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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ (PVL)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng

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

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội .

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY:

I.1. Thông tin khái quat.

 Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ

 Tên Tiếng Anh: PETROLEUM REAL ESTATE JOINT STOCK

COMPANY

 Trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà CEO đường Phạm Hù ng, Nam Từ Liêm,

thành phố Hà Nội

 Website: www.pvl.com.vn

 Email: Info@pvl.com.vn

 Điện thoại: (84.4) 37856969

 Fax: (84.4) 37856888

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102380872 do Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành phố Hà Nội cấp ngày 04/10/2007, thay đổi lần 11 ngày 31/12/2014

 Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng) .

 Số lượng cổ phần: 50.000.000 cổ phần (Năm mươi triệu cổ phần) .

I.2. Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần  Địa ốc Dầu khí hoạt động theo Giấy đăng ký kinh doanh số
0103019968 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 04/10/2007 với
số vốn điều lệ là 500.000.000.000 đồng. Công ty đã thay đổi đăng ký kinh doanh lần
thứ 11 ngày 31/12/2014 với số đăng ký kinh doanh là 0102380872.

Các cổ đông sáng lập của Công ty:

STT Tên cổ đông Loại cổ
phần

Số cổ phần Giá trị cổ phần
(đồng)

Tỷ lệ
(%)

1 Công ty CP ĐTPT đô thị và

khu công nghiệp Sông Đà
Cổ phần

phổ thông
1.964.000 19.640.000.000 3.93
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2 Tổng công ty Phong Phú Cổ phần
phổ thông

1.714.000 17.140.000.000 3.43

3 Tổng công ty Tài chính cổ
phần Dầu khí VN

Cổ phần
phổ thông

3.088.500 30.885.000.000 6.18

4 Tổng công ty CP Xây lắp
Dầu khí VN

Cổ phần
phổ thông

7.000.000 70.000.000.000 14

Đến thời điểm 10/11/2009, vốn điều lệ của Công ty đã được góp đủ
500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng). Công ty đã thực hiện kiểm toán vốn giai
đoạn từ 04/10/2007 đến ngày 10/11/2009.

Ngày 15/4/2010, cổ phiếu Công ty đã chính thức niêm yết trên Sở giao dịch
chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã cổ phiếu là PVL.

I.3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh .

 Lĩnh vực kinh doanh:

- Dịch vụ tư vấn bất động sản (không bao gồm hoạt động tư vấn về giá đất);

- Dịch vụ đấu giá bất động sản;

- Dịch vụ quảng cáo bất động sản;

- Dịch vụ quản lý bất động sản;

- Lập dự án, xây dựng các dự án nhà, khách sạn, văn phòng, trung tâm thương
mại, siêu thị, khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao,
quản lý, khai thác và kinh doanh các dịch vụ trong khu chung cư, khu đô thị,
khu dân cư tập trung, bãi đỗ xe, khách sạn du lịch (không bao gồm dịch vụ
thiết kế công trình);

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ cho các dự án
đầu tư, công trình xây dựng, trang thiết bị nội, ngoại thất, cấp thoát nước, môi
trường và hạ tầng kỹ thuật;

- Tổng thầu EPC, tổng thầu thi công xây lắp, trang trí nội thất và cung cấp lắp
đặt thiết bị hệ thống kỹ thuật cho công trình dân dụng và công nghiệp, khu
công nghiệp, đô thị, công trình giao thông thủy lợi, t hủy điện, đường dây và

trạm biến áp đến 500KV. Cung cấp vật tư cho các nhà máy điện;

- Khai thác chế biến và kinh doanh khoáng sản (trừ các loại khoáng sản Nhà

nước cấm);

- Kinh doanh bất động sản: Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho
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thuê, cho thuê mua; Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê

mua; Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; Đầu tư cải tạo đất và đầu
tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng;

- Dịch vụ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ tầng để
chuyển nhượng, cho thuê, thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để thuê lại;

- Kinh doanh dịch vụ bất động sản; Dịch vụ môi giới bất động sản; Dịch vụ định
giá bất động sản; Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản;

- Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên vật liệu, thiết bị phụ tùng phục
vụ cho ngành thép;

- Ủy thác xuất nhập khẩu.

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

1. Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý và tổ chức

Bộ máy quản lý và tổ chức của C ông ty được tổ chức theo mô hình công ty cổ
phần với sơ đồ như sau:

Đại hội đồng cổ
đông

Hội đồng quản trị

Ban Tổng giám đốc

Ban kiểm soát

Sàn giao dịch Bất
động sản

Phòng Kinh tế - Kỹ
thuật

Các Chi nhánh,
Công ty con

Các đơn vị liên kết

Các BQL dự án

Phòng Kế hoạch Đầu
tư

Phòng Tài chính - Kế
toán

Phòng Tổ chức hành
chính
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2. Cơ cấu bộ máy quản lý điều hành .

* Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao gồm tất
cả các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người được cổ đông uỷ quyền có quyền
biểu quyết . ĐHĐCĐ có các quyền sau:

 Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

 Thông qua kế hoạch phát triển của Công ty, thông qua báo cáo tài chính hàng

năm, các báo cáo của BKS, của HĐQT và của các kiểm toán viên;

 Quyết định số lượng thành viên của HĐQT;

 Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS;

 Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

* Hội đồng quản trị:

Số thành viên HĐQT của Công ty gồm 05 thành viên. HĐQT là cơ quan có

đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty, trừ những thẩm
quyền thuộc ĐHĐCĐ. HĐQT có các quyền sau:

 Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty;

 Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của Công ty trên cơ sở các mục đích
chiến lược do ĐHĐCĐ thông qua;

 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và Kế
toán trưởng;

 Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, báo
cáo tài chính, quyết toán năm, phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận và

phương hướng phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách

hàng năm của Công ty trình ĐHĐCĐ;

 Triệu tập, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chương trình cho các cuộc họp ĐHĐCĐ;

 Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty;

 Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

*.Ban kiểm soát:

BKS do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 03 thành viên để thực hiện giám sát HĐQT, Ban
Tổng giám đốc Công ty trong việc quản lý và điều hành Công ty. BKS chịu trách
nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật về những công việc thực hiện các nhiệm vụ theo
Điều lệ tổ chức hoạt động bao gồm:
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 Kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp
lý hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm
tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;

 Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời có
quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên

quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của của HĐQT và Ban Giám đốc;

 Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cầ n thiết;

 Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

*.Ban Tổng Giám đốc:

Tổng Giám đốc do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Hội
đồng Quản trị và Đại hội đồng Cổ đông về điều hành và quản lý mọi hoạt động sản
xuất kinh doanh của Công ty. Các phó Tổng Giám đốc có trách nhiệm giúp việc cho
Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Tổng
Giám đốc có nhiệm vụ:

 Tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo

nghị quyết, quyết định của HĐQT, nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty và

tuân thủ pháp luật;

 Xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất
kinh doanh và kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của Công ty;

 Đề nghị HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng kỷ luật đối với
Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng văn phòng đại diện;

 Ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự theo quy định của pháp
luật;

 Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, chịu trách
nhiệm trước HĐQT, ĐHĐCĐ và pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho
Công ty;

 Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế
hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua;

 Các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

*.Các Phòng Ban chức năng, các Chi nhánh, các Ban quản lý dự án của Công ty

Nhóm này trực tiếp tiến hành các nghiệp vụ kinh doanh của Công ty. Các Phòng

nghiệp vụ gồm có các Trưởng, Phó trưởng phòng trực tiếp điều hành hoạt động kinh
doanh của phòng và dưới sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc.
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Trực tiếp điều hành các dự án là các Ban Quản lý dự án dưới sự chỉ đạo của
Tổng Giám đốc và các Phó tổng Giám đốc. Đối với hoạt động kinh doanh tại các Ban
quản lý dự án sẽ do Giám đốc của Ban quản lý đó trực tiếp điều hành và phải đặt dưới
sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc. Các Ban quản lý thay mặt
Công ty thực hiện các dự án, các hạng mục công trình, được chủ động trong hoạt
động sản xuất, kinh doanh của mình theo phân cấp quản lý, tự chịu trách nhiệm về
lĩnh vực được giao.

I.5. Định hướng phát triển công ty năm 2015.

1. Tầm nhìn:

Trở thành nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp, uy tín với khách hàng.

2. Sứ mệnh:

Mang lại lợi ích cao nhất và tốt nhất cho khách hàng, cổ đông và người lao
động.

3. Giá trị cốt lõi:

Hướng đến sự thành công và mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch

vụ tốt nhất

Chuyên nghiệp, sáng tạo, tự hoàn thiện bản thân

Chia sẻ lợi ích, gắn kết bền lâu, phát triển bền vững.

4. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Tăng cường quản lý và chất lượng dịch vụ cũng như hàng hoá nhằm thoả mãn

ngày càng tốt hơn các yêu cầu của khách hàng.

Nâng cao trình độ CBCNV trong Công ty, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, lấy
con người làm trọng tâm cho sự phát triển của Công ty.

Củng cố và xây dựng quan h ệ với các đối tác trong và ngoài nước, lấy chất
lượng sản phẩm là yếu tố hàng đầu trong chiến lược kinh doanh của Công ty.

Tiến tới tái cấu trúc, xây dựng bộ máy quản lý Công ty tới từng phòng ban theo

hướng chuyên nghiệp hoá, chuyên môn hoá cao.
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II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

CHỈ TIÊU ĐVT Năm 2013 Năm 2014

Tổng tài sản đồng 846.956.273.148 850.789.774.140

Doanh thu thuần đồng 8.986.905.853 7.888.820.911

Lợi nhuận từ hoạt động
kinh doanh

đồng

(167.407.271.905) 7.888.820.911

Lợi nhuận khác đồng (17.772.292.443) 2.850.275.687

Lợi nhuận trước thuế đồng (185.182.675.497) 4.045.640.391

Lợi nhuận sau thuế đồng (185.182.675.497) 4.045.640.391

2. Tổ chức nhân sự

Ông Đinh Ngọc Bình Tổng giám đốc (bổ nhiệm ngày 25/12/2014)

Ông Nguyễn Doãn Luyện Tổng giám đốc (miễn nhiệm ngày 25/12/2014)

Ông Phạm Văn Hùng Tổng giám đốc (miễn nhiệm ngày 07/4/2014)

Ông Nguyễn Văn Hiến Phó Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Long Phó Tổng giám đốc (bổ nhiệm ngày 23/6/2014)

Ông Nguyễn Văn Quyết Phó Tổng giám đốc (bổ nhiệm ngày 25/8/2014)

Ông Vũ Hồng Việt Phó Tổng giám đốc (bổ nhiệm ngày 25/3/2015)

Ông Nguyễn Ngọc Toàn Phó Tổng giám đốc (bổ nhiệm ngày 25/3 /2015)

Ông Nguyễn Văn Dũng Phó Tổng giám đốc (miễn nhiệm ngày 06/4/2014)

Ông Chu Thanh Hải Phó Tổng giám đốc (miễn nhiệm ngày 01/7/2014)

3. Tình hình thực hiện các dự án năm 2014.

3.1. Dự án đang trong giai đoạn khai thác, kinh doanh.

* Trung tâm dịch vụ thương mại và khách sạn Quỳnh Lưu Plaza.

Với mục tiêu giải quyết tình trạng thiếu vốn sản xuất và đầu tư phát triển, Công ty
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sẽ hoàn thiện các thủ tục pháp lý để ký hợp đồng chuyển nhượng và bàn giao Trung

tâm thương mại Khách sạn Quỳnh Lưu Plaza cho ngân hàng Viettinbank trong Quý I

/2015. Giá trị chuyển nhượng khoảng 28,6 tỷ đồng.

Với việc chuyển nhượng Trung tâm dịch vụ thương mại và khách sạn Quỳnh
Lưu, công ty sẽ có nguồn trả nợ ngân hàng, xóa nợ xấu, từ đó có thể tiếp cận được
nguồn vốn vay của các ngân hàng. Với nguồn vốn vay, công ty sẽ tập trung đầu tư cho
các Dự án đang xây dựng dở dang, các dự án trọng điểm của Công ty.

3.2. Dự án đang thực hiện đầu tư:

*  Dự án Linh Tây Tower tại P. Linh Tây, Q. Thủ Đức, TP. HCM:

Năm 2015, Công ty sẽ tiếp tục tái khởi động lại dự án, tiếp tục đầu tư xây dựng và

triển khai bán hàng vào quý II/2015.

Dự án đã phê duyệt được hơn 5 năm, song mới chỉ thi công được phần móng và

tầng hầm. Trong khoảng thời gian đó có nhiều nhân tố thay đổi dẫn đến chi phí đầu tư
xây dựng công trình phát sinh tăng. Vì vậy, để tái khởi động dự án thì việc điều chỉnh
Tổng mức đầu tư là hết sức cần thiết. Tổng mức đầu tư của Dự án được điều chỉnh như

sau:

- Tổng mức đầu tư điều chỉnh (đã bao gồm VAT): 563,6 tỷ đồng

- Số tiền thu về từ dự án không thấp hơn 61,4 tỷ đồng trên tổng số 163,3 tỷ đồng
Công ty đã đầu tư.

Dự kiến giá trị đầu tư , tiến độ thi công và doanh thu bán hàng của dự án năm
2015 như sau:

+ Giá trị đầu tư: 160,77 tỷ đồng

+ Doanh thu dự kiến của 3 đợt bán căn hộ trong năm: 164,67  tỷ đồng.

+ Tiến độ thi công: Dự kiến Dự án sẽ thi công xong phần thô của công trình trong

Quý IV năm 2015.

3.3. Dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

* Dự án Tổ hợp văn phòng cho thuê và kết hợp thương mại tại một phần ô đất  CV4.4:

- Làm việc với Sở Kế hoạch Đầu tư để xin gia hạn thời gian lập dự án đầu tư cho
Dự án.

- Triển khai công tác Công bố Quy hoạch và in panô giới thiệu cho Dự án.

- Ký hợp đồng với đơn vị tư vấn Luật có đủ năng lực để tư vấn thành lập Công ty
cổ phần và các bước tiếp theo của Dự án.

- Hoàn thành công tác Lập dự án đầu tư cho Dự án.
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- Xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án.

3.4. Các Dự án giãn tiến độ:

- Dự án Khu công nghiệp Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên;

- Dự án khu dân cư xã Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai (54,8 ha);

- Dự án Khu đô thị sinh thái Điện lực Dầu khí tại xã Lai Thượng, Thạch Thất, Hà

Nội.

- Các dự án này đã dừng triển khai từ năm 2012.

3.5. Dự án hợp tác đầu tư:

* Dự án Petrovietnam Landmark – Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Bất động sản
xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC Land).

+ Khối căn hộ:

- PVL sẽ phối hợp với PVC Land để hoàn thiện dự án, thống nhất về tình trạng
bàn giao căn hộ và tiến hành bàn giao căn hộ cho khách hàng.

- Về công tác bán hàng: Thu tiền theo tiến độ của những căn hộ đã bán.

+ Khối văn phòng:

- PVL sẽ tiếp tục phối hợp cùng với PVCLand tìm kiếm đối tác có năng lực tài

chính để chuyển nhượng khối văn phòng dự án nhằm thu hồi và tập trung nguồn vốn
cho khối căn hộ để PVCLand hoàn thiện bàn giao nhà cho khách hàng.

4. Các Dự án Công ty con, công ty liên kết làm chủ đầu tư:

4.1. Dự án Tổ hợp công trình Tháp Kim Cương PVT – Chủ đầu tư là Công ty cổ
phần Địa ốc Dầu khí Viễn Thông.

- PVL hiện đang nắm giữ 24,24% số cổ phần tại Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí
Viễn Thông (PVT). Tuy nhiên, việc PVT triển khai xây dựng công trình tháp Kim

Cương PVT còn chậm so với tiến độ dự án, nguồn vốn huy động để đầu tư xây dựng
dự án còn thấp.

- Năm 2015, tiếp tục cùng PVT nỗ lực tìm kiếm và kêu gọi nguồn vốn để triển
khai dự án hoặc chuyển nhượng cổ phần không thấp hơn mệnh giá.

4.2. Khu nhà ở phường Trường Thạnh, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh - Chủ
đầu tư là Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí Sài Gòn.

- PVL hiện đang nắm giữ 97,66% số cổ phần tại Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí
Sài Gòn.
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- Dự kiến năm 2015, sẽ tiếp tục giai đoạn chuẩn bị đầu tư để triển khai dự án hoặc
chuyển nhượng cổ phần không thấp hơn mệnh giá.

5. Tình hình tài chính

TT TÀI SẢN 01/01/2014 31/12/2014
I TÀI SẢN NGẮN HẠN 606.202.237.167 619.384.989.440
1 Tiền và các khoản tương đương ti ền 1.258.316.444 1.927.388.621
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 6.720.000.000 13.440.000.000
3 Các khoản phải thu ngắn hạn 297.676.588.083 304.931.116.469
4 Hàng tồn kho 269.581.323.178 271.078.305.796
5 Tài sản ngắn hạn khác 30.966.009.462 28.008.178.554

II TÀI SẢN DÀI HẠN 240.754.035.981 231.404.784.700
1 Các khoản phải thu dài hạn 43.629.095.303 43.629.095.303
2 Tài sản cố định 28.700.772.203 26.681.213.357

- Tài sản cố định hữu hình 28.658.605.529 26.661.046.679
- Tài sản cố định thuê tài chính
- Tài sản cố định vô hình 42.166.674 20.166.678
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

3 Bất động sản đầu tư
4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 125.346.339.509 124.873.046.074
5 Tài sản dài hạn khác 10.030.537.299 7.785.388.299
6 Lợi thế thương mại 33.047.291.667 28.436.041.667

III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 846.956.273.148 850.789.774.140
IV NỢ PHẢI TRẢ 513.652.772.257 513.440.632.858

1. Nợ ngắn hạn 404.465.246.010 404.253.106.611
2. Nợ dài hạn 109.187.526.247 109.187.526.247

V VỐN CHỦ SỞ HỮU 333.303.500.891 337.349.141.282
1 Vốn chủ sở hữu 333.303.500.891 337.349.141.282

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu 500.000.000.000 500.000.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần
- Vốn khác của chủ sở hữu
- Cổ phiếu quỹ (*)
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái
- Quỹ đầu tư phát triển 7.456.876.715 7.456.876.715
- Quỹ dự phòng tài chính 5.219.036.040 5.219.036.040
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
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2 Nguồn kinh phí và quỹ khác
- Nguồn kinh phí
- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 846.956.273.148 850.789.774.140

III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC .

1. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.

Năm 2014 dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của Ban tổng giám
đốc Công ty, công ty đã vượt qua được khó khăn, bước đầu làm ăn có lãi và đảm bảo
được công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên của công ty.

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

2.1.Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

STT Các chỉ tiêu chính ĐVT TH năm
2014

KH năm
2015

1 Giá trị đầu tư Tỷ đồng 0,75 175,82

2 Giá trị sản lượng Tỷ đồng 11,89 409,54

3 Vốn điều lệ Tỷ đồng 500,00 500,00

4 Doanh thu Tỷ đồng 10,81 247,70

5 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 4,05 -

6 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 4,05 -

7 Nộp ngân sách nhà nước Tỷ đồng - -

8 Tỷ suất LNST/VĐL bq (%) (%) - -

9 Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL bq (%) (%) - -

10 Thu nhập bình quân Trđ/ng/th 5,3 6,5

2.2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

- Quyết liệt triển khai thực hiện công tác tái cấu trúc Công ty theo hướng tinh gọn,
hiệu quả, tái cơ cấu các Phòng/Ban chức năng trực thuộc Công ty; định biên, sắp xếp
lại lao động đáp ứng yêu cầu hoạt động trong thời kỳ mới.

- Tiếp tục làm rõ thực trạng các khoản đầu tư, phân loại từng khoản công nợ phải

thu, phải trả để có phương án, kế hoạch trả nợ, thu hồi phù hợp đối với từng khoản…
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nhằm mục đích phản ánh đúng, đủ, trung thực thực trạng tài chính của Công ty tuân thủ
quy định pháp luật hiện hành.

- Tích cực làm việc, đàm phán với các Ngân hàng/Tổ chức tín dụng để tháo gỡ, giải
quyết dứt điểm khoản nợ xấu còn tồn đọng, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận
vốn vay, huy động nhằm khơi thông hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Chủ động làm việc với các nhà thầu để đẩy nhanh quá trình thi công xây dựng,
hoàn thiện nội thất, cảnh quan sân vườn, cung cấp và lắp đặt thiết bị cho dự án đảm bảo
an toàn, hiệu quả và kịp tiến độ đã đề ra.

- Bổ sung, mở rộng một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh mới như xây lắp, kinh
doanh phụ gia, cho thuê một phần diện tích văn phòng làm việc để giảm bớt chi phí của
Công ty...Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm nhằm hoàn thành và hoàn
thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.

- Tập trung củng cố công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán trong toàn Công

ty đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật. Quan tâm chú trọng công
tác thu xếp, cân đối vốn đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD và giảm

thiểu vốn vay. Quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ, xử lý các tồn tại liên quan đến
công nợ giữa Công ty với khách hàng/đối tác.

- Tăng cường việc thực hiện và giám sát công tác quản lý kinh tế, hạch toán kinh
doanh, quản lý hợp đồng, quản lý chi phí đảm bảo tối đa lợi nhuận thu được từ các hoạt
động sản xuất kinh doanh. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết giảm chi phí quản
lý, tập trung giảm giá thành sản phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Chú trọng công tác kiểm soát, giám sát hoạt động SXKD tại các đơn vị thành

viên; nâng cao vai trò và trách nhiệm của Người đại diện phần vốn của Công ty trong
việc quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư tại các đơn vị thành viên.

- Tích cực tìm kiếm và đàm phán với các đối tác bên ngoài có tiềm lực tài chính,

năng lực thực hiện đầu tư để hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng phần vốn góp của
Công ty tại một số đơn vị như Công ty CP Địa ốc Dầu khí Viễn thông; Công ty CP Đầu
tư Phong Phú – Lăng Cô; Công ty Cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam;
Công ty CP Địa ốc Dầu khí Sài Gòn... để tạo nguồn vốn phát triển sản xuất kinh doanh.

- Quyết liệt dừng, giãn tiến độ đối với các dự án không hiệu quả, không còn phù

hợp với chủ trương được cấp có thẩm quyền thông báo.

- Tăng cường công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng được yêu cầu
SXKD nhằm tạo cơ sở phát triển lâu dài.

3. Các giải pháp triển khai ở từng lĩnh vực hoạt động.
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3.1. Dự án đang trong giai đoạn khai thác, kinh doanh

* Trung tâm dịch vụ thương mại và khách sạn Quỳnh Lưu

Với mục tiêu giải quyết tình trạng thiếu vốn sản xuất và đầu tư phát triển, Công
ty sẽ hoàn thiện các thủ tục pháp lý để ký hợp đồng chuyển nhượng và bàn giao Trung

tâm thương mại Khách sạn Quỳnh Lưu Plaza cho ngân hàng Viettinbank trong Quý I

/2015. Giá trị chuyển nhượng khoảng 28,6 tỷ đồng.

Với việc chuyển nhượng Trung tâm dịch vụ thương mại và khách sạn Quỳnh
Lưu, công ty sẽ có nguồn trả nợ ngân hàng, xóa nợ xấu, từ đó có thể tiếp cận được
nguồn vốn vay của các ngân hàng. Với nguồn vốn vay, công ty sẽ tập trung đầu tư cho
các Dự án đang xây dựng dở dang, các dự án trọng điểm của Công ty.

3.2. Dự án đang thực hiện đầu tư:

*  Dự án Linh Tây Tower (Trước đây gọi là dự án Petrovietnam Greenhouse) tại P.
Linh Tây, Q. Thủ Đức, TP. HCM:

Năm 2015, Công ty sẽ tiếp tục tái khởi động lại dự án, tiếp tục đầu tư xây dựng và

triển khai bán hàng vào quý II/2015.

Dự án đã phê duyệt được hơn 5 năm, song mới chỉ thi công được phần móng và

tầng hầm. Trong khoảng thời gian đó có nhiều nhân tố thay đổi dẫn đến chi phí đầu tư
xây dựng công trình phát sinh tăng. Vì vậy, để tái khởi động dự án thì việc điều chỉnh
Tổng mức đầu tư là hết sức cần thiết. Tổng mức đầu tư của Dự án được điều chỉnh như
sau:

- Tổng mức đầu tư điều chỉnh (đã bao gồm VAT): 563,6 tỷ đồng.

- Số tiền thu về từ dự án không thấp hơn 61,4 tỷ đồng trên tổng số 163,3 tỷ đồng
Công ty đã đầu tư.

Dự kiến giá trị đầu tư , tiến độ thi công và doanh thu bán hàng của dự án năm 2015
như sau:

+ Giá trị đầu tư: 160,77 tỷ đồng

+ Doanh thu dự kiến của 3 đợt bán căn hộ trong năm: 164,67  tỷ đồng.

+ Tiến độ thi công: Dự kiến Dự án sẽ thi công xong phần thô của công trình trong

Quý IV năm 2015.

3.3. Dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư

* Dự án Tổ hợp văn phòng cho thuê và kết hợp thương mại tại một phần ô đ ất  CV4.4:

- Làm việc với Sở Kế hoạch Đầu tư để xin gia hạn thời gian lập dự án đầu tư cho
Dự án.
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- Triển khai công tác Công bố Quy hoạch và in panô giới thiệu cho Dự án.

- Ký hợp đồng với đơn vị tư vấn Luật có đủ năng lực để tư vấn thành lập Côn g ty

cổ phần và các bước tiếp theo của Dự án.

- Hoàn thành công tác Lập dự án đầu tư cho Dự án.

- Xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án.

3.4. Các Dự án giãn tiến độ:

- Dự án Khu công nghiệp Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên;

- Dự án khu dân cư xã Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai (54,8 ha);

- Dự án Khu đô thị sinh thái Điện lực Dầu khí tại xã Lai Thượng, Thạch Thất, Hà

Nội;

- Các dự án này đã dừng triển khai từ năm 2012.

3.5. Dự án hợp tác đầu tư:

* Dự án Petrovietnam Landmark – Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Bất động sản
xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC Land).

+ Khối căn hộ:

- PVL sẽ phối hợp với PVC Land để hoàn thiện dự án, thống nhất về tình trạng
bàn giao căn hộ và tiến hành bàn giao căn hộ cho khách hàng.

- Về công tác bán hàng: Thu tiền theo tiến độ của những căn hộ đã bán.

+ Khối văn phòng:

- PVL sẽ tiếp tục phối hợp cùng với PVCLand tìm kiếm đối tác có năng lực tài

chính để chuyển nhượng khối văn phòng dự án nhằm thu hồi và tập trung nguồn vốn
cho khối căn hộ để PVCLand hoàn thiện bàn giao nhà cho khách hàng.

4. Các Dự án Công ty con, công ty liên kết làm chủ đầu tư:

4.1. Dự án Tổ hợp công trình Tháp Kim Cương PVT – Chủ đầu tư là Công ty cổ
phần Địa ốc Dầu khí Viễn Thông.

- PVL hiện đang nắm giữ 24,24% số cổ phần tại Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí
Viễn Thông (PVT). Tuy nhiên, việc PVT triển khai xây dựng công trình tháp Kim

Cương PVT còn chậm so với tiến độ dự án, nguồn vốn huy động để đầu tư xây dựng
dự án còn thấp.

- Năm 2015, tiếp tục cùng PVT nỗ lực tìm kiếm và kêu gọi nguồn vốn để triển
khai dự án hoặc chuyển nhượng cổ phần không thấp hơn mệnh giá.
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4.2. Khu nhà ở phường Trường Thạnh, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh - Chủ
đầu tư là Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí Sài Gòn.

- PVL hiện đang nắm giữ 97,66% số cổ phần tại Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí
Sài Gòn.

- Dự kiến năm 2015, sẽ tiếp tục giai đoạn chuẩn bị đầu tư để triển khai dự án hoặc
chuyển nhượng cổ phần không thấp hơn mệnh giá.

4.3. Chuyển nhượng cổ phần tại các công ty liên kết:

Để giải quyết tình trạng thiếu vốn, gây khó khăn ch o hoạt động sản xuất kinh
doanh của Công ty, giải quyết nợ xấu, giảm bớt sức ép tài chính đồng thời tập trung
nguồn vốn để triển khai các dự án trọng điểm mà PVL làm Chủ đầu tư, Công ty sẽ lên

phương án chuyển nhượng cổ phần của PVL tại Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí Viễn
Thông – PVT, Công ty cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam - PVC Land,

Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí Sài Gòn và Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Phong
Phú Lăng Cô.

5. Kinh doanh ngành nghề khác:

Để phát huy năng lực, huy động tối đa các nguồn lực đồng thời tạo doanh thu, lợi
nhuận để duy trì hoạt động của Công ty, Năm 2015 Công ty dự kiến sẽ làm đại lý tham
gia một số gói thầu cung cấp phụ gia Conplast R cho các công trình thủy điện trong và

6. Thông tin cơ bản về các dự án Công ty đang triển khai:

STT TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM QUY MÔ

1. Tổ hợp trung tâm thương mại,
Dịch vụ văn hóa thể thao và

văn phòng kết hợp khu công
viên cây xanh tại một phần
khu đất CV4.4 và toàn bộ khu
đất CV2.2

thôn Phú Đô – xã

Mễ Trì – huyện Từ
Liêm – TP.Hà Nội

- Diện tích khu đất:
40.410 m2

- Diện tích đất xây
dựng: 8.828,29 m2

- Tổng mức đầu tư:
4.864.499.722.000 đ

2. Khu công nghiệp xã Dân Tiến,
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng
Yên

Khu đất xây dựng
tại xã Dân Tiến,
huyện Khoái Châu,
tỉnh Hưng Yên

- Diện tích khoảng:
250ha, trong đó giai
đoạn 1 là 150ha

- Tổng mức đầu tư:

1.232.326.025.874 đ
3. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu

dân cư theo quy hoạch tại xã

Phước Khánh, huyện Nhơn
Trạch, tỉnh Đồng Nai

Khu dân cư theo
quy hoạch khoảng
54,8 ha nằm trên địa
bàn xã Phước

- Diện tích sử dụng
đất: 548.048 m2

- Diện tích đất XD
nhà ở: 193.742 m2
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Khánh huyện Nhơn
Trạch, tỉnh Đồng
Nai

- Tổng mức đầu tư:
583.788.460.000 đ

4. PetroVietnam Green House

nay đổi tên gọi là Linh Tây

Tower

Phường Linh Tây,
quận Thủ Đức,
TP.HCM

-Diện tích sàn xây

dựng: 54.888 m2

- Tổng số căn hộ:
390 căn
- Tổng mức đầu tư đã

xin phê duyệt điều
chỉnh:
749.970.105.003đ

5. Khu đô thị sinh thái Điện lực
Dầu khí, Thạch Thất, Hà Nội

- xã Lai Thượng và

Bình Yên, huyện
Thạch Thất, Hà Nội

- Tổng diện tích: 198

ha,

- Tổng mức đầu tư:
2.527.775.087.913 đ

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY:

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2014.

Năm 2014 là một năm có nhiều biến động của Công ty, các vị trí nhân sự cấp
cao đều có sự thay đổi. Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty tổ chức ngày 06

tháng 4 năm 2014 đã họp và quyết định miễn nhiệm các ông Hoàng Ngọc Sáu - Chủ
tịch HĐQT, ông Trần Việt Thành- Phó chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Văn Lai- Ủy
viên HĐQT, và Vũ Kiều Nga- Ủy viên HĐQT. Đại hội đồng cổ đông cũng đã bầu
Hội đồng quản trị mới gồm: Ông Nguyễn Văn Dũng- Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn
Doãn Luyện Ủy viên HĐQT- Tổng giám đốc Công ty; ông Trương Sỹ Minh - Ủy viên

HĐQT; ông Hoàng Quốc Khánh- Ủy viên HĐQT; ông Nguyễn Ngọc Toàn- Ủy viên

HĐQT.

Ngày 17/12/2014 ông Nguyễn Doãn Luyện có đơn xin thôi chức Ủy viên

HĐQT và Tổng giám đốc. Hội đồng quản trị Công ty đã họp và bầu ông Đinh Ngọc

Bình làm ủy viên HĐQT giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty. Việc miễn nhiệm và

bầu thành viên HĐQT sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông

qua.

Để từng bước khắc phục những khó khăn trên, đội ngũ cán bộ công nhân viên

đồng lòng đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn. Ổn định cơ cấu tổ chức nhân sự
(HĐQT, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc, các phòng/ban), cùng với đó là sự cắt
giảm và tiết kiệm chi phí tối đa, Công ty đã đạt được những kết quả chủ yếu như sau:



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CP ĐỊA ỐC DẦU KHÍ 17

Đơn vị tính: Tỷ đồng.

STT Các chỉ tiêu chính ĐVT TH năm
2014 KH năm 2015

1 Giá trị đầu tư Tỷ đồng 0,75 175,82
2 Giá trị sản lượng Tỷ đồng 11,89 409,54
3 Vốn điều lệ Tỷ đồng 500,00 500,00
4 Doanh thu Tỷ đồng 10,81 247,70
5 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 4,05 -
6 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 4,05 -
7 Nộp ngân sách nhà nước Tỷ đồng - -
8 Tỷ suất LNST/VĐL bq (%) (%) - -
9 Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL bq (%) (%) - -
10 Thu nhập bình quân Trđ/ng/th 5,3 6,5

2. Kế hoạch trong năm 2015.

- Duy trì và phát triển hoạt động đầu tư dự án , không chạy theo doanh thu, chú
trọng những dự án có hiệu quả.

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp. Phối hợp cùng PVCLand cố gắng
hoàn thiện công trình để bàn giao nhà cho khách hàng dự án PetroVietnam Landmark
trong năm 2015.

- Kiểm soát, giám sát hoạt động của các nhà thầu nhằm tối ưu hóa hiệu quả
SXKD cũng như giám sát hoạt động SXKD tại các đơn vị thành viên, giám sát trác h

nhiệm của người đại diện phần vốn và quản lý hiệu quả việc sử dụng vốn tại các đơn
vị thành viên.

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty, kiện toàn sắp xếp lại
bộ máy nhân sự, sắp xếp lại bộ phận chuyên môn, định biên và giảm biên chế, đảm
bảo bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả, tiết kiệm chi phí quản lý.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY.

1. Hội đồng quản trị công ty.

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT.

STT Họ tên Chức vụ
1 Ông: Nguyễn Văn Dũng Chủ tịch (bổ nhiệm ngày 06/4/2014)
2 Ông: Hoàng Quốc Khánh Uỷ viên (bổ nhiệm ngày 06/4/2014)
3 Ông: Trương Sỹ Minh Uỷ viên (bổ nhiệm ngày 06/4/2014)4
4 Ông: Nguyễn Ngọc Toàn Uỷ viên (bổ nhiệm ngày 06/4/2014)
5 Ông Nguyễn Doãn Luyện Uỷ viên (miễn nhiệm ngày 25/12/2014)
6 Ông Hoàng Ngọc Sáu Chủ tịch (miễn nhiệm ngày 06/4 /2014)
7 Ông Trần Việt Thành Phó chủ tịch (miễn nhiệm ngày 06/4/2014)
8 Ông Nguyễn Văn Lai Ủy viên (miễn nhiệm ngày 06/4/2014)
9 Ông Nguyễn Anh Quân Ủy viên (miễn nhiệm ngày 06/4/2014)
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10 Bà Vũ Kiều Nga Ủy viên (miễn nhiệm ngày 06/4/2014)
11 Ông: Đinh Ngọc Bình Uỷ viên (bổ nhiệm ngày 25/12/2014)

Các thành viên HĐQT trên được ĐHĐCĐ bất thường tổ chức ngày 06/4/2014 nhất
trí thông qua tại Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHCĐ

- Hoạt động của HĐQT Công ty năm 2014.

+ Trong năm 2014, HĐQT công ty đã tiến hành họp vào các ngày 6/4/2014; ngày

7/4/2014;  ngày 8/4/2014; ngày 16/5/2014; ngày 20/6/2014; ngày 08/7/2014; ngày

11/8/2014; ngày 30/10/2014 và ngày 25/12/2014. HĐQT đã ban hành 22 Nghị quyết,
29 Quyết định và nhiều văn bản khác như biên bản làm việc, công văn… để chỉ đạo
triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty trên các mặt: Tổ chức, nhân sự, tiền
lương; quản lý hoạt động SXKD, quản lý tài chính; đầu tư xây dựng; ban hành quy chế,
quy định quản lý nội bộ.

+ Nội dung các kỳ họp HĐQT cũng như các văn bản Ngh ị quyết, Quyết định
được HĐQT ban hành phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo Điều lệ

Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

- Các tiểu ban của HĐQT: Không có.

- Công tác chỉ đạo, giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và bộ máy điều hành.

+ Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã thực hiện các cuộc họp và thông qua các

nghị quyết. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị thực hiện đúng nhiệm vụ,
quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

+ Để công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc được thuận
lợi cho việc điều hành hoạt động của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã có những
văn bản chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện đúng các nghị quyết Hội đồng quản trị và yêu

cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo HĐQT

+ Việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các nhân sự trong Công ty, các Ban quản lý dự án
được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý, phù hợp
với điều lệ của Công ty.

+ Trong phạm vi chức năng quyền hạn của mình, Hội đồng quản trị PVL đã

thường xuyên, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực thi các quy chế, quy định trong
mọi hoạt động của Công ty.

+ Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường niên và bất thường theo quy
định, đồng thời cũng thường xuyên sát cánh, hỗ trợ Ban Tổng gi ám đốc tháo gỡ những
khó khăn, vướng mắc trong hoạt động điều hành doanh nghiệp.
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- Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐCĐ ngày 08/7/2014 của
Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, năm 2014 là năm đầy khó khăn
đối với các Công ty kinh doanh bất động sản. Tình hình kinh tế khó khăn chung toàn

thế giới, việc tiêu thụ sản phẩm nói chung cũng như việc đầu tư vào các dự án gặp rất
nhiều khó khăn, các nhà thầu của PVL và của Công ty hợp tác với PVL cũng gặp kh ó

khăn về tài chính gây chậm trễ tiến độ thực hiện dự án. Việc tiến độ dự án bị chậm trễ
làm công ty không bàn giao căn hộ cho khách hàng đúng theo hợp đồng, ảnh hưởng
đến uy tín và công tác thu hồi vốn của Công ty.

Do ảnh hưởng chung của thị trường nên t ình hình SXKD của Công ty gặp nhiều
khó khăn, chỉ tiêu giá trị sản lượng và doanh thu thấp. Bên cạnh đó, Công ty còn phải
chịu nhiều áp lực từ khoản nợ vay tại Ngân hàng, thiếu vốn đầu tư nên một số dự án
phải ngừng hoặc giãn tiến độ. Vì vậy kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014
không đạt được như kỳ vọng.

- Mục tiêu và phương hướng nhiệm vụ 2015:

+ Hội đồng quản trị tập trung vào các nhiệm vụ để chỉ đạo và giám sát sự hoạt
động của Ban Tổng giám đốc Công ty để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 trên các

mặt:

- Tăng cường quản trị rủi ro, đáp ứng quy định về các tỷ lệ an toàn (sử dụng vốn/
nguồn vốn…) đảm bảo tính đầy đủ và phù hợp của các quy trình, quy chế và quan

trọng hơn là việc tuân thủ các quy trình, quy chế.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát , kiểm toán, trong đó đặc biệt chú trọng
công tác kiểm tra và tự kiểm tra.

- Tiếp tục kiện toàn lại bộ máy nhân sự theo mô hình gọn nhẹ có trình độ chuyên

môn và quản lý đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường công tác kiểm soát và quản lý đối với người đại diện phần vốn,
quản lý hiệu quả việc sử dụng vốn tại các công ty con và công ty liên kết.

- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện đầu tư XDCB và mua sắm thiết bị đảm bảo
đúng quy định pháp luật và mang lại hiệu quả đầu tư.

- Tìm kiếm và đàm phán với các đối tác có tiềm lực tài chính, năng lực thực hiện
đầu tư để cùng góp vốn đầu tư các dự án Công ty đang triển khai.

- Năm 2015, dự báo nền kinh kế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng

vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, chưa thể phục hồi đư ợc. Vì vậy một số dự án công ty
sẽ tìm kiếm đối tác góp vốn cùng thực hiện hoặc giãn tiến độ triển khai dự án.
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- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, các khoản nợ phải thu đã quá hạn, sau khi
đã có các biện pháp thúc đẩy đàm phán mà không có hiệu quả, cần sự phối hợp của các
cơ quan pháp luật nhà nước.

+ Bên cạnh đó, Công ty cần tìm kiếm và khai thác các lĩnh vực kinh doanh mới,
giúp Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định và phát triển, đảm bảo đời sống
CBCNV, sử dụng đồng vốn của các cổ đông một cách hiệu quả nhất.

+ Chỉ đạo việc thực hiện sản xuất kinh doanh và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc hoàn

thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.

+ Tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty định kỳ và đột xuất để chỉ đạo
kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT.

STT Họ tên Chức vụ Thù lao
1 Ông: Nguyễn Văn Dũng Chủ tịch HĐQT
2 Ông: Đinh Ngọc Bình Uỷ viên, Tổng giám đốc
3 Ông: Hoàng Quốc Khánh Uỷ viên kiêm nhiệm
4 Ông: Trương Sỹ Minh Uỷ viên, Giám đốc ban điều

hành Dự án CV4
5 Ông: Nguyễn Ngọc Toàn Uỷ viên, Phó Tổng giám đốc

Ghi chú:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách và Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc,
Phó Tổng giám đốc áp dụng theo quy chế trả lương của Công ty.

2. Ban kiểm soát:

STT Họ tên Chức vụ
1 Bà: Vũ Thị Châm Trưởng ban kiêm nhiệm
2 Bà: Lê Thị Thu Thảo Uỷ viên
3 Ông: Trần Doãn Hoàng Tùng Uỷ viên

- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách áp dụng theo quy chế trả lương của Công ty.

VI. Báo cáo tài chính.

1. Ý kiến của kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh
trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2014 cũng như kết quả hoạt
động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùn g ngày,

phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam và các quy

định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
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ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP


