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BBBBÁÁÁÁOOOOCCCCÁÁÁÁOOOO THTHTHTHƯỜƯỜƯỜƯỜNGNGNGNG NINININIÊÊÊÊNNNN
CCCCÔÔÔÔNGNGNGNG TYTYTYTY CCCCỔỔỔỔ PHPHPHPHẦẦẦẦNNNN NGONGONGONGOẠẠẠẠIIII THTHTHTHƯƠƯƠƯƠƯƠNGNGNGNG&&&& PHPHPHPHÁÁÁÁTTTT TRITRITRITRIỂỂỂỂNNNN ĐẦĐẦĐẦĐẦUUUU TTTTƯƯƯƯ TP.HCMTP.HCMTP.HCMTP.HCM

(FIDECO)(FIDECO)(FIDECO)(FIDECO)
NNNNăăăămmmm bbbbááááoooo ccccááááoooo 2009200920092009

I.I.I.I. LLLLỊỊỊỊCHCHCHCH SSSSỬỬỬỬHOHOHOHOẠẠẠẠTTTT ĐỘĐỘĐỘĐỘNGNGNGNGCCCCỦỦỦỦAAAA CCCCÔÔÔÔNGNGNGNG TYTYTYTY
1.1.1.1. QuQuQuQuáááá trtrtrtrììììnhnhnhnh ththththàààànhnhnhnh llllậậậập,p,p,p, chuychuychuychuyểểểểnnnn đổđổđổđổiiii
• Công ty được thành lập vào năm 1989 với tên gọi là Công ty Phát triển Thủy sản Thành phố

Hồ Chí Minh theo Quyết định số 144/QĐ-UB ngày 31 tháng 3 năm 1989 của Ủy Ban Nhân
Dân Thành phố Hồ Chí Minh dưới hình thức một công ty liên doanh cổ phần.

• Ngày 03/12/1991 Công ty đã đổi tên thành Công ty Ngoại thương và Phát triển Đầu tư
TP.HCM theo Quyết định số 693/QĐ-UB của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh.

• Ngày 23 tháng 12 năm 1993 Công ty được UBND TP.HCM chấp thuận cho thay đổi thành
Công ty Cổ phần hoạt động theo Luật Công ty với tên gọi là Công ty Cổ phần Ngọai thương
và Phát triển Đầu tư TP.HCM (gọi tắt là Công ty Cổ phần FIDECO).

2.2.2.2. TTTTầầầầmmmm nhnhnhnhììììnnnn vvvvàààà SSSSứứứứ mmmmệệệệnhnhnhnh
• TTTTầầầầmmmm nhnhnhnhììììnnnn: xây dựng Công ty FIDECO thành một tập đoàn kinh tế lớn mạnh, bao gồm các

hoạt động sản xuất, thương mại và tài chính đem lại nhiều lợi ích, phát triển bền vững và liên
tục.

• SSSSứứứứ mmmmệệệệnhnhnhnh: Công ty FIDECO là một công ty hoạt động sản xuất, thương mại, tài chính, địa ốc
và dịch vụ. Công ty FIDECO luôn tập trung vào khách hàng, cải tiến liên tục hệ thống quản
trị chất lượng, áp dụng các công nghệ mới phù hợp để làm tăng chất lượng sản phẩm dịch vụ
với chi phí thấp hơn, đem lại lợi ích cho khách hàng. Đào tạo chuyên ngành cho cán bộ nhân
viên để đạt những kiến thức và kỹ năng đặc biệt. Có chính sách giúp nhân viên tham gia vào
tập đoàn, tham gia quản trị và luôn được khen thưởng, đề bạt thăng tiến. thỏa mãn khách
hàng, động viên nhân viên để đạt thành quả tốt nhằm phát triển vững chắc và có lợi cho tập
đoàn cũng như đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

3.3.3.3. SSSSảảảảnnnn phphphphẩẩẩẩm,m,m,m, ddddịịịịchchchch vvvvụụụụ
• Thương mại: sản xuất và chế biến hàng xuất khẩu; Kinh doanh Xuất Nhập khẩu trực tiếp;

