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CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN 
SÀI GÒN-HÀ NỘI 

---------------- 

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------------- 
Hà Nội, ngày 26  tháng 4 năm 2017 

 
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG 

NHIỆM KỲ 2012-2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT 
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SHS 
 
Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) quy định tại Điều lệ Tổ chức 

và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội (SHS); 
Căn cứ vào Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban Kiểm soát đã đựợc Chủ tịch 

HĐQT phê duyệt ngày 15/6/2011; 
Thay mặt Ban Kiểm soát tôi xin báo cáo đánh giá công tác nhiệm kỳ 2012-2017 của 

BKS trước Đại hội với các nội dung sau: 

I. TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2012-2017: 
1. Nhân sự của Ban Kiểm soát:  

BKS có 3 thành viên 1 thành viên chuyên trách và 2 thành viên không chuyên trách. 
Trong nhiệm kỳ 2012-2017 đã bổ xung thay thế 1 thành viên BKS cụ thể: 
- Bà Phạm Thị Bích Hồng  : Trưởng ban : làm việc chuyên trách 
- Ông Vũ Đức Trung         :  Thành viên : làm việc không chuyên trách 
- Bà Lương Thị Lựu            : Thành viên  làm việc không chuyên trách(Bổ nhiệm 

ngày 27/4/2015) 
- Ông Lương Đức Chính  : Thành viên làm việc không chuyên trách(miễn nhiệm 

ngày 25/9/2014) 
Các thành viên Ban kiểm soát đều có trình độ, kinh nghiêm thực tế lâu năm,có 

chuyên môn về kế toán, kiểm toán và chứng khoán. 
2. Hoạt động của BKS: 

Trong nhiệm kỳ 2012-2017 BKS đã thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ của 
ĐHĐCĐ giao, bao gồm các công việc chủ yếu sau: 
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết HĐQT, giám sát 

việc tuân thủ điều lệ Công ty. 
- Thực hiện giám sát HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong quản lý và điều hành Công 

ty. 
- Thực hiện việc thẩm định báo cáo tài chính các năm 2012-2016; Kiểm tra, đánh giá 

tình hình kinh doanh, tài chính theo quí, 6 tháng, năm; Kiểm tra việc tuân thủ một 
số Qui trình nghiệp vụ,Qui định nội bộ trong Công ty. 

- Tham gia Đại hội đồng thường niên của Công ty nhiệm kỳ 2012-2017. 
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- Tham gia các phiên họp định kỳ và bất thường của HĐQT. 
- Đề xuất với HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo 

Tài chính hàng năm theo qui định. 
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ cúa BKS theo qui đinh. 
- Các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của BKS. 

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, BKS không nhận được bất cứ yêu cầu nào của Cổ đông 
hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động của 
Công ty, về việc điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc. 

II. KẾT QUẢ KINH DOANH NHIỆM KỲ 2012-2017:                       

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (DẠNG RÚT GỌN) 

                                                                                     Đơn vị: triệu đồng 

TT CHỈ TIÊU 2012 2013 2014 2015 2016 

I Tổng cộng tài sản 1.491.587 1.922.648 3.172.969 2.875.615 3.314.378 

1 Tiền và các khoản tương đương tiền 739.501 892.686 1.603.563 340.163 361.553 

2 Các khoản ĐTCK ngắn hạn và ĐT 
ngắn hạn khác 218.740 252.296 687.665 1.159.264 650.958 

3 Các khoản phải thu ngắn hạn 456.329 704.926 834.205 1.345.663 2.259.947 
4 Hàng tồn kho 108 97 120 146 140 
5 Tài sản ngắn hạn khác 13.474 13.574 21.518 15.674 23.394 
6 Tài sản cố định 10.826 6.120 5.342 2.299 3.521 
7 Các khoản ĐT tài chính dài hạn 45.000 45.600 10.692   
8 Tài sản dài hạn khác 7.609 7.349 9.864 12.406 14.864 
II Tổng cộng nguồn vốn 1.491.587 1.922.648 3.172.969 2.875.615 3.314.378 
1 Nợ ngắn hạn 717.479 1.136.919 2.265.146 1.253.837 1.259.544 
2 Nợ dài hạn 25 25 25 593.881 941.347 
3 Vốn chủ sở hữu 774.083 785.704 907.798 1.027.896 1.113.486 

