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Những sự kiện quan trọng 

 

Công ty  
 

(“VinaSecurities”) đ

. 

 

-

.  

 

. 

 

4 năm 2010, Công 

ty. , 

. 

 

Tháng 10 năm 2010, VinaSecurities được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận 

tăng vốn điều lệ lên 185 tỷ đồng. 

 

, một thành viên của tổ chức 

tài chính toàn cầu, Macquarie Group (Macquarie, ASX: MQG) theo đó cho phép khách 

hàng của Macquarie tiếp cận vào thị trường tài chính Việt Nam, một trong những thị 

trường phát triển nhanh nhất của Châu Á và cho phép khách hàng của VinaSecurities 

tiếp cận các thị trường tài chính toàn cầu hiện tại của Macquarie. Phạm vi ban đầu của 

thỏa thuận giúp cho khách hàng của Macquarie có thể nhận được các báo cáo nghiên 

cứu về cổ phiếu tập trung vào thị trường Việt Nam và thực hiện giao dịch cổ phiếu các 

công ty Việt Nam. Thỏa thuận cũng bao gồm thỏa thuận đối tác độc quyền giữa 

VinaSecurities và Macquarie về cung cấp các giao dịch trên thị trường vốn, mua bán và 

sáp nhập và các tư vấn tài chính khác. 

 

Tháng 5 năm 2011, VinaSecurities được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận 

đóng cửa chi nhánh tại Hà Nội theo quyết định số 364/QĐ – UBCK. 

 

Tháng 6 năm 2011, VinaSecurities thành lập Văn phòng Đại diện tại Hà Nội theo quyết 

định chấp thuận số 457/QĐ-UBCK của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước.  
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4/2010 VinaCapital chính thức trở thành cổ đông lớn của VinaSecurities 

 

10/2010 Được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 185 tỷ đồng 

 

10/2010 

(MQG). 

 

5/2011 VinaSecurities đóng cửa chi nhánh tại Hà Nội 

 

6/2011 VinaSecurities thành lập Văn phòng Đại diện tại Hà Nội 

 

 

 
 

tư.  

 

 
 

Là một trong những nhà môi giới duy nhất không có hoạt động tự doanh ở Việt Nam, 

VinaSecurities cung cấp những dịch vụ không mâu thuẫn lợi ích cho các nhà đầu tư 

trong và ngoài nước. 
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VinaS

. 

 

Dịch vụ môi giới đa ngôn ngữ của VinaSecurities được thị trường đón nhận nhờ các 

dịch vụ vượt trội dựa trên hiểu biết sâu rộng của chúng tôi về kinh tế Việt Nam. Với lợi 

thế về các mối quan hệ rộng khắp, VinaSecurities cung cấp cho khách hàng những đánh 

giá và nghiên cứu và nhận định về thị trường kịp thời, các dịch vụ môi giới nhanh 

chóng và các sản phẩm mới phong phú- tất cả nhằm mục đích giúp khách hàng đạt lợi 

nhuận kỳ vọng.  
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 , nhưng VinaSecurities 

luô
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 . 

 
ty. 

 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp hướng về khách hàng, đoàn kết và thực hiện 

nghiêm túc các quy định ngành.  
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Điểm lại thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2011 với 
những biến động đáng kể cả về mặt tích cực lẫn tiêu cực. 
 
Năm 2011 lại là một năm suy giảm của thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết thúc 

năm, chỉ số VN-index giảm 27.7%, đóng cửa tại mức 351.6 điểm và trên sàn Hà Nội, 

chỉ số HNX-index cũng ở tình trạng tương tự, giảm 49.33% xuống mức 58.8 điểm. 

Mặc dù hiệu quả hoạt động chung của toàn thị trường là khá ảm đạm trong năm qua, 

một số cổ phiếu blue-chip nước ngoài vẫn đạt hiệu quả sinh lời rất tốt. Ở xu hướng 

tăng, giá cổ phiếu như Vinamilk (VNM) và Masan (MSN) tăng hơn 50.9% và 20.7%. 

Những yếu tố tích cực khác như Vinpearl (VPL) cũng tăng 90.8% sau khi tin sáp nhập 

với Vincom được chính thức công bố. Nhìn chung ngoài 24 mã cổ phiếu tăng giá, tất cả 

danh mục cổ phiếu còn lại trên sàn HoSE đều giảm trong năm 2011. Những mã cổ 

phiếu giảm giá mạnh nhất bao gồm: Bảo Việt Holdings (-36.4%), Hoàng Anh Gia Lai 

(-63.0%) và Tập Đoàn Hòa Phát (-54.8%).  

 

Trong suốt năm 2011, các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã trở nên 

hấp dẫn hơn khi tăng trưởng lợi nhuận được duy trì so với năm trước trong khi các chỉ 

số PE và P/B đều giảm. So với các thị trường châu Á khác, đặc biệt là các thị trường 

khối ASEAN (Thái Lan, Mã Lai và Indonesia, thị trường Việt nam ngày càng trở nên 

hấp dẫn, đặc biệt là vào thời điểm cuối năm.  

 

 
Source Bloomberg 

 

Thị trường hoạt động kém hiệu quả trong năm vừa qua có nguyên nhân chủ yếu là do 

việc áp dụng chính sách tiền tệ thắt chặt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Để kiềm 

chế lạm phát đang trên đà tăng mạnh, lãi suất đã tăng cao tới mức 15%, tuy nhiên lạm 

phát vẫn  ở mức cao, đạt 18.6% vào tháng 12/2011. Điều này dẫn đến quan ngại lan 

rộng về tăng trưởng kinh tế, mức độ an toàn của các ngân hàng nhỏ cũng như lo ngại về 

sự tiếp tục mất giá của đồng Việt Nam và cuối cùng khiến các nhà đầu tư trong nước 

chuyển hướng sang đầu tư các loại tài sản khác (như vàng và ngoại tệ). Riêng các nhà 

đầu tư nước ngoài, với những lo ngại về tình hình kinh tế vĩ mô, hầu như đứng ngoài thị 

trường trong năm 2011. 
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Năm 2011, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trên thị trường Việt Nam. Mạnh nhất là 

vào tháng 7 với giá trị mua ròng đạt 135.8 triệu USD, tuy nhiên, họ lại bán ròng trong 6 

tháng cuối năm. Tính chung, khối ngoại đã mua ròng 42.3 triệu USD trên sàn HoSE, 

giảm đáng kể so với mức 318.3 triệu USD trong năm 2010. 

 

Các nguồn vốn ngoại chính được đầu tư thông qua hai quỹ giao dịch chỉ số ETF là DB-

Tracker FTSE Vietnam và Market Vector Vietnam. Tổng cộng hai quỹ đầu tư này nắm 

giữ danh mục trị giá trên 500 triệu USD tại thị trường Việt Nam. Một số mã cổ phiếu 

chiếm tỷ trọng đầu tư lớn của hai quỹ ETF này gồm có Masan (MSN), Vincom (VIC), 

Hoàng Anh Gia Lai (HAG), Vietin Bank (CTG) và Tổng công ty Phân bón và Hóa 

Chất Dầu Khí Việt Nam (DPM).  
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Source Bloomberg 

 

 

Thị trường trái phiếu  
 

Trong năm 2011, tỷ suất lợi nhuận trái phiếu trên thị trường thứ cấp có xu hướng tăng. 

Tỷ suất lợi nhuận của trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm vào đầu năm đạt 11.5% và kết 

thúc năm đạt 12.6%, tăng 110 điểm phần trăm so với đầu năm. Tuy nhiên, tại một số 

thời điểm khác nhau trong năm, tỷ suất lợi nhuận trái phiếu có lúc đạt tới 12.8% đối với 

trái phiếu kỳ hạn 3 năm đến 5 năm. Thực tế lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp 

vẫn duy trì ở mức 2 con số này cho thấy các nhà đầu tư vẫn thận trọng trước vấn đề lạm 

phát cũng như rủi ro thanh khoản trong toàn bộ nền kinh tế vĩ mô. 
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K  
 

 

 

2011 
 triệu đồng 

2010 
 triệu đồng 

  

 
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán      2.063  3.678 
Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán           39  776 
Doanh thu hoạt động tư vấn    39.519  4.712 
Doanh thu khác      3.745  2.908 

  
 

    45.366 12.074 

 

2011, VinaSecurities 45

2 39.5 doanh 

thu khác 3.7 n chung, doanh thu năm 2011 tăng 276%

năm 2010 mảng dịch vụ tư vấn mà VinaSecurities tập trung phát triển 2 

năm trước bắt đầu đem lại hiệu quả. 

 

 

 

Điểm nổi bật trong kết quả năm 2011 là do vọt 739% 

2010 và chiếm tỷ trọng chủ yếu 87% trong tổng doanh thu năm 2011, tăng 48% so với 

năm ngoái. Thừa hưởng nền tảng ban đầu mà VinaSecurities đã xây dựng trong năm 

2009 và 2010, doanh thu tư vấn năm 2011 đã đạt hơn 39 tỷ đồng. Có thể nói h

2011 là bước thành công bản lề trong VinaSecurities. 

Trong năm 2011, VinaSecurities mới 10 tài chính 

 90 .  

 

Doan giảm 44 2010 5 . 

Phù hợp với chiến lược của VinaSecurities, doanh thu môi giới đã giảm 26% so với 

năm ngoái.  Kết quả của hoạt động môi giới chủ yếu có nguyên nhân từ tình hình ảm 

đạm của thị trường chứng khoán trong suốt năm 2011. Kết thúc năm 2011, số lượng tài 

khoản giao dịch chứng khoán giảm 24% so với cuối năm 2010 chủ yếu do 

VinaSecurities đã thực hiện đóng cửa chi nhánh tại Hà Nội. 
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Trong năm 2011, VinaSecurities tiếp tục thanh lý các khoản đầu tư cũ. 

 

 

 
 

T hoạt động kém hiệu quả trong cả năm 2011, cùng với kế hoạch 

cắt giảm chi phí, nhân sự 2011  28 . 

Tuy nhiên trước tình hình nguồn doanh thu bị sụt giảm, kết quả lỗ của năm 2011 đã 

giảm 20% so với năm ngoái do sự tăng trưởng mảng tư vấn tài chính.  

 

58 , giảm 2 2010. Trong 

năm 2011, một số tài sản cố định đã được thanh lý do VinaSecurities thực hiện đóng 

cửa văn phòng chi nhánh tại Hà Nội. 

 

 

2011 
triệu đồng 

2010 
triệu đồng 

 58.517 78.041 
 45.366 12.074 

 73.701 67.065 
 (28.315) (35.441) 

   
  

Cơ cấu Nợ/Vốn chủ sở hữu tăng từ 24,61% lên 47,84%. Khả năng thanh toán trong 

năm 2011 giảm 2 lần so với năm 2010, tuy nhiên vẫn đảm bảo khả năng thanh toán 

trong ngắn hạn. Các tỷ số sinh lời có cải thiện.  

 
 Đơn vị 2011 2010 

    

Cơ cấu tài sản và cơ cấu vốn    

Cơ cấu tài sản    

Tài sản cố định/tổng tài sản % 14,65  14,07 

Tài sản lưu động/tổng tài sản % 85,35  85,93 

Cơ cấu vốn    

/tổng nguồn vốn % 47,84  24,61 

 % 52,16  75,39 

    

Khả năng thanh toán    

Tổng tài sản/nợ phải trả Lần 2,09 4,06 

Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn Lần 1,80 3,58 

Khả năng thanh toán nhanh Lần 0,34 3,03 

    

Tỷ suất sinh lời    

Lỗ thuần/doanh thu thuần % (62,42) (293,52) 

Lỗ thuần/tổng tài sản % (48,39)  (45,41) 

Lỗ thuần/vốn chủ sở hữu % (92,77)  (60,24) 
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18.5  (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần). 

 

Cổ tức/lợi nhuận chia cho các cổ đông 
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Đến thời điểm 31/12/2011, Công ty không thực hiện chia cổ tức năm 2011 do lũy kế 

đến 31/12/2011 Công ty đang bị lỗ. 

 

 

Hoạt động Tư Vấn Tài Chính 
 

Hợp tác chiến lược độc quyền với Macquarie trong lĩnh vực tư vấn tài chính mà 

VinaSecurities ký kết vào tháng 10 năm 2010 đã bắt đầu mang đến cho VinaSecurities 

những thành công ban đầu trong năm 2011. Doanh thu tư vấn tài chính đạt mức tăng 

trưởng đáng kể khi tăng hơn 7 lần so với năm 2010, đạt hơn 39 tỷ trong năm 2011. 

 

Với nhiều hợp đồng được ký kết trong năm 2011, 

đáng chú ý nhất là hợp đồng cung cấp tư vấn cho bên 

bán trong giao dịch mua bán một loạt bệnh viện tư 

nhân hàng đầu ở Việt Nam. Tập đoàn Hoàn Mỹ 

(“HMC”) được thành lập vào năm 1997 và đã phát 

triển thành một trong nhà cung cấp dịch vụ y tế sức 

khỏe tư nhân lớn nhất ở Việt Nam với 700 giường 

bệnh tại 5 bệnh viện. HMC có kế hoạch mở cửa một 

bệnh viện mới với 200 giường bệnh ở Hồ Chí Minh 

trong tháng 11 năm 2011. HMC cũng có nền móng 

vững chắc với hơn 450 bác sĩ. Làm việc cùng với 

Macquarie, VinaSecurities đã tư vấn thành công giúp 

HMC bán 65% cổ phần, trị giá 64 triệu đô la Mỹ cho 

Fortis Healthcare International. Giao dịch này được 

đánh giá là khá phức tạp do có nhiều người bán tham 

gia với nhiều mục tiêu khác nhau, cũng như có nhiều 

khó khăn cơ bản của một giao dịch mua bán mang yếu tố quốc tế.  

