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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG 
KHOÁN BẢO MINH 

Số:        /2011-BMSC/BKS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tp Hồ Chí Minh, ngày … tháng…  năm 2011 

 

TỜ TRÌNH  

ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 

 

Căn cứ: 
- Luật Doanh nghiệp Số 60/2005/QH10 ñược Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam 

thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ñược Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam 

thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 
- ðiều lệ Tổ chức và Hoạt ñộng của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh ñã 

ñược ðại hội ñồng Cổ ñông của Công ty chứng khoán Bảo Minh thông qua ngày 26 
tháng 10 năm 2007. 

 
Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh trình ðại hội ðồng Cổ 

ñông thảo luận và biểu quyết thông qua: 

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 như sau :  

1./ Về kết quả kinh doanh :  
- Doanh thu  hoat ñộng kinh doanh chứng khoán :  40.891.116.681 ñ  

o Doanh thu hoạt ñộng môi giới :  2.102.406.457 ñ 
o Doanh thu hoạt ñộng ñầu tư ck, góp vốn :  21.108.568.132 ñ 

o Doanh thu ñại lý phát hành ck :  80.528.610 ñ 
o Doanh thu hoạt ñộng tư vấn :  512.272.727 ñ 

o Doanh thu khác :  17.087.340.755 ñ 
- Chi phí hoạt ñộng kinh doanh :  4.910.514.125 ñ 

- Chi phí quản lý :  13.523.701.956 ñ 
- Thu nhập khác :  373.651.469 ñ 

- Lợi nhuận kế toán trước thuế :  22.830.552.069 ñ 
- Chi phí thuế TNDN hiện hành :  5.698.588.268 ñ 

- Lợi nhuận thuần sau thuế TNDN :  17.131.963.801 ñ 

2./ Báo cáo cân ñối kế toán :  
- Tổng tài sản :  333.415.663.831 ñ 

o Tài sản ngắn hạn :  158.301.226.784 ñ 

o Tài sản dài hạn :  175.114.437.047 ñ  

- Tổng  nguồn vốn :  333.415.663.831 ñ 

o Nợ phải trả :  9.649.827.611 ñ 
o Vốn chủ sở hữu :  323.765.836.220 ñ 
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Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 

31/12/2010 ñã ñược Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte) thực hiện kiểm 

toán và xác nhận: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo ñã phản ánh 

trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty 

tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 cũng như kết quả hoạt ñộng kinh doanh và tình hình 

lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực 

Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam áp dụng cho các công ty chứng khoán 

và các quy ñịnh hiện hành có liên quan tại Việt Nam.  

     Kính trình ðại hội ñồng Cổ ñông thông qua! 

 

TM. BAM KIỂM SOÁT 
TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

Lê Anh Tuấn 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