 
BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 2012-2016 

STT CHỈ TIÊU 
 2012   2013   2014   2015  2016 

1 
Doanh thu kinh doanh chứng 
khoán 365.883 134.985 399.777 518.759 565.951 

  Doanh thu MGCK cho người đầu tư 21.222 25.016 95.025 115.222 115.653 

  
Doanh thu hoạt động đầu tư CK, góp 
vốn 273.264 50.837 168.444 181.875 181.706 

  
Doanh thu bảo lãnh, đại lý phát hành 
CK  5.953  4.810  

  Doanh thu dai lý PHCK   188 540 535 

  Doanh thu họat động tư vấn 2.617 7.204 7.639 8.764 5.184 

  Doanh thu lưu ký CK 1.358 2.750 4.058 7.101 9.287 

  
Doanh thu họat động ủy thác đấu giá 15 5 36 1.066 726 
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Doanh thu khác(thu laĩ tiền gủi và 
dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư) 67.407 43.220 124.386 199.381 252.860 

2 Các khoản giảm trừ doanh thu 101 1.009    
3 Doanh thu thuần 365.782 133.976 399.777 518.759 565.951 

4 Chi phí họat động kinh doanh 206.311 87.919 202 796 368.466 443.995 

5 Lợi nhuận gộp 159.471 46.057 196.981 150.293 121.956 

6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 128.939 34.299 74 950 31.829 35.409 

7 
Lợi nhận thuần từ họat động KD 
CK 30.532 11.758 122.031 118.464 86.547 

8 Thu nhập khác 259 65 69 75 46 

9 Chi phí khác - 202 6 301 3 

10 Lợi nhuận khác 259 (137) 63 (226) 43 

11 Tổng lợi nhuận trước thuế 30.791 11.621 122.094 118.238 86.590 

12 Chi phí thuế TNDN hiện hành   -   
13 Tổng lợi nhuận sau thuế 30.791 11.621 122.094 118.238 86.590 

 
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐÃ THỰC HIỆN 

 

ST
T Các chỉ tiêu chủ yếu ĐVT 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Doanh thu VNĐ 366.041 134.040 399.846 518.834 565.996 
2 Tổng chi phí VNĐ 335.250 122.419 277.752 400.596 479.406 
3 Lợi nhuận sau thuế VNĐ 30.791 11.621 122.094 118.238 86.890 
4 Lợi nhuận sau thuế/DT (ROS) % 8.41 8.67 30.54 22.79 15.03 

5 Lợi nhuận sau thuế/TTS 
(ROA) % 2.06 0.60 3.85 4.11 2.61 

6 Lợi nhuận sau thuế/VCSH 
(ROE) % 3.98 1.48 13.45 11.50 7.78 

7 Lợi nhuận sau thuế/VDL % 3.08 1.16 12.21 11.82 8.66 
8 Lãi cơ bản trên cổ phiếu VNĐ 308 116 1.223 1.183 796 

 
Nhận xét:  

Qua bảng tổng kết hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2012-2017 cho thấy Tổng tài 
sản, doanh thu và lợi nhuận của SHS có sự phát triển vượt trôi. Hoạt đông kinh doanh đã 
bứt  phá mạnh vào năm 2014. Năm 2014 tổng tài sản đạt 3.172 tỷ đồng tăng 1.250 tỷ 
đồng và gấp 1,6 lần so với năm 2013. Doanh thu năm 2014 đạt 400 tỷ đồng tăng 265 tỷ 
đồng và gấp 2,98 lần so với năm 2013. Lợi nhuận năm 2014 đạt 122 tỷ tăng 111 tỷ 
gấp10,5lần so với năm 2013. Doanh thu môi giới năm 2014 gấp 3,8 lần so với năm 2013. 
Năm 2014 lần đầu tiên SHS được lọt vào TOP 10 các Công ty chứng khoán có thị phần 
môi giới lớp nhất trên thị trường Chứng khoán. 

Các năm 2015, 2016 hoạt động của SHS tiếp tục có sự tăng trưởng tốt, kinh doanh 
có lãi thể hiện qua chỉ tiêu tổng tài sản, doanh thu và lợi nhuận.. Năm 2015 lần đầu tiên 
SHS đã lọt vào TOP 5 các công ty Chứng khoán có thị thần môi giới lớn nhất và tiếp tục 
giữ vị trí TOP 5 trong năm 2016. Năm 2015 SHS cũng chính thức xóa hết lỗ lũy kế và 
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năm 2016 dự kiến chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt với tỷ trình Đại hội là 8%. 

