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Thông điệp của hội đồng quản Trị 
Và Tổng giám đốc

Kính thưa các Quý vị,

Năm 2010, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng, 
nền kinh tế Việt nam vẫn gặp nhiều thách thức liên quan đến nhập siêu, tỷ giá, lạm 
phát và sức cạnh tranh yếu, thì cũng là một năm mà TTCK gặp rất nhiều khó khăn. 
Chỉ số trên cả hai sàn HSX và HNX liên tục mất điểm, thanh khoản giảm mạnh, thị 
trường phát triển thiếu tính bền vững và ổn định. Nhiều hành vi giao dịch nội gián, 
làm giá chứng khoán xuất hiện. Trong khi các giải pháp hỗ trợ thị trường chưa được 
quan tâm thì việc cạnh tranh để tồn tại giữa các CTCK ngày càng trở nên gay gắt.

  

Thông điệp

Trong bối cảnh đó, Công ty Chứng khoán IRS vẫn kiên trì định hướng dịch vụ, tăng 
cường các hoạt động, sự kiện nhằm hỗ trợ, chia sẻ với các nhà đầu tư và gắn kết các 
thành viên trong Công ty. Ngoài mảng dịch vụ môi giới và nghiên cứu phân tích, 
2010 cũng là năm ghi nhận sự phát triển mạnh của dịch vụ tư vấn tài chính doanh 
nghiệp và IRS bước đầu khẳng định đẳng cấp dịch vụ với cộng đồng các doanh 
nghiệp.  

Qua 3 năm chuyển đổi định hướng hoạt động, IRS đã được biết đến là một công 
ty chứng khoán thân thiện, có bản sắc riêng trong phong cách phục vụ và tạo một 
dấu ấn thương hiệu trong lĩnh vực dịch vụ chứng khoán. Mặc dù gặp không ít khó 
khăn nhưng trong năm 2010, thị phần môi giới của IRS vẫn giữ ổn định, với tổng tài 
sản đạt tại thời điểm 31/12/2010 đạt hơn 226 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 8,47 
tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2009.

Kính thưa các Quý vị, 
Bước sang năm 2011, một năm được nhận định vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức 
nhưng với phương châm luôn coi khách hàng vừa là đối tượng để phục vụ, vừa 
là đối tác của Công ty, cùng với sự đồng lòng, hợp tác của Quý vị, IRS TIN TưởNG 
CHắC CHắN RằNG, CHúNG Ta Sẽ ĐI ĐếN THàNH CôNG!

       Chủ tịch Hội đồng Quản trị                                    Tổng Giám đốc                     

            
               
               Lê Thanh                                                             Nguyễn Trọng Tuấn



Lịch sử hình Thành và pháT Triển

HÀNH TRÌNH CỦA MỘT CON TÀU

Vậy là con tàu IRS đã đánh dấu cho cuộc hành trình của mình tròn 3 năm trên biển. 
3 năm – một quãng thời gian với biết bao thăng trầm nhưng mọi thứ dường như 
mới chỉ bắt đầu. 

Nhớ ngày nào khi con tàu rời bến, lênh đênh trên sóng nước với những hy vọng và 
ước mơ đẹp đẽ. 

“Đích đến là một hòn đảo xa” trở nên xa vời hơn khi gió bão nổi lên trong khi hành 
trình còn dài. Tránh bão, con tàu có nguy cơ mắc phải dải đá ngầm. Và rồi, nó đã 
chuyển hướng để đi theo một hành trình mới không có trong hải đồ đã định. 
Lênh đênh trên biển, đương đầu với sóng dữ, nhiều thủy thủ đoàn đã tỏ ra kiệt sức 
và rời bỏ con tàu…nhưng con tàu lại có thêm những thủy thủ mới.

Tuy vậy thuyền trưởng và các thủy thủ trên tàu không hề nao núng. Đối mặt với 
những thách thức và hiểm nguy, con tàu trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. 
Không đồ sộ như Titanic nhưng nó có thể lướt nhanh và an toàn. Không tiện nghi 
như du thuyền Eclipse, nhưng dịch vụ trên tàu cũng đủ làm hài lòng những hành 
khách khó tính. 
Và rõ ràng, nó không là bảo tàng để ngắm. 

Trên con tàu đó, thủy thủ và hành khách rất hiểu nhau, tin tưởng và hợp tác để đưa 
con tàu tiến xa hơn, an toàn hơn trước đại dương sóng gió. Nó đã được trang bị 
thêm ĐôI CÁNH để khi cần vừa có thể lướt trên những con sóng dữ, vừa có thể bay 
qua những dải đá ngầm… và ngắm bình minh trên biển khi sóng gió đã bình yên.

Vâng, CON TàU IRS với tính năng như một THỦY - PHI - CƠ, biết thay đổi để tự hoàn 
thiện cùng với hành trình phía trước, chiến thắng mọi trở ngại, lướt nhanh và bay 
cao.
Dẫu biết rằng, sóng gió không phải đã hết nhưng con tàu IRS với niềm tin chiến 
thắng, nhất định sẽ đưa hành khách và thủy thủ đoàn đến những bến bờ của niềm 
vui và hạnh phúc.

Và CHắC RằNG, NGàY Đó Sẽ KHôNG CòN Xa !!!

