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I. L ỊCH SỬ HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY 

1. Những sự kiện quan trọng: 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Viễn ðông ñược thành lập theo giấy 
phép số 76/UBCK-GP  do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/02/2008 
với số vốn ñiều lệ là 135,000,000,000 ñồng (Một trăm ba mươi lăm tỷ ñồng). 

Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Viễn ðông ñặt tại ñịa 
chỉ 80 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh với sàn giao dịch ñược 
thiết kế rộng rãi, hiện ñại và tiện nghi.  

Công ty Cổ phần Chứng khoán Viễn ðông ñã thành lập Văn phòng ðại 
diện Hà Nội ñặt tại Số 05 Nguyễn Khắc Cần (4A ngõ Tràng Tiền), P. Tràng Tiền, 
Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. 

2. Quá trình phát triển 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Viễn ðông hoạt ñộng trong lĩnh vực 
kinh doanh chứng khoán, bao gồm các nghiệp vụ sau: 

•  Môi giới chứng khoán 
• Tự doanh 
• Lưu ký chứng khoán 
 
Qua hơn 03 năm hoạt ñộng, công ty ñã ñược hơn 2.200. nhà ñầu tư tín 

nhiệm chọn là nơi mở tài khoản và giao dịch chứng khoán. 

3. ðịnh hướng phát triển 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Viễn ðông ñịnh hướng phát triển thành 
một trong những công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ môi giới chất lượng cao, 
cùng với mô hình hoạt ñộng tiên tiến, linh hoạt, mang lại hiệu quả tối ưu cho nhà 
ñầu tư.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II.  BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 

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

Chỉ tiêu Tình hình 

thực hiên 

Doanh thu thuần 6.721.758.129 

Lợi nhuận từ HðKD (8.887.585.913) 

Lợi nhuận khác (86.190.416) 

Lợi nhuận trước thuế (8.973.776.329) 

Lợi nhuận sau thuế (8.973.776.329) 

 

2. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai  

Những bất ổn của nền kinh tế thế giới trong năm 2011 ñã tác ñộng nặng nề ñến nền 
kinh tế Việt Nam khiến hoạt ñộng của các công ty chứng khoán gặp nhiều khó 
khăn . Trong tình hình ñó, VDSE ñã nỗ lực từng bước vượt qua bằng cách tái cấu 
trúc bộ máy tổ chức, sắp xếp lại các nguồn lực một cách hợp lý nhằm xây dựng cơ 
cấu hoạt ñộng tiết kiệm, linh hoạt, hiệu quả, ñồng thời sẵn sàng phát triển ngay khi 
thị trường có dấu hiệu phục hồi. 

Kế hoạch phát triển trong năm 2012 của VSDSE ñược xác ñịnh như sau: 

- ðịnh hướng phát triển mảng nghiệp vụ môi giới làm trọng tâm: tập trung 
phát triển khách hàng, nghiên cứu xây dựng các sản phẩm mới phù hợp với 
nhiều ñối tượng khách hàng, từng bước nâng cao thị phần môi giới. 

- Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, xây dựng ñội ngũ chuyên viên môi 
giới tận tâm, chuyên nghiệp . 

- Rà soát lại các quy trình nghiệp vụ, thực hiện những ñiều chỉnh kịp thời 
nhằm nâng cao hiệu quả công việc và ñáp ứng linh hoạt các nhu cầu ña dạng 
của khách hàng. 

- ðẩy mạnh công tác xây dựng thương hiệu ñể quảng bá rộng rãi hơn nữa hình 
ảnh công ty ñối với khách hàng. 

 

III. BÁO CÁO C ỦA BAN TỔNG GIÁM ðỐC 

1. Kết quả hoạt ñộng kinh doanh 

Bối cảnh bất ổn của tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng ñã 
tác ñộng trực tiếp ñến kết quả hoạt ñộng  kinh doanh của Công ty Cổ Phần Chứng 



Khoán Viễn ðông, dẫn ñến kết quả năm 2011 ñã không ñạt kế hoạch lợi nhuận ñề 
ra. Tuy nhiên,  Công ty cổ phần chứng khoán Viễn ðông ñã chủ ñộng cơ cấu danh 
mục ñầu tư kịp thời với biến ñộng của thị trường, ñảm bảo an toàn nguồn vốn. 

Chỉ số tài chính: 

Tính ñến cuối tháng 12/2011, công ty vẫn ñảm bảo các chỉ tiêu an toàn tài chính: 

- Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng : 197.39 % ( trên 180%) 

- Tỷ lệ tổng nợ/vốn chủ sở hữu : 0,01% (không vượt quá  6 lần) 

- Nợ ngắn hạn/tài sản ngắn hạn : 0,02% (nhỏ hơn 1) 

- Giá trị còn lại của tài sản cố ñịnh/vốn 
ñiều lệ: 

10,66% (không vượt quá 50%) 

Nguyên nhân của việc không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: 

- Bối cảnh nền kinh tế và thị trường chứng khoán diễn biến không thuận lợi, 
dẫn ñến giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường giảm mạnh, thấp hơn 
nhiều so với dự báo khi xây dựng kế hoạch của VDSE, ñã ảnh hưởng ñáng 
kể ñến nguồn thu từ hoạt ñộng môi giới và dịch vụ chứng khoán. 

- Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2011 ñã suy giảm ñáng kể do kết 
quả hoạt ñộng kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết gặp khó khăn, ñã 
làm ảnh hưởng lớn ñến việc trích lập dự phòng danh mục tăng thêm. 

- Mặc dù ñã hết sức nỗ lực, theo dõi sát sao tình hình kinh tế và thị trường 
chứng khoán nhưng diễn biến thị trường không thuận lợi và thanh khoản cổ 
phiếu xuống mức thấp chưa từng có nên việc cơ cấu danh mục gặp rất nhiều 
khó khăn. 

Những tiến bộ công ty ñã ñạt ñược 

- Về hệ thống phần mềm Công ty ñã nâng cấp ñáp ứng yêu cầu thay ñổi sản 
phẩm mới cũng như những thay ñổi giao dịch của UBCKNN yêu cầu. 

- Nâng cao hệ thống quản trị rủi ro của công ty trong năm 2011, ñã không xảy 
ra rủi ro ñáng kể. 

- ðáp ứng ñược chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy ñịnh của UBCKNN. 

- Nâng cao trình ñộ của nhân viên môi giới thông qua các khóa ñào tạo 
chuyên môn của Trung tâm ñào tạo buổi tập huấn nội bộ của công ty, góp 
phần phục vụ tốt hơn nhu cầu giao dịch của khách hàng. 

- Xây dựng ñược mối quan hệ khá tốt với các tổ chức niêm yết ñể hỗ trợ nhiều 
thông tin cho nhà ñầu tư giao dịch chứng khoán tại VDSE. 

 



2. Kế hoạch phát triển trong tương lai. 

2.1. Nhận ñịnh tình hình kinh tế và thị trường chứng khoán năm 2012 

- Tình hình kinh tế thế giới còn diễn biến phức tạp theo chiều hướng không 
thuận lợi do ảnh hưởng của nợ công Châu Ấu. 

- Tình hình kinh tế Việt Nam theo hướng ưu tiên kiềm chế lạm phát, tăng 
trưởng GDP có chiều hướng giảm so với năm 2011. Tuy nhiên,nguồn kiều 
hối năm 2012 dự báo sẽ cao hơn năm 2011 và các Quỹ ñầu tư nước ngoài sẽ 
giải ngân nhiều tại Vi ệt Nam, ñây là tín hiệu rất tích cực về thanh khoản cho 
thị trường chứng khoán Việt Nam. 

- Tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam:  còn chịu ảnh hưởng do khó 
khăn chung của nên kinh tế và chương trình tái cấu trúc ngành ngân hàng 
cũng như ngành chứng khoán. Tuy nhiên, trong năm 2012 hứa hẹn sự thay 
ñổi vượt bậc của cơ quan quản lý ngành chứng khoán bằng việc minh bạch 
hoá thị trường chứng khoán, tạo thêm nhiều sản phẩm chứng khoán có chất 
lượng cao, gia tăng chất lượng hoạt ñộng của các công ty chứng khoán thanh 
viên... 

2.2. Mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Công ty Cổ phần Chứng 
khoán Viễn ðông 

2.2.1. Lựa chọn mục tiêu kinh doanh 

Trong bối cảnh tình hình vĩ mô ñang khó khăn và diễn biến không thuận lợi của thị 
trường chứng khoan Việt Nam. Ban ñiều hành quyết ñịnh trình Hội ðộng Quản trị 
mục tiêu kinh doanh của năm 2012 như sau: 

- ðảm bảo hệ số an toàn tài chính của VDSE. 

- Hạn chế hoạt ñộng tự doanh, ñẩy mạnh phát triển nghiệp vụ môi giới và tài 
trợ giao dịch cho khách hàng. 

- Phát triển số lượng khách hàng mới nhằm mục ñích nâng cao giá trị giao 
dịch môi giới trong năm 2012.  

- Xây dựng phương án tăng vốn ñiều lệ ñể ñáp ứng hoạt ñộng kinh doanh 

2.2.2. Kế hoạch lợi nhuận năm 2012 

a. Chỉ tiêu lợi nhuận năm 2012:   

Do ñịnh hướng năm 2012 VDSE hạn chế hoạt ñộng tự doanh (ñây là hoạt 
ñộng mang lợi thu nhập chính cho VDSE trong những năm trước ñây) và bắt 
ñầu ñẩy mạnh hoạt ñộng môi giới. Cho nên, Ban ñiều hành VDSE ñưa ra 
mục tiêu bảo toàn vốn và chuẩn bị nội lực cho việc phát triển môi giới.  

b. Hoạt ñộng môi giới 



- Số lượng tài khoản: dự kiến tăng thêm 500 tài khoản. 

- Phấn ñấu ñạt thị phần môi giới toàn thị trường là 1,5% thuộc nhóm 15 công 
ty dẫn ñầu thị trường về thị phần môi giới toàn thị trường. 

c. Hoạt ñộng dịch vụ chứng khoán 

- Hạn chế rủi ro nợ xấu ñối với hoạt ñộng tài trợ giao dịch ở mức dưới 0.5%. 

- Tập trung chăm sóc khách hàng có chất lượng, kích hoạt giao dịch của nhóm 
khách hàng vãng lai và ñẩy mạnh giao dịch trực tuyến. 

 

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

1. Bảng cân ñối kế toán 

TÀI SẢN 
  

Mã 
số   

  Thuyết 
minh   Số cuối năm Số ñầu năm 

A. Tài sản ngắn hạn 100   
       

68,446,125,969  
       

77,361,194,740  

  I. Tiền và các khoản tương ñương tiền 110   V.01   
          

6,338,321,147  
          

7,663,222,310  

  1. Tiền 111   
             

6,338,321,147  
             

7,663,222,310  

  II. Các khoản ñầu tư tài chính ngắn hạn 120   V.03   
       

15,670,878,189  
       

24,319,950,158  

  1. ðầu tư ngắn hạn 121   
           

18,089,218,614  
           

24,876,006,427  
  2. Dự phòng giảm giá chứng khoán ñầu tư ngắn 
hạn 129   

           
(2,418,340,425) 

              
(556,056,269) 

  III. Các khoản phải thu 130   V.04  
       

34,630,868,660  
       

31,944,212,095  

  2. Trả trước cho người bán 132   
         

294,546,250  
                

214,296,250  

  3. Phải thu hoạt ñộng giao dịch chứng khoán 133   
           

25,247,693,940  
           

21,529,419,964  

  4. Các khoản phải thu khác 135   
             

9,088,628,470  
           

10,200,495,881  

  IV. Hàng tồn kho 140   
                                 

-   
                                 

-   

  V. Tài sản ngắn hạn khác 150   V.05   
       

11,806,057,973  
       

13,433,810,177  

  1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151   
                  

36,712,688  
       

-   

  2. Thuế GTGT ñược khấu trừ 152   
                                 

-   
                  

66,837,399  

  3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154   
                

316,785,460  
                

316,785,460  

  4. Tài sản ngắn hạn khác 158   
           

11,452,559,825  
           

13,050,187,318  

B. Tài sản dài hạn  200   
       

45,967,861,199  
       

50,396,978,596  

  I. Các khoản phải thu dài hạn 210   
                                 

-   
                            

-   
  II. Tài sản cố ñịnh 220                       



1,438,651,576  3,632,670,248  

  1. Tài sản cố ñịnh hữu hình 221   V.06   
                

600,017,762  
             

2,652,000,652  

     - Nguyên giá 222   
             

4,272,527,198  
             

6,095,428,198  

     - Giá trị hao mòn lũy kế  223   
           

(3,672,509,436) 
           