Phát triển kinh doanh và liên doanh với các đối tác trong và ngòai nước.
• Phát triển bất động sản: Phát triển và xây dựng các khu Thương mại và Dân cư; Phát triển và

quản lý các dự án cơ sở hạ tầng; Sở hữu và quản lý bất động sản thương mại.
•••• Đầu tư tài chính.
• Cung cấp dịch vụ quản lý hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo quản trị: Quản trị chung; Quản trị hành

chính; Quản trị sản xuất; Quản trị nguồn tài nguyên nhân lực; Hệ thống Quản trị Chất
lượng/EMS và các nguyên tắc Quản lý (ISO 9000, ISO 14000, HACCP, 5S, GMD, ...); Quản
trị hệ thống thông tin.

• Dịch vụ XNK

4.4.4.4. SSSSựựựự kikikikiệệệệnnnn quanquanquanquan trtrtrtrọọọọngngngng
• Ngày 23/10/2009 Công ty đã tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập.
• Ngày 25/12/2009 được Sở Giao dịch Chứng khóan TP.HCM chấp thuận về mặt nguyên tắc

việc niêm yết cổ phiếu của Cty trên sàn GDCK TP.HCM.
• Ngày 05/01/2010 Cổ phiếu Công ty chính thức được niêm yết trên sàn GDCK TP.HCM.
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II.II.II.II. CCCCƠƠƠƠCCCCẤẤẤẤUUUU TTTTỔỔỔỔCHCHCHCHỨỨỨỨCCCC
1.1.1.1. SSSSơơơơ đồđồđồđồ ttttổổổổ chchchchứứứứcccc

ĐạĐạĐạĐạiiii HHHHộộộộiiii ĐồĐồĐồĐồngngngng CCCCổổổổ ĐôĐôĐôĐôngngngng

HHHHộộộộiiii ĐồĐồĐồĐồngngngng QuQuQuQuảảảảnnnn TrTrTrTrịịịị

BanBanBanBan KiKiKiKiểểểểmmmm SoSoSoSoáááátttt

P.P.P.P. QuQuQuQuảảảảnnnn trtrtrtrịịịị chchchchấấấấtttt llllượượượượngngngng
(Đại diện lãnh đạo)

BanBanBanBan TTTTổổổổngngngng GiGiGiGiáááámmmmĐốĐốĐốĐốcccc

Phòng
Hành
chánh

quản trị

Trung
tâm
Phát
triển
kinh

doanh
XNK

Phòng
chứng
khoán
– Đầu
tư tài
chính

Phòng
đầu tư
chứng
khoán

Phòng
công
nghệ
thông

tin

T.tâm
quản trị
nguồn

tài
nguyên
nhân
lực

Phòng
tài

chính
kế

toán

Trung
tâm

quản lý
và khai
thác tài

sản

Ban
quản
lý các
dự án

Công ty TNHH một thành viên SXKD Lương thực
Phước An

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cơ sở Hạ tầng
KCN Chơn Thành

Công ty TNHH Một thành viên Ngoại thương & Phát
triển Đầu tư Địa ốc Châu Lục (FIDECOLAND)

2.2.2.2. BanBanBanBan ququququảảảảnnnn trtrtrtrịịịị vvvvàààà đđđđiiiiềềềềuuuu hhhhàààànhnhnhnh

���� HHHHộộộộiiii đồđồđồđồngngngng QuQuQuQuảảảảnnnn trtrtrtrịịịị

ÔÔÔÔngngngng TrTrTrTrầầầầnnnn HHHHữữữữuuuu ChinhChinhChinhChinh
ChChChChủủủủ ttttịịịịchchchch HHHHộộộộiiii ĐồĐồĐồĐồngngngng QuQuQuQuảảảảnnnn TrTrTrTrịịịị

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bảo Hiểm Nhà Rồng
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hải Việt
Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Một thành viên SXKD Lương thực Phước An

ÔÔÔÔngngngng LLLLêêêê VVVVăăăănnnn DDDDũũũũngngngng
ThThThThàààànhnhnhnh viviviviêêêênnnn HHHHộộộộiiii ĐồĐồĐồĐồngngngng QuQuQuQuảảảảnnnn TrTrTrTrịịịị

Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH Côn Đảo
Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hải Việt
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ÔÔÔÔngngngng LLLLêêêê TrTrTrTríííí VVVVĩĩĩĩnhnhnhnh
ThThThThàààànhnhnhnh viviviviêêêênnnn HHHHộộộộiiii ĐồĐồĐồĐồngngngng QuQuQuQuảảảảnnnn TrTrTrTrịịịị

Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Xây dựng CSHT Khu Công nghiệp Chơn Thành
Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Một thành viên FIDECOLAND
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần ANIMEX

ÔÔÔÔngngngng VVVVõõõõ TTTTấấấấnnnn PhongPhongPhongPhong
ThThThThàààànhnhnhnh viviviviêêêênnnn HHHHộộộộiiii ĐồĐồĐồĐồngngngng QuQuQuQuảảảảnnnn TrTrTrTrịịịị

Thành viên HĐQT Ngân hàng Eximbank
Thành viên HĐQT Công ty Bảo Hiểm Nhà Rồng
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại dịch vụ công nghiệp Thanh Hóa

BBBBàààà ĐỗĐỗĐỗĐỗ LLLLêêêê HHHHồồồồngngngng ChChChChââââuuuu
ThThThThàààànhnhnhnh viviviviêêêênnnn HHHHộộộộiiii ĐồĐồĐồĐồngngngng QuQuQuQuảảảảnnnn TrTrTrTrịịịị

Giám Đốc Đầu tư & Phát triển, Cty CP Truyền thông Điện ảnh Sài gòn

II.II.II.II. BBBBÁÁÁÁOOOOCCCCÁÁÁÁOOOOCCCCỦỦỦỦAAAAHHHHỘỘỘỘIIII ĐỒĐỒĐỒĐỒNGNGNGNGQUQUQUQUẢẢẢẢNNNN TRTRTRTRỊỊỊỊ
1.1.1.1. ĐáĐáĐáĐánhnhnhnh gigigigiáááá ccccủủủủaaaa HHHHĐĐĐĐQTQTQTQT vvvvềềềề kkkkếếếếtttt ququququảảảả hohohohoạạạạtttt độđộđộđộngngngng ccccủủủủaaaa ccccôôôôngngngng tytytyty trongtrongtrongtrong nnnnăăăămmmm ttttààààiiii chchchchíííínhnhnhnh 2009200920092009 ::::

a- Trong năm 2009, trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu tiếp tục lan rộng, kinh
tế của Việt Nam nói chung vẫn bộc lộ nhiều bất ổn, trong đó các thị trường tài chính, chứng
khoán, bất động sản biến động mạnh theo chiều hướng bất lợi cho các nhà đầu tư và các doanh
nghiệp.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Fideco trong năm 2009 cũng chịu
tác động đáng kể bỡi các biến động trong neàn kinh tế như tình hình lạm phát tiếp tục gia tăng, tỷ
giá biến động liên tục, lãi suất ngân hàng ngày càng tăng; thị trường chứng khoán và địa ốc tiếp
tục suy thoái trầm trọng.

���� BanBanBanBan KiKiKiKiểểểểmmmm SoSoSoSoáááátttt ���� BanBanBanBan ĐĐĐĐiiiiềềềềuuuu HHHHàààànhnhnhnh

BBBBàààà VVVVăăăăngngngng NgNgNgNgọọọọcccc PhPhPhPhươươươươngngngng
TrTrTrTrưởưởưởưởngngngng BanBanBanBan KiKiKiKiểểểểmmmm SoSoSoSoáááátttt

Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Hải Việt

BBBBàààà TrTrTrTrầầầầnnnn XuXuXuXuâââânnnn ThuThuThuThu
ThThThThàààànhnhnhnh viviviviêêêênnnn BanBanBanBan KiKiKiKiểểểểmmmm SoSoSoSoáááátttt

BBBBàààà TrTrTrTrầầầầnnnn ThThThThịịịị HHHHồồồồngngngng MinhMinhMinhMinh
ThThThThàààànhnhnhnh viviviviêêêênnnn BanBanBanBan KiKiKiKiểểểểmmmm SoSoSoSoáááátttt

