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CÔNG TY CỔ PHẦN 

 CHỨNG KHOÁN EVEREST 

 

Số: …./2022/TT-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2022 

TỜ TRÌNH 

 V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và 

 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest trong năm 2021; 

- Căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest trong năm 2021; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest; 

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài 

chính kiểm toán năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 chi tiết như sau: 

1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 

Thực hiện Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2021 của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần 

Chứng khoán Everest, HĐQT Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm 

toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Căn cứ kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, 

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán với các 

chỉ tiêu cơ bản dưới đây: 

Đơn vị: VND 

STT Chỉ tiêu Giá trị 

1 Tổng tài sản 3.210.721.564.562 

2 Nợ phải trả 1.343.015.040.572 

3 Vốn chủ sở hữu 1.867.706.523.990 

4 Doanh thu hoạt động 1.113.080.057.511 

5 Lợi nhuận trước thuế 522.527.466.394 

6 Lợi nhuận sau thuế 422.144.412.069 

Chi tiết Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ 

http://www.eves.com.vn. 

 

 

http://www.eves.com.vn/
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2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 

Đơn vị: VND 

TT Nội dung Số tiền Ghi chú 

1 Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN năm 2021 422.144.412.069 
 

2 
Phân phối lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN năm 

2021 
63.321.661.809 (d) = (e)+(f)+(g) 

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) 21.107.220.603 (e) 

- Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5%) 21.107.220.603 (f) 

- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%) 21.107.220.603 (g) 

3 Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ 358.822.750.260 (h) = (a)-(d) 

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua. 

Trân trọng./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VP.HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Hải Châu 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

 CHỨNG KHOÁN EVEREST 

 

Số: …/2022/BC-BGĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2022 

BÁO CÁO 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 

NĂM 2022 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

I.  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021 

1. Tổng quan về thị trường chứng khoán năm 2021 

Năm 2021 là một năm đầy khó khăn đối với đời sống - xã hội Việt Nam do tác động của dịch 

COVID-19. Song trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam lại ghi dấu một 

năm “thăng hoa” với các mốc kỷ lục mới được xác lập về cả chỉ số, giá trị giao dịch, số lượng tài 

khoản của nhà đầu tư trong nước mở mới. 

Cụ thể, chỉ số VN-Index nhiều lần thiết lập đỉnh lịch sử mới, đỉnh cao nhất là vào ngày 25/11 khi 

VN-Index chạm mốc 1.500,81 điểm. Đây cũng là đỉnh cao nhất trong lịch sử TTCK đến thời 

điểm này. Tính đến ngày 28/12/2021, VN-Index đạt 1.494,39 điểm, tăng 35,4% so với cuối năm 

2020. Chỉ số HNX-Index đạt mức 458,05 điểm, tăng 125,5% so với cuối năm 2020, nằm trong 

top thị trường đem đến tỷ suất sinh lời cao nhất trên thế giới. 

Cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ về chỉ số, mức vốn hóa thị trường cổ phiếu cũng tăng mạnh. 

Tính đến ngày 28/12, mức vốn hóa thị trường đạt 7.729 nghìn tỷ đồng, tăng 46% so với cuối 

năm 2020, tương đương 122,8% GDP năm 2020 và 92% GDP năm 2021. Quy mô niêm yết, 

đăng ký giao dịch của thị trường đạt 1.727 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% so với cuối năm 2020.  

Thanh khoản trên thị trường cổ phiếu năm 2021 vẫn tiếp tục bùng nổ và tăng mạnh nhờ dòng 

tiền của các nhà đầu tư trong nước dẫn dắt thị trường. Giá trị giao dịch bình quân đạt mức 

19.000 tỉ đồng/phiên trong các tháng đầu năm, thanh khoản thị trường cổ phiếu đã gia tăng 

nhanh chóng và liên tục qua các tháng.  

Năm 2021, số lượng tài khoản đầu tư chứng khoán gia tăng kỷ lục. Số lượng nhà đầu tư tham gia 

thị trường chứng khoán tăng mạnh trong thời gian gần đây đã góp phần đẩy thanh khoản thị 

trường lên hàng tỷ USD/phiên, số lượng nhà đầu tư trong nước chiếm đến 99% tổng số lượng tài 

khoản đầu tư toàn thị trường 

Cùng với đó, các mảng thị trường khác như trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng 

quyền có bảo đảm và TTCK phái sinh cũng có nhiều diễn biến tích cực theo hướng tăng trưởng 

trong năm 2021. 