 

công ty 

.  

 

 

Hoạt động Môi giới 
 

Cùng với sự giảm sút của chỉ số VN Index và tính kém thanh khoản của thị trường 

chứng khoán trong suốt năm 2011, hoạt động môi giới tại VinaSecurities cũng có hiệu 

quả không khả quan. Tổng khối lượng chứng khoán giao dịch giảm 14% so với năm 

2010, giá trị giao dịch cũng giảm tương ứng 48% so với năm 2010. Mặc dù tổng khối 

lượng giao dịch giảm 14% so với năm 2010, khối lượng giao dịch của khách hàng tổ 

chức lại tăng 51% so với năm 2010 trong khi khối lượng giao dịch của nhóm khách 

hàng cá nhân giảm 87%.  

 

Bên cạnh đó, cơ cấu khách hàng của VinaSecurities có sự thay đổi tích cực theo đúng 

chiến lược đặt ra. Trong năm 2010, giao dịch của nhóm khách hàng cá nhân chiếm tỷ 

trọng 48% trong tổng giá trị giao dịch, giao dịch của nhóm khách hàng tổ chức chiếm 

tỷ trọng 52% tổng giá trị giao dịch. Đến năm 2011, tỷ trọng này tương ứng là 5% và 
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95%. VinaSecurities đã từng bước củng cố và phát triển tập trung vào nhóm khách 

hàng tổ chức. 

 

Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán tại ngày 31/12/2011 giảm 24% so với cuối 

năm 2010. Trong năm 2010, VinaSecurities đã thưc hiện tất toán hơn 300 tài khoản 

giao dịch chứng khoán cho khách hàng, chủ yếu là các tài khoản giao dịch tại Hà Nội 

do sự đóng cửa chi nhánh tại Hà Nội của VinaSecurities. Mặc dù hướng tập trung vào 

nhóm khách hàng là các tổ chức tài chính, doanh nghiệp, VinaSecurities cũng theo đuổi 

nhóm khách hàng cá nhân trong và ngoài nước có năng lực đầu tư tốt. Trong số các tài 

khoản giao dịch chứng khoán mở mới trong năm 2011, tài khoản cá nhân chiếm tỷ 

trọng 72% và tài khoản tổ chức chiếm 28%. 

 

VinaSecurities đã tiến hành hợp tác P-Note và một nhóm các sản phẩm dành cho các cổ 

phiếu của công ty Việt Nam với Macquarie nhằm cung cấp cho nhà đầu tư nước ngoài, 

là những nhà đầu tư chưa có mã số giao dịch chứng khoán, kênh tiếp cận thị trường 

chứng khoán Việt Nam, cũng như phục vụ các khách hàng hiện có. Thêm vào đó, 

VinaSecurities cũng đẩy mạnh mảng dịch vụ qua đó giúp khách hàng tìm hiểu và tiếp 

cận các công ty Việt Nam, cụ thể VinaSecurities đã tổ chức hàng loạt cuộc tìm hiểu tiếp 

xúc thị trường, công ty Việt Nam cho các nhà quản lý quỹ hàng đầu trên thế giới trong 

lần đầu họ tiếp cận thị trường Việt Nam. Hội nghị nhà đầu tư ASEAN của Macquarie 

trong năm 2011 là một thành công điển hình, khi 3 công ty Việt Nam, các tổ chức đa 

quốc tịch và đại diện cấp cao của Chính phủ Campuchia có cơ hội để giới thiệu về công 

ty của họ, về nhận định và cơ hội đầu tư với các nhà đầu tư. 

 

Trong năm 2011, VinaSecurities tiếp tụ

. 

định với nhiều tính năng mới so với hệ thống giao dịch BOSC cũ.  

 

, VinaSecurities tiếp tục 

khai website thế h

. 

 
 

 
 

: 

 

 
. 

 

 
. 

 

 
. 
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 . 

 

 
. 

 

. 

Trong năm 2011

sau: 

- 
VinaSecurities. 

- 

. 

- 

 

-  

-  

 

Năm 2011 đánh dấu năm đầu tiên 

trong hợp tác chiến lược với 

Macquarie Securities trong lĩnh vực 

Nghiên cứu phân tích. VinaSecurities 

đã đạt được nhiều thành tựu trong suốt 

năm qua. VinaSecurities cùng hợp tác 

với Macquarie xuất bản báo cáo chiến 

lược về thị trường mới nổi bao gồm 

Việt Nam, Bangladesh, Pakistan và Sri 

Langka và về cổ phiếu PVD, PNJ và 

một số cổ phiếu khác. Bên cạnh đó, 

trong tháng 8/2011, VinaSecurities 

cũng đã phát hành báo cáo công ty đầu 

tiên dưới tên của VinaSecurities và 

Macquarie, được phân phối toàn cầu 

thông qua mạng lưới hoạt động của 

Macquarie. Nối tiếp đợt phát hành này, 

VinaSecurities đã phát hành thêm báo 

cáo nghiên cứu của VinaSecurities – 

Macquarie cho 5 công ty Việt Nam 

khác trong số nhiều báo cáo nghiên 

cứu phân tích các công ty Việt Nam 

hiện có.  
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Những tiến bộ khác VinaSecurities đã đạt được   
 

Bên cạnh việc đầu tư cho hệ thống giao dịch ngày càng hiện đại, phục vụ khách hàng 

ngày càng tốt hơn, VinaSecurities tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện hệ thống quy trình, quy 

định nội bộ trong hoạt động Môi giới, tư vấn, nghiên cứu, công nghệ thông tin, tài 

chính kế toán, nhân sự nhằm nâng cao chất lượng của hệ thống quy chế, quy trình, quy 

định nội bộ và hệ thống kiểm soát nội bộ. Đây là một trong các yếu tố giúp 

VinaSecurities nâng cao chất lượng dịch vụ và kiểm soát được rủi ro. 

 

VinaSecurities thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ các hoạt động của 

VinaSecurities như email, voice mail, điện thoại, quản lý khách hàng, quản lý hệ thống 

máy chủ, vv… nhằm tối đa hóa sử dụng, tăng cường tính năng động và ngăn chặn rủi 

ro. 
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Triể  
 

40%. Trong các năm kế tiếp từ 2012-2015 được kỳ vọng sẽ xảy 

: 

 . 

. 

 . 

 Vi sau

năm 2009 và 2011 

 
u. 

 
.   

 

Bên cạnh đó, kế hoạch 

. Đồng thời, t

2015. 

 

:   

  công t

 

 . 

c . 

 
.   

 

Thêm vào đó, t : 

 
. 

 
.  

 
.  

 
.   
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Các dự báo chính trong năm 2012 
 

Chí 2012 là kiểm soát

6% - nh 

, sẵn sàng đạt được các mục tiêu này bằng cách 

, nhưng

15% trong năm 2012

tái cấu trúc

.  

 

Key Indicators  2010A   2011A 2012E 
Tăng trưởng GDP thực 6.8% 5.9% 6.2% 
Lạm phát (YoY) 11.8% 18.1% 9.9% 
Lạm phát (avg) 9.2% 18.6% 10.1% 
Tỷ giá VND/USD (Liên ngân hàng) 19,498 21,034 22,500 
Dự trữ ngoại hối (USDbn)  12.7 13.0 16.0 
Xuất khẩu (USDbn)  71.6 96.2 116.0 
Nhập Khẩu (USDbn)  84 105.8 96.0 
Thâm hụt cán cân thương mại (USDbn)  12.4 9.6 10.0 
Vốn FDI cam kết (USDbn)  18.6 10.5 14.0 
Vốn FDI Giái ngân (USDbn)  11.0 9.0 11.5 
Tăng trưởng tín dụng 27.7% 12.0% 16.0% 
Thâm hụt Ngân Sách/GDP 6.2% 5.0% 4.8% 
Nợ Công/GDP 56.6% 57.5% 58.8% 
 

 

-

-

- 550 điểm t

tiền đồng Việt Nam 

2012. 

 

n 
 

, một thành viên của tổ chức 

tài chính toàn cầu, Macquarie Group (Macquarie, ASX: MQG) theo đó cho phép khách 

hàng của Macquarie tiếp cận vào thị trường tài chính Việt Nam, một trong những thị 

trường phát triển nhanh nhất của Châu Á và cho phép khách hàng của VinaSecurities 

tiếp cận các thị trường tài chính toàn cầu hiện tại của Macquarie. Phạm vi ban đầu của 

thỏa thuận giúp cho khách hàng của Macquarie có thể nhận được các báo cáo nghiên 

cứu về cổ phiếu tập trung vào thị trường Việt Nam và thực hiện giao dịch cổ phiếu các 

công ty Việt Nam. Thỏa thuận cũng bao gồm thỏa thuận đối tác độc quyền giữa 

VinaSecurities và Macquarie về cung cấp các giao dịch trên thị trường vốn, mua bán và 

sáp nhập và các tư vấn tài chính khác. 
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Macquarie Group (“Macquarie”) là một nhà cung cấp dịch vụ toàn cầu về dịch vụ ngân 

hàng, tài chính, tư vấn, đầu tư và quản lý quỹ. Hoạt động kinh doanh chính của 

Macquarie tập trung vào kiếm lợi nhuận từ cung cấp nhiều loại dịch vụ đa dạng khác 

nhau cho khách hàng. Macquarie hoạt động như nhà nhận ủy thác của các tổ chức, công 

ty, và khách hàng cá nhân và đối tác trên khắp toàn cầu. Thành lập vào năm 1969, 

Macquarie có hơn 14.600 nhân viên ở hơn 70 văn phòng tại 28 nước khác nhau. Tại 

ngày 31 tháng 3 năm 2010, tổng tài sản mà Macquarie quản lý lên tới 326 tỷ AUD. 

 

Trong năm 2011, do ảnh hưởng của sự suy thái kinh tế toàn cầu nói chung, và khó khăn 

của nền kinh tế Việt nam nói riêng, Ban lãnh đạo VinaSecurities đã thay đổi chiến lược 

sản xuất kinh doanh nhằm phù hợp với tình hình trước mắt. Chiến lược kinh doanh chủ 

yếu tập trung vào khối khách hàng tổ chức và nhà đầu tư cá nhân trong và ngoài nước. 

Không áp dụng việc dùng đòn bẩy tài chính, hoặc áp dụng các dịch vụ hỗ trợ đầu tư có 

tính rủi ro lớn, nhưng đem lại lợi nhuận thấp. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ 

hợp tác với Macquairie.  

 

Song song, VinaSecurities không ngừng cải tiến và tái cấu trúc mô hình quản lý nhằm 

tăng cường hiệu quả công tác quản lý, đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai.  

 

 

 
 

Dựa trên hợp tác độc quyền với Macquarie, VinaSecurities đã điều chỉnh trọng tâm các 

hoạt động tư vấn tài chính theo hướng cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính cho thị 

trường trong và ngoài nước, tư vấn phát hành nợ quốc tế và phát hành vốn ở nước 

ngoài. VinaSecurities, với sự hợp tác tích cực từ hệ thống ngân hàng đầu tư quốc tế của 

Macquarie, xây dựng hoạt động kinh doanh và quan hệ kinh doanh rộng rãi với các tổ 

chức chính phủ, các tập đoàn kinh tế lớn cũng như là các doanh nghiệp vừa và nhỏ có 

nhu cầu vốn quốc tế. 

 

Bộ phận Tư Vấn Tài Chính của VinaSecurities trong thời gian gần đây đã thay đổi một 

cách cơ bản theo cấu trúc quản lý ít cấp bậc hơn, rộng hơn và hướng theo doanh thu với 

trọng tâm đặt vào 6 mảng chính gồm bất động sản, tài chính và bảo hiểm, hạ tầng cơ sở, 

công nghiệp, tài nguyên khoáng sản và TMET (điện thoại, truyền thông, giải trí và công 

nghệ). 

 

Với nhu cầu vốn đầu tư to lớn của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân 

để tiếp tục thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong các năm sắp tới, 

VinaSecurites hiện đang có lợi thế tốt trong việc hỗ trợ nhu cầu mua bán sáp nhập ngày 

càng tăng cũng như việc cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính trong những năm sắp tới. 

 

Tiếp theo hiệu quả khả quan đạt được trong năm 2011, năm 2012 cũng bắt đầu với 

thành công trong hai giao dịch quan trọng trong Quý 1 là tư vấn bán 10% vốn của Tập 

đoàn Kinh Đô, trị giá 32 triệu Đô la Mỹ cho Ezaki Glico Co Ltd và tư vấn sáp nhập 3 

ngân hàng thương mại Việt Nam, Ngân hàng Đệ Nhất, Ngân hàng Tín Nghĩa và Ngân 

hàng Sài Gòn. Kết quả trong quý 1 cùng với các hợp đồng tiềm năng hiện có hứa hẹn 

một kết quả khả quan cho năm 2012.  
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M  
 

.   

