

29,039,917
2,343,888

1,282,598,335

225,169,000
40,000,000

759,246,340
258,182,995

7,762,468,910

9,076,451,050

64,190,322,153

73,266,773,203

50cuol nam

421,381,554

421,381,554

50cfau nam
125,286,088

43,330,003
81,956,085

3,446,570,101

1,000,000,000
500,000,000
900,000,000
500,000,000

16,853,000 .~
;''"'
.J"{

74,198,996
"ly455,518,105
~

48,476,250,392 4/fIA.·,1
52,048,106,581 U" ~~P
13,224,060,340

65,272,166,921

~
~<

50 cfau nam ~N *273 ~p ,l:'
J1 ~.~y...'

273 -'A

WCacthuyet minh dinh kem Iii mgt bg ph~n khong tach riYi cua bao eao tili chinh"

--
-----------------------------
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CONGTV CO PHAN CHUNG KHOAN CONG NGHI~P VItr NAM
27 Nguy~n Dinh Chieu Q1, TP. HCM
Tel: (84-8) 3 9107080 Fax: (84-8) 3 9107081

Miu so' B09- crCK
Ban himh theo T.Tu'so 95/2008jTT-BTC

ngay 24/10/2008 aie Bo Tai chfnh

THUYET MINH BAo cAo TAl cHiNH
Nam2010

6. Tinh hinh tang giam tai san co dinh hU'u hinh

Khoim muc Tong cQngMay moc, thie't bi Thiet b], dl;lng CI;Iquan IV TSCf) khac

Nguyen gia

So du' diu nam 175,769,000 6,960,348,592694,335,164 6,090,244,428
- Mua trong narn
- Thanh Iy, nhu'qng
ban

572,207,367 572,207,367

So du' cuOi nam 175,769,000 7,532,555,9591,266,542,531 6,090,244,428

Khau hao IUy ke
So du' diu nam 105,645,839 797,443,992 40,280,395
- Khau hao trong kY
- Tang khac
- Thanh Iy
- Giam khac

170,690,562 1,169,628,241
1,164,790

43,942,250

(1,981,860) (56,896,806)
So du' cuoi narn 84,222,645274,354,541 1,911,340,217

Gia tr] con I~i cua TC5t> hU'u hinh
T,i ngay diu nam 588,689,325 5,292,800,436 135,488,605
T,i ngay CUOInam 992,187,990 4,178,904,211 91,546,355

7. Tinh hinh tang giam tai san co dinh YOhinh
Chi tieu

NGUYEN GIA Web I5C Phin mem giao dich

50 diu nam 561,038,400 213,786,000
Tang trong I<Y
Tang khac
Giam trong kY

423,362,145
40,891,194

561,038,400 678,039,339
HAO MON LOy KE
56 du' diu I<Y 64,285,650 5,090,143
Tang trong kY
Tang khac
Giam trong I<Y

138,152,889
23,853,207

So du' CUOII<Y 64,285,650 167,096,239

GIA TRJ CON ~I
So diu kV 496,752,750 208,695,857
So cuoi kY 496,752,750 510,943,100

8. Chi phi tra tru'oc dai han
50cuoi nam

Chi phi tra tnrcc
Tong CQng

2,420,490,509
2,420,490,509

"Cac thuyet minh dinh kern fa mi)t bi) ph~n kh6ng tach riYi cua bao cao tsi chinh" 17
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"';uso' B09 - CTCK

Ban himh theo T.Tu'so 95/2008/TT-BTC
ngiJY 24/10/2008 ctJa B9 Tai chfnh

THUYET MINH BAa cAa TAl CHINH
Nam2010

9. Tien nQpQuy ha trQ thanh toan

Ti'en nQP ban dau

Tien nQP bo sung
Tien I§i phan bo trong narn
Tong cQng

10. Cac khoan vay va nQng~n han

Yay ng~n han
Cong ty CP Gemadept

Cong ty CP Himg Hai Ngan Ha

C6ng ty CK Phu'dng Dong
Tong cQng

11. Phai tra ngu'oi ban va ngu'oi mua tra tien tru'oc
a. Phai tra ngu'oi ban

C6ng ty Co phan Gemadept

NH BIDV - chi nhanh Quang Trung

Chi nhanh ISC tai Ha NQi
Cong ty TNHH cang Phu'Oc Long

C6ng ty phan rnem Nam Vi~t

C6ng ty TNHH TM Toan Minh

Phai tra cac doi tu'c;1ngkhac

Tong cQng

b. Ngu'oi mua tra tien tru'oc

Cong ty Co phan Ky Ngh~ Do Thanh

Cong ty CP t~p doan Dau nr Quoc te GIICO

Cong ty CP V~n tai Dau khi Vi~t Nam (Falcon)
Cong ty Co phan Dong Hai Ben Tre

Cong ty CP du lich xanh Ngh~ An
C6ng ty v~t nr y te Ngh~ An
Cong ty CP VINAPCO

Tong cQng

12. Thue va cac khoan pha] nQPcho Nhil nu'oc

Thue thu nh~p doanh nghi~p

Thue thu nh~p ca nhan
Tong cQng

SO'cuoi narn~~~-----------
240,000,000

704,504,698
44,776,808

989,281,506

SO'cuoi nam
48,000,000,000

20,000,000,000
68,000,000,000

SO'cuoi nam
3,401,472,631

290,442,069

372,513,454

495,000,000

156,000,000

59,438,309

4,774,866,463

SO'cuoi narn

50,000,000

20,000,000
20,000,000
71,978,000

161,978,000

SO'cuoi nam

514,278,311
514,278,311

SO'dau nam
120,000,000

14,851,545
134,851,545

SO'dau nam

10,930,000,000

10,930,000,000

SO'tfau nam
7,459,407,631

290,442,069

117,494,973

-

65,483,025 lG
329,201,416 PI-

IG 1
8,262,029,114 G NE1

SO'dau nam -TP

30,000,000 "'=

70,000,000

50,000,000

20,000,000

-:=
0;:----
I"

" I..
;y,

170,000,000 '/}%."?,

~l'lh':I.J
SO'dau nam '",
372,438,463 ~'!
231,759,249

604,197,712

"Cac thuy~t minh cIinh kem la m9t b9 phfm khong tach riYi cua bao cao tai chinh" 18
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ngay 24/10/2008 ais B9 Tai ch/nh

THUYET MINH BAO CAO Tiu CHiNH
Nam2010

13. Chi phi phisitris

Chi phi bao tri h~ thong di~n thoal KDC phu trach

Chi phi phal tra khac
Tong cQng

14. Cac khoan phai tra, phai nQp ngan han khac

Socuoi nam So dau nam
180,000,000

68,833,333 58,000,000
68,833,333 238,000,000

So cuoi nam So dau nam

24,877,483

9,940,015 304,910,000
64,773,813 45,736,500

6,599,039 62,031,539
550,000,000 550,000,000

6,750,000 6,750,000

5,280,000
660,000 660,000

184,300,000 184,300,000
152,937,161,966 113,800,388,618

153,785,062,316 114,960,056,657

Van dau tu' cua LQinhu~n chu'a phan
CSH phoi

35,000,000,000 (1,631,149,952) ~
{

1,837,737,408 N
·,OAN

35,000,000,000 206,587,456 ~il~P

.~
35,000,000,000 206,587,456 -0~

100,000,000,000 ~

1,186,483,021

Kinh phi eong doan

Bao hiem xi:! hQi

Bao hiem y te

Cong ty CP Gemadept (corn tnJa, ung hQ lu lut)
Cong ty CP Di~n life khanh Hoa

Cong ty CP Someeo Song Da

Tong eong ty CP V~n tai Dau Khi

Cong ty Co phan Tu'van SOng Da

Cong ty Co phan Dau tu' Do Thi & KCN Song Da

Cac doi tu'qng khac
Tong cQng

15. Tinh hinh tang giam van chu so hii'u

So du' dau nam tru'oc
Tang van trong nam tnroc
Lqi nhuan tang trong nam tnrcc
Lqi nhuan giam trong narn truce
So du' cuoi narn tru'oc

So du' dau nam nay
Di'eu ehinh tang van g6p
Lqi nhuan tang trong giai dean
01/01/2010 den 31/12/2010

