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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VIỆT NAM 

Năm 2008 

I. Lịch sử hoạt động của Công ty 

Công ty Cổ Phần Nhà Việt Nam được thành lập ngày 28/02/2002 theo Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh số 4103000853 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp, với số vốn 
điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng. Ngành nghề hoạt động kinh doanh chính là kinh doanh, đầu 
tư và môi giới bất động sản. 
Từ năm 2007, Công ty cổ phần Nhà Việt Nam đã đăng ký thành công ty cổ phần đại 
chúng. Tính đến thời điểm hiện tại, vốn điều lệ của công ty đạt 106,568 tỷ đồng; vốn 
thặng dư là  61,76 tỷ đồng với 131cổ đông. 
Qua hơn bảy năm thành lập, công ty luôn phấn đấu giữ vững sự tăng trưởng về doanh số 
và qui mô hoạt động,  từng bước hoàn thiện bộ máy quản lý và qui trình làm việc để nổ 
lực trở thành một trong những nhà đầu tư địa ốc chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. 
Với phương châm cung cấp cho khách hàng sản phẩm địa ốc hiện đại – tiện nghi và hài 
hoà với thiên nhiên, toàn thể lãnh đạo và CB-CNV Nhà Việt Nam không ngừng học hỏi, 
nghiên cứu để có thể cho ra đời các dự án XANH, SẠCH, mang lại cho cư dân là khách 
hàng của mình môi trường sống xanh mát, gần gũi với thiên nhiên và có chất lượng cao.  

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị 

Năm 2008 là năm đầy khó khăn của toàn nền kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực tài chính và lĩnh 
vực đầu tư bất động sản. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhà Việt 
Nam đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng nhằm đem lại hiệu quả và lợi 
ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông. 

1. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:  

         ĐVT: triệu đồng 
STT Chỉ tiêu KH 2008 TH 2008 Tỷ lệ 

1 Doanh thu thuần 208.843 39.567 18,95%

2 Chi phí Giá vốn 156.604 24.453 15,61%

3 Chi phí hoạt động công ty 21.143 12.739 60,25%

4 Chi phí tài chính 929 496 53,39%

5 Tổng lợi nhuận trước thuế 30.167 1.879 6,23%

6 Lợi nhuận sau thuế 22.625 1.218 5,38%

7 Vốn điều lệ 166.568 106.568 63,98%
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Mặc dù đã nỗ lực tối đa nhưng Công ty không thể hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 
Nguyên nhân chủ yếu là do tình hình biến động quá xấu của thị trường, đặc biệt là thị 
trường địa ốc và thị trường tài chánh. Trong tình hình đặc biệt đó HĐQT chủ trương tập 
trung để công ty trụ được và không phát sinh lỗ. 

 

2. Công tác quản trị của Hội đồng quản trị: 

Từ đại hội cổ đông thường niên 2007, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 12 cuộc họp. 
Ban hành kịp thời các Nghị quyết, quyết định để chỉ đạo thực hiện các vấn đề sau:  
Về công tác quản trị công ty, Hội đồng quản trị công ty cũng đã tập trung củng cố, từng 
bước hoàn thiện bộ máy tổ chức, đổi mới công tác quản trị theo hướng chú trọng chất 
lượng, tập trung làm ISO. Ban hành Quy chế hoạt động của công ty, Quy chế hoạt động 
của Hội đồng quản trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm 
soát cũng đã ban hành quy chế hoạt động. Kịp thời báo cáo và trình xin ý kiến Đại hội 
đồng cổ đông bằng văn bản các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. 
Đối với hoạt động kinh doanh của Công ty,  Hội đồng quản trị cũng đã đề ra nhiều sách 
lược kinh doanh quan trọng để định hướng kịp thời cho Ban điều hành thực hiện trong 
tình hình thị trường có nhiều diễn biến bất lợi. Năm 2008 cũng là năm tập trung đẩy mạnh 
công tác quảng bá, giới thiệu hình ảnh Công ty và giới thiệu dự án mới đến các nhà đầu tư 
thông qua làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư; qua các Hội chợ triễn lãm trong và ngoài 
nước, các phương tiện truyền thông đại chúng.... Đẩy mạnh công tác tiếp thị, quảng bá 
sản phẩm của công ty với các đối tượng khách hàng phù hợp... 
Về công tác tài chính: 
Nhằm tháo gỡ khó khăn về nguồn lực tài chính triển khai dự án The BCR, Hội đồng quản 
trị công ty đã nỗ lực tìm kiếm đối tác liên doanh, tận dụng mọi cơ hội tiếp cận nguồn vốn 
tài trợ cho dự án. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa đạt được kết quả khả quan. Trong năm, 
Hội đồng quản trị đã thông qua một số chủ trương chính như sau: 
- Chủ trương phát hành thêm 6 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 106.568.000.000 đồng 