Có thể nói, chứng khoán là kênh đầu tư nhận được nhiều sự quan tâm nhất của giới đầu tư trong 

tương quan với các kênh đầu tư đại chúng của nền kinh tế. Trong bối cảnh lãi suất ngân hàng 

duy trì ở mức thấp, nhiều kênh đầu tư khác gặp trở ngại do dịch bệnh đã khiến thị trường chứng 

khoán gia tăng lực hấp dẫn đối với dòng tiền. Nhờ đó, thị trường chứng khoán có tốc độ tăng 

trưởng ấn tượng trong năm 2021. 

2. Kết quả kinh doanh năm 2021 

Năm 2021 Ban điều hành đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung sự chỉ đạo để triển khai các 

nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, thực hiện kiện toàn bộ máy tổ chức, 
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chú trọng đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống, phần mềm, cơ sở vật chất tạo ra những nền tảng quan 

trọng giúp Công ty phát triển mạnh và bền vững. 

Theo kế hoạch hoạt động kinh doanh đã được Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của 

Công ty thông qua, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Doanh thu hoạt động thực hiện 

đạt 467% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt 643% so với kế hoạch. 

ĐVT: Triệu đồng 

TT Chỉ tiêu 
 Kế hoạch 

(KH) 2021  

Thực hiện 

(TH) 2021 
TH/KH 2021 

1 Vốn điều lệ 1.000.000 1.030.004 103% 

2 Doanh thu hoạt động 238.392 1.113.080  467% 

3 Lợi nhuận trước thuế 81.256 522.527 643% 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021 

 

Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh chính trong năm 2021 so với năm 2020 của Công ty như sau: 

ĐVT: Triệu đồng 

TT Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 Tăng trưởng (%) 

1 Doanh thu hoạt động 351.467 1.113.080 216,7% 

2 Chi phí hoạt động 223.885 505.997 126% 

3 Doanh thu hoạt động tài chính 62.169 105.753 70,1% 

4 Chi phí tài chính 26.216 55.709 112,5% 

5 Chi phí quản lý công ty chứng khoán 31.377 31.503 0,5% 

6 Kết quả hoạt động 70.779 522.527 638,3% 

.7 Lợi nhuận kế toán trước thuế 70.430 522.527 641,9% 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021 

Lợi nhuận trước thuế năm 2021 của Công ty đạt 522,5 tỷ đồng, tăng 641,9% so với năm 2020 và 

vượt 643% so với kế hoạch kinh doanh. Doanh thu hoạt động đạt 1.113 tỷ đồng tăng 216,7% so 

với năm 2020 và tăng 467% so với kế hoạch đầu năm. Cơ cấu doanh thu hoạt động trong năm 

2021 chủ yếu tập trung vào lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), doanh 

thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán 

và lãi từ các khoản cho vay và phải thu. Cụ thể: doanh thu lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận 

thông qua lãi/lỗ (FVTPL) năm 2021 đạt 643 tỷ đồng, tăng 160% so với năm 2020, chiếm tỷ trọng 

hơn 57% trong doanh thu hoạt động năm 2021 của Công ty; tiếp đến là doanh thu nghiệp vụ bảo 

lãnh, đại lý phát hành chứng khoán đạt 197 tỷ, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 134 

tỷ, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 105,7 tỷ; còn lại là doanh thu từ các hoạt động khác 

như doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán, doanh thu hoạt động tư vấn tài chính và thu nhập 

hoạt động khác. 

Trong bối cảnh năm 2021 đầy biến động, EVS vẫn duy trì chiến lược lấy khách hàng làm trung 

tâm, từ đó hướng đến việc nghiên cứu, thiết kế các sản phẩm dịch vụ cũng như triển khai hệ thống 

vận hành nhằm phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Tính ổn định trong chất lượng dịch vụ cùng 
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với định hướng tăng trưởng bền vững của Ban điều hành phần nào đã thể hiện qua kết quả kinh 

doanh của EVS trong năm 2021.  

3. Các mảng hoạt động kinh doanh trong năm 2021 

 Môi giới chứng khoán 

Hoạt động môi giới chứng khoán vẫn là một trong số các mảng kinh doanh cốt lõi của EVS, 

doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán chiếm 12% tổng doanh thu hoạt động năm 2021 

(2020: 10,3%). Tính đến 31/12/2021, số lượng khách hàng mở tài khoản giao dịch tại EVS là 

11.112 tài khoản, số lượng khách hàng mở tài khoản giao dịch mới trong năm 2021 là 2.385 tài 

khoản, giá trị khối lượng giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư thực hiện trong năm 2021 là 

109.880 tỷ đồng, tăng 287% so với con số cùng kỳ năm 2020. Hoạt động cho vay margin của 

Công ty tuy bị cạnh tranh rất nhiều trong môi trường lãi suất rẻ của các công ty chứng khoán 

khác nhưng vẫn tăng trưởng ổn định, đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó, kỷ luật quản 

trị rủi ro giúp công ty giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động kinh doanh margin. 

 Phân tích & Tư vấn đầu tư 

Nhận định kịp thời trong phiên giao dịch góp phần định hướng, hỗ trợ Phòng Môi giới và khách 

hàng cá nhân, tổ chức của Công ty. Chú trọng xây dựng các báo cáo có tính thực tiễn, mức độ 

linh hoạt, kịp thời cao nhằm phục vụ yêu cầu đặc thù của từng nhóm khách hàng. Trong năm 

Công ty đã từng bước đầu tư chuyên sâu vào đội ngũ nghiên cứu phân tích chất lượng cao, mở 

rộng và nâng cao chất lượng sản phẩm nghiên cứu phân tích áp dụng vào hoạt động tự doanh, tư 

vấn đầu tư cho khách hàng hiệu quả. 

 Hoạt động đầu tư (tự doanh) 

Công ty tiến hành tự doanh theo nguyên tắc thận trọng, dựa trên nghiên cứu kỹ về thị trường. 

Trong năm 2021, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 643 tỷ đồng 

tăng mạnh so với  247,2 tỷ đồng của năm 2020.  

 Hoạt động cung cấp các dịch vụ tài chính 

Bên cạnh việc đa dạng hoá các sản phẩm tài chính, cung cấp các sản phẩm linh hoạt đáp ứng nhu 

cầu của khách hàng, EVS tiếp tục chú trọng mở rộng và xây dựng quan hệ hợp tác với các ngân 

hàng thương mại, để có phương án kinh doanh hiệu quả nhất cho các sản phẩm tài chính. Các 

khoản cho vay hoạt động chứng khoán đến thời điểm 31/12/2021 là 1.762 tỷ đồng, trong đó các 

khoản cho vay hoạt động margin là 1.641 tỷ đồng, các khoản cho vay hoạt động ứng trước tiền 

bán là 121 tỷ đồng. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu là 105,7 tỷ đồng, đóng góp đáng kể vào 

doanh thu hoạt động. 

 Hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư 

Với sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường trái phiếu trong năm 2021, EVS có cơ hội thực hiện 

các deal tư vấn phát hành, đại lý phân phối, đại lý chuyển nhượng, mang lại nguồn doanh thu 

mới, doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán đạt 197 tỷ đồng. Bên cạnh 

việc duy trì chăm sóc các khách hàng truyền thống, EVS tiếp tục tìm kiếm phát triển khách hàng 

mới, xây dựng danh mục khách hàng doanh nghiệp là các tập đoàn lớn uy tín trong các ngành 

nghề khác nhau. 

 Kinh doanh trái phiếu 

Năm 2021, Công ty đã xây dựng hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp, đảm bảo có thể 

cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn phát hành, đại lý phân phối trái phiếu, giao dịch chuyển 

nhượng trái phiếu và thu xếp nguồn vốn cho đối tác và khách hàng. Theo thống kê của Sở Giao 
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dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2021 EVS thuộc top 10 công ty có thị 

phần giá trị giao dịch môi giới trái phiếu lớn nhất (chiếm 1,4%). 

