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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG 

Năm báo cáo: 2010 

1. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

1.1. Quá trình thành lập và phát triển 

• Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương được thành lập theo Giấy 

chứng nhận ĐKKD số 0103015146 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp ngày 

21/12/2006 với vốn điều lệ là 60 tỷ đồng.  

• Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh 

chứng khoán số 37/UBCK-GPHĐKD ngày 26/12/2006 với các nghiệp vụ: Môi giới 

chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, Bảo 

lãnh phát hành chứng khoán và Lưu ký chứng khoán. 

• Nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn cho hoạt động kinh doanh, Quý 3/2007 Công ty đã 

thực hiện tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng. Ngày 01/10/2007 Ủy ban chứng khoán nhà 

nước đã có Quyết định số 78/UBCK-GPĐCCTCK điều chỉnh cấp bổ sung Giấy phép 

thành lập và hoạt động của Công ty. 

• Ngày 31/03/2008 Công ty đã gửi hồ sơ lên Ủy ban chứng khoán nhà nước đề nghị 

thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động với vốn điều lệ mới là 260 tỷ đồng. Ngày 

23/04/2008 Ủy ban chứng khoán nhà nước đã có Quyết định số 124/UBCK-

GPĐCCTCK chấp thuận hồ sơ. 

• Tháng 7/2007: Chi nhánh HCM chính thức đi vào hoạt động. 

• Ngày 24/06/2009: Cổ phiếu APEC Securities chính thức giao dịch trên thị trường 

Upcom.  

• Tháng 1/2010: Chi nhánh Huế chính thức được cấp phép hoạt động. 

• Ngày 19/03/2010, Cổ phiếu APEC Securities chấp thuận niêm yết trên sàn giao dịch 

chứng khoán Hà Nội. 

• Ngày 07/07/2010 Ủy ban chứng khoán nhà nước đã có Quyết định số 338/UBCKNN 

– GP điều chỉnh giấy phép hoạt động tăng vốn điều lệ của APEC Securities lên 390 tỷ đồng. 

• Tháng 7/2010 : Chi nhánh Đà Nẵng chính thức được cấp phép hoạt động. 

• Tháng 9/2010 : Chi nhánh Vinh chính thức được cấp phép hoạt động. 
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1.2. Ngành nghề kinh doanh  

- Dịch vụ môi giới chứng khoán  

- Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp 

- Hoạt động nghiên cứu thị trường  

- Hoạt động lưu ký chứng khoán 

- Đấu giá bán cổ phần lần đầu 

- Tự doanh chứng khoán 

- Tư vấn đầu tư chứng khoán 

 

1.3. Định hướng phát triển 

      Apec Securities là công ty chứng khoán thứ 37 được cấp phép hoạt động từ năm 2006, 

APEC Securities đặt mục tiêu trở thành “Công ty chứng khoán bán lẻ tốt nhất Việt 

Nam”. Với sự có mặt của mình, thông điệp mà APEC Securities muốn gửi đến công chúng 

là: “Công nghệ đột phá - Giá trị vững bền”. 

Trong tầm nhìn chiến lược và dài hạn của mình, APEC Securities xác định sẽ đồng hành 

với khách hàng thông qua các sản phẩm, dịch vụ chứng khoán phát triển trên nền công 

nghệ thông tin tối ưu, máy móc thiết bị chuyên dùng hiện đại, kèm theo những dịch vụ 

chăm sóc khách hàng tốt nhất nhằm đem lại hiệu quả đầu tư cao nhất cho khách hàng với 

cam kết gắn bó cùng phát triển bền vững. APEC Securities tin tưởng vào thành công của 

mình vì Ban lãnh đạo Công ty xác định rằng, muốn phát triển bền vững thì bên cạnh công 

nghệ tối ưu, yếu tố quan trọng nhất chính là nguồn lực con người. APEC Securities tập 

trung ưu tiên hàng đầu về phát triển nguồn lực con người để xây dựng một đội ngũ nhân sự 

trẻ, năng động, được đào tạo bài bản ở cả trong và ngoài nước trong các lĩnh vực: tài chính 

- ngân hàng, chứng khoán, quản trị kinh doanh, kinh tế… Điều quan trọng là toàn thể Ban 

lãnh đạo, các thành viên của APEC Securities đều đoàn kết, nhất trí, đặt quyết tâm cao để 

thực hiện mục tiêu đã đặt ra. 

 

2. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
2.1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2010 

- Công ty đã hoàn thiện hệ thống phần mềm Core mới cùng với hệ thống giao dịch trực 

tuyến hiện đại đã giúp công ty quản lý hiệu quả gần 30.000 tài khoản của khách hàng. 

- Quyết định đầu tư bổ sung, nâng cao năng lực hệ thống máy móc thiết bị, hạ tầng kỹ 

thuật mạng, hệ thống bảo mật, nâng cấp hệ thống phần mềm, nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý 

và cung cấp dịch vụ chứng khoán có chất lượng cao. 
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-  Công ty thành công khi đưa ra một số sản phẩm phục vụ nhà đầu tư: Chuyển tiền 

online, giao dịch lô lẻ, đăng ký trực tuyến, thông tin thị trường, lệnh nâng cao. Bản phân 

tích và nhận định thị trường hàng ngày có tính ứng dụng thực tế cao, đáp ứng nhu cầu nhà 

đầu tư (Market Preview).  

-     Công cụ thông tin thị trường, phân tích kỹ thuật: APEC Plus, iTrade. 
-    Phần mềm Quản lý các khoản vay hỗ trợ vốn dành cho nhà đầu tư trên hệ thống Core. 
-  Hệ thống các chi nhánh của công ty đã phát huy hiệu quả sau một thời gian đi vào 

hoạt động. 

-  Trong năm 2010, Hội đồng quản trị đã thông qua việc mở rộng mạng lưới hoạt động 

và APEC đã quyết định thành lập thêm 02 chi nhánh: Đà Nẵng và Vinh. Đến tháng 09/2010 

2 chi nhánh này đã chính thức đi vào hoạt động. 

-     Năm 2010, các quy trình, quy chế của APEC đã được hoàn thiện, các văn bản hướng 

dẫn tác nghiệp cũng nhanh chóng được ban hành nhằm chuẩn mực hóa mọi hoạt động của 

công ty. 

- Hội đồng quản trị đã thông qua thành công và được UBCK nhà nước chấp thuận tăng 

vốn điều lệ từ 260 tỷ đồng lên 390 tỷ đồng, theo hình thức pháp hành riêng lẻ, phục vụ nhu 

cầu vốn ngày càng cấp thiết cho hoạt động kinh doanh và hợp tác đầu tư chứng khoán với 

nhà đầu tư. 

- Hội đồng quản trị đã đã thông qua và chuyển đổi văn phòng làm việc đến địa điểm mới 

thuộc trung tâm Hà Nội (14B Lê Đại Hành – Hà Nội), để nâng cao chất lượng phục vụ 

khách hàng, nâng cao chất lượng làm việc cho cán bộ, nhân viên, khẳng định lòng tin và sự 

phát triển. 

- Chú trọng phương án phát triển nguồn nhân lực, tăng cường nhân sự cho ban lãnh đạo 

và các chức danh quản lý khác. 

