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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 

Tên công ty:  Công ty cổ phần chứng khoán Công nghiệp Việt Nam 

Tên tiếng Anh: Viet Nam Industry Security Company 

Tên viết tắt:   ISC 

Logo:   

 

 

Trụ sở chính:    121 Đại lộ Lê Lợi, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh 

Tel:   (84 – 4) 3915 2188  Fax:  (84 – 4) 3915 2189 
 Website:  www.isc.vn   Email: info@isc.vn  

Vốn điều lệ:  135.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng chẵn) 

Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán: số 101/UBCK-GP do Ủy 
ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/08/2008. Giấy phép điều chỉnh lần thứ ba số 
339/UBCK-GP ngày 12/07/2010 

Đại diện theo pháp luật:  Ông Trần Đức Thuận 

Chức vụ:   Tổng giám đốc 

I. Lịch sử hoạt động của công ty 

1. Những sự kiện quan trọng 
- Ngày 12/08/2008 UBCKNN cấp giấy phép hoạt động số 95/UBCK-GP cho Công 

ty cổ phần chứng khoán Công nghiệp Việt Nam (ISC) 
- Ngày 25/12/2008 ISC là thành viên của Trung tâm lưu ký chứng khoán, giấy 

chứng nhận đăng ký thành viên số 101/GCNTVLK, mã thành viên: 096 
- Ngày 06/03/2008 là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh 
- Ngày 09/03/2008 là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 
- Ngày 01/04/2009 chuyển trụ sở chính từ Hà Nội vào Tp Hồ Chí Minh 
- Ngày 11/05/2009 thành lập chi nhánh Hà Nội tại 108 Lò Đúc, quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 
- Ngày 20/01/2010 ISC thực hiện tăng vốn điều lệ từ 35 tỉ đồng lên 135 tỉ đồng 

2. Quá trình phát triển 
 Ngành nghề kinh doanh chính năm 2011 

- Môi giới chứng khoán
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- Tư vấn đầu tư chứng khoán 
- Tư vấn tài chính doanh nghiệp 
- Lưu ký chứng khoán 

 Tình hình hoạt động năm 2011 
Hoạt động môi giới chứng khoán 
Có thể nói năm 2011 là một năm hết sức khó khăn đối với nền kinh tế nói chung và 
thị trường chứng khoán nói riêng. Chỉ số Vn-index đã hơn 25% so với cuối năm 2010. 
Giá trị vốn hóa của các công ty niêm yết trên sàn giảm 137 ngàn tỷ đồng, còn lại 454 
ngàn tỷ đồng vào cuối năm 2011. Quy mô giao dịch cũng bị thu hẹp đáng kể. Khối 
lượng giao dịch bình quân đạt gần 34 triệu chứng khoán/phiên, tương ứng với giá trị 
giao dịch 650 tỷ đồng, giảm 29% về khối lượng và 57% về giá trị so với năm 2010. 
Vì vậy, hoạt động môi giới chứng khoán của Công ty đã gặp rất nhiều khó khăn, 
doanh thu chỉ đạt hơn 2,618 tỷ đồng, giảm 5,84 lần và chỉ bằng 17,11% so với năm 
2010. 
Mặc dù gặp nhiều khó khăn, ISC hiện vẫn đang đẩy mạnh việc cung cấp các sản phẩm 
tư vấn đầu tư chứng khoán cho khách hàng có tài khoản tại ISC cũng như nhiều đối 
tượng khác. Cùng với đội ngũ chuyên viên cao cấp có nhiều năm kinh nghiệm trong 
lĩnh vực tài chính, chứng khoán, các sản phẩm tư vấn đầu tư của ISC được khách 
hàng đánh giá cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường đang trên đà phát 
triển, dịch vụ Môi giới của ISC ngày càng được nhiều nhà đầu tư biết tới và sử dụng. 
Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp 
Tư vấn tài chính doanh nghiệp là một trong những nghiệp vụ được chú trọng đặc biệt 
về chất lượng phục vụ của ISC. Các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp mà ISC 
cung cấp cho khách hàng bao gồm các dịch vụ trọn gói như tư vấn cổ phần hoá, tư 
vấn phát hành, niêm yết cổ phiếu, tư vấn mua bán sáp nhập ... Tuy nhiên, nền kinh tế 
khó khăn, hàng loạt các doanh nghiệp phá sản, tạm dùng hoạt động, hoạt động cầm cự 
là chủ yếu, nên nhu cầu về dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp giảm sút mạnh mẽ 
không chỉ riêng ISC mà cả ngành Chứng khoán nói chung. Trong năm 2011, doanh 
thu từ dịch vụ này chỉ đạt gần 186 triệu đồng, giảm 88,83% so với năm 2010. 
Trong thời gian tới, ISC sẽ chú trọng đặc biệt đến nâng cao chất lượng của các dịch 
vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp, đáp ưng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. 
đẩy mạnh các dịch vụ tư vấn đã và đang là thế mạnh của ISC, nâng cao vị thế của 
công ty để trở thành một trong những công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam 
trong lĩnh vực tư vấn tài chính doanh nghiệp. 
Hoạt động khác 
Cũng tương tự như hoạt động môi giới và tư vấn tài chính, doanh thu từ hoạt động 
khác cũng giảm đáng kể, tuy nhiên, mức giảm chậm hơn khi chỉ giảm 42,30% so với 
năm 2010, đạt giá trị hơn 3,85 tỷ đồng. 

3. Định hướng phát triển 
Về tầm nhìn và sứ mệnh:  
ISC luôn nỗ lực để đạt được mục tiêu trở thành một trong những định chế tài chính 
hàng đầu tại Việt Nam, bên cạnh đó ngày càng gia tăng uy tín và đẩy mạnh thương 
hiệu để vươn ra thị trường chứng khoán của khu vực và trên thế giới. Với tầm nhìn 
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dài hạn, ISC hướng tới phát triển thành một tập đoàn tài chính vững mạnh của nền 
kinh tế. 
Sứ mệnh của ISC là tối đa lợi ích cho khách hàng, cổ đông và người lao động, đồng 
thời đóng góp vào sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. 
Cam kết của ISC 
Với phương châm “ISC luôn mang đến cho khách hàng sự hài lòng”, chúng tôi luôn 
nỗ lực nhằm cung cấp dịch vụ tài chính tốt nhất, hiệu quả nhất cho nhiều đối tượng 
khách hàng. Chúng tôi cam kết rằng quý khách hàng sẽ luôn cảm thấy hài lòng khi 
đến với Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam. 

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị 

1. Những kết quả hoạt động nổi bật trong năm 2011 
Sau gần 4 năm đi vào hoạt động, ISC đã có những bước tiến quan trọng, khẳng định 
được thương hiệu ISC trên thị trường tài chính. Công ty đã tiến hành xây dựng mô 
hình cơ cấu tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, nâng cấp cơ sở vật chất và định 
hướng hoạt động của chi nhánh Hà Nội 
ISC cũng hoàn thiện việc đầu tư công nghệ khi đưa hệ thống phần mềm giao dịch trực 
tuyến Online Trading Pro đi vào vận hành trên toàn hệ thống, thực hiện thành công 
việc kết nối trực tuyến với hai Sở giao dịch chứng khoán.  
Trong năm 2011, ISC tập trung vào việc cũng cố đội ngũ cán bộ, xây dựng lại các bộ 
phận chuyên sâu như phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp, phòng Phân tích và đầu 
tư,… nhằm chuyên nghiệp hoá cho từng nghiệp vụ kinh doanh. 
Ngoài ra, ISC luôn tuân thủ đúng quy định về giao dịch đối với hai Sở giao dịch 
chứng khoán, tham gia đầy đủ và tuân thủ mọi yêu cầu của 2 Sở giao dịch chứng 
khoán để nâng cao năng lực của hệ thống như kéo dài  thời gian giao dịch sang buổi 
chiều, tách bạch tiền gửi của nhà đầu tư… 

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2011 
Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2011 diễn biến trầm lắng do sự bất ổn của 
kinh tế thế giới kéo theo những tác động nhất định đến kinh tế Việt Nam. Kết thúc 
năm 2011, có tới ¾ trên tổng số các công ty chứng khoán có kết quả kinh doanh thua 
lỗ, thậm chí có công ty chứng khoán mất khả năng thanh khoản. Năm 2011, ISC chỉ 
hoàn thành 26,62% kế hoạch doanh thu, và lợi nhuận trước thuế âm hơn 10 tỷ đồng, 
tuy nhiên, đây vẫn là con số khá nhỏ so với hàng loạt công ty chứng khoán khác bị lỗ 
hàng trăm tỷ. 
STT Chỉ tiêu Kế hoạch 2011 Thực hiện 2011 % hoàn thành

1 Tổng doanh thu 25.000.000.000 6.654.387.421 26,62%
2 Lợi nhuận gộp 12.000.000.000 (453.775.819) N/A
3 Lợi nhuận trước thuế 2.500.000.000 (10.393.549.475) N/A

3. Những thay đổi chủ yếu của Báo cáo tài chính năm 2011 
- Tài sản ngắn hạn giảm 61,11% xuống còn 142,48 tỷ đồng. Nguyên nhân là do sự 

sụt giảm mạnh tiền và các khoản tương đương tiền, giảm từ hơn 292,27 tỷ đồng 
trong năm 2011 xuống còn 79,04 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn cũng 
giảm mạnh từ 73,26 tỷ đồng xuống còn 0,298 tỷ đồng.  



4 
 

- Tài sản dài hạn tăng 10,08 lần, từ 9,68 tỷ đồng lên thành 97,59 tỷ đồng trong năm 
2011 do công ty ghi nhận trong năm hơn 90,79 tỷ đồng ký quỹ các hợp đồng môi 
giới cổ phiếu OTC. 

- Nợ phải trả giảm 54,69%, từ mức 229,06 tỷ đồng còn 103,79 tỷ đồng do công ty 
đã thanh toán khoản vay nợ ngắn hạn 68 tỷ đồng và giảm mạnh các khoản phải 
trả phải nộp khác. 

- Vốn chủ sở hữu trong năm 2011 giảm từ 146,98 tỷ đồng xuống còn 136,28 tỷ 
đồng do trong năm 2011 công ty bị lỗ hơn 10,39 tỷ đồng. 