 

:

, VinaSecurities 

, có năng lực đầu 

tư. 

 

VinaSecurities như

, c

.   

 

, VinaSecurities 

. 

 

: VinaSecurities 

.  

 

.

 

, 

.  

 

 

P  
 

, VinaSecurities có

xuyên hơn. Tập trung đa dạng hóa các báo cáo phân tích thị trường và cung thông tin 

chuyên sâu nhằm hỗ trợ lợi ích các nhà đầu tư. 

 

tiếp tục phát hành thêm nhiều các báo cáo dưới tên của VinaSecurities – 

Macquarie, được phân phối bởi mạng lưới của Macquarie là mục tiêu ngắn hạn mà 

VinaSecurities nhắm đến cũng như 

nhằm bao quát khoảng 80% của thị 

trường.  
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Báo cáo tài chính 
 

Báo cáo kiểm toán 

Bảng cân đối kế toán 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

Thuyết minh báo cáo tài chính  
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Báo cáo kiểm toán độc lập  
Cho báo cáo tài chính của  

Công ty Cổ phần chứng khoán Vina 

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011                                                                                              

Số: HCM/12/013 

 

KÝnh göi:  Héi ®ång qu¶n trÞ 

C«ng ty cæ phÇn chøng kho¸n Vina 

 
Chúng tôi đã kiểm toán các báo cáo tài chính kèm theo của Công ty cổ phần Chứng khoán Vina 
(“Công ty”) bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh, báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết 
thúc cùng ngày, cùng với tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu và các thuyết minh tương ứng, 
được trình bày vào ngày 23 tháng 3 năm 2012 từ trang 7 đến trang 31. 
 
Tr¸ch nhiÖm cña Ban Gi¸m ®èc trong viÖc lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh   

Việc lập và trình bày các báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Ban Giám đốc Công ty tuân 
thủ theo các chuẩn mực và hệ thống kế toán Việt Nam áp dụng cho các cho các công ty chứng khoán 
và tuân thủ các quy định pháp lý liên quan. Trách nhiệm này bao gồm: thiết lập, thực hiện và duy 
trì hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan tới việc lập và trình bày báo cáo tài chính không chứa đựng 
các sai sót trọng yếu, gian lận hay sai sót, lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán thích hợp và 
đưa ra các ước lượng kế toán hợp lý cho từng trường hợp cụ thể. 
 
Tr¸ch nhiÖm cña kiÓm to¸n viªn 

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến độc lập về các báo cáo tài chính này dựa trên cơ sở 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 chúng tôi phải tuân thủ các yêu cầu về đạo đức nghề 
nghiệp và lập kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán để có được sự đảm bảo hợp lý rằng các báo 
cáo tài chính không chứa đựng các sai sót trọng yếu. 
 
C¬ së ý kiÕn 

Kiểm toán bao gồm việc thực hiện các thủ tục để thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu 
và các thuyết minh được trình bày trên các báo cáo tài chính. Các thủ tục được lựa chọn dựa trên xét 
đoán của kiểm toán viên, bao gồm việc đánh giá các rủi ro phát sinh các sai sót trọng yếu trên báo 
cáo tài chính do gian lận hoặc sai sót. Trong quá trình đánh giá mức độ rủi ro này, kiểm toán viên 
xem xét hệ thống kiểm soát nội bộ có phù hợp với việc lập và trình bày báo cáo tài chính một cách 
trung thực và hợp lý của Công ty nhằm thiết lập các thủ tục kiểm toán phù hợp trong từng trường 
hợp, nhưng kiểm toán viên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về tính hiệu quả của hệ thống kiểm 
soát nội bộ của Công ty. Kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá tính phù hợp của các chính sách kế 
toán áp dụng, tính hợp lý của các ước tính kế toán thực hiện của Ban Giám đốc cũng như đánh giá 
việc trình bày toàn bộ báo cáo tài chính.
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Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán thu thập là đầy đủ và phù hợp để cung cấp cơ 
sở cho việc hình thành ý kiến kiểm toán của chúng tôi.  
 

Như được trình bày trong Thuyết minh số 3 – Cơ sở lập các báo cáo tài chính, các báo cáo tài chính 
đính kèm này không nhằm mục đích trình bày tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và 
tình hình lưu chuyển tiền tệ phù hợp với các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận rộng 
rãi ở những quốc gia hoặc thể chế ngoài nước CHXHCN Việt Nam.  
 

ý kiÕn 

Theo ý kiến của chúng tôi, các báo cáo tài chính đính kèm phản ánh trung thực và hợp lý tình hình 
tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, kết quả hoạt động 
kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù 
hợp với các Chuẩn mực và hệ thống Kế toán Việt Nam áp dụng cho các công ty chứng khoán và các 
qui định pháp lý liên quan. 
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Mã số 

Thuyết 

minh 31 tháng 12 năm 2011 31 tháng 12 năm 2010 

   VNĐ VNĐ 

     

TµI s¶n     

Tài sản ngắn hạn 100  49.944.533.316 67.060.720.140 

Tiền và các khoản tương đương tiền 110  9.314.967.757 55.203.032.915 

Tiền 111 6 7.314.967.757 15.203.032.915 

Các khoản tương đương tiền 112 6 2.000.000.000 40.000.000.000 

     

Các khoản đầu tư ngắn hạn 120  - 1.620.665.231 

Các khoản đầu tư ngắn hạn 121 7 - 3.971.661.440 

Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 7 - (2.350.996.209) 

     

Các khoản phải thu 130  39.333.754.040 8.701.226.602 

Các khoản phải thu  131 8 39.889.635.154 2.067.113.026 

Ứng trước cho người bán 132   28.996.480 38.219.519 

Phải thu từ các bên liên quan 133 29 104.953.452 6.344.863.831 

Các khoản phải thu khác 138  26.355.648 645.065.920 

Dự phòng nợ phải thu khó đòi 139 8, 9 (716.186.694) (394.035.694) 

     

Tài sản ngắn hạn khác 150  1.295.811.519 1.535.795.392 

Chi phí trả trước ngắn hạn 151  337.681.091  1.454.147.138 

Thuế VAT được khấu trừ 152  892.605.428  - 

Tài sản ngắn hạn khác 158  65.525.000 81.648.254 

     

 
Tài sản dài hạn 200  8.572.001.368 10.980.634.169 

Tài sản cố định 220  7.260.496.646 9.101.092.492 

Tài sản cố định hữu hình 221 10 1.803.579.104 3.083.520.106 

- Nguyên giá 222  10.316.583.248 11.815.421.798 

- Giá trị hao mòn lũy kế 223  (8.513.004.144) (8.731.901.692) 

Tài sản cố định vô hình 227 11 5.281.597.542 2.137.011.087 

- Nguyên giá 228  6.882.938.438  3.717.185.369 

- Giá trị hao mòn lũy kế 229  (1.601.340.896) (1.580.174.282) 

Xây dựng cơ bản dở dang 230 12 175.320.000 3.880.561.299 
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 Mã 

số 

Thuyết 

minh 31 tháng 12 năm 2011 31 tháng 12 năm 2010 

   VNĐ VNĐ 

     

Tài sản dài hạn khác 260  1.311.504.722 1.879.541.677 

Chi phí trả trước dài hạn 261 13 16.649.187 328.650.853 

Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 14 460.085.455  377.571.442 

Tài sản dài hạn khác 267 15 834.770.080 1.173.319.382 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 250  58.516.534.684 78.041.354.309 

 

Nguån vèn     

Nî ph¶i tr¶ 300  27.995.135.681 19.204.552.555 

Nợ ngắn hạn 310  27.726.685.681 18.746.941.151 

Phải trả người bán 312  15.886.441.761 1.418.792.601 

Người mua ứng trước 313  337.232.000 187.232.000 

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 16 5.758.145.349 4.557.033.647 

Phải trả nhân viên  315  2.588.241.543 2.531.626.452 

Chi phí phải trả 316 17 1.344.460.293 1.101.559.381 

Phải trả về hoạt động giao dịch chứng khoán 320 18 1.058.783.965 7.122.531.203 

Phải trả cổ tức cổ phiếu, lãi trái phiếu  321  719.890 719.890 

Phải trả khác 328 19 752.660.880 1.827.445.977 

     

Nợ dài hạn  330  268.450.000 457.611.404 

Dự phòng trợ cấp thôi việc 336  268.450.000 457.611.404 

     

Nguån vèn chủ së h÷u 400  30.521.399.003 58.836.801.754 

Nguồn vốn 410  30.521.399.003 58.836.801.754 

Vốn góp cổ phần  411 20, 21 185.000.000.000 185.000.000.000 

Quỹ dự trữ pháp định và dự phòng tài chính 419 20 254.998.000 254.998.000 

Lỗ lũy kế 420 20 (154.733.598.997) (126.418.196.246) 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440   58.516.534.684 78.041.354.309 
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Tµi kho¶n ngoµi b¶ng 

 

 Mã 

số 31 tháng 12 năm 2011 31 tháng 12 năm 2010 

Ngoại tệ các loại (USD) 005 196,338.21 16,704.71 

Ngoại tệ các loại (GBP) 005 5,177.00 - 

    

Chứng khoán lưu ký (VNĐ) 006 44.160.120.000 55.531.360.000 

Trong đó:    

Chứng khoán giao dịch 007 43.951.970.000 54.099.310.000 

- Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký 008 - 584.920.000 

- Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước 009 30.424.470.000 41.480.190.000 

- Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác 011 13.527.500.000 12.034.200.000 

    

Chứng khoán tạm ngừng giao dịch 012 - 729.500.000 

- Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng 

trong nước 014 - 729.500.000 

    

Chứng khoán chờ thanh toán 027 105.000.000 611.700.000 

- Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong 

nước 029 105.000.000 - 

- Chứng khoán chờ thanh toán của các tổ chức khác 031 - 611.700.000 

    

Chứng khoán chờ giao dịch 037 103.150.000 90.850.000 

- Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong 

nước 039 103.150.000 90.850.000 
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Mã số Thuyết 

minh 

Năm tài chính kết 

thúc ngày 31 tháng 

12 năm 2011 

Năm tài chính kết 

thúc ngày 31 tháng 

12 năm 2010 

   VNĐ VNĐ 

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh chứng 

khoán 01 23 45.366.310.873   12.074.446.761 

Trong đó:     

Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán 01.1  2.063.446.692 3.678.029.450 

Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán  01.2  39.332.459 776.442.579 

Doanh thu hoạt động tư vấn 01.5  39.519.106.890 4.712.436.688 

Doanh thu khác 01.9  3.744.424.832 2.907.538.044 

Các khoản giảm trừ doanh thu 02  - - 

Doanh thu thuần 10  45.366.310.873 12.074.446.761 

Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán 11 24 (58.856.101.576)  (40.717.817.805) 

Lỗ gộp 20  (13.489.790.703)  (28.643.371.044) 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 25 (14.844.518.564) (26.346.984.943) 

Lỗ từ hoạt động kinh doanh  30  (28.334.309.267) (54.990.355.987) 

Thu nhập khác 31 26 140.602.463 21.611.691.532 

Chi phí khác 32 27 (121.695.947) (2.062.553.008) 

Lỗ trước thuế 50  (28.315.402.751) (35.441.217.463)  

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 28 - -  

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52  - - 

Lỗ thuần  60  (28.315.402.751)  (35.441.217.463) 

     

ản trên cổ phiếu (VNĐ/ cổ phần) 70 22 (1.531) (3.682) 
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Khoản mục 
Thuyết 

minh 

Số dư đầu năm Tăng/giảm Số dư cuối năm 

01 tháng 1 năm 

2010 

01 tháng 1 năm 

2011 

Năm tài chính kết thúc  31 

tháng 12 năm  2010 

Năm tài chính kết thúc  31 

tháng 12 năm  2011 
31 tháng 12 năm 

2010 

31  tháng 12 năm 

2011 
Tăng Giảm Tăng Giảm 

  VNĐ VNĐ VNĐ VNĐ VNĐ VNĐ VNĐ VNĐ 

1. Vốn cổ phần 20 100.000.000.000 185.000.000.000 85.000.000.000 - - - 185.000.000.000 185.000.000.000 

2. Thặng dư vốn 

cổ phần  - - - - - - - - 

3. Quỹ dự phòng 20 254.998.000 254.998.000 - - - - 254.998.000 254.998.000 

4. Lỗ lũy kế 20 (90.976.978.783) (126.418.196.246) (35.441.217.463) - (28.315.402.751) - (126.418.196.246) (154.733.598.997) 

Total  9.278.019.217 58.836.801.754 49.558.782.537 - (28.315.402.751) - 58.836.801.754 30.521.399.003 
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Mã số Năm tài chính kết 

thúc ngày 31 tháng 

12 năm 2011 

Năm tài chính kết 

thúc ngày 31 tháng 

12 năm 2010 

  VNĐ VNĐ 

Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh    

Lỗ trước thuế 01 (28.315.402.751)  (35.441.217.463) 

Điều chỉnh cho các khoản:    

Khấu hao tài sản cố định và hao mòn 02 2.320.577.654  2.503.119.906 

Giảm các khoản dự phòng 03 (2.028.845.209)  (2.601.346.367) 

Lãi do đánh giá lại tỷ giá ngoại tệ 04 (169.175.177)  (121.636.466) 

Nợ vay được xóa 05 - (21.606.521.044) 

Lỗ do thanh lý tài sản cố định 06 27.103.530 - 

Thu lãi tiền gửi 07 (3.251.413.102) (1.841.736.409) 

Lỗ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu 

động 08 (31.417.155.055) (59.109.337.843) 

Thay đổi của các khoản phải thu 09 (28.045.605.415) 8.474.542.352 

Thay đổi của các khoản phải trả 11 8.825.861.405 (8.006.856.489) 

Thay đổi của các khoản chi phí trả trước 12 1.428.467.713 (1.022.808.208) 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh 

doanh 20 (49.208.431.352) (59.664.460.188) 

    

Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư    

Tiền chi mua tài sản cố định  21 (636.135.563) (7.714.814.516) 

Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định 22 90.000.000 - 

Thu lãi tiền gửi 27 3.861.888.102 1.346.891.214 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 3.315.752.539 (6.367.923.302) 

    

Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính    

Thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp 31 - 85.000.000.000 

Tiền vay 33 - 19.097.500.000 

Tiền chi trả nợ vay gốc 34 - (19.097.500.000) 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 - 85.000.000.000 

Lưu chuyển tiền thuần 50 (45.892.678.813) 18.967.616.510 

Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm  60 55.203.032.915  36.227.754.259 

Ảnh hưởng đánh giá lại tỷ giá cuối năm 61 4.613.655 7.662.146 

Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm 70 9.314.967.757 55.203.032.915 
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1 §Æc ®iÓm ho¹t ®éng của C«ng ty 

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina (“Công ty”) được thành lập tại nước CHXHCN Việt 

Nam vào năm 2006 dưới hình thức công ty cổ phần 5 cổ đông sáng lập theo Giấy phép 

đăng ký kinh doanh số 0103015219 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 26 

tháng 12 năm 2006 và theo Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 50/UBCK – 

GPHNKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29 tháng 12 năm 2006.  

 

Theo Quyết định số 236/QD- UBCK ngày 14 tháng 4 năm 2010, danh sách cổ đông thay đổi 

được phê duyệt bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gồm có VinaCapital Group Limited, Bà 

Hồ Thị Mỹ Diễm và Ông Trần Lê Nguyên. 

 

Hiện nay, hoạt động đăng ký kinh doanh của Công ty bao gồm: 

 

 Môi giới chứng khoán 

 Tư vấn đầu tư chứng khoán 

 Tư vấn tài chính 

 Lưu ký chứng khoán 

 

 tầng 7, số 60 Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP 

Hà Nội đã đóng cửa vào ngày 13 thá

đặt tại lầu 5, đường Hai Bà Trưng, Phố Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm. Hà Nội đã được chấp 

thuận bởi Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước theo quyết định số  457/QĐ-UBCK ký ngày 22 

tháng 6 năm 2011. 
 
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, Công ty có 47 nhân viên (tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 : 65 

nhân viên). 

 

2 Niªn ®é kÕ to¸n vµ ®¬n vÞ tiÒn tÖ 

Niên độ kế toán  

Năm tài chính của Công ty kết thúc ngày 31 tháng 12.  

 
Đơn vị tiền tệ và chuyển đổi ngoại tệ  

Báo cáo tài chính của Công ty được lập sử dụng tiền Đồng Việt Nam (VNĐ). 

 
Các nghiệp vụ phát sinh bằng tiền tệ khác với đồng tiền báo cáo được chuyển đổi theo tỷ giá 

tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Tài sản tiền tệ và công nợ phát sinh bằng đồng tiền khác với 

đồng tiền báo cáo được quy đổi theo tỷ giá tại ngày lập Bảng cân đối kế toán. Lãi và lỗ chênh 

lệch tỷ giá do đánh giá lại và chi phí liên quan đến các nghiệp vụ ngoại tệ được ghi nhận trên 

Báo cáo kết quả  hoạt động kinh doanh trong kỳ phát sinh. 

 
3 C¬ së lËp b¸o c¸o tµi chÝnh 

Cơ sở lập các báo cáo tài chính 

Các báo cáo tài chính được lập phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, hệ thống Kế 

toán Việt Nam áp dụng cho các doanh nghiệp chứng khoán theo quy định tại Thông tư 

95/2008/TT-BTC, thông tư 162/2010/TT-BTC và các qui định pháp lý liên quan của Bộ tài 
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chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Các quy định này trên một số khía cạnh trọng yếu 

có thể khác với Chuẩn mực Kế toán Quốc tế và các nguyên tắc và các chuẩn mực kế toán 

được chấp nhận rộng rãi tại quốc gia của người đọc. Do đó, các báo cáo tài chính này không 

nhằm mục đích trình bày tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu 

chuyển tiền tệ phù hợp với các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận rộng rãi ở 

những quốc gia hoặc thể chế ngoài nước CHXHCN Việt Nam, hơn nữa, đối tượng sử dụng 

báo cáo tài chính của Công ty không nhằm vào những người không được thông tin về các 

nguyên tắc, quy trình và tập quán kế toán của Việt Nam.  

 
Hệ thống kế toán và hình thức ghi sổ kế toán 

Công ty sử dụng phương pháp nhật ký chung để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 
 

4 Thay ®æi c¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n c¬ b¶n 

Cập nhật các quy định mới 

Công ty đã áp dụng Thông tư 210/2009/TT-BTC ("Thông tư") ngày 06 tháng 11 năm 2009 

hướng dẫn việc áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IAS 32 và IFRS 7) trong việc 

trình bày báo cáo tài chính và thuyết minh liên quan về công cụ tài chính, và có hiệu lực đối 

với các báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 

2011. Thông tư này sẽ được áp dụng trong tương lai phù hợp với Thông tư 20/2006/TT-BTC 

ngày 20 tháng 3 năm 2006. 

 

Việc áp dụng Thông tư này không gây ra bất cứ ảnh hưởng trọng yếu nào đối với các trình 

bày và thuyết minh  trong các báo cáo tài chính của Công ty.  

 

 liên quan được trình bày trong Thuyết minh 32. 
 

5 C¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n träng yÕu 

 

5.1  Tiền và các khoản tương đương tiền 

Tiền và các khoản tương đương tiền gồm tài khoản tiền gửi ngân hàng, tiền tại quỹ, cũng 

như các khoản đầu tư có tính thanh khoản cao như tiền gửi các tổ chức tín dụng trên thị 

trường tiền tệ, tiền gửi ngân hàng trong vòng 3 tháng kể từ ngày giao dịch. 

 
5.2 Các khoản phải thu 

Các khoản phải thu được ghi nhận theo giá trị trên hoá đơn trừ đi dự phòng phải thu khó đòi 

cho các khoản phải thu được dự tính là không thể thu hồi được toàn bộ. 

 

5.3 Đầu tư ngắn hạn 

Các khoản đầu tư chứng khoán được ghi nhận theo giá gốc (giá mua thực tế). 

 

Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán được lập cho mỗi loại chứng khoán cụ thể trong 

danh mục đầu tư và cho các chứng khoán giảm giá so với giá trị ghi sổ. Khi một khoản đầu 

tư được thanh lý chênh lệch giữa giá trị đầu tư ròng và giá trị ghi sổ được ghi nhận thu nhập 

hoặc chi phí trong năm. 

 

5.4 Tài sản cố định hữu hình 

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ đi giá trị khấu hao luỹ kế.  

 

Tài sản cố định được tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu 

dụng ước tính của tài sản như sau:  
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Cải tạo nâng cấp văn phòng  1 – 5  năm 

Thiết bị, nội thất   1 – 3 năm 

Thiết bị văn phòng 1 – 3  năm 

Phương tiện vận tải   7 năm 

 

5.5 Tài sản cố định vô hình 

Phần mềm máy tính 

Giá trị của các phần mềm máy tính không phải là bộ phận đi kèm với phần cứng được khấu 

hao theo phương pháp tuyến tính từ 3 năm đến 5 năm. 

 

5.6 Xây dựng cơ bản dở dang 

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang bao gồm chi phí cài đặt cho hệ thống website. Khấu hao 

không được trích trong giai đoạn này mà chỉ được trích khi việc cài đặt đã hoàn thành, các 

chi phí liên quan đã được chuyển thành tài sản cố định vô hình và tài sản đó đã được đưa 

vào sử dụng. 

 

5.7 Chi phí trả trước dài hạn 

Tài sản có giá trị thấp 

Tài sản có giá trị thấp là những tài sản có giá trị ít hơn 10 triệu đồng và có thời gian hữu 

dụng dài hơn một niên độ kế toán. Những tài sản này không thỏa mãn các điều kiện để ghi 

nhận là tài sản cố định. Nguyên giá của những tài sản có giá trị thấp được phân bổ vào chi 

phí dựa trên thời gian hữu dụng của tài sản. 

 

Chi phí nghiên cứu thông tin và chi phí bảo hiểm trả trước 

Chi phí nghiên cứu thông tin và chi phí bảo hiểm trả trước được phân bổ vào chi phí trong 

kỳ theo phương pháp đường thẳng trên cơ sở từ 1 đến 2 năm. 

 

5.8 Các công cụ tài chính 

Ghi nhận ban đầu  

Tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính được ghi nhận khi Công ty tham gia vào hợp đồng 

cung cấp công cụ tài chính. 

 

Tài sản tài chính ngừng ghi nhận khi quyền nhận tiền từ tài sản tài chính hết hạn hoặc khi tài 

sản tài chính và toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến quyền sở hữu tài sản đã được 

chuyển giao. Nợ phải trả tài chính ngừng ghi nhận khi nghĩa vụ nợ hoàn thanh, hết hạn hoặc 

bị hủy bỏ. 

 

Tài sản tài chính  

Nhằm trình bày báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin theo Thông tư 210/2009/TT-BTC, 

các tài sản tài chính, không bao gồm các tài sản được phân loại là công cụ tài chính phòng 

ngừa rủi ro hiệu quả, được phân thành các nhóm sau: tài sản tài chính được ghi nhận theo 

giá trị hợp lý thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, các khoản đầu tư nắm giữ 

đến ngày đáo hạn, tài sản sẵn sàng để bán, các khoản cho vay và phải thu. Các tài sản tài 

chính được phân nhóm phù hợp với bản chất và mục đích của các tài sản tài chính đó và 

được xác định tại thời điểm ghi nhận ban đầu. 

 

Tài sản tài chính được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh 

Tài sản tài chính được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh khi được nắm giữ để kinh doanh hoặc được tạo ra theo giá trị hợp lý thông qua Báo 

cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 
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Tài sản tài chính được ghi nhận là nắm giữ để kinh doanh nếu thỏa mãn: 

 Được mua chủ yếu cho mục đích bán lại trong thời gian ngắn; 

 Là 1 phần của danh mục đầu tư xác định mà công ty quản lý và có bằng chứng về 

việc kinh doanh công cụ đó nhằm mục đích thu lợi ngắn hạn; hoặc 

 Công cụ tài chính phái sinh (ngoại trừ các công cụ tài chính phái sinh được xác định 

là một hợp đồng bảo lãnh tài chính hoặc một công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả). 

 

Tài sản tài chính được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh được trình bày theo giá trị hợp lý, lãi lỗ phát sinh do thay đổi giá trị hợp lý được ghi 

nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Lãi hoặc lỗ thuần được ghi nhận trong báo 

cáo kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm khoản cổ tức hoặc lãi phát sinh từ tài sản tài 

chính đó. Trong năm Công ty không đầu tư vào bất cứ tài sản tài chính ghi nhận theo giá trị 

hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 

 

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:  

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là các tài sản tài chính phi phái sinh với các 

khoản thanh toán cố định hoặc có thể xác định và có kỳ đáo hạn cố định mà đơn vị có ý định 

và có khả năng giữ đến ngày đáo hạn, . 

 

Các khoản cho vay và phải thu 

Các khoản cho vay và phải thu là các tài sản tài chính phi phái sinh với các khoản thanh toán 

cố định hoặc có thể xác định và không được niêm yết trên thị trường. 

 

Tài sản sẵn sàng để bán 

Tài sản sẵn sàng để bán là các tài sản tài chính phi phái sinh được xác định là sẵn sàng để bán 

hoặc không thỏa mãn để được phân vào các nhóm tài sản tài chính trên.  

 

Giá trị hợp lý của mỗi nhóm tài sản tài chính được trình bày ở mỗi thuyết minh có liên quan. 

Giá trị hợp lý được xác định như được trình bày ở Thuyết minh 33. 

 

Nợ phải trả tài chính và công cụ vốn chủ sở hữu 

 

Phân loại là nợ phải trả tài chính hoặc vốn chủ sở hữu 

Nợ phải trả hoặc công cụ vốn chủ sỡ hữu được phân loại là nợ phải trả tài chính hoặc vốn 

chủ sỡ hữu phù hợp với bản chất của điều khoản trong công cụ tài chính. 