 

2.2.Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2008-2010 

 
                                                                                                                           Đơn vị: đồng 

T

T 
Danh mục 

 

Năm 2008 

 

Năm 2009 

% Tăng/ 

Giảm  

09/’08 

 

Năm 2010 

% Tăng/ 

Giảm  

2010/’09 

1 Tổng giá trị tài sản 310.141.331.617 491.897.210.132 58.60 
1.259.732.670.8

32
156.41 

2 Doanh thu thuần 44.676.265.163 111.218.291.082 148.94 214.230.559.528 92.79 

3 Lợi nhuận từ hoạt (77.602.228.995) 8.998.248.414   
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động kinh doanh 40.719.694.626

4 Lợi nhuận khác 89.873.282 1.106.280.600 1,130.93 3.377.771.132 205.33 

5 
Lợi nhuận trước 

thuế 
(77.512.355.713) 10.104.529.014  44.097.465.758

6 Lợi nhuận sau thuế (77.512.355.713) 8.774.128.013  44.097.465.758

7 
Lãi cơ bản trên cổ 

phiếu 

 

 
338  1.365

8 
Tỷ lệ lợi nhuận trả 

cổ tức 
- - 

 
- 

 

Nguồn: BCTC của APEC Securities năm 2008,2009 và năm 2010 được kiểm toán bởi Cty kiểm toán 

AASC và VACO 

* Nguyên nhân thay đổi lớn về kết quả kinh doanh năm 2010 so với năm 2009: 

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 đạt lợi nhuận sau thuế 44,097 tỷ đồng, tăng so 

với năm 2009 ( lãi: 8,77 tỷ đồng) là do một số nguyên nhân chủ yếu sau: 

 Doanh thu thuần hoạt động kinh năm 2010 của APEC Securities đạt 214,23 tỷ đồng, 

tăng trưởng 156,41% so với năm 2009 đạt 111,21 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu hoạt động 

môi giới đạt 57,372 tỷ đồng, tăng trưởng 34,50% so với năm 2009 đạt 42,654 tỷ đồng; 

doanh thu hoạt động kinh doanh vốn đạt 137,33 tỷ đồng, tăng 132,20% so với năm 2009;. 

Đến cuối tháng 12 năm 2010, APEC Securities đã quản lý gần 30.000 tài khoản của 

nhà đầu tư. Thị phần môi giới của công ty liên tục tăng trưởng kể từ năm 2007 đến nay, 

công ty luôn giữ vững thị phần toàn thị trường và so với các công ty chứng khoán ra đời sau 

1/1/2006 thì công ty  chứng khoán APEC Securities luôn nằm trong nhóm các công ty có thị 

phần và doanh thu môi giới lớn nhất. Tính cả năm 2010, APEC Securities đã đứng thứ 8 

trong top 10 CTCK dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu & chứng chỉ quỹ tại HNX  ( chiếm 

2.80% thị phần). 

 

2.3 Các thay đổi chủ yếu trong năm 

 Ngày 19/03/2010: Cổ phiếu APEC Securities chính thức giao dịch trên sàn giao dịch 

chứng khoán Hà Nội. 

 Đầu tư và phát triển hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin góp phần nâng cao chất 

lượng phục vụ khách hàng năng lực cạnh tranh như: Nâng cấp phần mềm giao dịch 

trực tuyến Online trading ( chuyển tiền online, giao dịch lô lẻ, đăng kí thực hiền 

quyền trực tuyến, thông tin thị trường, lệnh nâng cao  

 Công cụ thông tin thị trường, phân tích kĩ thuật ( APEC Plus, iTrade). 
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 Phần mềm FIX Gateway cho giao dịch thông sàn HNX, Upcom. 

 Phần mềm Quản lý các khoản vay hỗ trợ vốn dành cho nhà đầu tư trên hệ thống Core.  

 Phát triển mạng lưới : APEC đã chính thức thành lập thêm 2 chi nhánh đó là chi 

nhánh Đà Nẵng và chi nhánh Vinh. Đồng thời với thành lập chi nhánh, APEC  

Securities đã tổ chức các buổi hội thảo giới thiệu về thị trường chứng khoán và cơ 

hội đầu tư vào thị trường chứng khoán cho các nhà đầu tư trong năm qua tại một số 

chi nhánh ở các tỉnh. 

 APEC đã và đang liên kết chặt chẽ hơn với một số ngân hàng và tổ chức tài 

chính(như: NH BIDV, NH MB, ...)để phát triển mạnh dịch vụ cho vay cầm cố chứng 

khoán. Với dịch vụ này đã giúp nhà đầu tư tăng năng lực tài chính trong việc đầu tư 

chứng khoán. 

 

2.4 Triển vọng và kế hoạch trong tương lai 

Trong năm 2011 và những năm tiếp theo, APEC sẽ nỗ lực hơn nữa vượt qua những 

khó khăn và trên đà phát huy những thế mạnh riêng của mình để kinh doanh hiệu quả, củng 

cố vị thế của mình trên thị trường chứng khoán, từng bước thực hiện mục tiêu trở thành 

“Công ty chứng khoán bán lẻ tốt nhất Việt Nam”. 

Trong tầm nhìn chiến lược và dài hạn của mình, APEC Securities xác định sẽ đồng 

hành với khách hàng thông qua các sản phẩm, dịch vụ chứng khoán với công nghệ tối ưu 

nhằm đem lại hiệu quả đầu tư cao nhất cho khách hàng với cam kết gắn bó cùng phát triển 

bền vững.  

 

3. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

3.1. Báo cáo tình hình tài chính 

 Các chỉ tiêu cơ bản 
 Trích khấu hao Tài sản cố định 

 Công ty trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng, tỷ lệ khấu hao hàng 

năm được áp dụng phù hợp với quyết định 206/2003/QĐ-BTC do Bộ tài chính ban hành 

ngày 12/12/2003. Thời gian trích khấu hao được ước tính như sau: 

 Máy móc thiết bị:           4 - 6 năm 

 Phương tiện vận tải:          6 – 8 năm 

 Dụng cụ quản lý:           5 năm 
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Thanh toán các khoản nợ đến hạn 

Việc thanh toán các khoản nợ đến hạn được thực hiện đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ. 

Các khoản phải nộp cho nhà nước được thực hiện đúng theo Luật định. Tại 31/12/2010 

Công ty không có khoản nợ quá hạn nào. 

   Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: 

Đơn vị: Đồng 

STT Chỉ tiêu 01/01/20010 31/12/2010 

1 Chứng khoán thương mại 157,525,254,394 234,201,056,109

 - Chứng khoán niêm yết 97,023,403,192 31,460,331,540

 - Chứng khoán chưa niêm yết 60,501,851,202 155,891,724,569

2 Đầu tư ngắn hạn khác - 46,849,000,000

3 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (22,285,438,988) (6,868,642,960)

 Cộng 135,239,815,406 227,332,413,149

Nguồn: BCTC của APEC Securities năm 2009 và năm 2010 được kiểm toán bởi Cty kiểm toán 
AASC và Công ty kiểm toán VACO  
 

Các  khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của APEC Securities năm 2010chủ yếu là đầu 

tư vào chứng khoán niêm yết và chứng khoán chưa niêm yết.  Trong danh mục đầu tư chứng 

khoán niêm yết giá trị 31.460.331.540 đồng, Công ty tập trung vào các mã cổ phiếu blue 

chip và có tính thanh khoản cao như trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xây dựng như 

cổ phiếu của Công ty Cổ phần EVERPIA (EVE), Công ty Cổ phần Tasco(HUT)...; và cổ 

phiếu của các doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh tốt như Công ty Cổ phần Đầu 

tư Châu Á Thái Bình Dương, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt nam.  Đến 

31/12/2010, Công ty đã trích lập dự phòng cho danh mục đầu tư chứng khoán niêm yết là 

6.868.642.960đồng.  

Trong danh mục đầu tư vào chứng khoán chưa niêm yết đến thời điểm 31/12/2010 

giá trị 155.891.724.569 đồng với danh mục chủ yếu gồm các công ty có hoạt động kinh 

doanh và tăng trưởng lợi nhuận tốt trong năm qua. Danh mục đầu tư chứng khoán chưa 

niêm yết của Công ty chưa được trích lập dự phòng do Công ty không xác định được đầy đủ 

và chính xác thông tin các mã cổ phiếu trên thị trường, do vậy Công ty không có cơ sở để 

trích lập dự phòng.  Công ty đã sử dụng phương pháp tính giá trung bình vào ngày cuối 

tháng để phản ánh giá trị chứng khoán chưa niêm yết trên sổ sách kế toán.  
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Các khoản đầu tư tài chính dài hạn: 

                                                                                                                              Đơn vị: đồng 

STT Chỉ tiêu 01/01/2010 31/12/2010 

1 Đầu tư vào công ty con - - 

2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 1,325,000,000 -

3 Đầu tư chứng khoán dài hạn 8,266,000,000 8,266,000,000

 - Chứng khoán sẵn sàng để bán 3,066,000,000 3,066,000,000

 - Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 5,200,000,000 5,200,000,000

4 Đầu tư dài hạn khác - 575,000,000

 Cộng  (2,478,000,000)

Nguồn: BCTC của APEC Securities năm 2009 và năm 2010 được kiểm toán bởi Cty kiểm toán 
AASC và Công ty kiểm toán VACO  
 
 Trong năm 2010, Công ty đã đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh bao gồm: góp vốn 

ban đầu cho dự án thành lập trường Đại học Đông Nam Á là 575.000.000 đồng (số vốn góp 

của APEC Securities là 11,5 tỷ đồng, chiếm 23% vốn điều lệ 50 tỷ đồng).  