(3,443,427,546) 

  2. Tài sản cố ñịnh vô hình 227   V.07  
                

838,633,814  
                

980,669,596  

     - Nguyên giá 228   
             

1,803,714,585  
             

1,603,714,585  

     - Giá trị hao mòn lũy kế  229   
              

(965,080,771) 
              

(623,044,989) 

  III. B ất ñộng sản ñầu tư 240   
                                 

-   
                                 

-   

  IV. Các khoản ñầu tư tài chính dài hạn 250   V.03  
       

43,629,147,525  
       

45,829,147,525  

  1. ðầu tư dài hạn khác 258   
           

43,629,147,525  
           

45,829,147,525  

  V. Tài sản dài hạn khác 260   
             

900,062,098  
             

935,160,823  

  1. Chi phí trả trước dài hạn 261   V.08  
                  

68,815,791  
                

382,840,895  

  2. Tiền nộp quỹ hộ trợ thanh toán 262   V.09  
                

821,246,307  
                

445,766,728  

  3. Tài sản dài hạn khác 268   V.10  
            

10,000,000  
                

106,553,200  

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270   
     

114,413,987,168  
     

127,758,173,336  

NGUỒN VỐN 
Mã 
số 

  Thuyết 
minh   

Số cuối năm Số ñầu năm 

A. Nợ phải tr ả 300   
          

1,153,873,955  
          

5,519,229,694  

  I. Nợ ngắn hạn 310   
          

1,153,873,955  
          

5,519,229,694  

  1. Vay và nợ ngắn hạn 311   V.11  
                                 

-   
             

1,600,000,000  

  2. Phải trả người bán 312   V.11  
                  

51,489,735  
                

177,176,086  

  3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314   V.11  
                  

34,410,014  
                

214,224,315  

  4. Phải trả người lao ñộng 315   V.11  
                  

30,383,152  
                  

49,390,335  

  5. Phải trả hoạt ñộng giao dịch chứng khoán 316   V.12  
                

910,376,400  
             

1,650,661,400  

  6. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu 317   V.13  
                  

52,762,190  
                  

46,540,750  

  7. Các khoản phải trả, phải nộp khác 319   V.11  
    

236,927,597  
             

1,922,629,941  

  8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323   
              

(162,475,133) 
              

(141,393,133) 

  II. Nợ dài hạn 330   
                                 

-   
                                 

-   

B. Vốn chủ sở hữu  400   V.14  
     

113,260,113,213  
     

122,238,943,642  
  I. Vốn chủ sở hữu  410             



113,260,113,213  122,238,943,642  

  1. Vốn ñầu tư của chủ sở hữu  411   
         

135,000,000,000  
         

135,000,000,000  

  2. Chênh lệch tỷ giá hối ñoái 416   
                                 

-   
                    

5,054,100  

  3. Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế chưa phân phối  420   
         

(21,739,886,787) 
         

(12,766,110,458) 

  II. Nguồn kinh phí, quỹ khác 430   
                                

-   
                                 

-   

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440   
     

114,413,987,168  
     

127,758,173,336  

 

2. Kết quả hoạt ñộng kinh doanh 

  CHỈ TIÊU 
  Mã 
số   

  
Thuyết 
minh   

Năm nay Năm trước 

1. Doanh thu  01 
 

VI.15  
          

6,721,758,129  
        

14,325,124,789  

Trong ñó 

- Doanh thu hoạt ñộng môi giới chứng khoán 01.1 
             

3,411,644,112  
              

8,260,736,631  
- Doanh thu hoạt ñộng ñầu tư chứng khoán, 
góp vốn 01.2 

             
2,871,467,980  

              
5,437,630,154  

- Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán 01.3 
                                 

-   
                                  

-   

- Doanh thu ñại lý phát hành chứng khoán 01.4 
                                 

-   
                                

-   

- Doanh thu hoạt ñộng tư vấn 01.5 
                                 

-   
                                  

-   

- Doanh thu lưu ký chứng khoán 01.6 
                                 

-   
                                  

-   

- Doanh thu hoạt ñộng ủy thác ñấu giá 01.7 
                                 

-   
                                  

-   

- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản 01.8 
                                 

-   
                                  

-   

- Doanh thu khác 01.9 
     

438,646,037  
                 

626,758,004  

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 
                                 

-   
                                  

-   

3. Doanh thu thuần về hoạt ñộng kinh doanh 10 
          

6,721,758,129  
        

14,325,124,789  

4. Chi phí hoạt ñộng kinh doanh 11 
 

VI.16  
          

7,657,671,673  
        

14,961,678,633  

5. Lỗ gộp của hoạt ñộng kinh doanh 20 
            

(935,913,544) 
            

(636,553,844) 

6. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 
  

VI.17  
             

7,951,672,369  
            

10,628,727,387  

7. Lỗ thuần từ hoạt ñộng kinh doanh 30 
        

(8,887,585,913) 
       

(11,265,281,231) 

8. Thu nhập khác 31 
  

VI.18  
             

1,083,356,550  
                 

528,708,690  

9. Chi phí khác 32 
  

VI.19  
           

1,169,546,966  
                 

501,566,370  



10. Lợi nhuận/(lỗ) khác 40 
              

(86,190,416) 
                

27,142,320  

11. Tổng lỗ kế toán trước thuế 50 
        

(8,973,776,329) 
       

(11,238,138,911) 

12. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 
                                 

-                             -    

13. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 
                                 

-                             -    

14. Lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 
       

(8,973,776,329) 
       

(11,238,138,911) 

 

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 
CHỈ TIÊU Mã 

số Năm nay Năm trước 

Lưu chuyển tiền từ hoạt ñộng kinh doanh   

Lợi nhuận trước thuế 01        (8,973,776,329) 
     

(11,238,138,911) 

ðiều chỉnh cho các khoản 

Khấu hao tài sản cố ñịnh 02              1,224,471,706  
             

1,772,689,641  

Các khoản dự phòng 03              1,862,284,156  
                

280,164,569  

(Lãi) lỗ chênh lệch tỷ giá hối ñoái chưa thực hiện 04                   (5,054,100) 
               

5,054,100  

(Lãi) lỗ từ hoạt ñộng ñầu tư 05               (949,682,157) 
                

(61,889,490) 

Chi phí lãi vay 06                 222,103,100  
                

220,851,166  

Lợi nhuận trước thay ñổi vốn lưu ñộng 08        (6,619,653,624) 
       

(9,021,268,925) 

(Tăng) giảm các khoản phải thu 09               (914,265,846) 
           

14,311,870,668  

Tăng (giảm) các khoản phải trả 11            (2,765,355,739) 
         

(12,747,439,216) 

(Tăng) giảm chi phí trả trước 12                 277,312,416  
                

(16,152,450) 

Tiền lãi vay ñã trả 13               (222,103,100) 
              

(220,851,166) 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt ñộng kinh doanh 20       (10,244,065,893) 
        

(7,693,841,089) 

Lưu chuyển tiền từ hoạt ñộng ñầu tư 

Tiền chi ñể mua sắm, xây dựng TSCð 21                                  -   
           

(1,361,287,385) 

Tiền thu từ thanh lý TSCð và các tài sản dài hạn khác 22                 496,504,344  
                

500,000,000  

Tiền chi ñầu tư góp vốn vào ñơn vị khác 25            (6,749,010,000) 
         

(11,251,679,465) 

Tiền thu hồi ñầu tư góp vốn vào ñơn vị khác 26            15,735,797,813  
           

14,170,852,475  

Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận ñược chia 27              1,035,872,573  
                  

-   

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt ñộng ñầu tư 30        10,519,164,730  
          

2,057,885,625  

Lưu chuyển tiền từ hoạt ñộng tài chính 



Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận ñược 33                                  -   
           

11,550,000,000  

Tiền chi trả nợ gốc vay 34            (1,600,000,000) 
         

(10,890,000,000) 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt ñộng tài chính 40         (1,600,000,000) 
             

660,000,000  

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50         (1,324,901,163) 
        

(4,975,955,464) 

Tiền và tương ñương tiền ñầu kỳ 60              7,663,222,310  
           

12,634,123,674  

Ảnh hưởng của thay ñổi tỷ giá hối ñoái quy ñổi ngoại tệ 61                                  -   
                    

5,054,100  

Tiền và tương ñương tiền cuối kỳ 70           6,338,321,147  
          

7,663,222,310  

 

V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KI ỂM TOÁN 

1. Ki ểm toán ñộc lập : 

 Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam 

2. Ý ki ến của kiểm toán ñộc lập :  

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng nếu như ñã nêu trên, các Báo cáo 
tài chính ñính kèm theo ñã phản ánh trung thực và hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu, 
tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Viễn ðông tại ngày 
31/12/2011, cũng như kết quả hoạt ñộng kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ 
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 và ñược lập phù hợp với chuẩn mực, 
chế ñộ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy ñịnh pháp lý có liên quan. 

 

VI.  CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 

-  Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của công ty : Công 
ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn ðông với tỷ lệ nắm giữ là : 77.77%  

-  Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ : 
không có. 

 

 

 

 

 

 

 



VII. T Ổ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

1. Cơ cấu tổ chức của công ty Cổ phần Chứng khoán Viễn ðông 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BAN TỔNG GIÁM 
ðỐC 

HỘI ðỒNG QUẢN 
TRỊ 

ðẠI HỘI ðỒNG  
CỔ ðÔNG 

BAN KI ỂM SOÁT 

KI ỂM SOÁT NỘI BỘ 
 

PHÒNG  
HÀNH CHÁNH 

– NHÂN SỰ 

PHÒNG 
ðẦU TƯ 

PHÒNG 
TƯ VẤN  

PHÒNG 
MÔI 
GIỚI 

PHÒNG 
 TÀI CHÍNH 
– KẾ TOÁN 

PHÒNG CÔNG 
NGHỆ THÔNG 

TIN  

CHI NHÁNH – PHÒNG GIAO D ỊCH 
 

PHÒNG  
PHÂN TÍCH – 
NGHIÊN CỨU 
 

KHỐI  
MÔI GI ỚI – 
GIAO D ỊCH 

KHỐI  
PHÂN TÍCH – 

ðẦU TƯ 

KHỐI HỖ 
TRỢ 

KHỐI  
CÔNG NGHỆ 
THÔNG TIN 



2. Tóm tắt lý l ịch của các cá nhân trong Ban ñiều hành: 

 

 

Ông Nguyễn Thanh Tuyền 

Tổng Giám ðốc 

 
Ông Nguyễn Thanh Tuyền tốt nghiệp cao học 
chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng. Ông 
Tuyền có 8 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị 
trị quản lý tại Ngân hàng Sacombank và Công ty 
Chứng khoán Sacombank – SBS. Tại Công ty Cổ 
phần Chứng khoán Viễn ðông, Ông Tuyền ñã 
từng ñảm nhận vị trí Trưởng phòng ðầu tư,  
Giám ñốc Khối Môi giới – Giao dịch và Phó 
Tổng Giám ñốc trước khi ñược chính thức bổ 
nhiệm làm Tổng Giám ñốc Công ty Cổ phần 
Chứng khoán Viễn ðông. 

 
 

Ông Nguyễn Võ Minh Quân  

Phó Tổng Giám ñốc 

Ông Nguyễn Võ Minh Quân tốt nghiệp cao học 
tại Southern California University for 
Professional Studies (SCUPS) USA. Ông Quân 
từng ñảm trách các chức vụ quản lý tại Công ty 
Cổ phần Saigon Kymdan, Công ty Chứng khoán 
Sacombank – SBS, Công ty Bảo hiểm Viễn 
ðông. Ông Quân từng ñược bổ nhiệm làm 
Trưởng phòng Phân tích – ðầu tư và Giám ñốc 
Khối  Phân tích – ðầu tư trước khi trở thành Phó 
Tổng Giám ñốc của Công ty Cổ phần Chứng 
khoán Viễn ðông. 
 