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH 
NHIỆM KỲ 2012-2017  
Qua kiểm tra, giám sát BKS đánh giá HĐQT, Ban Giám đốc đã hoạt động đúng 

chức năng, nhiệm vụ, đúng Quy chế phù hợp với luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức 
và hoạt động của Công ty.  
1. Hoạt động của HĐQT: 
- Trong nhiệm kỳ 2012-2017 có 6 lần miễn nhiệm các thành viên HĐQT và 4 lần bổ 

nhiệm bổ xung các thành viên HĐQT. 
- HĐQT đã thành lập các Tiểu ban giúp việc cho HĐQT như: Tiểu ban Quản trị và 

chính sách phát triển, Tiểu ban nhân sự và lương thưởng, Tiểu ban quản trị rủi ro và 
tài chính, Tiểu ban kiểm toán nội bộ. Các thành viên HĐQT đã được phân công phụ 
trách trên các mảng hoạt động của Công ty.  

- Trong suốt nhiệm kỳ 2012-2017,  HĐQT đã tổ chức họp 37 lần thông qua hình thức tập 
trung và lấy ý kiến bằng văn bản.  HĐQT đã ban hành 7 Nghị quyết, 139 Quyết định và 
phê duyệt 95 Tờ trình của Ban Tổng Giám đốc liên quan đến hoạt động của Công ty 
như : Bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017, phân 
công các mảng công việc cho từng thành viên HĐQT, thông qua việc bầu bổ sung 
và miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS, bầu thay thế chức vụ Tổng Giám đốc Công 
ty, thay đổi địa điểm  chi nhánh TPHCM, sửa đổi điều lệ, thành lập trung tâm Môi 
giới Chứng khoán, thông qua kế hoạch SXKD quí và 6 tháng, năm, Quyết định 
thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT, ban hành các Quy định về Hệ 
thống quản trị rủi ro của Công ty, quyết định bán cổ phiếu quỹ, các quyết định bổ 
nhiệm các nhân sự cao cấp thuộc thẩm quyền HĐQT….  

- HĐQT trực tiếp chỉ đạo thường xuyên Ban Lãnh đạo Công ty trên các mặt hoạt động 
kinh doanh, đưa ra chủ trương, quyết sách kịp thời phù hợp với từng giai đoạn phát 
triển của Công ty. 

2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:  
- Trong nhiệm kỳ 2012-2017 có 1 lần thay đổi Tổng Giám đốc vào năm 2014. Hiện 

nay Ban Tổng Giám đốc có 3 thành viên (Tổng Giám đốc và 2 Phó Tổng Giám 
đốc). Ban Tổng Giám đốc đã có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. 
Từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng theo nhiệm vụ được 
phân công.  

- Ban Tổng Giám đốc đã không ngừng đổi mới cách thức điều hành, chủ động triển 
khai kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm khách hàng, mở rộng mạng lưới, triển khai thực 
hiện nghiêm túc các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với 
nhà nước, với cổ đông và chăm lo đời sống của người lao động. 

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tái cấu trúc các phòng ban tại Hội sở và Chi 
nhánh, đã thực hiện nhiều biện pháp để tăng doanh thu và quản lý chi phí;  

- Công tác quản trị rủi ro cũng được tăng cường trong hoạt động môi giới, đầu tư  và 
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dịch vụ tài chính…nên đã giảm thiểu được rủi ro cho Công ty. 
3. Sự phối hợp hoạt động giữ BKS và HĐQT, Ban TGĐ: 
 Trong suốt nhiệm kỳ 2012-2017, BKS đã được cung cấp đầy đủ, kịp thời các Nghị 
quyết, Quyết định của HĐQT và Tổng Giám đốc theo đúng diễn biến hoạt động của 
Công ty. BKS đã duy trì được mối quan hệ công tác, sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, 
Ban Tổng Giám đốc và cán bộ nhân viên trong Công ty, được tạo điều kiện thuận lợi thực 
hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát.   

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BKS NHIỆM KỲ 2017-2022:  
- Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của BKS qui định tại điều lệ Công ty và 

Pháp luật Nhà nước. 
- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ theo qui định. 
- BKS tiếp tục duy trì phối hợp tốt với HĐQT,Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban 

trong Công ty để công tác kiểm tra kiểm soát được tốt hơn. 
Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS trong nhiệm kỳ 2012-2017, BKS xin cảm 

ơn sự ủng hộ của Quí vị cổ đông, HĐQT, Ban TGĐ, các phòng ban chức năng trong 
Công ty tạo mọi điều kiện tốt nhất để BKS hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua.  

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp và chúc các cổ đông sáng suốt lựa chọn các 
thành viên HĐQT và BKS cho nhiêm kỳ mới vì sự phát triển ngày càng lớn mạnh và bền 
vững của SHS. 

Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. 
Trân trọng cảm ơn. 

 

                               TM. BAN KIỂM SOÁT 
                                      TRƯỞNG BAN 
 
 
 
 
                            PHẠM THỊ BÍCH HỒNG 
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