ÔÔÔÔngngngng TrTrTrTrầầầầnnnn HHHHữữữữuuuu ChinhChinhChinhChinh
TTTTổổổổngngngng GiGiGiGiáááámmmmĐốĐốĐốĐốcccc

ÔÔÔÔngngngng LLLLêêêê TrTrTrTríííí VVVVĩĩĩĩnhnhnhnh
PhPhPhPhóóóó TTTTổổổổngngngng GiGiGiGiáááámmmmĐốĐốĐốĐốcccc

ÔÔÔÔngngngng HuHuHuHuỳỳỳỳnhnhnhnh KhKhKhKháááánhnhnhnh QuQuQuQuốốốốcccc
PhPhPhPhóóóó TTTTổổổổngngngng GiGiGiGiáááámmmmĐốĐốĐốĐốcccc

ÔÔÔÔngngngng MaiMaiMaiMai NgNgNgNgọọọọcccc YYYYếếếếnnnn
PhPhPhPhóóóó TTTTổổổổngngngng GiGiGiGiáááámmmmĐốĐốĐốĐốcccc

ÔÔÔÔngngngng NguyNguyNguyNguyễễễễnnnn ThThThThếếếế HHHHậậậậuuuu
PhPhPhPhóóóó TTTTổổổổngngngng GiGiGiGiáááámmmmĐốĐốĐốĐốcccc

ÔÔÔÔngngngng NguyNguyNguyNguyễễễễnnnn BBBBằằằằngngngng NguyNguyNguyNguyêêêênnnn
KKKKếếếế TTTTóóóóanananan TrTrTrTrưởưởưởưởnnnngggg
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Tuy tình hình năm 2009 có nhiều biến động bất lợi gây khó khăn cho hoạt động của Công
ty nhưng Công ty vẫn hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2009 đã được Đại hội đồng
cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên 2009, cụ thể :

– Lợi nhuận trước thuế (chưa trừ dự phòng) vượt 14% so với kế hoạch (76.905 triệu
đồng/67.366 triệu đồng), và tăng 179% so với cùng kỳ năm 2008 (76.905 triệu
đồng/27.536 triệu đồng).

– Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2009 là: 49.487 triệu đồng, đạt 690,48% so với cùng
kỳ 2008.

– Mức cổ tức chia cho cổ đông là 20%, vượt 2% so với mức kế hoạch đề ra (18%) và cao
hơn 4,5 lần mức cổ tức được chia năm 2008.
Ngoài việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu lợi nhuận, các mặt hoạt động của Công ty trong

năm 2009 cũng đã có bước phát triển đáng kể.

b- Lãnh đạo các cấp của Công ty, từ các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban
kiểm soát, thành viên Ban Giám đốc và cán bộ nhân viên Công ty đã :

– Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp
2005, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

– Thực hiện các quyền được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, trong tinh thần
bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông của Công ty;

– Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông của Công ty; không sử dụng thông tin, bí
quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của Công ty để
tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

– Đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và quan tâm tới lợi ích của người có quyền lợi
liên quan đến Công ty.

2-2-2-2- HoHoHoHoạạạạtttt độđộđộđộngngngng ccccủủủủaaaa HHHHĐĐĐĐQTQTQTQT trongtrongtrongtrong nnnnăăăămmmm 2009200920092009

TrongTrongTrongTrong nnnnăăăămmmm 2009200920092009 ::::

a. Hội đồng quản trị Công ty đã có 18 Nghị quyết bằng văn bản, trong đó có 11 nghị
quyết cho phèp Công ty vay vốn tại các ngân hàng, 02 nghị quyết có liên quan đến cổ phiếu của
Công ty và 5 nghị quyết khác về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT do Tổng
Giám đốc Công ty trình.

b. Hội đồng quản trị đã họp 4 cuộc họp thường kỳ. Các cuộc họp này được tổ chức phù
hợp với quy định tại Điều 33 Điều lệ hiện hành của Công ty. Các cuộc họp này có sự tham dự
đầy đủ của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Ban Giám đốc và Kế
toán trưởng Công ty.