 

Công cụ vốn Chủ sở hữu 

Công cụ vốn Chủ sở hữu là hợp đồng chứng tỏ được những lợi ích còn lại về tài sản của đơn 

vị sau khi trừ đi toàn bộ nghĩa vụ của đơn vị đó. Công cụ vốn chủ sở hữu do Công ty phát 

hành được ghi nhận theo số tiền thu được từ phát hành trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến 

việc phát hành. 

 

Công cụ tài chính phức hợp 

Các thành phần của công cụ tài chính phức hợp do Công ty phát hành được phân loại tách 

biệt giữa nợ phải trả tài chính và vốn chủ sở hữu phù hợp với bản chất của điều khoản trong 

công cụ tài chính. Phần vốn chủ sở hữu được xác định là giá trị còn lại hợp lý của toàn bộ 

công cụ tài chính phức hợp sau khi trừ đi giá trị của phần nợ phải trả. 

 

Chi phí giao dịch liên quan đến việc phát hành công cụ tài chính phức hợp được phẩn bổ cho 

các thành phần nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công cụ đó theo tỷ lệ. Chi phí giao dịch 
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liên quan đến nhiều giao dịch được phân bổ cho các giao dịch đó trên cơ sở tỷ lệ tương ứng 

với các giao dịch. Chi phí giao dịch được trình bày là khoản giảm trừ vốn chủ sở hữu trong 

kỳ báo cáo. 

 

Nợ phải trả tài chính 

Nhằm trình bày báo cáo tài chính và thuyết minh theo Thông tư 210/2009/TT-BTC, các khoản 

nợ phải trả tài chính được phân nhóm thành nợ phải trả tài chính được ghi nhận theo giá trị 

hợp lý thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hoặc nợ phải trả tài chính khác được 

xác định theo giá trị phân bổ. 

  

Nợ phải trả tài chính ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

Nợ phải trả tài chính được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh là một khoản nợ ph : 

 

 Được bán chủ yếu cho mục đích mua lại trong thời gian ngắn; 

 Là 1 phần của danh mục đầu tư xác định của công cụ tài chính mà công ty quản lý và 

có bằng chứng về việc kinh doanh công cụ đó nhằm mục đích thu lợi ngắn hạn; hoặc 

 Công cụ tài chính phái sinh (ngoại trừ các công cụ tài chính phái sinh được xác định 

là một hợp đồng bảo lãnh tài chính hoặc một công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả). 

 

Nợ phải trả tài chính được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh được trình bày theo giá trị hợp lý, lãi lỗ phát sinh do thay đổi giá trị hợp lý được 

ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Lãi hoặc lỗ thuần được ghi nhận trong 

báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm khoản chi phí lãi vay phát sinh từ khoản nợ 

phải trả tài chính đó.  

 

Nợ phải trả tài chính khác 

Các khoản nợ phải trả tài chính khác, bao gồm các khoản vay được ghi nhận theo giá trị ghi 

sổ. Thông tin về giá trị phân bổ của các khoản nợ phải trả tài chính khác được trình bày trong 

Thuyết minh báo cáo tài chính riêng theo quy định của Thông tư 210/2009/TT-BTC và được 

xác định bằng giá trị ghi nhận ban đầu của khoản nợ phải trả tài chính đó trừ nợ gốc đã trả, 

cộng hoặc trừ các khoản phân bổ dồn tích của phần chênh lệch giữa giá trị ghi nhận ban đầu 

và giá trị lúc đáo hạn được tính bằng phương pháp lãi suất thực tế. trừ các khoản giảm trừ 

(trực tiếp hoặc qua tài khoản dự phòng tiềm tàng) do sự sụt giảm giá trị hoặc không có khả 

năng thu hồi. 

 

Phương pháp lãi suất thực tế là phương pháp tính toán giá trị phân bổ của một hoặc một 

nhóm nợ phải trả tài chính và phân bổ thu nhập lãi hoặc chi phí lãi trong kỳ có liên quan. Lãi 

suất thực tế là lãi suất chiết khấu các luồng tiền ước tính sẽ chi trả trong tương lai trong suốt 

vòng đời dự kiến của công cụ tài chính hoặc ngắn hơn, nếu cần thiết, trở về giá trị ghi sổ hiện 

tại thuần của nợ phải trả tài chính. 

 
5.9 Chi phí phải trả và chi phí trích trước 

Chi phí phải trả và trích trước được ghi nhận tại giá trị sẽ chi trả trong tương lai cho các hàng 

hóa và dịch vụ sẽ nhận được, không liên quan đến việc Công ty đã được yêu cầu thanh toán 

chưa. 

 

Phúc lợi sau thời gian làm việc 

Các phúc lợi sau thời gian làm việc được chi trả cho các nhân viên của Công ty đã nghỉ hưu 

bởi Cơ quan Bảo hiểm xã hội trực thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Công ty được 

yêu cầu đóng góp cho các phúc lợi sau thời gian làm việc bằng cách đóng phí bảo hiểm xã 
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hội hàng tháng cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội tại mức 16% của lương căn bản của nhân viên. 

Công ty không chịu các nghĩa vụ nào khác đối với các phúc lợi sau thời gian làm việc của 

nhân viên. 

 

Bảo hiểm thất nghiệp 

Theo Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định số 127/2008/NĐ-CP về bảo 

hiểm thất nghiệp, từ ngày 1 tháng 1 năm 2009. Công ty có nghĩa vụ chi trả tiền bảo hiểm thất 

nghiệp bằng 1% quỹ lương của công ty và số tiền này được sử dụng để thanh toán bảo hiểm 

thất nghiệp cho người tham gia bảo hiểm và công ty sẽ trừ đi 1% tiền lương của mỗi nhân 

viên để đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. 

 

5.10 Doanh thu 

 

 trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

ng  đ

. Doanh 

thu không được ghi nhận khi khả năng thu tiền, ước tính hợp lý các chi phí của việc bán hàng hay 

khả năng hàng bán bị trả lại là không chắc chắn. 

 

Thu nhập từ kinh doanh chứng khoán 

Thu nhập từ kinh doanh chứng khoán được xác định dựa trên mức chênh lệch giá bán và giá 

vốn của chứng khoán, tính theo phương pháp bình quân gia quyền. 

 

Tiền lãi 

Thu nhập lãi được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở dồn tích. 

 

Cổ tức  

Cổ tức được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ngay khi nhận được 

thông báo trả cổ tức. 

 

5.11 Các quỹ dự phòng 

Công ty sử dụng lợi nhuận sau thuế hàng năm để trích lập các quỹ dự phòng theo quy định 

tại Thông tư số 11/2000/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 1 tháng 2 năm 2000 như sau: 

 

 
Mức trích  

lập từ lợi nhuận sau thuế 

Mức trích lập tối đa 

Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5% 10% vốn điều lệ 

Quỹ dự trữ bắt buộc 5% 10% vốn điều lệ 

 

Các quỹ khác được trích lập theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông. Trong kỳ, Công ty 

không trích lập thêm quỹ dự trữ. 

 

5.12 Chi phí thuê hoạt động (Các hợp đồng thuê) 

Thuê hoạt động là việc thuê tài sản trong đó tất cả các quyền lợi và rủi ro của quyền sở hữu 

tài sản vẫn thuộc về bên cho thuê. Chi phí thuê hoạt động được ghi nhận vào kết quả hoạt 

động kinh doanh khi phát sinh. 

 

5.13 Dự phòng  

Dự phòng phải trả được ghi nhận khi Công ty có nghĩa vụ nợ hiện tại (nghĩa vụ pháp lý hoặc 

nghĩa vụ liên đới) do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra mà chắc chắn dẫn đến sự giảm sút về 
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những lợi ích kinh tế dẫn đến việc yêu cầu phải thanh toán nghĩa vụ nợ và giá trị của nghĩa 

vụ nợ đó được ước tính đáng tin cậy. 

 

5.14 Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Tài sản thuế và nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành bao gồm các tài sản hoặc 

nghĩa vụ thuế đối với cơ quan thuế liên quan đến giai đoạn báo cáo hiện tại và các giai đoạn 

trước mà vẫn chưa thanh toán tại ngày cuối giai đoạn báo cáo. Nghĩa vụ về thuế thu nhập 

hiện hành được tính trên cơ sở thuế suất và quy định về thuế áp dụng cho giai đoạn báo cáo 

dựa trên mức lợi nhuận chịu thuế trong năm. Toàn bộ thay đổi về nghĩa vụ hay tài sản thuế 

hiện tại được ghi nhận là chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trên Báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh.  

 
Thuế thu nhập hoãn lại được tính theo phương pháp số dư nợ trên các khoản chênh lệch tạm 

thời. Phương pháp này so sánh giá trị ghi sổ của tài sản và công nợ trên Bảng cân đối kế toán 

với các cơ sở tính thuế thu nhập của các khoản tài sản và công nợ đó. Đồng thời , khoản lỗ 

thuế có thể dùng để chuyển lỗ và thu nhập khác về thuế của Công ty cũng được ghi nhận là 

tài sản thuế thu nhập hoãn lại. 

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả luôn được ghi nhận đầy đủ. Tài sản thuế thu 

nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để 

cấn trừ vào các tài sản thuế thu nhập hoãn lại này.  

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được tính tại mức thuế được áp dụng từng kỳ tính 

thuế theo như quy định tại ngày kết thúc năm tài chính. Toàn bộ thay đổi về tài sản hoặc nợ 

thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được ghi nhận trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh. Những thay đổi về tài sản hoặc nợ thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại do thay đổi 

về giá trị của tài sản hoặc nợ được ghi nhận trực tiếp vào nguồn vốn thì được ghi nhận trực 

tiếp bên nguồn vốn. 

 
5.15 Các bên liên quan 

Các bên được coi là liên quan khi một bên có khả năng, trực tiếp hoặc gián tiếp, kiểm soát 

hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính 

và hoạt động. Các bên cũng được coi là liên quan khi cùng dưới một quyền kiểm soát hoặc 

ảnh hưởng. 

 

5.16 Lãi cơ bản trên cổ phiếu  

Công ty trình bày lãi cơ bản trên cổ phiếu (“EPS”) cho các cổ phiếu phổ thông của Công ty.  

Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bởi lãi/lỗ phân phối cho các cổ đông chia số lượng bình 

quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông trong năm.   

 

6 TiÒn vµ c¸c kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn 

 31 tháng 12  năm 2011 31 tháng 12 năm 2012 

  VNĐ   VNĐ  

Tiền mặt 22.659.738               34.661.353 

Tiền gửi ngân hàng 7.292.308.019        15.168.371.562  

Tiền gửi ngân hàng 6.038.555.128 7.717.868.025 

Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán và 

thanh toán bù trừ từ giao dịch chứng khoán 1.253.752.891 7.450.503.537 

Các khoản tương đương tiền                2.000.000.000        40.000.000.000 

Tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng dưới 3 tháng         2.000.000.000        40.000.000.000 

 9.314.967.757        55.203.032.915 
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7 §Çu t ng¾n h¹n 

 31 tháng 12  năm 2011 31 tháng 12 năm 2010 

  VNĐ   VNĐ  

Đầu tư ngắn hạn   

Chứng khoán niêm yết -           3.971.661.440 

 -           3.971.661.440 

Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn   

Dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn - (2.350.996.209) 

  -  (2.350.996.209) 

 - 1.620.665.231 

 

Tình hình biến động dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn trong năm như sau: 

 

Năm kết thúc ngày 31 

tháng 12  năm 2011 

Năm kết thúc ngày 31 

tháng 12 năm 2010 

  VNĐ   VNĐ  

Số dư đầu năm  2.350.996.209 5.130.602.576 

Số hoàn nhập trong năm  (2.350.996.209) (3.180.632.843) 

Số trích lập thêm trong năm  - 401.026.476 

Số dư cuối năm  - 2.350.996.209 

 

Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong năm:  

 

Năm kết thúc ngày 31 tháng 12  

năm 2011 

 

Năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 

2010 

 

Khối lượng 

giao dịch Giá trị giao dịch 

Khối lượng 

giao dịch Giá trị giao dịch 

 Cổ phần VNĐ Cổ phần VNĐ 

Đầu tư của công ty chứng khoán   155.171 5.772.221 705.400 16.608.143 

Cổ phiếu 155.171 5.772.221 705.400 16.608.143 

Trái phiếu - - - - 

Chứng khoán khác - - - - 

Giao dịch của nhà đầu tư (*)  51.448.980 1.023.284.900 62.628.906 2.250.631.647 

Cổ phiếu 48.986.950 1.009.358.493 59.040.506 1.929.505.541 

Trái phiếu - - 3.070.000 315.532.260 

Chứng khoán khác 2.462.030 13.926.407 518.400 5.593.846 

 51.604.151 1.029.057.121 63.334.306 2.267.239.790 

 

(*) Các nghiệp vụ phát sinh giao dịch của nhà đầu tư được ghi nhận trong tài khoản ngoài 

bảng 

 

 



    

    

39 

Tình hình đầu tư tài chính  

 

 Số lượng Giá trị sổ sách Chêch lệch so với giá thị trường Tổng giá trị thị trường 

