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Thông tin t�ng quát 

 
Tên công ty Công ty C� ph�n Ch�ng khoán Vina 

Tên giao d�ch VinaSecurities JSC 

Gi�y ch�ng nh�n ��ng ký 
kinh doanh  

 

50/UBCK-GPH�KD do �y Ban 
Ch�ng khoán Nhà n�	c c
p ngày 
29 tháng 12 n�m 2006 

V�n �i�u l�  185 t� �ng 

Tr� s� chính  120 Pasteur, Qu�n 1, TPHCM 

i�n tho	i +84 (8) 38291316 

Fax +84 (8) 38291312 

Email vnsc@vinasecurities.com 

Website www.vinasecurities.com 
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Quá trình phát tri n 

Công ty C" ph#n ch$ng khoán Vina (“VinaSecurities”) % &c thành l'p vào ngày 26 tháng 12 
n(m 2006 theo Gi)y ch$ng nh'n %(ng ký kinh doanh s* 0103015219 do S+ K, ho-ch và 
.#u t  Hà N/i c)p ngày 26 tháng 12 n(m 2006 v0i v*n %i1u l2 là 45 t3 %4ng. 
 
Ngày 29 tháng 12 n(m 2006, VinaSecurities % &c 5y ban ch$ng khoán Nhà n 0c c)p gi)y 
phép ho-t %/ng kinh doanh ch$ng khoán theo quy,t %6nh s* 50/UBCK-GPH.KD có tr7 s+ 
chính t-i Thành ph* H4 Chí Minh và % &c phép kinh doanh %#y %8 các nghi2p v7 g4m môi 
gi0i ch$ng khoán, t9 doanh ch$ng khoán, b:o lãnh phát hành ch$ng khoán, t  v)n tài 
chính, t  v)n %#u t  ch$ng khoán và l u ký ch$ng khoán.  
 
Tháng 3 n(m 2009, VinaSecurities % &c 5y Ban Ch$ng Khoán Nhà n 0c ch)p thu'n cho 
rút b0t nghi2p v7 t9 doanh và b:o lãnh phát hành, %4ng th!i % &c ch)p thu'n t(ng v*n %i1u 
l2 lên 100 t3 %4ng. 
 
Tháng 4 n(m 2010, T'p .oàn VinaCapital chính th$c tr+ thành c" %ông l0n c8a 
VinaSecurities. T'p .oàn VinaCapital, công ty qu:n lý %#u t  l0n nh)t t-i Vi2t Nam, hi2n 
%ang qu:n lý h;n 1,7 t< USD giá tr6 tài s:n. 
 
Tháng 10 n(m 2010, VinaSecurities % &c 5y Ban Ch$ng Khoán Nhà N 0c ch)p thu'n t(ng 
v*n %i1u l2 lên 185 t3 %4ng. 
 
Ngày 27 tháng 10 n(m 2010, VinaSecurities %ã thành công trong vi2c ký k,t th=a thu'n h&p 
tác toàn di2n v0i Macquarie Capital Securities Limited, m/t thành viên c8a t" ch$c tài chính 
toàn c#u, Macquarie Group (Macquarie, ASX: MQG) theo %ó cho phép khách hàng c8a 
Macquarie ti,p c'n vào th6 tr !ng tài chính Vi2t Nam, m/t trong nh>ng th6 tr !ng phát tri?n 
nhanh nh)t c8a Châu Á và cho phép khách hàng c8a VinaSecurities ti,p c'n các th6 tr !ng 
tài chính toàn c#u hi2n t-i c8a Macquarie. Ph-m vi ban %#u c8a th=a thu'n giúp cho khách 
hàng c8a Macquarie có th? nh'n % &c các báo cáo nghiên c$u v1 c" phi,u t'p trung vào th6 
tr !ng Vi2t Nam và th9c hi2n giao d6ch c" phi,u các công ty Vi2t Nam. Th=a thu'n c@ng bao 
g4m th=a thu'n %*i tác %/c quy1n gi>a VinaSecurities và Macquarie v1 cung c)p các giao 
d6ch trên th6 tr !ng v*n, mua bán và sáp nh'p và các t  v)n tài chính khác. 
 
Tháng 5 n(m 2011, VinaSecurities % &c 5y Ban Ch$ng Khoán Nhà n 0c ch)p thu'n %óng 
cAa chi nhánh t-i Hà N/i theo quy,t %6nh s* 364/Q. – UBCK. 
 
Tháng 6 n(m 2011, VinaSecurities thành l'p V(n phòng .-i di2n t-i Hà N/i theo quy,t %6nh 
ch)p thu'n s* 457/Q.-UBCK c8a 5y Ban Ch$ng Khoán Nhà n 0c.  
 
Tháng 7 n(m 2012, VinaSecurities % &c 5y Ban Ch$ng Khoán Nhà n 0c ch)p thu'n d!i 
v(n phòng %,n %6a %i?m m0i theo quy,t %6nh s* 100/Q. – UBCK. 
 
Tháng 9 n(m 2012, T'p .oàn VinaCapital hoàn t)t th8 t7c chuy?n nh &ng ph#n v*n góp 
cho các t" ch$c khác và chính th$c không còn là c" %ông c8a VinaSecurities. 
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Tóm tBt các s9 ki2n 

Th!i gian S" ki#n 
  
12/2006 VinaSecurities % &c c)p gi)y phép thành l'p và ho-t %/ng kinh doanh 

ch$ng khoán 
 

3/2007 VinaSecurities % &c công nh'n là thành viên l u ký 
 

5/ 2007  VinaSecurities % &c công nh'n là thành viên c8a S+ Giao D6ch Ch$ng 
khoán Hà N/i 
 

8/2007 VinaSecurities % &c công nh'n là thành viên c8a S+ Giao D6ch ch$ng 
khoán TP H4 Chí Minh 
 

2/2008 . &c ch)p thu'n nguyên tBc t(ng v*n %i1u l2 lên 300 t3 %4ng 
 

10/2008 . &c ch)p thu'n thành l'p chi nhánh t-i TP H4 Chí Minh 
 

3/2009 . &c ch)p thu'n cho rút b0t nghi2p v7 t9 doanh và b:o lãnh phát hành 
ch$ng khoán và VinaSecurities chính th$c hoàn thành vi2c t(ng v*n %i1u l2 
lên 100 t3 
 

9/2009 VinaSecurities thay %"i tr7 s+ %Ct t-i TP H4 Chí Minh và chi nhánh %Ct t-i 
Hà N/i 
 

4/2010 VinaCapital chính th$c tr+ thành c" %ông l0n c8a VinaSecurities 
 

10/2010 . &c ch)p thu'n t(ng v*n %i1u l2 lên 185 t3 %4ng 
 

10/2010 Ký k,t h&p %4ng h&p tác toàn di2n %/c quy1n v0i Công ty ch$ng khoán 
Macquarie Capital, thành viên c8a T'p %oàn Tài chính Toàn c#u 
Macquairie (MQG). 
 

5/2011 VinaSecurities %óng cAa chi nhánh t-i Hà N/i 
 

6/2011 VinaSecurities thành l'p V(n phòng .-i di2n t-i Hà N/i 
 

4/2012 VinaSecurities b6 %Ct vào tình tr-ng ki?m soát %Cc bi2t 
 

7/2012 VinaSecurities thay %"i %6a %i?m %Ct tr7 s+ %Ct t-i TP H4 Chí Minh 
 

10/2012 VinaSecurities % &c % a ra kh=i tình tr-ng ki?m soát %Cc bi2t 
 

 

Các d$ch v% cung c&p 

Các d6ch v7 kinh doanh chính c8a VinaSecurities bao g4m d6ch v7 môi gi0i ch$ng khoán, các 
d6ch v7 ch$ng khoán, t  v)n tài chính doanh nghi2p, phân tích và t  v)n %#u t .  
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Môi gi
i  

Là m�t trong nh#ng nhà môi gi
i duy nh�t không có ho	t ��ng t� doanh � Vi�t Nam, 
VinaSecurities cung c�p nh#ng d�ch v� không mâu thu*n l�i ích cho các nhà ��u t� trong và 
ngoài n�
c. 
 
VinaSecurities cung c�p các d�ch v� môi gi
i ch�ng khoán và các d�ch v� ch�ng khoán nh� 
l�u ký ch�ng khoán, qu�n lý s� c� �ông, ph�c v� ��i t��ng khách hàng là các nhà ��u t� t� 
ch�c và cá nhân. 
 
D�ch v� môi gi
i �a ngôn ng# c�a VinaSecurities ���c th� tr��ng �ón nh�n nh� các d�ch v� 
v��t tr�i d�a trên hi�u bi�t sâu r�ng c�a chúng tôi v� kinh t� Vi�t Nam. V
i l�i th� v� các 
m�i quan h� r�ng kh'p, VinaSecurities cung c�p cho khách hàng nh#ng �ánh giá và nghiên 
c�u và nh�n ��nh v� th� tr��ng k�p th�i, các d�ch v� môi gi
i nhanh chóng và các s�n ph+m 
m
i phong phú- t�t c� nh;m m�c �ích giúp khách hàng �	t l�i nhu�n k< v=ng.  

Tài Chính Doanh Nghi�p  

VinaSecurities cung c�p d�ch v� Tài Chính Doanh Nghi�p trong 4 l>nh v�c chính: 

Th� tr��ng V�n (ECM) 
� T� v�n c� ph�n hóa  
� Chào bán ch�ng khoán l�n ��u cho công chúng và chào bán l�n sau  
� Giao d�ch ch�ng khoán v
i khu v�c t� nhân  
� Các c� c�u liên quan ��n v�n s� h#u ch�  

 
Mua bán và sáp nh�p công ty (M & A) 

� T� v�n vi�c mua bán và sáp nh�p công ty (M & A) xuyên qu�c gia  
� T� v�n cho ��i t��ng trong n�
c  
 

Th� tr��ng V�n N� (DCM) 
� Trái phi�u  
� C� c�u tài chính  
� Tài tr� d� án  

 
T� v�n cho doanh nghi	p 

� T� v�n chi�n l��c  
� Tái c�u trúc công ty  
� Mua l	i công ty theo c� ch� �òn b+y tài chính  

 
VinaSecurities là công ty ch�ng khoán ��u tiên ���c Vi�t Nam c�p phép b�o lãnh phát hành 
ch�ng khoán huy ��ng v�n vay và ch�ng khoán v�n. B� Ph�n Tài Chính Doanh Nghi�p 
VinaSecurities, v
i vai trò t� v�n cho c� bên bán và bên mua, �ã th�c hi�n nhi�u h�p ��ng 
quan tr=ng t	i Vi�t Nam, bao g�m t� v�n b�o lãnh phát hành trái phi�u cho T�p �oàn i�n 
l�c Vi�t Nam (EVN), t� v�n b�o lãnh phát hành trái phi�u cho T�ng Công ty Th��ng m	i Sài 
Gòn - SATRA, T� v�n phát hành c� phi�u cho T�p �oàn Hòa Phát, T� v�n phát hành c� 
phi�u cho Công ty CP �u T� Nam Long, T� v�n giao d�ch chuy�n nh��ng v�n cho Khách 
S	n Hilton Hà N�i. 
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Nghiên c�u Phân tích 
 
�i ng$ nghiên c�u phân tích c�a VinaSecurities cung c�p các s�n ph+m nghiên c�u phân 
tích sâu s'c và khách quan nh;m giúp khách hàng có nh#ng quy�t ��nh ��u t� hi�u qu�.  
 
 

M�ng l�	i ho�t �ng 

VinaSecurities ho	t ��ng � th� tr��ng Thành ph� H� Chí Minh và Hà N�i v
i các v�n phòng 
nh� sau: 
 
Tr� s� chính 

�a ch!:  120 Pasteur, Qu�n 1, TPHCM 

i�n tho	i +84 (8) 38291316 

Fax +84 (8) 38291312 

V�n phòng �i di�n Hà N�i 

�a ch!:  T�ng 5, 13 Hai Bà Tr�ng, Qu�n Hoàn Ki�m, Hà N�i 

i�n tho	i +84 (4) 39388846 

Fax +84 (4) 33988737 

��nh h�	ng phát tri�n 

M�c tiêu ch� y�u 

VinaSecurities h�
ng ��n m�c tiêu tr� thành công ty ch�ng khoán hàng ��u trong th� tr��ng 
trong n�
c. VinaSecurities hi�n �ang xây d�ng và c�ng c� v� th� c�a mình trên th� tr��ng 
ch�ng khoán Vi�t Nam b;ng vi�c h�
ng ��n khách hàng là các t� ch�c trong và ngoài 
n�
c, nhóm khách hàng mà các công ty môi gi
i trong n�
c ch�a quan tâm ph�c v� t�t, 
c$ng nh� là các nhà ��u t� cá nhân chuyên nghi�p.   
 
�nh h�
ng c�a Công ty là tr� thành ��i tác, l�c ch=n c�a nhà ��u t� mong mu�n tham gia 
vào th� tr��ng ch�ng khoán Vi�t Nam b;ng vi�c cung c�p cho khách hàng các d�ch v� �a 
d	ng, phân tích chuyên sâu và các gi�i pháp hi�u qu� cao trong l>nh v�c tài chính doanh 
nghi�p. 
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VinaSecurities quy�t tâm áp d�ng các chu+n m�c qu�c t� v� tuân th� lu�t pháp trong ho	t 
��ng hàng ngày c�a công ty. M�c �ích c�a VinaSecurities là t	o ni�m tin, s� tin c�y ��i v
i 
khách hàng c$ng nh� nh�n ���c s� tín nhi�m t@ phía khách hàng, t@ �ó t	o thu�n l�i cho 
quan h� giao d�ch lâu dài v
i khách hàng. VinaSecurities ��m báo các v�n �� sau �ây sI 
���c giám sát ch&c chI nh;m tuân th� các quy ��nh hi�n hành:  
 

� Trách nhi�m ��i v
i nhân viên  

� Giao d�ch tài kho�n cá nhân  

� Trách nhi�m pháp lý 

� Ghi chép s� sách  

� Thao túng th� tr��ng  

� Giao d�ch n�i gián  

� H�
ng d*n ti�p th�  

� H�
ng d*n phân tích ch�ng khoán  

� ánh giá n�ng l�c c�a ��i tác ti�m n�ng  
 
 
Chi�n l��c phát tri�n trung và dài h	n 
 
VinaSecurities h�
ng ��n m�c tiêu tr� thành công ty ch�ng khoán hàng ��u trong th� tr��ng 
trong n�
c. � �	t ���c m�c tiêu này, VinaSecurities h�
ng ho	t ��ng kinh doanh c�a 
mình theo các nguyên t'c sau: 
 

� L�i ích c�a khách hàng ���c �u tiên hàng ��u 

� L�i th� c	nh tranh c�a VinaSecurities là ��i ng$ nhân viên 

� VinaSecurities luôn luôn nJ l�c t�i �a �áp �ng nhu c�u khách hàng h�n m�c mong 
��i 

� �i m
i và hi�n �	i là bi�n pháp duy nh�t �� t�n t	i. � �	t ���c m�c �� tiên ti�n 
cao, VinaSecurities liên t�c thu hút, tr=ng d�ng và khích l� ��i ng$ nhân viên. 

� Trung th�c và thành th�t là nguyên t'c n�n t�ng c�a ho	t ��ng kinh doanh c�a 
VinaSecurities. M=i nhân viên c�a VinaSecurities luôn duy trì chu+n m�c �	o ��c 
cao trong m=i công tác hàng ngày. 

� L�i d�ng và tr�c l�i thông tin là tuy�t ��i c�m t	i VinaSecurities. 

� Ho	t ��ng c�a VinaSecurities mang tính c	nh tranh cao, nh�ng VinaSecurities luôn 
th� hi�n tinh th�n c	nh tranh lành m	nh, tuy�t ��i không xúc ph	m thanh danh c�a 
các công ty khác. 

� Xây d�ng ��i ng$ chuyên gia k< c�u thu�c các l>nh v�c kinh doanh, giao d�ch, phân 
tích và ��u t� ch�ng khoán, tài chính doanh nghi�p. 

� K�t h�p nhu�n nhuy�n gi#a t�p quán qu�c t� và ki�n th�c th� tr��ng n�i ��a. 

� Ch�m sóc và nâng cao tinh th�n, v�t ch�t ��i v
i l�c l��ng lao ��ng c�a Công ty. 
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� Xây d�ng v�n hóa doanh nghi�p h�
ng v� khách hàng, �oàn k�t và th�c hi�n 
nghiêm túc các quy ��nh ngành.  

� Nâng c�p h� th�ng công ngh� thông tin nh;m �áp �ng nhu c�u c�a c�a nhà ��u t� 
trong và ngoài n�
c.  
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Di�n bi�n th� tr��ng ch�ng khoán 

i�m l	i th� tr��ng ch�ng khoán Vi�t Nam trong n�m 2012 v
i 
nh#ng bi�n ��ng tích c�c l*n tiêu c�c 
 
N�m 2012 là m�t n�m t�t h�n so v
i n�m 2011 c�a th� tr��ng ch�ng khoán Vi�t Nam khi ch! 
s� VN-index t�ng 17,7% �óng c%a t	i m�c 413,7 �i�m và trên sàn Hà N�i, ch! s� HNX-index 
gi�m 2,8% �óng c%a � m�c 57,09 �i�m.  
 
M&c dù các ch! s� �	t hi�u qu� t�t h�n, nhìn chung t� su�t l�i nhu�n c�a các mã ch�ng 
khoán trên th� tr��ng ch! có m�t vài mã blue chip n�
c ngoài là t�t, các mã ch�ng khoán 
khác còn l	i ��u có t� su�t l�i nhu�n khá x�u. Y xu h�
ng t�ng, giá c� phi�u c�a Vinamilk 
(VNM) và Masan (MSN) t�ng h�n 52,6% và 12,7% t��ng �ng. Nh#ng y�u t� tích c�c khác 
nh� Sacombank �ã t�ng v=t 1,8% do d� �oán vi�c thâu tóm t@ vi�c sáp nh�p v
i Eximbank. 
Các mã ch�ng khoán gi�m giá m	nh g�m có PetroVietnam Gas (gi�m 5,85%) và t�p �oàn 
Kinh B'c (gi�m 41,5%).  
 
Trong su�t n�m 2012, giá tr� c�a các c� phi�u trên th� tr��ng ch�ng khoán Vi�t Nam �ã t�ng 
do t�ng tr��ng l�i nhu�n ���c duy trì so v
i n�m tr�
c trong khi các ch! s� PE và P/B ��u 
t�ng. So v
i các th� tr��ng châu Á khác, �&c bi�t là các th� tr��ng kh�i ASEAN (Thái Lan, 
Malaysia và Indonesia), giá c� phi�u trên th� tr��ng Vi�t nam có v[ b't ��u t�ng nh�t là vào 
th�i �i�m cu�i n�m.  

Source Bloomberg 

Th� tr��ng ch�ng khoán sôi ��ng trong các tháng ��u n�m 2012, tuy nhiên sau tháng 5/2012 
th� tr��ng s�t gi�m liên t�c cho ��n g�n cu�i n�m. Tuy nhiên nguyên nhân th� tr��ng ch�ng 
khoán ho	t ��ng khá h�n n�m 2011 ch� y�u là do l	m phát �ã ���c ki�m soát và gi�m �áng 
k� so v
i n�m 2011 và là k�t qu� c�a vi�c ti�p t�c áp d�ng chính sách ti�n t� th't ch&t c�a 
Ngân hàng Nhà n�
c Vi�t Nam. L	m phát �ã gi�m xu�ng và �	t m�c 6,81% cho c� n�m 
2012. ây là m�c l	m phát th�p nh�t trong vòng 5 n�m tr� l	i �ây và là m�t thành công v��t 
b�c trong vi�c ki�m soát l	m phát t@ m�c hai con s� c�a n�m 2011. Lãi su�t �ã gi�m m	nh 
trong quý 4 n�m 2012 do l	m phát �ã gi�m xu�ng � m�c m�t con s�. M�c lãi su�t gi�m 
m	nh có �nh h��ng t@ quan ng	i lan r�ng v� t�ng tr��ng kinh t� mà k�t thúc n�m �ã �	t 
5,03%. 
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N�m 2012, nhà ��u t� n�
c ngoài mua ròng m	nh mI các c� phi�u c�a công ty Vi�t Nam. 
Nhà ��u t� n�
c ngoài mua t�ng c�ng �	t 307,5 tri�u USD trên sàn Hose trong n�m 2012. 
Hai ngu�n mua chính c�a kh�i n�
c ngoài là hai qu\ giao d�ch ch! s� ETF là DB-Tracker 
FTSE Vietnam và Market Vector Vietnam niêm y�t � th� tr��ng M\. T�ng c�ng hai qu\ ��u 
t� này n'm gi# danh m�c tr� giá trên 500 tri�u USD t	i th� tr��ng Vi�t Nam. M�t s� mã c� 
phi�u chi�m t� tr=ng ��u t� l
n c�a hai qu\ ETF này g�m có Masan (MSN), Vincom (VIC), 
Hoàng Anh Gia Lai (HAG), Vietin Bank (CTG) và T�ng công ty Phân bón và Hóa Ch�t D�u 
Khí Vi�t Nam (DPM). 