Kết thúc năm tài chính, doanh thu thuần toàn công ty đạt 46,741 tỷ đồng, 
tuy không cao bằng năm 2010 nhưng trong bối cảnh khó khăn chung của 
thị trường thì đây là một con số rất đáng khích lệ. Đặc biệt, lợi nhuận của IRS 
không những không giảm mà tiếp tục tăng, đạt 8,473 tỷ đồng, bằng 112% 
so với năm 2009. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng so với năm 2009 đạt 6,367 tỷ 
đồng. Sở dĩ có sự tăng trưởng này là vì sự kiên trì trong việc theo đuổi định 
hướng dịch vụ tại IRS, khi mà doanh thu từ các hoạt động dịch vụ chiếm 
tới 99% tổng doanh thu, do vậy ít chịu tác động từ tình hình của thị trường 
chung. 
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Nhờ những kết quả kinh doanh khả quan trong 2 năm 2009 và 2010, tổng tài 
sản và nguồn vốn chủ sở hữu năm 2010 của IRS cũng có sự tiến bộ vượt bậc 
so với các năm trước. Tổng tài sản toàn công ty tính đến thời điểm 31 tháng 
12 năm 2010 là 226,38 tỷ đồng (bằng 108,46% so với năm 2009).

        Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của IRS
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Bên cạnh đó, trong toàn công ty, các bộ phận, phòng ban đã có sự liên kết 
chặt chẽ và phối hợp với nhau nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Toàn thể cán bộ 
nhân viên IRS đồng lòng, gắn kết thành một khối thống nhất cùng nhau xây 
dựng môi trường làm việc bình đẳng, thân thiện, tạo nên sức mạnh to lớn. Đó 
chính là nét đặc trưng và cũng là lợi thế cạnh tranh riêng có của  của IRS so với 
các đối thủ cạnh tranh khác trên thị trường. Nhờ đó mà IRS vẫn luôn duy trì 
được thị phần đáng kể trên cả 2 sàn HSX và HNX, ước tính đạt 1,5% trên sàn 
HSX và 2% trên sàn HNX.

Doanh thu theo lĩnh vực hoạt động

Thị phần môi giới CP trên sàn HNX của IRS
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dịch vụ Tại irs

2 Hoạt động chăm sóc 
         phục vụ khách hàng
IRS đã hoàn thiện hệ thống thông tin thị 
trường nhằm cung cấp một cách kịp thời 
cho khách hàng thông qua các phương 
tiện như:

- Bản tin Sáng
- Tin Nóng thị trường trong nước và         
           thế giới 
- Bản tin Ngày
-         Thông tin công bố của IRS
- Dữ liệu MetaStock

Các sự kiện dành cho nhà đầu tư trong 
năm 2010 được đẩy mạnh với nhiều 
hoạt động phong phú, đa dạng của Câu 
lạc bộ Nhà đầu tư IRS tại sàn giao dịch, 
các chương trình dã ngoại, tâm linh, từ 
thiện…nhằm gắn kết các nhà đầu tư 
với Công ty cũng như giúp cho nhà đầu 
tư lấy lại sự tỉnh táo và cân bằng cần 
thiết khi tham gia giao dịch. 

Năm 2010 cũng là năm ghi nhận mối 
quan hệ giữa nhà đầu tư IRS và doanh 
nghiệp niêm yết được tăng cường với 
rất nhiều chương trình giao lưu, tọa 

đàm được tổ chức tại sàn giao dịch 
IRS và các chương trình đi thăm doanh 
nghiệp. Qua đó, khách hàng tại IRS 
được tiếp cận thông tin một cách trực 
tiếp, kịp thời và chính xác từ các doanh 
nghiệp, hỗ trợ tích cực cho hoạt động 
đầu tư. 

1 Hoạt động môi giới, giao 
dịch
Hoạt động môi giới, giao dịch tại IRS 
với tiêu chí luôn hướng tới sự hoàn 
thiện và tạo ra sự khác biệt trong chất 
lượng dịch vụ.

Phòng Giao dịch, Phòng Tư vấn - 
Chăm sóc khách hàng, Phòng Nghiên 
cứu - Phân tích của IRS thường xuyên 
tiếp xúc, tìm hiểu nhu cầu khách hàng 
và phối hợp với Phòng Tài chính – Kế 
toán để phục vụ khách hàng một cách 
tốt nhất trong công tác đầu tư.

Bởi vậy, mặc dù 2010 là một năm rất 
khó khăn của thị trường chứng khoán 
nhưng các nhà đầu tư tại IRS vẫn bảo 
toàn được vốn, giảm thiểu thua lỗ.

dịch vụ Tại irs

hoạt động kinh doanh của công 
ty chứng khoán irS bao gồm: 

• Môi giới chứng khoán
• Tự doanh chứng khoán
• Lưu ký chứng khoán
• Tư vấn đầu tư chứng khoán
• Tư vấn tài chính Doanh nghiệp
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định hướng và chiến Lược pháT 
Triển irs

1 Định hướng về nhân sự
Nhân sự tuyển dụng tại IRS cần có những 
tố chất và kỹ năng phù hợp với công 
việc thực tế, có sự thích ứng cao với môi 
trường làm việc năng động, không yêu cầu 
bắt buộc phải có kinh nghiệm liên quan 
đến lĩnh vực chứng khoán. Nhân viên làm 
việc tại IRS là những người có thái độ làm 
việc nhiệt tình, cởi mở với đồng nghiệp, 
thân thiện, tận tâm với khách hàng, luôn 
đề cao yếu tố đạo đức nghề nghiệp, có tinh 
thần cầu tiến và vì tập thể.

IRS tạo môi trường làm việc thân thiện, 
bình đẳng để nhân viên có thể phát huy tối 
đa năng lực, hướng tới mục tiêu xây dựng 
một đội ngũ nhân sự phù hợp với định 
hướng dịch vụ, có nhiệt huyết và sự sẻ 
chia, gắn bó trong quá trình phát triển của 
Công ty. 

2  Định hướng về dịch vụ
Tập trung phát triển dịch vụ môi giới và 
dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp 
với vai trò là nhà môi giới tổ chức chuyên 
nghiệp. Đa dạng và chuẩn hóa các dịch vụ 
dựa trên nhu cầu chung của khách hàng, 
quan tâm đến các yếu tố mang tính đặc 
thù riêng của từng nhóm khách hàng, qua 
đó tạo nên sự khác biệt riêng có về chất 
lượng dịch vụ tại IRS. 

