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I. Lòch söû hoaït ñoäng cuûa Coâng ty:

1. Nhöõng söï kieän quan troïng:

Do yeâu caàu ñoåi môùi doanh nghieäp nhaø nöôùc , töø nhöõng ngaøy ñaàu thaønh
laäp thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät nam ; Tænh Bình Döông laø moät trong soá caùc
ñòa phöông thuoäc vuøng kinh teá troïng ñieåm phía nam ñaõ ñaëc  bieät quan taâm
ñeán vieäc hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn . Vì vaäy döôùi söï
chæ ñaïo cuûa Uyû Ban Nhaân Daân Tænh Bình Döông , Coâng Ty BECAMEX  ( tieàn
thaân cuûa Coâng Ty TNHH moät thaønh vieân BECAMEX IDC hieän nay) ñaõ thaønh
laäp Coâng Ty Coå Phaàn Chöùng Khoaùn Ñeä Nhaát (voán ñieàu leä ban ñaàu  43 tyû
ñoàng) vôùi vai troø coå ñoâng saùng laäp theo giaáy pheùp thaønh laäp soá 249/ GP -UB
ngaøy 18/10/1999 cuûa Uyû Ban Nhaân daân Tænh Döông , giaáy chöùng nhaän ñaêng
kyù kinh doanh soá 060250 do Sôû keá hoaïch ñaàu tö Tænh Bình Döông caáp ngaøy
28/12/1999. Ngaøy 08/04/2010 , Coâng ty ñöôïc UBCKNN caáp giaáy pheùp hoaït
ñoäng kinh doanh soá 04/GPHDKD. Leã trao giaáy pheùp cho hai coâng ty chöùng
khoaùn ñaàu tieân ôû phía  nam laø Ñeä Nhaát FSC vaø SSI ñöôïc tieán haønh troïng theå
ngaøy 12/04/2000 taïi Truï sôû Ngaân haøng Nhaø nöôùc TP HCM.

2. Quaù trình phaùt trieån:

2.1 Ngaønh ngheà kinh doanh:

 Moâi Giôùi Chöùng Khoaùn

 Tö Vaán ñaàu tö chöùng khoaùn

 Baûo laõnh phaùt haønh

  Töï Doanh

 Caùc dòch vuï tö vaán taøi chính khaùc .
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2.2 Tình hình hoaït ñoäng:

 Thaùng 07 naêm 2000 Coâng ty chính thöùc trôû thaønh thaønh vieân Trung
Taâm  Giao dòch chöùng khoaùn TP HCM ( nay laø Sôûø Giao Dòch Chöùng
Khoaùn TP HCM) theo quyeát ñònh soá 04/ QÑTV -TTGD4 ngaøy
19/07/2000.

 Ngaøy  07/02/2001 ñöôïc UBCKNN chaáp thuaän môû chi nhaùnh taïi TP Hoà
Chí Minh theo quyeát ñònh soá 06/2001/QÑ -UBCKNN.

 Ngaøy 27/12/2006 ñöôïc UBCKNN chaáp thuaän vieäc chuyeån nhöôïng
28,10% voán cho Coâng Ty Yuanta Securities Asia Financial Services
LTD theo quyeát ñònh soá 842/ QÑ-UBCK .

 Ngaøy 29/12/2006, Coâng ty trôû thaønh thaønh vieân cuûa Trung Taâm Giao
dòch chöùng khoaùn Haø noäi ( nay laø Sôûø Giao Dòch Chöùng Khoaùn Haø Noäi)
theo quyeát ñònh soá 121/ QÑ-TTGDHN.

 Ngaøy 05/06/2007 ñöôïc UBCKNN chaáp thuaän cho vieäc taêng voán ñieàu leä
töø 43 tyû ñoàng leân 100 tyû ñoàng theo quyeát ñònh soá 350/QÑ -UBCK  ngaøy
05/06/2007.

 Ngaøy 13/10/2008 ñöôïc UBCKNN chaáp thuaän cho vieäc taêng voán ñieàu leä
töø 100 tyû ñoàng leân 300 tyû ñoàng theo quyeát ñònh soá 158/ UBCK -GP.

 Ngaøy 09/08/2010 ñöôïc UBCKNN chaáp thuaän môû chi nhaùnh Haø Noäi
theo quyeát ñònh soá 648/QÑ-UBCK.

 Ngaøy 30/03/2011 ñöôïc UBCKNN chaáp thuaän cung caáp dòch vuï chöùng
khoaùn  tröïc tuyeán  theo quyeát ñònh soá 281/QÑ -UBCK.

3. Ñònh höôùng phaùt trieån

3.1 .Caùc muïc tieâu chuû yeáu cuûa Coâng ty:

Giaù trò coát loõi maø coâng ty cung caáp cho khaùch haøng  taäp trung qua slogan
Trung Thöïc – Baûo Maät – Chuyeân nghieäp

3.2 .Chieán löôïc phaùt trieån trung vaø daøi haïn :

3.2.1 Trung haïn  :

 Thöïc hieän nhieäm vuï chính trò : coå phaàn hoaù caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc
treân ñòa baøn Tænh Bình Döông noùi chung vaø caùc doanh nghieäp trong heä
thoáng BECAMEX Group noùi rieâng .

 Kieän toaøn heä thoáng taïi TPHCM, Haø Noäi Bình Döông trong ñoù chuù tro ïng
chaát löôïng dòch vuï , gaén boù lôïi ích coâng ty vôùi lôïi ích khaùch haøng , khoâng
tìm kieám lôïi nhuaän baèng moïi giaù.

3.2.2 Daøi haïn :

 Môû roäng heä thoáng taïi caùc Tænh thaønh .
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 Môû roäng hôïp taùc , lieân doanh lieân keát, taän  duïn g söï hoã trôï cuûa coå ñoâng
nöôùc ngoaøi laø toå chöùc kinh doanh chöùng khoaùn chuyeân nghieäp ñeå naâng cao
chaát löôïng dòch vuï nhaèm ñuû söùc caïnh tranh vôùi caùc Cty Chöùng khoaùn nöôùc
ngoaøi vaøo naêm 2013.Taän duïng hoã trôï cuûa Coâng Ty meï BECAMEX IDC
vaø caùc thaønh vieân trong BECAMEX Group ñeå naâng cao naêng löïc hoaït
ñoäng vaø naêng löïc caïnh tranh.

 Caïnh tranh laønh maïnh , toái ña hoaù lôïi nhuaän cho coå ñoâng .

II.  Baùo caùo cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò :
Naêm 2010 laø naêm maø neàn k inh teá theá giôùi cuõng nhö trong nöôùc gaëp raát

nhieàu khoù khaên vaø taùc ñoäng raát lôùn ñeán tình hình cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn
Vì vaäy coù theå noùi naêm qua  laø moät naêm töông ñoái khoù khaên trong hoaït ñoäng
cuûa Coâng ty . Tuy nhieân  vô ùi söï quyeát taâm  cuûa Ban TGÑ vaø taäp theå CBCNV,
ñaõ  noã löïc vaø coá gaéng neâu cao tinh thaàn ñoaøn keát noäi boä, phaùt huy söùc maïnh
taäp theå, khaéc phuïc moïi khoù khaên ñeå coá gaéng thöïc hieän nhieäm vuï. Cuï theå nhö
sau :

Thaùng 9/2010, Coâng ty ñaõ khai tröông ñöa chi nhaùnh Haø noäi vaøo hoaït
ñoäng : Trong luùc tình hình thò tröôøng chöùng khoaùn raát khoù khaên thì vieäc ñöa
chi nhaùnh Haø Noäi vaøo hoaït ñoäng ñaõ theå hieän chieán löôïc phaùt trieån laâu daøi cuûa
Coâng ty , tuy  böôùc ñaàu khoâng hieäu quaû nhöng ñaõ theå hieän böôùc ñi cuûa Coâng
ty ñeå ñeán vôùi nhaø ñaàu tö phía Baéc .

Trong naêm 2010 Coâng Ty ñaõ thöïc hieän tö vaán nieâm yeát leân saøn giao
dòch chöùng khoaùn TPHCM , Haø Noäi vaø UpCom cho nhieàu coâng ty tron g Toåâng
coâng ty meï, vaø moät soá coâng ty treân ñòa baøn tænh Bình Döông nhö ACC, BMJ,
UDJ , Höng Vöôïng ( tröïc thuoäc Cty Protrade 3/2), KSB, TDC, BCC). Ngoaøi ra
tính ñeán thôøi ñieåm baùo caùo , Coâng ty ñaõ hoaøn taát thuû tuïc xin giaáy pheùp phaù t
haønh taêng voán ñieàu leä cho caùc Cty CP Phaùt trieån Haï taàng kyõ thuaät (IJC)töø 548
tyû leân 2.200 tyû, Cty CP Kinh Doanh phaùt trieån (TDC)töø 200 tyû leân 1.000 tyû
trong boái caûnh khoù khaên chung cuûa toaøn thò tröôøng , hieän ñang xuùc tieán hoà sô
ñöa Coâng Ty Döôïc Becamex taêng voán töø 40 tyû leân 120 tyû , tham gia thò tröôøng
giao dòch Upcom taïi Sôû Giao dòch chöùng khoaùn Haø noäi trong Quyù II/2011.

Veà hoaït ñoäng moâi giôùi , Coâng ty tieáp tuïc giöõ vöõng thò phaàn truyeàn
thoáng  tuy gaëp caïnh tranh raát lôùn töø caùc ñoái thuû caïnh tranh. Coâng ty chuû ñoäng
tìm kieám ñoái taùc , trieån khai caùc saûn phaåm môùi trong khuoân khoå phaùp luaät cho
pheùp, coù tính ñeán ñoä an toaøn cho khaùch haøng neân duø chaäm nhöng töøng böôù c
taïo nieàm tin vaø ñaùp öùng nhu caàu cuûa khaùch haøng.
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Veà caùc khoaûn ñaàu tö cuûa Coâng ty : trong chieàu höôùng suy giaûm chung
cuûa thò tröôøng : Coâng ty taäp trung phoøng thuû theo höôùng cô caáu laïi danh muïc
ñaàu tö , choïn nhöõng doanh nghieäp coù caùc chæ soá phaân tích cô baûn toát , trieån
voïng ngaønh ngheà phuø hôïp vôùi neàn kinh teá ñeå ñaàu tö .

KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH
VAØ COÅ TÖÙC VNÑ

Naêm 2010 Naêm 2009
(trình baøy laïi)

Lôïi nhuaän thuaàn sau thueá trong naêm 735.846.331 37.328.786.043
Coå töùc ñaõ traû trong naêm 24.464.678.000 5.535.322.000
Coå töùc coâng boá nhöng chöa traû cuoái naêm - 24.464.678.000
Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 3.202.162.949 2.466.316.618



CAÙC SÖÏ KIEÄN SAU NGAØY KEÁT THUØC KYØ K EÁ TOAÙN NAÊM

Khoâng coù söï kieän quan troïng naøo xaûy ra keå töø ngaøy keát thuùc kyø keá toaùn naêm ñeán ngaøy
phaùt haønh baùo caùo taøi chính caàn phaûi coù caùc ñieàu chænh hoaëc thuyeát minh trong caùc baùo
caùo taøi chính.

Ban Toång Giaùm ñoác chòu traùch nhieäm ñaûm baûo vieäc  soå saùch keá toaùn phaûn aùnh ñuùng tình
hình taøi chính cuûa Coâng ty  vôùi möùc ñoä chính xaùc hôïp lyù taïi baát kyø thôøi ñieåm naøo. Ban
Toång Giaùm ñoác cuõng  ñaûm baûo raèng caùc soå saùch keá toaùn tuaân thuû v ôùi heä thoáng keá toaùn
ñaõ ñöôïc ñaêng kyù  vaø chòu traùch nhieäm veà vieäc quaûn lyù caùc taøi saûn cuûa Coâng ty vaø do ñoù
phaûi thöïc hieän caùc bieän phaùp thích hôïp ñeå ngaên chaën vaø phaùt hieän caùc haønh vi gian laän
vaø nhöõng vi phaïm khaùc.

Ban Toång Giaùm ñoác ñaõ cam keát vôùi Hoäi ñoàng quaûn trò raèng Coâng ty ñaõ tuaân thuû nhöõng
yeâu caàu neâu treân trong vieäc laäp caùc baùo caùo taøi chính.

PHEÂ DUYEÄT CAÙC BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH

HÑQT pheâ duyeät caùc baùo caùo taøi chính keøm the o. Caùc baùo caùo naøy phaûn aùnh trung thöïc
vaø hôïp lyù tình hình taøi chính cuûa Coâng ty vaøo ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010, keát quaû hoaït
ñoäng kinh doanh vaø tình hình löu chuyeån tieàn teä cho naêm taøi chính keát thuùc cuøng ngaøy
phuø hôïp vôùi Chuaån möïc Keá toaùn vaø Heä thoáng Keá toaùn Vieät Nam, vaø caùc chính saùch keá
toaùn ñöôïc quy ñònh taïi Thoâng tö soá 95/2008/TT-BTC ngaøy 24 thaùng 10 naêm 2008 cuûa
Boä Taøi chính veà vieäc höôùng daãn keá toaùn aùp duïng ñoái vôùi coâng ty chöùng khoaùn vaø tuaân
thuû caùc quy ñònh coù lieân quan.

III. Baùo caùo cuûa Ban Giaùm ñoác :

1. Baùo caùo tình hình taøi chính:

CÔ CAÁU DOANH THU NAÊM 2010

Doanh Thu Moâi Giôùi

Töï Doanh

Baûo Laõnh phaùt haønh

Hoøan Nhaäp Döï Phoøng

Doanh Thu veà voán kinh
doanh

Thu Laõi ñaàu tö

Doanh Thu Tö Vaán Ñaàu tö
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- Soá löôïng coå phieáu ñang löu haønh ñeán 31/12/2010: 30.000.000 coå phaàn .

- EPS = 25 ñ/ cp

- Book value taïi thôøi ñieåm 31/12/2010: 10.512 ñ/ cp

- Tyû leä voán khaû duïng ñeán 31/12/2010 : 2.162%

- Döï phoøng giaûm giaù CK ñeán ngaøy 31/12/2010: 26.231.275.325 ñoàng.

- Cheânh leäch giaù thò tröôøng cao hôn giaù voán chöùng khoaùn ñaõ mua nhöng chöa
baùn laø 18.102.631.660 ñoàng chöa ñöôïc ghi nhaän vaøo baùo caùo vaø cuõng khoâng
tröø vaøo khoaûn trích döï phoøng giaûm giaù CK neâu treân.

2. Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh :
- Keát quaû hoaït ñoäng naêm 2010:
a) Veà Moâi giôùi :
 Töø ngaøy 01/01/2010 ñeán ngaøy 31/12/2010, giaù trò giao dòch cuûa khaùch haøng
ñöôïc thöïc hieän qua Coâng Ty laø 10.646.536.782.000  ñoàng ( baèng 74,22% so
vôùi naêm 2009).Toång phí moâi giôùi thu ñöôïc toaøn Coâng ty laø 22.320.664.519
ñoàng  ( baèng 73,12% so vôùi naêm  2009).

Tính ñeán thôøi ñieåm 31/12/2010, soá löôïng taøi khoaûn khaùch haøng cuûa toaøn
Coâng Ty laø 5.787  taøi khoaûn ( taêng 3,59% vôùi naêm 2009 ), soá tieàn kyù quyõ giao
dòch ñeán ngaøy 31/12/2010 laø 78.619.209.993 ñoàng ( baèng 108,49%% so vôùi
naêm 2009) , toång soá löôïng chöùng khoaùn löu kyù  laø 100.218.599 coå phieáu (
baèng 193,68% so vôùi naêm 2009).

b) Veà Töï doanh : trong naêm 2010,  toång giaù trò giao dòch mua baùn  töï doanh laø
201.098.005.000 ñoàng ( baèng 70,98% so vôùi naêm 20 09), thu laõi vaø caùc khoaûn
thu nhaäp töø ñaàu tö coå phieáu ( coå töùc, coå phieáu thöôûng ) laø 25.383.861.662
ñoàng  ( baèng 95,21% so vôùi naêm 2009).

c)Veà caùc hoaït ñoäng tö vaán taøi chính vaø tö vaán khaùc  : chuû yeáu moät soá hôïp
ñoàng tö vaán toå chöùc ñaïi hoäi coå ñoâng, quaûn lyù soå  coå ñoâng , tö vaán phaùt haønh
theâm coå phieáu cho caùc cty vôùi doanh thu 868.54.724 ñoàng ( baèng 361,89% so
vôùi naêm 2009) .

d)Doanh thu  khaùc : trong naêm ñaõ nhaän ñöôïc laõi tieàn göûi ngaân haøng moät soá
tieàn laø 12.710.692.382 ñoàng .

So vôùi keá hoaïch ñeà ra  (lôïi nhuaän sau thueá khoaûn treân 15 tyû ñoàng naêm 2010)
.Hoaït ñoäng cuûa Coâng ty naêm 2010 laø khoâng hoaøn thaønh keá hoaïch , tuy nhieân
xeùt trrong boái caûnh thò tröôøng chöùng khoaùn naêm  2000 vaø so vôùi caùc coâng ty
chöùng khoaùn khaùc nhö Baûo Vieät ( L oã 92 tyû treân VÑL :1.000 Tyû, Kim Long loã
196 tyû treân VÑL 1.000 tyû ) thì keát quaû kinh doanh cuûa Coâng ty ñaõ giaûm thieåu
ñeán möùc thaáp nhaát nhöõng thieät ha ïi do dieãn bieán baát lôïi cuûa thò tröôøng . Xeùt veà



goùc ñoä ñoùng goùp cho Toång Coâng ty : Coâng ty ñaõ böôùc ñaàu hoaøn thaønh nhieäm
vuï huy ñoäng voán cho caùc ñôn vò thaønh vieân nhö IJC , TDC trong boái caûnh thò
tröôøng suy giaûm .

3. Nhöõng tieán boä coâng ty ñaõ ñaït ñöôïc :

- Laø moät trong soá caùc Coâng ty chöùng khoaùn ñaàu tieân ñi vaøo hoaït ñoäng cuøng
vôùi thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät nam : coâng ty ñaõ coù nhieàu böôùc ñoät phaù tieân
phong trong vieäc vaän duïng caùc  nghieäp vuï  chöùng khoaùn vaøo ñieàu kieän hoaït
ñoäng thöïc tieãn . Coâng ty ñaõ xaây döïng caùc quy trình nghieäp vuï chuaån möïc ,
trieån khai vieäc ñònh giaù caùc döï aùn BOT ñaàu tieân cuûa Vieät nam ñeå coå phaàn
hoaù, thöïc hieän quaûn lyù soå coå ñoâng cho ca ùc doanh nghieäp baèng phaàn meàm
quaûn lyù ,trieån khai nghieäp vuï baûo laõnh phaùt haønh chöùng khoaùn cho caùc doanh
nghieäp töø nhöõng ngaøy sô khai cuûa thò tröôøng . Coù theå noùi qua hôn 10 naêm hoaït
ñoäng, ñoäi nguõ chuyeân vieân tö vaán cuûa Coân g ty ñaõ tích luyõ nhieàu kinh nghieäm,
coù moái quan heä toát vôùi caùc ñoái taùc , caùc beân lieân quan ñeå hoã trôï doanh nghieäp
vaø nhaø ñaàu tö.Boä maùy ñieàu haønh cuûa Coâng ty oån ñònh neân tieâu chí kinh doanh
ñöôïc xuyeân suoát ,  phuïc vuï  kha ùch haøng toát nhaát nhöng khoâng chaïy theo lôïi
nhuaän ñôn thuaàn .

- Trong quaù trình hoaït ñoäng heä thoáng kieåm soaùt noäi boä vaø coâng taùc quaûn lyù
cuûa Boä maùy ñieàu haønh hoaït ñoäng hieäu quaû neân chöa ghi nhaän  tröôøng hôïp sai
soùt lôùn naøo xaûy ra

4. Keá hoaïch phaùt trieån trong thôøi gian tôùi :

Töø ngaøy thaønh laäp ñeán nay thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät nam ñaõ traûi qua
nhieàu ñôït thaêng traàm . Tuy nhieân töø cuoái naêm 2008, cuoäc khuûng hoaûng kinh
teá  taøi chính ñaõ xaûy ra vôùi quy moâ toaøn caàu ñaõ laøm thò tröôøng chöùng khoaùn
theá giôùi trong ñoù coù Vieät nam traûi qua nhöõng thöû thaùch hôn bao giôø heát .Tyû leä
laïm phaùt cao  ,tyû giaù ngoaïi teä taêng, laõi suaát ngaân haøng taêng nhanh ñaõ laøm
hieäu quaû hoaït ñoäng caùc DN nieâm yeát bò suït giaûm naëng neà. Tính thanh khoaûn
cuûa thò tröôøng suït giaûm nhanh choùng , nhieàu nhaø ñaàu tö ñaõ rôøi boû thò tröôøng ,
caùc doanh nghieäp khoâng theå huy ñoäng voán qua thò tröôøng coøn bò giaûm giaù trò
khi maø giaù chöùng khoaùn thaáp hôn giaù trò soå saùch cuûa doanh nghieäp nhö laø
vieäc taát yeáu . Nhieàu doanh nghieäp t ính ñeán phöông aùn huyû nieâm yeát.

Trong boái caûnh ñoù vieäc duy trì hoaït ñoäng cuûa caùc Chi nhaùnh , giaûm thieåu toái
ña caùc khoaûn thieät haïi laø moät thaønh coâng lôùn ñoái vôùi ban ñieàu haønh thôøi gian
qua. Tuy nhieân trong khoù khaên  cuõng laø luùc xuaát hieän nhöõng cô hoäi neân ban
ñieàu haønh cuøng taäp theå CBCNV coâng ty kieân ñònh vôùi nhöõng chieán löôïc daøi
haïn cuûa Coâng ty ñaõ ñeà ra.

IV. Baùo caùo taøi chính:
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
ngày 31 tháng 12 năm 2010



100

110

111
112

120

121
129

130
131
132
133
135

138
139

140

150
151
152
154

158

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN

I. Tiền và các khoản tương đương
tiền
1. Tiền
2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính
ngắn hạn
1. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
2. Dự phòng giảm giá đầu tư

chứng khoán ngắn hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn
1. Phải thu của khách hàng
2. Trả trước cho người bán
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu hoạt động giao dịch

chứng khoán
5. Các khoản phải thu khác
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn

khó đòi

IV. Hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế GTGT được khấu trừ
3. Thuế và các khoản phải thu

Nhà nước
4. Tài sản ngắn hạn khác

4

6

7

8

9
10

388.399.056.906

218.151.927.977
218.151.927.977

-

91.836.400.190
118.067.675.515

(26.231.275.325)

75.008.965.982
15.011.000

-
-

41.679.560.649
33.314.394.333

-

-

3.401.762.757
400.252.553

-

1.937.042.871
1.064.467.333

305.744.113.013

258.301.721.468
258.301.721.468

-

42.238.795.614
50.016.843.099

(7.778.047.485)

4.564.558.143
-

34.430.000
-

550.000
4.529.578.143

-

-

639.037.788
635.037.788

-

-
4.000.000



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
ngày 31 tháng 12 năm 2010

VNĐ

Mã số TÀI SẢN Thuyết
minh

Ngày 31 tháng
12 năm 2010

Ngày 31 tháng
12 năm 2009
(trình bày lại)

200

210
211

212

213
218
219

220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

240
241
242

250

251
252

253
254

255

258
259

260
261
262
263
268

B. TÀI SẢN DÀI HẠN

I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của

khách hàng
2. Vốn kinh doanh của đơn vị

trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu dài hạn khác
5. Dự phòng phải thu dài hạn

khó đòi

II. Tài sản cố định
1. Tài sản cố định hữu hình

- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế

2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế

4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ
bản dở dang

III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Các khoản đầu tư tài chính
dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết,

liên doanh
3. Đầu tư chứng khoán dài hạn

- Chứng khoán sẵn sàng
để bán

- Chứng khoán nắm giữ đến
ngày đáo hạn

4. Đầu tư dài hạn khác
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài

chính dài hạn

V. Tài sản dài hạn khác
1. Chi phí trả trước dài hạn
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán
4. Tài sản dài hạn khác

11

12

6

13

64.406.180.285

-

-

-
-
-

-

19.256.558.095
14.134.369.205
24.407.214.897

(10.272.845.692)
-
-
-

5.122.188.890
7.241.913.031

(2.119.724.141)

-

-
-
-

41.122.720.600
-

-
-

-

-
41.122.720.600

-

4.026.901.590
341.943.345

-
3.684.958.245

-

147.448.058.771

-

-

-
-
-

-

21.568.402.706
15.862.161.034
22.642.359.095
(6.780.198.061)

-
-
-

5.706.241.672
6.459.896.231
(753.654.559)

-

-
-
-

123.627.905.625
-

-
123.627.905.625

123.360.899.625

267.006.000
-

-

2.251.750.440
-
-

2.251.750.440
-

270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 452.805.237.191 453.192.171.784



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
ngày 31 tháng 12 năm 2010

VNĐ

Mã số NGUỒN VỐN Thuyết
minh

Ngày 31 tháng
12 năm 2010

Ngày 31 tháng
12 năm 2009
(trình bày lại)

300

310
311
312
313
314

315
316
317
320

321

322

328

329

330
331
332
333
334
335
336
337
339

400

410
411
412
413
414
415
416
417
418
419

420

430

A. NỢ PHẢI TRẢ

I. Nợ ngắn hạn
1. Vay và nợ ngắn hạn
2. Phải trả người bán
3. Người mua trả tiền trước
4. Thuế và các khoản phải nộp

Nhà nước
5. Phải trả người lao động
6. Chi phí phải trả
7. Phải trả nội bộ
8. Phải trả hoạt động giao dịch

chứng khoán
9. Phải trả hộ cổ tức, gốc và

lãi trái phiếu
10. Phải trả tổ chức phát hành

chứng khoán
11. Các khoản phải trả, phải nộp

ngắn hạn khác
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

II. Nợ dài hạn
1. Phải trả dài hạn người bán
2. Phải trả dài hạn nội bộ
3. Phải trả dài hạn khác
4. Vay và nợ dài hạn
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
7. Dự phòng phải trả dài hạn
8. Dự phòng bồi thường thiệt hại

nhà đầu tư

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU

I. Vốn chủ sở hữu
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Vốn khác của chủ sở hữu
4. Cổ phiếu quỹ
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
7. Quỹ đầu tư phát triển
8. Quỹ dự phòng tài chính
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ

sở hữu
10. Lợi nhuận sau thuế chưa

phân phối

II. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

14

15

16

17

17

136.370.807.047

136.370.807.047
-

53.490.000
-

617.031.234
752.656.431

-
-

120.320.416.591

51.736

188.133.021

14.439.028.034
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-

316.434.430.144

315.368.194.174
300.000.000.000

924.317.200
-
-
-
-

5.764.946.682
5.476.767.343

-

3.202.162.949

1.066.235.970

136.816.691.805

136.816.691.805
-

1.556.397.600
-

490.547.506
229.129.800

-
-

102.462.201.805

29.736

179.236.875

31.899.148.483
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-

316.375.479.979

314.632.347.843
300.000.000.000

924.317.200
-
-
-
-

5.764.946.682
5.476.767.343

-

2.466.316.618

1.743.132.136

440 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 452.805.237.191 453.192.171.784



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
ngày 31 tháng 12 năm 2010

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

VNĐ

Mã số CHỈ TIÊU Ngày 31 tháng 12
năm 2010

Ngày 31 tháng 12
năm 2009

001
002
003
004
005
006

007
008

009

010

011
012
013

014

015

016

017
018

019

020

021
022
023

024

025

026
027
028

029

1. Tài sản cố định thuê ngoài

2. Vật tƣ, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ
3. Tài sản nhận ký cược
4. Nợ khó đòi đã xử lý
5. Ngoại tệ các loại
6. Chứng khoán lưu ký

Trong đó:
6.1. Chứng khoán giao dịch
6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên

lưu ký
6.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng

trong nước
6.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng

nước ngoài
6.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch
6.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của

thành viên lưu ký
6.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của

khách hàng trong nước
6.2.3. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của

khách hàng nước ngoài
6.2.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của

tổ chức khác
6.3. Chứng khoán cầm cố
6.3.1. Chứng khoán cầm cố của thành viên

lưu ký
6.3.2. Chứng khoán cầm cố của khách hàng

trong nước
6.3.3. Chứng khoán cầm cố của khách hàng

nước ngoài
6.3.4. Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác
6.4. Chứng khoán tạm giữ
6.4.1. Chứng khoán tạm giữ của thành viên

lưu ký
6.4.2. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng

trong nước
6.4.3. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng

nước ngoài
6.4.4. Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác
6.5. Chứng khoán chờ thanh toán
6.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành

viên lưu ký
6.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách

hàng trong nước

-
-
-
-
-

1.002.185.990.000

916.980.530.000

43.321.930.000

798.153.270.000

75.505.330.000

31.187.920.000

-

31.187.920.000

-

-
26.369.000.000

-

26.369.000.000

-
-
-

-

-

-
-

23.677.100.000

-

22.169.100.000

-
-
-
-
-

517.433.820.000

478.466.090.000

15.654.100.000

412.670.220.000

50.141.770.000

10.814.730.000

-

10.814.730.000

-

-
28.153.000.000

-

28.153.000.000

-
-
-

-

-

-
-
-

-

-



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
ngày 31 tháng 12 năm 2010

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

VNĐ
Mã số CHỈ TIÊU Ngày 31 tháng 12

năm 2010
Ngày 31 tháng 12

năm 2009

030

031

032
033

034

035

036

037
038

039

040

041

042
043

044

045

046

047

050

051
052

053

054

055
056
057

058

059

060

6.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của khách
hàng nước ngoài

6.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán giao dịch
của tổ chức khác

6.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút
6.6.1. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của

thành viên lưu ký
6.6.2. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của

khách hàng trong nước
6.6.3. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của

khách hàng nước ngoài
6.6.4. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của tổ

chức khác
6.7. Chứng khoán chờ giao dịch
6.7.1. Chứng khoán chờ giao dịch của thành

viên lưu ký
6.7.2. Chứng khoán chờ giao dịch của khách

hàng trong nước
6.7.3. Chứng khoán chờ giao dịch của khách

hàng nước ngoài
6.7.4. Chứng khoán chờ giao dịch của tổ chức

khác
6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay
6.8.1. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay

của thành viên lưu ký
6.8.2. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay

của khách hàng trong nước
6.8.3. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay

của khách hàng nước ngoài
6.8.4. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay

của tổ chức khác
6.9. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch
7. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng

chưa niêm yết
Trong đó:
7.1. Chứng khoán giao dịch
7.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu

ký
7.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng

trong nước
7.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng

nước ngoài
7.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác
7.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch
7.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của

thành viên lưu ký
7.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của

khách hàng trong nước
7.2.3. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của

khách hàng nước ngoài
7.2.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ

chức khác

1.508.000.000

-
-

-

-

-

-
3.971.440.000

420.000

3.727.320.000

243.700.000

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
ngày 31 tháng 12 năm 2010

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

VNĐ

Mã số CHỈ TIÊU Ngày 31 tháng 12
năm 2010

Ngày 31 tháng 12
năm 2009

061
062

063

064

065
066
067

068

069

070
071
072

073

074

075

076
077

078

079

080

081
082

083

084

7.3. Chứng khoán cầm cố
7.3.1. Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu

ký
7.3.2. Chứng khoán cầm cố của khách hàng

trong nước
7.3.3. Chứng khoán cầm cố của khách hàng

nước ngoài
7.3.4. Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác
7.4. Chứng khoán tạm giữ
7.4.1. Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu

ký
7.4.2. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng

trong nước
7.4.3. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng

nước ngoài
7.4.4. Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác
7.5. Chứng khoán chờ thanh toán
7.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành

viên lưu ký
7.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách

hàng trong nước
7.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của khách

hàng nước ngoài
7.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán giao dịch

của tổ chức khác
7.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút
7.6.1. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của thành

viên lưu ký
7.6.2. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của

khách hàng trong nước
7.6.3. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của

khách hàng nước ngoài
7.6.4. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của tổ

chức khác
7.7. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch
8. Chứng khoán chưa lưu ký của

khách hàng
9. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty

chứng khoán

10. Chứng khoán nhận ủy thác đấu giá

-

-

-

-
-
-

-

-

-
-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-
-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

VNĐ

Mã số CHỈ TIÊU Thuyết
minh

Năm 2010 Năm 2009
(trình bày lại)

01

01.1

01.2

01.3

01.4

01.5
01.6
01.7

01.8
01.9

02

10

11

20

25

30

31

32

40

50

51

52

60

70

1. Doanh thu
Trong đó:
Doanh thu hoạt động môi giới chứng
khoán
Doanh thu hoạt động
đầu tư chứng khoán, góp vốn
Doanh thu bảo lãnh phát hành
chứng khoán
Doanh thu đại lý phát hành chứng
khoán
Doanh thu hoạt động tư vấn
Doanh thu lưu ký chứng khoán
Doanh thu hoạt động ủy thác đấu
giá
Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản
Doanh thu khác

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

3. Doanh thu thuần về hoạt động
kinh doanh

4. Chi phí hoạt động kinh doanh

5. Lợi nhuận gộp của hoạt động
kinh doanh

6. Chi phí quản lý doanh nghiệp

7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động
kinh doanh

8. Thu nhập khác

9. Chi phí khác

10. Lỗ khác

11. Tổng lợi nhuận kế toán truớc
thuế

12. Lợi ích/(chi phí) thuế TNDN hiện
hành

13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại

14. Lợi nhuận sau thuế TNDN

15. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu

18

19

20

21.1

22

61.283.763.287

22.320.664.519

25.383.861.662

-

-
868.544.724

-

-
-

12.710.692.382

-

61.283.763.287

(56.173.312.636)

5.110.450.651

(4.873.963.642)

236.487.009

-

(37.640.109)

(37.640.109)

198.846.900

536.999.431

-

735.846.331

25

66.255.729.711

30.525.606.484

26.659.027.099

-

-
240.000.000

-

1.014.600
-

8.830.081.528

-

66.255.729.711

(20.047.932.854)

46.207.796.857

(6.662.550.849)

39.545.246.008

-

(444.651.377)

(444.651.377)

39.100.594.631

(1.771.808.588)

-

37.328.786.043

1.244



VNĐ

Mã số CHỈ TIÊU Thuyết
minh

Năm 2010 Năm 2009
(trình bày lại)

01

02
03
04

05
06

08

09
10
11

12
13
14

15

16

20

21

22

23

24

25

26

27

30

I. LƢU CHUYỂN TIỀN TỪ
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Lợi nhuận trước thuế

2. Điều chỉnh cho các khoản
- Khấu hao TSCĐ
- Các khoản dự phòng
- (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái

chưa thực hiện
- Lãi từ hoạt động đầu tư
- Chi phí lãi vay

3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh
doanh trước thay đổi vốn
lưu động
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu
- Giảm đầu tư ngắn hạn
- Tăng các khoản phải trả (Không

kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập
doanh nghiệp phải nộp)

- (Tăng)/giảm chi phí trả trước
- Tiền lãi vay đã trả
- Thuế thu nhập doanh nghiệp

đã nộp
- Tiền thu khác từ hoạt động

kinh doanh
- Tiền chi khác cho hoạt động

kinh doanh

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động
kinh doanh

II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT
ĐỘNG ĐẦU TƯ
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng

TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán

TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các

công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các

công cụ nợ của đơn vị khác
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn

vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào

đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi

nhuận được chia

L ưu chuyển tiền thuần từ hoạt
động đầu tư

11, 12
7

21.1

11, 12

198.846.900

4.858.717.213
18.453.227.840

-
(20.490.606.653)

-

3.020.185.300
(119.795.578.417)

14.454.352.609

24.495.332.407
(107.158.110)

-

(1.876.582.605)

-

(819.400.726)

(80.628.849.542)

(2.546.872.602)

-

-

-

-

-

20.490.606.653

17.943.734.051

39.100.594.631

3.910.941.152
(23.835.823.675)

-
(15.296.873.312)

-

3.878.838.796
1.827.475.214
3.455.394.890

46.896.644.491
626.671.618

-

(488.675.344)

-

(1.484.739.619)

54.711.610.046

(2.421.387.853)

-

-

8.051.130.000

-

-

15.296.873.312

20.926.615.459



VNĐ

Mã số CHỈ TIÊU Thuyết
minh

Năm 2010 Năm 2009
(trình bày lại)

31

32

33

34
35
36

40

50

60

61

70

III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ
HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu,

nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp, mua lại

cổ phiếu của doanh nghiệp đã
phát hành

3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn
nhận được

4. Tiền chi trả nợ gốc vay
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho

chủ sở hữu
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động
tài chính

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ

Tiền và các khoản tương đương
đầu kỳ

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối
đoái quy đổi ngoại tệ

Tiền và các khoản tương đương
cuối kỳ

16

4

-

-

10.000.000.000
(10.000.000.000)

-

(24.464.678.000)

(24.464.678.000)

(87.149.793.491)

258.301.721.468

-

171.151.927.977

-

-

-
-
-

(5.535.322.000)

(5.535.322.000)

70.102.903.505

188.198.817.963

-

258.301.721.468

V. Baûn giaûi trình baùo caùo taøi chính vaø baùo caùo kieåm toaùn

1. Kieåm toaùn ñoäc laäp:





VI. Caùc coâng ty coù lieân quan :

- Hieän nay trong cô caáu coå ñoâng cuûa Coâng ty khoâng coù  coå ñoâng naøo naém
giöõ treân 50% voán cuûa Coâng ty .

- Coâng ty khoâng naém giöû hôn 50% voán cuûa caùc coâng ty khaùc .

VII. Toå chöùc vaø nhaân söï :

-Sô ñoà toå chöùc cuûa Coâng ty
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- Trong naêm khoâng coù söï thay ñoåi  naøo veà Toång Giaùm Ñoác

- Trong naêm khoâng coù söï thay ñoåi naøo veà thaønh vieân HÑQT

- Quyeàn lôïi cuûa Ban Giaùm ñoác: Thu nhaäp cuûa ban Toång Giaùm Ñoác goàm
khoaûn löông  coá ñònh haøng thaùng vaø phaàn löông taêng theâm ñöôïc tính luyû ti eán theo
hieäu quaû kinh doanh ( lôïi nhuaän tröôùc thueá TN Doanh nghieäp) vaø caùc khoaûn
thöôûng leå teát trích töø quyõ khen thöôûng phuùc lôïi

- Soá löôïng caùn boä, nhaân vieân : 63 ngöôøi

VIII. Thoâng tin coå ñoâng vaø Ban Quaûn trò coâng ty

1. Hoäi ñoàng quaûn trò vaø Ban kieåm soaùt:

HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ:
Thaønh vieân Hoäi ñoàng Quaûn trò trong naêm vaø vaøo ngaøy laäp baùo caùo nhö sau:

OÂng Buøi Vaên Ñöùc Chuû tòch Boå nhieäm ngaøy 16 thaùng 6 naêm 2006
Baø Huyønh Queá Haø Phoù Chuû tòch Boå nhieäm ngaøy 16 thaùng 6 naêm 2006
OÂng Nguyeãn Vaên Daønh Thaønh vieân Boå nhieäm ngaøy 16 thaùng 6 naêm 2006
OÂng Traàn Thieän Theå Thaønh vieân Boå nhieäm ngaøy 16 thaùng 6 naêm 2006
OÂng Nguyeãn Danh Tuøng Thaønh vieân Boå nhieäm ngaøy 18 tha ùng 6 naêm 2007
OÂng Tsai Biing Hann Thaønh vieân Boå nhieäm ngaøy 18 thaùng 11 naêm  2009
Baø Chang Ya Wen Thaønh vieân Boå nhieäm ngaøy 06 thaùng 8 naêm 2008

BAN KIEÅM SOAÙT:

Ban Kieåm soaùt trong naêm vaø vaøo ngaøy laäp baùo caùo naøy nhö sau:

OÂng Huyønh Vónh Thaønh Tröôûng ban Boå nhieäm ngaøy 16 thaùng 6 naêm 2006

Baø Buøi Thò Hoàng Tuyeán Thaønh vieân Boå nhieäm ngaøy 18 thaùng 6 naêm 2007

2-Ban Ñieàu Haønh :

Ban Toång Giaùm ñoác trong naêm vaø vaøo ngaøy laäp baùo caùo naøy nhö sau:

OÂng Traàn Thieän Theå Toång Giaùm ñoác Boå nhieäm ngaøy 31 thaùng 12 naêm
1999OÂng Nguyeãn Quoác Baûo Phoù Toång Giaùm ñoác Boå nhieäm ngaøy 21 thaùng 6 naêm 2010

OÂng Huyønh Vónh Thaønh Phoù Toång Giaùm ñoác Boå nhieäm ngaøy 21 thaùng 6 naêm 2010
Baø Chung Kim Hoa Phoù Toång Giaùm ñoác Boå nhieäm ngaøy 21 thaùng 6 naêm 2010
Baø Huyønh Thò Mai Phoù Toång Giaùm ñoác Boå nhieäm ngaøy 21 thaùng 6 naêm 2010

- Toaøn boä caùc thaønh vieân HÑQT – ngoaïi tröø OÂng Traàn Thieän Theå laø Toång Gíam
Ñoác ñieàu haønh – ñeàu laø thaønh vieân HÑQT ñoäc laäp khoâng laøm vieäc taïi Coâng Ty.



- Caùc thaønh vieân trong ban kieåm soaùt ñeàu laøm vieäc vaø tham gia ñieàu haønh taïi
coâng ty.

-Thaønh vieân ban Kieåm soaùt cuõng ñoàng thôøi  laø tröôûng ban Kieåm soaùt noä i boä tham
gia giaùm saùt toaøn dieän caùc nghieäp vuï kinh doanh cuûa Coâng ty .

- Thuø lao cuûa  thaønh vieân HÑQT vaø thaønh vieân Ban kieåm soaùt  ñöôïc coá ñònh theo
möùc 4 trieäu ñoàng / ngöôøi / thaùng .

- Caùc thaønh vieân Hoäi ñoàng Quaûn Trò ña soá  laø caùc caùn boä giöõ vai troø chuû choát taïi
caùc Doanh nghieäp Nhaø nöôùc , Coå phaàn trong vaø ngoaøi nöôùc neân ñeàu coù kieán thöùc
veà quaûn trò coâng ty

- Soá coå phaàn sôû höõu ñeán  ngaøy 31/12/2010 cuûa caùc thaønh vieân neâu treân :

STT Hoï vaø teân Soá coå phaàn sôû höõu Ghi Chuù

Hoäi Ñoàng Quaûn Trò

01 Buøi Vaên Ñöùc 145.000 CP phoå thoâng

02 Huyønh Queá Haø 1.813.200 CP phoå thoâng

03 Traàn Thieän Theå 300.000 CP phoå thoâng

Ban kieåm soaùt

01 Huyønh Vónh Thaønh 500 CP phoå thoâng

02 Buøi Thò Hoàng Tuyeán 3.000 CP phoå thoâng

Ban Ñieàu Haønh

01 Traàn Thieän Theå 300.000 CP phoå thoâng

02 Chung Kim Hoa 57.000 CP phoå thoâng

03 Huyønh Vónh Thaønh 500 CP phoå thoâng

04 Huyønh Thò Mai 13.500 CP phoå thoâng

05 Nguyeãn Quoác Baûo 30.000 CP phoå thoâng

Trong toaøn boä hoaït ñoänh kinh doanh trong naêm 2010, khoâng phaùt sinh hôïp ñoàng
naøo giöûa Coâng Ty vaø caùc thaønh vieân HÑQT, Ban Kieåm Soaùt vaø Ban Ñieàu haønh .

2. Caùc döõ lieäu thoáng keâ veà coå ñoâng :

2.1. Coå ñoâng Nhaø nöôùc:



Stt Coå ñoâng Ñòa chæ Soá ÑKKD Soá coå phaàn Tyû troïng

1. Cty TNHH moät thaønh
vieân  Ñaàu tö vaø Phaùt
trieån coâng nghieäp
(Becamex IDC)

230 Ñaïi loä Bình
Döông, thò xaõ Thuû
Daàu Moät, tænh Bình
Döông.

11.144.578 37,15%

2.2. Coå ñoâng saùng laäp:

St
t Cổ đông sáng lập Địa chỉ Số CMND/

ĐKKD
Số lượng
cổ phiếu

Tỷ
trọng

1 Cty TNHH moät thaønh
vieân  Ñaàu tö vaø Phaùt
trieån coâng nghieäp
(Becamex IDC)

230 Đại lộ Bình
Dương, thị xã Thủ Dầu
Một, tỉnh Bình Dương. 11.144.578 37,15%

2 Huyønh Queá Haø 85 Haûi Thöôïng Laõn
OÂng , Q5, TPHCM.

1.813.200 6.04%

Tổng cộng 7.431.104 74,31%

Taát caû caùc haïn cheá chuyeån nhöôïng coå ñoâng saùng laäp ñeán  ngaøy laäp baùo caùo ñeàu
ñaõ heát thôøi haïn .

2.3. Coå ñoâng nöôùc ngoaøi:

Stt Coå ñoâng Ñòa chæ Soá ÑKKD Soá coå phaàn Tyû troïng

2. Yuanta Securities Asia
FinancialServices
LTD

Clarendon House, 2
Church Street,
Hamilton HM11,
Bermuda

13.403.600 44,68%