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai 
Tăng trưởng về chất hoạt động tư vấn môi giới, nâng tầm chất lượng và dịch vụ ở mức 
chuyên nghiệp, đảm bảo thị phần giao dịch nằm trong Top 10 các CTCK có thị phần 
giao dịch lớn nhất.  
Với mục tiêu trở thành định chế tài chính trung gian uy tín, ISC đã dần dần xây dựng 
và phát triển đội ngũ nhân viên môi giới, phân tích và tư vấn tài chính doanh nghiệp 
một cách chuyên nghiệp, xem đây là thế mạnh của công ty để phát triển bền vững và 
lâu dài 

III. Báo cáo của Ban giám đốc 

1. Báo cáo tình hình tài chính 
1.1. Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán 

STT Chỉ tiêu Đvt Năm 2010 Năm 2011 
1 Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn    

1.1 Cơ cấu tài sản    
 Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản % 97,43 59,35 
 Tài sản dài hạn/tổng tài sản % 2,57 40,65 

1.2 Cơ cấu nguồn vốn    
 Nợ phải trả/tổng nguồn vốn % 60,91 43,23 
 Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn % 39,09 56,77 
2 Khả năng thanh toán    
 Khả năng thanh toán hiện thời Lần 1,60 1,37 
 Khả năng thanh toán nhanh Lần 1,60 1,36 
3 Khả năng sinh lời    
 Tỉ suất sinh lời trên doanh thu (ROS) % 5,02 N/A 
 Tỉ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) % 0,32 N/A 
 Tỉ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) % 0,81 N/A 

 
1.2. Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2011 

Giá trị sổ sách của ISC được tính như sau: 

Giá trị sổ sách = 
Nguồn vốn chủ sở hữu 

Số cổ phần đang lưu hành – cổ phiếu quỹ 

 
Giá trị sổ sách của Công ty tính tới thời điểm 31/12/2011 là 10.095 đồng/cổ phiếu 
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1.3. Tổng số cổ phiếu theo từng loại 
- Cổ phiếu phổ thống:  13.500.000 cổ phiếu 
- Mệnh giá:    10.000 đồng 
- Tổng giá trị theo mệnh giá: 135.000.000.000 đồng ( một trăm ba mươi lăm 

tỷ đồng) 

5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
Xu hướng chính của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2011 là giảm điểm với 
các phiên giảm liên tục cùng với thanh khoản giảm mạnh so với năm trước. Là một 
công ty chứng khoán ISC cũng đứng trước những thách thức và chịu những tác động 
không nhỏ. Chính vì thế kế hoạch đã đặt ra của năm 2011 đã không hoàn thành: 
- Năm 2011, doanh thu chỉ đạt 6,54 tỷ đồng chỉ bằng 28,15% so với năm 2010, và 

do đó ISC cũng chỉ đạt 26,62% so với kế hoạch đặt ra của năm 2011. Đáng kể 
nhất là sự đóng góp doanh thu trong hoạt động môi giới của công ty, doanh thu 
hoạt động môi giới chứng khoán chỉ đạt 2,61 tỷ đồng, chiếm 39,34 tổng doanh 
thu toàn công ty, giảm 82,88% so với năm 2010, và chỉ đạt 14,54% kế hoạch đề 
ra. 

- Lợi nhuận sau thuế âm 10,39 tỷ đồng (kế hoạch năm 2011 là 1,87 tỷ đồng). 

6. Những tiến bộ công ty đã đạt được 
Kết thúc năm 2011, một năm với nhiều khó khăn và những diễn biến không thuận lợi 
đối với Thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung và Công ty Cổ phần Chứng 
khoán Công nghiệp Việt Nam nói riêng, dù vậy ISC cũng đã giữ vững được những 
mục tiêu kinh doanh và có những bước đi đúng đắn đảm bảo lợi nhuận của công ty, 
đặc biệt ghi nhận những tiến bộ trong năm qua về chuyển biến tích cực trong định 
hướng kinh doanh và tăng cường giám sát, quản trị rủi ro trong toàn hệ thống góp 
phần trrong việc đưa công ty đứng vững trong bối cảnh khó khăn chung của toàn thị 
trường. 
- Về chuyển biến kịp thời trong định hướng kinh doanh toàn công ty: đứng trước 

những tác động không nhỏ ảnh hưởng tới doanh thu toàn công ty như: sụt giảm 
nguồn thu từ hoạt động môi giới, đầu tư tự doanh thua lỗ…..Ban Tổng Giám đốc 
Công ty đã nhanh chóng nhận ra những yếu tố không thuận lợi cho hoạt động tự 
doanh nên đã quyết định giảm tỷ trọng đầu tư cho hoạt động tự doanh đồng thời 
tiếp tục cơ cấu danh mục đầu tư, và quản lý danh mục đầu tư tốt trong điều kiện 
thị trường khó khăn. 

- Xây dựng kế hoạch và cơ chế khuyến khích kinh doanh, đảm bảo doanh thu và 
lợi nhuận của công ty. 

- Giám sát và quản trị rủi ro: Tăng cường giám sát việc thực hiện quy chế, nội quy, 
kỷ luật lao động, việc sử dụng lao động, thời gian làm việc…..của các phòng ban 
và của toàn thể cán bộ, nhân viên của Công ty. Đồng thời nâng cao công tác 
phòng ngừa và quản trị rủi ro, nhằm hạn chế đến mức tối đa những thiệt hại có 
thể ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh của toàn công ty 
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7. Kế hoạch phát triển trong tương lai 
Với mục tiêu trở thành một trong những định chế tài chính hàng đầu tại Việt Nam, 
ISC đã và đang xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên môi giới, nghiên cứu – phân 
tích, và tư vấn tài chính doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp. Xác định đội ngũ 
nhân lực là sức mạnh cốt lõi, đặc biệt chú trọng đến nguồn nhân lực ngay từ những 
bước tuyển chọn đầu tiên, ISC đã tập hợp được 1 đội ngũ nhân viên năng động, bản 
lĩnh, được đào tạo tại các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước, dày dặn kinh 
nghiệm. Ngoài ra, ISC còn luôn chú trọng đầu tư nâng cao trình độ cho đội ngũ cán 
bộ nhân viên, đề cao đạo đức nghề nghiệp, nhằm đạt được tối đa sự hài lòng và tin 
tưởng của khách hàng. 

IV. Báo cáo tài chính 
Tất cả các báo cáo tài chính liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty, kèm theo 
nhận xét của Tổ chức kiểm toán được đính kèm phụ lục báo cáo. 
Xem tại phụ lục 1 

V. 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 kiểm toán Mỹ (American Auditing) 
- Ý kiến kiểm toán độc lập: 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 Công nghiệp Việt Nam tại ngày 31 tháng 12 năm 
2011, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho 
năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Các chuẩn mực kế toán, Hệ thống 
kế toán Việt Nam và chính sách kế toán được quy định tại thông tư số 
95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 và các thông tư sửa đổi có liên 
quan của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ kế toán đối với Công ty chứng khoán 
và tuân thủ các quy định có liên quan. (Trích dẫn: Báo cáo số 201204124110/AR-
AA ở Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Công 
Nghiệp Việt Nam năm 2011). 

- Các nhận xét đặc biệt: Không có.  

2. Kiểm toán nội bộ 
Trên cơ sở tiến hành rà soát và kiểm tra các số liệu về tình hình hoạt động chung của 
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình trong năm 2011, Ban kiểm soát đã nhận xét 
như sau:  
- Về mặt kế toán: Công ty đã thực hiện đúng chuẩn mực theo quy định của Nhà 

nước và tuân theo các quy định của Luật Doanh nghiệp. 
- Về mặt quản lý: Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm đến đời sống vật chất và 

tinh thần cho cán bộ công nhân viên, từng bước cải thiện và nâng cao thu nhập và 
các chế độ cho người lao động như bảo hiểm, phúc lợi. 

VI. Các công ty có liên quan 
- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức : Không có 
- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức: Không có 
- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: Không có 
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VII. Tổ chức và nhân sự 

1. Cơ cấu tổ chức 
Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam được tổ chức và hoạt động tuân 
thủ theo: 

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 
Nam thông qua ngày 29/11/2005; 

- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; 

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam đã được Đại hội 
đồng cổ đông nhất trí thông qua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ban Tổng giám đốc 

Ban kiểm soát 

Đại hội đồng cổ đông 

Hội đồng quản trị 

Phòng Môi giới 

Phòng Dịch vụ 
khách hàng 

Phòng OTC 

Khối Dịch vụ 

Phòng tư vấn tài 
chính 

Khối Tư vấn 

Phòng M&A 

Khối Kinh doanh 

Phòng Phân tích 
đầu tư 

Phòng Phát triển 
kinh doanh 

Phòng Tổng 
hợp 

Phòng tài 
chính kế toán 

Phòng 
CNTT 

Văn phòng 



8 
 

2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành 
a. Thành viên hội động quản trị 

STT Họ và tên Năm sinh Số CMTND Chức vụ 
1 Ông Trần Đức Thuận 15/08/1978 025004860 Chủ tịch HĐQT 
2 Ông Lê Quang Sự 08/08/1972 011774441 Uỷ viên HĐQT 
3 Bà Nguyễn Thị Như Ý 26/11/1976 024839293 Uỷ viên HĐQT 

b. Thành viên Ban tổng giám đốc 

STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ 
1 Ông Trần Đức Thuận 1978 Tổng giám đốc 
2 Ông Phan Văn Tuấn 1978 Phó tổng giám đốc 

c. Thành viên Ban kiểm soát   
STT Đơn vị công tác Năm sinh Chức vụ 
1 Ông Lê Phương Đại 1985 Trưởng ban 
2 Ông Phan Ngọc Huân 1971 Thành viên 
 

3. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động 
Tổng số lao động của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2011 là  người. Trong đó: 

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ 

A. Phân theo đối tượng lao động 43 100,00% 

Lao động trực tiếp 43 100,00% 

Lao động gián tiếp 0 0,00% 

B. Phân theo trình độ lao động  100,00% 

Trình độ đại học 27 62,79% 

Trình độ trung cấp và cao đẳng 13 30,23% 

Lao động phổ thông 3 6,98% 

 

4. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng thành 
viên/Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng. 

Trong năm không có sự thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Kế 
toán trưởng. 
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VIII. Thông tin cổ đông và Quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 
 Thành viên Hội đồng quản trị 

STT Họ và tên Chức vụ Tham gia điều 
hành/ Độc lập 

không điều 
hành 

Số cổ phần 
sở hữu  

 

Thù lao 
(đồng/tháng)

1 Trần Đức Thuận Chủ tịch 
HĐQT

Tổng giám đốc 661.500 4.000.000 

2 Lê Quang Sự TV HĐQT Độc lập không 
điều hành 

2.700.000 4.000.000 

3 Nguyễn Thị Như Ý TV HĐQT Độc lập không 
điều hành 

1.323.000 4.000.000 

 
 Thành viên Ban kiểm soát 

STT Họ và tên Chức vụ Tham gia điều 
hành/ Độc lập 

không điều hành 

Số cổ 
phần sở 

hữu  

Thù lao 
(đồng/tháng)

1 Lê Phương Đại Trưởng ban 
kiểm soát 

Độc lập không 
điều hành 

0 3.000.000 

2 Lê Quang Sự TV ban 
kiểm soát 

Độc lập không 
điều hành 

0 3.000.000 

 
 Hoạt động của HĐQT  

HĐQT là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, có quyền nhân danh Công ty để 
quyết định mọi vấn để liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, giữa hai nhiệm 
kỳ Đại hội, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Quyền và 
nghĩa vụ của HÐQT do Luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty 
và Nghị quyết ÐHÐCÐ quy định. Nhiệm kỳ của HĐQT là 05 năm, bao gồm 05 thành 
viên. HĐQT duy trì họp định kỳ theo quy định. Ngoài ra HĐQT còn có thể tổ chức 
các cuộc họp bất thường để giải quyết các công việc cấp bách, đáp ứng kịp thời cho 
nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty, sau mỗi cuộc họp đều có biên bản họp và 
nghị quyết theo đúng như quy chế và hoạt động của HĐQT. Bộ phận thư ký HĐQT đã 
chuẩn bị chu đáo các tài liệu cho nội dung họp nên khi họp đạt hiệu quả và tính thống 
nhất cao. 

 Hoạt động của Ban kiểm soát 
Ban kiểm soát là người thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Nhiệm kỳ Ban kiểm soát 05 năm, bao gồm 
03 thành viên. Ban kiểm soát duy trì họp thường kỳ theo quy chế hoạt động. Ban kiểm 
soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành 
hoạt động sản xuất kinh doanh, trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính của 
Công ty, kiến nghị khắc phục những sai phạm nếu có. Thường xuyên thông báo với 
HĐQT bằng văn bản về kết quả hoạt động của ban kiểm soát, báo cáo Đại hội đồng cổ 
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đông về tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản 
xuất kinh doanh. 

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông  
2.1 Thông tin về Cổ đông tại thời điểm 31/12/2011 

 

STT Danh mục Số cổ phần Tỷ lệ (%) 
Cơ cấu cổ đông 

Cổ đông tổ 
chức 

Cổ đông cá 
nhân 

A Vốn cổ phần 13.500.000 100,00% 4 10 
1 Cổ đông nắm giữ từ 

5% cổ phiếu có 
quyền biểu quyết 

7.992.000 59,20% 4 1 

2 Cổ đông nắm giữ từ 
1% - 5% cổ phiếu có 
quyền biểu quyết 

5.508.000 40,80% 0 9 

3 Cổ đông nắm giữ 
dưới 1% cổ phiếu có 
quyền biểu quyết 

0 0,00% 0 0 

4 Cổ phiếu quỹ 0 0,00% 0 0 
B Trong đó:     
1 Vốn Nhà nước 0 0,00% 0 0 
2 Vốn nước ngoài 0 0,00% 0 0 
 

 Cổ đông lớn nắm giữ từ 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết  

STT Tên cổ đông Số lượng 

nắm giữ 

Tỷ lệ 

1 Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển 1.323.000 9,80% 

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

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

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

5 Lê Quang Sự 2.700.000 20,00% 

Tổng cộng  7.992.000 59,20% 

 

2.2 Cổ đông nước ngoài 

 Không có 

 

Công tác quan hệ với cổ đông và các nhà đầu tư luôn được chú trọng tại ISC. Công ty 

thường xuyên tổ chức hội nghị khách hàng và các cuộc gặp mặt các cổ đông nhằm 



11 
 

cung cấp thông tin, chia sẻ chiến lược giúp các cổ đông hiểu rõ hơn về hoạt động 

kinh doanh của công ty. Đồng thời thông qua các buổi tiếp xúc, các cổ đông, nhà đầu 

tư cũng tham gia đóng góp những ý tưởng, tư duy sáng tạo cho hoạt động của ISC 

đưa ISC tiếp cận gần hơn với mong muốn, kỳ vọng của các cổ đông khi đầu tư góp 

vốn vào ISC để Công ty Cổ phần chứng khoán Công nghiệp Việt Nam luôn mang lại 

lợi ích và giá trị tốt nhất cho các cổ đông, nhà đầu tư.  

Ngoài việc thực hiện công bố thông tin theo quy định của UBCKNN trên website của 

sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác, 

các thông tin về Công ty cổ phần chứng khoán Công nghiệp Việt Nam luôn được cập 

nhật và công bố kịp thời trên trang web riêng của công ty www.isc.vn 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(đã ký) 

 

 

 

TRẦN ĐỨC THUẬN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONG TV CO PHAN CHUNG KHOAN
A. A. A.

CONG NGHIEP VIET NAM• •

BAo cAo TAl cHiNH f)A f)UQ'C KIE'M ToAN

CHO NAM TAl CHiNH KET THUC T~I NGAY 31 THANG 12 NAM 2011



MVC LVC

Trang

1 BAa cAa CUA Hcn DONG QuAN TR1 1 - 2

2 BAa cAa KIEM TaAN 3

3 BANG cAN DOl KE TaAN 4-6

4 BAa cAa KET QuA HaAT DONG KINH DaANH 7

5 BAa cAa uru CHUYEN nEN T~ 8

6 BAa cAa TINH HiNH BIEN DONG VaN CHU so HO'U 9

I7 THUYET MINH BAa cAa TAl CHINH 10 - 20 r"~.'0\c
"~



CONG TV CO PHAN CHUNG KHOAN CONG NGHI~P VI~T NAM
121 Le Lqi, Qu~n 1, Thanh pho Ho Chf Minh

HQidong Quan tr] CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN CONG NGHI~P VI~ NAM (du'ai day 99i tat la Cong tv) trlnh bay bao cao
nay cunq vai bao cao tai chfnh da ducc kiem toan cua Cong ty cho narn tai chfnh ket thuc tai ngay 31 thanq 12 narn 2011.

Cong tv
Cong ty ce phan Chung khoan Cong nghi~p Vi~t Nam la cong ty co phan du'qc thanh I~p theo Giay phep hoat dQng Kinh doanh
chLtng khoan sO: 95/UBCK-GP, do Chu tich Uy ban ChLtng khoan Nha Nu'ac cap ngay 12 thang 08 nam 2008 va giay phep dieu
chinh so 225/UBCK-GP ngay 01 thanq 04 nam 2009. Cac quvet dinh dieu chinh so 294/UBCK-GP ngay 12 thang 01 nam 2010, so
339/UBCK-GP ngay 12 thang 07 nam 2010.
Heat dQng chfnh cua Cong ty la moi giai chung khoan, 1u'UkY chung khoan va tu'van dau tu'.

Cong ty co tru sd chfnh d~t tai 121 Le Lqi, Qu~n 1, Thanh pho Ho Chf Minh, dong thai cong ty co chi nhanh d~t tai 108 La Due,
Quan Hai Ba Tru'ng, Thanh pho Ha NQi.

HQi dOng Quan tr]

Thanh vien HQidong Quan tr] cua Cong ty tai ngay I~p bao cao tai chfnh bao gom:

Ong: Tran Due Thuan Chu tkh

Ong: Le Quang 5l/ Thanh vien
Ba: Nguy~n Thuv Nhu' Y Thanh vien

Ban Tong Giam aoc
Ong: Tran Due Thuan
Ong: Phan Van Tuan

Tong Giarn Doc

Giarn Doc chi nhanh Ha NQi

Ban Kiem soat

Thanh vien Ban Kiem scat cua Cong ty tai ngay I~p bao cao tai chfnh bao gom:

Ong: Le Phu'dng D~i Tru'dng ban

Ong: Phan N99c Huan Thanh vien

Cam ket cua Ban Tong Giam aoc
Ban Tong Giam doc khang dinh rang bao cao tai chinh da du'qc I~p, trlnh bay trung thuc va hop Iy tlnh hlnh hoat dQng kinh
doanh cua Cong ty tren cac khfa canh tronq yeu va theo dung cac chuan rmrc, cac che dQ ke toan ducc chap nh~n va cac quy
dinh co lien quan tal Vi~t Nam. De I~p bao cao tai ehfnh nay, Ban Tong Giarn doc du'qc yeu cau:
- Ll/a chon cac chfnh sach ke toan thfch hop va ap dunq cac chfnh sach do mQt each nhat quan:
- Du'a ra cac xet dean va u'ac tfnh mQt each hop Iy va than tronq;

- Neu r6 cac chuan rrurc ke toan ap dunq cho Cong ty co du'qc tuan thu hay khong va tat ca nhiIng sai I~eh tronq yeu so vai
nhiIng chuan rmrc nay da du'qc trlnh bay va giai thfch trong cac bao cao:

- Dam bao so sach ke toan du'qc ghi chep va 1u'Utru mQt each phu hop:

- ~p Bao cao tai chfnh tren cd sd hoat dQng lien tuc tnr khi gia thuyet Cong ty se tiep tuc hoat dQng khong can phu hop:

- Thiet I~p, thuc hi~n va duy tri h~ thong kiem scat nQi bQ nham bao v~ tai san cua Cong ty, ngan ch~n va phat hi~n cac gian
I~n va sai sot.

Ban Tong Giarn doc Cong ty cam ket vai HQi dong Quan tri rang da tuan thu cac yeu cau neu tren trong vi~ I~p Bao cao tai
chfnh va eam ket rang Cong ty se tiep tuc hoat dQng kinh doanh nhu' hi~n tai va thuc hi~n cac ke hoach phat trien kinh doanh
cua mlnh trong cac narn tai.

1



CONG TV CO PHAN CHUNG KHOAN CONG NGHI~P VI~T NAM
121 Le LQ'i,Qu~n 1, Thanh pho H6 Chi Minh

If;1iich cua cac thanh vien Ban Tong Giam Doc
Kh6ng co thanh vien Ban Tong Giarn doc nao du'Q'c thu hu'ong hay co quven thu hu'ong bat kY mQt lQ'i ich nao khac
ngoai cac lQ'i ich bao gom cac khoan tien Iu'dng, tien thu lac da nh~n hay cac khoan phai tra, phai thu cua Ban Tong
Giam doc du'Q'c trlnh bay trong bao cao tai chinh, boi mQt thoa thuan nao do duoc I~p boi CONG lY c6 PHAN CHuNG
KHOAN CONG NGHI~P vtrr NAM, cac cong ty co lien quan den Ban Tong Giarn doc hay vOi nhU'ng cong ty co lien
quan den cac lQ'i ich ve tai chinh.

51/ ki~n sau ngay ket thuc nien de}
Khong co bat kY mot nghi~p vu, mQt sl/ ki~n, mQt van de bat thu'O'ng phat sinh tir sau ngay ket thuc nien dQ den ngay
I~p bao cao nay co anh hu'ong tronq yeu den y kien cua Ban Tong Giarn doc Cong ty, den ket qua heat dQng cua Cong
ty trong narn tai chinh hi~n hanh.

Kiem toan de}c I~p
C6ng ty TNHH Kiem Toan My eM) duoc chi dinh kiem toan bao cao tai chinh cho nam tai chinh ket thuc tai ngay 31
thang 12 narn 2011 bay to nguy~n vonq du'Q'ctiep tuc thuc hi~n cong viec kiem toan cho Cong tv.