Xác định khách hàng trong hoạt động môi 
giới không phải của riêng Công ty chứng 
khoán nào và IRS cần có phương thức 
tiếp cận phù hợp, không coi khách hàng là 
sở hữu. Xác định dịch vụ tư vấn tài chính 
doanh nghiệp cần phải đi theo cả vòng đời 
của doanh nghiệp, không đơn thuần chỉ là 
tư vấn cổ phần hóa, tư vấn niêm yết…

dịch vụ Tại irs

3 Chương trình Mr.Market
Chương trình nhận định thị trường 
Mr.Market luôn được coi là sản phẩm chủ 
lực của IRS về công tác tư vấn đầu tư dành 
cho khách hàng. 

Trong suốt 4 năm qua, Mr.Market đã trở 
thành một hoạt động không thể thiếu giữa 
IRS với nhà đầu tư. Được tổ chức thường 
xuyên vào 17h30 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu 
hàng tuần tại Sàn Giao dịch IRS, chương 
trình đã thu hút hàng trăm người tham dự 
mỗi ngày.

Với sự đổi mới toàn diện cả về nội dung và 
hình thức, trong năm 2010, Mr.Market tiếp 
tục mang đến cho nhà đầu tư những 

nhận định khách quan, bám sát diễn biến 
thị trường cùng với đó là những tư vấn về 
chiến lược đầu tư phù hợp với từng trạng 
thái danh mục hoặc diễn biến thị trường cụ 
thể. 

Bên cạnh đó. IRS còn thành công trong 
việc đưa một phần hoạt động Câu lạc bộ 
Nhà đầu tư vào chương trình Mr.Market, 
nơi các nhà đầu tư có thể cùng nhau chia 
sẻ không những về chứng khoán mà cả 
những hoạt động vui chơi, giải trí hấp dẫn 
ngay tại Sàn Giao dịch.

Với Mr.Market, IRS tự tin là một trong số 
ít CTCK đã thành công trong công tác xây 
dựng một sản phẩm tư vấn đầu tư chuyên 
nghiệp. 
 

4 Dịch vụ Tư vấn Tài chính                                               
Doanh nghiệp
Năm 2010 là một năm đánh dấu sự phát 
triển mạnh của dịch vụ tư vấn tài chính 
doanh nghiệp. Với phương châm dịch vụ 
tư vấn là phải đi theo vòng đời của doanh 
nghiệp đi kèm các dịch vụ trọn gói, IRS 
đã thay đổi phương thức tiếp cận, tư vấn 
khách hàng và đã thành công với gần 30 
khách hàng doanh nghiệp. 

Doanh thu đạt gần 700 triệu đồng, tăng 40% 
so với năm 2009. Qua đó, IRS đã từng bước 
xây dựng thương hiệu và hình ảnh của mình 
trong lĩnh vực tư vấn tài chính với khối khách 
hàng doanh nghiệp tiềm năng hiện nay. 
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định hướng và chiến Lược 
pháT Triển irs

6 Định hướng về tài chính
IRS xác định làm dịch vụ thì không thể có 
lợi nhuận đột biến nhưng đổi lại, đó là sự an 
toàn và chắc chắn. 
IRS duy trì chính sách tài chính cho nhà đầu 
tư trên cơ sở linh hoạt, phù hợp với từng giai 
đoạn phát triển của thị trường và nhu cầu 
của nhà đầu tư. 

Xác định ổn định tài chính, đảm bảo cân đối 
nguồn vốn, duy trì tốt thanh khoản trong mọi 
điều kiện thị trường, quản lý tốt chi phí và 
tăng cường kiểm soát rủi ro là những vấn đề 
được ưu tiên hàng đầu trong hoạt động tài 
chính của Công ty. 

8 Định hướng về 
                                  văn hóa IRS
Xây dựng văn hóa IRS mang tính 
chuyên nghiệp, giàu tính nhân văn nhằm 
nâng cao chất lượng cuộc sống tinh 
thần, tạo động lực làm việc và niềm tự 
hào cho các thành viên, coi đây là điều 
kiện tiên quyết cho sự phát triển bền 
vững. 

Xác định xây dựng văn hoá IRS có nền 
tảng vững chắc, mang phong cách, bản 
sắc riêng là một quá trình lâu dài và là 
sự nghiệp chung của cả tập thể IRS.  

7 Định hướng về
        chính sách đãi ngộ
Giá trị mà IRS làm nên là sự kết nối và 
cộng hưởng những chuỗi giá trị của cả 
một tập thể, mang tính ổn định cao và 
không bị chi phối, ảnh hưởng bởi vai trò 
của bất kỳ cá nhân nào. 

IRS luôn coi lợi ích của Công ty, cán bộ 
nhân viên và cổ đông là một trên cơ sở 
hài hòa lợi ích cá nhân với lợi ích tập 
thể, gắn quyền lợi, trách nhiệm của đội 
ngũ cán bộ chủ chốt với lợi ích của Công 
ty. 

4 Định hướng về công nghệ

IRS xác định phát triển công nghệ phù 
hợp theo định hướng dịch vụ trên cơ 
sở tăng cường các tiện ích nhằm đáp 
ứng tối đa nhu cầu của khách hàng và 
đem lại hiệu quả cao nhất trong công tác 
chăm sóc, phục vụ khách hàng.

định hướng và chiến Lược 
pháT Triển irs

3  Định hướng về chăm sóc khách hàng

Chính sách chăm sóc khách hàng đa dạng, nhiều tầng 
lớp và mang tính chất tổng lực toàn Công ty, lấy sự 
hài lòng và thành công của khách hàng làm thước đo 
chất lượng dịch vụ với phương châm “chăm sóc khách 
hàng từ TÂM”.

IRS coi khách hàng như một thành viên gia đình trong 
mái nhà chung và khách hàng cũng coi đây là một tổ 
chức thực sự của mình.

“irs sẽ Trở Thành  
mộT công Ty chứng 

Khoán Thân Thiện 
với chấT Lượng 

phục vụ Khách hàng 
TốT nhấT và có bản 

sắc riêng.”
 

Tổng giám đốc
 nguyễn Trọng Tuấn

5 Định hướng về 
                                thương hiệu
IRS chủ trương tập trung xây dựng, phát 
triển thương hiệu dựa trên uy tín, chất 
lượng dịch vụ và văn hóa doanh nghiệp. 
Thương hiệu IRS gắn với thương hiệu 
nhà đầu tư tại IRS. 

IRS sẽ trở thành một công ty chứng 
khoán thân thiện với chất lượng phục vụ 
khách hàng tốt nhất và có bản sắc riêng. 
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ngày 7/3/2010: Thể theo nguyện vọng 
của nhiều nhà đầu tư trong CLB NĐT, IRS 
tổ chức chương trình du lịch tâm linh “Đầu 
năm lễ Mẫu Đồng Đăng” tại Lạng Sơn với số 
lượng kỷ lục hơn 130 NĐT và CBNV tham 
gia.

ngày 25/3/2010: IRS chính thức triển 
khai trên diện rộng hình thức giao dịch 
online cho các NĐT nhằm tăng thêm tiện ích 
đặt lệnh. 

ngày 12/4/2010:  Với mục đích đảm bảo 
sức khỏe cho CBNV, tiết kiệm thời gian, chi 
phí và tăng cường sự gắn kết trong nội bộ 

Công ty, IRS tổ chức phục vụ cơm trưa 
tại văn phòng cho toàn thể CBNV.

ngày 28/5/2010: Nhằm giúp cho 
NĐT và CBNV lấy lại cân bằng sau giai 
đoạn thăng trầm của thị trường, IRS tổ 
chức chương trình du lịch nghỉ dưỡng 
với tên gọi “Đánh thức Tam Đảo” thu 
hút hơn 100 thành viên tham dự. 

ngày 28/08/2010: Đáp ứng nguyện 
vọng của các nhà đầu tư, IRS tổ chức 
chương trình du lịch tâm linh “Đi Lễ 
Vua Cha Bát Hải Động Đình” tại Huyện 
Quỳnh Phụ, Thái Bình.

ngày 23/1/2010: IRS tổ chức lễ Đền Bà 
Chúa Kho và hoạt động từ thiện tại Khoa 
Ung bướu BV Nhi Trung ương, thăm và tặng 
quà cho các cháu nhỏ đang mắc bệnh hiểm 
nghèo nhân dịp Tết. 

ngày 8/2/2010: IRS là một trong số ít các 
CTCK giao dịch trực tuyến thành công với 
HNX ngay trong đợt đầu tiên trong tổng số  
hơn 60 đơn vị đăng ký tham gia. Sự kiện 
này đánh dấu những tiến bộ vượt bậc của 
IRS về công nghệ và cơ sở vật chất phục vụ 
nhà đầu tư.

các hoạT động và sự Kiện 
nổi bậT

ngày 22/2/2010: Hội đồng Quản trị 
Công ty thăm và chúc Tết CBNV IRS 
nhân dịp đầu năm mới Canh Dần. 

Tháng 3-6/2010: IRS tổ chức thành 
công nhiều chương trình giao lưu, tọa 
đàm giữa NĐT với các doanh nghiệp 
niêm yết: VIP, TLH, SHI, CTM, CTN, RAL, 
DBC, SJS. 

quản Lý rủi ro

Kinh doanh chứng khoán được xác định là một ngành có nhiều rủi ro tiềm ẩn, 
bởi vậy IRS xác định việc quản trị rủi ro là một nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài và 
xuyên suốt trong mọi hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích của IRS 
cũng như của khách hàng. 

đối với irS

• Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng cho nhân viên nhằm giảm thiểu rủi 
ro trong tác nghiệp 
• Kiểm tra việc tuân thủ quy trình, quy chế; tuyên truyền, giám sát nhằm nâng 
cao đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề. 
• Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, cải tiến phần mềm nhằm hạn chế rủi ro về 
công nghệ thông tin. 
• Xây dựng kịch bản ứng phó rủi ro thông tin và khủng hoảng truyền thông.
• Xây dựng hệ thống điều hành quản lý chuẩn mực và linh hoạt.

đối với khách hàng irS

• Bảo mật thông tin về giao dịch và tài sản của khách hàng tại Công ty.
• Hạn chế lỗi, sai sót trong quá trình thực hiện lệnh cho khách hàng.
• Kiểm soát rủi ro các sản phẩm tài chính đang áp dụng cho khách hàng.
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irSmong muốn xây dựng văn hoá doanh nghiệp trở thành một 
động lực thúc đẩy sự phát triển, với con người là yếu tố trung tâm, coi 
đây là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững. 

IRS xác định việc tạo lập uy tín với khách hàng và đối tác là ưu tiên hàng 
đầu. IRS xây dựng lòng tin của khách hàng dựa trên nền tảng kiến thức, 
sự trung thực và tận tâm của đội ngũ CBNV IRS.

Nâng cao giá trị và thương hiệu Công ty, trở thành công ty chứng khoán 
năng động và thân thiện, đem lại sự hài lòng cao nhất cho CBNV trong 
Công ty cũng như các cổ đông. Đồng thời tích cực tham gia các hoạt 
động xã hội, từ thiện và chung tay góp sức vì sự phát triển của cộng 
đồng.

văn hóa irs

ngày 29-30/10/2010: Ngay sau trận 
lũ Miền Trung lịch sử, thấu hiểu những 
khó khăn của đồng bào, công ty cùng 
các nhà đầu tư IRS đã tổ chức chuyến 
cứu trợ hướng về miền Trung. Đoàn đã 
đi thăm 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, trao 
hàng trăm phần quà cho nhân dân các 
xã, huyện vùng thiên tai. 

ngày 22/11/2010: Câu lạc bộ nhà 
đầu tư IRS chính thức bước sang tuổi 
thứ 4. Câu lạc bộ đã thực sự trở thành 
một phần không thể tách rời của IRS, 
là nhịp cầu thắt chặt tinh thần đoàn kết 
giữa các nhà đầu tư và Công ty.

ngày 17/12/2010: Công ty tổ chức 
lễ kỷ niệm nhân dịp IRS bước sang 
tuổi thứ 4. Đây là sự kiện lớn ghi nhận 
những thành công quan trọng của Công 
ty trong một năm được nhận định là vô 
cùng khó khăn của thị trường chứng 
khoán Việt Nam. 

ngày 30/08/2010: Chương trình nhận 
định thị trường Mr.Market của IRS chính 
thức bước sáng tuổi thứ 4 với những cải 
tiến mới nhằm đáp ứng sâu rộng nhu 
cầu của các nhà đầu tư.

ngày 17/09/2010: IRS tổ chức lễ 
công bố và trao giải thưởng cho cuộc thi 
sáng tác Slogan IRS. 

Giải nhất của cuộc thi đã thuộc về câu 
Slogan “Nơi dịch vụ làm nên bản sắc”. 
Slogan này cũng đã được ban lãnh đạo 

các hoạT động và sự Kiện 
nổi bậT

công ty chính thức thông qua để trở 
thành Slogan của Công ty chứng khoán 
IRS. 

Tháng 10-11/2010: IRS đã tổ chức 
cuộc thi Bản Sắc IRS, với mục đích là 
một chương trình huấn luyện nghiệp vụ, 
kĩ năng cho toàn thể các cán bộ công 
nhân viên trong công ty. Thành công của 
cuộc thi đã tạo nên một hiệu ứng lan tỏa 
đến từng bộ phận, góp phần nâng cao 
chất lượng phục vụ nhà đầu tư của công 
ty. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA
Số 30 đường Nguyễn Du
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Cam kết khác 

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2011
TM. Ban Giám đốc 
Q.Tổng Giám đốc

Nguyễn Trọng Tuấn

Ban Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty
tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2010, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài
chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định
hiện hành có liên quan.

Ban Giám đốc cam kết rằng Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số
09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên Thị trường chứng
khoán.

Ban Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức
độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của
Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích
hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

CÔNG TY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Lê Thanh Chủ tịch

Ông Nguyễn Trọng Tuấn Phó Chủ tịch

Ông Lê Thanh Hà Ủy viên

Ông Đoàn Danh Hưng Ủy viên

Các thành viên của Ban Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Nguyễn Trọng Tuấn Quyền Tổng Giám đốc

Bà Ngô Hà Chi Giám đốc tài chính

Ông Nguyễn Hồng Thắng Giám đốc tư vấn tài chính Miễn nhiệm ngày 31/08/2010

Các thành viên của Ban Kiểm soát bao gồm:

Bà Trần Thị Thu Hương Trưởng ban

KIỂM TOÁN VIÊN

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

-

-

-

-

-

Số 30 đường Nguyễn Du
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) đã thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính
cho Công ty.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia thành lập và hoạt động theo theo Giấy phép thành lập và hoạt động
số 58/UBCK-GPHĐKD ngày 06 tháng 07 năm 2007 do Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước cấp

Trụ sở chính của Công ty tại: Số 30 đường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Lập và trình bày các Báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định
có liên quan hiện hành;

Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu
đến mức cần phải công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không;

Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;

Lập các Báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công
ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán; 

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của
mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010.

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động,
kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong quá trình lập Báo cáo tài
chính, Ban Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:
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số 58/UBCK-GPHĐKD ngày 06 tháng 07 năm 2007 do Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước cấp

Trụ sở chính của Công ty tại: Số 30 đường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Lập và trình bày các Báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định
có liên quan hiện hành;

Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu
đến mức cần phải công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không;

Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;

Lập các Báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công
ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán; 

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của
mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010.

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động,
kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong quá trình lập Báo cáo tài
chính, Ban Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

2

báo cáo Tài chính Tóm TắT
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA Báo cáo tài chính
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

31/12/2010 01/01/2010
VND VND

100 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 192,315,979,859       176,981,748,865     

110 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 4 92,579,058,357         61,617,958,628       
111 1. Tiền 92,579,058,357         61,617,958,628       

120 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 5 372,364,800              1,104,025,719          
121 1. Đầu tư ngắn hạn 855,487,680              1,417,467,124          
129 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (483,122,880)            (313,441,405)           

130 III. Các khoản phải thu ngắn hạn 97,814,190,659         114,168,139,518     
131 1. Phải thu của khách hàng 36,000,000                10,575,000               
132 2. Trả trước cho người bán 929,731,000              977,212,567             
135 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 6 96,848,459,659         113,180,351,951     

150 V. Tài sản ngắn hạn khác 1,550,366,043           91,625,000               
151 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 67,541,250 48,000,000
154 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1,458,324,793           -                            
158 4. Tài sản ngắn hạn khác 24,500,000                43,625,000               

200 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 34,069,235,471         31,733,777,835       

220 II. Tài sản cố định 7 2,748,443,284           3,767,023,947          
221 1. Tài sản cố định hữu hình 2,080,096,361           3,076,247,935          
222 - Nguyên giá 6,022,386,943           4,777,597,971          
223 - Giá trị hao mòn luỹ kế (3,942,290,582)         (1,701,350,036)        
227 3. Tài sản cố định vô hình 668,346,923              690,776,012             
228 - Nguyên giá 1,599,201,420           1,119,053,420          
229 - Giá trị hao mòn luỹ kế (930,854,497)            (428,277,408)           

250 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 8 4,768,569,496           3,198,515,951          
253 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 1,768,569,496 198,515,951
258 4. Đầu tư dài hạn khác 3,000,000,000           3,000,000,000          

260 V. Tài sản dài hạn khác 26,552,222,691         24,768,237,937       
261 1. Chi phí trả trước dài hạn 9 469,261,843 685,277,089
263 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 10 2,463,548,348           463,548,348             
268 4. Tài sản dài hạn khác 23,619,412,500         23,619,412,500       

270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 226,385,215,330       208,715,526,700     

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Thuyết 
minhTÀI SẢNMã

số

Số 30 đường Nguyễn Du
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
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a
a
a
a
a
Số:              /2011/BC.KTTC-AASC.KT2

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc 
Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Cơ sở ý kiến

Ý kiến của kiểm toán viên

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2011
Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính

 Kế toán và Kiểm toán (AASC)
Tổng Giám đốc Kiểm toán viên

Ngô Đức Đoàn Trần Quang Mầu
Chứng chỉ Kiểm toán viên số: Đ.0052/KTV Chứng chỉ Kiểm toán viên số: 0668/KTV

Về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010
của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình
tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia tại ngày 31 tháng 12 năm 2010, cũng như kết quả
kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010, phù hợp với chuẩn
mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia được lập ngày 08
tháng 03 năm 2011, gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2010, Báo cáo kết quả hoạt động kinh
doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12
năm 2010 được trình bày từ trang 05 đến trang 22 kèm theo.

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Ban Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi
là đưa ra ý kiến về các báo cáo này căn cứ trên kết quả kiểm toán của chúng tôi.

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu
công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các Báo cáo tài chính không còn chứa
đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử
nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn
mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán
quan trọng của Ban Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các Báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc
kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.

4
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA Báo cáo tài chính
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010Số 30 đường Nguyễn Du

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

31/12/2010 01/01/2010
VND VND

006 6. Chứng khoán lưu ký 404,396,320,000 218,861,940,000
007 6.1. Chứng khoán giao dịch 347,700,220,000 211,020,600,000
008 - Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký 173,900,000 315,320,000

009 - Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong
nước

347,503,320,000 210,687,780,000

010 - Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước
ngoài

23,000,000 17,500,000

012 6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch 14,835,500,000 7,841,340,000
013 - Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành

viên lưu ký
200,000,000 -

014 - Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách
hàng trong nước

14,635,500,000 7,841,340,000

027 6.5. Chứng khoán chờ thanh toán 41,860,600,000 -
029 - Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng

trong nước
41,860,600,000 -

050 7. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết 17,473,400,000 -
051 7.1. Chứng khoán giao dịch 13,312,510,000 -

053 - Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong
nước

13,312,510,000 -

056 7.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch 4,153,890,000 -
058 - Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách

hàng trong nước
4,153,890,000 -

071 7.5. Chứng khoán chờ thanh toán 7,000,000 -
073 - Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng

trong nước
7,000,000 -

083 9. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán 1,488,000,000 -

Lập, ngày 08 tháng 03 năm 2011
Người lập Giám đốc tài chính Q.Tổng Giám đốc

Đinh Thị Thanh Thảo Ngô Hà Chi Nguyễn Trọng Tuấn

Mã
số

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU Thuyết 
minh

7

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA Báo cáo tài chính
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010Số 30 đường Nguyễn Du

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

31/12/2010 01/01/2010
VND VND

300 A. NỢ PHẢI TRẢ 73,933,935,853 62,632,005,331

310 I. Nợ ngắn hạn 73,933,935,853 62,632,005,331
312 2. Phải trả người bán - 103,977,529
313 3. Người mua trả tiền trước 69,800,000 145,000,000
314 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 12 954,578,687 1,914,010,960
316 6. Chi phí phải trả 13 1,025,792,114 758,805,770
319 8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 14 70,096,606,152 59,030,806,452
320 9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán 1,706,345,000 679,404,620
321 10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu 80,813,900 -

400 B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 152,451,279,477 146,083,521,369

410 I. Vốn chủ sở hữu 152,451,279,477 146,083,521,369
411 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 15 135,000,000,000 135,000,000,000
420 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 17,451,279,477 11,083,521,369

440 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 226,385,215,330 208,715,526,700

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010

(tiếp theo)

Mã
số NGUỒN VỐN Thuyết 

minh

6
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA Báo cáo tài chính
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Năm nay Năm trước Năm nay Năm trước Năm nay Năm trước Năm nay Năm trước
VND VND VND VND VND VND VND VND

Vốn đầu tư của chủ sở hữu 15 135,000,000,000  135,000,000,000  -                      -                        -                   -              135,000,000,000  135,000,000,000   
Lợi nhuận sau thuế chưa PP 11,083,521,369     4,845,612,941       6,367,758,108    6,237,908,428      -                   -              17,451,279,477    11,083,521,369     

CỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU 146,083,521,369 139,845,612,941  6,367,758,108    6,237,908,428      -                   -              152,451,279,477 146,083,521,369

Lập, ngày 08 tháng 03 năm 2011
Người lập Q.Tổng Giám đốc

Đinh Thị Thanh 
Thảo

Nguyễn Trọng Tuấn

Giám đốc tài chính

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU
Năm 2010

Đầu năm Giảm Cuối năm
Thuyết 
minh

Ngô Hà Chi

Số 30 đường Nguyễn Du
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Tăng

9

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA Báo cáo tài chính
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Năm 2010 Năm 2009
VND VND

01 1. Doanh thu 16 46,741,825,832 59,890,232,963
01.1 Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán 26,825,345,297 45,702,777,260
01.2 Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn 400,979,501 573,044,923
01.5 Doanh thu hoạt động tư vấn 694,909,087 496,182,635
01.9 Doanh thu khác 18,820,591,947 13,118,228,145

10 3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 46,741,825,832 59,890,232,963

11 4. Chi phí hoạt động kinh doanh 17 30,569,805,842 47,747,550,106

20 5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 16,172,019,990 12,142,682,857

25 6. Chi phí quản lý doanh nghiệp 18 7,699,775,367 4,383,809,066

30 7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 8,472,244,623 7,758,873,791

31 8. Thu nhập khác 2,594,440 181,401
32 9. Chi phí khác 1,108,664 171,522,331

40 10. Lợi nhuận khác 1,485,776 (171,340,930)

50 11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 8,473,730,399 7,587,532,861

51 12. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành      19 2,105,972,291 1,349,624,433

60 14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6,367,758,108 6,237,908,428

70 15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 20 472 462

Lập, ngày 08 tháng 03 năm 2011
Người lập Giám đốc tài chính Q.Tổng Giám đốc

Đinh Thị Thanh Thảo Ngô Hà Chi Nguyễn Trọng Tuấn

Mã 
số CHỈ TIÊU Thuyết 

minh

Số 30 đường Nguyễn Du
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2010

8
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA Báo cáo tài chính
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Năm 2010 Năm 2009
VND VND

Mã 
số CHỈ TIÊU

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Thuyết 
minh

Số 30 đường Nguyễn Du
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

(Theo phương pháp gián tiếp)
Năm 2010

50 Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ         30,961,099,729           6,414,039,107 

60 Tiền và các khoản tương đương tiền tồn đầu kỳ         61,617,958,628         55,203,919,521 

70 Tiền và các khoản tương đương tiền tồn cuối kỳ 4         92,579,058,357         61,617,958,628 

Lập, ngày 08 tháng 03 năm 2011
Người lập Giám đốc tài chính Q.Tổng Giám đốc

Đinh Thị Thanh Thảo Ngô Hà Chi Nguyễn Trọng Tuấn

11

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA Báo cáo tài chính
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Năm 2010 Năm 2009
VND VND

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
chứng khoán

01 1. Lợi nhuận trước thuế           8,473,730,399           7,587,532,861 
2. Điều chỉnh cho các khoản

02 Khấu hao tài sản cố định           2,755,413,992           1,051,457,017 
03 Các khoản dự phòng              169,681,475          (2,763,520,054)
05 Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư       (18,871,541,847)          (1,862,497,918)
06 Chi phí lãi vay                               -             1,402,034,515 
08 3. Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi

vốn lưu động 
         (7,472,715,981)           5,415,006,421 

09 Tăng, giảm các khoản phải thu         16,565,094,785       (86,666,565,635)
10 Tăng, giảm hàng tồn kho, chứng khoán thương mại          (1,008,074,101)         53,638,796,113 
11 Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay

phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
        12,651,554,955         30,739,975,158 

12 Tăng, giảm chi phí trả trước              196,473,996                27,031,149 
13 Tiền lãi vay đã trả                               -            (1,402,034,515)
14 Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp          (4,913,921,517)                               -   
15 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh              100,000,000                               -   
16 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh          (2,100,000,000)       (23,645,708,001)
20         14,018,412,137       (21,893,499,310)

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
21 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài

sản dài hạn khác
         (1,928,854,255)          (1,221,459,501)

23 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác                               -           27,666,500,000 
27 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia         18,871,541,847           1,862,497,918 
30 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư         16,942,687,592         28,307,538,417 

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
33 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được                               -         468,325,000,000 
34 4. Tiền chi trả nợ gốc vay                               -       (468,325,000,000)
40 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính                               -                                 -   

Mã 
số CHỈ TIÊU

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
chứng khoán

Thuyết 
minh

Số 30 đường Nguyễn Du
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

(Theo phương pháp gián tiếp)
Năm 2010
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Lý Lịch ban điều hành

ông NGUYỄN TRỌNG TUẤN - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc 

ông NGUYỄN TRỌNG TUẤN, Thạc sỹ Tài chính, đã từng có 12 năm kinh 
nghiệm trong ngành Tài chính và Ngân hàng thương mại, là một trong 
những người đặt nền móng đầu tiên cho hoạt động tín dụng của Ngân 
hàng SacomBank chi nhánh Hà  Nội. Với vai trò là Giám đốc, ông đã góp 
phần quan trọng vào sự thành công và lớn mạnh của Ngân hàng Sacom-
Bank tại khu vực phía Bắc. 

ông Tuấn là một trong những chuyên gia tài chính có kinh nghiệm 
chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý tín dụng, tài chính doanh nghiệp cũng 
như kinh nghiệm quản lý, điều hành trong môi trường cạnh tranh. ông 
cũng là người có mối quan hệ sâu rộng với các cơ quan chức năng, các 
Tổng Công ty, Doanh nghiệp và các Định chế Tài chính hoạt động tại Việt 
Nam.

Bà NGô Hà CHI – Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng

Bà NGô Hà CHI, tốt nghiệp ngành Kế toán, Đại học Tài chính Kế toán, 
đã có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài chính. Bà Chi đã 
có những đóng góp to lớn trong vai trò Phụ trách Kế toán tại Công ty 
TID. Hiện bà Chi đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán 
trưởng tại IRS.

ông PHaN VĂN HUY – Giám đốc Khối Dịch vụ Tư vấn

ông PHaN VĂN HUY, tốt nghiệp ngành Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc 
dân, đã có 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý đầu tư, phân tích. 
Với kiến thức vững vàng về phân tích tài chính, các nghiệp vụ về chứng 
khoán và thị trường chứng khoán, ông Huy đã tư vấn thành công nhiều 
dự án trong các lĩnh vực tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tư 
vấn chuyển đổi hình thức sở hữu công ty, tư vấn phát hành chứng khoán, 
tư vấn niêm yết và tái cấu trúc doanh nghiệp. Hiện ông Huy đang đảm 
nhiệm vị trí Giám đốc Khối Dịch vụ Tư vấn tại IRS. 

cơ cấu Tổ chức
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chính sách đối với người 
Lao động

Tính đến thời điểm 31/12/2010, toàn bộ Công ty có 68 nhân viên. 

Công ty luôn đề cao giá trị của nguồn nhân lực, với chính sách lương và chế độ đãi 
ngộ cạnh tranh, Công ty đã thu hút được nhân lực có năng lực, có trách nhiệm và 
tâm huyết.  Công ty tạo điều kiện về thời gian và đài thọ chi phí đào tạo chuyên 
môn cho nhân viên, tổ chức các khóa học nâng cao nghiệp vụ.

Công ty tuân thủ nghiêm túc mọi qui định pháp luật về lao động như ký hợp đồng 
trực tiếp với người lao động, xây dựng thỏa ước lao động tập thể, thực hiện các 
chế độ trợ cấp theo qui định trong Luật Lao Động, tuân thủ qui định về kê khai và 
nộp thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, 
công đoàn ... 

Hàng quý,  những  nhân  viên  hoàn  thành  xuất sắc nhiệm vụ được giao  hay  có 
những sáng kiến đem lại lợi ích to lớn đối với Công ty sẽ nhận được những phần 
thưởng tinh thần hay vật chất dưới nhiều hình thức. Ngoài ra, Công ty còn tổ chức 
khám sức khỏe định kỳ hàng năm, tổ chức các buổi liên hoan nhân dịp lễ tết, các 
chương trình tham quan, nghỉ mát cho CBNV góp phần tăng cường tính tập thể, 
xây dựng văn hóa công ty.

ông NGUYỄN TIếN HOàNG – Giám đốc PR-HCNS

ông NGUYỄN TIếN HOàNG, tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh, Đại 
học Kinh tế Quốc dân và ngành Luật Hành chính, Đại học Luật HN, đã 
có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị thương mại, xây dựng 
thương hiệu và tư vấn tài chính tại các tập đoàn đa quốc gia: Heineken, 
LG, S- Telecom, Kampsax l/S (World Bank); 5 năm kinh nghiệm về PR, báo 
chí, truyền thông và tổ chức sự kiện trong lĩnh vực chứng khoán; 3 năm 
kinh nghiệm trong lĩnh vực điều hành, quản lý nhân sự. Hiện ông Hoàng 
hiện đang đảm nhận vị trí Giám đốc PR-HCNS tại IRS.

ông HOàNG MỘC LÂM – Giám đốc Công nghệ thông tin

ông HOàNG MỘC LÂM,  cử nhân ngành Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, 
Đại học Kinh tế Quốc dân; cử nhân ngành Toán Tin, Đại học Quốc Gia Hà 
Nội, đã có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý công nghệ thông 
tin cho Ủy ban Châu Âu và các cơ quan chính phủ như Bộ Y tế, Bộ LĐTB 
& XH. ông Lâm đã rất thành công trong vai trò là cầu nối giữa hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp với công nghệ thông tin và đưa ra những 
giải pháp nhằm giúp doanh nghiệp khai thác được đầy đủ các tiềm năng 
của mình nhờ vào sức mạnh công nghệ.

Bà NGUYỄN THỊ MINH HIếU – Giám đốc Môi giới Giao dịch

Bà NGUYỄN THỊ MINH HIếU, cử nhân ngành Luật, Viện Đại học Mở Hà 
Nội, Cử nhân Ngoại thương, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Bà Hiếu được 
đánh giá cao trong việc phát triển đội ngũ, mạng lưới khách hàng. Hiện 
bà Hiếu đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc Môi giới Giao dịch tại IRS. 

Bà NGUYỄN THỊ MINH HằNG – Giám đốc Tư vấn & Chăm sóc Khách 
hàng

Bà NGUYỄN THỊ MINH HằNG, cử nhân Kinh tế Quốc tế, Đại học Kinh tế 
Quốc dân; 4 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực chăm sóc và phát 
triển khách hàng; 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật 
và tư vấn đầu tư chứng khoán. Hiện bà Hằng đang đảm nhiệm vị trí Giám 
đốc Tư vấn & Chăm sóc Khách hàng tại IRS. 

ông NGUYỄN HỮU VIỆT – Giám đốc Nghiên cứu & Phân tích

ông Nguyễn Hữu Việt, tốt nghiệp ngành ngành Ngân hàng – Tài chính, 
Đại học Kinh tế Quốc dân. Với nền tảng kiến thức tài chính chuyên sâu, 
cùng những đóng góp hiệu quả, thiết thực cho hoạt động phân tích, đầu 
tư của Công ty, hiện ông Việt đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc Nghiên 
cứu & Phân tích tại IRS.  

Lý Lịch ban điều hành
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Thông Tin cổ đông, Thành viên 
góp vốn

STT Họ và tên/Tên giao dịch đối với 
tổ chức

Số CMND/ Số CNĐKKD Tỷ lệ góp vốn 
(%)

1 Công ty cổ phần Quốc tế 
Hoàng Gia

Giấy phép số 953/GP, giấy phép 
điều chỉnh số 935 CPH/GP

5%

2 ông Lê Thanh Tao (Lê Thanh) 012848508 10%
3 ông Đoàn Danh Hưng 011879092 10%
4 Bà Đào Ngọc Hoa 022749179 9.5%
5 ông Lê Thanh Hà 012848509 10%
6 Bà Nguyễn Thị Giá 180056611 10%
7 Bà Trần Thị Thu Hương 011890019 10%
8 ông Nguyễn Trọng Tuấn 012016396 5%
9 ông  Lê Hồng Thảo 180061183 7.35%
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