LQ'inhuan giam trong giai doan
01/01/2010 den 31/12/2010

So du' cuOi kY tal thai diem 31/12/2010 135,000,000,000 1,393,070,477

"Cae thuy~t minh dinh kem la m{)t b{) ph{in kh6ng tach ro.; cua bcio cao tal chinh" 19
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Miu sir B09 - CTCK
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ngay 24/10/2008 cua 89 Tai ch!nh

THUYET MINH BAo cAo Tiu cHiNH
Nam2010

VI. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC TRINH BAY TRONG BAO CAO KET QUA HO~T £)QNG
KINH DOANH.

1. Tong doanh thu ban hitng va cung cap djch vI,!
Nam nay Nam tru'ac

Tong doanh thu 23,635,508,628 15,408,309,189
Doanh thu hoat d9ng moi gioi ehLtng khoan 15,296,468,691 12,735,058,997
Co We, l<;finhu~n,lai trai phieu clau tir ehLtng khoan

Doanh thu hoat d9ng tu'van 1,665,454,546 286,970,618
Doanh thu khac 6,673,585,391 2,386,279,574

2. Cac khoan giam trU' doanh thu:

Doanh thu thuan 23,635,508,628 15,408,309,189

3. Chi phi hoat dQng kinh doanh
Nam nay Nam tru'ac

Chi phi hoat d9n9 kinh doanh 14,040,439,679 6,016,188,574
Tong cQng 14,040,439,679 6,016,188,574

VII THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC TRINH BAY TRONG BAO CAO uJ'U CHUYEN TI'EN T~

VIII. NHO'NGTHONG TIN KHAC

1. MQt so chi so danh gia tinh hinh tai chinh va ket qua kinh doanh cua doanh nghi~p

Chi tieu Nam nay Nam tru'ac

2.57% 6.02%

~

97.43% 93.98%

60.91% 79.43%

39.09% 20.57%

1.64 1.26
1.60 1.18
1.60 1.18
1.27 0.69

v ffi-2011
('

;.

/

1. Bo tri co cau tai san va co cau nguon von
1.1 ss tri cd eau tai san ( % )

- Tili san dal han / Tong tai san

- Tili san ngan han / Tong tai san
1.2 ss trf co eau nguon van ( % )

- N<;fphai tra / Tong nquon van

- Nguon van chu sa hiiu / Tong nguon van

2. Kha nang thanh toan
2.1 H~ so thanh toan tong quat ( Ian)

2.2 H~ so thanh toan hi~n thai ( Ian)
2.3 H~ so kha nang thanh toan nhanh ( Ian)

2.4 H~ so kha nang thanh toan We thai (bang hen) ( Ian )

NGUYEN XUAN TRu'CrNG
Ke toan tru'ang

WCacthuy~t minh c1inhkem fa m9t b9 ph~n khong tach riYi cua bao cao tai chinh" 20
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V. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 
 

1. Hoạt ñộng của Hội ðồng Quản Trị và Ban ñiều hành 

Căn cứ các quy ñịnh của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các Văn bản dưới luật liên 

quan, ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Ban Kiểm 

soát... Ban kiểm soát chúng tôi xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt ñộng của Ban Kiểm soát 

trong năm 2010 vừa qua với những nội dung chính như sau: 

 

Thẩm ñịnh Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam (ISC) 

và ñánh giá công tác quản lý của Hội ñồng quản trị và Ban Tổng Giám ñốc. Kể từ lúc thành lập 

và ñi vào hoạt ñộng của Công ty ñến nay, chỉ với thời gian hơn hai năm nhưng ISC phải ñối 

diện với nhiều khó khăn từ sự bất ổn của kinh tế vĩ mô, sự sụt giảm của TTCK, những yếu tố 

này ñã tác ñộng tiêu cực ñến hoạt ñộng kinh doanh của toàn ngành. Trong năm 2010, Hội ñồng 

quản trị ISC ñã kịp thời ñánh giá, chỉ ñạo sát sao, kịp thời trong công tác quản lý ñiều hành 

Công ty và ñã ñạt ñược những kết quả nhất ñịnh. 

 

2. Hoạt ñộng của Ban kiểm soát 

Hiện tại Ban kiểm soát có hai thành viên ñược bầu tại thời ñểm thành lập Công ty.  

Sau các ñợt kiểm tra, BKS ñã báo cáo kết quả kiểm tra cho HðQT. Qua kết quả kiểm tra BKS 

thấy về cơ bản Công ty ñã chấp hành ñúng chế ñộ chứng từ theo qui ñịnh về chế ñộ kế toán và 

tuân thủ quy trình nghiệp vụ của Công ty. Một số trường hợp thiếu sót ñã ñược BKS nhắc nhở, 

chấn chỉnh kịp thời ñể Công ty thực tốt hơn. 

 

3. Kết quả hoạt ñộng kinh doanh năm 2010 

1. Tình hình kinh doanh 

Báo cáo tài chính ñã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài 

chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán ISC tại thời ñiểm 31/12/2010, kết quả hoạt ñộng kinh 

doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực 

Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các nguyên tắc kế toán phổ biến ñược chấp 

thuận tại Việt Nam. 

Kết quả kinh doanh  (theo số liệu ñã kiểm toán) 

Doanh thu thuần 23.635.508.628 ñồng 

Chi phí hoạt ñộng kinh doanh 14.040.439.679 ñồng 

Chi phí quản lý doanh nghiệp   9.307.128.952 ñồng 

Lợi nhuận trước thuế   1.186.483.021 ñồng 

Lợi nhuận sau thuế 1.186.483.021 ñồng 
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Tài sản Công ty (theo số liệu ñã kiểm toán) 

Tài sản ngắn hạn 366.359.753.688 ñồng 

Tài sản dài hạn 9.680.106.421 ñồng 

Tổng tài sản 376.039.860.109 ñồng 

      Quá trình tăng vốn ñiều lệ trong năm 2010 
Số dư ñầu năm 35.000.000.000 ñồng 

Phát sinh trong kỳ 100.000.000.000 ñồng 

Số dư cuối năm 135.000.000.000 ñồng 

Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán 

a. Kiểm toán ñộc lập (Xem BCTC ñã kiểm toán năm 2010) 

Các nhận xét ñặc biệt: không có 

b. Kiểm toán nội bộ 

      Ý kiến kiểm toán nội bộ: 

 Xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính năm 2010 ñã phản ánh trung thực, hợp lý 

tình hình tài chính của công ty tại 31/12/2010 cũng như kết quả hoạt ñộng kinh doanh và tình 

hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với Chuẩn mực và Chế 

ñộ kế toán Việt Nam hiện hành. 
 
Các nhận xét ñặc biệt: không 

 
VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 
Không có 
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VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

1. Cơ cấu tổ chức của công ty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2. Giới thiệu các thành viên trong Ban ñiều hành 

a. THÀNH VIÊN HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 

Stt Họ và tên Năm sinh Số CMND Chức vụ 

1 Ông: Trần ðức Thuận 1978 025004860 Chủ tịch HðQT 

2 Ông: Lê Quang Sự 1972 011774441 Ủy viên HðQT 

3 Bà: Nguyễn Thụy Như ý  021839293 Ủy viên HðQT 

 
b. THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ðỐC 

Stt Họ và tên Năm sinh Số CMND Chức vụ 

1 Ông: Trần ðức Thuận 1978 025004860 Tổng Giám ñốc 

2 Ông: Phan Văn Tuấn 1978 013117941 Phó Tổng Giám ñốc 

 
c. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

Stt Họ và tên Năm sinh Số CMND Chức vụ 

HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 

ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG 

BAN TỔNG GIÁM ðỐC 

BAN KIỂM SOÁT 

PHÒNG 
MÔI 
GIỚI 

PHÒNG 
TƯ VẤN 
ðẦU TƯ 

PHÒNG 
TỔNG 
HỢP 

PHÒNG 
TÀI 

CHÍNH  
KẾ TOÁN 

PHÒNG 
MAKETI

NG 

PHÒNG 
CNTT 

CHI NHÁNH HÀ NỘI KIỂM SOÁT NỘI BỘ 
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Stt Họ và tên Năm sinh Số CMND Chức vụ 

1 Ông: Lê Phương ðại 1985 261033272 Trưởng ban 

2 Ông: Phan Ngọc Huân 1971 250302935 Thành viên 

3. Thông tin về cổ ñông tại thời ñiểm 31/12/2010 

Cơ cấu cổ ñông 

Stt Danh mục 
Số cổ phần 

nắm giữ 

Tỷ lệ 

(%) 
cổ ñông 

Tổ chức 

cổ ñông 

cá nhân 

A Vốn cổ phần: 13.500.000 100% 4 10 

1 
Cổ ñông sở hữu >= 5% cổ phiếu có 

quyền biểu quyết 
7.992.000 59,20% 4 1 

2 
Cổ ñông sở hữu từ 1%-5% cổ phiếu 

có quyền biểu quyết 
5,508,000 40.80% 0 9 

3 
 Cổ ñông sở hữu dưới 1% cổ phiếu 

có quyền biểu quyết 
0 0 0 0 

4  Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 

B Trong ñó:     

1 Vốn nhà nước 0 0 0 0 

2 Vốn nước ngoài 0 0 0 0 

 

4. Cổ ñông lớn nắm giữ từ 5% trở lên của Công ty 

Stt Tên cổ ñông Số cổ phần 

nắm giữ 

Tỷ lệ % 

/VðL 

1 Công ty CP ðại lý Liên Hiệp Vận Chuyển 1.323.000  9,80% 

2 Công ty Cổ phần Hàng Hải Ngân Hà 1.323.000 9,80% 

3 Công ty Cổ phần Bông Sen Vàng 1.323.000 9,80% 

4 Công ty TNHH DV VT Tổng Hợp VNM 1.323.000 9,80% 

5 Lê Quang Sự 2.700.000 20,0% 



                                       
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010                                                                        16 

Stt Tên cổ ñông Số cổ phần 

nắm giữ 

Tỷ lệ % 

/VðL 

            Tổng cộng 7.992.000 59,20% 

5. Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay ñổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Thành viên 

HðQT, BKS và Ban TGð trong năm: Không thay ñổi 

 
VIII. CHÍNH SÁCH LAO ðỘNG 

1. Số lượng cán bộ, nhân viên Công ty  

Thống kê số lượng CBCNV ñến ngày 31/12/2010 Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp 

Việt Nam là 48 người.  

1. Trình ñộ ñại học, trên ñại học 36 người 

2. Trình ñộ cao ñẳng 7 người 

3. Trình ñộ trung cấp 1 người 

5. Phổ thông 4 người 

2. Chính sách lao ñộng 

Công ty thực hiện các chính sách lao ñộng ñúng theo qui dịnh của Bộ Luật Lao ñộng và ñược 

xây dựng công bằng, minh bạch, phù hợp với mục tiêu khuyến khích người lao ñộng gắn bó lâu 

dài với Công ty, không ngừng nâng cao chất lượng và tinh thần trách nhiệm trong công việc. 

3. Chế ñộ thu hút và ñào tạo nhân sự 

Quy trình tuyển dụng và ñào tạo của ISC ñược xây dựng một cách khoa học và linh hoạt. ISC 

thực hiện việc tuyển dụng qua các kênh thông báo tuyển dụng trên phương tiện thông tin ñại 

chúng, website, ñồng thời còn hợp tác chặt chẽ với các tổ chức giáo dục ñào tạo trong và ngoài 

nước, các trường ñại học có uy tín và một số tổ chức cung ứng nhân sự chuyên nghiệp.  

4. Về chính sách ñào tạo 

Vấn ñề ñào tạo cho nhân viên thực sự ñược ISC coi trọng. Ngoài việc tạo ñiều kiện cho nhân 

viên tham gia các khoá ñào tạo nâng cao nghiệp vụ, ISC còn chú trọng ñến ñào tạo kỹ năng 

nâng cao ñảm bảo cho nhân viên hoàn thành mục tiêu như kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách 

hàng, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng phân tích và nhận ñịnh thị trường. 
 

 TM HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 
 CHỦ TỊCH 

(ñã ký) 

 TRẦN ðỨC THUẬN 
  

 