Source Bloomberg 

Th� tr��ng trái phi�u  
 
Trong n�m 2012, t� su�t l�i nhu�n trái phi�u trên th� tr��ng th� c�p có xu h�
ng gi�m. T� 
su�t l�i nhu�n c�a trái phi�u chính ph� k< h	n 5 n�m vào ��u n�m �	t 12,6% và k�t thúc 
n�m �	t 9,75%, gi�m 285 �i�m ph�n tr�m so v
i ��u n�m. Tuy nhiên, t	i m�t s� th�i �i�m 
khác nhau trong n�m, t� su�t l�i nhu�n trái phi�u có lúc �	t th�p nh�t 9,25% ��i v
i trái 
phi�u k< h	n 3 n�m ��n 5 n�m. Th�c t� l�i su�t trái phi�u trên th� tr��ng th� c�p gi�m 
xu�ng m�c m�t con s� này cho th�y các nhà ��u t� tr� nên l	c quan h�n vê l	m phát c$ng 
nh� r�i ro thanh kho�n trong toàn b� n�n kinh t� v> mô.  

Source Bloomberg 
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K�t qu� ho�t �ng kinh doanh 

Doanh thu  
 

vt: tri�u ��ng
2012 2011 

Doanh thu ho	t ��ng môi gi
i ch�ng khoán      2.009      2.063  

Doanh thu ho	t ��ng ��u t� ch�ng khoán                        -             39  

Doanh thu ho	t ��ng t� v�n    31.517    21.989  

Doanh thu khác      1.350      3.745  

T�ng c�ng    34.877 27.836 

K�t thúc n�m tài chính 2012, VinaSecurities �	t ���c 35 t� ��ng doanh thu, m�t m�c doanh 
thu t��ng ��i trong b�i c�nh th� tr��ng �m �	m và n�n kinh t� s�t gi�m. M�c doanh thu này 
ch� y�u bao g�m doanh thu Môi gi
i �	t 2 t� ��ng, doanh thu t� v�n �	t 32 t� ��ng và 
doanh thu khác �	t 1,3 t� ��ng. Nhìn chung, doanh thu n�m 2012 t�ng tr��ng 25% so v
i 
doanh thu n�m 2011 ch� y�u là do m�ng d�ch v� t� v�n mà VinaSecurities t�p trung phát 
tri�n t@ các n�m tr�
c b't ��u �em l	i hi�u qu�. 

K� th@a t@ n�m 2011, doanh thu t� v�n n�m 2012 gi# v#ng m�c t�ng tr��ng và t�ng 43% 
so v
i n�m 2011 và chi�m t� tr=ng ch� y�u 90% trong t�ng doanh thu c�a n�m 2012 và t�ng 
11% so v
i t� tr=ng 79% c�a n�m ngoái. Th@a h��ng n�n t�ng ban ��u mà VinaSecurities 
�ã xây d�ng trong n�m 2009 và 2010, doanh thu t� v�n n�m 2012 �ã �	t 32 t� ��ng.  
 
Doanh thu ho	t ��ng môi gi
i gi�m 3% so v
i n�m 2011, chi�m 6% t�ng doanh thu. K�t qu� 
c�a ho	t ��ng môi gi
i ch� y�u có nguyên nhân t@ tình hình �m �	m c�a th� tr��ng ch�ng 



 
 
 

B á o  c á o  t h � � n g  n i ê n  2 0 1 2 | 15
 
 

khoán trong 3 quý cu�i n�m 2012. K�t thúc n�m 2012, s� l��ng tài kho�n giao d�ch ch�ng 
khoán gi�m 2% so v
i cu�i n�m 2011. 
 
T��ng t� nh� doanh thu môi gi
i, doanh thu khác gi�m m	nh 64% so v
i n�m ngoái, ch! �	t 
1,3 t� trong c� n�m 2012. M�c s�t gi�m c�a doanh thu khác làm cho t� tr=ng �óng góp vào 
t�ng doanh thu gi�m t@ 13% xu�ng còn 4% � n�m 2012. Doanh thu khác gi�m m	nh ch� 
y�u là do thu nh�p t@ ti�n g�i ngân hàng có chi�u h�
ng gi�m t��ng �ng v
i lãi su�t huy 
��ng công b� gi�m liên t�c trong n�m 2012 so v
i n�m 2011. 
  
 
Ho	t ��ng T� V�n Tài Chính 
 
H�p tác chi�n l��c ��c quy�n v
i Macquarie trong l>nh v�c t� v�n tài chính mà 
VinaSecurities ký k�t vào tháng 10 n�m 2010 �ã mang ��n cho VinaSecurities nh#ng thành 
công ban ��u trong n�m 2011 và 2012. Doanh thu t� v�n tài chính �	t m�c t�ng tr��ng 43% 
so v
i n�m 2011 m&c dù b� �nh h��ng r�t l
n b�i tình hình kinh t� v> mô và �à s�t gi�m c�a 
th� tr��ng ch�ng khoán. 
 
Ti�p n�i thành công �áng chú ý nh�t trong n�m 2011 là vi�c hoàn thành h�p ��ng cung c�p 
t� v�n cho bên bán trong giao d�ch mua bán m�t lo	t b�nh vi�n t� nhân Hoàn M\ (“HMC”) 
hàng ��u � Vi�t Nam, trong n�m 2012 VinaSecurities v*n ti�p t�c tri�n khai tích c�c các ho	t 
��ng t� v�n tài chính doanh nghi�p. C� th�, VinaSecurities �ã ký k�t m�t s� h�p ��ng t� 
v�n l
n trong �ó tiêu bi�u nh�t là hoàn thành h�p ��ng t� v�n phát hành thêm 14 tri�u c� 
phi�u c�a T�p �oàn Kinh ô, tr� giá 32 tri�u ô la M\ cho Ezaki Glico Co Ltd và h�p ��ng t� 
v�n sáp nh�p 3 ngân hàng th��ng m	i ��u tiên c�a Vi�t Nam là Ngân hàng TMCP Sài Gòn, 
Ngân hàng Tín Ngh>a và ngân hàng � Nh�t. 
 

Tháng 01/2012, thông qua 
VinaSecurities, Công ty Ezaki 
Glico �ã tr� thành ��i tác chi�n 
l��c c�a KDC n'm gi# 14 tri�u 
c� phi�u, t��ng ���ng 10% 
v�n �i�u l� c�a KDC. Công ty 
Ezaki Glico có có tr� s� chính 
t	i Nh�t B�n, ch� y�u ho	t ��ng 
trong l>nh v�c s�n xu�t và kinh 
doanh th�c ph+m, bao g�m 
bánh k]o, các s�n ph+m làm t@ 
s#a, và th�c ph+m ch� bi�n. 
V
i 90 n�m kinh nghi�m và v
i 

các ��i m
i sáng t	o v� s�n ph+m c$ng nh� ti�p th�, hi�n Glico �ang d*n ��u trong l>nh v�c 
bánh k]o v
i doanh thu bán hàng n�m 2011 �	t 3.5 t� USD. Theo th"a thu�n, Glico sI bán 
các s�n ph+m t	i Vi�t Nam thông qua h� th�ng phân ph�i c�a KDC. Glico sI th�c hi�n m�ng 
marketing còn KDC sI ch�u trách nhi�m bán hàng, phân ph�i và d�ch v� khách hàng. 
Th��ng v� thành công �ã giúp KDC �&t m�c tiêu 1.000 t� ��ng doanh thu t@ các s�n ph+m 
c�a Glico trong n�m 2016.   
 
 

Ngu
n: Internet 
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�ng t� v�n v
i Macquarie v� sáp nh�p 3 
ngân hàng c�a Vi�t Nam là Ngân hàng TMCP 
Sài Gòn (SCB), Ngân hàng Tín Ngh>a (TNB) 
và Ngân hàng � Nh�t (FICOM). ây là 
th��ng v� sáp nh�p ngân hàng ��u tiên, kh�i 
mào cho các th��ng v� sáp nh�p ngân hàng 
sau �ó, theo ��nh h�
ng c�a Ngân hàng Nhà 
n�
c vào tháng 8/2011. Tháng 10/2011, 
FICOM, SCB và TNB ký Biên B�n Ghi Nh
 v� 
vi�c h�p tác và l�y tên ngân hàng m
i là 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn. Giao d�ch này 
���c s� hJ tr� t�i �a c�a chính ph� và các 
c� quan qu�n lý v� m&t th� t�c gi�y t� nh;m �+y nhanh quá trình h�p nh�t.  Nh� �ó, 
Macquarie và VinaSecurities �ã hoàn t�t th��ng v� ch! trong vòng 2.5 tháng k� t@ khi b't 
��u ký Biên B�n Ghi Nh
. Ngày 02/01/2012, Ngân hàng TMCP Sài Gòn chính th�c ���c 
thành l�p, v
i t�ng tài s�n là 156.626 t! ��ng, t�ng v�n �i�u l� là 10.583 t! ��ng và 230 chi 
nhánh trên c� n�
c. 
 
B� ph�n t� v�n hi�n t	i v
i ��i ng$ nhân viên có trình �� chuyên môn cao, dày d	n kinh 
nghi�m th�c t� trong và ngoài n�
c có th� nói là m�t ��i ng$ m	nh so v
i các công ty ch�ng 
khoán khác. V� m&t nghi�p v�, ��i ng$ t� v�n tài chính doanh nghi�p c$ng ���c Macquarie 
hJ tr� trong vi�c �ào t	o chuyên môn, b� sung thêm các k\ n�ng ki�n th�c chuyên sâu trong 
t� v�n tài chính doanh nghi�p �� nâng cao nghi�p v�, ch�t l��ng các d�ch v� nh;m phù h�p 
v
i tình hình kinh t� trong th�i gian t
i. 
 
B� ph�n t� v�n doanh nghi�p c�a VinaSecurities hi�n cung c�p nhi�u d�ch v� t� v�n tài 
chính bao g�m t� v�n c� ph�n hóa, t� v�n phát hành ch�ng khoán, t� v�n niêm y�t, t� v�n 
mua bán sáp nh�p, t� v�n tái c�u trúc doanh nghi�p, t� v�n chi�n l��c.  

Ho	t ��ng Môi gi
i 

Cùng v
i s� gi�m sút liên t�c c�a ch! s� VN Index k� t@ tháng 5/2012 và tính kém thanh 
kho�n c�a th� tr��ng ch�ng khoán trong các tháng sau tháng 5/2012, ho	t ��ng môi gi
i t	i 
VinaSecurities c$ng có hi�u qu� không kh� quan. T�ng kh�i l��ng ch�ng khoán giao d�ch 
gi�m 23% so v
i n�m 2011, giá tr� giao d�ch c$ng gi�m t��ng �ng 17% so v
i n�m 2011. 
T��ng t�, kh�i l��ng giao d�ch c�a khách hàng t� ch�c gi�m 23% so v
i n�m 2011 và kh�i 
l��ng giao d�ch c�a nhóm khách hàng cá nhân gi�m 3%.  
 
K� t@ 2011, c� c�u khách hàng c�a VinaSecurities có s� thay ��i tích c�c theo �úng chi�n 
l��c �&t ra. Trong n�m 2010, giao d�ch c�a nhóm khách hàng cá nhân chi�m t� tr=ng 48% 
trong t�ng giá tr� giao d�ch, giao d�ch c�a nhóm khách hàng t� ch�c chi�m t� tr=ng 52% t�ng 
giá tr� giao d�ch. �n n�m 2012, t� tr=ng này t��ng �ng là 5% (2011: 5%) và 95% (2011: 
95%). VinaSecurities �ã t@ng b�
c c�ng c� và phát tri�n t�p trung vào nhóm khách hàng t� 
ch�c. 
 
Sau m�t n�m th�c hi�n t�t toán hàng lo	t tài kho�n giao d�ch do �óng c%a chi nhánh t	i Hà 
N�i vào n�m 2010, cu�i n�m 2012 s� l��ng tài kho�n giao d�ch ch�ng khoán gi�m 2% so 
v
i cu�i n�m 2011. M&c dù 2012 là m�t n�m vô cùng khó kh�n, VinaSecurities v*n m� ���c 
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m�t s� l��ng �áng k� tài kho�n c�a t� ch�c n�
c ngoài. S� l��ng tài kho�n t� ch�c n�
c 
ngoài t�ng 38% so v
i cu�i n�m 2011. M&c dù h�
ng t�p trung vào nhóm khách hàng là các 
t� ch�c tài chính, doanh nghi�p, VinaSecurities c$ng theo �u�i nhóm khách hàng cá nhân 
trong và ngoài n�
c có n�ng l�c ��u t� t�t. S� l��ng tài kho�n giao d�ch ch�ng khoán c�a 
cá nhân gi�m 3% so v
i cu�i n�m 2011. Trong s� các tài kho�n giao d�ch ch�ng khoán m� 
m
i trong n�m 2012, tài kho�n cá nhân chi�m t� tr=ng 25% và tài kho�n t� ch�c chi�m 75%. 
 
VinaSecurities �ã ti�n hành h�p tác P-Note và m�t nhóm các s�n ph+m dành cho các c� 
phi�u c�a công ty Vi�t Nam v
i Macquarie nh;m cung c�p cho nhà ��u t� n�
c ngoài, là 
nh#ng nhà ��u t� ch�a có mã s� giao d�ch ch�ng khoán, kênh ti�p c�n th� tr��ng ch�ng 
khoán Vi�t Nam, c$ng nh� ph�c v� các khách hàng hi�n có. Thêm vào �ó, VinaSecurities 
c$ng �+y m	nh m�ng d�ch v� qua �ó giúp khách hàng tìm hi�u và ti�p c�n các công ty Vi�t 
Nam, c� th� VinaSecurities �ã t� ch�c hàng lo	t cu�c tìm hi�u ti�p xúc th� tr��ng, công ty 
Vi�t Nam cho các nhà qu�n lý qu\ hàng ��u trên th� gi
i trong l�n ��u h= ti�p c�n th� tr��ng 
Vi�t Nam. H�i ngh� nhà ��u t� ASEAN c�a Macquarie trong n�m 2012 là m�t thành công 
�i�n hình, khi 3 công ty Vi�t Nam, m�t t� ch�c �a qu�c t�ch có c� h�i tham d� �� gi
i thi�u 
v� công ty c�a h=, v� nh�n ��nh và c� h�i ��u t� v
i các nhà ��u t�. 
 
Trong n�m 2012, VinaSecurities ti�p t�c ��u t� vào h� th�ng công ngh� thông tin nh;m hi�n 
�	i hóa công ngh�, nâng cao n�ng l�c ph�c v� khách hàng c$ng nh� góp ph�n thúc �+y 
t�ng tr��ng doanh thu trong n�m c$ng nh� các n�m trong t��ng lai. H� th�ng giao d�ch m
i 
Invest Expert c�a TTL, m�t h� th�ng core hi�n �	i �n ��nh �ã ho	t ��ng �n ��nh v
i nhi�u 
tính n�ng m
i.  
 
N;m trong k� ho	ch hi�n �	i hóa công ngh�, VinaSecurities ti�p t�c xây d�ng và tri�n khai 
website th� h� m
i v
i nhi�u s� ��i m
i nh� cung c�p ��y �� thông tin các doanh nghi�p 
niêm y�t, phân tích k\ thu�t, tra c�u l�ch s% giá, d# li�u th� tr��ng, và nhi�u tính n�ng h#u 
ích khác nh;m ph�c v� t�t h�n các khách hàng. 
 
 
Ho	t ��ng Nghiên c�u phân tích 

óng góp m�t ph�n �áng k� vào s� t�ng tr��ng và phát tri�n các d�ch v� c�a VinaSecurities 
ph�i k� ��n ho	t ��ng c�a b� ph�n Nghiên c�u phân tích. �i ng$ nhân viên phân tích hi�n 
có là m�t trong nh#ng ��i ng$ phân tích m	nh nh�t th� tr��ng v
i n�ng l�c th� hi�n nh� sau: 
 
� Là công ty ��u tiên ��a ra các báo cáo v
i các khuy�n ngh� d�a trên các y�u t� th� 

tr��ng �� hJ tr� nhà ��u t� ch=n l�a ch�ng khoán. 
 

� Là công ty ��u tiên phân tích ch�ng khoán v
i các d� báo t@ 3 ��n 5 n�m nêu ra 
trong Báo cáo lãi & lJ, Báo cáo dòng ti�n m&t và B�n cân ��i tài kho�n. 
 

� Là công ty ��u tiên th�c hi�n các b�n tin nhanh tóm l��c v� các công ty niêm y�t. 
 

� Th�c hi�n các báo cáo phân tích ch�ng khoán toàn di�n nh�t t	i Vi�t Nam. 
 

� Vi�c phân tích ch�ng khoán d�a trên n�n t�ng c�a kh� n�ng chuyên môn v� ��nh 
giá ch�ng khoán và mô hình tài chính doanh nghi�p v#ng ch'c. 
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�ng th�i, b� ph�n Nghiên c�u phân tích �&c bi�t chú ý ��n y�u t� ch�t l��ng nh;m mang 
l	i s�n ph+m ��c �áo “hi�u qu� nh�t trên th� tr��ng” cho khách hàng. 

Trong n�m 2012, ho	t ��ng Nghiên c�u phân tích �ã cung c�p các s�n ph+m phân tích sau: 

- B�n tin th� tr��ng hàng ngày: cung c�p 
tóm t't tình hình và xu h�
ng th� 
tr��ng trong ngày cùng v
i bình lu�n 
c�a VinaSecurities. 

- Báo cáo phân tích công ty: phân tích 
toàn di�n và chuyên sâu các công ty 
niêm y�t c$ng nh� c�p nh�t các thông 
tin có liên quan �nh h��ng ��n các 
công ty này m�t cách th��ng xuyên. 

- Báo cáo phân tích tình hình kinh t� v> 
mô: ��nh k< hàng tháng phân tích tình 
hình kinh t� và �nh h��ng c�a các y�u 
t� kinh t� v> mô ��n th� tr��ng ch�ng 
khoán 

- Bình lu�n kinh t� v> mô: bình lu�n các 
s� ki�n kinh t� v> mô c� th� 

- Báo cáo phân tích chi�n l��c 

N�m 2011 �ánh d�u n�m ��u tiên trong h�p tác chi�n l��c v
i Macquarie Securities trong 
l>nh v�c Nghiên c�u phân tích. VinaSecurities �ã �	t ���c nhi�u thành t�u trong su�t n�m 
qua. VinaSecurities cùng h�p tác v
i Macquarie xu�t b�n báo cáo chi�n l��c v� th� tr��ng 
m
i n�i bao g�m Vi�t Nam, Bangladesh, Pakistan và Sri Langka và v� c� phi�u PVD, PNJ và 
m�t s� c� phi�u khác. Bên c	nh �ó, trong tháng 8/2011, VinaSecurities c$ng �ã phát hành 
báo cáo công ty ��u tiên d�
i tên c�a VinaSecurities và Macquarie, ���c phân ph�i toàn 
c�u thông qua m	ng l�
i ho	t ��ng c�a Macquarie.  
 
Ti�p n�i t@ �ó, trong n�m 2012, �ánh d�u là n�m th� 2 trong h�p tác chi�n l��c toàn di�n 
v
i Macquarie, VinaSecurities �ã ti�p t�c m� r�ng và phát hành thêm nhi�u báo cáo nghiên 
c�u v� nhi�u công ty blue chip Vi�t Nam.  
 
Trong n�m 2012, VinaSecurities �ã phát hành các báo cáo nghiên c�u chuyên sâu, là báo 
cáo Chi�n l��c Tháng 8 và báo cáo chuyên �� ngành Ngân hàng tháng 11.  
 
 
Qu�n tr� r�i ro

Bên c	nh vi�c ��u t� cho h� th�ng giao d�ch ngày càng hi�n �	i, ph�c v� khách hàng ngày
càng t�t h�n, VinaSecurities ti�p t�c ch!nh s%a, hoàn thi�n h� th�ng quy trình, quy ��nh n�i 
b� trong ho	t ��ng Môi gi
i, t� v�n, nghiên c�u, công ngh� thông tin, tài chính k� toán, nhân 
s� nh;m nâng cao ch�t l��ng c�a h� th�ng quy ch�, quy trình, quy ��nh n�i b� và h� th�ng 
ki�m soát n�i b�. ây là m�t trong các y�u t� giúp VinaSecurities nâng cao ch�t l��ng d�ch 
v� và ki�m soát ���c r�i ro. 
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VinaSecurities th�c hi�n �ng d�ng công ngh� thông tin trong toàn b� các ho	t ��ng c�a 
VinaSecurities nh� email, voice mail, �i�n tho	i, qu�n lý khách hàng, qu�n lý h� th�ng máy 
ch�, vv… nh;m t�i �a hóa s% d�ng, t�ng c��ng tính n�ng ��ng và ng�n ch&n r�i ro. 

Tình hình tài chính 

Tình hình tài chính 
 
K�t thúc n�m tài chính 2012, VinaSecurities �	t l�i nhu�n tr�
c thu� là 1.2 t� ��ng. Sau 
nhi�u n�m có k�t qu� kinh doanh b� lJ, n�m 2012 VinaSecurities �ã �	t ���c m�c l�i nhu�n 
hòa v�n. ây là k�t qu� �ánh d�u c�t m�c quan tr=ng trong ho	t ��ng kinh doanh c�a 
VinaSecurities khi �ã b't ��u kh'c ph�c tình tr	ng lJ trong nhi�u n�m. M�c l�i nhu�n 1.2 t� 
��ng �	t ���c trong n�m nay t�ng 105% so v
i n�m 2011. K�t qu� này tuy �ã ph�n ánh tình 
hình kh� quan trong ho	t ��ng kinh doanh c�a VinaSecurities, v*n còn cho th�y tình hình 
kém hi�u qu� c�a ho	t ��ng môi gi
i do �nh h��ng c�a th� tr��ng ch�ng khoán ho	t ��ng 
kém hi�u qu� trong n�m 2012. L�i nhu�n �	t ���c ch� y�u �óng góp b�i ho	t ��ng T� V�n 
Tài Chính và T� V�n �u t� có doanh thu t�ng 43% trong khi ho	t ��ng Môi Gi
i s�t gi�m 
3% doanh thu. Ngoài �óng góp t@ doanh thu t�ng tr��ng 25% so v
i n�m 2011, k�t qu� kinh 
doanh n�m nay c$ng là hi�u qu� c�a vi�c c't gi�m toàn di�n chi phí, c't gi�m nhân s� trong 
n�m nh;m �	t hi�u qu� trong kinh doanh.  
 
L�i nhu�n g�p n�m 2012 t�ng 194% so v
i n�m 2011 t�ng lên 36% t@ m�c lJ g�p -30% c�a 
n�m 2011. i�u này th� hi�n s� c�i thi�n rõ r�t trong các ho	t ��ng kinh c�a VinaSecurities. 
T�ng chi phí gi�m 40% so v
i n�m 2011 trong �ó chi phí ho	t ��ng kinh doanh gi�m 62% và 
chi phí qu�n lý doanh nghi�p gi�m 23% so v
i n�m 2011. Trong n�m 2012, Công ty có bi�n 
��ng l
n v� s� l��ng nhân s� do vi�c c't gi�m chi phí toàn di�n và thu h]p các m�ng ho	t 
��ng không mang tính ch�t n�ng c�t c$ng nh� �nh h��ng t@ vi�c thay ��i nhân s� trong 
ban lãnh �	o c�a VinaSecurities. Bên c	nh �ó, c� c�u tr� l��ng c$ng �ã thay ��i theo �ó 
g'n liên v
i k�t qu� kinh doanh �	t ���c c�a t@ng nhân viên. `nh h��ng c�a các thay ��i 
này là chi phí nhân viên trong n�m 2012 gi�m 54% so v
i n�m 2011.  
 
K�t qu� c�a vi�c c't gi�m toàn di�n chi phí là chi phí thuê v�n phòng gi�m 44% so v
i n�m 
2011 do VinaSecurities chuy�n ��n ��a �i�m m
i v
i chi phí thuê r[ h�n và chi phí các d�ch 
v� mua ngoài c$ng gi�m 5% so v
i n�m ngoái. Góp ph�n vào vi�c gi�m t�ng chi phí còn có 
chi phí kh�u hao �ã gi�m 6% so v
i n�m ngoái. 

 vt: tri�u ��ng

2012 2011 % t�ng/gi�m 

T�ng tài s�n 36.984 58.516 -37%

Doanh thu thu�n 34.877 27.836 25%

L�i nhu�n t@ ho	t ��ng kinh doanh 1.167 (28.334) 104%

Thu nh�p khác 111 19 489%

T�ng chi phí  33.710 56.170 -40%
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 vt: tri�u ��ng

2012 2011 % t�ng/gi�m 

L�i nhu�n /(LJ) tr�
c thu� 1.278 (28.315) 105%

L�i nhu�n /(LJ) sau thu� 1.278 (28.315) 105%

T� l� l�i nhu�n tr� c� t�c 0% 0% 0%

   
 
Tình hình tài s�n và công n� 
 
T�ng tài s�n t	i th�i �i�m cu�i n�m �	t 37 t� ��ng, gi�m 37% so v
i n�m 2011 ch� y�u tài 
s�n ng'n h	n gi�m 41% so v
i n�m ngoái. Trong n�m 2012, các kho�n ph�i thu t�n �=ng 
vào cu�i n�m ngoái �ã ���c thu h�i, góp ph�n gi�m các kho�n ph�i thu 96% t@ 39 t� xu�ng 
còn 1.7 t� vào cu�i n�m 2012. Ti�n và các kho�n t��ng ���ng ti�n t�ng �áng k� 183% so 
v
i cu�i n�m ngoái do �ã thu h�i các kho�n công n� t�n ��ng và các kho�n doanh thu �	t 
���c trong n�m. 
 
Tài s�n dài h	n gi�m 13% so v
i n�m 2011, c� th� gi�m t@ 8.5 t� xu�ng còn 7.4 t� ch� y�u 
có nguyên nhân t@ vi�c kh�u hao tài s�n c� ��nh và kho�n ti�n �&c c=c t�ng thêm. 
 
N� ph�i tr� gi�m 81% so v
i n�m 2011 xu�ng còn 5 t� t@ kho�n n� 28 t� vào cu�i n�m 2011. 
Các kho�n n� t	i th�i �i�m cu�i n�m là n� các nhà cung c�p d�ch v�, ch� y�u phát sinh t@ 
các ho	t ��ng kinh doanh bình th��ng hi�n t	i. 
 
 vt: tri�u ��ng 

2012 2011 % t�ng/gi�m 
TÀI S�N 
Tài s�n ng�n h�n 29.564 49.945 -41%
Ti�n và các kho�n t��ng ���ng ti�n 26.325 9.315 183%
Các kho�n ph�i thu 1.753 39.334 -96%
Tài s�n ng'n h	n khác 1.486 1.296 15%
Tài s�n dài h�n 7.420 8.572 -13%
Tài s�n c� ��nh 5.297 7.260 -27%
Tài s�n dài h	n khác 2.123 1.312 62%
T�NG C!NG TÀI S�N 36.984 58.517 -37%

NGU"N V#N  

N� ph�i tr� 5.184 27.996 -81%
Ngu�n v�n ch� s� h#u 31.800 30.521 4%
T�NG C!NG NGU"N V#N 36.984 58.517 -37%

 
 
Ch! tiêu tài chính c� b�n 
 
C� c�u N�/V�n ch� s� h#u gi�m t@ 47,84% xu�ng còn 14,02% vào cu�i n�m 2012 cho th�y 
tình hình công n� c�a VinaSecurities �ã c�i thi�n �áng k�, c� c�u n� và v�n ch� s� h#u khá 
t�t theo �ó v�n ch� s� h#u cao g�p 6 l�n t�ng n�.  
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Kh� n�ng thanh toán trong n�m 2012 t�ng g�n 4 l�n so v
i n�m 2011. Kh� n�ng thanh toán 
nhanh trong n�m 2012 c$ng có cùng chi�u h�
ng t�ng thêm 5 l�n so v
i n�m 2011.  
 
Các t� s� sinh l�i có c�i thi�n �áng k�. M&c dù các t� s� sinh l�i �	t ���c v*n � m�c th�p so 
v
i m�c trung binh trên th� tr��ng, ch! kho�ng 3%-4%, nh�ng báo hi�u d�u hi�u t�t ��i v
i 
tình hình tài chính c�a VinaSecurities. 

Ch$ tiêu �VT 2012 2011
   
C& c
u tài s�n và c& c
u v�n   

C& c
u tài s�n  

Tài s�n c� ��nh/t�ng tài s�n % 20,06  14,65 

Tài s�n l�u ��ng/t�ng tài s�n % 79,94  85,35 

C& c
u v�n  

N�/t�ng ngu�n v�n % 14,02  47,84 

Ngu�n v�n ch� s� h#u/t�ng ngu�n v�n % 85,98  52,16 

  
Kh� n�ng thanh toán  

T�ng tài s�n/n� ph�i tr� L�n 7,13 2,09

Kh� n�ng thanh toán n� ng'n h	n L�n 5,70 1,80

Kh� n�ng thanh toán nhanh L�n 5,42 0,34

  
T� su
t sinh l�i  

Lãi/(LJ) thu�n/doanh thu thu�n % 3,66 (62,42)

Lãi/(LJ) thu�n/t�ng tài s�n % 3,46 (48,39) 

Lãi/(LJ) thu�n/v�n ch� s� h#u % 4,02  (92,77) 

  
 

C& c
u c� ông  

S� l��ng c� ph�n  
 
T	i ngày k�t thúc n�m tài chính, v�n c� ph�n c�a VinaSecurities là 185 t� ��ng, chia thành 
18.500.000 c� ph�n ph� thông (m�nh giá 10.000 ��ng/c� ph�n) v
i chi ti�t nh� sau: 
 

Stt Di�n giãi S� l�'ng c� ph�n T� l� 

1 C� ph�n chuy�n nh��ng t� do 18.500.000 100 % 

2 C� ph�n h	n ch� chuy�n nh��ng  0 0% 

 T�ng c�ng 18.500.000 100 % 
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C� c�u c� �ông 
Trong n�m 2012 �ã có s� thay ��i l
n trong c� c�u c� �ông c�a VinaSecurities. Theo �ó, c� 
�ông sáng l�p và các c� �ông l
n nh� VinaCapital Group Limited �ã th�c hi�n chuy�n 
nh��ng toàn b� ph�n v�n c� ph�n trong VinaSecurities cho các c� �ông khác.  
 
C� c�u c� �ông t	i ngày 31 tháng 12 n�m 2012 nh� sau:

Stt Danh m�c S� l�'ng c� ph�n T� l� 

1 T�ng s� l�'ng c� ph�n ph� thông 18.500.000 100 % 

 

C� �ông sáng l�p 0 0% 

C� �ông l
n 18.500.000 100% 

C� �ông n'm gi# d�
i 1% c� ph�n có 
quy�n bi�u quy�t 0 0 % 

2 Trong ó   

 C� �ông Nhà n�
c 0 0% 

C� �ông trong n�
c 9.435.000 51% 

C� �ông n�
c ngoài 9.065.000 49% 

 
 
Tình hình thay ��i v�n ��u t� c�a ch� s� h#u 
 

Trong n�m 2012, không có ��t t�ng v�n c� ph�n nào phát sinh bao g�m các ��t chào bán ra 
công chúng, chào bán riêng l[, chuy�n ��i trái phi�u, chuy�n ��i ch�ng quy�n, phát hành c� 
phi�u th��ng, tr� c� t�c b;ng c� phi�u. 
 
 
Giao d�ch c� phi�u qu\ 
 
Trong n�m 2012 không có phát sinh giao d�ch c� phi�u qu\. 
 
 

C� t�c/l�i nhu�n chia cho các c� �ông 

Trong n�m 2012, VinaSecurities không th�c hi�n chia c� 
t�c cho n�m 2012.  
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T� ch�c và nhân s� 

C� c�u t� ch�c 
 
 

Ban Giám �c và các nhân s� ch� ch�t 

Ban Giám �c c�a VinaSecurities g�m có các thành viên sau: 
 
Lâm Th� T� Nga T�ng Giám ��c b� nhi�m ngày1 tháng 7 n�m 2009 
Hunt Gia Macnguyen Giám ��c �i�u hành Mi�n nhi�m t@ 18 tháng 5 n�m 2012 
   
 
Bà Lâm Th� T� Nga có qu�c t�ch Vi�t Nam, có g�n 10 n�m kinh nghi�m trong vai trò ki�m 
toán viên t	i công ty Arthur Andersen và KPMG, cung c�p d�ch v� cho nhi�u công ty �a qu�c 
gia và trong n�
c thu�c nhi�u l>nh v�c. Tr�
c khi gia nh�p VinaSecurities, Bà Nga là Giám 
�c Tài Chính t	i CTCP Ch�ng Khoán Hoa Sen Vàng. Bà Nga t�t nghi�p C% Nhân K� Toán 
và Ki�m Toán t	i 	i H=c Kinh T� TP. H� Chí Minh và Th	c S> Qu�n Tr� Kinh Doanh v� Tài 

Bp. Công ngh� 
thông tin

	i h�i ��ng c� 
�ông 

H�i ��ng qu�n tr� 

Ban �i�u hành 

Ban ki�m soát 

Kh�i t� v�n tài chính 
doanh ngi�p 

Kh�i môi gi
i và t� 
v�n ��u t�

Kh�i hành chính 
t�ng h�p 

Bp. Nhân s� & hành 
chính

Bp. Tài chính & k� 
toán

Phòng giao d�ch 

V�n phòng �	i di�n 
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Chính Doanh Nghi�p. Bà Nga còn là thành viên Hi�p H�i Ki�m Toán Viên Công Ch�ng Vi�t 
Nam, thành viên Hi�p H�i K� Toán và Ki�m Toán Viên Công Ch�ng V��ng Qu�c Anh.  
 
Các thành viên Ban Giám �c ���c h��ng thu nh�p bao g�m ti�n l��ng, ti�n th��ng và 
ch� �� b�o hi�m nh� m=i nhân viên làm viêc t	i VinaSecurities, ngoài ra không có quy�n l�i 
gì khác. 
 
 
��i ng* nhân s� ch� ch�t 
 
 
MÔI GIfI  
Adrian Cundy Giám ��c Môi gi
i 
 
 
Tj V{N 
Tr�n Thùy Giang Giám ��c T� V�n
Nguy�n Th� Minh Trang Tr��ng phòng T� V�n
Lê Chí Thành Tr��ng nhóm T� V�n
 
 
NGHIÊN C}U PHÂN TÍCH 
Andrew Clarke Giám ��c Phân Tích 
 
 

Chính sách nhân s� 
 
Tuy�n d�ng  
Chi�n l��c phát tri�n khách hàng c�a VinaSecurities t�p trung vào các nhà ��u t�, do v�y 
các báo cáo phân tích và nh�n ��nh th� tr��ng, d�ch v� t� v�n tài chính doanh nghi�p �òi h"i 
c�n có m�t ��i ng$ có chuyên môn sâu và r�ng, ��ng th�i có kh� n�ng giao ti�p và vi�t ti�ng 
Anh l�u loát do v�y VinaSecurities �ã g&p không ít khó kh�n trong vi�c tuy�n d�ng nh#ng 
nhân tài có ��y �� chuyên môn và kh� n�ng ngo	i ng# nh;m �áp �ng nhu c�u công vi�c.  
 
Nh;m nâng cáo tính c	nh tr	nh và thu hút nhân tài, VinaSecurities luôn xem xét tính th"a 
mãn nhu c�u ng��i lao ��ng lên hàng ��u. Ngoài vi�c �áp �ng các nhu c�u t�i thi�u, 
VinaSecurities còn thi�t l�p m�t c� ch� th�ng ti�n trong ngh� nghi�p r�t rõ ràng, bao g�m 
các tiêu chí �ánh giá và phát tri�n m�t cách công b;ng, k�p th�i.  
 
Chính sách nhân s� 
VinaSecurities luôn luôn l'ng nghe ý ki�n �óng góp c�a ng��i lao ��ng v� vi�c c�i ti�n môi 
tr��ng làm vi�c, v�n hóa doanh nghi�p, quan h� lãnh �	o và ��ng nghi�p.  
 
Ngoài vi�c h��ng ti�n l��ng h�p d*n, ch� �� phép n�m t�t, ti�n th��ng cu�i n�m, 
VinaSecurities còn có chính sách ch�m sóc s�c kh"e ng��i lao ��ng b;ng cách mua gói 
b�o hi�m ch�m sóc s�c kh"e cao c�p cho c� ng��i lao ��ng và v�/ch�ng con c�a ng��i lao 
��ng. Toàn b� nhân viên VinaSecurities ���c h��ng ��y �� các chính sách b�o hi�m b't 
bu�c theo lu�t ��nh nh� b�o hi�m xã h�i và b�o hi�m y t� và b�o hi�m s�c kh"e t� nguy�n 
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do VinaSecurities mua theo ch��ng trình b�o hi�m Vietnam Care c�a B�o Vi�t và Gras 
Savoye Will Vietnam.  
  
Trong n�m 2012 VinaSecurities �ã th�c hi�n vi�c tái c�u trúc và tinh gi�n b� máy nhân s� 
c�a toàn công ty d*n ��n vi�c c't gi�m nhi�u nhân s�, bao g�m c� nhân s� c�p cao.    
 
�ào t�o  
Chính sách �ào t	o và phát tri�n nhân tài t�p trung vào vi�c nâng cao trình �� chuyên môn 
nghi�p v�, t	o �i�u ki�n và môi tr��ng làm vi�c tho�i mái �� nhân viên có c� h�i k�t h�p 
nhu�n nhuy�n gi#a ki�n th�c và kinh nghi�m th�c t�. Th�i gian và không gian làm vi�c linh 
ho	t là m�t nét v�n hóa �i�n hình ���c Công ty áp d�ng nh;m mang l	i tính ch� ��ng trong 
công vi�c cho nhân viên. 
 
M&c dù VinaSecurities g&p nhi�u khó kh�n trong n�m qua, nh�ng VinaSecurities �ã t	o �i�u 
ki�n thu�n cho m�t s� cán b� tham gia các k< thi CFA c�p �� II và c�p �� III.  
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K� ho�ch phát tri�n 

Th� tr��ng Vi�t Nam �ang v�n hóa � m�c 26% GDP là th� tr��ng nh" nh�t trong khu v�c so 
v
i Singapore �	t m�c 140%, {n �� là 60% và Trung Qu�c là 40%. Trong các n�m k� ti�p 
t@ 2012-2015 ���c k< v=ng sI x�y ra nhi�u s� ki�n l
n thúc �+y s� t�ng tr��ng c�a th� 
tr��ng nh� sau: 

� N�n kinh t� �n ��nh tr� l	i v
i GDP trên �à t�ng tr��ng v#ng ch'c. Nhà ��u t� b't 
��u có l	i ni�m tin. 

� Vi�c c� ph�n hóa các công ty nhà n�
c sI b't ��u l	i sau th�i k< kh�ng ho�ng kinh 
t� n�m 2009 và 2011 

� Qui ��nh v� quy�n s� h#u c�a bên n�
c ngoài d� ��nh sI n
i l"ng �� thu hút ngu�n 
v�n n�
c ngoài.   

 
Bên c	nh �ó, Sàn giao d�ch TP. H� Chí Minh có k� ho	ch sI tr� thành th� tr��ng chính c�a 
qu�c gia và sàn giao d�ch Hà N�i chú tr=ng vào vi�c giao d�ch c� phi�u ch�a niêm y�t và trái 
phi�u. �ng th�i, th� tr��ng phái sinh (�&c bi�t v� quy�n ch=n ch�ng khoán và h�p ��ng 
t��ng lai) ���c d� tính hình thành và �i vào ho	t ��ng. M�t trung tâm l�u ký ch�ng khoán 
cho c� hai sàn giao d�ch TP. H� Chí Minh và Hà N�i d� tính sI ���c thành l�p vào n�m 
2015. 
 
Thêm vào �ó, th� tr��ng Vi�t Nam có m�t s� �&c �i�m h�a h]n: 

� Các ngành t�ng tr��ng m	nh g�m: kinh doanh nông nghi�p có qui mô, cà phê, cao 
su, th�y s�n. 

� Các kho�n ti�n ti�t ki�m t	o nên ngu�n v�n có th� ���c huy ��ng khi �i�u ki�n th� 
tr��ng thu�n l�i.  

� Các ngân hàng l
n l�n l��t niêm y�t và các giao d�ch mua bán và sáp nh�p công ty 
sI là ngu�n cung hàng hóa th��ng xuyên cho tr� tr��ng ch�ng khoán.  

� Kh�i l��ng giao d�ch ch�ng khoán trong n�
c phát tri�n báo hi�u s� t�ng tr��ng 
c�a ngành d�ch v� tài chính trong nhi�u n�m ��n.   

 
 
Các d� báo chính trong n�m 2013 

Chính ph� �&t m�c tiêu ki�m soát l	m phát không v��t quá 8% và t�ng tr��ng kinh t� �	t 
6.5% cho n�m 2013. Qua nh#ng tuyên b� c�a Chính ph� g�n �ây cho th�y, Chính ph� s~n 
sàng �	t ���c các m�c tiêu này b;ng cách sI ti�p t�c gi# chính sách th't ch&t ti�n t�, 
nh�ng gi# m�c t�ng tr��ng tín d�ng c�a toàn h� th�ng ngân hàng � m�c 12% trong n�m 
2013. �ng th�i Ngân Hàng Nhà N�
c c$ng ti�p t�c quá trình tái c�u trúc h� th�ng ngân 
hàng, v
i m�c tiêu �n ��nh h� th�ng tài chính trong n�n kinh t�. V
i nh#ng lý do trên, chúng 
tôi tin r;ng n�m 2013 v*n là n�m chuy�n ��i chính c�a Vi�t Nam, chúng tôi c$ng nh�n ��nh 
r;ng chính sách và thanh kho�n sI ���c gi# ch&t ngay c� khi l	m phát �ã ���c ki�m soát.  
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D� báo chính  2011A 2012A 2013E

T�ng tr��ng GDP th�c 5.9% 5.0% 5.0

L	m phát (YoY) 18.1% 6.8% 8.5

L	m phát (avg) 18.6% 9.3% 8.0

T� giá VND/USD (Liên ngân hàng) 21,034 20,843 22,000

D� tr# ngo	i h�i (USDbn)  13.0 22.0 30.0

Xu�t kh+u (USDbn)  96.2 114.6 136.8

Nh�p Kh+u (USDbn)  105.8 114.3 140.0

Thâm h�t cán cân th��ng m	i (USDbn)  9.6 -0.3 3.2

V�n FDI cam k�t (USDbn)  10.5 14.0 16.0

V�n FDI Giái ngân (USDbn)  9.0 10.5 12.0

T�ng tr��ng tín d�ng 12.0% 15.0% 12.0%

 
 
�i v
i th� tr��ng ch�ng khoán, tr� tr��ng Vi�t Nam có v[ �ã ch	m �áy � m�c 11 l�n thu 
nh�p. Nhìn chung, t�c �� t�ng tr��ng d� ki�n kho�ng 10-15% cho thu nh�p n�m 2013, và 
l	m phát sI ���c ki�m soát. Trên c� s� �ó k< v=ng h�p lý là ch! s� VN-Index sI giao d�ch � 
m�c 550 �i�m trong vòng 6 tháng t
i, và xa h�n n#a n�u chính sách kinh t� th�n trong ���c 
gi# nguyên và ti�n ��ng Vi�t Nam ���c gi# � m�c �n ��nh, chúng ta có th� sI th�y nh#ng 
chuy�n bi�n tích c�c h�n trong 6 tháng cu�i n�m 2013. 
 
 
K� ho	ch phát tri�n 

Ngày 27 tháng 10 n�m 2010, VinaSecurities �ã thành công trong vi�c ký k�t th"a thu�n h�p 
tác toàn di�n v
i Macquarie Capital Securities Limited, m�t thành viên c�a t� ch�c tài chính 
toàn c�u, Macquarie Group (Macquarie, ASX: MQG) theo �ó cho phép khách hàng c�a 
Macquarie ti�p c�n vào th� tr��ng tài chính Vi�t Nam, m�t trong nh#ng th� tr��ng phát tri�n 
nhanh nh�t c�a Châu Á và cho phép khách hàng c�a VinaSecurities ti�p c�n các th� tr��ng 
tài chính toàn c�u hi�n t	i c�a Macquarie. Ph	m vi ban ��u c�a th"a thu�n giúp cho khách 
hàng c�a Macquarie có th� nh�n ���c các báo cáo nghiên c�u v� c� phi�u t�p trung vào th� 
tr��ng Vi�t Nam và th�c hi�n giao d�ch c� phi�u các công ty Vi�t Nam. Th"a thu�n c$ng bao 
g�m th"a thu�n ��i tác ��c quy�n gi#a VinaSecurities và Macquarie v� cung c�p các giao 
d�ch trên th� tr��ng v�n, mua bán và sáp nh�p và các t� v�n tài chính khác. 
 
Macquarie Group (“Macquarie”) là m�t nhà cung c�p d�ch v� toàn c�u v� d�ch v� ngân hàng, 
tài chính, t� v�n, ��u t� và qu�n lý qu\. Ho	t ��ng kinh doanh chính c�a Macquarie t�p 
trung vào ki�m l�i nhu�n t@ cung c�p nhi�u lo	i d�ch v� �a d	ng khác nhau cho khách hàng. 
Macquarie ho	t ��ng nh� nhà nh�n �y thác c�a các t� ch�c, công ty, và khách hàng cá 
nhân và ��i tác trên kh'p toàn c�u. Thành l�p vào n�m 1969, Macquarie có h�n 14.600 
nhân viên � h�n 70 v�n phòng t	i 28 n�
c khác nhau. T	i ngày 31 tháng 3 n�m 2010, t�ng 
tài s�n mà Macquarie qu�n lý lên t
i 326 t� AUD. 
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K� t@ n�m 2011, do �nh h��ng c�a s� suy thái kinh t� toàn c�u nói chung, và khó kh�n c�a 
n�n kinh t� Vi�t nam nói riêng, Ban Giám ��c VinaSecurities �ã thay ��i chi�n l��c s�n xu�t 
kinh doanh nh;m phù h�p v
i tình hình tr�
c m't. N�m 2012, VinaSecurities ti�p t�c theo 
�u�i chi�n l��c kinh doanh ch� y�u t�p trung vào kh�i khách hàng t� ch�c và nhà ��u t� cá 
nhân n�
c ngoài. Không áp d�ng vi�c dùng �òn b+y tài chính, ho&c áp d�ng các d�ch v� hJ 
tr� ��u t� có tính r�i ro l
n, nh�ng �em l	i l�i nhu�n th�p. �ng th�i ti�p t�c �+y m	nh m�i 
quan h� h�p tác v
i Macquairie.  
 
Song song, VinaSecurities không ng@ng c�i ti�n và tái c�u trúc mô hình qu�n lý nh;m t�ng 
c��ng hi�u qu� công tác qu�n lý, �áp �ng nhu c�u phát tri�n trong t��ng lai.  
 
 
Chi�n l��c T� V�n Tài Chính 
 
D�a trên h�p tác ��c quy�n v
i Macquarie, VinaSecurities �ã �i�u ch!nh tr=ng tâm các ho	t 
��ng t� v�n tài chính theo h�
ng cung c�p các d�ch v� t� v�n tài chính cho th� tr��ng trong 
và ngoài n�
c, t� v�n phát hành n� qu�c t� và phát hành v�n � n�
c ngoài. VinaSecurities, 
v
i s� h�p tác tích c�c t@ h� th�ng ngân hàng ��u t� qu�c t� c�a Macquarie, xây d�ng ho	t 
��ng kinh doanh và quan h� kinh doanh r�ng rãi v
i các t� ch�c chính ph�, các t�p �oàn 
kinh t� l
n c$ng nh� là các doanh nghi�p v@a và nh" có nhu c�u v�n qu�c t�. 
 
B� ph�n T� V�n Tài Chính c�a VinaSecurities trong th�i gian g�n �ây �ã thay ��i m�t cách 
c� b�n theo c�u trúc qu�n lý ít c�p b�c h�n, r�ng h�n và h�
ng theo doanh thu v
i tr=ng 
tâm �&t vào 6 m�ng chính g�m b�t ��ng s�n, tài chính và b�o hi�m, h	 t�ng c� s�, công 
nghi�p, tài nguyên khoáng s�n và TMET (�i�n tho	i, truy�n thông, gi�i trí và công ngh�). 
 
V
i nhu c�u v�n ��u t� to l
n c�a các doanh nghi�p nhà n�
c và doanh nghi�p t� nhân �� 
ti�p t�c thúc �+y s� t�ng tr��ng kinh t� Vi�t Nam trong các n�m s'p t
i, VinaSecurites hi�n 
�ang có l�i th� t�t trong vi�c hJ tr� nhu c�u mua bán sáp nh�p ngày càng t�ng c$ng nh� 
vi�c cung c�p d�ch v� t� v�n tài chính trong nh#ng n�m s'p t
i. 
 
B� ph�n T� V�n Tài Chính c�a VinaSecurities t�p trung theo chi�n l��c tìm ki�m và ph�c v� 
các doanh nghi�p niêm y�t và doanh nghi�p t� nhân hàng ��u, có quy mô l
n trong các 
ngành chi�n l��c nh� l>nh v�c Hàng Tiêu dùng, Nông nghi�p, N�ng l��ng, Tài chính, Thông 
tin Truy�n thông. 
 
VinaSecurities c$ng không ng@ng gia t�ng m�i quan h� v
i các nhà ��u t� trong và ngoài 
n�
c nh;m n'm b't nhu c�u ��u t� c$ng nh� l'ng nghe nh#ng yêu c�u chuyên bi�t c�a 
t@ng nhà ��u t� trong th� tr��ng.  T@ �ó, b� ph�n T� V�n Tài Chính ��a ra nh#ng khách 
hàng và d�ch v� m�c tiêu chú tr=ng nh;m ��a ��n nh#ng c� h�i ��u t� t�t nh�t và phù h�p 
nh�t v
i nhu c�u c�a các nhà ��u t�. 
 
 
Chi�n l��c Môi gi
i  
 
VinaSecurities hi�n �ang xây d�ng và c�ng c� v� th� c�a mình trên th� tr��ng ch�ng khoán 
Vi�t Nam b;ng vi�c h�
ng ��n khách hàng là các t� ch�c trong và ngoài n�
c, nhóm khách 
hàng mà các công ty môi gi
i trong n�
c ch�a quan tâm ph�c v� t�t, c$ng nh� là các nhà 
��u t� cá nhân chuyên nghi�p.   
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VinaSecurities nh'm ��n gia t�ng th� ph�n môi gi
i lên 5% giá tr� giao d�ch n�
c ngoài và 
�+y m	nh d�ch v� ti�p c�n th� tr��ng trong các n�m t
i.  
 
Khách hàng cá nhân trong n�
c: V
i h� th�ng giao d�ch hi�n �	i, phân tích ch�ng khoán 
ch�t l��ng hàng ��u, tuân th� qui trình n�i b� theo chu+n m�c qu�c t� và d�ch v� khách 
hàng chuyên nghi�p, VinaSecurities h�
ng ��n m�c �ích thu hút và có ���c quan h� giao 
d�ch lâu dài v
i khách hàng chuyên nghi�p nghiêm túc, có n�ng l�c ��u t�. 
 
Khách hàng n�
c ngoài: Nhi�u ph��ng th�c sI ���c tri�n khai �� khách hàng ti�m n�ng 
chú ý ��n d�ch v� ch�t l��ng c�a VinaSecurities nh�: liên l	c tr�c ti�p, qu�ng cáo phát hành 
r�ng rãi, ch��ng trình ti�p th� thông qua d�ch v� m	ng, các báo cáo v� l>nh v�c ch�ng 
khoán, g&p g� ti�p c�n khách hàng.   
 
Khách hàng công ty có m&t t	i Vi�t Nam: Nhi�u qu\ �ã m� tài kho�n t	i các nhà môi gi
i mà 
không có kinh nghi�m th�c hi�n d�ch v� cho các t� ch�c qu�c t�. Do v�y, m�c �� ph�c v� 
kém và khách hàng không hài lòng. � t	o th� ph�n, VinaSecurities sI th�c hi�n d�ch v� cho 
các khách hàng này m�t cách th��ng xuyên b;ng cách t	o �i�u ki�n cho khách ti�p c�n các 
báo cáo phân tích ch�ng khoán, ý t��ng giao d�ch và g&p g� ban giám ��c công ty. 
 
Khách hàng công ty không có m&t t	i Vi�t Nam: VinaSecurities nh'm ��n các công ty qu�n lý 
qu\ �i�u hành các kho�n ti�n l
n và có th� h��ng l�i b;ng vi�c tham gia th� tr��ng Vi�t 
Nam.  
 
H�
ng ��n thu hút khách hàng và phát tri�n ho	t ��ng môi gi
i, VinaSecurities xúc ti�n vi�c 
tri�n khai các d�ch v� tài chính hJ tr� khách hàng kinh doanh ch�ng khoán. �ng th�i, c$ng 
là b�
c ti�p trong quá trình hi�n �	i hóa công ngh� thông tin, h� th�ng giao d�ch, 
VinaSecurities �ang xúc ti�n làm vi�c v
i ��i tác �� có th� cung c�p giao d�ch tr�c tuy�n tích 
h�p v
i các trang thông tin tài chính ví d� nh� Bloomberg, c$ng nh� cung c�p các d�ch v� 
ch�ng khoán tr�c tuy�n qua internet.  
 
 
Nghiên c�u Phân tích 
 
Bên c	nh nh#ng s�n ph+m hi�n có, VinaSecurities có k� ho	ch cung c�p thêm các s�n 
ph+m phân tích nh� phân tích ngành, phân tích chi�n l��c ��u t� chuyên sâu và th��ng 
xuyên h�n. T�p trung �a d	ng hóa các báo cáo phân tích th� tr��ng và cung thông tin 
chuyên sâu nh;m hJ tr� l�i ích các nhà ��u t�. 
 
�ng th�i ti�p t�c phát hành thêm nhi�u các báo cáo d�
i tên c�a VinaSecurities – 
Macquarie, ���c phân ph�i b�i m	ng l�
i c�a Macquarie là m�c tiêu ng'n h	n mà 
VinaSecurities nh'm ��n c$ng nh� tham v=ng sI cung c�p báo cáo phân tích công ty 
chuyên sâu cho t�t c� các mã ch�ng khoán nh;m bao quát kho�ng 80% v�n hóa c�a th� 
tr��ng.  
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Báo cáo c�a H�i �ng Qu�n tr� 
 
ánh giá ho	t ��ng kinh doanh  

H�i ��ng qu�n tr� 

Ban ki�m soát 

Các giao d�ch, thù lao và các kho�n l�i ích c�a H�i ��ng qu�n tr�, 
Ban giám ��c và Ban ki�m soát 
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�ánh giá ho�t �ng kinh doanh  

N�m 2012 ti�p t�c là m�t n�m ��y khó kh�n ��i v
i VinaSecurities trong b�i c�nh �nh h��ng 
b�i th� tr��ng ch�ng khoán s�t gi�m và n�n kinh t� ch�a �n ��nh, t�ng tr��ng th�p. N�m 
2012 là n�m có nhi�u bi�n ��ng �nh h��ng c� tích c�c l*n tiêu c�c ��n k�t qu� ho	t ��ng 
kinh doanh c�a VinaSecurities.  
 
V
i m�t n�m có nhi�u bi�n ��ng �áng k� nh�t trong c� quá trình phát tri�n, �i�n hình là vi�c 
thay ��i c� �ông, thay ��i ban lãnh �	o và bi�n ��ng trong hàng ng$ nhân s� c�p cao, ho	t 
��ng kinh doanh c�a VinaSecurities trong n�m v@a qua �ã b� tác ��ng r�t l
n. 
 
K�t thúc n�m 2012, doanh thu c� n�m t�ng 25% so v
i n�m ngoái, ��ng th�i VinaSecurities 
�	t l�i nhu�n hòa v�n, là m�t c�t m�c quan tr=ng trong quá trình ho	t ��ng c�a 
VinaSecurities. K�t qu� này cho th�y d�u hi�u tích c�c ��i v
i chi�n l��c kinh doanh c�a 
VinaSecurities c$ng nh� nJ l�c c�a toàn th� nhân viên.  
 
VinaSecurities ti�p t�c �+y m	nh tìm ki�m và phát tri�n khách hàng môi gi
i t� ch�c c$ng 
nh� phát tri�n ho	t ��ng t� v�n tài chính, ho	t ��ng phân tích nghiên c�u. Trong n�m 2012, 
VinaSecurites �ã th�c hi�n và hoàn t�t vi�c tái c� c�u b� máy qu�n lý và chính sách c't 
gi�m chi phí toàn di�n. Nh#ng �i�u này giúp VinaSecurities gi�m m�t cách �áng k� chi phí 
ho	t ��ng, c�i thi�n tình hình tài chính, c�i thi�n ch! s� an toàn tài chính, ti�p t�c duy trì và 
t�ng tr��ng doanh thu, t@ng b�
c �	t ���c k�t qu� kinh doanh kh� quan h�n. 
 
M&c dù �	t ���c k�t qu� tích c�c trong n�m 2012, nhìn chung ho	t ��ng kinh doanh c�a 
VinaSecurities v*n ch�a kh� quan. VinaSecurities v*n sI ti�p t�c phát tri�n d�ch v� và nâng 
cao n�ng l�c ph�c v� khách hàng, xây d�ng và c�ng c� ��i ng$ nhân viên ngày càng v#ng 
m	nh, chuyên môn cao nh;m c�i thi�n k�t qu� kinh doanh và �	t l�i nhu�n nhi�u h�n trong 
các n�m s'p t
i. 
  
 

H�i �ng qu�n tr�  

H�i ��ng qu�n tr� là c� quan qu�n lý cao nh�t t	i VinaSecurities, có toàn quy�n nhân danh 
VinaSecurities �� quy�t ��nh và th�c hi�n các quy�n và l�i ích h�p pháp c�a VinaSecurities 
mà không thu�c th+m quy�n c�a 	i h�i ��ng c� �ông. 
 
Trong n�m 2012, VinaSecurities có s� thay ��i thành viên H�i ��ng qu�n tr� nh� sau: 

Tên Ch�c v� B� nhi�m Mi�n nhi�m 

Lee George Lam  Ch� t�ch 16 tháng 12 n�m 2010  

Hunt Gia Macnguyen Thành viên 16 tháng 12 n�m 2010 7 tháng 6 n�m 2012 

Horst Joachim Franz Geicke Thành viên 17 tháng 7 n�m 2009  

Brook Colin Taylor  Thành viên 16 tháng 12 n�m 2010 14 tháng 9 n�m 2012 
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Tên Ch�c v� B� nhi�m Mi�n nhi�m 

Adrian Francis Cundy  Thành viên 16 tháng 12 n�m 2010  

Thao Hoàng Cung Thành viên 7 tháng 6 n�m 2012 14 tháng 9 n�m 2012 

Bao g�m trong c� c�u thành viên H�i ��ng qu�n tr� có m�t thành viên là thành viên ��c l�p, 
không kiêm nhi�m các ch�c danh �i�u hành trongVinaSecurities.  
 
Trong n�m 2012, có các cu�c h=p c�a H�i ��ng qu�n tr� sau �ây: 

Stt Thành viên H�QT Ch�c v� S� bu�i h:p 
tham d� 

T� l� Lý do không 
tham d� 

1 Lee G. Lam Ch� t�ch 2 100%  

2 Hunt Gia Macnguyen Thành viên 1 100% Mi�n nhi�m t@ 
7/6/2012 

3 Horst Joachim Franz Geicke Thành viên 2 100%  

4 Brook Colin Taylor Thành viên 1 100% Mi�n nhi�m t@ 
14/9/2012 

5 Adrian Francis Cundy Thành viên 2 100%  

 
Thông qua các cu�c h=p H�i ��ng qu�n tr� �ã ���c t� ch�c trong n�m, H�i ��ng qu�n tr� �ã 
��a ra nhi�u quy�t ��nh nh;m th�c hi�n k� ho	ch phát tri�n trung và dài h	n c�a 
VinaSecurities và ��a ch! �	o k�p th�i v� các n�i dung ch� y�u sau: 
 
� Thông qua vi�c thay ��i ��a �i�m tr� s� chính 
� Thông qua vi�c �i�u ch!nh báo cáo tài chính n�m 2011 
� Thông qua vi�c thay ��i ��a �i�m c�a v�n phòng �	i di�n t	i Hà N�i 
� Thông qua báo cáo k�t qu� kinh doanh. 
� Thông qua báo cáo tài chính n�m 2011 
� Thông qua các k� ho	ch, chi�n l��c kinh doanh, chính sách qu�n lý khác c�a 

VinaSecurities. 
� Thông qua các v�n �� qu�n lý ho	t ��ng kinh doanh  
 

Ban ki�m soát 

Ban ki�m soát c�a VinaSecurities bao g�m ba thành viên theo quy ��nh c�a i�u l� 
VinaSecurities.  
 
Trong n�m 2012 có s� thay ��i thành viên Ban Ki�m soát nh� sau: 
 
Tên Ch�c v� B� nhi�m Mi�n nhi�m 

Thao Hoàng Cung  Tr��ng ban 16 tháng 12 n�m 2010 7 tháng 6 n�m 2012 

Nguy�n Xuân Châu Tr��ng ban 7 tháng 6 n�m 2012 26 tháng 12 n�m 2012 



 
 
 

B á o  c á o  t h � � n g  n i ê n  2 0 1 2 | 33
 
 

Tên Ch�c v� B� nhi�m Mi�n nhi�m 

H� Th� M\ Di�m Thành viên 1 tháng 7 n�m 2009 26 tháng 12 n�m 2012 

John V$ Nguy�n  Thành viên 16 tháng 12 n�m 2010 26 tháng 12 n�m 2012 

&ng Xuân C�nh Tr��ng ban 26 tháng 12 n�m 2012  

Nguy�n V�n Lâm Thành viên 26 tháng 12 n�m 2012  

Lê N�t Thành viên 26 tháng 12 n�m 2012  

Các thành viên Ban ki�m soát ��u là thành viên ��c l�p, không kiêm nhi�m b�t k< ch�c danh 
�i�u hành nào t	i VinaSecurities. Ban Ki�m soát hoàn toàn ��c l�p và không b� �nh h��ng 
b�i H�i ��ng qu�n tr� ho&c/và Ban �i�u hành.  
 
Ho	t ��ng c�a Ban ki�m soát:  

� Ban Ki�m soát th�c hi�n giám sát H�i ��ng qu�n tr�, T�ng Giám ��c trong vi�c qu�n 
lý và �i�u hành VinaSecurities; ch�u trách nhi�m tr�
c pháp lu�t, 	i h�i ��ng c� 
�ông v� vi�c th�c hi�n các quy�n và nhi�m v� c�a mình. 

� Ki�m tra tính h�p lý, h�p pháp, tính trung th�c và m�c �� c+n tr=ng trong qu�n lý, 
�i�u hành ho	t ��ng kinh doanh, trong t� ch�c công tác k� toán, th�ng kê và l�p báo 
cáo tài chính. 

� Th+m ��nh báo cáo tình hình ho	t ��ng kinh doanh, báo cáo tài chính hàng n�m và 
sáu tháng c�a VinaSecurities, �ánh giá công tác qu�n lý c�a H�i ��ng qu�n tr� cho 
	i h�i ��ng c� �ông; 

� Xem xét s� k� toán và các tài li�u khác c�a VinaSecurities, các công vi�c qu�n lý, 
�i�u hành ho	t ��ng c�a VinaSecurities b�t c� khi nào xét th�y c�n thi�t ho&c theo 
quy�t ��nh c�a 	i h�i ��ng c� �ông ho&c theo yêu c�u c�a c� �ông ho&c nhóm c� 
�ông quy ��nh t	i kho�n 2 i�u 79 c�a Lu�t Doanh nghi�p; 

� Ban ki�m soát c�a VinaSecurities �ã theo dõi tr�c ti�p sát sao ho	t ��ng 
VinaSecurities thông qua các bu�i làm vi�c tr�c ti�p t	i VinaSecurities và h=p cùng 
H�i ��ng qu�n tr� Công ty ��nh k<. 

 

 

Các giao d�ch, thù lao và các kho�n l'i ích c�a H�i 
�ng qu�n tr�, Ban giám �c và Ban ki�m soát 

Trong n�m 2012, c�n c� theo ngh� quy�t c�a 	i h�i ��ng c� �ông, VinaSecurities ch! chi tr� 
thù lao cho ch� t�ch H�i ��ng qu�n tr� và không chi tr� b�t k< kho�n thù lao nào cho các 
thành viên c�a Ban Ki�m soát. 
 
T	i ngày 31 tháng 12 n�m 2012, không có thành viên H�i ��ng qu�n tr� và Ban ki�m soát 
nào s� h#u c� ph�n c�a VinaSecurities. 
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Trong n�m 2012, không có các giao d�ch c� phi�u ho&c chuy�n nh��ng ph�n v�n góp c�a 
VinaSecurities c�a các thành viên H�i ��ng qu�n tr�, Ban Giám ��c �i�u hành, Ban ki�m 
soát, Ki�m soát viên và nh#ng ng��i liên quan t
i các ��i t��ng nói trên. 
 
Trong n�m 2012 không có phát sinh h�p ��ng, ho&c giao d�ch �ã ���c ký k�t v
i 
VinaSecurities c�a thành viên H�i ��ng qu�n tr�, Ban Giám ��c �i�u hành, Ban ki�m soát, 
Ki�m soát viên và nh#ng ng��i liên quan t
i các ��i t��ng nói trên. 
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Báo�cáo�ki�m�toán���c�l�p�  
Cho�báo�cáo�tài�chính�c�a��
Công�ty�C��ph�n�ch�ng�khoán�Vina�
cho�n�m�tài�chính�k�t�thúc�ngày�31�tháng�12�n�m�2012 ����������������������������������������������������������������������������������������

S	:�HCM/13/016�
�
KÝnh göi Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty cæ phÇn Chøng kho¸n Vina 

 
Chúng�tôi��ã�ki�m�toán�các�báo�cáo�tài�chính��kèm�theo�c�a�Công�ty�c��ph	n�Ch
ng�
khoán�Vina�(“Công�ty”)�bao�g�m�b�ng�cân��i�k��toán��t�i�ngày�31�tháng�12�n�m�2012,�
báo�cáo�k�t�qu��ho�t���ng�kinh�doanh��và�báo�cáo�l�u�chuy�n�ti�n�t���cho�n�m�tài�chính�
k�t�thúc�cùng�ngày,�cùng�v�i�tóm�t�t�các�chính�sách�k��toán�ch��y�u�và�các�thuy�t�minh�
t��ng�
ng, ���c�l�p�vào�ngày�25�tháng�3�n�m�2013�và�trình�bày�t��trang�5���n�trang�27.�
�
Tr¸ch nhiÖm c�a Ban Gi¸m ®èc ®èi víi b¸o c¸o tμi chÝnh 
Vi�c�l�p�và�trình�bày�các�báo�cáo�tài�chính�tuân�th��theo�Các�chu�n�m�c�và�H��thng�K��
toán�Vi�t�Nam�hi�n�hành�và�các�quy���nh�pháp�lý�liên�quan�thu�c�trách�nhi�m�c�a�Ban�
Giám��c�Công�ty.�Trách�nhi�m�này�bao�g�m:�vi�c�thi�t�k�,�th�c�hi�n�và�duy�trì�h��thng�
ki�m�soát�n�i�b��nh�m���m�b�o�vi�c�l�p�và�trình�bày�báo�cáo�tài�chính�không�ch
a���ng�
sai�ph�m�tr�ng�y�u�do�gian�l�n�ho�c�sai�sót.�

Tr¸ch nhiÖm cña kiÓm to¸n viªn 
Trách�nhi�m�c�a�chúng�tôi�là���a�ra��ý�ki�n�ki�m�toán�v��các�báo�cáo�tài�chính�d�a�trên�
công�vi�c�ki�m�toán�c�a�chúng�tôi.�Chúng�tôi�th�c�hi�n�công�vi�c�ki�m�toán�trên�c��s��
các�Chu�n�m�c�Ki�m�toán�Vi�t�Nam.�Các�chu�n�m�c�này�yêu�c	u�chúng�tôi�tuân�th��
theo�các�yêu�c	u�v����o��
c�ngh��nghi�p�và�lên�k��ho�ch�và�th�c�hi�n�ki�m�toán����có�
���c�m�t�s����m�b�o�h�p�lý�r�ng�các�báo�cáo�tài�chính�không�ch
a���ng�các�sai�l�ch�
tr�ng�y�u.�
�
Ki�m�toán�bao�g�m�vi�c�thu�th�p�các�b�ng�ch
ng�ki�m�toán�v��các�s�li�u�và�thông�tin�
trình�bày�trên�báo�cáo�tài�chính.�Các�th��t c����c�l�a�ch�n�d�a�trên�xét��oán�c�a�ki�m�
toán�viên,�bao�g�m�vi�c��ánh�giá�r�i�ro�có�sai�l�ch�tr�ng�y�u�trên�báo�cáo�tài�chính�do�
gian�l�n�hay�sai�sót.�Trong�vi�c��ánh�giá�này,�ki�m�toán�viên�xem�xét�h��thng�ki�m�soát�
n�i�b��liên�quan���n�vi�c�l�p�và�trình�bày�h�p�lý�báo�cáo�tài�chính����thi�t�k��các�th��t c�
ki�m�toán�thích�h�p,�nh�ng�không�nh�m�m c��ích���a�ra�ý�ki�n�v��tính�h!u�hi�u�c�a�h��
thng�ki�m�soát�n�i�b�.�Ki�m�toán�c"ng�bao�g�m�vi�c��ánh�giá�s��phù�h�p�c�a�các�chính�
sách�k��toán����c�áp�d ng�và�s��h�p�lý�c�a�các���c�tính�k��toán�do�Ban�Giám��c�th�c�
hi�n,�c"ng�nh��vi�c��ánh�giá�cách�trình�bày�t�ng�quát�c�a�báo�cáo�tài�chính.



Certified Chartered Accountants 
and Management Consultants 
Member firm within Grant Thornton International Ltd 

 
 
 

B á o  c á o  t h � � n g  n i ê n  2 0 1 2 | 37
 

�
Chúng�tôi�tin�r�ng�b�ng�ch
ng�ki�m�toán�chúng�tôi�có����c�là��	y����và�thích�h�p�cho�vi�c�
��a�ra�ý�ki�n�ki�m�toán�c�a�chúng�tôi.��
�
Nh�����c�trình�bày�trong�Thuy�t�minh�s�3�–�C��s��l�p�các�báo�cáo�tài�chính,�các�báo�cáo�tài�
chính��ính�kèm�này�không�nh�m�m c��ích�trình�bày�tình�hình�tài�chính,�k�t�qu��ho�t���ng�
kinh�doanh�và�tình�hình�l�u�chuy�n�ti�n�t��phù�h�p�v�i�các�nguyên�t�c�và�thông�l��k��toán�
���c�ch#p�nh�n�r�ng�rãi���nh!ng�quc�gia�ho�c�th��ch��ngoài�n��c�CHXHCN�Vi�t�Nam.��

ý kiÕn 
Theo�ý�ki�n�c�a�chúng�tôi,�các�báo�cáo�tài�chính���ính�kèm�ph�n�ánh�trung�th�c�và�h�p�lý�
tình�hình�tài�chính�c�a�Công�ty�C��ph	n�Ch
ng�khoán�Vina�t�i�ngày�31�tháng�12�n�m�2012,�
k�t�qu��ho�t���ng�kinh�doanh�và�tình�hình�l�u�chuy�n�ti�n�t��c�a�Công�ty�cho�n�m�tài�chính�
k�t�thúc�cùng�ngày�phù�h�p�v�i�các�Chu�n�m�c�và�H��thng�K��toán�Vi�t�Nam�áp�d ng�cho�
các�công�ty�ch
ng�khoán�và�các�qui���nh�pháp�lý�liên�quan.�

�
�
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Thuy�t �ính kèm là m�t b� ph�n không th� tách r�i c�a báo cáo tài chính này 

B�ng cân �i k� toán 

 Mã s� Thuy�t 
minh

31 tháng 12 n�m 2012 31 tháng 12 n�m 2011

   VN� VN
TÀI S�N    
Tài s�n ng�n h�n 100  29.563.824.278 49.944.533.316 
Ti;n và các kho�n t�&ng �&ng ti;n 110  26.325.348.360 9.314.967.757 
Ti�n 111 7 26.325.348.360 7.314.967.757 
Các kho�n t��ng ���ng ti�n 112 7 - 2.000.000.000 

     
Các kho�n ph�i thu 130  1.752.755.280 39.333.754.040 
Các kho�n ph�i thu  131 9 1.723.485.700 39.889.635.154 
}ng tr�
c cho ng��i bán 132  28.996.480 28.996.480 
Ph�i thu t@ các bên liên quan 133 28 - 104.953.452 
Các kho�n ph�i thu khác 138  273.100 26.355.648 
D� phòng n� ph�i thu khó �òi 139 9,10 - (716.186.694) 

     
Tài s�n ng�n h�n khác 150  1.485.720.638 1.295.811.519 
Chi phí tr� tr�
c ng'n h	n 151  786.602.435 337.681.091 
Thu� GTGT ���c kh�u tr@  152  688.118.203 892.605.428 
Tài s�n ng'n h	n khác 158  11.000.000 65.525.000 

     
Tài s�n dài h�n 200  7.420.233.914 8.572.001.368 
Tài s�n c� �nh 220  5.297.063.459 7.260.496.646 
Tài s�n c� ��nh h#u hình 221 11 734.466.485 1.803.579.104 
- Nguyên giá 222  9.502.090.058 10.316.583.248 
- Giá tr� hao mòn l�y k� 223  (8.767.623.573) (8.513.004.144) 
Tài s�n c� ��nh vô hình 227 12 4.515.684.474 5.281.597.542 
- Nguyên giá 228  7.175.138.438 6.882.938.438 
- Giá tr� hao mòn l�y k� 229  (2.659.453.964) (1.601.340.896) 
Xây d�ng c� b�n d� dang 230 13 46.912.500 175.320.000 

     
Tài s�n dài h�n khác 260  2.123.170.455 1.311.504.722 
Chi phí tr� tr�
c dài h	n 261  12.275.000 16.649.187 
Ti�n n�p Qu\ hJ tr� thanh toán 262  460.085.455 460.085.455 
Tài s�n dài h	n khác 268 14 1.650.810.000 834.770.080 

T�NG C!NG TÀI S�N 270  36.984.058.192 58.516.534.684 
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Thuy�t �ính kèm là m�t b� ph�n không th� tách r�i c�a báo cáo tài chính này 

 
Mã s� Thuy�t 

minh
31 tháng 12 n�m 2012 31 tháng 12 n�m 2011

   VN� VN
    (Phân lo	i l	i)
NGU"N V#N     
N' ph�i tr� 300  5.184.452.805   27.995.135.681 
N' ng�n h�n 310  5.184.452.805 29.995.135.681 
Ph�i tr� ng��i bán 312  789.285.791 15.886.441.761 
Ng��i mua �ng tr�
c 313  240.590 337.232.000 
Thu� và các kho�n ph�i n�p Nhà n�
c 314 15 547.074.753 5.758.145.349 
Ph�i tr� nhân viên  315  - 677.207.367 
Chi phí ph�i tr� 316 16 1.443.890.393 3.255.494.469 
Ph�i tr� v� ho	t ��ng giao d�ch ch�ng khoán 320 17 1.540.282.839 1.058.783.965 
Ph�i tr� c� t�c t@ c� phi�u và lãi trái phi�u  321  719.890 719.890 
Các kho�n ph�i tr� khác 319 18 862.958.549  1.021.110.880 

     
Ngu�n v�n ch� s� h<u 400  31.799.605.387 30.521.399.003 
Ngu�n v�n 410  31.799.605.387   30.521.399.003 
V�n góp c� ph�n  411 19,20 185.000.000.000 185.000.000.000 
Qu\ d� tr# pháp ��nh và d� phòng tài chính 419 19 254.998.000 254.998.000 
LJ l$y k� 420 19 (153.455.392.613) (154.733.598.997) 

T�NG C!NG NGU"N V#N 440   36.984.058.192  58.516.534.684 
 
Tμi kho¶n ngoμi b¶ng 

 Mã s� 31 tháng 12 n�m 2012 31 tháng 12 n�m 2011 
Ngo�i t� các lo�i 005   
- ô la M\   332.924 196.338 
- B�ng Anh   14.595  5.177 
Ch�ng khoán l�u ký (VN�) 006 30.269.750.000 44.160.120.000 
Trong ó:    
Ch�ng khoán giao d�ch 007 30.240.760.000 43.951.970.000 
- Ch�ng khoán giao d�ch c�a thành viên l�u ký 008 - - 
- Ch�ng khoán giao d�ch cùa khách hàng trong n��c 009 18.253.260.000 30.424.470.000 
- Ch�ng khoán giao d�ch c�a t� ch�c khác 011 11.987.500.000 13.527.500.000 
    
Ch�ng khoán ch� thanh toán 027 25.000.000 105.000.000 
- Ch�ng khoán ch� thanh toán c�a khách hàng trong 

n��c 029 25.000.000 105.000.000 
    
Ch�ng khoán ch� giao d�ch 037 3.990.000 103.150.000 
- Ch�ng khoán ch� giao d�ch c�a khách hàng trong 

n��c 039 3.990.000 103.150.000 
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Thuy�t �ính kèm là m�t b� ph�n không th� tách r�i c�a báo cáo tài chính này 

Báo cáo k�t qu� ho�t �ng kinh doanh 

 
 

Mã s� Thuy�t 
minh 

N�m k�t  thúc ngày 
31 tháng 12 n�m 2012 

N�m k�t thúc ngày 
31 tháng 12 n�m 2011

   VN� VN
    (Trình bày l	i) 
Doanh thu t= ho�t �ng kinh doanh 01 22  34.877.240.622 27.836.310.943 
Trong ó:     
- Doanh thu ho�t �ng môi gi�i ch�ng khoán 01.1  2.009.617.842 2.063.446.692 
- Doanh thu ho�t �ng �u t� ch�ng khoán  01.2  - 39.332.459 
- Doanh thu ho�t �ng t� v�n 01.5  31.517.330.452 21.989.106.960 
- Doanh thu khác 01.9    1.350.292.328  3.744.424.832 
Các kho�n gi�m tr@ doanh thu 02  - - 

Doanh thu thu�n 10  34.877.240.622 27.836.310.943 
Chi phí ho	t ��ng kinh doanh  11 23   (22.224.435.986) (41.326.101.646) 

Lãi/(l>) g�p 20  12.652.804.636 (13.489.790.703) 
Chi phí qu�n lý doanh nghi�p 25 24 (11.486.012.400) (14.844.518.564) 

Lãi/(l>) t= ho�t �ng kinh doanh  30  1.166.792.236 (28.334.309.267) 
Thu nh�p khác 31 25 111.415.182 140.602.463 
Chi phí khác 32 26 (1.034) (121.695.947) 

L�i nhu�n khác 40  111.414.148 18.906.516 

Lãi (l>) tr�	c thu� 50  1.278.206.384 (28.315.402.751) 
Chi phí thu� thu nh�p doanh nghi�p hi�n hành 51 27 - - 
Chi phí thu� thu nh�p doanh nghi�p hoãn l	i 52 27 - - 

Lãi (l>) thu�n  60  1.278.206.384 (28.315.402.751) 

     

Lãi (lJ) c� b�n trên c� phi�u và lãi (lJ) suy 
gi�m trên c� phi�u (��ng trên c� phi�u) 70 21 69 (1.531) 

�

�
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Thuy�t �ính kèm là m�t b� ph�n không th� tách r�i c�a báo cáo tài chính này 

Báo cáo thay �i v�n ch� s� h<u 
�
�

Kho�n m�c Thuy�t 
minh 

S� d� �u n�m T�ng/Gi�m S� d� cu�i n�m 
1 tháng 1 n�m 2011 1 tháng 1 n�m 2012 N�m tài chính k�t thúc 

ngày 31 tháng 12 n�m 2011 
N�m tài chính k�t thúc 

ngày 31 tháng 12 n�m 2012 
31 tháng 12 n�m 2011 31 tháng 12 n�m 2012 

T�ng Gi�m T�ng Gi�m 
  VN� VN� VN� VN� VN� VN� VN� VN� 
1. V�n góp c� ph�n 20 185.000.000.000 185.000.000.000 - - - - 185.000.000.000 185.000.000.000 
2. Th&ng d� v�n c� ph�n  - - - - - - - - 
3. Qu\ d� tr# pháp ��nh 
và d� phòng tài chính 20 254.998.000 254.998.000 - - - - 254.998.000 254.998.000 
4. LJ l$y k� 20 (126.418.196.246) (154.733.598.997) - 28.315.402.751 1.278.206.384 - (154.733.598.997) (153.455.392.613) 

T�ng c�ng  58.836.801.754  30.521.399.003 - 28.315.402.751 1.278.206.384  30.521.399.003 31.799.605.387 

�
�
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Thuy�t �ính kèm là m�t b� ph�n không th� tách r�i c�a báo cáo tài chính này 

Báo cáo l�u chuy�n ti;n t� 
 

 
Mã 
s� 

Thuy�t 
minh 

N�m k�t thúc ngày 
31 tháng 12 n�m 2012 

N�m k�t thúc ngày 
31 tháng 12 n�m 2011

   VN� VN
L�u chuy�n ti;n t= ho�t �ng kinh doanh    
Lãi/ (lJ) tr�
c thu� 01  1.278.206.384 (28.315.402.751)
�i;u ch$nh cho các kho�n:    
Kh�u hao tài s�n c� ��nh và hao mòn 02 11,12 2.174.757.687 2.320.577.654
Thay ��i các kho�n d� phòng 03 10 800.000.000  (2.028.845.209)
(Lãi) lJ do �ánh giá l	i t� giá ngo	i t� ch�a th�c 
hi�n 04 

 
10.590.252  (169.175.177)

(Lãi) lJ t@ vi�c thanh lý tài s�n c� ��nh 05 25 (19.000.000) 27.103.530
Lãi ti�n g%i 06  (1.234.533.395) (3.251.413.102)

Lãi/ (l>) ho�t �ng kinh doanh tr�	c nh<ng 
thay �i v�n l�u �ng 08 

 
3.010.020.928 (31.417.155.055)

Thay ��i c�a các kho�n ph�i thu 09  36.216.193.287 (28.045.605.415)
Thay ��i c�a các kho�n ph�i tr� 11  (22.810.682.876) 8.825.861.405
Thay ��i c�a các kho�n chi phí tr� tr�
c 12  (444.547.157) 1.428.467.713

L�u chuy�n ti;n thu�n thu t=/(sF d�ng) ho�t 
�ng kinh doanh 20 

 
15.970.984.182 (49.208.431.352)

    
L�u chuy�n ti;n t= ho�t �ng �u t�    
Ti�n chi �� mua tài s�n c� ��nh  21 11,13 (211.324.500)  (636.135.563)
Ti�n thu t@ vi�c thanh lý tài s�n 22  19.000.000 90.000.000
Thu lãi ti�n g%i 27  1.242.311.173 3.861.888.102

L�u chuy�n ti;n thu�n thu t=  ho�t �ng �u 
t� 30 

 
1.049.986.673 3.315.752.539

    
L�u chuy�n ti;n thu�n trong n�m 50  17.020.970.855  (45.892.678.813)
Ti�n và các kho�n t��ng ���ng ti�n ��u n�m 60  9.314.967.757 55.203.032.915
`nh h��ng �ánh giá l	i t� giá  61  (10.590.252) 4.613.655

Ti;n và các kho�n t�&ng �&ng ti;n cu�i n�m 70  26.325.348.360  9.314.967.757
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Thuy�t minh báo cáo tài chính 

1. �Oc i�m ho�t �ng c�a Công ty 
�
Công ty C� ph�n Ch�ng khoán Vina (“Công ty”) ���c thành l�p t	i n�
c CHXHCN Vi�t Nam 
vào n�m 2006 d�
i hình th�c công ty c� ph�n, ban ��u có 5 c� �ông sáng l�p theo Gi�y 
phép ��ng ký kinh doanh s� 0103015219 do S� K� ho	ch và �u t� thành ph� Hà N�i c�p 
ngày 26 tháng 12 n�m 2006 và theo Gi�y phép ho	t ��ng kinh doanh ch�ng khoán s� 
50/UBCK – GPHNKD do �y ban Ch�ng khoán Nhà n�
c Vi�t Nam (“SSC”) c�p ngày 29 
tháng 12 n�m 2006.  
 