 Khoản mục đầu tư vào chứng khoán dài hạn bao gồm: chứng khoán của Công ty Cổ 

phần Nam Dược: 3.066.000.000 đồng (chiếm 5,3% vốn điều lệ), đầu tư vào trái phiếu của 

Công ty Đầu tư Bất động sản Hà Nội: 5.200.000.000 đồng (chiếm 11,6% tổng giá trị của đợt 

phát hành trái phiếu là 44,68 tỷ đồng).  

 Công ty đã trích lập dự phòng khoản đầu tư tài chính dài hạn cho chứng khoán của 

Công ty cổ phần Nam Dược là 2.478.000.000 đồng 

 

   Các khoản phải thu tại ngày 31/12/2009 và 31/12/2010 

                                                                                                                         Đơn vị: đồng 

Danh mục 31/12/2010 31/12/2009 

Phải thu của TTGDCK - -
Phải thu của người đầu tư 1.377.561.245 40.212.435.025 
Phải thu của hoạt động giao dịch chứng khoán  -
Trả trước cho người bán 41.103.424.392 2.634.104.665
Các khoản phải thu khác 772.627.866.412 169.378.427.298

Tổng cộng (1.701.180.600) 
Nguồn: BCTC của APEC Securities năm 2009 được kiểm toán bởi Cty kiểm toán AASC và năm 
2010 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán VACO 
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Các khoản phải thu khác 

                                                                                                                Đơn vị: đồng 
STT Chỉ tiêu 31/12/2010 31/12/2009 

1 Bảo hiểm xã hội 0 129,845,877

2 Lãi tiền gửi và lãi hỗ trợ dự tính 15,984,779,183 2,776,293,887

3 Lãi trái phiếu dự tính 0 173,589,041

4 Phải thu về hợp tác đầu tư chứng khoán 756,643,087,229 166,298,743,493

 Cộng 772,627,866,412 169,378,472,298

Nguồn: BCTC của APEC Securities năm 2009 được kiểm toán bởi Cty kiểm toán AASC và năm 
2010 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán VACO 

 Các khoản phải trả tại ngày 31/12/2009 và 31/12/2010 

                Đơn vị: đồng 
STT Danh mục 31/12/2010 31/12/2009

I Nợ ngắn hạn 96.662.195.408 269.840.925.510
1 Vay ngắn hạn 460.628.393.100 96.300.000.000
2 Phải trả người bán  2.023.588.618 5.405.408.368
3 Người mua trả tiền trước 820.090.320 728.104.798

4 Thuế và các khoản phải nộp NS Nhà 
nước 11.555.023.943 10.245.904.802

5 Phải trả người lao động 5.257.188.291 2.531.224.860
6 Chi phí phải trả 14.916.823.572 1.635.495.784
7 Các khoản phải trả, phải nộp khác  228.307.158.353 39.261.510.068 
8 Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán 132.498.434.146  111.323.764.060  
9 Phải trả cổ tức gốc và lãi trái phiếu 2.126.740.295 2.409.512.770
II Nợ dài hạn 620.387.239 
1 Vay và nợ dài hạn - -
2 Dự phòng trợ cấp mất việc làm - -
             Tổng cộng (I + II) 96.662.195.408 62.112.975

 
Nguồn: BCTC của APEC Securities năm 2009 được kiểm toán bởi Cty kiểm toán AASC và năm 
2010 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán VACO. 
 
 Chi tiết các khoản vay ngắn hạn: 

 Trong năm 2010, tất cả các khoản vay ngắn hạn của Công ty Chứng khoán Châu Á Thái Bình 

Dương đều nhằm mục đích bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh chứng khoán của 

Công ty . 
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 Chi tiết Thuế và khoản phải  nộp ngân sách Nhà nước: 

                                                                                                                  Đơn vị: đồng 
STT Chỉ tiêu 01/01/2010 31/12/2010 

1 Thuế GTGT 3,652,901,415 3,771,915,386

2 Thuế Thu nhập doanh nghiệp 6,330,401,001 4,530,401,001

3 Thuế TNCN 262,602,386 3,252,707,556

 Cộng 10,245,904,802 11,555,023,943

Nguồn: BCTC của APEC Securities năm 2009 được kiểm toán bởi Cty kiểm toán AASC và năm 
2010 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán VACO 

 Chi tiết phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán 

                                                                                                                          Đơn vị: đồng 
STT Chỉ tiêu 01/01/2010 31/12/2010 

1 Phải trả Sở (Trung tâm) Giao dịch chứng khoán 427,391,706 650,382,860 

2 Phải trả tổ chức, cá nhân  96,000,000 

3 Phải trả khác 110,896,372,354 131,752,051,286

 Cộng 111,323,764,060 132,498,434,146

Nguồn: : BCTC của APEC Securities năm 2009 được kiểm toán bởi Cty kiểm toán AASC và năm 
2010 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán VACO 
  
  Các khoản phải nộp theo Luật định 

 Công ty thực hiện đúng theo Luật định. 

Trích lập các quỹ theo Luật định 

 Công ty thực hiện việc trích lập các quỹ theo Điều lệ của Công ty và Pháp luật hiện 

hành, việc trích lập các quỹ đảm bảo nguồn vốn để Công ty tái đầu tư mở rộng hoạt động 

SXKD. 

 Số dư các quỹ qua các thời điểm 31/12/2009 và 31/12/2010 như sau: 

                               Đơn vị: đồng 
Danh mục 31/12/2010 31/12/2009 
Quỹ dự phòng tài chính 2.868.000.000 2.868.000.000
Quỹ khen thưởng phúc lợi 620.387.239 1.237.020.400

Nguồn: : BCTC của APEC Securities năm 2009 được kiểm toán bởi Cty kiểm toán AASC và năm 
2010 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán VACO 
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Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 
♠            

Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2010 Năm 2009 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

     Hệ số thanh toán ngắn hạn 

= Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 
Lần 

 

1,43 1,09 

     Hệ số thanh toán nhanh 

 = (TSNH- Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn 
Lần 

 

1,43 1,09 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn     

     Hệ số Nợ/Tổng tài sản  % 68,17 54,86 

     Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu  % 214,20 122,61 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động     

     Doanh thu thuần/Tổng tài sản % 17,00 22,61 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời     
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 20,58 7,89 

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu % 10,99 3,97 

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ % 11,30 3,37 

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản % 3,50 1,78 

- Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần % 31,47 8,09 

Nguồn: Báo cáo kiểm toán BCTC APEC  Securities năm 2009, 2010 
 
 

3.1.3. Tổng số cổ phiếu theo từng loại 

Tính đến thời điểm 31/12/2010, vốn điều lệ của Công ty  là 390 tỷ đồng tương đương với số 

cổ phiếu đang lưu hành là 39.000.000 cổ phiếu. Toàn bộ số lượng cổ phiếu của Công ty là 

cổ phiếu phổ thông. 

3.1.4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành từng loại 

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 39.000.000 cổ phiếu. 

3.1.5. Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại (nếu có) 

Không có. 
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3.1.6. Cổ tức 

Năm 2010, công ty mới hết lỗ luỹ kế và hoạt động kinh doanh của công ty vẫn chưa khả 

quan nên công ty vẫn chưa thể chi trả cổ tức trong năm. 