Phe duy~t Bao cao tai chinh
Chung toi phe duy~t Bao cao tai chinh kern theo cho nam tai chinh ket thuc tei ngay 31 thang 12 narn 2011. Cac bao
cao nay phan anh trung thuc va hop Iy tlnh hlnh tai chinh cua Cong ty tal ngay 31 thang 12 narn 2011, ket qua hoat
dQng kinh doanh va tlnh hlnh luu chuyen tien t~ cho nam tai chinh ket thuc cunq ngay phu hop vOi Chuan rnuc Ke
toan va H~ thong Ke toan Vi~t Nam, cac chinh sach ke toan duoc quy dinh tai Thong nr so 95/2008/TI-BTC ngay 24
thang 10 nam 2008 va cac thong tu sua dOi, bo sung co lien quan cue BQ Tai chinh ve hu'ong dSn ke toan ap dunq doi
vol Cong ty chung khoan va tuan thu cac quy dmh khac co lien quan.

ve,
"MlfL1
,

trill--..)
("t\\ ~
~

i
TP. Ho Chi Minh, ngay 25 thang 03 narn 2012

Thay m~t HQi dong Quan tr]

6ng: Tran Duc Thu~n

Chu tich

2



American Auditing
So: 201204124110/AR-AA

BAo cAo KIE'M ToAN
VE BAo cAo TAl CHiNH CHO NAM TAl CHiNH KET THUC T~l NGAY 31 THANG 12 NAM 2011 CUA

CONG TV CO PHAN CHUNG KHOAN CONG NGHI~P VI~T NAM

Kinh glli: HC;Uf)ONG QUAN TIq:

CONGTV CO PHAN CHUNG KHOAN CONG NGHI~P VI~T NAM

Chung toi d13tien hanh kiem toan Baa cao tai chfnh cua CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN CONG NGHI~P VI~ NAM, gem:
Bang can doi ke toan tal ngay 31 thanq 12 narn 2011, Baa cao ket qua boat dQng kinh daanh, Baa cao hru chuyen tien t~,
Baa cao tlnh hlnh bien dQng von chu so hO'u va Thuyet minh bao cao tai chfnh cho narn tai chfnh ket thuc tal ngay 31 thang
12 nam 2011, dLJ'QcI~p ngay 25 thanq 03 nam 2012 va dLJ'QCtrlnh bay tiJ trang 4 den trang 20.

Trach nhi~m cua Ban Tong Giam doc doi voi Bao cao tili chinh:
Ban Tong Giarn doc Cong ty chiu trach nhiern I~p va trlnh bay trung thuc va hop Iy bao cao tai chfnh cue Cong ty theo Chuan
rmrc ke toan, Che dQ ke toan daanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy d!nh phap Iy co lien quan tai Vi~t Nam. Trach nhiern nay bao
gem: thiet ke, thuc hi~n va duy trl h~ thong kiem scat nQi bQ lien quan tai vi~c I~p va trlnh bay bao cao tai chfnh khong co
cac sai sot tronq yeu do gian I~n ho~c nham ISn; chon Il/a va ap dl:Jng cac chfnh sach ke toan thfch hop: va thirc hi~n cac u'ac
tfnh ke toan hop Iy doi vai tiJng trLJ'ong hop,

Trach nhi~m cua Kiem toan vien
Trach nhi~m cua chunq toi la dua ra y kien ve Bao cao tal chinh dua tren ket qua cua cuoc kiem toano Chung toi Oa tien hanh
kiem toan theo cac Chuan rnuc Kiem toan Vi~t Nam. Cac chuan rmrc nay yeu cau chung toi phai tuan thu cac quy tik dao dtrc
nghe nqhiep, phai I~p ke hoach va thuc hi~n cong vi~c kiem toan de dat dLJ'QCsl/ dam bao hcp Iy rang Bao cao tai chlnh cua
Cong ty khong con crura dl/ng cac sai sot tronq yeu rna chLJ'adLJ'Q'cphat hi~n ra.

Cong vi~c kiem toan bao gem thuc hi~n cac thu tuc nham thu th~p clay du cac bang chUng kiem toan thich hop ve cac so li~u
va cac thuvet minh t~en bao cao tai chfnh. Cac thu tuc kiem toan dLJ'Q'clua chon dua tren xet doan chuven rnon cua kiem toan
vien ve rui ro co sai sot tronq yeu trang bao cao tai chfnh do gian I~n hay nham ISn. Khi thuc hi~n danh gia cac rui ro nay,
kiem toan vien d13xem xet h~ thong kiem saat nQi bQ cua Cong ty lien quan den vi~c I~p va trlnh bay bao cao tai chinh mQt
each trung thuc, hop Iy nham thiet ke cac thu tuc kiem toan phu hop vai tlnh hlnh thuc te, tuy nhien khong nharn rnuc dich
dLJ'ara y kien ve hi~u qua cua h~ thong kiem soat nQi bQ cua den vi, Vi~c kiem toan cung baa gom viec danh gia cac chinh
sach ke toan d13dLJ'Qcap dl,lng va tinh hop Iy cua cac LJ'actfnh quan tronq cua Ban Tong Giarn doc cling nhLJ'danh gia viec
trlnh bay tong the bao cao tai chlnh.

Chung toi tin tu'ong rang cac bang chung kiem toan rna chung toi d13thu th~p dLJ'Qcla clay du va thich hQp de lam cd so cho
chung toi dua ra y kien kiem toano

Y kien cua Kiem toan vien:
Theo y kien cua chunq toi, bao cao tai chinh d13phan anh trung thuc va hop Iy, tren cac khla canh tronc yeu tlnh hlnh tal
chfnh cua Cong ty Co phan Chung khoan Cong Nghi~p Vi~t Nam tal ngay 31 thanq 12 nam 2011, cling nhLJ'ket qua hoat
dQng kinh doanh va tlnh hlnh luu chuyen tien t~ cho narn tai chfnh ket thuc cung ngay, phu hcp vai cac Chuan muc ke toan,
H~ thong Ke toan Vi~t Nam va chfnh sach ke toan dLJ'Qcquy d!nh tal thong tLJ'so 95/2008/TI-BTC ngay 24 thang 10 nam
2008 va cac thong tLJ'sua doi co lien quan cua BQ Tai Chfnh hLJ'angdSn che dQ ke toan doi vai Cong ty chung khoan va tuan
thu cac quy d!nh co lien quan.

LEXUAN QUY
Kiem toan vien Vi~t Nam
Chung Chi KTV so 0615/KTV

LEVAN THANH
Tong Giam doc
Chung Chi KTV so 0357/KTV
TP. He Chf Minh, ngay 19 thang 04 nam 2012
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CONGTV CO PHAN CHUNG KHOANCONG NGHI~P VI~ NAM
121 LE!LQ'i,Quan 1, Thanh pho Ho Chi Minh

Mfiu so B 01-CTCK

BANG CAN aOI KE TOAN
Tai ngay 31 thanq 12 narn 2011

Do'n vi tfen t~: VND

so DAU NAMTM SO CUOI NAM

A - TAl SAN NGAN H~N
(100= 110+ 120+ 130+ 140+ 150)

100 142.481.764.369 366.359.753.688

I. Tien & cac khoan tu'dng du'dng tien
1. Ti'en

2. Cac khoan tu'o'ng du'o'ng tien

II. Cac khoan aau tu' tai chinh ng~n han
III. cac khoan phal thu ng~n han
1. Phai thu khikh hang

2. Tra tnrcc eho ngu'oi ban

4. Phai thu hoat dQng giao dich chirnq khoan
5. Cac khoan phai thu khac
IV. Hang ton kho
V. Titi san ng~n han khac

3. Thue va cac khoan khac phai thu Nha mrcc
5. Tai san ngan han khac

B - TAl SAN OAI H~N
(200=210+220+230+240+250+260)

I. Cac khoan phai thu dai han
II. Titi san co dinh
1. Tai san co dinh hU'u hinh

- Nguyen gia
- Gia tr! hao man IOy ke (*)

3. Tai san co dinh vo hinh
- Nguyen gia
- Gia tr] hao man IOy ke (*)

4. Chi phi xfiy dl/ng co' ban do dang
III. Bat dQng san aau tu'
IV. Cac khoan aau tu titi chinh dai holtn

V. Tai san dai han khac
1. Chi phi tra truce dai han

3. Tien nQPQuy hB tro thanh toan
4. Tai san dai han khac

110
111

112

120
130
131

132

135

138

140
150
154

158

V.01

V.03
VO.4

V.05

V.06

79.043.222.060
79.043.222.060

298.651.407

38.952.605

16.148.284
176.354.144

67.196.374

346.256.500
62.793.634.402

761.080.457

62.032.553.945

97.592.258.249

4.747.813.578
3.837.284.022

7.580.213.232
(3.742.929.210)

834.280.416
1.276.848.939

(442.568.523)

76.249.140

92.844.444.671
1.738.674.923

315.769.748

90.790.000.000

290.277.762.942
118.222.762.942

172.055.000.000

73.266.773.203
31.383.805

1.282.598.335

7.762.468.910

64.190.322.153

2.815.217.543
421.381.554

2.393.835.989 )

9.680.106.421 ' -<

-~
6.270.334.406 / 't-('~

5.262.638.556~. ~\~
7.532.555.959 '\':t\ -.

\ /~
(2.269.917.403) ~
1.007.695.850
1.239.077.739

(231.381.889)

3.409.772.015
2.420.490.509

989.281.506

TONGCQNGTAl SAN (270 = 100 + 200) 376.039.860.109

200

210
220

221

222
223

227

228

229

230

240
250
260
261

263

268

V.07

V.08

V.09

V.10
V.11

240.074.022.618270
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·CONG TY CO PHAN CHU'NG KHOAN CONG NGHI~P VI~T NA~1
121 LE~LQi, Quan 1, Thanh pha Ho Chi Minh

Miiu so B 01-CTCK

BANG CAN aOI KE ToAN
T;:ti ngay 31 thanq 12 narn 2011

Ddn vi tien t~: VND

so f)AU NAMNGUONVON MA SO CUOI NAMSO
A - NQ' PHAI TRA (300 = 310 + 330) 300 103.793.102.983

I. Nc;ingan han 310 103.793.102.983

1. Vay va nQ ngan han 311

2. Phai tra cho ngu'oi ban 312 723.519.495

3. Ngu'oi mua tra tien tnroc 313 2.227.544.256

4. Thue va cac khoan phai n9P Nha rurcc 314 V.12 905.646.599

5. Phai tra ngu'oi lao o9n9 315 264.675.211

6. Chi phi phai tra 316 V.13 58.000.000

8. Cac khoan phai tra, phai n9P ngan han khac 319 V.14 98.145.686.385

9. Phai tra hoat o9n9 giao dlch chung khoan 320 V.15 1.293.265.999

10. Phai tra h9 co tire, gac va lai trai phieu 321 (14.000)

12. Quy khen thuonq, phuc IQi 323 174.779.038

II. Nc;idiJi han 330

B - VON CHU SO HO'u 400 136.280.919.635

Von chu sa hU'u 410 136.280.919.635

1. Van claU tu' cua chu so hCi'u 411 135.000.000.000

2. Th~ng du'van co phan 412 10.584.000.000

10. LQi nhu~n sau thue chu'a phan phai 420 (9.303.080.365)

TONG CQNG NGUON VON (440 = 300 + 400) 440 240.074.022.618

229.062.789.632

229.062.789.632

68.000.000.000

4.774.866.463

161.978.000

514.278.311

1.538.603.433

68.833.333

153.785.062.316

219.167.776

146.977 .070.477

146.977 .070.477

135.000.000.000

10.584.000.000

1.393.070.477

376.039.860.109 .' 7"u.
".
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CONGTY CO PHAN CHUNG KHOANCONGNGHI~P VI~T NAM
121 U~ LQ'i,Qu~n 1, Thanh phO' Ho Chi Minh

M~u so B 01-CTCK

BANG CAN eOI KE ToAN
T<:lingay 31 thanq 12 narn 2011

CACCHi TIEU NGoiu BANGcAN £>01KETOAN

6. ChLi'ng khoan luu IcY
Trong d6:

6.1- ChLi'ng khoan giao djch

6.1.2- CK giao dich cua khach hang trong nucc
6.2- ChLi'ng khoan tam ngU'ng giao dich (GO)

6.3- ChLi'ng khoan cam co

6.3.2. CK earn cO'cua khach hang trong nucc

6.4- 'ChLi'ng khoan tarn gill

6.5- ChLi'ng khoan cho thanh toan

6.5.2. CK cho thanh toan khach hang trong ruroc
6.6- ChLi'ng khoan phong tea cho rut

6.7- ChLi'ng khoan cho giao dich

6.9- ChLi'ng khoan sira IBi giao dlch
7. ChLi'ng khoan luu ky cong ty d~i chung chu'a
niem yet

Trong do:

7.1- ChLi'ng khoan giao dich

7.2- ChLi'ng khoan tam ngU'ng giao dich

7.3- ChLi'ng khoan cam co

7.4- ChLi'ng khoan tarn gill

7 .5- ChLi'ng khoan cho thanh toan

7.6- ChLi'ng khoan phong tea cho rut

7.7- ChLi'ng khoan sLi'a IBi giao dlch

8. ChLi'ng khoan chu'a hru IcY cua khach himg

9. ChLi'ng khoan chu'a luu IcY cua cong ty chLi'ng
khoan

10. ChLi'ng khoan nh~n uy thac dau gia

Ddn vi tfen t~: VND

MA TM SO CUOI NAM so £>AUNAMso
006 455.980.858.900 1.013.091.594.200

007 325.730.445.900 834.827.053.200

009 325.730.445.900 834.827.053.200

012

017 128.220.000.000 163.042.960.000

019 128.220.000.000 163.042.960.000

022

027 2.030.413.000 15.221.581.000

029 2.030.413.000 15.221.581.000

032

037

047

050

051

056

061

066

071

076

081

082

083

084

cec thuyet minh dtnn kern !iJ mpt bp ph~n khong tach rifi ais baa ceo tJi ch/nh.

Nguy~nXuan Tru'ong

Ke Toan Tru'ong

TP. Ho Chi Minh, ngay 25 thanq 03 narn 2012
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CONG TV CO PHAN CHU'NG KHOAN CONG NGHI~P VI~T NAM
121 Le LQi, Qu~n 1, Thanh pho He Chi Minh

Mauso B 02-CTCK

BAO cAo KET QuA HO~T e¢NG KINH DOANH
Nam 2011

Ddn vi ti'en t~: VND

CHi TIEU MASO TM NAM NAY NAM TRU'6'C

1. Doanh thu 01 VI.01 6.654.387.421 23.635.508.628
Trona do

Doanh thu hoat di?ng moi gioi chUng khoan 01.1 2.618.358.433 15.296.468.691
Doanh thu dau tu' chUng khoan, g6p von 01.2

Doanh thu bao lanh phat hanh chUng khoan 01.3

Doanh thu d~i Iy phat hanh chltng khoan 01.4

Doanh thu hoat di?ng hi van 01.5 185.909.091 1.665.454.546

Doanh thu luu kY chirnq khoan 01.6

Doanh thu hoat di?ng uy thac dau gia 01.7

Doanh thu cho thue sU dl,mg tai san 01.8

Doanh thu khac 01.9 3.850.119.897 6.673.585.391
2. Cac khoan qiarn tnr doanh thu 02
3. Doanh thu thuan ve hoat dQng kinh doanh

10 6.654.387.421 23.635.508.628
(10 = 01- 02)

4. Chi phi hoat dQng kinh doanh 11 VI.02 7.108.163.240 14.040.439.679

5. LQinhu~n gQP cua hoat dQng kinh doanh 20 (453.775.819) 9.595.068.949
(20 = 10 - 11)

6. Chi phi quan Iy doanh nghi~p 25 VI.03 10.385.262.821 9.307.128.952 ~,
7. LQi nhu~n thuan tU' hoat dQng kinh doanh

30 (10.839.038.640) 287.939.997 '~~l(30 = 20 - 25) .' ....•.•
z

8. Thu nh~p khac 31 957.535.243 969.557.492 "h/1·'1;
9. Chi phi khac 32 512.046.078 71.014.468 I••.;,.

. ~ ~
10. LQi nhu~n khlle (40 = 31 - 32) 40 445.489.165 898.543.024 §~
11. Tong IQi nhu~n ke toan truoe thue (10.393.549.475) 1.186.483.021 l~'
(50 = 30 + 40)

50 li ~Ii
~ £.11 ~

12. Chi phi Thue TNDN hi~n hanh 51 ;';;;'1.'
"\13. Chi phi Thue TNDN hoan I~i 52
,1 .. J

/,~
14. LQinhu~n sau thue thu nh~p doanh 60 (10.393.549.475) 1.186.483.021
nghi~p (60 = 50 - 51 - 52)
15. Uii cd ban tren co phieu (*) 70 (754) 90

cae thuyet minh dinh kem fa m9t b9 ph~n khOng tach rifi cua baa ceo tai dunt:

TP. He Chi Minh, ngay 25 thanq 03 narn 2012

Nguy~n Xuan Truong

Ke Toan Truong

Tran Due Thu~n

Tong Giam Doc
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CONG TV CO PHAN CHU'NG KHOAN CONG NGHI~P VIfr NAM
121 U~ LQ'i,Quan 1, Thanh pho Ho Chi Minh

M~u so B 03-CTCK

BAo cAo LlJ'UCHUYE'N TIEN T~
(Thea pht/dng pMp giiJn tiep)

Nam 2011
Don vi ti'en t~: VND

CHi TIEU NAM TRU'acMA TMs6

01

02

06

08

09

10

11

12

13

14

15

16

20

NAM NAY

I. LU'UCHUYEN TIEN TU' HO~T f)QNG KINH DOANH

1. lQi nhuijn tru'oc thue'

- Khau hao tai san co dinh

- Chi phi lai yay

2. lQi nhuijn tu hoat dQng kinh doanh tru'oc thay
doi von luu dQng
- (Tang)/giam cac khoan phai thu

- (Tang)/giam hang ton kho, dau tu' ngan han

- Tang/(giam) cac khoan phai tra (kh6ng ke lai yay
phai tra, thue thu nh~p doanh nghi~p phai n9P)

- (Tang)/giam chi phi tra tnroc

- Ti'en lai yay da tra

- Thue thu nh~p doanh nghi~p da n9P

- Tien thu khac tLt hoat d9n9 kinh doanh

- Tien chi khac cho hoat d9n9 kinh doanh

Lu'uchuyen tien thuan tu hoat dQng kinh doanh

(10.393.549.475)

1.684.198.441

3.937.408.504

(4.771.942.530)

74.938.498.569

(346.256.500)

(58.095.088.232)

681.815.586

(3.268.121.470)

(18.664.489)

174.779.038

(152.367.883.241)

(143.072.863.269)

1.186.483.021

1.488.553.273

2.675.036.294

(9.697.823.852)

36.627.643.626

329.234.239

(544.308.107)

II. uruCHUYEN TIEN TU' HO~T f)QNG f)AU nr
29.389.782.200

1. Tien chi de mua sam, xay dljng TSCD va cac
tai san dai han khac
Lu'uchuyen tien thuan tu hoat dong dau tu'

21 (161.677.613)

(161.677.613)

(1.036.460.706)

(1.036.460.706)30
III. lU'U CHUYE'NTIEN TU' HO~T f)QNG TAl CHiNH
1. Tien thu tir phat hanh co phieu, nh~n von g6p cua
chu sd hG'u

3. Tien yay ngan han, dai han nh~n ducc 33
4. Tien chi tra no goc yay 34

Lu'uchuyen tien thuan tu hoat dQng tai chinh 40

31

(68.000.000.000)

(68.000.000.000)

110.584.000.000

140.150.000.000
(83.080.000.000)

167.654.000.000

Lu'uchuyen tien thu'an trong IcY (50 = 20+30+40) 50 (211.234.540.882) 196.007.321.494
Tien va tu'dng du'dng tien Oau IcY 60
Anh hu'dng cua thay doi tV gia hoi doai guy doi ngoai te 61

290.277.762.942 94.270.441.448

Tien va tu'dng du'dng tien CUO! ky (70 =50+60+61) 70 79.043.222.060 290.277.762.942

cac thuyet minh dlnh kem !iJ mot b9 ph~n khOng tach rifi aie baa ceo tai ch(nh.

NguySn Xuan Tru'ong

Ke Toan Tru'ong

Tran f)U'cThuijn

Tong Giam f)oc

8
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CONG TV CO PHAN CHUNG KHOAN CONG NGHI~P VI~T NAM
121 Le LQ'i, Qu~n 1, Thanh ph5 Ho Chi Minh

M~u so B OS-CTCK

BAO cAO ris« HiNH BIEN D9NG VON CHU sir Hilu

Nam2011

DVT:VND
so du' Oau ky SOtang/giam So du' cuo. ky

Chi tieu
Thuyet Nam tru'oe Nam nay

minh Nam tru'oe Nam nay Nam tru'oe Nam nay
Tang Giam Tang Giam

1. Von (j'au tu' cua ehu so hU'u 35.000.000.000 135.000.000.000 100.000.000.000 - 135.000.000.000 135.000.000.000

2. Th~ng du'von co phan 10.584.000.000 10.584.000.000 - 10.584.000.000 10.584.000.000

3. Von khac cua chu so hU'u - -
4. Co phieu quy - -
5. Chenh I~eh danh gia lal tai san - -
6. Chenh I~eh tV gia hoi doai - -

7. QUy dau nr phat trien - -
8. Quy dlj phong tai chinh - -
9. Cac quy khac thuQc von ehu so hU'u - -

10. LQi nhu~n ehu'a phan phoi 206.587.456 1.393.070.477 1.186.483.021 (10.393.549.475) (302.601.367) 1.393.070.477 (9.303.080.365)

Tong cQng 35.206.587.456 146.977.070.477 111.770.483.021 - (10.393.549.475) (302.601.367) 146.977.070.477 136.280.919.635

~inh, y~~ t~n nilo - or
o . C6NG~t c,!3~1~'~~I'\':

q) CON~'~:i" !f)c::.. VIE.N A~
';X '~:

~o~~J.l ~

I
Nguy~n Xuan Tru'ong

Ke Toan Tru'ong

Tran f)ue Thu~n

Tong Giam f)oe
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CONG TV CO PHAN CHUNG KHOAN CONG NGHr~p VI~T NAM
121 Le LQ'i,Qu~n 1, Thanh pho Ho Chi Minh

M~u so B 09-CTCI(

Thuyet minh nay ta m9t b9 ph~n kh6ng the'tach rot vrJi b:fo ceo tai chfnh cJt/p'cdfnh kern

THUYET MINH sAo cAo Tiu cHINH
Cho narn tai chmh k8't thuc tai ngay 31 thanq 12 narn 2011

I

1

f)~C mEM HO~T f)QNG CUA DOANH NGHI~P

Hinh thuc so hU'uvon
Conq ty Co phan ChLtng khoan Conq nghi~p Vi~t Nam la cong ty co phan du'Q'cthanh I~p theo Giay phep hoat d9n9 Kinh
doanh chLtng khoan so: 95/UBCK-GP, do Chu tich Uy ban ChLtng khoan Nha Nu'dc cap ngay 12 thilng 08 nam 2008 va
giay phep di'eu chinh so 225/UBCK-GP ngay 01 thang 04 narn 2009.

Cong ty co tru so chlnh d~t tal 121 Le LQ'i,Qu~n 1, Thanh pho Ho Chi Minh, dong thai cong ty co chi nhanh d~t t<;li108
La Duc, Qu~n Hai Ba Tru'ng, Thanh pM Ha N9i.

Linh vue va nganh nghe hoat dQng

Linh vue kinh doanh: Kinh doanh chLtng khoan

Nganh nghe kinh doanh

- Moi gidi chLtng khoan

- Tu'van dau tu chLtng khoan

- uru kY ChLtng khoan

Von dieu I~ 135.000.000.000 VND

2

a.

b.

II

1

NAM TAl CHiNH, f)aN V! T1EN T~ sl1 Dl,ING TRONG KE TOAN
Nam tai chinh

Nam tai chlnh cua COng ty bat GaU tlt ngay 01 thanq 01 va ket thuc vao ngay 31 thanq 12 hang narn.

2 f)dn V! tien t~ 5(( d~ng trong ke toan:

Ddn vi tien t~ sLt dunq trong ke toan: Dong Vi~t Nam (VND)

III CHUAN Ml/C VA CHE f)Q KE TOAN AP Dl,ING

1 Che dQ ke toan ap d~ng:

Bao cao tai chfnh cua Cong ty du'Q'ctrlnh bay bang dong Vi~t Nam "VND" phu hop vdi H~ thong ke toan Vi~t Nam, chlnh
sach ke toan ducc quy dinh tal thong nr so 95/2008/TI-BTC ngay 24 thang 10 narn 2008 va cac thong tu sua doi co lien
quan cua B9 Tai Chlnh hu'dng d§n che d9 ke toan doi vdi Cong ty chimq khoan va cac Chuan muc Ke toan Vi~t Nam do
B9 Tai chlnh ban hanh theo:

~ Quyet dinh so 149/2001/QD-BTC ngay 31 thang 12 narn 2001 ve viec ban hanh bon Chuan rnuc ke toan Vi~t Nam
(DQ't 1);

~ Quyet dinh so 165/2002/QD-BTCngay 31 thang 12 nam 2002 ve vi~c ban hanh sau Chuan muc ke toan Vi~t Nam
(DQ't 2);
~ Quyet dinh so 234/2003/QD-BTC ngay 30 thang 12 nam 2003 ve vi~c ban hanh sau Chuan rnuc ke toan Vi~t Nam
(DQ't 3);
~ Quyet dinh so 12/2005/QD-BTC ngay 15 thanq 02 nam 2005 ve vi~c ban hanh sau Chuan rrurc ke toan Vi~t Nam (DQ't
4); va
~ Quyet dinh so 100/2005/QD-BTC ngay 28 thanq 12 nam 2005 ve viec ban hanh bon Chuan muc ke toan Vi~t Nam
(DQ't 5).

Bang can doi ke toan, bao cao ket qua hoat d9n9 kinh doanh, bao cao tlnh hlnh bien d9n9 von chu so hiiu, bao cao hru
chuyen tien t~ va cac thuyet minh bao cao tai chlnh ducc trlnh bay kern theo, vi~c su' dunq cac bao cao nay khong denh
cho cac doi tu'Q'ng khong duoc cung cap cac thong tin ve cac thu tuc, nguyen tac, thong I~ ke toan Vi~t Nam va hen nlta
khong ducc chu dinh trinh bay tlnh hlnh tai chinh, ket qua hoat d9n9 kinh doanh va luu chuyen tien t~ theo cac nguyen
tac va thong I~ ke toan ducc chap nh~n r9ng rai a cac nt/de va lanh tho ngoai Vi~t Nam.

2 Tuyen bo ve vi~c tuan thai Chuan ml!c ke toan va che dQ ke toan
Ban Tong Giarn Doc dam bao da tuan thu Gay du yeu cau cua cac Chuan rrurc ke toan va h~ thong ke toan ap dunq cho
cac Cong ty chLtng khoan,
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M~u so B 09-CTCK

Thuyet minh nay!iJ mot br ph?n kh6ng the'tach rot vcfi beo ceo tai ch/nh du'c;fcd/nh kem

3 Hinh thU'e so ke toan ap dl;lng: Nh~t kY chung

IV cAc CHINH SACH KE TOAN AP DI,JNG

1 Cae thay doi trong cac ehinh sach ke toan va thuyet minh

Cac chinh sach ke toan cua Cong ty su' dunq de I~p cac bao cao tai chinh narn nha't quan vai cac chinh sach da ducc su'
dl:mg de I~p cac bao cao tai chinh cac narn tnrcc, nqoai tnr vi~c trlnh bay bao cao tai chinh va thuyet minh bao cao tai
chinh theo hu'ang dan tal Thong tu 162j201OjTI-BTC ngay 20 thanq 10 nam 2010 ve viec hu'ang dan sua dei be sung
Thong tu 95j2008jTI-BTC ngay 24 th-ang 10 nam 2008 ve viec hu'ang dan ke toan ap dunq d5i vai Cong ty chung
khoan, Do thong tu' s5 162j201OjTI-BTC khong yeu d3U ap dunq hoi t5, dong thai, theo hu'ang dan cua Thong tu s5
20j2006jTI-BTC cua B9 Tai chinh ngay 20 thang 3 nam 2006 hu'ang dan thuc hi~n chuan rnuc ke toan s5 29 - "Thay
doi chfnh sach ke toan, u'ac tinh ke toan va cac sai sot", viec thay doi chfnh sach ke toan do ap dl:mg ran dau cac quy
dinh cua phap lu~t ho~c chuan rnuc ke toan, che d9 ke toan khonq yeu cau viec deu chinh hoi t5 nen s5 li~u Oau ky tren
cac bao cao tal chinh kern theo khonq bao gom deu chinh neu tren.

2 Tien va tlidng dlidng tien
Tien va cac khoan tu'dng du'dng tien bao gom tien m~t tai quy, tien gUi ngan hang, tien gUi cua nha dau tu've giao dich
chung khoan, tien gUi cua ngu'ai uy thac Oau tu', cac khoan dau tu ngan han co thai han g5c khong qua ba thanq, co
tinh thanh khoan cao, co kha nang chuven doi d§ dang thanh cac 1u'Q'ngtien xac dinh va khong co nhieu rui ro trong
chuyen doi thanh tien.

Tien va cac khoan tu'dng du'dng tien cling bao gom cac khoan tien gUi de kinh doanh chung khoan cua cac nha Oau tu,

3 Cae khoan phal thu

Cac khoan phai thu du'Q'cghi nhan ban Oau theo gia g5c va luon phan anh theo gia g5c trong thai gian tiep theo.

Cac khoan phai thu du'Q'cxem xet trich I~p du' phonq rui ro thee tuoi no qua han cua khoan no ho~c theo ton that du
kien co the xay ra trong tnJang hcp khoan no dura den han thanh toan nhu'ng to clurc kinh te lam vao tinh tranq pha
san ho~c dang lam thu tuc giai the; ngu'ai no mat tkh, bo tr5n, dang b] co quan phap lu~t truy t5, giam giil, xet xu,
dang thi hanh an hoac chet,

Chi phi du phonq phat sinh du'Q'chacb toan vao "Chi phi quan Iy doanh nghi~p" trong kY. D5i vai cac khoan nQ'phai thu
qua han thi rmrc trich du phonq rui ro theo huang dan cua thong tu s5 228j2009jTI-BTC do B9 Tai chinh ban ngay 07
thanq 12 narn 2009 nhu' sau:

Thai gian qua h{Jn

TLt tren sau (06) thanq den du'ai mot (01) nam

TLt tren m9t (01) narn den du'ai hai (02) narn

TLt tren hai (02) narn den du'ai ba (03) nam

TLt tren ba (03) nam

M(/c tr/ch du' phcing

30%

50%

70%

100%

4 Nguyen tae ghi nh~n va khau hao tai san eo dinh (TSCf»

Vi~c quan Iy va trfch khau hao tai san c5 dinh ducc thuc hi~n theo thong tu 203j2009jTI-BTC ngay 20 thang 10 narn
2009, CI,Jthe nhu' sau:

TSCf) hii'u hinh:

Nguyen tac ghi nh~n TSCDhilu hinh

Tai san c5 dinh hiru hinh du'Q'Cthe hien theo nquyen gia tnr di gia tri hao man luy ke.

Nguyen gia tai san c5 dinh hU'u hinh bao gom gia mua va nhilng chi phi co lien quan true tiep den vi~c du'a tai san vao
hoat d9n9. Cac chi phi mua sarn, nang cap va doi mai tai san c5 dinh du'Q'c tinh vao gia tri tai san, chi phi bao trl sua
chila du'Q'c tfnh vao bao cao ket qua hO<:ltd9n9 kinh doanh trong kY. Khi tai san du'Q'c ban hay thanh Iy, nguyen gia va
gia tri hao man luy ke du'Q'cxoa so va bat ky cac khoan lai (10) nao phat sinh do thanh Iy tai san deu du'Q'ch<:lchtoan vae
bao cao ket qua hO<:ltd9n9 kinh doanh trong kY.

a
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Phu'dng phap khau hao TSCDhiiu hinh

Khau hao tai san co dinh du'Qc trich theo phu'ong phap du'ang thang. Thai gian khau hao duoc u'ac tinh nhu' sau:

Loai TSCf) ThO'igian (ruim)

Nha ora v~t kien true Khong co

May rnoc thiet b! 2 - 8 nam

Phu'ong tien v~n tai, truyen dSn . Khong co

Thiet b], dunq cu quan Iy 2 - 8 nam

b TSCf) vo hinh:

TSCD va hinh bao gom phan rnern giao dich Live trade va chi phi thiet ke trang web ISC.

Thai gian khau hao la 07 - 08 narn.

Ke toan cac khoan d'au tu' tai chinh

Theo thong tir 95/2008/TT-BTC cho phep cac cong ty chirnqkhoan thuc hienhach toan ke toan cac khoan dau tu chung
khoan theo mQt trong hai nguyen mc la gia goc ho~c gia tri hop IY. Theo do, COng ty di'i It/a chon phucnq phap gia goc
de ghi nhan cac khoan Oau tu chung khoan.

f)au tu' tai chinh ngan han

Dau tu ngan han la nhU'ng chung khoan giU' cho rnuc dfch kinh doanh ducc ghi nhan theo gia goc vao ngay giao dlch va
luon duoc phan anh theo gia goc trong thai gian nam giU' tiep theo.

Li'ii du' thu nh~n du'Qc trong kY du'Qc ghi nh~n qiarn gia van chung khoan doi vai khoan li'ii dOn tfch truoc ngay mua va
ghi nh~n tang doanh thu Oau tu'doi vai phan li'ii ke tu ngay mua.

Cac khoan chung khoan nay du'Qc xem xet kha nang qiam gia tai thai diem I~p bao cao tai chinh. Dau tu' tai chinh ngan
han du'Qc I~p du' phong khi gia tri ghi so Ian hon gia tr] th! tnronq. Dt/ phong qiarn gia du'Qc ghi vao bao cao ket qua
kinh doanh tren khoan rnuc "Chi phi hoat dQng kinh doanh".

Dlf phong giam gia ({au tu' chU'ng khoan

Du' phonq giam gia chunq khoan du'Qc I~p cho tung loai chung khoan ducc mua ban tren th! tru'ang va co gia tr] th!
tru'ang thap hen gia tri ghi so.

Gia tri th! tru'ang cua chung khoan van niern yet du'QCxac dinh la tren co so gia khop I~nh (gia blnh quan doi vai cac co
phieu nem yet tren So giao dich chCtng khoan Ha NQi, gia dong ora doi vai So giao dich chung khoan Thanh pho Ho Chi
Minh) tai ngay 30 thanq 12 narn 2011.

Doi vai cac chung khoan van cua cac cong ty chu'a niem yet tren th] tru'ang chCtng khoan nhu'ng di'i dang kY giao dich
tren tb] tru'ang giao dich cua cac cong ty di,li chunq chu'a niern yet (UPCoM) thl gia tri th] tru'ang ducc xac dinh la gia
giao dich binh quan tren h~ thong ti,li ngay I~p du' phone,

Doi vai cac cturnq khoan van cua caccong ty chu'a dang kY giao dich tren thi tnronq giao dich cua cac cong ty di,li chunq
chu'a ruern yet (UPCoM) thl gia tri th] tru'ang du'Q'cxac d!nh la gia trung binh tren co so tham khao bao gia ducc cung
cap bai toi thieu ba (03) cong ty chung khoan co quy mo Ian va uy tin tren thi tru'ang chung khoan. Cac chunq khoan
khong co gia tham khao tir cac nguon tren se duoc phan anh theo gia goc.

Cac hQp aong mua l;;tiva ban l;;ti
NhU'ng chung khoan ducc mua dong thai eam ket se ban li,li vao mot thai diem nhat dinh trong tu'ong lai (cac hop dong
ban lai) khong duoc ghi tang tren bao ceo tal chinh. khoan tien thanh toan theo thoa thuan nay du'Q'cghi nhan nhir mQt
tai san tren bang can doi ke toan va phan chenh I~ch giU'a gia ban va gia mua du'Qc phan bo theo phuonq phap du'ong
thang vao ket qua hoat dQng kinh doanh trong suot thai gian hi~u luc cua hop dong theo li'ii suat tren hop dong. Doi vai
cac eam ket qua han, phan chenh I~ch nay khong du'Q'cdu' thu va du'QCghi nh~n vao bao cao ket qua hOi,lt dQng kinh
doanh khi Cong ty tht/c nh~n.

NhU'ng chung khoan du'Qc ban dong thai eam ket se mua li,li vao mQt thai diem nhat d!nh trong tu'ong li,li (cac hQ'p dong
mua li,li) vSn du'Qc ghi nh~n tren bao cao tai chinh ..Khoan tien nh~n du'Q'ctheo thoa thu~n nay du'Q'cghi nh~n nhu' khoan
nQ phai tra tren bang can doi ke toan va phan chenh I~ch giU'a gia ban va gia mua du'Qc phan bo theo phu'ong phap
du'ang thang vao ket qua hOi,lt dQng kinh doanh trong suot thai gian hi~u hfC cua hQp dong theo li'ii suat tren hQ'pdOng.

5

-
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7 Nguyen t~c ghi nh~n va phan bo chi phi tra tru'oc dai han

Chi phi tra truce dai han bao gom cac khoan ve v~t dunq van phonq, trang tri, cai tao nQi that van phonq, h~ thong
rnanq. Cac khoan chi phi nay dlfqc phan bo d'an tir hai (02) thang den sau mlfdi (60) thanq vao ket qua hoat dQng kinh
doanh trong kY.

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

Chi phi phai tra duoc ghi nh~n dira tren cac lfac tinh hop Iv ve so tien phai tra cho cac hang hoa, dich vu da su' dunq
trang kY khong phu thuQc VaGviec Cong.ty da nhan dlfqc hoa don cua nha cung cap hay chL1a.

9 Trich I~p quy dlf phong tnj cap thai vi~c va bao hiem thil't nghi~p

QuY trc cap thoi viec va bao hiem that nqhiep dlfqc tinh toan va trich lap theo Lu~t Bao Hiem Xa HQi va cac van ban
hlfang dan hi~n hanh,

10 Nguyen t~c ghi nh~n doanh thu
Doanh thu ducc ghi nh~n khi Cong ty co kha nang nh~n diroc cac Ic;li ich kinh te co the xac drnh duoc mQt each chik
chan, Cac dieu kien ghi nh~n cu the sau day cGng phai duoc dap ling khi ghi nhan doanh thu:

Doanh thu host c!9ng moi gkji chung khoen

Doanh thu tir hoat dQng moi giai chllng khoan duoc ghi nh~n trong bao cao ket qua hoat dQng kinh doanh khi giao dich
chllng khoan ducc thuc hien.

Doanh thu host c!9ng c!au tu' chung khoan

Doanh thu tLt hoat dQng dau nr chllng khoan dlfc;lCxac dinh dua tren rmrc chenh I~ch gia ban va gia yon blnh quan cua
chllng khoan,

Co'tifc

Doanh thu dlfqc ghi nh~n khi quven duoc nh~n khoan thanh toan co tire cua Cong ty duoc xac I~p.

Thu nh~p /ai

Doanh thu dlfc;lc ghi nh~n khi tien lai phat sinh tren co so don tich (co tinh den Ic;litire ma tai san dem 19i) tnr khi kha
nang thu hoi tien lai khong chac chan,

Doanh thu cung cap djch V?/

Khi co the xac dinh ducc ket qua hop dong mQt each chac chan, doanh thu se dlfqc ghi nhan dua VaG rmrc dQ hoan
thanh conq viec,

Neu khong the xac dinh dlfqc ket qua hop dong mQt each chac chan, doanh thu se chi dlfc;lc ghi nh~n a rmrc co the thu
hoi duoc cua cac chi phi da ducc ghi nhan,

11 Cac ben lien quan

Dlfc;lc coi la cac ben lien quan la cac doanh nghi~p - ke ca cong ty me, cong ty con - cac ca nhan, true tiep hay gian tiep
qua mQt ho~c nhieu trung gian, co quyen kiem soat Cong ty ho~c chiu su' kiem scat cua Cong ty, ho~c cung chung su'
kiem soat vai Cong ty. Cac ben lien ket, cac ca nhan nao true tiep ho~c gian tiep nam quven bieu quyet cua Cong ty rna
co anh hlfang dang ke doi vai Cong ty, nhG'ng crurc trach quan Iv chu chot nhu' qiarn doc, vien chuc cua Cong ty, nhG'ng
thanh vi en than can trong gia dinh cua cac ca nhan ho~c cac ben lien ket nay hoac nhG'ng cong ty lien ket vai cac ca
nhan nay cGng ducc coi la ben lien quan.

Trang viec xem xet moi quan h~ cua tLtng ben lien quan, ban chat cua moi quan h~ dlfqc chu V chtr khong phai chi la
hlnh thuc phap Iv.
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'. ; V· . THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN M\Je TRINH BAy TRONG BANG CAN f>OI KE ToAN

Ddn vi ti'en t~: VND

1 Tien va cac khoan tu'dng du'dng tien

SO CUOI NAM

- Tien m~t tai quy

- Tien gill ngan hang

Trang do:

Tien ky quy ass nhiJ dau ur
- Tien gill thanh toan bu tru' giao dich chung khoan

- Cac khoan tu'dng du'dng tien

70.332.283.336

8.710.938.724

Tii'ngc9n9

2 Gia tr] khoi Iu'Qng giao dich thLfe hi~n trong nam

79.043.222.060

CHi TlEU

KhOi 1u'(1ng giao djch
thlfC hi~n trong nam

a. Cua eong tv chung khoan

- ce phieu

- Trai phieu

b. Cua nha cfau tu'

- Co phieu

- Trai phieu

94.464.972

Tii'ngc9ng 94.464.972

3 Tinh hinh cfau tu' tai ehinh

SO CUOI NAM

I. Chung khoan thu'dng mal

II. Chung khoan eJautu'

1. Chung khoan sjin sang de ban

- Co phieu

Solu'<;1ng

Gia tri theo so ke toan

Tang f(giilm) so voi gia thi tru'ong

Tong gia tri theo gia thi tru'ong

2. Chung khoan nam gill den ngay dao han

III. f>au tu' g6p von

IV. f>au tu' tai ehinh khac

4 Cae khoan phai thu

Chi tiet phi, luc 01

14

SO f>AU NAM

68.718.495.350

49.504.267.592

172.055.000.000

290.277.762.942

Gia tr] khol 1u'(1nggiao
dich thlfc hi~n trong

nam

1.425.370.295.819

1.425.370.295.819 -
1~

E.:,)

r*~
;~

d-

SO f>AU NAM

:.r~\ ..0,.
,:::
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5 Thue va cac khoan khac phai thu Nha nu'oc

SO CUOI NAM so t>AU NAM
Thue thu nh~p doanh nghi~p n9P thua

Thue GTGT n9P du'

Thue thu nh~p ca nhan

Thue khac

190534.133

494.506.218

171.869.644

136.143.948

36.327.856

77.040.10676.040.106

Tangc~ng 761.080.457 421.381.554

6 Tai san ngan helmkhac

SO CUOI NAM so t>AU NAM

- T<;Im Ctng

+ Pharn Thanh Hu'ng

+ Nguyen Xuan Tnronq

+ Tran Th] Blch Hanh

+ Khac

- Ky quy, ky cucc ngan han

+ f)~t CQC the Taxi

+ f)~t CQC cac hop dong rnoi giai CK OTC

Tangc~ng

749.272.371 2.385.836.289

700.000.000

705.736.999

125.371.202

854.728.088

7.999.700

7999.700

5.736.999

67139.854
676.395.518

61.283.281.574

7999.700

61.275.281.874

62.032.553.945 2.393.835.989

7 Tinh hinh tang giam tai san co dinh hii'u hinh

Chitieu Nha eita v~t Phu'dng ti~n
May moc thie't b!

Thiet b] dt.Jng et.J
TSCf) khae Tong cQng

kien true v~n tai quanly

NGUYENGIA

Sof)au Nam - 1.266.542.531 6.090.244.428 175.769.000 7.532.555.959

- Mua trong nam 47.657.273 47.657.273

SOCUOI Nam - - 1.314.199.804 6.090.244.428 175.769.000 7.580.213.232

HAO MON LOy KE'

Sof)au Nam 274.354.541 1.911.340.217 84.222.645 2.269.917.403

- Khau hao
trong narn

230.293.411 1.211.917.567 30.800.829 1.473.011.807

SOCUOI Nam - - 504.647.952 3.123.257.784 115.023.474 3.742.929.210

GIA TR! CON ~I
So f)au Nam - - 992.187.990 4.178.904.211 91.546.355 5.262.638.556

SOCUOI Nam - - 809.551.852 2.966.986.644 60.745.526 3.837.284.022

8 Tinh hinh tang giam tai san co dinh vo hinh

Chitieu Web ISC Phan mem giao d!eh Tong cQng

NGUYENGIA
So cfilu nam 561.038.400 678.039.339 1.239.077.739

- tl1ua trong narn - 37.771.200 37.771.200

So euOi nam 561.038.400 715.810.539 1.276.848.939
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CONG TV CO PHAN CHUNG KHOAN CONG NGHI~P VI~T NAM
121 U~LQ'i,Quan 1, Thanh pho Ho Chi Minh

M~u so 8 09-CTCK

Thuyet minh nay /J m9t b9 pMn kh6ng the'tach rO'i v6'i baa ceo tai chlnh dllf;fc dlnh kem

HAO MON LOy Ki'

S5~u nam 64.285.650 167.096.239 231.381.889

- Khau hao trong narn 70.129.800 141.056.834 211.186.634

SO'cuOi nam 134.415.450 308.153.073 442.568.523

GIA TR! CON ~I
S5aau nam 496.752.750 510.943.100 1.007.695.850

s5cuol nam 426.622.950 407.657.466 834.280.416

9 Chi phi tra tru'oc dai han

Chi phi So d'iiu nam Tang trong ki Ket chuyen vao chi So cuoi narnphi SXKD trong ki

Chi phi tra truce 2.420.490.509 1.026.387.636 1.708.203.222 1.738.674.923

Tii'ngc9ng 2.420.490.509 1.026.387.636 1.708.203.222 1.738.674.923

10 Tien nQp quy hB trQ thanh toan SO CUO! NAM SO t>AU NAM

Tien ni?p ban Oau 120.000.000 240.000.000

Tfen ni?p bo sung 67 704.504.698

Tien lai phan bo trong narn 195.769.681 44.776.808

To'ngc9n9 315.769.748 989.281.506

11 Tai san dai han khac SO CUO! NAM SOOAU NAM

Ky quy, ky cuoc dai han 90.790.000.000 -

~
+ Ky quy cac hop dong moi gioi CP OTC 90.790,000.000 - ~.t

To'ngc9ng 90.790.000.000 - :S'y
12 Thue va cac khoan phai nQPnha nu'oc

11(1u/fA
SO CUO! NAM SOOAU NAM ."!~

Thue thu nh~p ca nhan 905.646.599 514.278.311 ;~
-~~~

To'ngc9n9 905.646.599 514.278.311 '1~

Cac bao cao thue cua Cong ty se chiu su kiem tra cua co quan thue, Do viec ap dunq lu~t va cac quy dlnh ve thue doi
voi nhieu I09i giao dich khac nhau co the diroc giai thich theo nhieu each khac nhau, d~n den so thue diroc trlnh bay
tren bao cao tai chinh co the bl thay doi theo quyet dinh cuoi cung cua co quan thue.

13 Chi phi phai tra
SO CUO! NAM SOOAU NAM

- Trich tnroc phai tra khac 58.000.000 68.833.333

To'ngc9n9 58.000.000 68.833.333
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so OAU NAM

Thuyet minh nay /J m9t b9 phpn khOng tM'tach ro'i v6'i bso ceo tai ch/nh du'(fc d/nh kem

14 cac khoan phai tra, phai nQpng~n han khac

SO CUOI NAM

34.782.833

57.289.582

4.669.287.034

82.750.000.000

10.634.326.936

98.145.686.385

SOCUOI NAM

1.217.411.719

75.854.280

1.293.265.999

NAM NAY

2.618.358.433

185.909.091

3.850.119.897

827.187.521

2.824.359.471

198.572.905

6.654.387.421

Kinh phi cong doan

Bao hiem xa h9i

Bao hiem y te

Cong ty CP Gemadept (corn tnfa, unq h9 ICilut)

Cong ty CP Di~n urc Khanh Hoa

Cong ty CP Someco Song Da

Cong ty Co phan Tu van Song Da

Cong ty Co phan Dau hi Do Th! & KCN Song Da

C6ng ty CP Chltng khoan Phu'dng Dong

Cong ty Co Phan D9i Ly Lien Hi~p V~n Chuyen

C6ng ty TNHH canq Phu'dc Long

Cong ty co phan cang Nam Hai

Cong ty D9i Iy Lien hi~p V~n ehuyen Vung Tau

CTCPDau tu xay dl/ng phat trien h9 tang Gemadept

Nguy§n Th! Ai Van

Tran Doan Phi Anh

Cac doi tu'c;1ngkhac
Tt5'ngcQng

15 Cac khoan phai tra boat dQng giao dich chU'ng khoan

Thanh toan bu tnr giao dich ehltng khoan

Phai tra vay QUy H6 tro thanh toan cua cac thanh vien khac

Phai tra Trung tam hru kY chltng khoan

Phai tra to clurc, ca nhan khac

TcfngcQng

24.877.483

9.940.015

64.773.813

6.599.039

550.000.000

6.750.000

660.000

184.300.000

49.208.085.241

18.118.641.572

9.672.440.813

6.697.996.400

6.584.173.763

3.867.523.334

30.108.956.608

28.679.344.235

153.785.062.316

so OAU NAM

30.904.276

188.263.500

219.167.776

VI THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN MI,IC TRINH BAy TRONG BAo cAo KET QuA HO~T OQNG KINH
DOANH

1 Doanh thu

Doanh thu hoat d9ng moi gidi dumq.khoan

Doanh thu hoat d9ng tu' van

Doanh thu khac
Trang do:

- Doanh thu (fng trutic tien bsn - NDT

- Doanh thu /§i tien gUt

- Doanh thu kMc

To'ngcQng
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15.296.468.691

1.665.454.546

6.673.585.391

5.193.715.449

1.068.160.207

411.709.735

23.635.508.628
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Thuyet minh nay fa mpt bp ph~n khOng the'tach r(fi v61baa ceo tai chfnh duoc dfnh kem

2 Chi phi hoat d~ng klnh doanh

NAM NAY NAM rauoc
Chi phi hoat dQng moi giai chung khoan.

Chi phi hoat dQng dau tu chung khoan, gap van.

Chi phi hoat dQng tu van,

Chi phi hoat dQng luu I<Y chCtng khoan,

Chi phi nhan vien true tiep.

Chi phi v~t nr, de dung

Chi phi khau hao TSCf)

Chi phi bang tfen khac

Chi phikhac.

4.312.610.597

65.953.639

7.213.636

306.963.533

2.026.799.839
11.301.259

53.058.347

929.546

323.332.844

8.735.632.564

89.377.930

45.056.571

250.060.175

4.533.265.041

19.414.106

55.073.486

18.000.000

294.559.806

Tifngc9n9 7.108.163.240 14.040.439.679

3 Chi phi quan Iy doanh nghi~p

NAM NAY NAM rsuoc
Chi phi nhan vien

Chi phi nguyen lieu, v~t Ii~u

Chi phi de dung van phonq

Chi phi khau hao Tsm

Thue, phi va I~ phi

Chi phi djch vu mua ngoai

Chi phi bang Hen khac

3.528.951.765

957.572.369

118.853.009

1.684.198.441

60.014.597

2.689.566.728

1.346.105.912

2.837.413.952

1.361.751.330

277.960.933

1.498.932.165

3.000.000

2.015.940.988

1.312.129.584

Ttfngc9ng 10.385.262.821 9.307.128.952

VII THONG TIN BO SUNG CHO cAC KHOAN MI,.ICTRINH BAY TRONG BAO cAo uru CHUYEN T1EN T~

1 Thong tin ve cac giao djch khong bang tien phat sinh trong nam bao cao
- Khong phat sinh

2 Cac khoan tien va tu'dng du'dng tien doanh nghi~p niJm giLi'nhu'ng khong du'Qcsli' dl,lng

NAM NAY , NAM rmroc
Cac khoan tien nh~n I<Y quy, I<Y cuoc

Cac koan khac

7.670.213.653 127.967.695.672

VIII Thong tin bo sung cho Bao cao tinh hinh bien dQng van chu so hLi'u

1. Phan co tire da duoc de xuat, hoac duoc cong bo sau ngay I~p Bang can doi ke toan nhu'ng tnroc khi bao cao tai
chinh ducc phep phat hanh, va

2. Gia trj co tire cua co phieu uu dai luy ke chu'a du'Q'cghi nhan
3. Thu nh~p va chi phi, lai ho~c 16 hach roan true tiep vao nquon van chu so hiru

L6 (10.393.549.475)
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CONG TV CO PHAN CHU'NG KHOAN CONG NGHI~P VI~T NAM
121 LE!LQi, Qu~n 1, Thanh ph5 Ho Chi Minh

M~u so B 09-CTCK

Thuyet minh nay IiJ m9t b9 ph~n khOng the' tach rifi v6'i beo ceo tai ch!nh d£l(jc d!nh kern

IX NHO'NGTHONG TIN KHAc
'sO' Ii~u 50 sanh la sO Ii~u tren bao cao tai chinh narn 2010 aa duoc kiem toan boi c6ng ty TNHH Kiem toan My

Nguy~nXuan Tru'ang

Ke Toan Tru'ong
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CONG TV CO PHAN CHUNG KHOAN CONG NGHI~P VI~T NAM
121 Le L9i, Quan 1, Thanh ph5 Ho Chi Minh

M~u so B 09-CTCK

Thuyet minh nay iii m9t b9 ph?n khong tM' tach rO'i v6'ibaa ceo tai chfnh au'<;fCafnh kern

PHil LIIC 01: cAC KHOAN PHAI THU

S6t1au ky SO'phat sinh trong ky SO'cuOi ky
SO'dlf phong

Chi tieu
dal~p

Tong sO' S6qua han S6kho doi rang Giam Tong sO' S6qua han S6kho doi

1. Phai thu khach hc'mg 31.383.805 - - 7.568.800 38.952.605 - - -
2. Phai thu hoat dQng giao 7.762.468.910 176.354.144 - - -dich chung khoan

- Phai thu khach hang ve giao 7.762.468.910 - - 339.921.944.377 347.508.059.143 176.354.144 - - -dlch chung khoan

c. Thue GTGT du'gc khau tnr -

d. Phai thu ni?i bi? -

3. Phai thu khac 64.190.322.153 - - 67.196.374 - - -
- Phai thu khac 64.190.322.153 - - 23.570.002.454 87.693.128.233 67.196.374 - - -

Tong cQng 71.984.174.868 - - 7.568.800 - 282.503.123 - - -

narn 2012
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Tran Due Thu~n

Tong Giam Doe