lên 166.568.000.000 đồng nhưng do tình hình khó khăn chung của thị trường nên đợt 
phát hành không thành công. 

Về công tác đầu tư, Hội đồng quản trị đã thông qua quyết định Đầu tư dự án Khu chung 
cư 2,8 ha đường Nguyễn Xiển, Quận 9; thông qua việc ký hợp đồng thiết kế với nhóm 4 
công ty Singapore để thiết kế Trung tâm thương mại, Khu chung cư, Hồ bơi của dự án 
The BCR; đề ra phương hướng đầu tư các dự án The BCR, N27 và có những điều chỉnh 
về thiết kế dự án theo phân khúc thị trường cho phù hợp với tình hình dự báo nền kinh tế 
không mấy khả quan trong năm 2009. 
Công tác giám sát quản lý điều hành: 
Thực hiện công tác thường xuyên rà soát lại các dự án đầu tư và kiểm tra tài chính nhằm 
kiểm tra chặt chẽ chi phí, ngăn chặn và hạn chế rủi ro trong kinh doanh;  
Công tác phí Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 
Thực hiện Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2007 về việc thông qua mức thù 
lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát. Trong năm 2008, mức thù lao của các 
thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát  là 50 triệu đồng 
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III. Báo cáo của Ban giám đốc 

1. Báo cáo tình hình tài chính 
         ĐVT: triệu đồng 

  
Năm 
2008 

Năm 
2007 

Tỷ lệ 
tăng/giảm 

    
TỔNG TÀI SẢN 492.230 290.396 69,50%
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 461.851 261.355 76,71%
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 30.379 29.041 4,61%
NỢ PHẢI TRẢ 318.442 204.321 55,85%
Nợ ngắn hạn 137.416 58.155 136,29%
Nợ dài hạn 181.026 146.166 23,85%
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 173.788 86.075 101,90%
Vốn chủ sở hữu 106.568 77.718 37,12%
Thặng dư vốn cổ phần 61.762 4.062 1420,48%
Quỹ đầu tư phát triển 167 167 0%
Quỹ dự phòng tài chính 83 83 0%
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 5.208 4.045 28,75%
DOANH THU 36.964 66.849 -44,71%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 1.879 4.553 -58,73%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ 1.218 2.981 -59,14%
CHỈ TIÊU TỶ SUẤT LỢI NHUẬN     
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (%) 3,30% 4,46%  
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) 0,25% 1,03%  
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) 0,70% 3,46%  

Năm 2008 là năm đầy khó khăn và thử thách đối với Công ty cổ phần Nhà Việt 
Nam. Các chỉ tiêu về hiệu quả đầu tư có giảm sút so với 2007. Nguyên nhân chủ 
yếu: Mặc dù công ty đã triển khai bán hàng cho dự án The BCR, đã có doanh số 
nhưng chưa hạch toán doanh thu – chi phí trong năm. Lợi nhuận ghi nhận trong 
năm 2008 là phần lợi nhuận còn lại của dự án Trường Thạnh 1. Trong những năm 
sắp tới, các chỉ tiêu này sẽ cải thiện đáng kể khi các dự án mới được ghi nhận 
doanh thu và có lợi nhuận. 

- Tổng số cổ phiếu phổ thông: 10.656.800 cổ phiếu, trong đó, số cổ phiếu đang lưu 
hành là 10.656.800 cổ phiếu 

- Cổ tức dự kiến chia cho cổ đông:  
Năm 2008, Công ty không thể hoàn thành chỉ tiêu chia cổ tức 12% như kế hoạch 
đã đề ra do tình hình khó khăn chung của toàn ngành; lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 
được khoảng 1,2 tỷ đồng. Cộng dồn lợi nhuận công ty từ các năm trước chưa phân 
phối và lợi nhuận năm 2008 là 5,208 tỷ; sau khi trích lập các quỹ, Công ty dự kiến 
xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông sẽ chia hết cho cổ đông. 
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2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

2.1. Kết quả đầu tư địa ốc 
Trong năm 2008, Công ty đang triển khai và nghiên cứu chuẩn bị đầu tư 06 dự án, 
trong đó đang thực hiện đầu tư 01 dự án với với giá trị thực hiện đầu tư là 217,484 
tỷ đồng; đang nghiên cứu, triển khai làm các thủ tục chuẩn bị đầu tư và xin phép 
đầu tư 01dự án mới N27. Tiến độ đầu tư một số dự án tiêu biểu như sau: 
Dự án BCR:  
- Hoàn tất công tác đền bù; xin thủ tục pháp lý dự án: duyệt quy hoạch 1/500, 

duyệt dự án đầu tư và thẩm định thiết kế cơ sở, giao đất dự án.  
- Dự án đã khởi công vào ngày 23/08/2008, dự án hiện đang triển khai xây dựng 

CSHT theo đúng tiến độ: san lấp mặt bằng, gia tải 100% đường nội khu; tổ 
chức, tiếp xúc khách hàng, triển khai trồng cây xanh để cung cấp cho các công 
viên The BCR sau này. 

Dự án N27: Thuận địa điểm dự án; đã hoàn thành thủ tục đánh giá tác động môi 
trường, đang chuẩn bị hồ sơ xin thuận chủ trương đầu tư; thiết kế sơ bộ quy hoạch 
1/500;  
Dự án Khu dân cư Phú Hữu – Quận 9: đã gia hạn thời gian thực hiện dự án thêm 
1 năm.  
Dự án Long Phước  - Đồng Nai: thiết kế sơ bộ quy hoạch 1/500; thông qua đánh 
giá tác động môi trường; lập bản vẽ hiện trạng, vị trí; lập thủ tục xác nhận đền bù; 
lập thủ tục xin cấp đổi, cấp mới GCN QSDĐ (32.366 m2); nộp đơn xin gia hạn thời 
gian thực hiện dự án (36,9 ha). Công ty đã mua 5ha đất ở xã Bàu Cạn để phục vụ 
cho dự án này . 

2.2. Kết quả kinh doanh địa ốc 
- Dự án BCR: đã triển khai bán nền cho khách hàng với tổng doanh số 

124.069.947.500 đồng, tổng số tiền ứng trước của khách hàng là 
33.615.691.000 đồng. 
Nhằm đẩy mạnh hiệu quả công tác bán hàng, công ty cũng đã ký hợp đồng môi 
giới với một số đối tác: sàn giao dịch Hữu Liên Á Châu, sàn giao dịch ACB 
Real, công ty Phát Hưng…Ngoài ra, công ty còn tập trung đẩy mạnh công tác 
tiếp thị, chăm sóc khách hàng và huấn luyện bán hàng cho nhân viên và các 
cộng tác viên.   

2.3. Hoạt động đầu tư tài chính 
Hiện tại, Công ty đang đầu tư vốn vào 2 đơn vị: 
1. Công ty cổ phần Chứng khoán Sen Vàng:    :7,33 tỷ đồng 
2. Công ty cổ phần Vạn Phúc Gia   : 14 tỷ đồng 

Nhằm đảm bảo hiệu quả cho công ty, HĐQT công ty dự kiến sẽ chuyển 
nhượng 2 phần góp vốn nói trên trong năm 2009. 
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3. Những tiến bộ công ty đã đạt được   

3.1. Hoạt động đầu tư:  
Hồ sơ pháp lý cho các dự án mới được hoàn thành rất nhanh đã giúp cho hoạt 
động kinh doanh của Công ty có doanh số trong năm 2008, cụ thể là: 
- Dự án The BCR đã có quyết định giao đất của Ủy ban nhân dân Thành phố 

ngày 05/08/2008. Thành công này thúc đẩy công tác bán hàng của Phòng 
Kinh doanh nhanh hơn, đạt được doanh số cho năm 2008 và đã tính được 
tiền sử dụng đất cho năm 2008 (theo giá đất năm 2008), giúp công ty có 
được một dự án chủ lực cho năm 2009 . 

- Hoàn tất thủ tục hồ sơ cho Dự án Long Phước, chỉ trong vòng 06 tháng đã 
được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  

3.2. Hoạt động kinh doanh:  
- Mặc dù tình hình địa ốc rất khó khăn, giá thị trường tuột dốc nhưng Công ty 

đã bán hàng dự án The BCR đạt doanh số trong năm 2008 là 
124.069.947.500 đồng  

- Nhờ tập trung cho công tác huấn luyện dự án The BCR, nhân viên công ty, 
các công ty môi giới và cộng tác viên đã hiểu rõ được dự án để tiếp thị bán 
hàng. Công ty đã ký hợp đồng môi giới với các Công ty môi giới BĐS, tổ 
chức chăm sóc khách hàng: gửi phiếu thăm dò, tặng quà, thăm hỏi…giúp 
khách hàng có nhiều kênh thông tin để tiếp cận dự án hơn. 

3.3. Hoạt động Marketing:  
Nhận thức rất rõ tầm quan trọng của công tác quảng bá - tiếp thị, Công ty đã 
thiết kế mới hệ thống nhận dạng thương hiệu, đổi mới giao diện website, tăng 
cường quảng cáo trên báo, panol quảng cáo ngoài trời, chương trình từ thiện, in 
profiles công ty. Bên cạnh đó, công ty còn tham gia tổ chức các sự kiện, kết 
hợp quảng bá hình ảnh công ty trong năm 2008 như tổ chức hội chợ Vietbuild, 
hội chợ Vietreal, hội nghị khách hàng, lễ khởi công. 
Đặc biệt, công ty đã quảng bá dự án The BCR với nội dung và hình thức phong 
phú và đa dạng như thư ngỏ, brochure, đĩa CD, phim 3D, phim giới thiệu dự 
án, sa bàn; tổ chức nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin về dự án, cập nhật 
thông tin thị trường BĐS... 

3.4. Công tác kế toán – kiểm soát nội bộ:  
- Kế toán quản lý số liệu chắc và cung cấp thông tin kịp thời cho BTGĐ, 

kiểm soát hồ sơ hợp đồng, báo cáo thuế… 
- Công tác kiểm soát nội bộ đã kiểm tra phát hiện, điều chỉnh và trả lại các hồ 

sơ, hợp đồng, chứng từ không đúng quy trình, sai sót,… góp phần làm công 
tác kế toán chính xác hơn. 



Báo cáo thường niên 2008  8 
 

 
4. Kế hoạch phát triển năm 2009. 

4.1. Dự báo tình hình  
Năm 2009, tình hình kinh tế thế giới cũng như của Việt Nam sẽ tiếp tục khó 
khăn gay gắt; đặc biệt ngành tài chánh, ngành địa ốc sẽ tiếp tục đứng trước 
những thách thức to lớn. Theo dự đoán của một số doanh nghiệp lớn, của các 
chuyên gia trong ngành đầu tư bất động sản, năm 2009 giá nhà đất cũng như thị 
trường tiêu thụ vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục mạnh mẽ. Do vậy, không nằm 
ngoài tình hình khó khăn chung nên năm 2009 sẽ tiếp tục là một năm đầy thử 
thách đối với tình hình tài chính và kinh doanh của Công ty cổ phần nhà Việt 
Nam.  
Tuy nhiên nhờ có sự chuẩn bị chu đáo từ năm 2008 về nhân lực và nguồn lực 
tài chính, trong năm 2009, Công ty Nhà Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai dự án 
The BCR theo đúng tiến độ kế hoạch; đồng thời tích cực thực hiện các thủ tục 
pháp lý đối với dự án N27 có thể khởi công xây dựng trong năm 2009, nhằm 
chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khi tình hình thị trường địa ốc khả 
quan thì triển khai dự án để có thể đưa vào kinh doanh sớm... 

4.2. Chỉ tiêu kinh doanh 
- Dự án The BCR: Tổng doanh số bán là 234.126.000.000 đồng với số tiền 

ứng trước của khách hàng cho các hợp đồng đã ký là  88.781.146.000 đồng 
- Dự án N27: tổng doanh số bán 128.700.000.000 đồng tương ứng với số 

tiền ứng trước của khách hàng là 25.740.000.000 đồng 
- Hoàn tất bán hàng tồn của Dự án Trường Thạnh 1, tổng doanh thu dự 

kiến khoảng 6,5 tỷ đồng. 
4.3. Chỉ tiêu Đầu tư  

- Dự kiến chi phí đầu tư cho dự án The BCR  là 84,7 tỷ đồng và cho dự án 
N27 là 91,98 tỷ đồng. 

- Sẽ thu hồi vốn đầu tư tại Công ty CP KD BĐS Vạn Phúc Gia, giá trị dự 
kiến là 14 tỷ đồng. 

- Công ty CP Chứng khoán Sen Vàng: chuyển nhượng phần hùn cho Cổ đông 
sáng lập khác theo giá thị trường và thỏa thuận. 

- Dự án Long Phước – Long Thành: theo dõi thủ tục quản lý đất; lập vườn 
ươm cây với ngân sách khoảng 1 tỷ đồng. 
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4.4. Mục tiêu tài chính 2009: 
          ĐVT: triệu đồng 

STT Nội dung 2008 2009 Tăng/giảm 

1 Doanh thu thuần 39.567 57.981 47%

2 Chi phí Giá vốn 24.453 36.531 49%

3 Chi phí hoạt động công ty 12.739 16.257 28%

4 Chi phí tài chính 496 524 6%

5 Tổng lợi nhuận trước thuế 1.879 4.669 148%

6 Lợi nhuận sau thuế 1.218 3.502 188%

7 Vốn điều lệ (dự kiến) 106.568 166.568 56%

- Trích Quỹ dự phòng tài chánh 5%: 175 triệu đồng 
- Trích Quỹ phúc lợi 5%:  175 triệu đồng 
- Trích Quỹ khen thưởng 5%: 175 triệu đồng 
- Cổ tức dự kiến chia cho cổ đông kết thúc năm 2009 tùy theo kết quả kinh doanh 

thực tế.  
Lý do: các khó khăn nguy hiểm của ngành địa ốc tại Việt Nam vẫn còn diễn biến 
phức tạp và năm 2009 công ty tập trung triển khai đầu tư 293 tỷ, trong khi doanh thu 
đất nền chưa ghi nhận được. 

4.5. Biện pháp thực hiện 

- Đối với hoạt động đầu tư: Đẩy nhanh tiến độ thi công cơ sở hạ tầng dự án The 
BCR, triển khai thiết kế khu chung cư và trung tâm thương mại, phấn đấu hoàn tất 
giấy phép xây dựng trong quý 3/2009; hoàn tất các thủ tục pháp lý cho dự án N27 
trong quý 3/2009 để có thể triển khai xây dựng trong quý 4/2009; có thể triển khai 
bước đầu công tác đền bù dự án Phú Hữu, Quận 9. 
- Đối với hoạt động kinh doanh: Tiếp tục đẩy mạnh công tác marketing bao gồm 
các chiến dịch quảng cáo tiếp thị, quảng bá thương hiệu và sản phẩm, tăng cường 
nghiên cứu và đi sâu phân tích thị trường để dự báo thị trường tốt hơn (xu hướng, 
giá thị trường, sức mua và khả năng thanh toán); thực hiện phân tích SWOT bên 
trong và bên ngoài để có chiến lược và chiến thuật kinh doanh phù hợp; Tích cực 
tìm kiếm đối tác liên doanh liên kết đầu tư dự án của Công ty hay của đối tác nhằm 
gia tăng nguồn lực tài chính và lợi nhuận. 
- Đối với công tác tổ chức - nhân sự: Thuê tư vấn tái cấu trúc công ty, sắp xếp 
bộ máy, nâng cao năng lực công ty; đào tạo, sàng lọc, tuyển chọn nhân viên và nâng 
cấp môi trường làm việc; Tuyển chọn chuyên gia giỏi nhằm nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực; Nâng cấp phê duyệt tất cả các quy trình quản lý; Cập nhật nội 
dung, phân công, phân nhiệm, mô tả công việc cho tất cả các vị trí điển hình, Xây 
dựng sơ đồ tổ chức kế thừa và quy hoạch nguồn nhân lực; Ứng dụng công nghệ 
thông tin trong truyền thông nội bộ tiến tới e-office; Quỹ lương toàn năm 2009 tăng 
20% so với năm 2008. 
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IV. Báo cáo tài chính 
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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2008 

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VIỆT NAM 
 

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005. 

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát được qui định 
tại điều 37 của Điều lệ Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam. 

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2008 và kết quả thẩm tra Báo 
cáo tài chính năm 2008 của Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam như sau: 

I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008: 

ĐVT: Triệu đồng 

CHỈ TIÊU SỐ TIỀN 

THU NHẬP 
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
Doanh thu hoạt động tài chính 
Thu nhập khác 

39.568
36.964
2.579

25

CHI PHÍ 
Giá vốn hàng bán 
Chi phí bán hàng 
Chi phí tài chính 
Chi phí quản lý 
Chi phí khác 

37.689
24.453
1.068

496
11.659

13

TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 
Thuế thu nhập doanh nghiệp (*) 

1.879
660

TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ 1.218

(*) Số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp do công ty tự kê khai và hạch toán, chưa 
được kiểm tra quyết toán bởi cơ quan thuế 

II. Tình hình tài chính của công ty tài thời điểm 31/12/2008: 

ĐVT: Triệu đồng 

CHỈ TIÊU SỐ TIỀN 

TÀI SẢN 
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 
2. Các khoản phải thu 
3. Hàng tồn kho 
4. Tài sản ngắn hạn khác 

492.230
22.788
38.352

395.289
5.422
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5. Tài sản cố định 
6. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 
7. Tài sản dài hạn khác 

1.986
21.331
7.062

NGUỒN VỐN 
1. Vay và nợ ngắn hạn 
2. Phải trả người bán 
3. Người mua trả tiền trước 
4. Các khoản phải trả khác 
5. Vay dài hạn 
6. Thuế thu nhập hoãn lại 
7. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 
8. Thặng dư vốn cổ phần 
9. Quỹ đầu tư phát triển 
10. Quỹ dự phòng tài chính 
11. Lợi nhuận chưa phân phối 

492.230
60.615
10.810
35.191
30.800

178.200
2.826

106.568
61.762

167
83

5.208

III. Nhận xét đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám Đốc 

Ban kiểm soát xác nhận thông tin, số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty 
Cổ phần Nhà Việt Nam năm 2008 theo Báo cáo của Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám 
đốc đã phản ánh trung thực toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty tại thời điểm báo 
cáo. 

Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đã quản lý, chỉ đạo hoạt động của công ty 
theo đúng pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, đã nỗ lực triển khai, hỗ trợ 
thực hiện, giám sát hoạt động của tất cả các phòng ban toàn công ty trong việc thực hiện 
mục tiêu năm 2008 theo kế hoạch đề ra. 

Tăng vốn Điều lệ từ 70.000.000.000 lên 106.568.000.000 đồng. 

Dự án the Boat Club Residences đang xây dựng cơ sở hạ tầng, đã hoàn thành việc san lấp, 
gia tải đường. 

Trong năm 2008 do khủng hoảng tài chính toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam cũng bị ảnh 
hưởng rất nhiều: chỉ số lạm phát tăng cao, lãi suất ngân hàng cao, việc đóng băng của thị 
trường bất động sản … Dù tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, trong năm qua  tuy 
không đạt được các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch đã đề ra nhưng các kết quả đạt được của 
năm 2008 đã thể hiện quyết tâm và cam kết của HĐQT và Ban điều hành giữ công ty 
được ổn định và trụ vững trong tình hình cực kỳ khó khăn của đất nước, của ngành bất 
động sản . 

IV. Kết quả thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2008: 

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Nhà 
Việt Nam và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau: 

- Việc tính toán, ghi chép các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực đúng chế độ, 
nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ và bảo quản 
chứng từ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ. 
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- Các Báo cáo tài chính năm 2008 của công ty được lập đúng theo biểu mẫu ban hành 
kèm theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài 
chính. 

- Xét trên mọi phương diện trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh hợp lý tình hình 
tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2008, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu 
chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/08 đến 31/12/2008, phù hợp với các 
quy định và chuẩn mực của hệ thống kế toán hiện hành. 

V. Công tác kiểm tra giám sát của Ban Kiểm Soát: 

Căn cứ vào kết quả báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2008, Ban kiểm soát đã 
phối hợp với Ban Tài chính và một số đơn vị phòng ban liên quan thực hiện việc kiểm tra 
giám sát mọi hoạt động của công ty bao gồm: 

- Giám sát việc thực hiện chỉ tiêu kinh tế hàng tháng, quý và cả năm. 

- Kiểm kê quỹ: trong năm 2008 đã thực hiện kiểm kê định kỳ hàng tháng và thực hiện 
kiểm kê quỹ hàng ngày. 

- Kiểm kê tài sản cố định: phối hợp với phòng Kế toán và phòng Hành chính thực hiện 
việc kiểm kê kiểm kê tài sản vào ngày 30/09/2008. 

- Thực hiện việc kiểm tra chứng từ kế toán thường xuyên và định kỳ. 

- Phối hợp với phòng Kế toán giám sát chặt chẽ các khoản chi phí đầu tư, mua sắm tài 
sản. 

- Phối hợp với Ban ISO và Phòng Hành chính giám sát các quy trình hoạt động của 
công ty. 

VI. Kiến nghị: 

Năm 2009 tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, rất khó dự đoán trước … chính vì 
thế HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc cần có những biện pháp cấp bách hoặc dài hạn để đối 
phó với những tình huống xấu và có sự chuẩn bị các phương án dự phòng trong mọi tình 
huống nhằm đạt được mục tiêu đề ra. 

 

 

 TM. BAN KIỂM SOÁT 

 TRƯỞNG BAN 
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V. Tổ chức và nhân sự 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC  

 

 

 

CT.HĐQT/ TGĐ 

BAN KIỂM SOÁT 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
(thường trực) 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

TC  KT IT KD MKT ĐẦU TƯ BAN QLDA 

BÁN HÀNG CSKH 

Các trợ lý, chuyên viên và 
KSNB

HCNS 
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a. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành: 
 

1. Ông  TRẦN VĂN THÀNH – Tổng Giám đốc Công ty 
Ngày sinh: 31/07/1958 
Địa chỉ thường trú: 39 Đỗ Ngọc Thạnh, P14, Q5, TP.HCM 
Quốc tịch : VIỆT NAM 
Dân tộc : Hoa 
Trình độ văn hóa: 12/12 
Trình độ chuyên môn: Kinh doanh 

2. Ông LÊ VIỆT TÙNG – Phó Tổng Giám Đốc Kỹ Thuật – Đầu Tư 
Ngày sinh: 30/11/1972 
Địa chỉ thường trú: 512/127A CMT8, P13, Q10, TP.HCM  
Quốc tịch : VIỆT NAM 
Dân tộc : Kinh  
Trình độ văn hóa:  12/12 
Trình độ chuyên môn:  KIẾN TRÚC SƯ 

3. Ông TRẦN ĐỨC KHIÊM – Phó Chủ tịch HĐQT & Phó Tổng Giám đốc  
Ngày sinh: 05/10/1983  
Địa chỉ thường trú: 1333/9 Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Thuận, Q7, TP.HCM 
Quốc tịch : VIỆT NAM 
Dân tộc : Hoa 
Trình độ văn hóa: 12/12 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - quản trị kinh doanh  

b. Thay đổi nhân sự chủ chốt trong năm:  

Ngày 29/04/2008 Ông Trần Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty kiêm 
nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc thay Bà Quách Thị Tú Anh theo Nghị Quyết số 
02/NQ- ĐHĐCĐ theo đề xuất. 

c. Chính sách đối với người lao động:  

Số lượng cán bộ, nhân viên tại thời điểm 31/12/2008 là 65 người. Công ty cổ phần 
Nhà Việt Nam đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ đối với người lao 
động theo đúng chế độ chính sách quy định. Cùng với chế độ quan tâm chăm lo 
đời sống vật chất và tinh thần cho CB-CNV như tổ chức cho CB-CNV tham gia 
nghỉ dưỡng, nghỉ mát hằng năm; khám sức khoẻ tổng quát định kỳ, công  ty còn có 
chính sách khuyến khích CB-CNV nâng cao trình độ và kiến thức dưới các hình 
thức đào tạo đa dạng như tham gia các khóa học do Công ty tổ chức hay qua các 
lớp, khóa học chuyên môn bên ngoài, cử cán bộ tham gia hội thảo, hội chợ triển 
lãm trong và ngoài nước, tham gia Câu lạc bộ doanh nhân.. 

. 
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VI. Thông tin cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 

1. Hội đồng quản trị:    

STT  Họ và Tên Chức vụ 

1 Trần Văn Thành Chủ tịch HĐQT 

2 Trần Đức Khiêm Phó chủ tịch HĐQT 

3 Lê Việt Tùng Thành viên HĐQT 

4 Quách Tuấn Hải Thành viên HĐQT 

5 Wong Horng Yit Thành viên HĐQT 

6 Trương Kính Đình Thành viên HĐQT 

7 Giao Thị Yến Thành viên HĐQT độc lập

2. Ban Kiểm soát: 

STT  Họ và Tên Chức vụ 

1 Phạm Thị Kim Dung Trưởng ban 

2 Phạm Minh Đức Thành viên 

3 Vũ Anh Quân Thành viên 

3. Thông tin về cổ đông 

3.1. Cơ cấu cổ đông:  

2,83%

57,00%
5,49%

34,68%
CB - CNV
HĐQT, BKS, BGĐ
Cổ đông nước ngoài
Cổ đông khác
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3.2. Danh sách các cổ đông góp vốn trong nước có tỷ lệ từ 5% trở lên 
(28/02/2009) 

Tổng số cổ phiếu 
Tên cổ đông 

Số lượng Giá trị (đồng) Tỷ lệ 

Quách Thị Tú Anh   2.175.000  21.750.000.000 20,4% 

Lê Việt Tùng   1.025.000  10.250.000.000 9,6% 

Trần Đức Khiêm   1.750.500  17.505.000.000 16,4% 

Trần Văn Thành      706.000     7.060.000.000 6,6% 

Trương Kính Đình   2.300.000  23.000.000.000 21,58% 

3.3. Danh sách các cổ đông góp vốn nước ngoài (28/02/2009) 

Tổng số cổ phiếu 
Cổ đông 

Số lượng Giá trị (đồng) 
Tỷ lệ 

Wong Horng Yit 585.000     5.850.000.000 5,49% 
 