3.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

Năm 2010 đạt lợi nhuận sau thuế 44,097 tỷ đồng. Doanh thu thuần hoạt động kinh năm 

2010 của APEC Securities đạt 214,23 tỷ đồng, tăng trưởng 156,41% so với năm 2009 đạt 

111,21 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu hoạt động môi giới đạt 57,372 tỷ đồng, tăng trưởng 

34,50% so với năm 2009 đạt 42,654 tỷ đồng; doanh thu hoạt động kinh doanh vốn đạt 

137,33 tỷ đồng, tăng 132,20% so với năm 2009. 

 

3.2.1. Hoạt động khối dịch vụ chứng khoán 

Số lượng tài khoản: Trong năm 2010, APEC  Securities đã mở thêm được 6013 tài khoản 

mới nâng tổng số tài khoản nhà đầu tư mở tại APECS đạt 27.194 tài khoản. Ngoài ra APEC  

Securities còn quản lý sổ cổ đông cho CTCP Bia Hà Nội, CTCP Tập đoàn Thái Hòa, CTCP 

Đầu tư Châu Á- Thái Bình Dương, CTCP INLACO Hà Nội...  

Thị phần môi giới: Đến thời điểm hiện nay, thị phần môi giới của APEC Securities tại 

Hose vào khoảng 1,35% và thị phần môi giới tại HNX vào khoảng 2,80%. APEC Securities 

luôn quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường hỗ trợ thông tin tư vấn 

cho người đầu tư, cũng như phối hợp thường xuyên và đồng bộ với các tổ chức tài chính - 

tín dụng như Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Hàng Hải... để 

cung cấp các dịch vụ tiện ích cho khách hàng như cho vay cầm cố chứng khoán, cho vay 

ứng trước tiền bán chứng khoán các dịch vụ hỗ trợ khác. Bên cạnh đó APEC Securities luôn 

có sự điều chỉnh linh hoạt, kịp thời chính sách phí giao dịch cho phù hợp với điều kiện thị 

trường nên đã thu hút được đông đảo người đầu tư đến với sàn giao dịch của công ty. Trong  

năm  2010, Apec Securities phát triển được phần mềm Quản lý các khoản vay hỗ trợ vốn 

dành cho nhà đầu tư trên hệ thống Core. 

Hoạt động phát triển mang lưới: Đã thành lập thêm 02 chi nhánh tại Đà Nẵng, Vinh trong 

năm 2010. Đồng thời APEC Securities đã tổ chức các buổi hội thảo giới thiệu về thị trường 

chứng khoán và cơ hội đầu tư vào thị trường chứng khoán cho các nhà đầu tư trong năm qua 

tại một số chi nhánh ở các tỉnh. 

Hoạt động chăm sóc khách hàng: Trong năm, APEC Securities đã triển khai hàng loạt các 

dịch vụ hỗ trợ NĐT như: Chuyển tiền online, giao dịch lô lẻ, đăng ký thực hiện quyền, lệnh 
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nâng cao, dịch vụ APEC Plus, iTrade... nâng cao và áp dụng thêm những dịch vụ tiện ích 

tạo sự thuận lợi tối đa cho khách hàng. 

 

3.2.2 Hoạt động tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành. 

 APEC  Securities đã và đang thực hiện tư vấn tài chính cho một số Doanh nghiệp như 

CTCP Gạch Ốp Lát Thái Bình, CTCP Xây dựng Điện VNECO12, CTCP Chế tạo Kết cấu 

thép VNECO.SSM, CTCP Vận tải biển và Hợp tác lao động Quốc tế, CTCP Phần mềm tin 

học Đà Nẵng, CTCP Thép Hương Thịnh, CTCP Vận tải đa phương thức Duyên Hải, CTCP 

Cà phê An Giang, CTCP Tập đoàn Thái Hòa, CTCP Tập đoàn Quốc tế FBA, CTCP Xây 

dựng Thương mại 423. 

APEC Securities đang tư vấn niêm yết và đăng ký giao dịch cho nhiều doanh nghiệp như 

CTCP Gạch Ốp Lát Thái Bình, CTCP Xây dựng Điện VNECO12, CTCP Vận tải biển và 

Hợp tác lao động Quốc tế, CTCP Phần mềm tin học Đà Nẵng, CTCP Thép Hương Thịnh, 

CTCP Cà phê An Giang, CTCP Tập đoàn Thái Hòa, CTCP Tập đoàn Quốc tế FBA, CTCP 

Xây dựng Thương mại 423... và đang trình hồ sơ xin phép lên cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền để cấp phép niêm yết và đăng ký giao dịch tại Sở GDCK TP.HCM, Sở GDCK Hà 

Nội trong thời gian tới.  

Với những bước đi mang tính đột phá, lấy con người và công nghệ làm nền tảng, số lượng 

khách hàng lựa chọn APEC Securities làm đơn vị tư vấn niêm yết đang tăng mạnh. Trong 

tương lai APEC Securities sẽ tiếp tục phấn đấu để trở thành Công ty chứng khoán nằm 

trong những Công ty có vị thế dẫn đầu thị trường trong mảng hoạt động tư vấn niêm yết. 

Bằng việc tư vấn niêm yết cho các Công ty, APEC Securities tạo được giá trị gia tăng nhờ 

số lượng khách hàng của các Công ty niêm yết lưu ký và mở tài khoản giao dịch chứng 

khoán tại APEC Securities. Đây là nhiệm vụ quan trọng giúp APEC Securities tạo được uy 

tín và mang lại số lượng khách hàng. 

3.2.3. Hoạt động nghiên cứu thị trường và hoạt động tự doanh 

Hoạt động nghiên cứu thị trường của APEC Securities được thực hiện bởi những chuyên 

viên thị trường tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn thông tin đa chiều. Vận dụng tối đa 

những khả năng và mối quan hệ tốt để có được những thông tin chính xác.  
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Đội ngũ chuyên viên phân tích chứng khoán chuyên nghiệp nhằm đánh giá các cơ hội đầu 

tư mang lại hiệu quả cao nhất. APEC Securities có đầy đủ dữ liệu phân tích của tất cả các 

công ty niêm yết và hầu hết các công ty trên thị trường OTC. Tại APEC Securities, mỗi 

chuyên viên phân tích sẽ tập trung phân tích một nhóm các chứng khoán, ngành kinh doanh 

cụ thể (ngành điện, xi măng, dầu khí, than v.v...), nhờ vậy họ trở thành những chuyên gia 

phân tích về các công ty mà họ chuyên trách. Sự chuyên môn hóa này nhằm tăng cường độ 

sâu của các báo cáo nghiên cứu cho Hội đồng đầu tư có được quyết định đầu tư hiệu quả 

nhất. 

Hội đồng đầu tư của APEC Securities căn cứ những đề xuất từ Trưởng phòng và Chuyên 

viên Phân tích - Đầu tư, những đề xuất của các chuyên viên khác họp bàn và Quyết định đầu tư.  

Trước những diễn biến thuận lợi của thị trường, cùng với chiến lược tự doanh linh hoạt, 

hoạt động tự doanh của APEC Securities từ khi hoạt động đến này đã gặt hái được những 

kết quả nhất định. Đặc biệt, sự phát triển sôi động của thị trường vốn là cơ hội tốt để APEC 

Securities nâng cao hiệu quả của hoạt động tự doanh. 

Năm 2011 và các năm tiếp theo, APEC Securities sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường để 

triển khai hoạt động tự doanh một cách linh hoạt và hiệu quả. Dựa trên nền tảng của hoạt 

động tư vấn cổ phần hoá, tư vấn phát hành và niêm yết/đăng ký giao dịch, APEC Securities 

sẽ đẩy mạnh hoạt động tự doanh đối với các chứng khoán chưa niêm yết và dự kiến sẽ tăng 

dần hạn mức đầu tư kinh doanh tự doanh để nâng cao hiệu quả hoạt động, phù hợp với sự 

phát triển của thị trường. 

 

3.2.4 Hoạt động lưu kí chứng khoán 

Hiện nay với phí giao dịch rất linh hoạt và các công cụ giao dịch trực tuyến hữu dụng APEC  

đã nhận lưu ký và mở tài khoản cho rất nhiều các công ty mới lên sàn và chuẩn bị lên sàn 

như: CTCP Xây lắp và Phát triển dịch vụ bưu điện Quảng Nam (QCC), CTCP Thương mại 

và Du lịch DIC (DIC), CTCP Tập đoàn Mai Linh (MLG), CTCP Cảng dịch vụ Dầu khí 

Đình Vũ (PSP), CTCP Lilama 18 (LM8), CTCP Viễn thông Tin học Điện tử (KST), CTCP 

Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí (PTL), CTCP Cảng Đồng Nai (PDN), CTCP Dịch vụ vận 

tải Dầu khí Cửu Long ( PCT), CTCP Dịch vụ tổng hợp Dầu khí (PET),  CTCP Vận Tải Dầu 

khí (PVT), CTCP Dabaco Việt Nam (DBC), CTCP Nhựa Tân Phú (TPP), CTCP Xây dựng 
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số 11 (V11), CTCP Viglacera Hạ Long (VHL),  Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và XD Việt 

Nam (VCG), CTCP Kết cấu thép VNECO.SSM (SSM), CTCP Tổng công ty Xây lắp Dầu 

khí Nghệ An ( PVA), CTCP Xi măng Hoàng Mai (HOM)...... 

3.2.5 Hoạt động đấu giá bán cổ phần lần đầu 

Năm vừa qua do thị trường suy giảm vì vậy hoạt động đấu giá không được các nhà đầu tư 

quan tâm. 

3.3 Những tiến bộ công ty đã đạt được 

3.3.1 Hoạt động phân tích đầu tư 

Với nỗ lực cung cấp thông tin và các báo cáo phân tích đến nhà đầu tư, thể hiện sự đồng 

hành với NĐT, bộ phận phân tích trong thời gian qua chủ yếu phối hợp với các bộ phận môi 

giới, PR...tiến hành kiểm tra đối chiếu dữ liệu trên trang web công ty, tiếp tục triển khai việc 

báo cáo phân tích công ty định kỳ tuần, bản tin tuần , báo cáo ngành định kỳ tháng. Các sản 

phẩm phân tích để giúp duy trì sự trung thành của khách hàng, đồng thời thu hút thêm khách 

hàng và góp phần nâng cao thương hiệu. 

3.3.2 Về công nghệ thông tin 

Với đội ngũ IT giàu kinh nghiệm đã và đang đảm bảo vai trò và chức năng nhằm đáp ứng 

phục vụ hoạt động CNTT cho công ty ổn định, an toàn và phản ứng kịp thời với mọi sự cố 

xảy ra nhằm không làm gián đoạn hoạt động kinh doanh, gián đoạn việc phục vụ khách 

hàng, ảnh hưởng xấu đến danh tiếng cũng như gây thiệt hại về kinh tế cho công ty. Nhằm 

đẩy mạnh vai trò ứng dụng công nghệ thông tin, công ty đang tiếp tục có những chính sách 

thu hút đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin trẻ và năng động, tạo nên lớp kế thừa bền vững 

cho công ty. 

3.3.3 Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới 

APEC Securities luôn đầu tư cho các sản phẩm mới phục vụ cho hoạt động môi giới: 

 Các bộ sản phẩm giao dịch trực tuyến qua Internet, Mobile Phone 

 Nghiên cứu và chuẩn bị cho giao dịch ký quỹ. 

 Nghiên cứu thành lập các Trung tâm thông tin và dịch vụ khách hàng trên toàn quốc. 
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3.3.4 Hoạt động marketing 

- Xây dựng hệ thống mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch tại các tỉnh thành trọng điểm 

trên toàn quốc để tăng khả năng tiếp cận với khách hàng. 

- Thường xuyên tham gia diễn đàn, xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng.  

- Tham gia trực tiếp và cung cấp thông tin, bài phân tích chuyên sâu cho các bản tin thời 

sự, các chương trình truyền hình về thị trường chứng khoán, các báo, tạp chí chuyên 

ngành nhằm khẳng định năng lực, nâng cao thương hiệu và vị thế của APEC Securities. 

- Xây dựng và thực hiện các chiến lược quảng cáo, giới thiệu sản phẩm dịch vụ, quảng bá 

hình ảnh và hoạt động của Công ty qua báo chí, truyền hình và các chương trình hội 

nghị khách hàng. 

- Xây dựng văn hóa công ty, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đáp ứng 

một cách tốt nhất yêu cầu của khách hàng 

- Tổ chức các chương trình khuyến mãi lớn, hấp dẫn, phù hợp với tình hình thị trường 

trong từng giai đoạn cũng là một trong những hoạt động Marketing lớn của Công ty 

trong việc thu hút khách hàng và mở rộng thương hiệu. 

- Cung cấp gói sản phẩm, dịch vụ tri ân khách hàng nhân dịp ngày lễ, Tết, sinh nhật khách 

hàng... Hỗ trợ khách hàng bằng việc cung cấp các sản phẩm ứng dụng công nghệ cao, 

các phần mềm hữu dụng, thiết thực: APEC Plus, Itrade Plus... 

- Xây dựng Bản tin Chứng khoán APEC dành cho nhà đầu tư đồng thời nâng cấp, hoàn 

thiện Website của Công ty nhằm cung cấp cho nhà đầu tư thông tin nhanh, đầy đủ, hiệu 

quả với các tính năng vượt trội. 

- Liên tục tổ chức các buổi hội thảo về thị trường và đầu tư chứng khoán, phổ biến kiến 

thức chứng khoán nhằm mục đích hỗ trợ thông tin, kiến thức cho các nhà đầu tư qua đó 

nâng cao thương hiệu Công ty, phát triển khách hàng tại tất cả các tỉnh thành trọng điểm 

trên toàn quốc. 

- Liên tục nâng cấp và cải tiến chất lượng dịch vụ, cung cấp cho nhà đầu tư những tiện ích 

và phương thức giao dịch hiện đại, tiết kiệm thời gian và chi phí. Các dịch vụ hỗ trợ tài 

chính cũng được triển khai đầy đủ với tất cả các nghiệp vụ mà UBCKNN cấp phép. 

- Hoàn thiện, cập nhật liên tục cơ sở dữ liệu các thông tin khách hàng nhằm khai thác, hỗ 

trợ trực tuyến cho khách hàng thông qua các hình thức khác nhau email, skype, yahoo... 
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4. KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2011 

4.1. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai  

Với chiến lược chiếm lĩnh thị phần tại những tỉnh thành có tiềm năng lớn, APEC 

Securities dự kiến sẽ mở rộng thêm nhiều chi nhánh tại các tỉnh thành trong thời gian tới. 

Đây là một hướng đi nhằm tận dụng lợi thế về uy tín, thương hiệu, mối quan hệ rộng rãi của 

APEC Securities để nhanh chóng thu hút được một lượng khách hàng cho công ty.  

Hệ thống công nghệ thông tin hiện đại: Từ khi vừa mới thành lập, công ty đã nhận 

thức được việc đầu tư vào Công nghệ thông tin  là mục tiêu hàng đầu của công ty. Một mặt 

đáp ứng yêu cầu quản lý mạng lưới và khách hàng ngày càng mở rộng của công ty. Mặt 

khác hệ thống cũng đáp ứng các đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng. APEC Securities là 

công ty thứ 2 trên thị trường chứng khoán cho phép nhà đầu tư giao dịch qua Internet.  

Con người: Từ nhận thức con người là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp nên ngay từ 

khi thành lập công ty đã có những chính sách nhân sự đúng đắn, phù hợp giúp công ty thu 

hút được những chuyên viên tài chính có trình độ và tâm huyết gắn bó với công ty, và giúp 

công ty duy trì được bộ máy nhân sự ổn định tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các nghiệp 

vụ của công ty. 

4.2. Định hướng phát triển của Công ty  

Chiến lược vốn   

Với mục tiêu trở thành Tập đoàn đầu tư tài chính hàng đầu, quy mô vốn hoạt động là một 

vấn đề vô cùng quan trọng. Quý I/2010, APEC Securities đã tăng vốn điều lệ từ 260 tỷ đồng 

lên 390 tỷ đồng. Trong kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn đến năm 2011, vốn điều lệ 

APEC Securities sẽ tăng lên trên 1000 tỷ đồng.  Trong chiến lược huy động cũng như sử 

dụng vốn, APEC Securities luôn cân nhắc, tính toán các phương án nhằm đảm bảo hiệu quả 

sử dụng vốn cổ đông cao nhất.  

Mạng lưới 

Ngoài việc mở chi nhánh, phòng giao dịch độc lập trực thuộc APEC Securities, APEC 

Securities có chiến lược hợp tác với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước để phát triển 

APEC Securities theo hướng đa dạng đối tác, đa dạng sản phẩm. Việc thành lập các Chi 

nhánh trong thời gian vừa qua là bước khởi đầu cho chiến lược ấy.  

Công nghệ 

Công nghệ được coi là yếu tố được ưu tiên phát triển tại APEC Securities. APEC Securities 

hiện đang triển khai phát triển và hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ theo 

chuẩn quốc tế, đảm bảo cung cấp các công cụ hữu hiệu cho các hoạt động giao dịch – bao 
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gồm: Giao dịch trực tuyến, Dịch vụ nhắn tin SMS, Chương trình Quản lý giao dịch, Quản lý 

đấu giá, Đăng ký mở tài khoản trực tuyến, Đăng ký Rút tiền qua Internet, Quản lý nhân sự, 

Quản lý tài sản, Quản lý rủi ro, Kế toán, Quản lý hồ sơ khách hàng, Website, giao dịch lô lẻ, 

đăng ký thực hiện quyền trực tuyến, thông tin thị trường, lệnh nâng cao ..v.v… APEC 

Securities cũng đang đầu tư hàng triệu đô la Mỹ vào việc nâng cấp hệ thống phần mềm giao 

dịch mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng.  

 

Dịch vụ 

Bên cạnh việc phát triển mạng lưới của mình, APEC Securities cũng đồng thời phát triển 

sản phẩm và dịch vụ cho các Nhà đầu tư như: Các dịch vụ thu xếp vốn, bảo lãnh phát hành 

cho doanh nghiệp, quản lý tài sản và tư vấn đầu tư cho các tổ chức và cá nhân là các dịch vụ 

đang và sẽ được tập trung nguồn lực phát triển trong giai đoạn sắp tới 

APEC Securities phát triển mạng lưới các đối tác chiến lược ở các thị trường khác nhau, các 

lĩnh vực khác nhau thông qua hợp tác toàn diện để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất cho 

cả doanh nghiệp và nhà đầu tư.  

Hiện nay số lượng các giao dịch qua dịch vụ giao dịch trực tuyến của công ty đang tăng lên 

đáng kể. Vì vậy thị trường cho giao dịch trực tuyến phát triển là rất tiềm năng. Đối tượng 

tham gia mua bán CK tập trung chủ yếu ở các thành phố, thị xã .. những nơi đã có hạ tầng 

về Internet phát triển và là những thị trường tài chính lớn. 

Việc giao dịch qua internet sẽ giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian đi lại, không ảnh 

hưởng đến công việc hàng ngày tại công sở hay nhà riêng. Rõ ràng giao dịch trực tuyến sẽ 

mang lại sự tiện lợi cho những đối tượng này và đây là sản phẩm mà họ hướng tới khi cảm 

thấy thực sự tin cậy. Trading Online đã và đang là xu thế phát triển ở Việt Nam cũng như tại 

rất nhiều các nước khác trên thế giới. 

Đầu tư 

Đối với các hoạt động đầu tư tự doanh và tư vấn đầu tư cho khách hàng, APEC Securities 

chủ trương lựa chọn các doanh nghiệp ổn định, phát triển bền vững, không đầu tư chạy theo 

các xu thế ngắn hạn của thị trường. Cùng với các đối tác và khách hàng, APEC Securities sẽ 

tập trung nguồn lực để có thể đầu tư đủ lớn, trực tiếp tham gia giám sát và hỗ trợ doanh 

nghiệp nhằm tạo dựng giá trị gia tăng và tối đa hóa lợi nhuận cho công ty cũng như nhà đầu tư. 

Nhân sự 

APEC Securities xác định việc phát triển nguồn lực là yếu tố cơ bản đảm bảo sự thành công 

cho công ty trong tương lai. APEC phát triển chiến lược nhân sự năng động nhằm thu hút 

được những cá nhân xuất sắc tham gia và gắn bó lâu dài với công ty. Chiến lược nhân sự 

của có thể được tóm tắt bao gồm việc tuyển dụng đa kênh nhằm tìm kiếm vào những cá 
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nhân có năng lực và phẩm chất đạo đức phù hợp, trọng dụng và mạnh dạn phân quyền cho 

các cá nhân được tuyển dụng và chính sách đãi ngộ thích hợp, bao gồm cả việc chia sẻ lợi 

nhuận hoạt động nhằm khuyến khích và giữ chân các cán bộ có năng lực. Hiện nay APEC 

Securities đang tập trung tuyển những chuyên viên Việt Nam đã từng học tập và làm việc ở 

nước ngoài cũng như những chuyên viên nước ngoài về tài chính, đầu tư, để tập trung phát 

triển và khai thác thị trường quốc tế như Nhật Bản, Châu Âu và Bắc Mỹ.  

 

 

 

 

 

5. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN (ĐÃ KIỂM TOÁN) 
5.1 Bảng cân đối kế toán (31/12/2010)  
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 6.BÁO CÁO KIỂM TOÁN 

6.1 Kiểm toán độc lập 

6.2 Kiểm toán nội bộ 
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6.2.1 Công tác tổ chức và xây dựng môi trường kiểm soát 

Trong năm 2010, về cơ bản Bộ phận Kiểm soát nội bộ (KSNB) đã kiện toàn cơ cấu tổ 

chức và bước đầu hoàn thiện môi trường kiểm soát thông qua việc xây dựng hệ thống các 

quy định, quy trình phục vụ công tác kiểm tra kiểm soát:  

• Hoàn thiện Quy định về Hệ thống kiểm soát và Quản lý rủi ro của Công ty. 

• Xây dựng hệ thống các Quy trình Kiểm soát cho từng hoạt động kinh doanh của 

Công ty. 

 6.2.2 Công tác kiểm tra, kiểm soát 

a. Công tác kiểm tra, kiểm soát định kỳ 

Căn cứ theo quy định của pháp luật và các quy định hiện hành cảu Công ty, Bộ phận KSNB 

đã lập kế hoạch và tiến hành kiểm tra về mọi mặt hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo tính 

chính xác, tính tuân thủ. Qua công tác kiểm tra, kiểm soát định kỳ, Bộ phận kiểm soát nội 

bộ đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan tới Ban Giám Đốc thông qua các báo cáo kiểm 

soát từ đó có thể đánh giá hoạt động của các phòng ban, kiểm soát rủi ro và tiến hành điều 

chỉnh các sai sót (nếu có). Cụ thể năm 2010 Bộ phận Kiểm soát nội bộ đã thực hiện công tác 

kiểm tra như sau: 

• Kiểm tra kiểm soát các hoạt động của Khối Dịch vụ chứng khoán bao gồm các hoạt 

động quản lý tiền gửi, lưu kí chứng khoán, hoạt động nhận, truyền lệnh khách hàng, 

hoạt động thanh toán bù trừ... 

• Kiểm tra kiểm soát các hoạt động Khối Tư vấn – Đầu tư 

• Kiểm tra kiểm soát các hoạt động của Phòng Hành chính nhân sự và Phòng Công 

nghệ thông tin. 

• Kiểm tra kiểm soát các hoạt động của, Chi nhánh Hồ Chí Minh , Chi nhánh Huế, Chi 

nhánh Hải Phòng, Chi nhánh Đà Nẵng và Chi nhánh Vinh. 

b. Công tác kiểm tra kiểm soát đột xuất 

Bên cạnh việc tiến hành công tác kiểm tra kiểm soát theo định kỳ, Bộ phận KSNB Công ty 

còn thường xuyên tiến hàng hoạt động kiểm soát đột xuất các phòng ban, bộ phận nhằm hạn 

chế tối đa các phát sinh và kịp thời xử lý, khắc phục trong trường hợp có sai sót xảy ra. 
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Với kết quả đạt được trong năm 2010, nhìn chung hoạt động hệ thống KSNB Công ty đã 

phát huy được vai trò tích cực trong việc hỗ trợ cho Ban điều hành tiến hành kiểm tra, giám 

sát mọi hoạt động của Công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về chứng khoán 

cũng như các quy định nội bộ Công ty nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro phát sinh trong 

quá trình hoạt động của Công ty. Cụ thể hệ thống Kiểm soát nội bộ đã đảm bảo:  

• Kiếm soát việc tuân thủ quy trình nghiệp vụ của các bộ phận kinh doanh 

• Kiểm toán nội bộ báo cáo tài chính 

• Giám sát tỷ lệ vốn khả dụng và các tỷ lệ an toàn tài chính theo quy định. 

• Quản lý tách bạch tài sản chứng khoán, tiền gửi của khách hàng với Công ty. 

• Bảo quản, lưu trữ tài sản của khách hàng 

• Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo và chế độ công bố thông tin. 
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7. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

7.1 Cơ cấu tổ chức 
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7.1.1 Số lượng người lao động trong công ty 

Chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển 

của Công ty, vì vậy Công ty luôn đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ 

chuyên môn cao lên hàng đầu trong chiến lược phát triển của mình, tổng số lượng người lao 

động trong Công ty tính đến thời điểm 31/12/2010 là 113 người, trong đó: 

                                                                                                                  Đơn vị: người 

Danh mục 31/12/2010 Tỷ lệ 31/12/2009 Tỷ lệ 

 - Đại học và trên Đại học   105 92.16% 94 92,97% 

 - Cao đẳng  2 1.96% 2 1,56% 

 - Trung cấp  1 0.98% 1 2,34% 

 - Học vấn 12/12   5 4.90% 5 3,13% 

 - Lao động phổ thông   0 0.00% 0 0,00% 

Tổng cộng 113 100,00% 102 100,00% 

Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương 

 

7.1.2 Chính sách đối với người lao động 

Chính sách việc làm 

Tạo cơ hội làm việc công bằng cho tất cả mọi nhân viên của Công ty. Không một 

nhân viên nào làm việc ở bất kể bộ phận nào của Công ty bị phân biệt đối xử vì tôn giáo, 

đảng phái, dân tộc, tuổi tác, giới tính, tàn tật, hay tính trạng của quá khứ. 

Chính sách của Công ty là tạo cơ hội làm việc bình đẳng và tuyển dụng nhân viên 

trên một cơ sở duy nhất đó là khả năng và trình độ và chuẩn mực đạo đức đáp ứng nhu cầu 

công việc cần đảm đương. Công ty chỉ chọn những có năng lực và phù hợp nhất để đảm 

đương các cương vị làm việc thích hợp. 

Mọi nhân viên được tuyển dụng vào Công ty đều phải qua thời gian thử việc và thử 

thách. Mục đích của thời gian này là để nhân viên mới đánh giá xem họ có thật sự phù hợp 

và thích ứng với công việc cũng như cơ hội mà Công ty cung cấp hay không. Mặt khác, đây 

cũng là thời gian giúp cho cán bộ quản lý xem xét và đánh giá về năng lực, đạo đức, tác 

phong và khả năng hoà nhập của nhân viên mới trước khi có quyết định tiếp nhận chính 

thức. 

Chính sách của Công ty là mọi nhân viên trừ người làm vụ mùa ngắn hạn, đều phải 

có hợp đồng lao động theo quy định của Luật.  
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Chính sách lương 

Công ty trả lương trên cơ sở dựa vào các yếu tố bao gồm vị trí công việc, kiến thức 

và kỹ năng công việc đòi hỏi, mức độ cạnh tranh trên thị trường lao động và mức độ hoàn 

thành công việc của CBCNV. Dựa vào vị trí công việc, thang lương sẽ được xây dựng phù 

hợp. Vậy quyết định về toàn bộ chế độ lương thưởng phải tính đến điều kiện kinh tế và vị trí 

cạnh tranh cũng như chiến lược chung của Công ty. 

Việc đánh giá thành tích, kết quả của mỗi nhân viên phải được đánh giá thường 

xuyên bởi Giám đốc bộ phận/ Giám đốc chi nhánh. Đánh giá phải bằng văn bản và cập nhật 

vào hồ sơ. Công ty có thể có khoản trợ cấp thôi việc cho các nhân viên chấm dứt việc làm 

trong những hoàn cảnh và trường hợp giới hạn. Công ty sẽ xác định các điều khoản và điều 

kiện cho trợ cấp thôi việc và thông báo cho mọi nhân viên biết theo quy định của lụât pháp 

hiện hành. 

  Kế hoạch đào tạo 

Mọi nhân viên có hợp đồng lao động chính thức với Công ty đều có quyền được đào 

tạo. Công ty chú trọng đến đào tạo, huấn luyện và coi nhân viên là tài sản quý nhất của 

Công ty; tổ chức, hỗ trợ việc đào tạo và huấn luyện nhân viên. 

Hàng năm, Công ty tạo điều kiện cho CBCNV tham gia các khóa đào tào ngắn hạn 

mở tại khu vực và tại Công ty. 

Hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để người lao động phát huy khả năng trong học tập nâng 

cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ. 

Đào tạo và sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp với tình hình phát triển của Công ty 

nhằm gia tăng về chất. 

Giám đốc hành chính nhân sự theo dõi mọi diễn biến động trong qúa trình đào tạo, 

huấn luyện và phải cập nhật các thông tin thay đổi đó về đào tạo vào cơ sở dữ liệu và lưu trữ 

hồ sơ cho từng nhân viên để có thể theo dõi toàn bộ lịch sử làm việc, thành tích, kết quả 

huấn luyện, các khoá đào tạo đã qua … 

  Chính sách khen thưởng, phúc lợi 

Công tác đời sống đối với CBCNV Công ty luôn quan tâm, đảm bảo cho người lao 

động làm việc và thu nhập đúng với kết quả kinh doanh của Công ty, mức thu nhập bình 

quân một người/tháng đảm bảo. 

Công ty hàng năm đều tổ chức cho CBCNV đi tham quan du lịch, nghỉ mát, hàng 

tháng đều tổ chức sinh nhật cho những nhân viên sinh nhật trong tháng. 

Hàng năm, Công ty có chế độ nghỉ và nghỉ phép có lương cho nhân viên chính thức, 

làm cả ngày và làm một phần thời gian, theo quy định của Luật. 
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Trợ cấp khó khăn cho cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn thường xuyên, 

kịp thời, đúng đối tượng. Công ty đang thực hiện chương trình xây dựng quỹ từ thiện, quỹ 

xóa đói giảm nghèo, tạo kinh phí để chi cho công tác này hàng năm. 

Công tác BHXH, BHYT, Bảo hiểm tai nạn lao động Công ty luôn chấp hành đầy đủ 

100% thực hiện đúng chế độ chính sách đối với người lao động. 

7.2 Hội đồng quản trị 

7.2.1 Cơ cấu nhân sự 

Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị: 

1. Ông Nguyễn Đỗ Lăng    Chủ tịch HĐQT 

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình 

Dương 

2. Ông Nguyễn Mạnh Hào    Ủy viên HĐQT  

TGĐ Công ty CP Công nghệ Phần mềm Đà Nẵng 

Ủy viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương  

3. Ông Nguyễn Duy Khanh    Ủy viên HĐQT 

Chủ tịch HĐQT, Công ty Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ Quốc Tế 

Tổng Giám đốc, Công ty CP đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương 

4. Bà Huỳnh Thị Mai Dung    Ủy viên HĐQT 

Phó Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Quốc tế Cát Tường 

 5. . Ông Vũ Trọng Quân   Uỷ viên HĐQT 

7.2.2 Hoạt động trong năm 

Với tình hình kinh tế thị trường tài chính diễn biến bất thường gây nhiều khó khăn cho hoạt 

động của Công ty, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ kịp thời cho 

Ban điều hành thông qua ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động kinh 

doanh, tổ chức bộ máy và các vấn đề quan trọng khác trong phạm vi thẩm quyền của Hội 

đồng quản trị, phù hợp với cá quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật. 

Trong năm 2010, Hội đồng quản trị đã có 05 phiên họp quyết định các nội dung quan trọng 

sau: 

• Thông qua việc đưa cổ phiếu của Apec Securities giao dịch trên sàn Giao dịch chứng 

khoán Hà Nội. 

• Thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty lên 390 tỷ đồng. 

• Thông qua việc thành lập Chi Nhánh Đà Nẵng và Chi Nhánh Vinh; Phê duyệt ngân 

sách đầu tư hệ thống công nghệ thông tin; 
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•  Thông qua việc thay đổi điểm trụ sở chính và kí kết hợp đồng thuê địa điểm mới tại 

14 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

• Thông qua việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy; Thống nhất thời gian và nội dung 

đại hội cổ đông thường niên. 

 

7.3 Ban Kiểm Soát 

7.3.1 Cơ cấu nhân sự 

Hiện tại số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên. 

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát 

1. Ông Hồ Xuân Vinh    Trưởng Ban kiểm soát 

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải   Thành viên Ban kiểm soát 

3. Bà Nguyễn Hoài Giang   Thành viên Ban kiểm soát 

 

7.3.2 Hoạt động trong năm 

Trong năm 2010, với nhiệm vụ được qui định tại Điều lệ công ty, Ban kiểm soát Công 

ty CPCK Châu Á – Thái Bình Dương tham gia giám sát và đề xuất các vấn đề liên 

quan đến hoạt động Công ty cụ thể như: 

• Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 

2011. 

• Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010. 

• Xem xét tính minh bạch và kịp thời của quá trình công bố thông tin nhằm đảm bảo 

quyền lợi cho các nhà đầu tư và cổ đông. 

• Giám sát việc thực hiện đúng các Quy chế, qui định của Công ty. 

8. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG 

8.1 Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho HĐQT và Ban KS  

 Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2010 là 

648 triệu đồng. 
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8.2. Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT 

Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của tổ 

chức phát hành: 

Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo tại Điều 9, khoản d, Nghị định 

14/2007/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 19/01/2007 về việc nắm giữ chứng 

khoán của cổ đông là thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng 

sau khi cổ phiếu được niêm yết là  8.567.760 cổ phiếu.   

 

Danh sách cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng kể từ ngày 19/04/2010 như sau: 

Stt Họ và tên Chức danh SL CK sở hữu 

(cổ phần) 

SL CK hạn chế 

chuyển nhượng 

trong 6 tháng 

SLCK hạn chế 

chuyển nhượng 

trong vòng 1 năm 

1 Nguyễn Đỗ Lăng Chủ tịch HĐQT– TGĐ 6.923.900 6.923.900 3.461.950

2 Nguyễn Mạnh Hào Ủy viên HĐQT  110.000 110.000 55.000

3 Nguyễn Duy Khanh Ủy viên HĐQT 507.000 507.000 253.500

4 Huỳnh Thị Mai Dung Ủy viên HĐQT 1.020.000 1.020.000 510.000

5 Vũ Trọng Quân Uỷ viên HĐQT 0 0 0

6 Hồ Xuân Vinh Trưởng BKS 1.860 1.860 930

7 Nguyễn Thị Thanh Hải Thành viên BKS 0 0 0

8 Nguyễn Hoài Giang Thành viên BKS 0 0 0

 Tổng cộng  8.562.760 8.562.760 4.281.080

Trong năm 2010, Công ty có sự thay đổi thành viên HĐQT và BKS như sau: 

- Ông Vũ Trọng Quân được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT thay cho ông Lưu Thanh Bình 

theo Nghị quyết số 83 /2010 /NQ- ĐHĐCĐ ngày 03/04/2010. 

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hải được bổ nhiệm làm thành viên BKS thay cho bà Nguyễn Thị 

Mai Hương theo Nghị quyết sô 83 /2010 /NQ- ĐHĐCĐ ngày 03/04/2010. 

8.3. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn  

8.3.1. Cổ đông/thành viên góp vốn trong nước 
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Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty, Danh sách cổ đông 

sang lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ. 

 

Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 14/09/2010: 

Nguồn: Danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương do Trung tâm 

Lưu ký Chứng khoán cấp ngày 14/09/2010 

STT Cổ đông 
Số lượng 

cổ đông 

Số lượng cổ 

phần 

Giá trị cổ phần 

(đồng) 
Tỷ lệ 

I Cổ đông trong nước 3.369.920 33.699.200.000 

 Tổ chức trong nước 17   5.308.050 53.080.500.000 13,61%

 Cá nhân trong nước 2.165 33.577.050 335.770.500.000 86,1%

II Cổ đông nước ngoài 114.900 1.149.000.000 

 Tổ chức nước ngoài 1 1.200 12.000.000 0

 Cá nhân nước ngoài 16 113.700 1.137.000.000 0,29%

 Tổng cộng 2.199 39.000.000 390.000.000.000 100 %

 
Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại 14/09/2010 

STT Họ và tên 
CMND/ 

ĐKKD 
Địa chỉ Cổ phần 

Tỷ lệ 

(%) 

1 
Ngân hàng TMCP 

Hàng Hải 
0103008429 Số 44 Nguyễn Du, Hà Nội 1.980.000 5,08% 

2 Nguyễn Đỗ Lăng 011670398 
10-B3 Tập thể Đại học 

KTQD, Hà Nội 
6.923.900 17,75% 

 Tổng cộng   8.903.900 22,83%

Nguồn: Danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương do Trung tâm 

Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp ngày 14/09/2011 

 
Danh sách cổ đông sáng lập của Công ty 

Theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 0102015146 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp 

ngày 21/12/2006, số cổ phần của cổ đông sáng lập như sau: 

 32
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STT Họ và tên 
Số lượng 

Cổ phần 

Tỷ lệ (%) 

Theo ĐKKD 

1 Ngân hàng TMCP Hàng Hải 660.000 11,00% 

2 Nguyễn Đỗ Lăng 1.080.000 18,00% 

3 Nguyễn Anh Tú 1.080.000 18,00% 

4 Nguyễn Duy Khanh 1.080.000 18,00% 

5 Dương Song Hà 1.080.000 18,00% 

6 Hà Ngọc Anh 1.020.000 17,00% 

 Tổng cộng 6.000.000 100,00% 

 

8.3.2 Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài 

 Theo Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ, kể 

từ ngày 01/06/2009, nhà đầu tư nước ngoài mua, bán chứng khoán trên thị trường chứng 

khoán Việt Nam được nắm giữ: 

-   Đối với cổ phiếu: tối đa 49% tổng số cổ phiếu của công ty cổ phần đại chúng.Trường 

hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác thì áp dụng theo quy định của pháp luật 

chuyên ngành.  

 -   Đối với chứng chỉ quỹ đầu tư đại chúng: tối đa 49% tổng số chứng chỉ quỹ đầu tư của 

một quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng. 

 -   Đối với công ty đầu tư chứng khoán đại chúng: tối đa 49% vốn điều lệ của một công 

ty đầu tư chứng khoán đại chúng. 

  Tỷ lệ nắm giữ của cổ đông nước ngoài hiện tại của Công ty là: 0.29% (tương ứng 

với 113.700 cổ phần) 
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