31 tháng 12 

năm 2011 

31 tháng 12 

năm 2010 

31 tháng 12 

năm 2011 

31 tháng 12 

năm 2010 Tăng Giảm 

31 tháng 12 

năm 2011 

31 tháng 12 

năm 2010 

Cổ phiếu Cổ phiếu VNĐ VNĐ 

31 tháng 12 

năm 2011 

31 tháng 12 

năm 2010 

31 tháng 12 

năm 2011 

31 tháng 12 

năm 2010 VNĐ VNĐ 

I. Chứng khoán thương mại - 58.491 - 3.971.661.440 - - - (2.350.996.209) - 1.620.665.231 

Cổ phiếu - 58.491 - 3.971.661.440 - - - (2.350.996.209) - 1.620.665.231 

Trái phiếu - - - - - - - - - - 

Chứng chỉ quỹ  - - - - - - - - - - 

Chứng khoán khác - - - - - - - - - - 

           

II. Chứng khoán đầu tư  - - - - - - - - - - 

1. Chứng khoán sẵn sàng để 

bán - - - - - - - - - - 

Cổ phiếu - - - - - - - - - - 

Trái phiếu Chính phủ  - - - - - - - - - - 

Trái phiếu Công ty - - - - - - - - - - 

Chứng chỉ quỹ - - - - - - - - - - 

Chứng khoán khác - - - - - - - - - - 

2. Chứng khoán nắm giữ đến 

ngày đáo hạn            

Trái phiếu Chính phủ  - - - - - - - - - - 

Trái phiếu Công ty - - - - - - - - - - 

Chứng chỉ quỹ - - - - - - - - - - 

Chứng khoán khác - - - - - - - - - - 

 - - - 3.971.661.440 - - - (2.350.996.209) - 1.620.665.231 
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8 C¸c kho¶n ph¶i thu 

 31 tháng 12  năm 2011 31 tháng 12 năm 2010 

Phải thu  VNĐ   VNĐ  

Phải thu nhà đầu tư 223.906.987             220.798.631 

Phải thu từ dịch vụ tư vấn 39.665.728.167          1.846.314.395 

 39.889.635.154          2.067.113.026 

Dự phòng nợ phải thu khó đòi             (716.186.694)        (394.035.694) 

 39.173.448.460          1.673.077.332 

 

9 Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi 

 31 tháng 12  năm 2011 31 tháng 12 năm 2010 

  VNĐ   VNĐ  

Số dư đầu năm 394.035.694 215.775.694 

Số trích lập thêm trong năm  322.151.000 178.260.000 

Số dư cuối năm  716.186.694 394.035.694 

 

10 Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 

 

Cải tạo nâng 

cấp văn phòng 

Thiết bị 

nội thất 

Thiết bị  

văn phòng    

Phương tiện 

 vận tải 

Tổng cộng 

 VNĐ VNĐ VNĐ VNĐ VNĐ 

Nguyên giá      

Ngày 1 tháng 1 năm 2011 3.213.803.469 1.062.917.747 6.390.892.288 1.147.808.294 11.815.421.798 

Mua trong năm - - 170.406.568 - 170.406.568 

Thanh lý (1.342.005.019) (156.030.000) (171.210.099) - (1.669.245.118) 

Ngày 31 tháng 12 năm 2011 1.871.798.450 906.887.747 6.390.088.757 1.147.808.294 10.316.583.248 

Đã khấu hao hết 183.822.793 636.576.547 4.463.193.734 - 5.283.593.074 

      

Khấu hao luỹ kế      

Ngày 1 tháng 1 năm 2011 2.643.964.453  837.658.414  4.763.774.448  486.504.377  8.731.901.692  

Khấu hao trong năm 344.775.600 135.155.604 806.443.753 163.972.613 1.450.347.570 

Thanh lý (1.342.005.019)  (156.030.000)   (171.210.099)  - (1.669.245.118)  

Ngày 31 tháng 12 năm 2011 1.646.735.034  816.784.018  5.399.008.102  650.476.990  8.513.004.144  

      

Giá trị còn lại       

Ngày 1 tháng 1 năm 2011 569.839.016 225.259.333 1.627.117.840 661.303.917 3.083.520.106 

Ngày 31 tháng 12 năm 2011 225.063.416 90.103.729 991.080.655 497.331.304 1.803.579.104 
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11 Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 

   Phần mềm máy tính 

   VNĐ 

Nguyên giá    

Ngày 1 tháng 1 năm 2011   3.717.185.369 

Mua thêm   21.768.750 

Chuyển qua từ xây dựng cơ bản dở dang   4.110.151.319 

Thanh lý   (966.167.000) 

Ngày 31 tháng 12 năm 2011   6.882.938.438 

Đã khấu hao hết   538.553.373 

    

Khấu hao luỹ kế    

Ngày 1 tháng 1 năm 2011   1.580.174.282 

Khấu hao trong năm   870.230.084 

Thanh lý   (849.063.470)  

Ngày 31 tháng 12 năm 2011   1.601.340.896 

    

Giá trị còn lại    

Ngày 1 tháng 1 năm 2011   2.137.011.087 

Ngày 31 tháng 12 năm 2011     5.281.597.542 

 

12 Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 

 

Năm kết thúc ngày 31 

tháng 12 năm 2011 

Năm kết thúc ngày 31 

tháng 12 năm 2010 

 VNĐ VNĐ 

Đầu năm 3.880.561.299      - 

Tăng trong năm 443.960.245 3.880.561.299 

Chuyển thành tài sản cố định vô hình (4.110.151.319) - 

Chuyển sang chi phí (39.050.225) - 

Cuối năm 175.320.000 3.880.561.299 

Bao gồm:   

Chi phí của hệ thống TTL - 3.763.681.299 

Chí phí xây dựng hệ thống website 175.320.000 116.880.000 

 175.320.000 3.880.561.299 

 

13 Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n  

 

Năm kết thúc ngày 31 

tháng 12 năm 2011 

Năm kết thúc ngày 31 

tháng 12 năm 2010 

  VNĐ   VNĐ  

Đầu năm 328.650.853 622.406.389 

Tăng trong năm 447.804.377 810.340.304 

Phân bổ chi phí trong năm (759.806.043) (1.104.095.840) 

Cuối năm 16.649.187 328.650.853 

 

14 TiÒn nép Quü hç trî thanh to¸n  

 

Năm kết thúc ngày 

31 tháng 12  năm 2011 

Năm kết thúc ngày 

31 tháng 12 năm 2010 

  VNĐ   VNĐ  

Số dư đầu năm 377.571.442 196.052.551 

Tiền nộp bổ sung 82.514.013 208.317.682 

Giảm trong năm - (26.798.791) 

Số dư cuối năm  460.085.455 377.571.442 
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15 Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 

 31 tháng 12  năm 2011 31 tháng 12 năm 2010 

  VNĐ   VNĐ  

Đặt cọc tiền thuê văn phòng (*) 824.770.080 1.157.319.382 

Ký quỹ dài hạn khác 10.000.000 16.000.000 

 834.770.080 1.173.319.382 

 

(*) Tiền đặt cọc thuê văn phòng Hồ Chí Minh sẽ được hoàn lại ngày 30 tháng 11 năm 2013. 

 

16 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc 

 31 tháng 12  năm 2011 31 tháng 12 năm 2010 

  VNĐ   VNĐ  

Thuế giá trị gia tăng - 1.969.621.836 

Thuế thu nhập cá nhân nộp hộ nhân viên 5.726.249.606 2.367.675.389 

Thuế nộp hộ cho khách hàng cá nhân 1.072.261 17.567.996 

Thuế nộp hộ cho khách hàng tổ chức  19.075.775 141.539.581 

Thuế nhà thầu nộp hộ nhà cung cấp  11.747.707 46.767.590 

Thuế khác - 13.861.255 

 5.758.145.349 4.557.033.647 

 

17 Chi phÝ ph¶i tr¶ 

 31 tháng 12  năm 2011 31 tháng 12 năm 2010 

  VNĐ   VNĐ  

 251.081.450 364.650.000 

Chi phí ngày nghỉ phép chưa dùng hết của nhân viên 432.379.621 422.388.384 

Chi phí phải trả khác 660.999.222 314.520.997 

 1.344.460.293 1.101.559.381 

 

18  Kho¶n ph¶i tr¶ do giao dÞch chøng kho¸n 

 

19 Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 

 

 31 tháng 12  năm 2011 31 tháng 12 năm 2010 

  VNĐ   VNĐ  

Thanh toán các giao dịch chứng khoán  30.489.000 (332.989.000) 

Thanh toán các giao dịch chứng khoán bởi nhà đầu tư 1.028.294.965 7.455.520.203 

 1.058.783.965 7.122.531.203 

 31 tháng 12  năm 2011 31 tháng 12 năm 2010 

  VNĐ   VNĐ  

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và 

quỹ công đoàn 680.508.492 618.825.977 

Phải trả cho VOF Investment Ltd  - 887.520.000 

Phải trả khác   72.152.388 321.100.000 

 752.660.880 1.827.445.977 
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20 Vèn chu së h÷u 

 Vốn góp cổ phần Lỗ lũy kế Quỹ dự trữ pháp 

định và dự phòng tài 

chính  

Tổng cộng 

 VNĐ VNĐ VNĐ VNĐ 

1 tháng 1 năm 2010 100.000.000.000 (90.976.978.783)  254.998.000 9.278.019.217 

Phát hành cổ phiếu mới  85.000.000.000 - - 85.000.000.000  

Lỗ trong năm - (35.441.217.463) - (35.441.217.463) 

31 tháng 12 năm 2010 185.000.000.000 (126.418.196.246) 254.998.000 58.836.801.754 

     

     

1 tháng 1 năm 2011 185.000.000.000 (126.418.196.246)  254.998.000 58.836.801.754 

Lỗ trong năm - (28.315.402.751) - (28.315.402.751) 

31 tháng 12 năm 2011 185.000.000.000 (154.733.598.997)  254.998.000 30.521.399.003 

 

21  Vèn ®iÒu lÖ 

Vốn điều lệ của Công ty là 185 tỷ đồng chia thành 18,5 triệu cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 

10.000 đồng một cổ phiếu đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo Quyết 

định số 360/UBCK-GP ngày 19 tháng 10 năm 2010.  

 

Chi tiết cổ phiếu phát hành được trình bày như sau: 

 31 tháng 12 năm 2011 31 tháng 12 năm 2010 

 

Số lượng cổ 

phiếu VNĐ 

Số lượng cổ 

phiếu VNĐ 

Phê chuẩn:     

Cổ phiếu thường  18.500.000 185.000.000.000 18.500.000 185.000.000.000 

 18.500.000 185.000.000.000 18.500.000 185.000.000.000 

Đã phát hành và thanh toán:     

Ngày 1 tháng 1 năm 2011 18.500.000 185.000.000.000 10.000.000 100.000.000.000 

Phát hành cổ phiếu mới - - 8.500.000 85.000.000.000 

Ngày 31 tháng 12 năm 2011 18.500.000 185.000.000.000 18.500.000 185.000.000.000 

 

Danh sách các cổ đông được phê duyệt chi tiết như sau: 

 31 tháng 12 năm 2011 31 tháng 12 năm 2010 

  Vốn pháp định  Vốn pháp định 

 Số lượng Số tiền  Số lượng Số tiền  

 Cổ phiếu VNĐ'000 % Cổ phiếu VNĐ'000 % 

VinaCapital Group Limited 9.065.000 90.650.000.000 49.00 9.065.000 90.650.000.000 49.00 

Ông Trần Lệ Nguyên 3.700.000 37.000.000.000 20.00 3.700.000 37.000.000.000 20.00 

Bà Hồ Thị Mỹ Diễm 5.735.000 57.350.000.000 31.00 5.735.000 57.350.000.000 31.00 

  18.500.000 185.000.000.000 100.00 18.500.000 185.000.000.000 100.00 

 

22 L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu  

Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bởi (lỗ) phân phối cho các cổ đông chia số lượng bình 

quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông trong năm. 
 

 

 

Năm kết thúc ngày 31 tháng 

12 năm 2011 

Năm kết thúc ngày 31 

tháng 12 năm 2010 

 VNĐ VNĐ 

 (28.315.402.751) (35.441.217.463) 

Số cổ phiếu thường trung bình đang lưu hành 18.500.000 9.625.000 

Lỗ cơ bản trên mỗi cổ phần (VNĐ/cổ phần) (1.531) (3.682) 
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23 Doanh thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n 

 

Năm kết thúc ngày 31 

tháng 12 năm 2011 

Năm kết thúc ngày 31 

tháng 12 năm 2010 

 VNĐ VNĐ 

Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán 2.063.446.692 3.678.029.450 

Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán (*) 39.332.459 776.442.579 

Doanh thu hoạt động tư vấn 39.519.106.890 4.712.436.688 

Doanh thu khác 3.744.424.832 2.907.538.044 

 45.366.310.873 12.074.446.761 

 

(*) Mặc dù Công ty đã ngừng hoạt động tự doanh chứng khoán, nhưng vẫn cón phát sinh 

doanh thu liên quan đến hoạt động này là do kết quả của việc thanh lý những cổ phiếu còn 

lại tại thời điểm ra quyết định chấm dứt hoạt động này. 