Hi�n nay, ho	t ��ng ch� y�u c�a Công ty bao g�m: 
 

� Môi gi
i ch�ng khoán 
� T� v�n ��u t� ch�ng khoán 
� T� v�n tài chính 
� L�u k ý ch�ng khoán 

 
Ngày 25 tháng 7 n�m 2012, Công ty d�i tr� s� chính sang 120 Pasteur, Qu�n 1, Thành ph� 
H� Chí Minh. V� sau, theo Quy�t ��nh s� 59/Q-UBCK ngày 4 tháng 2 n�m 2013 phê duy�t 
b�i SSC, Công ty d�i v�n phòng �	i di�n v� t�ng 5, s� 41A Lý Thái T�, Qu�n Hoàn Ki�m, Hà 
N�i. 
 
T	i ngày 31 tháng 12 n�m 2012, Công ty có 26 nhân viên (t	i ngày 31 tháng 12 n�m 2011: 
47 nhân viên). 
�
2. Niên � k� toán và &n v� ti;n t� 
 
Niên � k� toán  
N�m tài chính c�a Công ty k�t thúc ngày 31 tháng 12.  
 
�&n v� ti;n t� và chuy�n �i ngo�i t�  
Báo cáo tài chính  c�a Công ty ���c l�p s% d�ng ti�n �ng Vi�t Nam (VN). 
 
Các nghi�p v� phát sinh b;ng ti�n t� khác v
i ��ng ti�n báo cáo ���c chuy�n ��i theo t� giá 
t	i ngày phát sinh nghi�p v�. Tài s�n ti�n t� và công n� phát sinh b;ng ��ng ti�n khác v
i 
��ng ti�n báo cáo ���c quy ��i theo t� giá t	i ngày l�p B�ng cân ��i k� toán. Lãi và lJ chênh 
l�ch t� giá và chi phí liên quan ��n các nghi�p v� ngo	i t� ���c ghi nh�n trên Báo cáo k�t 
qu�  ho	t ��ng kinh doanh trong k< phát sinh. 

 
3. C& s� l�p báo cáo tài chính 
�
C& s� l�p các báo cáo tài chính 
Các báo cáo tài chính  ���c l�p phù h�p v
i các Chu+n m�c và H� th�ng K� toán Vi�t Nam 
áp d�ng cho các công ty ch�ng khoán theo quy ��nh t	i Thông t� 95/2008/TT-BTC, Thông t� 
162/2010/TT-BTC và các qui ��nh pháp lý liên quan c�a B� tài chính và �y ban Ch�ng khoán 
Nhà n�
c Vi�t Nam, mà trên m�t s� khía c	nh tr=ng y�u có th� khác v
i Chu+n m�c K� 
toán Qu�c t� và các nguyên t'c và các chu+n m�c k� toán ���c ch�p nh�n r�ng rãi t	i qu�c 
gia c�a ng��i �=c. Do �ó, các báo cáo tài chính  này không nh;m m�c �ích trình bày tình 

 
 
 

B á o  c á o  t h � � n g  n i ê n  2 0 1 2 | 44
 
 

hình tài chính, k�t qu� ho	t ��ng kinh doanh và tình hình l�u chuy�n ti�n t� phù h�p v
i các 
nguyên t'c và thông l� k� toán ���c ch�p nh�n r�ng rãi � nh#ng qu�c gia ho&c th� ch� 
ngoài n�
c CHXHCN Vi�t Nam, h�n n#a, ��i t��ng s% d�ng báo cáo tài chính  c�a Công ty 
không nh;m vào nh#ng ng��i không ���c thông tin v� các nguyên t'c, quy trình và t�p 
quán k� toán c�a Vi�t Nam.  
 
H� th�ng k� toán và hình th�c ghi s� k� toán 
Công ty s% d�ng ph��ng pháp nh�t ký chung �� ghi chép các nghi�p v� kinh t� phát sinh. 

4. Thay �i các chính sách k� toán c& b�n 
�
Áp d�ng các qui �nh m	i  
Thông t� 180/2012/TT-BTC 
Công ty �ã áp d�ng Thông t� 180/2012/TT-BTC (“Thông t� 180”) ban hành b�i B� Tài Chính 
ngày 24 tháng 10 n�m 2012 h�
ng d*n vi�c x% lý tài chính v� chi tr� c�p m�t vi�c làm cho 
ng��i lao ��ng có hi�u l�c t@ ngày 1 tháng 1 n�m 2012 ��i v
i các báo cáo tài chính c�a 
công ty trong n�m tài chính b't ��u t@ ngày 1 tháng 1 n�m 2012. Thông t� này thay th� cho 
thông t� 82/2003/TT-BTC ngày 14 tháng 8 n�m 2003 h�
ng d*n trích l�p, qu�n lý, s% d�ng 
và h	ch toán Qu\ d� phòng v� tr� c�p m�t vi�c làm t	i doanh nghi�p. 
 
Thông t� 179/2012/TT-BTC 
Công ty �ã áp d�ng Thông t� 179/TT-BTC (“Thông t�”) ban hành b�i B� Tài Chính t	i ngày 
24 tháng 10 n�m 2012 h�
ng d*n v� ghi nh�n, �ánh giá, x% lý kho�n chênh l�ch t� giá h�i 
�oái trong doanh nghi�p có hi�u l�c t@ ngày 1 tháng 1 n�m 2012 ��i v
i các báo cáo tài 
chính c�a công ty trong n�m tài chính b't ��u t@ ngày 1 tháng 1 n�m 2012. Thông t� này 
thay th� cho thông t� 201/2009/TT-BTC ngày 15 tháng 10 n�m 2009 h�
ng d*n x% lý các 
kho�n chênh l�ch t� giá trong doanh nghi�p. 

5. Các chính sách k� toán tr:ng y�u 
�
5.1 Ti;n và các kho�n t�&ng �&ng ti;n 
Ti�n và các kho�n t��ng ���ng ti�n g�m tài kho�n ti�n g%i ngân hàng, ti�n t	i qu\, c$ng 
nh� các kho�n ��u t� có tính thanh kho�n cao nh� ti�n g%i các t� ch�c tín d�ng trên th� 
tr��ng ti�n t�, ti�n g%i ngân hàng trong vòng 3 tháng k� t@ ngày giao d�ch. 
 
5.2 Các kho�n ph�i thu 
Các kho�n ph�i thu ���c ghi nh�n theo giá tr� trên hoá ��n tr@ �i d� phòng ph�i thu khó �òi 
cho các kho�n ph�i thu ���c d� tính là không th� thu h�i ���c toàn b�. 
 
5.3 ��u t� ng�n h�n 
Các kho�n ��u t� ch�ng khoán ���c ghi nh�n theo giá g�c (giá mua th�c t�). 
 
D� phòng gi�m giá ��u t� ch�ng khoán ���c l�p cho mJi lo	i ch�ng khoán c� th� trong 
danh m�c ��u t� và cho các ch�ng khoán gi�m giá so v
i giá tr� ghi s�. Khi m�t kho�n ��u 
t� ���c thanh lý chênh l�ch gi#a giá tr� ��u t� ròng và giá tr� ghi s� ���c ghi nh�n thu nh�p 
ho&c chi phí trong n�m. 
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5.4 Tài s�n c� �nh h<u hình 
Tài s�n c� ��nh h#u hình ���c trình bày theo nguyên giá tr@ �i giá tr� kh�u hao lu\ k�. Tài 
s�n c� ��nh ���c tính kh�u hao theo ph��ng pháp ���ng th�ng d�a trên th�i gian h#u 
d�ng �
c tính c�a tài s�n nh� sau:  
 
C�i t	o nâng c�p v�n phòng  1 – 5  n�m 
Thi�t b�, n�i th�t    1 – 3 n�m 
Thi�t b� v�n phòng 1 – 3  n�m 
Ph��ng ti�n v�n t�i   7 n�m 
 
5.5 Tài s�n c� �nh vô hình 
Ph�n m�m máy tính 
Giá tr� c�a các ph�n m�m máy tính không ph�i là b� ph�n �i kèm v
i ph�n c�ng ���c kh�u 
hao theo ph��ng pháp tuy�n tính t@ 3 n�m ��n 5 n�m. 
 
5.6 Xây d�ng c& b�n d� dang 
Chi phí xây d�ng c� b�n d� dang bao g�m chi phí phát sinh cho trong giai �o	n phát tri�n 
các tài s�n c� ��nh vô hình. Kh�u hao không ���c trích trong giai �o	n này mà ch! ���c 
trích khi vi�c phát tri�n �ã hoàn thành, các chi phí liên quan �ã ���c chuy�n thành tài s�n c� 
��nh vô hình và tài s�n �ó �ã ���c ��a vào s% d�ng. 
 
5.7 Chi phí tr� tr�	c dài h�n 
Tài s�n có giá tr� th�p 
Tài s�n có giá tr� th�p là nh#ng tài s�n có giá tr� ít h�n 10 tri�u ��ng, có th�i gian h#u d�ng 
dài h�n m�t niên �� k� toán và không th"a mãn các �i�u ki�n �� ghi nh�n là tài s�n c� ��nh. 
Nguyên giá c�a nh#ng tài s�n có giá tr� th�p ���c phân b� vào chi phí d�a trên th�i gian 
h#u d�ng c�a tài s�n. 
 
Chi phí b�o hi�m tr� tr��c 
Chi phí b�o hi�m tr� tr�
c liên quan ��n các chi phí b�o hi�m tr� tr�
c ���c ghi nh�n trong 
báo cáo k�t qu� ho	t ��ng kinh doanh theo ph��ng pháp ���ng th�ng trong vòng 1 ��n 2 
n�m. 
 
5.8 Các kho�n ph�i tr� và chi phí trích tr�	c 
Chi phí ph�i tr� và trích tr�
c ���c ghi nh�n t	i giá tr� sI chi tr� trong t��ng lai cho các hàng 
hóa và d�ch v� sI nh�n ���c, không liên quan ��n vi�c Công ty �ã ���c yêu c�u thanh toán 
ch�a. 
 
5.9 Phúc l'i cho nhân viên 
Tr' c
p l�&ng h�u  
Tr� c�p l��ng h�u cho nhân viên ���c tr� cho nh#ng nhân viên �ã ngh! h�u c�a Công ty 
b�i C� quan B�o hi�m Xã h�i thu�c B� Lao ��ng Th��ng binh Xã h�i. Công ty ph�i �óng 
góp kho�n tr� c�p l��ng h�u cho nhân viên b;ng cách n�p cho C� quan b�o hi�m xã h�i � 
m�c 17% (n�m 2013 là 17%; t@ n�m 2014 tr� �i là 18%) trên l��ng c� b�n c�a nhân viên 
hàng tháng. Công ty không có ngh>a v� tr� thêm tr� c�p l��ng h�u nào khác ngoài kho�n 
trích n�p cho C� quan B�o hi�m Xã h�i hàng tháng. 
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Tr' c
p th
t nghi�p 
Theo Thông t� s� 04/2009/TT-BLTBXH h�
ng d*n cho Ngh� ��nh s� 127/2008/N-CP v� 
b�o hi�m th�t nghi�p, t@ ngày 1 tháng 1 n�m 2009, Công ty có ngh>a v� �óng b�o hi�m th�t 
nghi�p � m�c 1% qu\ l��ng, dùng �� thanh toán b�o hi�m th�t nghi�p cho ng��i tham gia 
b�o hi�m và trích 1% ti�n l��ng c�a mJi nhân viên �� �óng cùng lúc cho Qu\ B�o hi�m Th�t 
nghi�p. 
 
5.10 Doanh thu 
Doanh thu t� cung c�p d�ch v� 
Doanh thu t@ cung c�p d�ch v� ���c ghi nh�n trên báo cáo k�t qu� ho	t ��ng kinh doanh 
theo t� l� ph�n tr�m hoàn thành c�a d�ch v� t	i ngày b�ng cân ��i k� toán và hóa ��n phát 
hành cho khách hàng, trong tr��ng h�p mà ph�n l
n r�i ro và quy�n l�i �ã chuy�n cho 
ng��i mua.  
 
Thu nh�p t� kinh doanh ch�ng khoán 
Thu nh�p t@ kinh doanh ch�ng khoán ���c xác ��nh d�a trên m�c chênh l�ch giá bán và giá 
v�n c�a ch�ng khoán, tính theo ph��ng pháp bình quân gia quy�n. 
 
Ti�n lãi 
Thu nh�p lãi ���c ghi nh�n trong Báo cáo k�t qu� ho	t ��ng kinh doanh trên c� s� d�n tích. 
 
C� t�c  
C� t�c ���c ghi nh�n trong Báo cáo k�t qu� ho	t ��ng kinh doanh ngay khi nh�n ���c 
thông báo tr� c� t�c. 
 
5.11 V�n ch� s� h<u 
V�n góp c� ph�n th� hi�n m�nh giá c�a c� ph�n �ã ���c phát hành. 
 
5.12 Các quR d� phòng 
Công ty s% d�ng l�i nhu�n sau thu� hàng n�m �� trích l�p các qu\ d� phòng theo quy ��nh 
t	i Thông t� s� 11/2000/TT-BTC do B� Tài Chính ban hành ngày 1 tháng 2 n�m 2000 nh� 
sau: 
 

 M�c trích 
l�p t@ l�i nhu�n sau thu�

M�c trích l�p t�i �a

Qu\ d� tr# b� sung v�n �i�u l� 5% 10% v�n �i�u l�
Qu\ d� tr# b't bu�c 5% 10% v�n �i�u l�
 
Các qu\ khác ���c trích l�p theo Ngh� quy�t c�a 	i h�i ��ng C� �ông. Trong k<, Công ty 
không trích l�p thêm qu\ d� tr#. 
 
5.13 Chi phí thuê ho�t �ng (Các h'p �ng thuê) 
Thuê ho	t ��ng là vi�c thuê tài s�n trong �ó t�t c� các quy�n l�i và r�i ro c�a quy�n s� h#u 
tài s�n v*n thu�c v� bên cho thuê. Chi phí thuê ho	t ��ng ���c ghi nh�n vào k�t qu� ho	t 
��ng kinh doanh khi phát sinh. 
 
5.14 D� phòng  
D� phòng ���c ghi nh�n khi Công ty có ngh>a v� n� hi�n t	i (ngh>a v� pháp lý ho&c ngh>a 
v� liên �
i) do k�t qu� t@ m�t s� ki�n �ã x�y ra mà ch'c ch'n d*n ��n s� gi�m sút v� 
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nh#ng l�i ích kinh t� d*n ��n vi�c yêu c�u ph�i thanh toán ngh>a v� n� và giá tr� c�a ngh>a 
v� n� �ó ���c �
c tính �áng tin c�y. 
 
5.15 Thu� thu nh�p doanh nghi�p 
Tài s�n thu� và ngh>a v� thu� thu nh�p doanh nghi�p hi�n hành bao g�m các tài s�n ho&c 
ngh>a v� thu� ��i v
i c� quan thu� liên quan ��n giai �o	n báo cáo hi�n t	i và các giai �o	n 
tr�
c mà v*n ch�a thanh toán t	i ngày cu�i giai �o	n báo cáo. Ngh>a v� v� thu� thu nh�p 
hi�n hành ���c tính trên c� s� thu� su�t và quy ��nh v� thu� áp d�ng cho giai �o	n báo cáo 
d�a trên m�c l�i nhu�n ch�u thu� trong n�m. Toàn b� thay ��i v� ngh>a v� hay tài s�n thu� 
hi�n t	i ���c ghi nh�n là chi phí thu� thu nh�p doanh nghi�p trên Báo cáo k�t qu� ho	t ��ng 
kinh doanh.  
 
Thu� thu nh�p hoãn l	i ���c tính theo ph��ng pháp s� d� n� trên các kho�n chênh l�ch 
t	m th�i. Ph��ng pháp này so sánh giá tr� ghi s� c�a tài s�n và công n� trên B�ng cân ��i 
k� toán v
i các c� s� tính thu� thu nh�p c�a các kho�n tài s�n và công n� �ó. �ng th�i, 
kho�n lJ thu� có th� dùng �� chuy�n lJ và thu nh�p khác v� thu� c�a Công ty c$ng ���c ghi 
nh�n là tài s�n thu� thu nh�p hoãn l	i. 
 
Thu� thu nh�p doanh nghi�p hoãn l	i ph�i tr� luôn ���c ghi nh�n ��y ��. Tài s�n thu� thu 
nh�p hoãn l	i ch! ���c ghi nh�n khi ch'c ch'n trong t��ng lai sI có l�i nhu�n tính thu� �� 
c�n tr@ vào các tài s�n thu� thu nh�p hoãn l	i này.  
 
Thu� thu nh�p doanh nghi�p hoãn l	i ���c tính t	i m�c thu� ���c áp d�ng t@ng k< tính thu� 
theo nh� quy ��nh t	i ngày k�t thúc n�m tài chính. Toàn b� thay ��i v� tài s�n ho&c n� thu� 
thu nh�p doanh nghi�p hoãn l	i ���c ghi nh�n trên Báo cáo k�t qu� ho	t ��ng kinh doanh. 
Nh#ng thay ��i v� tài s�n ho&c n� thu� thu nh�p doanh nghi�p hoãn l	i do thay ��i v� giá tr� 
c�a tài s�n ho&c n� ���c ghi nh�n tr�c ti�p vào ngu�n v�n thì ���c ghi nh�n tr�c ti�p bên 
ngu�n v�n. 
 
5.16 Các bên liên quan 
Các bên ���c coi là liên quan khi m�t bên có kh� n�ng, tr�c ti�p ho&c gián ti�p, ki�m soát 
ho&c có �nh h��ng �áng k� ��i v
i bên kia trong vi�c ra quy�t ��nh các chính sách tài chính 
và ho	t ��ng. Các bên c$ng ���c coi là liên quan khi cùng d�
i m�t quy�n ki�m soát ho&c 
�nh h��ng. 
 
5.17 Lãi c& b�n trên c� phi�u  
Lãi c& b�n trên c� phi�u 
Công ty trình bày lãi c� b�n trên c� phi�u (“EPS”) cho các c� phi�u ph� thông c�a Công ty. 
Lãi c� b�n trên c� phi�u ���c tính b�i lãi/lJ phân ph�i cho các c� �ông chia s� l��ng bình 
quân gia quy�n c�a s� c� phi�u ph� thông trong n�m.  
 
Lãi suy gi�m trên c� phi�u 
Lãi suy gi�m trên c� phi�u ���c xác ��nh b;ng vi�c �i�u ch!nh l	i s� bình quân gia quy�n c� 
phi�u ph� thông �ang l�u hành b;ng cách gi� ��nh r;ng các c� phi�u ph� thông ti�m n�ng 
có tác ��ng suy gi�m ���c chuy�n thành c� phi�u ph� thông.  
 
5.18 Các công c� tài chính 
Vào ngày 6 tháng 11 n�m 2009, B� Tài Chính ban hành Thông t� 210/2009/TT-BTC h�
ng 
d*n vi�c áp d�ng các Chu+n m�c L�p và trình bày Báo cáo tài chính (“IFRS”) liên quan ��n 
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vi�c trình bày và thuy�t minh các công c� tài chính (“Thông t� 210”). Thông t� 210 có hi�u 
l�c và �nh h��ng ��n báo cáo tài chính c�a Công ty cho n�m tài chính b't ��u vào ho&c 
sau ngày 1 tháng 1 n�m 2011. 
 
Do Thông t� 210 ch! yêu c�u vi�c trình bày và thuy�t minh công c� tài chính theo IFRS, cho 
nên vi�c ghi nh�n và �o l��ng các công c� tài chính trên các báo cáo tài chính c�a Công ty 
v*n th�c hi�n theo các quy ��nh c�a các Chu+n m�c và h� th�ng k� toán Vi�t Nam. 
 
Phân lo�i 
Theo Thông t� 210/2009/TT-BTC, Công ty phân lo	i các tài s�n tài chính và công n� tài 
chính theo các nhóm sau: 
 
�i v
i các tài s�n tài chính:  

� Tài s�n tài chính ghi lãi lJ theo giá tr� h�p lý  
� Tài s�n tài chính ���c gi# ��n ngày �áo h	n  
� Tài s�n tài chính s~n sàng �� bán; và 
� Các kho�n cho vay và các kho�n ph�i thu  

 
�i v
i n� tài chính:  

� N� tài chính ghi nh�n theo giá tr� h�p lý  
� N� tài chính khác ghi nh�n theo giá tr� phân b�.  

 
Xác �nh và thuy�t minh v; giá tr� h'p lý 
Theo yêu c�u c�a Thông t� 210/2009/TT-BTC, Công ty thuy�t minh các s� li�u v� giá tr� h�p 
lý c�a các tài s�n và n� tài chính, so sánh v
i giá tr� ghi s� c�a chúng � Thuy�t minh 32. 
 
Giá tr� h�p lý là m�c giá tr� và m�t tài s�n có th� ���c trao ��i, hay m�t kho�n công n� ���c 
thanh toán, gi#a các bên hi�u bi�t và s~n sàng giao d�ch trên c� s� ngang giá t	i ngày giao 
d�ch. 
 
�i v
i các công c� tài chính ���c niêm y�t trên th� tr��ng ho	t ��ng, Công ty xác ��nh giá 
tr� h�p lý b;ng giá niêm y�t trên th� tr��ng ho	t ��ng c�a công c� �ó. M�t th� tr��ng ���c 
coi là ho	t ��ng n�u giá niêm y�t th��ng xuyên có s~n và ph�n ánh các giao d�ch th�c t� và 
th��ng xuyên phát sinh trên th� tr��ng. 
 
�i v
i các công c� tài chính không ���c niêm y�t trên th� tr��ng ho	t ��ng, Công ty xác 
��nh giá tr� h�p lý ch� y�u dùng k\ thu�t ��nh giá. K\ thu�t ��nh giá ���c l�a ch=n s% d�ng 
t�i �a nh#ng d# li�u ��u vào t@ th� tr��ng và h	n ch� d�a vào nh#ng s� li�u ��u vào mang 
tính riêng bi�t c�a t@ng công ty. Các d# li�u ��u vào ��a vào t�t c� nh#ng y�u t� mà các 
bên tham gia th� tr��ng sI xem xét khi thi�t l�p m�t m�c giá, và nh�t quán v
i các Ph��ng 
pháp kinh t� ���c ch�p nh�n �� ��nh giá các công c� tài chính. Các d# li�u ��u vào ph�n 
ánh m�t cách h�p lý các �
c tính th� tr��ng và �o l��ng y�u t� r�i ro – l�i nhu�n g'n li�n 
v
i công c� tài chính. 
 
Trong tr��ng h�p không �� thông tin �� th�c hi�n k\ thu�t ��nh giá, giá tr� h�p lý c�a các 
công c� tài chính không có th� tr��ng ho	t ��ng ���c coi là không th� xác ��nh ���c m�t 
cách tin c�y và do �ó Công ty không thuy�t minh giá tr� h�p lý c�a nh#ng công c� �ó. 
�
�
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6. S� li�u so sánh 
 

S� li�u cho n�m tài chính k�t thúc ngày 31 tháng 12 n�m 2011 ���c trình bày trong báo cáo 
tài chính n�m nay cho m�c �ích so sánh. M�t vài s� li�u cho n�m k�t thúc ngày 31 tháng 12 
n�m 2011 �ã ���c trình bày l	i �� ph�n ánh nh#ng �i�u ch!nh phát sinh sau ngày phát hành 
báo cáo tài chính nói trên. Nh#ng �i�u ch!nh này làm gi�m doanh thu c�a Công ty m�t kho�n 
là 17.529.999.930 ��ng và ��ng th�i làm gi�m chi phí ho	t ��ng kinh doanh trong n�m k�t 
thúc ngày 31 tháng 12 n�m 2011 b;ng m�t kho�n t��ng t�. Nh#ng �i�u ch!nh này không 
�nh h��ng ��n lJ l$y k� c�a Công ty trong n�m tài chính k�t thúc ngày 31 tháng 12 n�m 
2011. 
 
`nh h��ng c�a các �i�u ch!nh ��n t@ng kho�n m�c c�a báo cáo tài chính ���c trình bày 
nh� sau: 
 
B�ng cân ��i k� toán (trích l��c) 

  31 tháng 12 n�m 2011 i�u ch!nh 31 December 2011
  ã ���c báo cáo  Trình bày l�i
  VN VN VN�

NGU"N V#N    
N' ph�i tr�    
N' ng�n h�n    
Ph�i tr� nhân viên   2.588.241.543 (1.911.034.176) 677.207.367 
Chi phí ph�i tr�  1.344.460.293 1.911.034.176 3.255.494.469 
Ph�i tr� khác  752.660.880 268.450.000 1.021.110.880 
     
N' dài  h�n     
Ph�i tr� tr� c�p thôi vi�c  268.450.000 (268.450.000) - 
T�ng n' ph�i tr�   27.995.135.681 -  27.995.135.681 
T�ng c�ng ngu�n v�n  58.516.534.684 - 58.516.534.684 

�
Báo cáo k�t qu� ho�t �	ng kinh doanh (trích l��c) 

 
   N�m k�t thúc ngày   

31 tháng 12 n�m 2011 
i�u ch!nh N�m k�t thúc ngày 

31 tháng 12 n�m 2011
  ã ���c báo cáo  Trình bày l�i

  VN VN VN�
Doanh thu t= ho�t �ng kinh doanh   45.366.310.873 (17.529.999.930) 27.836.310.943
Trong ó:    
- Doanh thu ho�t �ng môi gi�i ch�ng 
khoán  2.063.446.692 - 2.063.446.692

- Doanh thu ho�t �ng �u t� ch�ng 
khoán   39.332.459 - 39.332.459

- Doanh thu ho�t �ng t� v�n  39.519.106.890 (17.529.999.930)  21.989.106.960
- Doanh thu khác  3.744.424.832  3.744.424.832
Các kho�n gi�m tr@ doanh thu  -  -

Doanh thu thu�n  45.366.310.873 (17.529.999.930) 27.836.310.943
Chi phí ho	t ��ng kinh   (58.856.101.576) 17.529.999.930              (41.326.101.646

L> t= ho�t �ng kinh doanh   (13.489.790.703) - (13.489.790.703)

�
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7. Ti;n và các kho�n t�&ng �&ng ti;n  
 31 tháng 12 n�m 2012 31 tháng 12  n�m 2011
  VN�   VN 

Ti;n mOt 15.934.691 22.659.738 
Ti;n gFi ngân hàng 26.309.413.669 7.292.308.019 

Ti�n g%i ngân hàng 24.573.946.180 6.038.555.128 
Ti�n g%i c�a nhà ��u t� v� giao d�ch ch�ng khoán   và 
thanh toán bù tr@ giao d�ch ch�ng khoán 1.735.467.489 1.253.752.891 

   
Các kho�n t�&ng �&ng ti;n - 2.000.000.000 
Ti�n g%i ti�t ki�m t	i ngân hàng k< h	n d�
i 3 tháng - 2.000.000.000 

 26.325.348.360 9.314.967.757 

 
8. ��u t� ng�n h�n 
T	i ngày 31 tháng 12 n�m 2012, Công ty không s� h#u kho�n ��u t� ng'n h	n nào. Các 
nghi�p v� giao d�ch c�a nhà ��u t� ���c ghi nh�n là các nghi�p v� ngoài b�ng. 
 
Thông tin liên quan c�a s�  l��ng và giá tr� giao d�ch ���c trình bày nh� sau: 
�

 
N�m k�t thúc ngày   

31 tháng 12 n�m 2012 
N�m k�t thúc ngày   

31 tháng 12 n�m 2011 

 
Kh�i l�'ng 

giao d�ch 
Giá tr� giao d�ch Kh�i l��ng   

giao d�ch 
Giá tr� giao d�ch 

 C� ph�n VN� C� ph�n VN 

�u t� c�a công ty ch�ng khoán   - - 155.171 5.772.221 
C� phi�u - - 155.171 5.772.221 

Trái phi�u - - - - 

Ch�ng khoán khác - - - - 
Giao d�ch c�a nhà ��u t� 40.177.123 850.421.294.000 51.448.980 1.023.284.900 

C� phi�u 37.524.613 737.929.549.000 48.986.950 1.009.358.493 

Trái phi�u 1.000.000 104.269.000.000 - - 
Ch�ng khoán khác 1.652.510 8.222.745.000 2.462.030 13.926.407 

 40.177.123 850.421.294.000 51.604.151 1.029.057.121 

 
9. Các kho�n ph�i thu 

 31 tháng 12 n�m 2012 31 tháng 12  n�m 2011
Ph�i thu  VN�   VN 
Ph�i thu ho	t ��ng kinh doanh ch�ng khoán - 223.906.987 
Ph�i thu t@ khách hàng khác 1.723.485.700 39.665.728.167 
 1.723.485.700 39.889.635.154 
D� phòng n' ph�i thu khó òi (Thuy�t minh 10) - (716.186.694) 
 1.723.485.700 39.173.448.460 

 
10. D� phòng ph�i thu khó òi 

 
N�m k�t thúc ngày   

31 tháng 12 n�m 2012 
N�m k�t thúc ngày  

31 tháng 12 n�m 2011
  VN�   VN 

S� d� ��u n�m 716.186.694 394.035.694 
S� trích l�p thêm trong n�m 800.000.000 322.151.000 
Ghi gi�m n� khó �òi (1.516.186.694) - 
S� d� cu�i n�m - 716.186.694 
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11. Tài s�n c� �nh h<u hình 

 
C�i t�o nâng 

c
p v�n phòng
Thi�t b� 
n�i th
t 

Thi�t b� 
v�n phòng  

Ph�&ng ti�n 
 v�n t�i 

T�ng c�ng

 VN� VN� VN� VN� VN�
Nguyên giá      
Ngày 1 tháng 1 n�m 2012 1.871.798.450 906.887.747 6.390.088.757 1.147.808.294 10.316.583.248
Mua trong n�m - - 47.532.000 - 47.532.000
Thanh lý tài s�n - (121.864.071) (740.161.119) - (862.025.190)
Ngày 31 tháng 12 n�m 2012 1.871.798.450 785.023.676 5.697.459.638 1.147.808.294 9.502.090.058
�ã kh�u hao h�t 1.871.798.450 785.023.676 3.901.999.478  -  6.558.821.604
   
Kh
u hao luR k�   
Ngày 1 tháng 1 n�m 2012 1.646.735.034 816.784.018 5.399.008.102 650.476.990 8.513.004.144
Kh�u hao trong n�m 225.063.416 90.103.729 637.504.861 163.972.613 1.116.644.619
Thanh lý tài s�n - (121.864.071) (740.161.119) - (862.025.190)
Ngày 31 tháng 12 n�m 2012 1.871.798.450 785.023.676 5.296.351.844 814.449.603 8.767.623.573
  
Giá tr� còn l�i   
Ngày 1 tháng 1 n�m 2012 225.063.416 90.103.729 991.080.655 497.331.304 1.803.579.104
Ngày 31 tháng 12 n�m 2012 - - 401.107.794 333.358.691 734.466.485

 
12. Tài s�n c� �nh vô hình 

 
Ph�n m;m  

máy tính 
Khác T�ng c�ng

 VN� VN� VN�
Nguyên giá    
Ngày 1 tháng 1 n�m 2012 6.287.247.065 595.691.373 6.882.938.438 
Chuy�n sang Chi phí xây d�ng c� b�n d� dang 
(Thuy�t minh 13) 

- 292.200.000 292.200.000 

Ngày 31 tháng 12 n�m 2012 6.287.247.065 887.891.373 7.175.138.438 
�ã kh�u hao h�t 62.140.749 595.691.373 657.832.122 
    
Hao mòn  luR k�    
Ngày 1 tháng 1 n�m 2012 1.017.553.274 583.787.622 1.601.340.896 
Kh�u hao trong n�m 1.036.469.318 21.643.750 1.058.113.068 
Ngày 31 tháng 12 n�m 2012 2.054.022.592 605.431.372 2.659.453.964 
    
Giá tr� còn l�i    

Ngày 1 tháng 1 n�m 2012 5.269.693.791 11.903.751 5.281.597.542 
Ngày 31 tháng 12 n�m 2012 4.233.224.473 282.460.001 4.515.684.474 

 
13. Chi phí xây d�ng c& b�n d� dang 

 
N�m k�t thúc ngày   

31 tháng 12 n�m 2012 
N�m k�t thúc ngày  

1 tháng 12 n�m 2011
 VN� VN 
S� ��u n�m 175.320.000 3.880.561.299 
T�ng trong n�m 163.792.500 443.960.245 
Chuy�n sang tài s�n c� ��nh vô hình (Thuy�t minh 12) (292.200.000) (4.110.151.319) 
Ghi gi�m trong n�m - (39.050.225) 

S� d� cu�i n�m 46.912.500 175.320.000 

Chi ti�t:   
Chi phí thi�t k� logo 46.912.500 - 
Chi phí cho h	 th�ng website - 175.320.000 

 46.912.500 175.320.000 
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14. Tài s�n dài h�n khác 
 31 tháng 12 n�m 2012 31 tháng 12 n�m 2011

  VN�   VN 
&t c=c ti�n thuê v�n phòng (*) 1.645.810.000 824.770.080 
Ký qu\ dài h	n khác 5.000.000 10.000.000 

 1.650.810.000 834.770.080 

�
(*) Ti�n �&t c=c thuê v�n phòng ch� y�u là các kho�n �&t c=c cho v�n phòng m
i t	i s� 120 
Pasteur, Qu�n 1, Thành ph� H� Chí Minh trong kho�ng th�i gian t@ ngày 11 tháng 6 n�m 
2012 ��n ngày 31 tháng 3 n�m 2014. 
�
15. Thu� và các kho�n ph�i tr� cho Nhà n�	c 

 31 tháng 12 n�m 2012 31 tháng 12 n�m 2011 
  VN�   VN 
Thu� thu nh�p cá nhân n�p h� cho nhân viên 502.006.068 5.726.249.606 
Thu� n�p h� cho khách hàng cá nhân 145.510 1.072.261 
Thu� n�p h� cho khách hàng t� ch�c  8.711.445 19.075.775 
Thu� nhà th�u n�p h� nhà cung c�p  36.211.730 11.747.707 

 547.074.753 5.758.145.349 

�
16. Chi phí ph�i tr� 

 31 tháng 12 n�m 2012 31 tháng 12 n�m 2011 
  VN�   VN 
  (Trình bày l	i) 

Chi phí d�ch v� chuyên nghi�p ph�i tr� 284.200.000 251.081.450 

Chi phí ngày ngh! phép ch�a dùng h�t c�a nhân viên 129.842.437 432.379.621 

L��ng tháng th� 13 562.617.033 1.911.034.176 

Chi phí ph�i tr� khác 467.230.923 660.999.222 

 1.443.890.393 3.255.494.469 

�
17.  Kho�n ph�i tr� do giao d�ch ch�ng khoán 

�
18. Ph�i tr�, ph�i n�p khác 

 
(*) ây là kho�n tr� c�p thôi vi�c ���c phân lo	i l	i t@ tài kho�n D� phòng tr� c�p thôi vi�c 
sang Các kho�n ph�i tr� khác. 

 31 tháng 12 n�m 2012 31 tháng 12 n�m 2011
  VN�   VN 
Thanh toán bù tr@ giao d�ch ch�ng khoán v
i Trung tâm 
l�u ký ch�ng khoán  12.494.000 30.489.000 
Thanh toán giao d�ch ch�ng khoán c�a nhà ��u t� 1.527.788.839 1.028.294.965 

 1.540.282.839 1.058.783.965 

 31 tháng 12 n�m 2012 31 tháng 12 n�m 2011 

  VN�   VN 

  (Trình bày l	i) 
B�o hi�m xã h�i, b�o hi�m y t�, b�o hi�m th�t nghi�p và 
qu\ công �oàn 724.014.592 680.508.492 

Tr� c�p thôi vi�c (*) 137.565.750  268.450.000 

Ph�i tr� khác   1.378.207 72.152.388 

 862.958.549 1.021.110.880 
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19. V�n ch� s� h<u 
 

V�n góp c� ph�n L> l*y k� QuR d� tr< pháp 
�nh và d� phòng 

tài chính  

T�ng c�ng

 VN� VN� VN� VN�
1 tháng 1 n�m 2011 185.000.000.000 (126.418.196.246) 254.998.000 58.836.801.754
LJ thu�n - (28.315.402.751) - (28.315.402.751)
31 tháng 12 n�m 2011 185.000.000.000 (154.733.598.997) 254.998.000 30.521.399.003
    
1 tháng 1 n�m 2012 185.000.000.000 (154.733.598.997) 254.998.000 30.521.399.003
Lãi thu�n - 1.278.206.384 - 1.278.206.384

31 tháng 12 n�m 2012 185.000.000.000 (153.455.392.613) 254.998.000 31.799.605.387

�
20. V�n c� ph�n 
 
V�n �i�u l� c�a Công ty là 185 t� ��ng chia thành 18,5 tri�u c� phi�u ph� thông v
i m�nh giá 
10.000 ��ng m�t c� phi�u �ã ���c �y ban Ch�ng khoán Nhà n�
c ch�p thu�n theo Quy�t 
��nh s� 360/UBCK-GP ngày 19 tháng 10 n�m 2010.  
 
Chi ti�t c� phi�u phát hành ���c trình bày nh� sau: 
 31 tháng 12 n�m 2012 31 tháng 12 n�m 2011
 S� l�'ng c� phi�u VN� S� l��ng c� phi�u VN 
Phê chuWn:     
C� phi�u th��ng  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 
�ã phát hành và thanh 
toán:     
�u n�m 18.500.000 185.000.000.000 18.500.000 185.000.000.000 

Cu�i n�m 18.500.000 185.000.000.000 18.500.000 185.000.000.000 

�
Trong n�m, Công ty có s� thay ��i trong thành ph�n c� �ông. Danh sách các c� �ông t	i 
ngày 31 tháng 12 n�m 2012 và 31 tháng 12 n�m 2011 ���c phê duy�t chi ti�t nh� sau: 
 
 V�n pháp inh 
 31 tháng 12 n�m 2012 31 tháng 12 n�m 2011 
 S� l�'ng S� ti;n  S� l��ng S� ti�n  
 c� phi�u VN� % c� phi�u VN % 
VinaCapital Group Limited  - - - 9.065.000 90.650.000.000 49 

Ông Tr�n L� Nguyên - - - 3.700.000 37.000.000.000 20 
Bà H� Th� M\ Di�m - - - 5.735.000 57.350.000.000 31 
Bà Chu &ng Ng=c Trinh  9.435.000  94.350.000.000 51,0 - - - 
Allied Pacific Capital Limited  1.813.000  18.130.000.000 9,8 - - - 
VinaSecurities Limited  1.813.000  18.130.000.000 9,8 - - - 
VN Securities Limited  1.813.000  18.130.000.000 9,8 - - - 
Saigon Capital Limited  1.813.000  18.130.000.000 9,8 - - - 
VNS Capital Limited  1.813.000  18.130.000.000 9,8 - - - 

   18.500.000  185.000.000.000  100 18.500.000 185.000.000.000 100 
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21. Lãi trên c� phi�u  
a) Lãi c& b�n trên c� phi�u 

Lãi c� b�n trên mJi c� phi�u ���c xác ��nh b;ng cách chia lãi/lJ liên quan ��n c� �ông c�a 
Công ty cho s� l��ng trung bình c�a c� phi�u th��ng �ang l�u hành trong n�m. 
 

 N�m k�t thúc ngày   
31 tháng 12 n�m 2012 

N�m k�t thúc ngày  
31 tháng 12 n�m 2011

  VN�   VN 

Lãi/(lJ) thu�c v� c� �ông 1.278.206.384 (28.315.402.751)
S� l��ng trung bình c�a c� phi�u th��ng �ang l�u hành 18.500.000 18.500.000

L�i nhu�n/(lJ) c� b�n trên mJi c� phi�u 69 (1.531)

 
b) Lãi suy gi�m trên c� phi�u 

Lãi suy gi�m trên c� phi�u ���c xác ��nh b;ng vi�c �i�u ch!nh l	i s� bình quân gia quy�n c� 
phi�u ph� thông �ang l�u hành b;ng cách gi� ��nh r;ng các c� phi�u ph� thông ti�m n�ng 
có tác ��ng suy gi�m ���c chuy�n thành c� phi�u ph� thông. Công ty không có c� phi�u 
ph� thông suy gi�m ti�m n�ng. Do �ó, lãi suy gi�m trên c� phi�u b;ng v
i lãi c� b�n trên c� 
phi�u. 
 
22. Doanh thu t= ho�t �ng kinh doanh ch�ng khoán 

 
N�m k�t thúc ngày   

31 tháng 12 n�m 2012 
N�m k�t thúc ngày  

31 tháng 12 n�m 2011
 VN� VN

  (Trình bày l	i) 
Doanh thu ho	t ��ng môi gi
i ch�ng khoán  2.009.617.842  2.063.446.692 
Doanh thu ho	t ��ng ��u t� ch�ng khoán - 39.332.459 
Doanh thu ho	t ��ng t� v�n   31.517.330.452  21.989.106.960 
Doanh thu khác  1.350.292.328  3.744.424.832 
   34.877.240.622  27.836.310.943 

���
23. Chi phí ho�t �ng kinh doanh ch�ng khoán 

 
N�m k�t thúc ngày   

31 tháng 12 n�m 2012 
N�m k�t thúc ngày  

31 tháng 12 n�m 2011
 VN� VN

Chi phí cho ho	t ��ng môi gi
i, l�u ký ch�ng khoán 482.610.655 768.435.993 
Chi phí cho ho	t ��ng ��u t� ch�ng khoán - 285.091.066 
Chi phí cho ho	t ��ng t� v�n, b�o lãnh phát hành ch�ng khoán 87.424.413 146.590.429 
Chi phí d� phòng gi�m giá các kho�n ��u t� ng'n h	n - 325.398 
Chi phí tr�c ti�p cho ho	t ��ng kinh doanh ch�ng khoán   21.654.400.918  40.125.658.760 

Chi phí nhân công   11.919.770.780  29.128.310.907 
Kh�u hao và hao mòn  1.197.643.829  1.098.470.930 
Các d�ch v� thuê ngoài  7.173.224.309  7.502.894.262 
Chi phí khác  1.363.762.000  2.395.982.661 

   22.224.435.986  41.326.101.646 

 
24. Chi phí qu�n lý doanh nghi�p  

 
N�m k�t thúc ngày   

31 tháng 12 n�m 2012 
N�m k�t thúc ngày  

31 tháng 12 n�m 2011
 VN� VN

Chi phí nhân công 4.137.879.787 5.840.742.853 
D�ng c� v�n phòng 266.687.012 267.683.813 
Kh�u hao và phân b� 977.113.858 1.222.106.724 
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Chi phí thuê v�n phòng 2.754.175.314 4.907.147.706 
D� phòng n� khó �òi 800.000.000 322.151.000 
Các d�ch v� thuê ngoài 1.095.783.347 1.162.776.408 
Chi phí khác 1.454.373.082 1.121.910.060 
 11.486.012.400 14.844.518.564 

 
25. Thu nh�p khác 

 
N�m k�t thúc ngày   

31 tháng 12 n�m 2012 
N�m k�t thúc ngày  

31 tháng 12 n�m 2011
 VN� VN 
Lãi t@ vi�c thanh lý tài s�n c� ��nh 19.000.000 90.000.000 
Ghi gi�m công n� không xác ��nh 92.407.475 50.602.463 
Thu nh�p khác 7.707 - 
 111.415.182 140.602.463 

 
26. Chi phí khác 

 
N�m k�t thúc ngày   

31 tháng 12 n�m 2012 
N�m k�t thúc ngày  

31 tháng 12 n�m 2011
 VN� VN 
LJ t@ thanh lý tài s�n c� ��nh - 117.103.530 

Chi phí khác 1.034 4.592.417 

 1.034 121.695.947 

 
27. Thu� thu nh�p doanh nghi�p 
 
Công ty ch�u thu� thu nh�p doanh nghi�p theo thu� su�t 20% trên t�ng thu nh�p ch�u thu� 
hàng n�m. Công ty ���c mi�n thu� thu nh�p doanh nghi�p trong 2 n�m k� t@ n�m ��u tiên 
ho	t ��ng có lãi và ���c gi�m 50% thu� thu nh�p doanh nghi�p cho 3 n�m ti�p theo. 
 
i�u ch!nh gi#a các kho�n lJ tr�
c thu� và lJ ch�u thu� nh� sau: 
 

 

N�m k�t thúc ngày   
31 tháng 12 n�m 2012 

N�m k�t thúc ngày  
31 tháng 12 n�m 2011

VN� VN 
   

Lãi (lJ) tr�
c thu� 1.278.206.384 (28.315.402.751) 
Chênh l	ch v�nh vi�n:   
Chi phí không ���c kh�u tr@ 987.434.703 960.797.573 
Chênh l	ch t�m th�i:   
D� phòng n� khó �òi không theo lu�t ��nh -  161.075.500 
S% d�ng d� phòng n� khó �òi trong n�m (555.111.194) - 
Chi phí trích tr�
c trong n�m  881.273.360 1.344.460.293 
Chi phí trích tr�
c n�m tr�
c th�c hi�n trong n�m  (1.344.460.293)  (1.101.559.381) 
Tr� c�p thôi vi�c  137.565.750  - 
LJ chênh l�ch t� giá ch�a th�c hi�n  10.590.252  - 

L�i nhu�n/(lJ) ch�u thu� 1.395.498.962 (26.950.628.766) 
S% d�ng lJ mang sang trong n�m (1.395.498.962) - 

L'i nhu�n tính thu� - - 
Thu� su�t thu� thu nh�p doanh nghi�p 20% 20% 
T�ng thu� thu nh�p doanh nghi�p ph�i n�p (l> 
thu�) trong n�m - - 
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Công ty không l�p d� phòng thu� thu nh�p doanh nghi�p trong n�m k�t thúc ngày 31 tháng 
12 n�m 2012 vì Công ty chuy�n lJ sang n�m hi�n hành. 
 
Các kho�n lJ có th� chuy�n sang �� kh�u tr@ v
i thu nh�p ch�u thu� c�a các n�m sau trong 
vòng 5 n�m k� t@ n�m kho�n lJ này phát sinh. Giá tr� th�c t� c�a các kho�n lJ l$y k� có th� 
mang sang tùy thu�c vào k�t qu� c�a ki�m tra thu� ���c th�c hi�n b�i c� quan thu� ��a 
ph��ng. LJ thu� ���c phép mang sang �� tr@ vào thu nh�p ch�u thu� các n�m sau ���c 
th� hi�n nh� sau: 
 
N�m phát 
sinh 

Quy�t toán thu� L> �'c kh
u tr= 
thu� �	c tính 

Chuy�n l> H�t 
h�n 

L> �'c kh
u tr= thu�   
mang sang �	c tính 

N�m 
h�t h�n 

   VN� VN� VN� VN�  
2008 Ch�a quy�t toán 58.937.761.166 (1.395.498.962) - 57,542,262,204 2013 
2009 Ch�a quy�t toán 31.535.116.931 - - 31.535.116.931 2014 
2010 Ch�a quy�t toán 35.953.429.593 - - 35.953.429.593 2015 
2011 Ch�a quy�t toán 26.950.628.766 - - 26.950.628.766 2016 

 153.376.936.456 (1.395.498.962)  151.981.437.494  

�
Công ty không ghi nh�n b�t c� kho�n thu� thu nh�p hoãn l	i nào t@ các kho�n lJ và chênh 
l�ch t	m th�i trên do Ban giám ��c không ch'c ch'n sI có �� l�i nhu�n tính thu� trong vài 
n�m t
i �� s% d�ng kho�n lJ trên trong t��ng lai tr�
c khi h�t h	n. 
 
28. Giao d�ch v	i các bên liên quan 
Các nghi�p v� v
i các bên liên quan ���c ghi nh�n trong n�m nh� sau: 
 
Bên liên quan Quan h� Giao d�ch N�m k�t thúc ngày   

31 tháng 12 n�m 2012 
N�m k�t thúc ngày  

31 tháng 12 n�m 2011
   VN� VN
VinaCapital Group Ltd. C� �ông  Thanh toán chi phí 

l��ng h� Công ty 
-  955.858.584

Asia Investment and 
Finance Ltd 

Bên liên quan - c� 
�ông chung  

Phí môi gi
i  720.885  109.152.945

Vietnam Infrastructure 
Holding Ltd 

Bên liên quan ��ng 
qu�n lý chung  

Phí môi gi
i 116.606.406  109.946.877

Vietnam Investment 
Property Holding Ltd 

Bên liên quan ��ng 
qu�n lý chung 

Phí môi gi
i cho 
nh#ng c� phi�u ���c 
niêm y�t 

160.787.331  354.153.109

  Phí môi gi
i cho 
nh#ng c� phi�u OTC 

-        19.104.698 

�
Công ty có các s� d� v
i các bên liên quan nh� sau:  

Bên liên quan Quan h� Ph�i thu 
  31 tháng 12 n�m 2012 31 tháng 12 n�m  2011
   VN�   VN 
VinaCapital Corporate 
Finance Vietnam Co Ltd. 

Bên liên quan - c� �ông chung - 104,953,452 

�
Các bên liên quan trên không còn là bên liên quan t@ tháng 9 n�m 2012 do s� thay ��i trong 
c� �ông c�a Công ty nh� ���c trình bày trong Thuy�t minh s� 20.  
�
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29. Thù lao Ban Giám �c 
Trong n�m, thành viên Ban Giám ��c và các nhân s� ch� ch�t khác có nh�n kho�n thù lao 
nh� sau: 
 

N�m k�t thúc ngày   
31 tháng 12 n�m 2012 

N�m k�t thúc ngày  
31 tháng 12 n�m 2011

VN� VN
L��ng 3.801.168.254 5.718.580.520 
 
30. Cam k�t 
T	i ngày 31 tháng 12 n�m 2012, Công ty có cam k�t theo h�p ��ng thuê v�n phòng không 
hu� ngang v
i s� ti�n nh� sau: 
 

 
N�m k�t thúc ngày   

31 tháng 12 n�m 2012 
N�m k�t thúc ngày  

31 tháng 12 n�m 2011
 VN� VN
Trong n�m ti�p theo 3.347.620.000  5.448.492.288 
Trong vòng 2 ��n 5 n�m   814.905.000  4.895.682.880 

 4.162.525.000  10.344.175.168 

�
31. M�c tiêu và chính sách qu�n tr� r�i ro  
Công ty ��i m&t v
i nhi�u lo	i r�i ro liên quan ��n các công c� tài chính. Phân nhóm các tài 
s�n tài chính và n� ph�i tr� tài chính c�a Công ty ���c trình bày � Thuy�t minh s� 32. Các 
lo	i r�i ro chính bao g�m r�i ro th� tr��ng, r�i ro tín d�ng và r�i ro thanh kho�n. 
 
Vi�c qu�n lý r�i ro c�a Công ty ���c th�c hi�n b�i Ban Giám ��c�, t�p trung vào vi�c b�o 
��m dòng ti�n ng'n và trung h	n c�a Công ty b;ng cách gi�m thi�u t�i �a r�i ro th� tr��ng tài 
chính. 
 
Công ty không tham gia vào vi�c giao d�ch các tài s�n tài chính nh;m m�c �ích ��u c� c$ng 
nh� phát hành các h�p ��ng quy�n ch=n. Các r�i ro tài chính l
n nh�t mà Công ty ��i m&t 
���c trình bày d�
i �ây. 
 
31.1 R�i ro th� tr��ng 
Ph�n l
n các giao d�ch c�a Công ty ���c th�c hi�n b;ng �ng Vi�t Nam. R�i ro t@ t� giá h�i 
�oái phát sinh t@ các giao d�ch mua d�ch v� t@ n�
c ngoài mà ch� y�u ���c y�t giá theo ô 
la M\ ho&c �ng B�ng Anh.  
 
Các tài s�n tài chính và n� ph�i tr� tài chính b;ng ngo	i t� ���c quy ��i sang �ng Vi�t 
Nam theo t� giá t	i ngày l�p b�ng cân ��i k� toán nh� sau: 

 31 tháng 12 n�m 2012 31 tháng 12 n�m 2011 
 VN� VN 
 USD GBP USD GBP 

Tài s�n tài chính 6.954.671.954 496.784.610 39.190.170.656 619.041.573 
N� ph�i tr� tài chính 404.745.000 - 16.144.078.137 - 

R�i ro ng�n h�n 7.359.416.954 496.784.610 55.334.248.793 619.041.573 

     
Tài s�n tài chính - - - - 
N� ph�i tr� tài chính - - - - 
R�i ro dài h�n - - - - 
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� nh	y c�m c�a k�t qu� ho	t ��ng kinh doanh thu�n và v�n ch� s� h#u trong n�m phát 
sinh t@ tài s�n tài chính và n� ph�i tr� tài chính c�a Công ty và t� giá h�i �oái gi#a ô la M\/ 
�ng Vi�t Nam và �ng B�ng Anh/ �ng Vi�t Nam.  
 
Gi� ��nh r;ng t� giá h�i �oái gi#a ô la M\/ �ng Vi�t Nam cho n�m tài chính k�t thúc ngày 
31 tháng 12 n�m 2012 thay ��i +/- 1 (n�m 2011: 2%) và gi#a �ng B�ng Anh/ �ng Vi�t 
Nam thay ��i +/- 2% (n�m 2011: 2%). S� thay ��i t� giá h�i �oái này ���c xác ��nh d�a trên 
bi�n ��ng trung bình c�a t� giá h�i �oái trên th� tr��ng c�a 12 tháng v@a qua. Vi�c phân tích 
�� nh	y c�m ���c d�a trên các công c� tài chính b;ng ngo	i t� do Công ty n'm gi# t	i ngày 
l�p báo cáo tài chính, ��ng th�i có xem xét �nh h��ng c�a các h�p ��ng t� giá h�i �oái k< 
h	n ��n vi�c lo	i tr@ �nh h��ng c�a s� thay ��i t� giá h�i �oái. 
 
N�u VN t�ng giá so v
i ô la M\ và �ng B�ng Anh là 1% (n�m 2011: 2%) và 2% (n�m 
2011: 2%) khi �ó s� t�ng giá này có các tác ��ng sau: 
 

 N�m k�t thúc ngày   
31 tháng 12 n�m 2012 

N�m k�t thúc ngày  
31 tháng 12 n�m 2011

 VN� VN
 USD GBP USD GBP

`nh h��ng ��n lãi (lJ) thu�n (65.499.270) (9.935.692)  (1.843.687.401) (12.380.831) 
V�n ch� s� h#u (65.499.270) (9.935.692)  (1.843.687.401) (12.380.831) 

�
N�u VN gi�m giá so v
i ô la M\ và �ng B�ng Anh là 2% (n�m 2011: 8%) và 2% (n�m 
2011: 2%) khi �ó s� gi�m giá này có các tác ��ng sau: 
 

 N�m k�t thúc ngày  
31 tháng 12 n�m 2012 

N�m k�t thúc ngày 
31 tháng 12 n�m 2011

 VN� VN
 USD GBP USD GBP

`nh h��ng ��n lãi (lJ) thu�n 65.499.270 9.935.692 1.843.687.401 12.380.831
V�n ch� s� h#u 65.499.270 9.935.692 1.843.687.401 12.380.831
 
R�i ro ��i v
i t� giá h�i �oái trong n�m bi�n ��i tùy thu�c vào s� l��ng giao d�ch v
i n�
c 
ngoài. Tuy nhiên phân tích ���c trình bày � trên �ã �	i di�n cho r�i ro ��i v
i t� giá ��i �oái 
c�a Công ty. 
�
31.2 R�i ro tín d�ng 
R�i ro tín d�ng c�a Công ty ch! gi
i h	n � ph	m vi giá tr� ghi s� c�a các kho�n tài s�n tài 
chính ���c ghi nh�n t	i ngày l�p báo cáo tài chính. R�i ro tín d�ng ���c trình bày sau �ây: 
 

 
31 tháng 12 n�m 2012 31 tháng 12 n�m 2011

VN� VN
Phân lo�i tài s�n tài chính – giá tr� ghi s�  
Ti�n và t��ng ���ng ti�n   26.325.348.360   9.314.967.757 
Ph�i thu khách hàng và ph�i thu khác 2.411.877.003 40.197.362.988 

 28.737.225.363 49.512.330.745 

�
Ban giám ��c liên t�c theo dõi r�i ro m�t kh� n�ng chi tr� c�a khách hàng và các ��i tác 
khác, bao g�m cá nhân và t� ch�c, và k�t h�p thông tin này v
i vi�c qu�n lý r�i ro tín d�ng. 
N�u có và v
i m�c phí h�p lý, Công ty s% d�ng các báo cáo x�p h	ng tín d�ng c�a khách 
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hàng và ��i tác t@ ngu�n do bên th� ba th�c hi�n. Công ty có chính sách là ch! giao d�ch v
i 
các ��i tác �áng tin c�y. 
 
Ban giám ��c tin r;ng các tài s�n tài chính trên không b� suy gi�m t	i ngày báo cáo và có kh� 
n�ng thanh toán t�t, bao g�m c� m�t vài kho�n quá h	n. T	i ngày 31 tháng 12 n�m 2012, 
m�t s� kho�n ph�i thu không b� suy gi�m giá tr� bao g�m n� ph�i thu hi�n hành và �ã quá 
th�i h	n n� t	i th�i �i�m báo cáo. Thông tin v� các kho�n tài s�n tài chính �ã quá th�i h	n 
n� nh�ng không b� suy gi�m ���c trình bày nh� sau:   
�

 
31 tháng 12 n�m 2012 31 tháng 12 n�m 2011 

VN� VN 
Không quá 3 tháng   - 39.173.448.460 
T@ 3 tháng ��n 6 tháng - - 
T@ 6 tháng ��n 1 n�m 1.723.485.700 - 
H�n 1 n�m - - 

 1.723.485.700 39.173.448.460 
 
Không có tài s�n tài chính nào ���c ��m b�o b;ng các kho�n ký qu\ c$ng nh� các kho�n 
vay có ��m b�o. �i v
i các kho�n ph�i thu khách hàng và các kho�n ph�i thu khác, Công ty 
không ��i m&t v
i b�t k< r�i ro tín d�ng l
n nào ��i v
i t@ng ��i tác riêng lI ho&c b�t k< 
nhóm ��i tác nào có cùng �&c �i�m.  
�
31.3 R�i ro thanh kho�n 
Công ty qu�n lý nhu c�u thanh toán ti�n m&t b;ng cách giám sát ch&t chI l�ch tr� n� ��i v
i 
các kho�n n� ph�i tr� tài chính dài h	n c$ng nh� nhu c�u ti�n chi ra cho ho	t ��ng hàng 
ngày c�a Công ty. Nhu c�u thanh toán ti�n m&t ���c theo dõi theo nhi�u kho�ng th�i gian 
khác nhau, trên c� s� hàng ngày, hàng tu�n ho&c d� toán cho 30 ngày. Nhu c�u thanh toán 
ti�n m&t dài h	n cho kho�ng th�i gian 180 ngày và 360 ngày ���c xác ��nh hàng tháng.  
 
Công ty duy trì ti�n m&t và các ch�ng khoán có tính thanh kho�n cao nh;m �áp �ng nhu c�u 
thanh toán ti�n m&t cho kho�ng th�i gian 30 ngày.  
 
T	i ngày 31 tháng 12 n�m 2012, Công ty có các kho�n n� v
i th�i gian �áo h	n ���c trình 
bày d�
i �ây: 
�

 Ng�n h�n Dài h�n 
31 tháng 12 n�m 2012 Trong vòng 6 

tháng 
6 �n 12 

tháng 
1 �n 5 n�m trên 5 n�m 

 VN� VN� VN� VN� 
Ph�i tr� ng��i bán 789.285.791 - - - 
Thu� và các kho�n ph�i tr� ngân sách Nhà 
n�
c 547.074.753 - - - 
Chi phí ph�i tr�  1.443.890.393 - - - 
Ph�i tr� ho	t ��ng mua bán ch�ng khoán  1.540.282.839 - - - 
Ph�i tr� c� t�c c� phi�u, lãi trái phi�u   719.890 - - - 
Ph�i tr� khác 725.392.799  - 137.565.750  - 
  5.046.646.465  - 137.565.750  - 

�
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Cho m�c �ích so sánh: 
 Ng�n h�n Dài h�n 
31 tháng 12 n�m 2011 Trong vòng 6 

tháng 
6 �n 12 

tháng 
1 �n 5 n�m trên 5 n�m 

 VN� VN� VN� VN� 
Ph�i tr� ng��i bán 15.886.441.761 - - - 
Thu� và các kho�n ph�i tr� ngân sách Nhà 
n�
c 5.758.145.349 - - - 

Chi phí ph�i tr� 3.255.494.469 - - - 
Ph�i tr� ho	t ��ng mua bán ch�ng khoán 1.058.783.965 - - - 
Ph�i tr� c� t�c c� phi�u, lãi trái phi�u  719.890 - - - 
Ph�i tr� khác 752.660.880 - 268.450.000 - 

 26.712.246.314 - 268.450.000 - 

 
32. Giá tr� h'p lý c�a tài s�n tài chính  
Do các công c� tài chính ��u là ng'n h	n và theo các �i�u kho�n th��ng m	i thông th��ng. 
T	i ngày k�t thúc niên ��, giá tr� còn l	i c�a các tài s�n tài chính và n� tài chính ���c xem 
xét là x�p x! giá tr� h�p lý.  Chi ti�t phân lo	i tài s�n và n� tài chính c�a Công ty ���c trình 
bày sau �ây.  

 31 tháng 12 n�m 2012 31 tháng 11 n�m 2011 
 Giá tr� còn l�i Giá tr� còn l	i 
 VN� VN 
Tài s�n tài chính   

 Tài s�n tài chính ghi lãi lJ theo giá tr� h�p lý   
 Chi vay và các kho�n ph�i thu   
    -Ti�n và t��ng ���ng ti�n   26.325.348.360  9.314.967.757 
   - Ph�i thu khách hàng (thu�n)  1.723.485.700  39.173.448.460 
   - Ph�i thu t@ các bên liên quan - 104.953.452 
   - Thu� giá tr� gia t�ng ���c kh�u tr@ 688.118.203 892.605.428 
   - Các kho�n ph�i thu khác  273.100 26.355.648 
Tài s�n tài chính ���c gi# ��n ngày �áo h	n - - 
Tài s�n tài chính s~n sàng �� bán - - 

  28.737.225.363 49.512.330.745 

   
�
�

 31 tháng 12 n�m 2012 31 tháng 11 n�m 2011 
 Giá tr� còn l�i Giá tr� còn l	i 
 VN� VN 
N' tài chính ghi nh�n l> theo giá tr� h'p lý   
Các kho�n n' tài chính khác   
   - Ph�i tr� ng��i bán 789.285.791  15.886.441.761 
   - Thu� và các kho�n ph�i n�p Nhà n�
c 547.074.753  5.758.145.349 
   - Chi phí ph�i tr�  1.443.890.393  3.255.494.469 
   - Ph�i tr� v� ho	t ��ng giao d�ch ch�ng khoán  1.540.282.839  1.058.783.965 
   - Ph�i tr� c� t�c t@ c� phi�u và lãi trái phi�u  719.890  719.890 
   - Ph�i tr� khác 862.958.549 1.021.110.880 

 5.184.212.215 26.980.696.314 

�
�
�






