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TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TAKCO 

 Tên tiếng Việt đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA 

ỐC TÂN KỶ. 

 Tên tiếng Anh: TANKY CONSTRUCTION REAL ESTATE TRADING 

CORPORATION. 

 Tên viết tắt: TAKCO 

 Vốn điều lệ: 104.067.160.000 (Một trăm lẻ bốn tỷ, sáu mươi bảy triệu, một trăm sáu 

mươi ngàn đồng) 

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301725747 

 Trụ sở hoạt động: 63 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM. 

 

 Biểu tượng công ty:  

 

 Điện thoại: 08.38409437   Fax: 08.38409438 

 Email: info@tanky.com.vn 

 Website: www.tanky.com.vn 

 Mã chứng khoán: TKC 

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH  

Ngành nghề kinh doanh  

 Thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, trang trí nội/ngoại thất.  

 Lập dự án đầu tư, tư vấn đầu tư. 

 Kinh doanh địa ốc. 

 Sản xuất, mua bán thiết bị - máy móc ngành xây dựng, công nghiệp. 

 Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, kinh doanh vận tải hàng hóa. 

 Cho thuê văn phòng, kho bãi, thiết bị, máy móc ngành xây dựng, công nghiệp. 

Địa bàn kinh doanh:  

Địa bàn hoạt động kinh doanh chính tại thời điểm hiện tại của Công ty là Thành phố Hồ Chí 

Minh, Nha Trang và Đà Nẵng. 

 

 

mailto:info@tanky.com.vn
http://www.tanky.com.vn/
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CÁC MỐC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG 

12/05/1999  Thành lập Công ty TNHH Xây Dựng – Dịch Vụ Tân Kỷ 

15/03/2007 Chuyển đổi cơ cấu công ty sang Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh 

Doanh Địa Ốc Tân Kỷ. 

25/04/2008 Đạt chứng nhận ISO-9001:2000 trong hệ thống quản lý chất lượng tại 

Doanh Nghiệp và ISO-9001:2008 từ 2010. 

01/12/2009 Niêm yết cổ phiếu trên Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội. 

16/11/2010 Tăng vốn điều lệ từ 60,5 tỷ lên 95,198 tỷ đồng qua hình thức: chia cổ tức 

2009 bằng cồ phiếu, phát hành cho cổ đông hiện hữu, phát hành cho cán 

bộ công nhân viên. 

12/12/2011 Nhận Giấy Chứng Nhận “Thương Hiệu Uy Tín” từ Viện Doanh Nghiệp 

Việt Nam và Viện Nghiên Cứu Kinh Tế cấp. 

20/12/2011 Tăng vốn điều lệ từ 95,198 tỷ đồng lên 104,067 tỷ đồng qua hình thức: 

chia cổ tức bằng cổ phiếu. 

20/12/2012 Nhận giải thưởng Quốc tế về Chất Lượng và Dịch Vụ với danh hiệu hạng 

Vàng từ Tổ chức Quốc Tế Sáng Kiến Kinh Doanh (BID - Business 

Innitiative Direction) tại Đức. 

28/03/2015 Nhận giải thưởng “Top 50 Thương hiệu, Nhãn hiệu Hàng đầu Asean năm 

2014”. 

31/03//2015 Đạt chứng nhận OHSAS 18001:2007 - Hệ thống quản lý An toàn và sức 

khỏe nghề nghiệp cấp bởi tổ chức NQA. 

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ CHIẾN LƯỢC 

 Tầm Nhìn: 

- Công ty Tân Kỷ trở thành nhà thầu chính thi công và nhà phát triển bất động sản 

uy tín, chất lượng top 10 tại Việt Nam. 

 Sứ Mệnh: 

- Đem đến những công trình chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật cao cho xã hội. 

- Tạo giá trị gia tăng hiệu quả nhất cho Quý cổ đông và thành viên trong công ty. 

- Đóng góp hiệu quả, tích cực vào sự phát triển lĩnh vực xây dựng của cộng đồng. 

- Tạo môi trường xây dựng XANH – SẠCH – ĐẸP, những công trình “Green 

Building”. 
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 Chiến Lược:  

- Đối với Chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, đối tác, khách hàng, quý 

cổ đông: 

 

 Lấy sự hài lòng làm mục tiêu. 

 Lấy tiến bộ mới về kỹ thuật làm đòn bẩy cho sự sáng tạo, nâng cao tính cạnh 

tranh. 

 Lấy tính chuyên nghiệp tạo thành công. 

- Đối với thành viên công ty: 

 Tạo sự công bằng và minh bạch. 

 Đoàn kết – hợp tác tạo thành công. 

- Đối với cộng đồng: 

 Tôn trọng và bảo vệ môi trường. 

 Mang lại cho xã hội những công trình tiện ích nhất – được đánh giá cao nhất. 
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014 
 

So Sánh Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Năm 2014 và Năm 2013 
ĐVT: VND 

HẠNG MỤC Năm 2014 Năm 2013 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 260.910.531.146 312.774.510.928 

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 24.217.706.133 18.031.967.664 

Doanh thu hoạt động tài chính 2.032.851.737 2.112.506.363 

Chi phí tài chính (9.750.926.857) (12.404.029.447) 

Chi phí bán hàng - (86.216.000) 

Chi phí quản lý doanh nghiệp (9.772.771.568) (8.704.997.478) 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 6.726.859.445 (1.050.768.898) 

Lợi nhuận khác (2.461.110.047) 4.121.960.724 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 4.265.749.398 3.071.191.826 

Chi phí thuế TNDN hiện hành (1.037.183.780) (706.108.785) 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 3.228.565.618 2.365.083.041 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 331 242 

  

 

 

Bảng Tình Hình Kết Quả Kinh Doanh Thực Hiện So Với Kế Hoạch 

ĐVT: Tỷ VNĐ 

CHỈ TIÊU 
KẾ HOẠCH 

NĂM 2014 

THỰC HIỆN 

NĂM 2014 

TÌNH TRẠNG TỶ LỆ 

Vốn Điều Lệ 104 104 100% Đạt 

Doanh Thu 240 260,9 108,7% Vượt 

Lợi Nhuận Sau 

Thuế 

3 3,2 106,7% Vượt 

Cổ Tức 5% 5%   
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ĐVT: Ngàn VND 
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Phân Tích Bảng Tài Chính: 

a. Cơ cấu tài sản: 

- Tài sản dài hạn: 87.109.745.183 chiếm 27,36% trên tổng số tài sản. 

- Tài sản ngắn hạn: 231.298.149.742 chiếm 72.64% trên tổng số tài sản. 

b. Cơ cấu nguồn vốn:  

- Nợ phải trả 189.912.967.256 chiếm tỷ lệ 59,64 % trên tổng nguồn vốn. 

- Nguồn vốn chủ sở hữu : 128.494.927.669 chiếm tỷ lệ 40,36% trên tổng nguồn 

vốn. 

c. Khả năng sinh lời 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản : 1,01 % 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần: 1,24% 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / nguồn vốn chủ sở hữu : 2,51% 

d. Khả năng thanh toán: 

- Hệ số thanh toán ngắn hạn: 1,27 

- Hệ số thanh toán nhanh: 0,86 

e. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động: 

- Tỷ lệ Giá vốn bán hàng / Hàng tồn kho bình quân : 3,22 

- Tỷ lệ Doanh Thu Thuần / Tổng tài sản: 0,82 

f. Giá trị sổ sách tới thời điểm 31/12/2014:  

- Giá trị sổ sách: 13.158 đ/cổ phiếu 

- Tổng tài sản: 318.407.894.925 

o Tài sản ngắn hạn: 231.298.149.742  

o  Tài sản dài hạn: 87.109.745.183 

- Vốn chủ sở hữu : 128.494.927.669 

o Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 104.067.160.000 

o Các quỹ, lợi nhuận giữ lại và thặng dư vốn : 24.427.767.669 

 

 

CỔ PHIẾU QUỸ 

Trong năm, Cổ phiếu quỹ vẫn giữ nguyên và chi tiết số lượng cổ phiếu quỹ còn lại  như sau: 

- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ cho tới hiện tại: 650,000 cổ phiếu. 
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CÁC DỰ ÁN XÂY LẮP THỰC HIỆN TRONG NĂM 2014 & 2015 

 

 

Tên Công Trình 
Giá Trị 

Hợp Đồng 

Giá Trị 

Thực Hiện 

Giá Trị 

Còn Lại Chủ Đầu Tư 

2014 2015  -  2016 

Trung tâm hành chính 

TP Đà Nẵng 
542.490.085.439 122.351.953.000 0 

Ban Quản Lý Xây 

Dựng TP Đà Nẵng 

Khách Sạn Crowne Plaza 49.121.475.496 8.041.491.075 0 
Công Ty Cổ Phần 

T.D 

Nhà Văn Phòng 55 Nam 

Kỳ Khởi Nghĩa 
19.276.127.843 335.027.843 0 

Công Ty TNHH 

MTV DVDL Bến 

Thành 

Hàng Rào Nhà Hàng 

Đông Phương Quận 7 
378.099.040 454.815.082 0 

Công Ty TNHH TM 

Dv Tâm Nhân Đức 

Nhà hàng bia tiệp 59.400.000.000 8.500.000.000 0 

Công ty TNHH 

MTV SX TM XNK 

Tây Nam 

Hoàng Tháp Plaza 37.200.000.000 46.159.828.681 0 
Công ty CP ĐT 

Hoàng Tháp 

Trạm cảnh sát PCCC 

Quận 7 
34.604.938.503 26.892.994.604 7.711.943.899 

Ban Quản Lý Đầu 

Tư Xây Dựng Khu 

Đô Thị mới Nam 

TP. 

Thi công móng tầng hầm 

Ct Savico 
9.064.378.427 4.732.866.348 3.536.780.492 

Công Ty CP Dịch 

Vụ Tổng hợp Sài 

Gòn 

Khu Căn hộ Hoàn Cầu 

Điện Biên Phủ 
107.000.000.000 44.144.445.000 62.855.555.000 

Công Ty Cổ Phần 

Sài Gòn Nhà Đất 

 

Trường Đại Học Cửu 

Long 
43.729.000.000 12.927.892.550 30.801.107.450 

Trường Đại Học 

Cửu Long 

Trung Tâm Điều Hành 

Điện Lực Nha Trang 
121.609.437.634 3.140.397.613 118.469.040.021 

Công Ty Cổ Phần 

Điện Lực Khánh 

Hòa 

Trường Đại Học Hutech 70.000.000.000 0 70.000.000.000 
Viện Công Nghệ 

Cao Hutech 

Tòa Nhà Nguyễn Văn 

Trỗi 
34.000.000.000 0 34.000.000.000 

Công Ty TNHH 

Hành Tinh 

Samsung Engingeering 182.809.550.000 0 182.809.500.000 

Công Ty TNHH 

Điện Tử Samsung 

HCMC CE Complex 

TỔNG CỘNG 1.301.683.092.382 277.681.711.796 510.183.926.862  
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DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÃ HOÀN THÀNH 

Chung cư The Splendor Quận Gò Vấp: 

 

 

Hình phối cảnh Chung Cư Splendor Gò Vấp 

Khu căn hộ tọa lạc tại mặt tiền đường Nguyễn Văn Dung, giáp mặt tiền sông Bến Cát. 

Đây là điểm kết nối giao thông thuận lợi đến trung tâm các quận, sân bay quốc tế Tân Sơn 

Nhất, khu công viên Phần mềm Quang Trung, gần với hệ thống đường giao thông Xuyên Á 

đi các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh miền Tây. 

Chung cư The Splendor Quận Gò Vấp với tổng diện tích sàn xây dựng 30.000 m2 bao 

gồm 2 khối căn hộ; mỗi khối gồm 01 hầm, 01 trệt, 11 tầng lầu và 01 tầng kỹ thuật. Tổng số 

căn hộ là 209 căn với diện tích đa dạng từ 76.9 m2 đến 111 m2. Chung cư đã khánh thành và 

bàn giao chính thức để sử dụng vào ngày 09/10/2010.  

Dự án The Splendor Quận Gò vấp vinh dự được khách hàng và người tiêu dùng bình 

chọn là một trong những dự án tốt nhất năm 2013 về “Sản phẩm - Dịch vụ Việt Nam được tin 

dùng”. 

DỰ ÁN ĐANG ĐẦU TƯ  

a. Chung Cư The Splendor Quận 12: 

Buổi ký kết hợp tác đầu tư xây dựng dự án Splendor Q.12 giữa 3 công ty gồm: Công ty 

TNHH Việt Rạng Đông, Công ty TNHH TM & XD Kinh Doanh Nhà Thanh Nhựt và Công ty 

CP Xây Dựng & Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỷ (TKC) với tỷ lệ góp vốn 35:30:35 đã diễn ra 

thành công tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/09/2010. 

Ngày 23/08/2011, Công ty Tân Kỷ quyết định mua lại phần hùn từ Công ty Thanh Nhựt 

15% và Công Ty Việt Rạng Đông cũng mua lại 15% từ Công ty này. Do đó cơ cấu cổ phần 

đầu tư hiện tại cho dự án này là 50:50 chia đều cho hai công ty là Tân Kỷ và Việt Rạng Đông. 
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Quy mô dự án:  

 Tổng diện tích dự án: 5,000m2 thiết kế với 2 block cao 15 tầng và đưa ra thị trường 

hơn 300 căn hộ với diện tích vừa và nhỏ thích hợp với đa số nhu cầu cho người có thu 

nhập trung bình. 

 Địa điểm: Đường TX13, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh. 

 Diện tích xây dựng: 30,000m2. 

 Tổng mức đầu tư: 214 tỷ đồng 

 Hiện dự án đã hoàn tất góp vốn tiền đất và các chi phí khác như thiết kế… Dự án đã 

được cấp phép xây dựng. Khi thị trường bất động sản thuận lợi, dự án sẽ được khởi 

công. 

 

Tổng kết phần dự án đầu tư: 

Công ty đã tiến hành mạnh mẽ việc tái cơ cấu các danh mục đầu tư. Hiện tại, chỉ còn dự 

án Splendor Quận 12. Công ty tập trung chính vào mảng xây lắp các dự án có tính thanh 

khoản cao từ các chủ đầu tư lớn và uy tín. Thế mạnh của công ty vẫn là các dự án dân dụng 

cao tầng, dự án công nghiệp có thiết kế và kỹ thuật thi công phức tạp, khó, để khẳng định hơn 

nữa tên tuổi và tầm vóc của TAKCO.  
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PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO 

 

- Rủi ro về tài chính: Do đặc thù của lĩnh vực thi công xây dựng, rủi ro về nguồn vốn của 

Chủ đầu tư (do không bán được sản phẩm, do không tiếp cận được nguồn vốn vay từ 

các tổ chức tín dụng, do khó tìm kiếm đối tác chiến lược đầu tư …) sẽ kéo theo rủi ro 

thanh khoản cho các nhà thầu, như chậm thời gian thanh toán, thậm chí mất khả năng 

thanh toán, chiếm dụng vốn của nhà thầu... Bên cạnh đó, rủi ro về việc thanh toán sớm 

cho các nhà thầu phụ từ phía nhà thầu chính khi chủ đầu tư không rót vốn kịp thời hoặc 

thậm chí là không thanh toán được, do nhà thầu muốn duy trì tiến độ dự án. 

- Rủi ro về quản lý chi phí dự án: Lạm phát kinh tế sẽ khiến chi phí giá nguyên vật liệu 

khi thi công thực tế thường cao, cao hơn rất nhiều so với chi phí thể hiện trong hồ sơ dự 

thầu và khoản này nhà thầu phải gánh chịu. Ngoài ra, trong quá trình thi công, một số 

hạng mục phát sinh ngoài thiết kế ban đầu, không thể hiện trong Hợp đồng đã ký. Do 

đó, nếu nhà thầu không làm việc sát sao, hợp lệ với Chủ đầu tư thì sẽ khó có thể lấy lại 

được khoản vượt phát sinh này. 

- Rủi ro về nhân lực từ các nhà thầu phụ, tổ đội thi công: Với các công trình có tiến độ 

gấp rút, cần huy động số lượng lớn nhân lực làm liên tục từ hai đến ba ca xuyên suốt 

các ngày cuối tuần, ngày nghỉ lễ, mưa bão…là điều khó khăn của tất cả các nhà thầu 

chính đang đối mặt. Do đó, nhà thầu chính phải tạo dựng mối quan hệ làm việc tốt đẹp 

với các thầu phụ, tổ đội thi công, tránh tình trạng chậm tiến độ sẽ bị phạt từ Chủ đầu tư. 

- Rủi ro về an toàn lao động: Mặc dù nhà thầu chính đã kiểm soát tốt vấn đề an toàn lao 

động và vệ sinh công trường, tuy nhiên, nếu thầu phụ hoặc tổ đội thi công xảy ra sự cố 

về an toàn lao động, nhà thầu chính cũng bị liên đới và chịu trách nhiệm chung. Công 

tác thi công xây dựng sẽ bị ảnh hưởng theo. Trách nhiệm của nhà thầu chính lúc này là 

cùng với thầu phụ phối hợp giải quyết sự cố một cách tốt nhất, bên cạnh việc vẫn đảm 

bảo tiến độ thi công chung. Đồng thời, các bên cùng phối hợp để nâng cao công tác 

kiểm soát về an toàn lao động, vệ sinh trên công trường. 

- Rủi ro về thị trường bất động sản đóng băng trong nước và khủng hoảng kinh tế thế 

giới vẫn chưa chấm dứt. 

- Rủi ro về địa bàn kinh doanh: Mỗi vùng miền, văn hóa đối xử, văn hóa làm việc khác 

nhau, thời tiết khí hậu khắc nghiệt khác nhau, không tránh khỏi ảnh hưởng đến hoạt 

động sản xuất kinh doanh của công ty. Công ty luôn cố gắng hạn chế tối đa rủi ro này. 

Nhân sự, công ty tận dụng tuyển dụng, thuê mướn người địa phương bên cạnh nguồn 

nhân sự chủ chốt. 

 

Thị trường bất động sản cuối năm 2014 đã có những bước phát triển tích cực hơn năm 

trước. Công ty uyển chuyển đưa ra các chiến lược phát triển hợp lý, để nắm bắt cơ hội 

vào những tháng cuối năm. 
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ĐIỂM TIẾN BỘ CÔNG TY TRONG NĂM 2014 

 

- Tài chính: Kiểm soát tốt dòng tiền lưu chuyển từ Chủ đầu tư về nhà thầu chính, đảm 

bảo tiến độ thi công không bị ảnh hưởng nặng do thiếu hụt vốn như thị trường chung 

hiện nay; Thu hồi và giải quyết các tồn đọng của các dự án đã thi công. 

 

- Kỹ thuật: Hệ cốp pha PERI tiếp tục được ưu tiên triển khai cho các công trình cao tầng 

đòi hỏi tiến độ thi công gấp, như công trình Điện Lực Nha Trang. Các kỹ sư Takco đã 

tự tin chủ động tính toán và thiết kế …thay vì cần hỗ trợ từ các kỹ sư PERI trước đây. 

Điều này đã hạn chế chi phí thuê chuyên gia bên ngoài.   

 

- Thiết bị: Ngày càng phát triển tối đa hiệu suất, hơn năm 2013. Ngoài việc phục vụ cho 

các công trình thi công xây dựng của công ty, các thiết bị như cần cẩu tháp, vận thăng 

lồng, máy bơm bê tông…đều được cung cấp dịch vụ cho thuê cùng đội ngũ công nhân 

lành nghề trải dài từ Thanh Hóa vào khu vực miền Nam, góp phần tăng doanh thu cho 

công ty. Đồng thời, công tác bảo dưỡng, bảo trì thiết bị, giám định thiết bị theo luật 

định được thực hiện nghiêm túc theo quy trình. 

 

- An toàn lao động: Năm 2014, chất lượng và số lượng an toàn viên gia tăng so với năm 

trước và ngày càng được công ty chú trọng hơn. Công ty hỗ trợ đào tạo chuyên môn an 

toàn cho các cán bộ giám sát an toàn, kể cả các vị trí chủ chốt trong Ban Chỉ huy như 

Chỉ huy trưởng, các kỹ sư giám sát thi công, thợ điện. Công ty đã không xảy ra sự cố 

mất an toàn hoặc tai nạn nào trong năm 2014 vừa qua. 

 

- Pháp lý: Bộ phận pháp lý và kiểm soát hợp đồng phát huy ngàng càng rõ hơn khi soạn 

thảo hợp đồng thi công xây dựng với Chủ đầu tư và các thầu phụ, nhà cung cấp, tránh 

được tối đa một số rủi ro hoặc thiệt hại có thể gây ra không đáng có cho nhà thầu chính. 

 

- Nhân sự: Công ty luôn chú trọng đến việc tuyển dụng và thu hút nhân sự giỏi để ổn 

định và vững mạnh hơn nữa nguồn nhân lực, đón đầu các dự án sẽ trúng thầu và thi 

công vào đầu năm 2015.   

 

 TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 (đã ký) 

 

 TRẦN VĂN TUẤN 
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BÁO CÁO  

BAN KIỂM SOÁT 
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NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 

Căn cứ chương trình công tác năm 2014, Ban Kiểm Soát (BKS) đã thực hiện nhiệm vụ 

với những nội dung sau:  

- Kiểm soát chiến lược: xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) 

trong suốt niên độ, liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt 

động của năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như: giám sát thực hiện 

việc phân phối lợi nhuận năm 2013. 

- Kiểm soát hoạt động: xem xét đánh giá các quy trình trọng yếu của công ty, nhằm phát 

hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó góp ý trong công tác quản trị, 

biện pháp hạn chế rủi ro trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp. 

- Kiểm soát báo cáo tài chính: luân phiên kiểm tra việc lập và lưu trữ chứng từ, sổ sách 

kế toán của hầu hết các đơn vị trực thuộc, tham gia công tác kiểm kê vật tư hàng hoá. 

Định kỳ kiểm tra và phân tích Báo cáo tài chính hàng quý. Đồng thời, phối hợp kiểm 

toán độc lập vào giữa kỳ và cuối kỳ để xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và 

kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát Ban điều hành trong việc thực thi 

những kiến nghị do kiểm toán đưa ra.  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2015 

Thực hiện nhiệm vụ BKS đã được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động Ban 

Kiểm Soát Công ty cổ phần Xây Dựng & Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỷ, BKS đề ra chương 

trình công tác năm 2015 với những nội dung sau:  

- Thực hiện giám sát việc quản lý và điều hành của HĐQT, Ban điều hành theo đúng luật 

doanh nghiệp và điều lệ công ty. Thực hiện kiểm tra các Bộ phận, phòng, ban công ty 

trong việc chấp hành quy chế, quy trình cũng như các quyết định của HĐQT ban hành. 

- Phối hợp Bộ phận tài chính trong công tác kiểm soát nội bộ. Kiểm tra tính hợp pháp, 

hợp lý, tính trung thực, thận trọng trong ghi chép các chứng từ, sổ sách từ đó phát hiện 

chấn chỉnh kịp thời và khắc phục các sai sót.  

- Kiểm soát chi phí, quản lý doanh thu, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh 

nghiệp. Bên cạnh đó, kiểm tra tính hiệu quả của việc sử dụng vốn trong các khoản mục 

đầu tư, tính khả thi của các dự án trong danh mục đầu tư.  

- Định kỳ kiểm tra Báo cáo Tài chính của Công ty, tham gia công tác kiểm kê hàng hoá, 

vật tư. Thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh hằng năm 

trình Đại hội đồng cổ đông. Giám sát việc phân phối lợi nhuận 2014 theo Nghị quyết 

ĐHĐCĐ.  

- Phối hợp với chuyên viên pháp chế rà soát lại điều lệ và các quy chế của Công ty để đề 

xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với luật hiện hành và tình hình phát triển của doanh 

nghiệp trong giai đoạn mới. 
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THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2014 do Ban Điều Hành lập, Báo cáo kiểm toán báo 

cáo tài chính Công ty cổ phần Xây Dựng & Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỷ của Công Ty Kiểm 

Toán DTL, Ban Kiểm Soát xác nhận số liệu và báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông như sau:  

1. Kết quả hoạt động kinh doanh:  

- Tổng doanh thu hoạt động SXKD đạt 260,910 tỷ đồng, giảm 14,49% so với năm 2013. 

- Lợi nhuận trước thuế đạt 4,26 tỷ đồng, tăng  24,31% với năm 2013. 

- Lợi nhuận sau thuế đạt 3,228 tỷ đồng.   

 

2. Về tính tuân thủ: Công ty đã chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật của Nhà 

nước, Điều lệ Công ty và thực hiện đầy đủ các nghị quyết của ĐHĐCĐ cũng như quyết 

định của HĐQT. Cụ thể như:   

- Trong hoạt động đầu tư tài chính, Công ty đã đầu tư vào những lĩnh vực có định hướng 

và phạm vi ngân sách cho phép theo quyết định của HĐQT.   

- Trong thực hiện dự án đầu tư, Công ty luôn tuân thủ các trình tự qui trình thực hiện dự 

án đầu tư, quy định về luật đấu thầu của nhà nước cũng như các quyết định, quy chế 

quản lý đầu tư của HĐQT ban hành.    

- Các Bộ phận Công ty luôn phối hợp với Ban Kiểm Soát thực hiện tốt công tác kiểm 

soát nội bộ nhằm thực hiện đúng các quy định của Công ty và các chính sách pháp luật 

của Nhà nước.  

 

3. Về các mặt hoạt động khác: 

- Chính sách đào tạo nhân sự luôn được Công ty quan tâm hàng đầu. Không chỉ đào tạo 

trực tiếp trên công việc, một số cán bộ nhân viên chuyên môn và chủ chốt còn được cử 

tham gia các khoá đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn về an toàn lao động, quản trị, kỹ thuật 

chuyên ngành… nhằm cập nhật kiến thức mới đáp ứng kịp thời cho sự phát triển của 

Công ty.   

 

Trong năm qua, Ban Kiểm Soát đã hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông tín 

nhiệm giao phó, giúp Công ty kịp thời chấn chỉnh các thiếu sót trong quản trị, điều hành, hạn 

chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.  

 

 TM.BAN KIỂM SOÁT  

 TRƯỞNG BAN 

 

 (đã ký) 

 

 DƯƠNG TRỌNG TÍN 
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QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014 

Trong năm 2014, HĐQT đã tổ chức các phiên họp theo định kỳ. Trong các phiên họp, 

HĐQT đã đề ra quyết định về kế hoạch hoạt động của công ty theo từng giai đoạn, phù hợp 

với tình hình của công ty Tân Kỷ. Cụ thể như sau: 

Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 

1 01/NQ/HDQT/TAKCO/2014 09/01/2014 
Hội Đồng Quản Trị họp bàn về Kế hoạch 

sản xuất kinh doanh năm 2014 

2 02/NQ/HDQT/TAKCO/2014 20/02/2014 

Hội Đồng Quản Trị họp không tiếp tục 

Đầu tư và xây dựng Dự án Khu cao ốc căn 

hộ Thủ Đức tại  KP7, Phường Linh Đông 

Quận Thủ Đức. 

3 01/NQ/ĐHĐCĐ/TAKCO/2014 21/06/2014 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2014 

4 03/NQ/HDQT/TAKCO/2014 26/06/2014 

Hội Đồng Quản Trị họp bàn bổ nhiệm Chủ 

tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2014-

2019). 

5 04/NQ/HDQT/TAKCO/2014 26/06/2014 

Hội Đồng Quản Trị họp bàn bổ nhiệm 

Tổng Giám Đốc Công ty nhiệm kỳ II 

(2014-2019). 

6 05/NQ/HDQT/TAKCO/2014 11/08/2014 

Hội Đồng Quản Trị họp bàn mua căn hộ 

H14.1 Tấng 14 Chung cư Hoàng Tháp Lô 

6,7. 

7 06/NQ/HDQT/TAKCO/2014 10/11/2014 
Hội Đồng Quản Trị họp chi trả cổ tức năm 

2013 bằng tiền. 

8 07/NQ/HDQT/TAKCO/2014 01/12/2014 
Hội Đồng Quản Trị họp về việc giảm vốn 

đầu tư vào công ty CP cơ điện Tân Kỷ. 

9 08/NQ/HDQT/TAKCO/2014 19/12/2014 

Hội Đồng Quản Trị họp về việc giảm vốn 

đầu tư vào công ty CP tư vấn thiết kế Tân 

Kỷ. 

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG 

GIÁM ĐỐC 

- Ban Tổng Giám Đốc đã thực hiện tốt việc cung cấp thông tin và báo cáo trung thực cho 

HĐQT theo định kỳ trong các phiên họp của HĐQT. 

- Bên cạnh việc báo cáo định kỳ, Ban TGĐ cũng đã báo cáo những vấn đề cấp bách cho 

HĐQT và nhận được sự chỉ đạo kịp thời, sát sao từ HĐQT. 

- Trong năm qua, Ban TGĐ đã triển khai các nghị quyết của HĐQT, kịp thời thông tin và 

điều chỉnh trong quá trình hoạt động để phù hợp với tình hình thực tế cũng như yêu cầu 

mà HĐQT giao.  

- Đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ công ty luôn nâng cao trình độ chuyên môn, có tinh 

thần trách nhiệm cao, làm việc hết mình, phấn đấu cùng Takco vượt qua những năm 
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khó khăn do khủng hoảng kinh tế.   

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA 

CÔNG TY 

- Công ty hoạt động ổn định; tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các quy định của pháp luật, 

điều lệ của công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông. 

- Năm 2014, các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều vượt so với kế hoạch đề 

ra.   

 

ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

- Ngành nghề kinh doanh cốt lõi: tiếp tục đẩy mạnh phát triển ổn định và bền vững mảng 

xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp, tập trung vào các dự án làm tổng thầu. 

Không chỉ tập trung vào các dự án cao tầng là thế mạnh nổi trội của công ty. 

- Mở rộng mảng thi công cơ sở hạ tầng và cơ điện. 

- Hướng đến các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, tính thanh khoản cao. 

- Kinh doanh bất động sản: tiếp tục tìm đối tác hợp tác đầu tư, xây dựng và phát triển 

mảng bất động sản. Do có dấu hiệu hồi phục từ thị trường, công ty sẽ hướng đến xây 

dựng và phát triển các chung cư với căn hộ có diện tích vừa và nhỏ, vị trí thuận lợi, kết 

hợp nhiều tiện ích sinh hoạt mang lại sự hài lòng cao nhất cho khách hàng với giá cả 

cạnh tranh nhất.  

CÁC GIAO DỊCH VÀ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT 

NĂM 2014 

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 đã được thực hiện theo Nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông thông qua và phê duyệt, cụ thể như sau: 

 

STT NỘI DUNG NĂM 2014 

1 Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị 8,000,000 đ/tháng 

2 Thành viên Hội Đồng Quản Trị  3,000,000 đ/tháng 

3 Trưởng Ban Kiểm Soát 1,800,000 đ/tháng 

4 Thành viên Ban Kiểm Soát  600,000 đ/tháng 

5 Lương Tổng Giám Đốc (lương gross) 44,891,000 đ/tháng 

 

 CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 (đã ký) 

 

 TRẦN VĂN SỸ
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CÁC CÔNG TY  

LIÊN QUAN 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TÂN KỶ 

Tổng tài sản Công ty tại thời điểm 31/12/2014: 7.231.144.308 đ 

Vốn Đầu Tư Chủ Sở Hữu tại thời điểm 31/12/2014: 2.000.000.000 đ 

Tỷ lệ do Công ty CP Xây Dựng & Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỷ đầu tư: 18% 

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014: 

Doanh thu thuần: 5.759.057.192 đ 

Lợi nhuận sau thuế: (766.472.077) đ 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ TÂN KỶ 

Tổng tài sản Công ty tại thời điểm 31/12/2014: 3.051.088.241 đ 

Vốn Đầu Tư Chủ Sở Hữu tại thời điểm 31/12/2014: 1.000.000.000 đ 

Tỷ lệ do Công ty CP Xây Dựng & Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỷ đầu tư: 18% 

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014:  

Doanh thu thuần: 976.363.636 đ 

Lợi nhuận sau thuế: (373.778.825) đ 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HỒNG HÀ 

Tổng tài sản Công ty tại thời điểm 31/12/2014: 127.018.583.989 đ 

Vốn Đầu Tư Chủ Sở Hữu tại thời điểm 31/12/2014: 118,179,590,000 đ 

Tỷ lệ do Công ty CP Xây Dựng & Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỷ đầu tư: 7.61 % 

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014: 

Doanh thu thuần: 38.215.254.628 đ 

Lợi nhuận sau thuế: 4.076.275.979 đ 
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TÓM TẮT LÝ LỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 gồm các thành viên sau:  

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ VÀ QÚA TRÌNH CÔNG TÁC 

1 Trần Văn Sỹ 

(Chủ tịch HĐQT) 

Sinh Năm 1967, Chuyên môn của Ông là Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi Thủy 

điện, Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp. Ông hiện đang giữ chức 

vụ:  

- CT HĐQT Công ty CPXD và KD Địa Ốc Tân Kỷ; 

- CT HĐQT Công ty ĐT & KT XD Bến Thành; 

- CT HĐQT Công ty CP BT & CK đúc sẵn Tân Kỷ; 

- Ủy viên HĐQT Công ty CotecIn;  

- TV HĐQT Công ty CP Hồng Hà Long An. 

2 Trần Văn Tuấn 

(Thành viên) 

Sinh Năm 1973, Chuyên môn của Ông là Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & 

Công nghiệp. Ông hiện đang giữ chức vụ:  

- Tổng Giám Đốc Công ty CP XD và KD Địa Ốc Tân Kỷ; 

- CT HĐQT Công ty TNHH Bất động sản Tân Phát; 

- CT HĐQT Công ty CP Thiết kế Tân Kỷ; 

- CT HĐQT Công ty CP Cơ Điện Tân Kỷ 

3 Trần Văn Nho 

(Thành viên) 

Sinh năm 1964, chuyên môn Cử Nhân Kinh Tế. Ông hiện đang giữ chức 

vụ: 

- Phó Tổng Giám Đốc Cty CP XD và KD Địa Ốc Tân Kỷ; 

- Tổng Giám Đốc Cty CP Cơ Điện Tân Kỷ. 

4 Trần Văn Tịnh 

(Thành viên) 

Sinh năm 1976, chuyên môn Ông là Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng và Công 

Nghiệp.Ông hiện đang giữ chức vụ: 

- Giám đốc Dự án – Công trình Crowne Plaza Nha Trang 

5 Huỳnh Tiên Hoành 

(Thành viên) 

Sinh năm 1973, chuyên môn của Ông là Thạc Sỹ Kinh Tế. Hiện tại, ông 

đang giữ chức vụ: 

- Giám Đốc Tài Chính Cty CP XD và KD Địa Ốc Tân Kỷ 

 

BAN KIỂM SOÁT 

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 gồm các thành viên sau: 

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ VÀ QÚA TRÌNH CÔNG TÁC 

1 

Dương Trọng Tín 

(Trưởng ban kiểm 

soát) 

Sinh năm 1977, chuyên môn Ông là Cử Nhân Kế Toán Kiểm Toán. 

Ông hiện đang giữ chức vụ: 

- Trưởng ban kiểm soát Công ty CP XD & KD Địa ốc Tân Kỷ 

- Kế toán trưởng Công ty CP Nhà Thành phố. 

2 
Nguyễn Thị Kim 

Tuyến (Thành viên) 

Sinh năm 1985, chuyên môn Bà là Kế Toán. Hiện đang giữ chức vụ: 

Kế Toán Công Ty CP Cơ Điện Tân Kỷ 

3 
Đinh Ngọc Oanh 

(Thành viên) 

Sinh năm 1983, chuyên môn Bà là Kế Toán. Hiện đang giữ chức vụ: 

- Kế Toán Công Ty CP Cơ Điện Tân Kỷ 
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY  

 

 

 

 

NHÂN SỰ VÀ CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 

 

- Số lượng cán bộ nhân viên ký kết Hợp đồng lao động trực tiếp với công ty tính đến 

ngày 31/12/2014 là 78 người, trong đó gồm 30 kỹ sư xây dựng dân dụng và công 

nghiệp, kỹ sư cơ điện, cấp thoát nước và kiến trúc sư. Biểu đồ thể hiện nhân sự công 

ty như sau: 
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- Lực lượng lao động của công ty phần lớn là lao động trẻ, chiếm khoảng trên 92%, 

gồm các kỹ sư xây dựng mới ra trường, đến các kỹ sư có từ 3 – 17 năm kinh nghiệm. 

Độ tuổi với sức khỏe phù hợp, sự hăng hái chinh phục mục tiêu trong ngành nghề xây 

dựng. 

- Mặc dù gặp nhiều khó khăn về hoạt động sản xuất kinh doanh và rủi ro thị trường bất 

động sản trong và ngoài nước, công ty vẫn đảm bảo duy trì chế độ phúc lợi và môi 

trường làm việc an toàn, vệ sinh cho toàn thể nhân viên yên tâm công tác, đóng góp 

cho sự phát triển vượt khủng hoảng của công ty và toàn xã hội.  

 Lương thưởng và chế độ phúc lợi: Công ty duy trì thu nhập hàng tháng, công 

việc ổn định, cũng như các chính sách phúc lợi để nhân viên yên tâm công tác, 

dốc sức hết mình hoàn thiện nhiệm vụ được giao. Bảo hiểm tai nạn và các loại 

hình bảo hiểm xã hội bắt buộc duy trì thực hiện đầy đủ.  

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm.  

Hỗ trợ phụ cấp đi công trình, phụ cấp đi lại, lưu trú, điện thoại … do đặc thù 

ngành nghề xây dựng thi công tại các tỉnh xa thành phố Hồ Chí Minh.  

Thăm hỏi, động viên các trường hợp nhân viên hoặc gia đình có người ốm; tặng 

quà cho nhân viên khi cưới hỏi, sinh con; tặng quà cho nhân viên nữ nhân ngày 

8/3 và 20/10; tặng quà cho con em cán bộ nhân viên nhân ngày 1/6; lương thưởng 

tháng 13 và các dịp lễ trong năm… Chính sách hỗ trợ hợp lý cho CBNV thực sự 

khó khăn. 

 Chính sách tuyển dụng: Công tác tuyển dụng ngày càng chuyên nghiệp hơn. 

Giữa Phòng Nhân sự và Ban chỉ huy dự án phối hợp tốt hơn, nhịp nhàng hơn ở tất 

cả các khâu, từ thu hút ứng viên, đến lọc hồ sơ, phỏng vấn qua các vòng tuyển 

dụng. Các kỹ sư tuyển chọn hầu hết đạt loại Khá, Giỏi từ các Trường Đại học có 

tiếng như Đại học Bách Khoa, Kiến trúc, Sư phạm kỹ thuật; hoặc các kỹ sư có 

kinh nghiệm và kỹ năng làm việc tại các dự án nước ngoài đầu quân về công ty.      

 Chính sách đào tạo, huấn luyện và phát triển nghề nghiệp: Đào tạo tại chỗ, 

đào tạo nội bộ và bên ngoài vẫn được duy trì, khuyến khích và hỗ trợ đặc biệt là 

những vị trí quản lý (Chỉ huy trưởng, giám đốc dự án), chuyên viên kỹ thuật, cán 

bộ thực hiện các công việc đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn trong thi công xây 

dựng và các vị trí chuyên môn khối Hành chính Văn phòng.  

 Chính sách thăng tiến & thu hút nhân tài: Công ty khuyến khích và có chính 

sách thuyên chuyển cán bộ trong công ty phù hợp với năng lực, khả năng, kỹ năng 

và nguyện vọng cầu tiến của từng nhân viên; xây dựng lộ trình phát triển cho từng 
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vị trí. Công ty có các chế độ lương thưởng phúc lợi cạnh tranh với các công ty 

cùng ngành nhằm thu hút cũng như “giữ chân” các cán bộ có năng lực giỏi muốn 

công hiến lâu dài cho công ty. Trong năm 2014, công ty đã bổ nhiệm 1 Giám đốc 

khối Xây Lắp và bổ nhiệm thêm 02 Chỉ huy trưởng điều hành các dự án mới của 

công ty trong năm. Một số kỹ sư xây dựng có thành tích tốt cũng được bổ nhiệm 

lên vị trí quản lý cao hơn trong Ban chỉ huy công trường. 

 Chính sách khen thưởng và kỷ luật: được công ty duy trì và song hành để luôn 

hướng đến một môi trường làm việc chuyên nghiệp; công sức lao động của nhân 

viên luôn được ghi nhận một cách công minh và chính đáng. Cụ thể, công ty có 

các khoản thưởng nóng, thưởng đột xuất theo tiến độ, theo hiệu suất công trình 

từng giai đoạn để gia tăng hiệu quả làm việc của Ban chỉ huy dự án. 

 Môi trường làm việc: Công ty đảm bảo trang bị đầy đủ các thiết bị phương tiện 

làm việc, bảo hộ lao động và vệ sinh lao động, đặc biệt cho khối lao động trực tiếp 

ngoài công trường phù hợp pháp luật quy định, tạo điều kiện môi trường làm việc 

an toàn.  
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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