Ý kiến kết luận của HĐQT tại các cuộc họp thường kỳ này đã được thể hiện đầy đủ tại
các Biên bản họp Hội đồng quản trị được Thư ký HĐQT lập sau các cuộc họp nêu trên và được
lưu trữ đầy đủ trong hồ sơ của HĐQT.

c. Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2009; Đại hội đã
bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới (2009-2014) gồm 4 thành viên và Ban kiểm soát gồm 2
thành viên.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng đã tổ chức tốt Đại hội cổ đông bất thường của Công ty
vào tháng 9/2008 để Đại hội thông qua Điều lệ Công ty bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ
mẫu của Công ty niêm yết; Đại hội cũng quyết định việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở
giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose) đồng thời bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT và 1 thành
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viên BKS cho đủ số lượng thành viên HĐQT và BKS theo quy định của pháp luật và Điều lệ
Công ty.

d. Hội đồng quản trị đã tổ chức hỏi ý kiến cổ đông bằng văn bản 1 lần về một số nội dung
cần bổ sung, sửa đổi trong Điều lệ Công ty cho phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Kết quả việc hỏi ý kiến cổ đông về nội dung nêu trên đã được đúc kết tại Biên bản kiểm
phiếu mà bản sao của Biên bản kiểm phiếu này đã được gởi cho các cổ đông và được đăng tải
trên website của Công ty theo quy định.

e. Hội đồng quản trị Công ty đã ký 12 Quyết định, trong đó có 2 Quyết định về nhân sự;
1 quyết định ban hành quy chế quản trị nội bộ của Công ty, 1 quyết định ban hành hướng dẫn
quy trình công bố thông tin của Công ty; 4 quyết định khen thưởng, tặng kỹ niệm chương; 2
quyết định có liên quan đến chứng khoán, 2 quyết định phê duyệt quỹ lương năm 2009 của
Công ty và chi phí của HĐQT, BKS.

f. Hội đồng quản trị đã ký ban hành Quy chế quản lý nội bộ Công ty và Quy trình công
bố thông tin, chỉ đạo Công ty hoàn tất hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao
dịch chứng khoán TP.HCM và đã được Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM ra quyết định cho
phép Công ty chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch.

3.3.3.3. KKKKếếếếtttt ququququảảảả gigigigiáááámmmm ssssáááátttt ccccủủủủaaaa HHHHĐĐĐĐQTQTQTQT đốđốđốđốiiii vvvvớớớớiiii TTTTổổổổngngngng GiGiGiGiáááámmmm ĐốĐốĐốĐốcccc vvvvàààà ccccáááácccc CCCCáááánnnn bbbbộộộộ ququququảảảảnnnn llllýýýý khkhkhkháááácccc trongtrongtrongtrong
viviviviệệệệcccc đđđđiiiiềềềềuuuu hhhhàààànhnhnhnh CCCCôôôôngngngng tytytyty trongtrongtrongtrong nnnnăăăămmmm 2009200920092009 ::::

a- Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát thông qua các thông tin trên các báo cáo tài
chính, báo cáo thống kê, báo cáo kết quả hoạt động của Công ty hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả
năm do Ban Giám đốc Công ty đệ trình (và báo cáo trực tiếp) tại các cuộc họp định kỳ của
HĐQT được tổ chức hàng quý.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng thực hiện việc giám sát thông qua hoạt động của Ban
kiểm soát và thông qua bộ máy giúp việc của HĐQT.

b- Các nội dung giám sát của Hội đồng quản trị tập trung vào việc giám sát tình hình thực
hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty; mức độ hoàn thành các mục tiêu và chỉ tiêu kế
hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và/hoặc của Hội đồng quản trị Công ty;

c- Kết quả giám sát cho thấy Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng quyền và nhiệm
vụ của mình như được quy định tại Điều 36 Điều lệ Công ty; các cán bộ chủ chốt khác của Công
ty đã thực hiện đúng chức trách được phân công; nói chung CBNV các cấp của Công ty đã thực
hiện nghiêm túc Điều lệ Công ty, chấp hành tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của
Hội đồng quản trị; tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn
bản pháp luật khác có liên quan cũng như các quy định, quy chế nội bộ của Công ty đang còn
hiệu lực thi hành.

