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Phụ lục số II 

   BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) 

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN Á ÂU 

NĂM 2014 

 

I. Thông tin chung 

 

1. Thông tin khái quát 

 Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Á Âu 

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 75/GP – UBCK cấp ngày 29/12/2007. 

 Vốn điều lệ: 35.000.000.000 VNĐ 

 Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 25.974.826.446 VNĐ 

 Địa chỉ: 63 – 65 Điện Biên Phủ - P.15 – Q. Bình Thạnh – Tp.HCM 

 Số điện thoại: 08. 6 258 3306 

 Số fax: 08. 6 258 3310 

 Website: http://www.aas.com.vn 

 Mã cổ phiếu: chưa niêm yết. 

 

2. Quá trình hình thành và phát triển 

2.1 . Quá trình hình thành và phát triển: 

Năm 2007: 

- Ngày 27/12/2007, AAS được thành lập theo Quyết định số 75/GP-UBCK của Ủy ban 

chứng khoán Nhà nước cấp,  

- Vốn điều lệ ban đầu là 35 tỷ đồng.  

- AAS hoạt động với các nghiệp vụ: Môi giới Chứng khoán, Tư vấn Đầu tư Chứng khoán, 

Lưu ký Chứng khoán. 

- Trụ sở chính tại 137 Lê Quang Định – P.14-Q.Bình Thạnh – Tp.HCM. 

Năm 2012: 

- 9/1/2012 Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Chung làm Tổng giám đốc thay Ông Trần Đức Lợi 

- Tháng 9/2012, AAS tiến hành chuyển đổi trụ sở chính từ 137 Lê Quang Định – P.14-

Q.Bình Thạnh sang Lầu 3, tòa nhà 63-65 Điện Biên Phủ - P.15-Q.Bình Thạnh – HCM. 

 Năm 2014 : 

 

- 14/10/2014 UBCKNN đưa và diện kiểm soát đặc biệt do bị kiểm toán không cho ý kiến 

một số nội dung trong Báo cáo tài chính 6 tháng 2014

http://www.aas.com.vn/
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2.2. Các sự kiện khác: 

- Năm 2008 ông Thái Văn Thấu thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản trị, thay vào đó là 

ông Phạm Thu. 

- Bổ nhiệm ông Trần Đức Lợi lên nắm Quyền Tổng Giám Đốc thay cho TGĐ cũ là bà Thái Thị 

Thanh Thủy. 

- Tháng 01/2012, Hội Đồng Quản Trị bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Chung lên làm Tổng Giám 

Đốc thay cho Ông Trần Đức Lợi  

- Ngày 18/06/2012 Bà Lê Đông Thảo được bầu là Kế toán trưởng thay cho Bà Hoàng Thị 

Hương. 

- Tháng 4/2013 AAS áp dụng hình thức quản lý tài khoản tiền gửi giao dịch chứng khoán cho 

khách hàng độc lập tại ACB. 

- Ngày 30/09/2013 Ông Huỳnh Chí Tâm được bổ nhiệm Kế toán trưởng thay cho Bà Lê Đông 

Thảo. 

- Tháng 1/2014 kết nối hệ thống tài khoản cá nhân độc lập với BIDV CN Nam kỳ khởi nghĩa 

- Tháng 4/2014 tổ chức Đại hội cổ đông năm 2013 

 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

- Ngành nghề kinh doanh:  

+ Môi giới chứng khoán. 

+ Tư vấn đầu tư chứng khoán. 

+ Lưu ký chứng khoán. 

+ Tư vấn tài chính doanh nghiệp 

- Địa bàn kinh doanh:   

+ Trụ sở: lầu 3 tòa nhà Saigonres số 63 - 65 Điện Biên Phủ - P.15 – Q. Bình Thạnh – 

Tp.HCM. 

 

       4.  Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:  

- Mô hình quản trị: Công ty Cổ phần 

- Cơ cấu bộ máy quản lý: 
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Hội Đồng Quản Trị 

Phòng 

Giao 

Dịch 

Tổng Giám Đốc 

Ban Kiểm Soát 

Kiểm soát nội 

bộ 

Khối Kinh 

doanh 

Khối Tư vấn 

TCDN 

Phòng Kế 

toán 

Phòng 

HCNS 

Phòng IT 

Phòng Phát triển 

KH 

Phòng 

Môi 

Giới 
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- Công ty con, công ty liên kết: không có. 

      5. Định hướng phát triển: 

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 2015:  

Năm 2015, Công ty sẽ tiếp tục tập trung phát triển các tiện ích phục vụ nhà đầu 

tư trên hệ thống giao dịch Onlien và đa phương tiện.. Khai thác các kênh tiếp cận và phát 

triển khách hàng bằng công nghê mới trên Internet . 

Song song đó, trong trường hợp có đối tác thích hợp, AAS sẽ lựa chọn mô hình và 

đối tác phụ hợp để sáp nhập. 

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn.: Năm 2015 AAS có kế hoạch  tăng 

vốn điều lệ bằng hình thức phát hành bổ sung cho các nhà đầu tư hiện hữu để bổ sung 

thêm vốn cho hoạt động, giải quyết các yêu cầu về tỷ lệ an toàn tài chính theo quy định.. 

- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: Công 

ty đã thực hiện đầy đủ các đóng góp cho địa phương về môi trường, xã hội và cộng đồng. 

 

      6. Các rủi ro: 

Công ty đã tiến hành thực hiện việc xây dựng chính sách và hệ thống quản trị rủi ro cho 

Công ty theo yêu cầu UBCK NN về việc thực thi chính sách quản trị rủi ro đối với các Công ty 

Chứng Khoán. 

          Tổng quan về công tác thực hiện quản trị rủi ra tại Công ty chứng khoán Á Âu: 

- Quy trình quản trị rủi ro 

- Bộ phận kiểm soát nội bộ 

- Quản lý rủi ro bằng hệ thống giao dịch 

 

II. Tình hình hoạt động trong năm 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Năm 2014 doanh thu giao dịch đạt 6.137.622.730 đồng, bằng 486.93 % so với năm 2013 Lợi 

nhuận sau thuế là  - 3.525.982.477 đồng .So với kế hoạch  kinh doanh đầu năm, tổng doanh thu 

chỉ đạt 43.85%, 

2. Tổ chức và nhân sự  

 

Danh sách HĐQT, BKS, Ban điều hành và tỉ lệ sở hữu cổ phần: 
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 Số lượng cán bộ, nhân viên: 

 Tổng số cán bộ nhân viên tính đến thời điểm 31/12/2014 là: 11 người. 

- Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách với người lao động: 

- Chính sách trả lương: Đới với bộ phận gián tiếp, AAS áp dụng trả lương theo các 

cấp bậc, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng bộ phận - phòng ban. Trong năm 2014 

mức lương của các CB – CNV của công ty trung bình đạt trên 7.5 triệu đồng/ tháng.  

- Đối với bộ phân Nhân viên Môi Giới sẽ áp dụng tính lương theo doanh để khuyến 

khích tăng hoạt động Môi giới cho Công ty. 

- Chính sách phúc lợi:. Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người 

lao động. Công ty còn đảm bảo các chế độ phúc lợi khác theo quy định như: chế độ 

phép năm, chế độ thai sản, chế độ nghỉ phép có hưởng lương… 

 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

Đến 31/12/2014, Công ty có hai đầu tư như sau: 

 

Nội dung đầu tư Số lượng Giá trị ghi sổ 

Chứng khoán sẵn sang để bán 336.000 3.360.000.000 

Góp vốn tăng vốn điều lệ - 5.734.000.000 

- Chứng khoán sẵn sàng để bán : là cổ phiếu của Công ty Tư vấn và đầu tư Tâm Anh 

chưa được niêm yết trên thị trường chứng khoán, được Công ty nắm giứ nhằm mục 

đích sẵn sàng để bán. 

Họ và Tên 
Tỉ lệ cổ 

phần  
Diễn giải 

Công ty cổ phần địa ốc Sài gòn 

Đại diện Ông: Phạm Thu 

Chủ Tịch HĐQT 

39.43% 
Là cổ đông sáng lập AAS, AAS là doanh 

nghiệp liên kết với Cty CP Địa ốc Sài gòn 

Ông: Trần Đức Lợi 

Phó Chủ tịch HĐQT 

18.57% 
Là cổ đông sáng lập 

Ông Thái Văn Thấu 

Thành viên HĐQT 
2.00% Thành viên HĐQT độc lập 

Ông: Nguyễn Thành Chung 

Ủy viên HĐQT - TGĐ 
20.00% Là Tổng Giám đốc đều hành AAS 

Bà Hoàng Thị Hương 

Ban Kiểm soát 
0 Được bầu ngày 18/06 /2012 

Bà Lê Đông Thảo 

Kế toán trưởng 
0 Từ 18/06 /2012 đến 30/9/2013 

Ông Huỳnh Chí Tâm 

Kế toán trưởng 
0 Được bổ nhiệm ngày 30/09/2013 
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- Vốn góp nắm giữ đến ngày đáo hạn: là một phần vốn góp vào Công ty TNHH Bất 

động sản Công Minh được AAS nắm giữ đến thời điểm hoàn tất góp vốn theo quy 

định của hợp đồng số 09/2012/HDDT – AAS ngày 20/06/2012 và hợp đồng số 

01/2013/HDDT-AAS ngày 29/11/2013. 

4. Tình hình tài chính 

4.1 Tình hình tài chính: 

DV tính đồng 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2013 % tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản 
         32,266,953,277      34,305,764,024  -5.94% 

Doanh thu thuần 6,137,622,730         1,300,727,707  371.86% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 
(2,356,076,807)      (3,858,954,461) -38.95% 

Lợi nhuận khác            (1,169,905,670)                              -    #DIV/0! 

Lợi nhuận trước thuế 
          (3,525,982,477)      (3,858,954,461) -8.63% 

Lợi nhuận sau thuế 
          (3,525,982,477)      (3,858,954,461) -8.63% 

 

 

4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

 

 

Các chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2012 Ghi chú 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

 Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

TSLĐ/Nợ ngắn hạn 

 Hệ số thanh toán nhanh: 

TSLĐ - Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

 

 

3.97 

 

3.97 

 

 

4.50 

 

4.50 

 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

 Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

 Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

 

0.24 

0.32 

 

0.21 

0.27 

 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

 Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán     

 

 

0.00 

 

 

0.00 
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Hàng tồn kho bình quân 

 Doanh thu thuần/Tổng tài sản  

 

0.04 

 

0.04 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh 

thu  thuần 

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn 

chủ sở hữu  

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng 

tài sản 

 Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động 

kinh doanh/Doanh thu thuần 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: 

- Cổ phần: Với vốn điều lệ như hiện nay thì số lượng cổ phần của Công ty là 

3.500.000 cổ phần. 

- Cơ cấu cổ đông theo tỉ lệ nắm giữ: 

 

Cổ đông Tỉ lệ 

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn 39.43% 

Ông Trần Đức Lợi 18.57% 

Ông Nguyễn Thành Chung 20.00% 

Các cổ đông khác là các cá nhân  22% 

Tổng cộng 100% 

 

- Cơ cấu cổ đông theo địa lý:  

 

Cổ đông Tỉ lệ 

Trong nước 

Cá nhân 

Tổ chức 

96.11% 

56.68 % 

39.43 % 

Nước ngoài 

Cá nhân 

Tổ chức 

3.89% 

3.89% 

0 

Tổng cộng 100% 

 

- Cơ cấu cổ đông theo tỉ lệ sở hữu của cổ đông lớn, cổ đông nhỏ: 

Cổ đông Số lượng cổ đông Số lượng cổ phần Tỉ lệ 

Cố đông nắm giữ dưới 1% 5 101.763 2.91% 
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Cố đông nắm giữ từ 1% đến 5% 4 284.905 8.14% 

Cố đông nắm giữ trên 5% 4 3.113.334 88.95% 

Tổng cộng 13 3.500.000 100% 

 

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:   

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 

Trong năm 2014: AAS đã tích cực kiểm soát rủi ro, giảm bớt chi phí , đẩy mạnh tăng doanh 

thu.Tuy nhiên do tình hình thị trường không thuận lợi, đặc biệt bị ảnh hưỡng bởi các đợt 

khủng hoảng về Biển đông giữa năm và giá dầu hỏa giảm cuối năm, nên doanh thu của công 

ty không đạt kế hoạch. Ngoài ra, do không có nguồn cho vay ứng trước từ ngân hàng nên chi 

phí hoạt động cao và không hỗ trợ được khách hàng . 

 Về hệ thống giao dịch: những tiến bộ công ty đã tiến hành kết nối hệ thống phần mềm với 

BIDV để tách bạch tài khoản tiền gởi của khách hàng. 

2. Tình hình tài chính 

a)  Tình hình tài sản: 

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2014 là 32,266,953,277 đồng, tương ứng 

giảm 5.94 % so với ngày 31/12/2013.  

b) Tình hình nợ phải trả: 

Đến cuối năm 2013, nợ phải trả của Công ty là 10.315.123.513 đồng. Trong đó,khoản 

phải trả cho hoạt động giao dịch chứng khoán là 4,7 tỉ đồng, phải trả phải nộp khác là 2.3 

tỷ và vay, nợ ngắn hạn là 3 tỷ . 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:  

Thực hiện tách bạch tài khoản khách hàng theo quy định thông qua hệ thống tài khỏan 

độc lập tại BIDV 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:  

Tăng vốn từ các cổ động hiện hữu hoặc sáp nhập, hợp nhất với công ty chứng khoán 

khác. 

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:  

Chưa kiểm toán. 

6. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty: 

Trong năm 2014, HĐQT đã chỉ đạo, định hướng và kiểm soát mọi hoạt động của Công ty 

trong việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT. 

Các hoạt động của Công ty được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và các quy 

định của thị trường Chứng Khoán. 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty: 

Tuy không đạt được kế hoạt đề ra trong năm 2014 nhưng HĐQT vẫn đánh giá cao những 

cố gắng của Ban Giám đốc công ty trong việc duy trình bộ máy hoạt động ổn định và 

những thay đổi có chiều hướng tích cực để duy trì và vượt qua giai đoạn khó khăn chung. 

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị: 

HĐQT sẽ tăng cường công tác giám sát các hoạt động của Công ty thông qua các quy chế 

quản trị công ty, chính sách quản trị rủi ro và việc định hướng kinh doanh của Ban Giám 
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đốc. HĐQT quyết tâm duy trì bộ máy hoạt động ổn định và hiệu quả hơn trong thời gian 

tới. 

IV. Quản trị công ty  

1. Hội đồng quản trị 

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:  

 

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị:  

Trong năm 2014, HĐQT đã tổ chức đầy đủ cuộc họp định kỳ, tổ chức thành công đại hội 

đồng cổ đông năm 2013, phê duyệt kế hoạch đầu tư, giao nhiệm vụ cho nhân viên tìm 

kiến cơ hội đầu tư cho Công ty. 

HĐQT đã ban hành tất cả 04 Nghị quyết của HĐQT với nội dung sau:  

 
Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 

01 01/2014/NQ-HĐQT 28/02/2014 Thông qua kế hoạch KD năm 2014, cam kết cho 

AAS vay 10 tỷ đồng cho kế hoạch KD năm 2014. 

02 02/2014/NQ-HĐQT 05/04/2014 Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2013 vào 20/4/2014 

    

    

 

c) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: không có. 

2. Ban Kiểm soát 

Trưởng Ban Kiểm Soát - Bà Hoàng Thị Hương  

Hoạt động của Ban kiểm soát: 

- Tham gia các cuộc hợp của Hội đồng Quản trị Cng ty. 

- Thực hiện kiểm tra, kiểm soát định kỳ tình hình chấp hành nghị quyết của Hội đồng 

cổ đông, tình hình kinh doanh và tài chính của công ty. 

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của BKS được HĐQT thông qua.  

1. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và 

Ban kiểm soát 

a) Tạm ứng thù lao HĐQT và BKS 

- Thù lao của HĐQT:      72.000.000 VNĐ 

Họ và Tên 
Tỉ lệ cổ 

phần  
Diễn giải 

Công ty cổ phần địa ốc Sài gòn 

Đại diện Ông: Phạm Thu 

Chủ Tịch HĐQT 

39.43% 
Là cổ đông sáng lập AAS, AAS là doanh 

nghiệp liên kết với Cty CP Địa ốc Sài gòn 

Ông: Trần Đức Lợi 

Phó Chủ tịch HĐQT 

18.57% 
Là cổ đông sáng lập 

Ông Thái Văn Thấu 

Thành viên HĐQT 
2.00% Thành viên HĐQT độc lập 
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( thù lao HĐQT tạm thời chưa chi) 

- Thù Lao của Ban Kiểm Soát:    24.000.000 VNĐ 

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:    Không 

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có. 

d)  Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty luôn tuân thủ đúng các quy 

định. 

 

V. Báo cáo tài chính 

1. Báo cáo Tài chính năm 2013 (Xem tài liệu đính kèm) 

 

 

                                                          TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2015 
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