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022 

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022 

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2021 và dự báo tình hình thị trường chứng khoán năm 2022, 

Ban Tổng giám đốc EVS đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:  

Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty: 

ĐVT: Triệu đồng 

TT Chỉ tiêu  Thực hiện 2021 Kế hoạch 2022 
Tỉ lệ tăng/giảm giữa 

KH 2022 và TH 2021 

1 Vốn điều lệ 1.030.004 2.111.000 104,9% 

2 Doanh thu hoạt động 1.113.080 1.814.700 62,9% 

3 Lợi nhuận trước thuế 522.527 535.388 2,5% 

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh toàn cầu và trong nước vẫn diễn biến phức tạp với sự xuất 

hiện của các biến chủng mới, tuy nhiên với sự kiểm soát dịch bệnh khá tốt tại Việt Nam, Công ty 

đưa ra kế hoạch kinh doanh với các nhiệm vụ trọng yếu sau: 

Tăng quy mô vốn để bổ sung thêm vốn cho hoạt động cho vay, tự doanh và triển khai thêm 

nghiệp vụ phái sinh. Ngoài ra năm 2022 công ty sẽ chú trọng và đẩy mạnh việc mua sắm đầu tư 

tài sản cố định bao gồm hệ thống giao dịch chứng khoán cơ sở, chứng khoán phái sinh & dự án 

đầu tư trụ sở mới.  

Các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch: 

- Kinh doanh môi giới chứng khoán (cổ phiếu và trái phiếu):  

 Mở rộng mạng lưới môi giới và tệp khách hàng với các đối tượng khách hàng khác nhau; 

 Xây dựng, thiết kế các sản phẩm đa dạng để phục vụ nhu cầu của khách hàng; 

 Tập trung đầu tư vào cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin nhằm mang lại những 

trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng; 

 Nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ khách hàng cũ ngày càng tốt hơn và thu hút 

khách hàng mới. 

- Dịch vụ ngân hàng đầu tư: Đầu tư vào đội ngũ nhân sự về cả số lượng và chất lượng với 

năng lực phân tích đầu tư, đánh giá hiệu quả các cơ hội đầu tư, cung cấp cho khách hàng 

những dịch vụ chất lượng cao; 

- Hoạt động đầu tư tự doanh: bám sát thị trường, năm bắt cơ hội đầu tư, đưa ra các quyết định 

đầu tư nhanh chóng, linh hoạt; 

- Phát triển hệ thống giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp, đảm bảo cung cấp đầy đủ các dịch vụ Tư 

vấn, Đại lý phân phối, Giao dịch chuyển nhượng... cho đối tác và khách hàng. 

- Giải pháp về vận hành:  

 Tối ưu hóa các quy trình, sản phẩm nhằm tiết kiệm và sử dụng chi phí hiệu quả; 

 Tối ưu hóa nhân sự  đảm bảo tăng năng suất lao động 
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- Giải pháp về công nghệ thông tin:  

 Đảm bảo ổn định hệ thống, không để phát sinh lỗi giao dịch; 

 Ứng dụng số hóa vào hoạt động kinh doanh và quản trị, chuyển đổi số toàn diện hướng tới 

gia tăng tiện ích và trải nghiệm cho khách hàng. 

- Công tác quản trị:  

 Tiếp tục hoàn thiện các quy trình, quy chế nhằm phục vụ công tác quản trị hiệu quả và nâng 

cao tính chuyên nghiệp trong quá trình phục vụ khách hàng; 

 Chú trọng công tác giám sát, kiểm tra, quản trị rủi ro các hoạt động nghiệp vụ đảm bảo tuân 

thủ đúng theo quy định của pháp luật cũng như quy trình nội bộ; 

 Đẩy mạnh truyền thông, xây dựng thương hiệu; 

 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững, đội ngũ gắn kết với tinh thần làm việc chính trực, 

minh bạch, duy trì sức mạnh tập thể. 

Trên đây là báo cáo tình hình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 

2022, Ban Tổng Giám đốc báo cáo và kính trình Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng 

khoán Everest xem xét thông qua./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- HĐQT, BKS; 

- Lưu: PC. 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Chung 

 










