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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

NĂM 2010 

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI TÂY DƯƠNG 

Tên tiếng Anh: Dai Tay Duong Securities Joint Stock Company 

Tên viết tắt: OSC 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 169 Hàng Bông – Hoàn Kiếm – Hà Nội 

Điện thoại: 04.3.938.0098    Fax: 04.3.938.0127 

Email: osc@ckosc.com.vn   Website: www.ckosc.com.vn 

Vốn điều lệ (tính đến ngày 31/12/2009): 135.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng chẵn./) 

II. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

      1. Những sự kiện quan trọng: 

- Việc thành lập: Công ty CP Chứng khoán Đại Tây Dương được thành lập theo quyết định số 

78/UBCK-GP do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/12/2007. 

      2. Quá trình phát triển 

          + Ngành nghề kinh doanh 

  Môi giới chứng khoán 

  Tự doanh chứng khoán 

  Tư vấn đầu tư chứng khoán 
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 + Tình hình hoạt động 

 Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2010 giao dịch với biên độ hẹp, do ảnh hưởng của cuộc 

khủng hoảng kinh tế thế giới, lãi suất ngân hàng nên tình hình giao dịch và đầu tư trên thị trường chứng 

khoán tương đối yếu. Các chính sách vĩ mô của nhà nước thì chưa tác động lớn đến thị trường chứng khoán 

hoặc tác động tương đối chậm. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo của Ban Tổng Giám đốc công ty cũng như sự 

năng động của đội ngũ nhân sự trẻ, được đào tại bài bản Công ty đã từng bước khẳng định được tên tuổi của 

mình trên thị trường chứng khoán. 

 Mảng môi giới chứng khoán: Với đội ngũ môi giới trẻ, chuyên môn giỏi, năng động, trình độ 

cao,….Năm 2010 doanh thu mang lại từ  dịch vụ môi giới chứng khoán đã không chỉ trang trải cho tất cả các 

chi phí mà còn có lãi. Số lượng khách hàng mở tài khoản và giao dịch ngày càng tăng. Khối lượng và giá trị 

giao dịch của Công ty trên toàn thị trường cũng ngày một phát triển, hiện nay công ty tự tin sánh ngang với 

các công ty chứng khoán cùng thời và các công ty chứng khoán có tên tuổi trên thị trường chứng khoán Việt 

Nam về lĩnh vực công nghệ cho hoạt động môi giới. 

 Mảng hoạt động tự doanh: Trong năm 2010 Công ty tiến hành các hoạt động tự doanh chủ yếu là trên 

sàn niêm yết. Tuy nhiên, do tình hình thị trường yếu và sụt giảm nghiêm trọng nên mảng tự doanh năm nay 

Công ty hoạt động chưa được hiệu quả. 

 Mảng tư vấn: Với nhân sự trình độ cao, mảng tư vấn của Công ty phát triển mạnh, các lĩnh vực tư vấn 

của Công ty gồm tư vấn tài chính, tái cấu trúc doanh nghiệp, tư vấn thành lập, sát nhập,…. 

      3. Định hướng phát triển 

          + Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

- Phát triển Công ty thành một trong những công ty dẫn đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam về 

cả công nghệ và nhân lực và chất lượng dịch vụ. 

- Về thị phần: Công ty phấn đấu thị phần môi giới đến 2013 chiếm khoảng 3-5% thị phần toàn thị 

trường. 

- Về công nghệ: Tập trung phát triển Công nghệ, đem đến cho nhà đầu tư các sản phẩm công nghệ cao, 

giúp nhà đầu tư nâng cao tỷ suất lợi nhuận và các tiện ích trong giao dịch. 

- Đảm bảo kinh doanh hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn. Đảm bảo lợi ích tối đa của cổ đông. 
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- Đảm bảo các quyền lợi làm việc tốt cho người lao động, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.  

          + Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

- Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự và công nghệ đưa OSC trở thành một trong những công ty 

chứng khoán hàng đầu trên thị trường Việt Nam. 

- Phát triển các chi nhánh và phòng giao dịch hiện đại, có khả năng đáp ứng tốt nhất cho NĐT. 

- Phát triển và cung cấp các dịch vụ tài chính nhanh chóng, thuận tiện cho khách hàng khi được chập 

thuận từ UBCK hoặc cơ quan nhà nước. 

- Phát triển hoạt động tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư. 

VI.  BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm  

- Lợi nhuận trước thuế TNDN của Công ty năm 2010 là:  132.216.515 đ 

- Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty năm 2010 là:    74.101.041 đ 

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch  

STT CHỈ TIÊU ĐVT 
KẾ HOẠCH 
NĂM 2010 

THỰC HIỆN NĂM 2010 
GIÁ TRỊ % TH/KH 

1 Tổng doanh thu Đồng 34.600.000.000 29.012.141.232 83.85 
2 Lợi nhuận trước thuế TNDN Đồng 7.500.000.000 132.216.515 1.75 
3 Thuế TNDN Đồng 1.875.000.000 58.115.474 3.1 
4 Lợi nhuận sau thuế TNDN Đồng 5.625.000.000 74.101.041 1.32 

 

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm  

Trong năm 2010 Công ty tổ chức và kiện toàn bộ máy nhân sự, tập trung phát triển công nghệ và 

chuẩn bị các điều kiện cần thiết khi thị trường sôi động . 

Mở rộng hoạt động môi giới, triển khai một số nghiệp vụ mới và hoàn thiện quy chế quản lý rủi ro 

của Công ty. 

Thị trường chứng khoán 2010 có biên độ giao động hẹp nên các chỉ tiêu thực hiện so với kế hoạch là 

không đạt. Đặc biệt hoạt động tự doanh do nắm giữ chứng khoán nên khoản trích lập dự phòng giảm 

giá đầu tư của Công ty vào cuối năm tài chính tương đối lớn. 
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4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai  

Với chiến lược trở thành một trong những công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường chứng khoán 

Việt Nam. 

Trong năm 2011 Công ty bắt đầu mở rộng hoạt động, mở các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung 

tại các thành phố lớn, khu dân cư đông đúc, có tiềm lực kinh tế. 

Mảng khách hàng của Công ty hướng tới là các cá nhân có tiềm lực kinh tế; các tổ chức kinh tế lớn.  

Tập trung nguồn nhân sự và hệ thống công nghệ đón đầu các chính sách mới và các dịch vụ giá trị gia 

tăng cho nhà đầu tư khi được pháp luật cho phép triển khai. 

V. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

1. Báo cáo tình hình tài chính 

STT CHỈ TIÊU 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 
NĂM 2010 NĂM 2009 

1 

Cơ cấu tài sản 

TS ngắn hạn/ Tổng TS 

TS dài hạn/ Tổng TS 

% 

 

92.34% 

7.66% 

 

89.33% 

10.67% 

2 

Cơ cấu nguồn vốn 

Nợ phải trả/ Tổng NV 

NV Chủ sở hữu/ Tổng NV 

% 

 

19.56% 

80.44% 

 

8.79% 

91.21% 

3 

Khả năng thanh toán 

Khả năng thanh toán nhanh 

Khả năng thanh toán hiện hành 

Lần 

 

4.72 

4.72 

 

10.17 

10.17 

4 

Tỷ suất lợi nhuận 

Tỷ suất LN/ Tổng Tài sản 

Tỷ suất LN/ Doanh thu thuần 

Tỷ suất LN sau thuế/ Vốn CSH 

% 

 

0.08% 
 

0.46% 
 

 

0.055% 

 

 

10.03% 

47.97% 

10.64% 
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 -  Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp 

Trong năm 2010 có một số thay đổi về vốn góp của các cổ đông sáng lập như sau: 

- Cổ đông sáng lập Nguyễn Ngọc Bảo chuyển nhượng toàn bộ 675.000 CP cho Bà Nguyễn Minh Thu 

làm cho số lượng cổ phiếu còn đang nắm giữ là 0 CP. Tương ứng tỷ lệ giảm từ 5% xuống 0% vốn điều lệ. 

- Cổ đông sáng lập  Phạm Thị Minh Hải chuyển nhượng 1.080.000 CP cho cho Bà Nguyễn Minh Thu 

làm cho số lượng cổ phiếu hiện còn đang nắm giữ là 945.000 CP tương ứng tỷ lệ giảm từ 15% xuống 07% 

vốn điều lệ. 

- Sau khi nhận chuyển nhượng số cổ phần của bà Nguyễn Minh Thu nắm giữ tăng  từ 675.000 CP 

tương ứng 05% vốn điều lệ lên 2.430.000 CP tương ứng với 18% vốn điều lệ. 

      -  Tổng số cổ phiếu phổ thông công ty phát hành đến 31/12/2010 là 13.500.000 CP tương ứng với 

135.000.000.000 đồng. 

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Hoạt động của Công ty trong năm 2010 thấp hơn các chỉ tiêu kế hoạch do Công ty đề ra do tình hình thị 

trường có nhiều biến động tiêu cực, biên độ giao động hẹp, tình hình kinh tế vĩ mô có nhiều biến động bất lợi 

dù đã được sự lãnh đạo kịp thời của hội đồng quản trị cũng như Ban Giám đốc Công ty. 

Riêng khoản tiền trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán đã chiếm khoảng 25% tổng chi phí trong 

năm kéo theo lợi nhuận giảm tương đối lớn. 

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được   

Là một trong những công ty mới thành lập trong hoàn cảnh thị trường chứng khoán ảm đạm của năm 2008 

nên Công ty chú trọng hoàn thiện bộ máy nhân sự, phát triển hệ thống thông tin, nâng cao trách nhiệm của 

nhân viên, phát triển mạng lưới khách hàng,… cho nên Công ty luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp 

luật và các cơ quan quản lý. 

Về công nghệ 

Hệ thống công nghệ thông tin của công ty đã tương đối ổn định và hiện đại; Công ty đang từng bước bổ sung 

các tính năng mới cho phần mềm giao dịch và các tiện ích giao dịch với khách hàng. 
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Công ty cũng đã có kế hoạch và đang đàm phán, triển khai nhiều Modul công nghệ mới phục vụ cho nhà đầu 

tư theo kịp các chính sách phát triển thị trường chứng khoán của nhà nước. 

Về nhân sự 

Toàn bộ nhân sự của Công ty đều là nhân sự trẻ, có trình độ từ Đại học trở lên, năng động, có kiến thức 

chuyên môn tốt. 

Trong năm 2010 Công ty đã kiện toàn và từng bước hoàn thiện bộ máy nhân sự có chất lượng và ngày càng 

chú trọng vào kỹ năng, chuyên môn của nhân viên. 

Các vấn đề khác 

Công ty có quan hệ tin cậy và là đối tác toàn diện của một số tổ chức tín dụng lớn. 

Xây dựng và từng bước hoàn thiện quy định quản lý rủi ro cho các hoạt động của Công ty. 

Xây dựng và triển khai các hoạt động nghiệp vụ mới cho nhà đầu tư. 

4.Kế hoạch phát triển trong tương lai. 

Với đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, được đào tạo bài bản, chúng tôi tin tưởng rằng trong tương lai OSC sẽ 

trở thành một trong những Công ty chứng khoán có vị thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Triển khai đồng bộ hệ thống công nghệ hiện đại, đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của nhà đầu tư. 

Xây dựng các phương án quản trị rủi ro công nghệ, tài chính, nhân sự,… giúp công ty phát triển bền vững 

theo các quy định của pháp luật. 

Phát triển mạng lưới hoạt động vào giao dịch của Công ty tại các tỉnh, thành phố lớn trong cả nước. 

Xây dựng và tập trung vào các mảng hoạt động có thế mạnh và các hoạt động mang lại tỷ suất lợi nhuận cao; 

đồng thời, củng cố và gia tăng giá trị lợi nhuận ở các mảng hoạt động khác. 

Từng bước và tùy vào tình hình thị trường để phát triển OSC thành một tập đoàn tài chính toàn diện tại thị 

trường tài chính Việt Nam. 
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VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH     (đã kiểm toán) 
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VII. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán 

1. Kiểm toán độc lập 

      - Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam 
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2. Kiểm toán nội bộ    

Tất cả các hoạt động tại Công ty CP chứng khoán Đại Tây Dương (OSC) đều tuân thủ với các quy định của 
pháp luật và theo Giấy phép thành lập và điều lệ hoạt động Công ty. 

Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động và kết quả 
kinh doanh của OSC và được lập phù hợp với các quy định và chuẩn mực của hệ thống kế toán Việt Nam. 
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VIII. Tổ chức và nhân sự 

            - Cơ cấu tổ chức của công ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong ban điều hành 

STT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 
Nơi sinh Chức vụ Trình độ 

1 Ông Ngô Quang Nam Nam  Hà Nội Tổng Giám Đốc Cử nhân 

2 Ông Nguyễn Hồng Quang Nam 1981 Hà Nội Phó GĐ Thạc sỹ 

3 Bà Lê Thị Mai Nữ 1979 Thanh Hóa Phó TGĐ Thạc sỹ 

4 Ông Nguyễn Thanh Trường Nam 1981 Thanh Hóa Phó TGĐ Thạc sỹ 

5 Ông Hoàng Văn Dũng Nam 1978 Vĩnh Phúc Phó TGĐ Thạc sỹ 

            - Thay đổi Giám đốc điều hành trong năm: Trong năm 2010 Công ty có sự thay đổi giám đốc điều 

hành như sau: 

Ông Nguyễn Hồng Quang  miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại 

Tây Dương từ ngày 31/7/2011 theo quyết định số 35/2010/QĐHĐQT của hội đồng quản trị Công ty cổ phần 

chứng khoán Đại Tây Dương. 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN KIỂM SOÁT 

Phòng 

Dịch vụ 

khách 

hàng 

Phòng 

tư vấn 

Phòng 

Đầu tư 

Phòng 

Hành 

chính 

nhân sự 

Bộ phận 

tín dụng 

Phòng 

Công 

nghệ 

thông 

tin 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TGĐ KINH 

DOANH 

PHÓ TGĐ HÀNH CHÍNH 

VÀ CÔNG NGHỆ 

PHÓ TGĐ TÀI CHÍNH 

Môi 

giới 

(Phòng 

MG 1, 

2,3) 

 

Phòng 

Kế toán 

tài 

chính 
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Ông Ngô Quang Nam được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần chứng khoán Đại 

Tây Dương từ ngày 1/8/2011 theo quyết định số 34/2010/ QĐHĐQT của hội đồng quản trị Công ty cổ phần 

chứng khoán Đại Tây Dương. 

Bà Lê Thị Mai được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Tây 

Dương từ ngày 15/7/2011 theo quyết định số 37/2010/ QĐHĐQT của hội đồng quản trị Công ty cổ phần 

chứng khoán Đại Tây Dương. 

 Ông Hoàng Văn Dũng được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần chứng khoán 

Đại Tây Dương từ ngày 15/7/2011 theo quyết định số 38/2010/ QĐHĐQT của hội đồng quản trị Công ty cổ 

phần chứng khoán Đại Tây Dương. 

Ông Nguyễn Thanh Trường được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần chứng 

khoán Đại Tây Dương từ ngày 15/7/2011 theo quyết định số 36/2010/ QĐHĐQT của hội đồng quản trị Công 

ty cổ phần chứng khoán Đại Tây Dương. 

            - Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động: Trong năm 2010 số lượng cán bộ 

nhân viên Công ty là 52 người. Công ty thực hiện đẩy đủ các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN 

…. Theo các quy định của nhà nước và theo quy định của Công ty. 

     IX. Thông tin cổ đông và Quản trị công ty 

- Tại thời điểm cuối năm 2010, hội đồng quản trị của OSC bao gồm 

Chủ tịch:  Ông Nguyễn Minh Tuấn 

Ủy viên:  Ông Ngô Quang Nam 

Ủy viên:  Bà Nguyễn Minh Thu 

Ủy viên:  Bà Phạm Thị Minh Hải 

Toàn bộ Thành viên Hội đồng quản trị là cổ đông sáng lập của Công ty nắm giữ toàn bộ 100% tỷ lệ sở hữu 

Công ty. 
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+ Tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên hội đồng quản trị trước khi thay đôi 

Tên thành viên HĐQT Số cổ phần Tỷ lệ nắm giữ 

Nguyễn Minh Tuấn 8.100.000 60% 

Nguyễn Minh Thu 675.000 5% 

Ngô Quang Nam 2.025.000 15% 

Phạm Thị Minh Hải 2.025.000 15% 

Nguyễn Ngọc Bảo 675.000 5% 

Tổng công 13.500.000 100% 

+ Tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên hội đồng quản trị sau khi thay đổi 

Tên thành viên HĐQT Số cổ phần Tỷ lệ nắm giữ 

Nguyễn Minh Tuấn 8.100.000 60% 

Nguyễn Minh Thu 2.430.000 18% 

Ngô Quang Nam 2.025.000 15% 

Phạm Thị Minh Hải 945.000 7% 

Tổng công 13.500.000 100% 

      - Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của công ty của các thành viên 

Hội đồng quản trị 

- Cổ đông sáng lập Nguyễn Ngọc Bảo chuyển nhượng toàn bộ 675.000 CP cho Bà Nguyễn Minh Thu 

làm cho số lượng cổ phiếu còn đang nắm giữ là 0 CP. Tương ứng tỷ lệ giảm từ 5% xuống 0% vốn điều lệ. 

- Cổ đông sáng lập  Phạm Thị Minh Hải chuyển nhượng 1.080.000 CP  cho Bà Nguyễn Minh Thu làm 

cho số lượng cổ phiếu hiện còn đang nắm giữ là 945.000 CP tương ứng tỷ lệ giảm từ 15% xuống 07% vốn 

điều lệ. 

- Sau khi nhận chuyển nhượng số cổ phần của bà Nguyễn Minh Thu nắm giữ tăng  từ 675.000 CP 

tương ứng 05% vốn điều lệ lên 2.430.000 CP tương ứng với 18% vốn điều lệ. 

      -  Tổng số cổ phiếu phổ thông công ty phát hành đến 31/12/2010 là 13.500.000 CP tương ứng với 

135.000.000.000 đồng. 
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