 

3. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách ñối với người lao ñộng 

Tính ñến ngày 31/12/2011, tổng số lượng cán bộ nhân viên VDSE là 39 
người, trong ñó có 9 cán bộ quản lý, 30 nhân viên 

 

Trình ñộ học vấn Số lượng 

Sau ðại học 5 

ðại học 26 

Cao ñẳng, Trung học 3 



Phổ thông 5 

Tổng cộng 39 

 

Mức lương bình quân: 

Mức lương bình quân của người lao ñộng tại VDSE trong năm 2010 vào 
khoảng 8,800,000 ñồng/người/tháng. ðây là mức thu nhập khá cạnh tranh so 
với các ñơn vị cùng ngành. 

Chính sách ñào tạo 
Công tác ñào tạo luôn ñược VDSE chú trọng hàng ñầu nhằm nâng cao trình ñộ 
chuyên môn của ñội ngũ nhân viên. Bên cạnh các khóa ñào tạo nhằm ñáp ứng 
các yêu cầu về chứng chỉ hành nghề của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 
VDSE còn tổ chức các lớp rèn luyện kỹ năng cho CBNV bằng các hình thức: 
ñào tạo tại chỗ và cử CBNV tham gia các chương trình ñào tạo, khóa huấn 
luyện nghiệp vụ. 

Tiền lương 
VDSE ñã xây dựng quy chế tiền lương ñảm bảo cho người lao ñộng có thu nhập 
tương xứng với trình ñộ, năng lực và công việc chuyên môn của từng người. 
Người lao ñộng ñược hưởng ñầy ñủ các chế ñộ theo quy ñịnh của pháp luật. 
Việc tăng lương cũng ñược công ty thực hiện theo ñúng quy ñịnh của pháp luật 
và mức ñộ ñóng góp, năng lực thực tế của từng CBNV  

 Khen thưởng 
Nhằm khuyến khích cán bộ nhân viên hoạt ñộng tích cực và nâng cao hiệu quả 
công việc, VDSE có chính sách khen thưởng ñịnh kỳ và ñột xuất cho các tập 
thể và cá nhân ñạt ñược thành tích nổi bật, ñóng góp thiết thực vào kết quả 
hoạt ñộng chung. 

Phúc lợi  

Ngoài việc thực hiện chính sách phúc lợi của Nhà nước, VDSE còn có các chế 
ñộ cho cán bộ nhân viên vào dịp lễ, Tết; khám sức khỏe ñịnh kỳ cho cán bộ 
nhân viên; cấp phát trang phục làm việc; chế ñộ ñi nghỉ mát hàng năm... 

 

 

 

 

 



VIII.  THÔNG TIN C Ổ ðÔNG VÀ HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 

1. Hội ñồng quản tr ị và Ban Kiểm soát 

� Hội ñồng quản tr ị: 
Hội ñồng quản trị Công ty gồm 6 người, trong ñó có 5 thành viên HðQT là 
thành viên ñộc lập, không ñiều hành: 

- Ông Trần Văn Ngọc : Chủ tịch HðQT 
- Ông Trần Trọng Hân : Phó Chủ tịch HðQT 
- Ông Huỳnh Sơn Phước : Phó Chủ tịch HðQT 
- Bà ðỗ Sông Hồng  : Ủy viên HðQT 
- Bà Nguyễn Thị Kim Ánh : Ủy viên HðQT 

Trong năm 2011, Hội ñồng quản trị có sự thay ñổi là Bà ðỗ Sông Hồng – 
thành viên Hội ñồng Quản trị ñã ñược miễn nhiệm theo Nghị quyết số 
20/2011/NQ-VDSE1 ngày 23/09/2011 của Hội ñồng Quản trị. 

 
� Ban Kiểm soát:  

- Ông Nguyễn Tiến : Trưởng Ban kiểm soát 
- Ông Nguyễn Châu Hoài : Thành viên BKS 
- Ông Trương Tòng Biu : Thành viên BKS 

Trong ñó, Ông Nguyễn Châu Hoài ñã từ trần vào tháng 9/2010. Thành viên 
Ban Kiểm soát sẽ ñược bầu bổ sung trong ðại hội cổ ñông năm 2012. 
 
� Hoạt ñộng của  HðQT 

Trong năm 2009, với nhiệm vụ ñược quy ñịnh tại ðiều lệ Công ty, Hội ñồng 
quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Viễn ðông ñã họp, thảo luận và quyết 
ñịnh các vấn ñề thuộc thẩm quyền của Hội ñồng quản trị như sau: 

- Giám sát, chỉ ñạo Tổng giám ñốc và Phó Tổng Giám ñốc trong ñiều 
hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty 

- ðánh giá kết quả hoạt ñộng kinh doanh năm 2011và thông qua kế 
hoạch kinh doanh năm 2012 trình ðại hội ñồng cổ ñông 

- Quyết ñịnh các vấn ñề quan trọng khác theo ñề nghị của Tổng Giám 
ñốc. 

  
� Hoạt ñộng của Ban kiểm soát: 

- Tham gia ý kiến với Hội ñồng quản trị trong các vấn ñề: ðánh giá kết 
quả hoạt ñộng kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 
2012 trình ðại hội ñồng cổ ñông;  



- Giám sát hoạt ñộng của Hội ñồng quản trị và Ban Tổng Giám ñốc; 

- Xem xét tính minh bạch và kịp thời của quá trình công bố thông tin 
nhằm ñảm bảo quyền lợi cho các nhà ñầu tư và cổ ñông. 

- Giám sát việc thực hiện ñúng các Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của 
Công ty, Quy chế tài chính, Quy chế tiền lương và các quy chế, quy 
ñịnh khác. 

 
� Kế hoạch ñể tăng cường hiệu quả trong hoạt ñộng quản tr ị công ty 

Tham khảo các mô hình tổ chức và quản trị tiên tiến của thế giới, kết hợp với 

kinh nghiệm sẵn có, Hội ñồng quản trị và Ban ñiều hành từng bước áp dụng và 

xây dựng hoàn thiện mô hình công ty hiện ñại, chuyên nghiệp và hiệu quả. 

Ban ñiều hành giao quyền tự chủ cho các phòng nghiệp vụ trong việc hoạch 

ñịnh kế hoạch, thực hiện nhiệm vụ của phòng theo Quy chế tổ chức và hoạt 

ñộng của công ty nhằm phát huy tối ña tính tự chủ, sáng tạo trong công việc của 

nhân viên. 

Ban ñiều hành có kế hoạch kiểm tra ñịnh kỳ và ñột xuất nhằm giám sát việc 

thực hiện kế hoạch của các phòng nghiệp vụ cũng như ñảm bảo việc tuân thủ 

các quy chế, quy ñịnh của công ty. 

 
� Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HðQT 

và Ban kiểm soát 

- Tổng số thành viên HðQT và Ban kiểm soát nhận thù lao : 8 thành viên 

(trong ñó HðQT : 5 thành viên và Ban kiểm soát là 2 thành viên). 

- Thù lao và chi phí hoạt ñộng năm 2011 : 127.000.000 triệu ñồng. 

 

2. Các dữ liệu thống kê về cổ ñông/thành viên góp vốn 

� Tỷ lệ sở hữu của cổ ñông lớn/thành viên góp vốn nắm giữ từ 5% 
vốn ñiều lệ của công ty 
 



STT 
Cổ ñông lớn, thành viên góp 

vốn  

Số giấy CMND/ 
CNðK KD, ngày cấp, 

nơi cấp 

ðịa chỉ thường 
trú/ðịa chỉ trụ sở 

chính 

1 
Công ty cổ phần bảo hiểm Viễn 
ðông 

23/GP/KDBH do Bộ 
Tài Chính cấp ngày 
07/01/2003 

99 Trần Hưng ðạo, 
Quận 1, TP.HCM 

2 Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 
064078 do Sở KHðT 
Tp.HCM cấp ngày 
05/06/2007 

41 Nguyễn Thị Minh 
Khai, Quận 1, 
TP.HCM 

3 Ngân hàng TMCP Việt Á 

Giấy phép thành lập và 
hoạt ñộng số: 12/NH-
GP do NHNN cấp ngày 
09/05/2003 

115-121 Nguyễn Công 
Trứ , Quận 1, 
TP.HCM 

 