   

24 Chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n 

 

Năm kết thúc ngày 31 

tháng 12 năm 2011 

Năm kết thúc ngày 31 

tháng 12 năm 2010 

 VNĐ VNĐ 

Chi phí cho hoạt động môi giới, lưu ký chứng khoán 768.435.993 1.499.465.560 

Chi phí cho hoạt động đầu tư chứng khoán 285.091.066 11.041.328.415 

Chi phí cho hoạt động tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán 17.676.590.359 957.398.233 

Chi phí dịch vụ phân tích   - 196.230.572 

Chi phí dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn 325.398 398.216.476  

Chi phí trực tiếp cho hoạt động kinh doanh chứng khoán 40.125.658.760 26.625.178.549 

           Chi phí lương 29.128.310.907 22.197.277.042 

Khấu hao và chi phí dài hạn 1.098.470.930 320.034.507 

           Các dịch vụ thuê ngoài 7.502.894.262 2.942.417.567 

Chi phí khác 2.395.982.661 1.165.449.433 

 58.856.101.576 40.717.817.805 

 

25 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp  

 

Năm kết thúc ngày 31 

tháng 12 năm 2011 

Năm kết thúc ngày 31 

tháng 12 năm 2010 

 VNĐ VNĐ 

Chi phí lương      5.840.742.853      9.068.581.658 

Dụng cụ văn  267.683.813         952.591.451  

Khấu hao  1.222.106.724      2.183.083.250 

 4.907.147.706      6.671.962.968 

Chi phí dự phòng cho công nợ khó đòi 322.151.000         178.260.000 

Các dịch vụ thuê ngoài 1.162.776.408      2.376.278.714 

Chi phí khác 1.121.910.060      4.916.226.902 

 14.844.518.564 26.346.984.943 

 

26 Thu nhËp kh¸c 

 

Năm kết thúc ngày 31 

tháng 12 năm 2011 

Năm kết thúc ngày 31 

tháng 12 năm 2010 

 VNĐ VNĐ 

Nợ vay được miễn bởi VinaCapital Group Limited  - 13.007.225.000 

Nợ phải trả khác được miễn bởi VinaCapital Group Limited - 7.205.979.446 

Tiền lãi phải trả được miễn bởi VinaCapital Group Limited - 1.393.316.598 

Thu nhập từ thanh lý tài sản cố định 90.000.000 - 

Doanh thu khác 50.602.463 5.170.488 

 140.602.463 21.611.691.532 



    

    

45 

27 Chi phÝ kh¸c 

 

Năm kết thúc ngày 31 

tháng 12 năm 2011 

Năm kết thúc ngày 31 

tháng 12 năm2010 

 VNĐ VNĐ 

Xóa sổ đầu tư ngắn hạn khác - 2.044.500.000 

Lỗ từ thanh lý tài sản cố định 117.103.530 - 

Chi phí khác 4.592.417 18.053.008 

 121.695.947 2.062.553.008 

 

28 ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 

Công ty chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất 20% trên tổng thu nhập chịu thuế 

hàng năm. Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm kể từ năm đầu tiên 

hoạt động có lãi và được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp cho 3 năm tiếp theo. 

 

Điều chỉnh giữa các khoản lỗ trước thuế và lỗ chịu thuế như sau: 

 

Năm kết thúc ngày 31 

tháng 12 năm 2011 

Năm kết thúc ngày 31 

tháng 12 năm 2010 

VNĐ VNĐ 

   

Lỗ trước thuế (28.315.402.751) (35.441.217.463) 

Điều chỉnh:   

Chi phí dự phòng cho nợ khó đòi 161.075.500 178.260.000 

Chi phí phải trả 242.900.912 (690.472.130) 

Chi phí không được khấu trừ thuế ước tính 960.797.573 - 

Tổng lỗ kết chuyển (26.950.628.766) (35.953.429.593) 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm - - 

Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm - - 

 

Không có khoản dự phòng thuế thu nhập doanh nghiệp được lập trong năm tài chính kết 

thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 vì công ty đang có kết quả kinh doanh lỗ. 

 

Lỗ chịu thuế được mang sang và khấu trừ với thu nhập chịu thuế trong vòng 5 năm từ năm 

phát sinh lỗ. Số lỗ lũy kế thực tế được mang sang tùy theo kết quả quyết toán thuế của cơ 

quan thuế địa phương. Ước tính lỗ thuế còn được khấu trừ với thu nhập chịu thuế tương lai 

như sau: 

 

Năm Tình trạng thuế 

Khoản lỗ chịu 

thuế 

Số thuế đã 

được chuyển lỗ Hết hạn 

Lỗ thuế được 

chuyển 

Năm hết hạn 

bù trừ 

  VNĐ VNĐ VNĐ VNĐ  

2008 Chưa quyết toán 58.937.758.389 - - 58.937.758.389 2013 

2009 Chưa quyết toán 31.535.116.931 - - 90.472.875.320 2014 

2010 Chưa quyết toán 35.953.429.593 - - 126.426.304.913 2015 

2011 Chưa quyết toán 26.950.628.766 - - 153.376.933.679 2016 

  153.376.933.679 - - 153.376.933.679  

 

Tài sản thuế hoãn lại không được ghi nhận trên báo cáo tài chính kèm theo cho khoản lỗ trên 

vì Công ty không chắc chắn sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng khoản lỗ trên trong tương 

lai. 
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29 Giao dÞch víi c¸c bªn liªn quan 

Công ty có các giao dịch với bên liên quan như sau: 

Bên liên quan Quan hệ Giao dịch 

Năm kết thúc 

ngày 31 tháng 12 

năm 2011 

Năm kết thúc ngày 

31 tháng 12  

năm 2010 

   VNĐ VNĐ 

VinaCapital Group Limited Cổ đông 

Thanh toán hộ chi phí lương 

cho Công ty 955.858.584 - 

  Góp vốn trong năm - 41.650.000.000 

  Xóa nợ vay, tiền lãi vay và các 

khoản nợ phải trả khác  - 21.606.521.044 

     

Bà Hồ Thị Mỹ Diễm Cổ đông Góp vốn trong năm - 43.350.000.000 

     

VinaCapital Corporate 

Finance Vietnam Co., Ltd. 

Bên liên quan 

đồng kiểm soát 

Doanh thu từ cung cấp thông tin 

chứng khoán chưa niêm yết  - 96.000.000 

     

VinaCapital Investment 

Management Ltd. 

Bên liên quan 

đồng kiểm soát Nhận khoản vay ngắn hạn - 19.060.500.000 

  Trả nợ vay gốc - (18.822.000.000) 

     

VOF Investment Limited 

Bên liên quan 

đồng kiểm soát 

Thanh toán cho việc mua và 

bán cổ phiếu  997.600.000 10.330.880.000 

     

Asia Investment and 

Finance Ltd. 

Bên liên quan 

đồng kiểm soát Phí môi giới chứng khoán  109.152.945 506.590.394 

     

Onshine Investment Ltd. 

Bên liên quan 

đồng kiểm soát Doanh thu tư vấn  - 1.093.213.636 

  Chi phí khác - 28.512.273 

     

Vietnam Infrastrure 

Holding LTd. 

Bên liên quan 

đồng kiểm soát Phí môi giới chứng khoán  109.946.877 512.135.719 

     

Vietnam Investment 

Property Holding Ltd 

Bên liên quan 

đồng kiểm soát 

Phí môi giới chứng khoán niêm 

yết 354.153.109 350.082.240 

 

 

Phí môi giới chứng khoán chưa 

niêm yết 19.104.698 - 

 

Số dư các bên liên quan như sau: 

Biên liên quan Quan hệ Phải thu 

  31 tháng 12  năm 2011 31 tháng 12 năm 2010 

   VNĐ   VNĐ  

VinaCapital Corporate 

Finance Vietnam Co., Ltd. Bên liên quan đồng kiểm soát 104.953.452 8.000.000 

VinaCapital Group 

Limited Cổ đông - 6.336.863.831 

  104.953.452 6.344.863.831 
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30 Thï lao Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban gi¸m ®èc 

Thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý chính khác có nhận khoản thù lao trong năm 

như sau: 

 

Năm kết thúc ngày 31 

tháng 12 năm 2011 

Năm kết thúc ngày 31 

tháng 12 năm 2010 

 VNĐ VNĐ 

Lương  5.718.580.520 4.309.281.910 

 

31 Cam kÕt 

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, Công ty có cam kết theo hợp đồng thuê văn phòng không 

huỷ ngang với số tiền như sau: 

 

Năm kết thúc ngày 31 

tháng 12 năm 2011 

Năm kết thúc ngày 31 

tháng 12 năm 2010 

 VNĐ VNĐ 

Trong năm tiếp theo 5.448.492.288 6.424.110.420 

Trong vòng 2 năm đến 5 năm  4.895.682.880 9.434.963.371 

 10.344.175.168 15.859.073.791 

 

32 Môc tiªu vµ chÝnh s¸ch qu¶n trÞ rui ro  

Công ty đối mặt với 

. Các loại rủi ro 

chính bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. 

 

Ban Giám đốc có trách nhiệm hoàn toàn trong việc thành lập và giám sát quá trình quản lý 

rủi ro của Công ty. Hội đồng quản trị thiết lập các chính sách để xác định và phân tích những 

rủi ro mà Công ty phải đối mặt, để thiết lập các giới hạn và kiểm soát về rủi ro, và để gi

. 

 

Công ty không tham gia vào việc giao dịch các tài sản tài chính nhằm mục đich đầu cơ cũng 

như phát hành các hợp đồng quyền chọn. Các rủi ro tài chính lớn nhất mà Công ty đối mặt 

được trình bày sau đây. 

 

32.1 Rñi ro thÞ trêng 

Công ty đối mặt với rủi ro thị trường do việc sử dụng các công cụ tài chính, cụ thể là rủi ro về 

tiền tệ, rủi ro về lãi suất và một số loại rủi ro về giá cả khác phát sinh từ hoạt động kinh 

doanh cũng như hoạt động đầu tư. 

Độ nhạy cảm với rủi ro tiền tệ 

Phần lớn các giao dịch của Công ty được thực hiện bằng Đồng Việt Nam. Rủi ro từ tỷ giá hối 

đoái phát sinh từ các giao dịch mua bán của Công ty ở nước ngoài mà chủ yếu được yết giá 

theo Đô la Mỹ hoặc Đồng Bảng Anh.  

 

Theo chính sách quản lý rủi ro của Công ty, Công ty giám sát các dòng tiền không yết giá 

theo Đồng Việt Nam và giao dịch các hợp đồng kỳ hạn để phân tán rủi ro về ngoại tệ.  Nói 

chung, quy trình quản lý rủi ro của Công ty phân biệt các dòng tiền bằng ngoại tệ ngắn hạn 

(đáo hạn trong vòng 6 tháng) với các dòng tiền dài hạn. Nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro sẽ 

không được thực hiện trong trường hợp số tiền phải thu và phải trả cho cùng một loại ngoại 

tệ được kỳ vọng là sẽ loại trừ lẫn nhau gần như tối đa. Công ty chủ yếu giao dịch hợp đồng 

kỳ hạn cho các khoản rủi ro về ngoại tệ dài hạn trong trường khợp không thể loại trừ rủi ro 

bằng các giao dịch ngoại tệ khác. 
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Các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính bằng ngoại tệ được quy đổi sang Đồng Việt Nam 

theo tỷ giá tại ngày lập bảng cân đối kế toán như sau: 
 

 31 tháng 12 năm 2011 31 tháng 12 năm 2010 

 VNĐ VNĐ 

 USD GBP Khác USD GBP Khác 

Tài sản tài chính 39.190.170.656 619.041.573 - 3.995.010.240 - - 

Nợ phải trả tài chính 16.144.078.137 - - 390.000.000 - - 

Rủi ro ngắn hạn 55.334.248.793 619.041.573 - 4.385.010.240 - - 

       

Tài sản tài chính - - - - - - 

Nợ phải trả tài chính - - - - - - 

Rủi ro dài hạn - - - - - - 

 

Độ nhạy cảm của kết quả hoạt động kinh doanh thuần và vốn chủ sở hữu trong năm phát 

sinh từ tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính của Công ty và tỷ giá hối đoái giữa Đô la Mỹ/ 

Đồng Việt Nam và Đồng Bảng Anh/ Đồng Việt Nam được trình bày sau đây. 

 

Giả định rằng tỷ giá hối đoái giữa Đô la Mỹ/ Đồng Việt Nam cho năm tài chính kết thúc ngày 

31 tháng 12 năm 2011 thay đổi +/- 8% (2010:6%) và giữa Đồng Bảng Anh/ Đồng Việt Nam 

thay đổi +/- 2% (2010: 7%). Sự thay đổi tỷ giá hối đoái này được xác định dựa trên biến động 

trung bình của tỷ giá hối đoái trên thị trường của 12 tháng vừa qua. Việc phân tích độ nhạy 

cảm được dựa trên các tài sản tài chính bằng ngoại tệ do Công ty nắm giữ tại ngày lập báo 

cáo tài chính, đồng thời có xem xét ảnh hưởng của các hợp đồng tỷ giá hối đoái kỳ hạn đến 

việc loại trừ ảnh hưởng của sự thay đổi tỷ giá hối đoái. 

 

Nếu VNĐ tăng giá so với Đô la Mỹ và Đồng Bảng Anh là 8% (năm 2010 : 6%) và 2% (năm 

2010 : 7%) khi đó sự giảm giá này có các tác động sau: 

  

Năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 

2011 

 

Năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 

2010 

 VNĐ VNĐ 

 USD GBP USD GBP 

Lỗ thuần (1,843,687,401) (12,380,831) (218,009,228) - 

Vốn chủ sở hữu (1,843,687,401) (12,380,831) (218,009,228) - 

 

Nếu VNĐ giảm giá so với Đô la Mỹ và Đồng Bảng Anh là 8% (năm 2010 : 6%) và 2% (năm 

2010 : 7%) khi đó sự giảm giá này có các tác động sau: 

  

Năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 

2011 

 

Năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 

2010 

 VNĐ VNĐ 

 USD GBP USD GBP 

Lãi thuần 1,843,687,401 12,380,831 218,009,228 - 

Vốn chủ sở hữu 1,843,687,401 12,380,831 218,009,228 - 

 

Rủi ro đối với tỷ giá hối đoái trong năm biến đổi tùy thuộc vào số lượng giao dịch với nước 

ngoài. Tuy nhiên phân tích được trình bày ở trên đã đại diện cho rủi ro đối với tỷ giá đối đoái 

của Công ty. 
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32.2 Rñi ro tÝn dông 

Rủi ro tín dụng của Công ty chỉ giới hạn ở phạm vi giá trị ghi sổ của các khoản tài sản tài 

chính được ghi nhận tại ngày lập báo cáo tài chính. Rủi ro tín dụng được trình bày sau đây: 

 

31 tháng 12 năm 2011 31 tháng 12 năm 2010 

VNĐ VNĐ 

Phân loại tài sản tài chính – giá trị ghi sổ   

Tiền và tương đương tiền  9.314.967.757 55.203.032.915 

Phải thu khách hàng và phải thu khác 40.226.359.468 8.701.226.602 

 49.541.327.225 63.904.259.517 

 

Công ty liên tục giám sát khả năng vỡ nợ của khách hàng và các đối tác khác, được xác định 

riêng lẽ hoặc bởi Công ty và tập hợp thông tin này vào việc kiểm soát rủi ro tín dụng của 

Công ty. Các đánh giá xếp hạng tín dụng và/ hoặc báo cáo về khách hàng và các đối tác khác 

được Công ty thu thập và sử dụng với mức phí phù hợp. Chính sách của Công ty là chỉ giao 

dịch với các đối tác có mức tín dụng thích hợp.  

 

Một số khoản phải thu không bị suy giảm giá trị đã quá thời hạn nợ tại thời điểm báo cáo. 

Thông tin về các khoản tài sản tài chính đã quá thời hạn nợ nhưng không bị suy giảm được 

trình bày như sau:   

 

31 tháng 12 năm 2011 31 tháng 12 năm 2010 

VNĐ VNĐ 

Không quá 3 tháng   39.173.448.460 1.350.926.332 

Quá 3 tháng nhưng không quá 6 tháng - 322.151.000 

Quá 6 tháng nhưng không quá 1 năm  - - 

Quá 1 năm  - - 

 39.173.448.460          1.673.077.332 

 

Không có tài sản tài chính nào được đảm bảo bằng các khoản ký quỹ cũng như các khoản vay 

có đảm bảo. Đối với các khoản phải thu khách hàng và các khoản phải thu khác. Công ty 

không đối mặt với bất kỳ rủi ro tín dụng lớn nào đối với từng đối tác riêng lẽ hoặc bất kỳ 

nhóm đối tác nào có cùng đặc điểm.  

 

32.3 Rñi ro thanh kho¶n 

Công ty quản lý nhu cầu thanh toán tiền mặt bằng cách giám sát chặt chẽ lịch trả nợ đối với 

các khoản nợ phải trả tài chính dài hạn cũng như nhu cầu tiền chi ra cho hoạt động hàng 

ngày của Công ty. Nhu cầu thanh toán tiền mặt được theo dõi theo nhiều khoảng thời gian 

khác nhau, trên cơ sở hàng ngày, hàng tuần hoặc dự toán cho 30 ngày. Nhu cầu thanh toán 

tiền mặt dài hạn cho khoảng thời gian 180 ngày và 360 ngày được xác định hàng tháng.  

 

Công ty duy trì tiền mặt và các chứng khoán có tính thanh khoản cao nhằm đáp ứng nhu cầu 

thanh toán tiền mặt cho khoảng thời gian 30 ngày.  
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Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, Công ty có các khoản nợ với thời gian đáo hạn được trình 

bày dưới đây: 

 Ngắn hạn Dài hạn 

 Trong vòng 6 

tháng 

6 đến 12 

tháng 

1 đến 5 năm Ít hơn 5 năm 

 VNĐ VNĐ VNĐ VNĐ 

Phải trả người bán 15.886.441.761 - - - 

Trả trước cho người bán 337.232.000 - - - 

Phải trả nhân viên 2.588.241.543 - - - 

Thuế và các khoản phải trả nhà nước 5.758.145.349 - - - 

Chi phí phải trả 1.344.460.293 - - - 

Phải trả về hoạt động giao dịch chứng khoán 1.058.783.965 - - - 

Phải trả cổ tức cổ phiếu, lãi trái phiếu  719.890 - - - 

Phải trả khác 752.660.880 - - - 

Dự phòng trợ cấp thất nghiệp - - 268.450.000 - 

 27.726.685.681 - 268.450.000 - 

 

33 GÝa trÞ hîp lý cña tµi s¶n tµi chÝnh  

Ban Giám Đốc ghi nhận rằng giá trị ghi sổ của tài sản và nợ tài chính được ghi trong các báo cáo 
tài chính xấp xỉ với giá trị thực tế. 
 

34 Sù kiÖn sau ngµy kÕt thóc niªn ®é  

Không có sự kiện quan trọng nào phát sinh sau ngày kết thúc niên độ mà ảnh hưởng đến 

tình hình tài chính vào ngày 31 tháng 12 năm 2011 hoặc kết quả hoạt động kinh doanh và 

dòng tiền trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011. 

 

35 Phª chuÈn b¸o c¸o tµi chÝnh 
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Tổ chức và nhân sự 

Cơ cấu tổ chức của VinaSecurities 

 

 

Ban Giám Đốc  
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Cơ cấu tổ chức của VinaSecurities 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bp. Công nghệ thông 

tin 

Đại hội đồng cổ đông 

Hội đồng quản trị 

Ban điều hành 

Ban kiểm soát 

Khối tư vấn tài chính 

doanh ngiệp 

Khối môi giới và tư vấn 

đầu tư 
Khối hành chính tổng 

hợp 

Bp. Nhân sự & hành 

chính 

Bp. Tài chính & kế toán 

Phòng giao dịch 

Văn phòng đại diện tại  

Hà nội 
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Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý cao nhất tại VinaSecurities, có toàn quyền nhân 

danh VinaSecurities để quyết định và thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của 

VinaSecurities mà không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

 

Trong năm 2011, VinaSecurities không thành viên Hội đồng quản trị. 

Cơ 12 năm 2011 như sau: 

 
Tên Chức vụ Bổ nhiệm Miễn nhiệm 
    
Lee George Lam  Chủ tịch 16 tháng 12 năm 2010 - 
Hunt Gia Macnguyen Thành viên 16 tháng 12 năm 2010 - 
Horst Joachim Franz 
Geicke 

Thành viên 17 tháng 7 năm 2009 - 

Brook Colin Taylor  Thành viên 16 tháng 12 năm 2010 - 
Adrian Francis 
Cundy  

Thành viên 16 tháng 12 năm 2010 - 

 

ba 

VinaSecurities.  

 

m 

 VinaSecurities và đưa chỉ đạo kịp thời về các nội dung chủ yếu sau: 

 

 Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh. 

 Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 

 Thông qua việc đóng cửa văn phòng chi nhánh Hà Nội 

 Thông qua việc lập văn phòng đại diện tại Hà Nội 

 Thông qua việc thành lập Ủy Ban Kiểm Toán 

 Thông qua việc thành lập Ủy Ban lương bổng và phúc lợi 

 Thông qua các kế hoạch, chiến lược kinh doanh, chính sách quản lý khác của 

VinaSecurities.  

 

Trong năm 2011, VinaSecurities chỉ chủ tịch . 

 

 

 
 

VinaSecurities 

VinaSecurities. Trong năm 2011 không thành viên Ban Kiểm Soát.  

 

12 năm 2011 như sau: 

 
Tên Chức vụ Bổ nhiệm Miễn nhiệm 
    
Thao Hoang Cung  Trưởng ban 16 tháng 12 năm 2010 - 
Hồ Thị Mỹ Diễm Thành viên 1 tháng 7 năm 2009 - 
John Vũ Nguyễn  Thành viên 16 tháng 12 năm 2010 - 
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.  

 

Trong năm 2011, VinaSecurities 

. 

 

Hoạt động của Ban kiểm soát:  

 Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong 

việc quản lý và điều hành VinaSecurities; chịu trách nhiệm trước pháp luật, 

Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình. 

 Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong 

quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, 

thống kê và lập báo cáo tài chính. 

 Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng 

năm, hàng quý và sáu tháng của VinaSecurities, báo cáo đánh giá công tác 

quản lý của Hội đồng quản trị cho Đại hội đồng cổ đông; 

 Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của VinaSecurities, các công việc 

quản lý, điều hành hoạt động của VinaSecurities bất cứ khi nào xét thấy cần 

thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ 

đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 79 của Luật Doanh 

nghiệp; 

 Ban kiểm soát của VinaSecurities đã theo dõi trực tiếp sát sao hoạt động 

VinaSecurities thông qua các buổi làm việc trực tiếp tại VinaSecurities và họp 

cùng Hội đồng quản trị Công ty định kỳ. 

 

Ban Giám Đốc  
 

Ban Giám Đốc của VinaSecurities : 

 
Lâm Thị Tố Nga Tổng Giám đốc 1 tháng 7 năm 2009 
Hunt Gia Macnguyen  1 tháng 7 năm 2009 
   

viên Ban Giám Đốc ng, 

VinaSecurities

. 

 

 
   

   
   

Andrew Võ   
   
   

   

Hunt Gia Macnguyen   
    

Ngô Hà Linh   
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Adrian Cundy   

   

 

 

 
 

VinaSecurities

có khả năng 

giao tiếp VinaSecurities

.  

 

, VinaSecurities

, VinaSecurities

.  

 

VinaSecurities l

.  

 

, 

VinaSecurities

. 

.  

  

Trong năm 2011 VinaSecurities đã thực hiện việc tái cấu trúc và tinh giản bộ máy 

nhân sự của toàn công ty dẫn đến việc cắt giảm nhiều nhân sự, bao gồm cả nhân sự 

cấp cao.    

 

Mặc dù VinaSecurities gặp nhiều khó khăn trong năm qua, nhưng VinaSecurities đã 

tạo điều kiện thuận cho một số cán bộ tham gia các kỳ thi CFA cấp độ II, và cấp độ 

III. Đồng thời, VinaSecurities đã hoàn tất thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề cho 

các nhân viên đã thi đạt trong kỳ thi sát hạch xin cấp chứng chỉ hành nghề năm 2011.     



    

    

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Thông tin cổ đông và 
Quản trị công ty 

 

Các dữ liệu thống kê về cổ đông 
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 Ban kiểm soát 
 

12 năm 2011

 VinaSecurities. 

 

Trong năm 2011, không có các giao dịch cổ phiếu hoặc chuyển nhượng phần vốn góp 

của VinaSecurities của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, 

Ban kiểm soát, Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng nói trên. 

 

Trong năm 2011 không có phát sinh hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết với 

VinaSecurities của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm 

soát, Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng nói trên. 

 

 

Các dữ liệu thống kê về cổ đông  
 

Cơ cấu cổ đông 
 

Stt Danh mục Số lượng cổ phần Tỷ lệ 

1 Tổng số lượng cổ phần phổ thông 18.500.000 100 % 

 

Cổ đông sáng lập 3.700.000 20 % 

Cổ đông lớn 18.500.000 100% 

Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phần có 

quyền biểu quyết 
0 0 % 

2 Trong đó   

 Nhà nước 0 0% 

Người nước ngoài 9.065.000 49 % 

 

 
 

VinaSecurities 12 năm 2011

.  

 

 
 

sáng lập VinaSecurities 12 năm 2011 như 

sau: 

 

STT Họ và tên 
Số giấy CMND, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ thường trú 

Số lượng 

cổ phần 

Tỷ 

lệ 

1 Trần Lệ Nguyên 

CMND số: 023062528, 

do Công an TP. HCM 

cấp ngày 10/10/1992 

53 Nguyễn Tiểu 

La, P.5,Q.10, TP. 

HCM 

3.700.000 20% 

Trong năm 2011 không có biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông sáng lập. 
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VinaSecurities 12 năm 2011 

:  

STT Họ và tên 
Số giấy CMND, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ thường trú 

Số lượng 

cổ phần 

Tỷ 

lệ 

1 
VinaCapital 

Group Ltd 

GCNĐKKD: 5030696 

do British Virgin Islands 

cấp 

Lầu 17, 115 

Nguyễn Huệ Quận 

1, TP.HCM 

9.065.000 49% 