4-4-4-4- BBBBááááoooo ccccááááoooo vvvvềềềề ttttììììnhnhnhnh hhhhììììnhnhnhnh ththththựựựựcccc hihihihiệệệệnnnn chichichichi phphphphíííí ccccủủủủaaaa HHHHĐĐĐĐQTQTQTQT&&&&BKSBKSBKSBKS

a-a-a-a- ChiChiChiChi phphphphíííí HHHHĐĐĐĐQTQTQTQT vvvvàààà BKSBKSBKSBKS nnnnăăăămmmm 2009:2009:2009:2009:

NNNNộộộộiiii dungdungdungdung KKKKếếếế hohohohoạạạạchchchch 2009200920092009 ThThThThựựựựcccc hihihihiệệệệnnnn 2009200920092009 TTTTỷỷỷỷ llllệệệệ %%%%
- Thù lao HĐQT & BKS 648.000.000 769.000.000 119%
- Thưởng Tết 162.000.000 228.000.000 141%

TTTTổổổổngngngng ccccộộộộngngngng 810.000.000810.000.000810.000.000810.000.000 997.000.000997.000.000997.000.000997.000.000 123%123%123%123%
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Chi phí hoạt động của HĐQT & BKS Công ty năm 2009 tăng 23% so với Kế hoạch là do số
lượng thành viên HĐQT & BKS tăng từ 8 người lên 11 người kể từ tháng 10/2009 theo Nghị
quyết của ĐHĐCĐ tại phiên họp bất thường ngày 23/9/2009 để đảm bảo tuân thủ quy định
về số lượng thành viên HĐQT & BKS đối với Công ty niêm yết.

b-b-b-b- MMMMứứứứcccc ththththùùùù laolaolaolao ccccủủủủaaaa ccccáááácccc ththththàààànhnhnhnh viviviviêêêênnnn HHHHĐĐĐĐQTQTQTQT vvvvàààà BKSBKSBKSBKS nnnnăăăămmmm 2009200920092009 nhnhnhnhưưưư sausausausau:

5-5-5-5- TTTTììììnhnhnhnh hhhhììììnhnhnhnh nnnnắắắắmmmm gigigigiữữữữ ccccổổổổ phiphiphiphiếếếếuuuu FidecoFidecoFidecoFideco ccccủủủủaaaa ccccáááá nhnhnhnhâââânnnn ccccáááácccc ththththàààànhnhnhnh viviviviêêêênnnn HHHHĐĐĐĐQT,QT,QT,QT, BKSBKSBKSBKS vvvvàààà BanBanBanBan đđđđiiiiềềềềuuuu
hhhhàààànhnhnhnh ttttíííínhnhnhnh đếđếđếđếnnnn ththththờờờờiiii đđđđiiiiểểểểmmmm 31/12/200931/12/200931/12/200931/12/2009

6-6-6-6- KKKKếếếế hohohohoạạạạchchchch hohohohoạạạạtttt độđộđộđộngngngng ccccủủủủaaaa HHHHĐĐĐĐQTQTQTQT trongtrongtrongtrong nnnnăăăămmmm 2010201020102010

a- Trong năm 2010, Hội đồng quản trị sẽ tăng cường chỉ đạo Ban Giám đốc và các cán bộ
chủ chốt khác của Công ty trong việc thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2010 với các chỉ tiêu
chủ yếu như sau :

ChChChChứứứứcccc danhdanhdanhdanh MMMMứứứứcccc ththththùùùù laolaolaolao

Chủ tịch sáng lập 12.000.000 đồng/tháng

Chủ tịch HĐQT 12.000.000 đồng/tháng

Ủy viên HĐQT 7.000.000 đồng/tháng

Trưởng Ban kiểm soát 6.000.000 đồng/tháng

Ủy viên Ban kiểm soát 4.000.000 đồng/tháng

Chuyên viên trợ lý HĐQT 6.000.000 đồng/tháng

Thư ký HĐQT 4.000.000 đồng/tháng

SttSttSttStt HHHHọọọọ vvvvàààà ttttêêêênnnn ChChChChứứứứcccc danhdanhdanhdanh SSSSốốốố CPCPCPCP nnnnắắắắmmmm gigigigiữữữữ đếđếđếđếnnnn ththththờờờờiiii
đđđđiiiiểểểểmmmm 31/12/200931/12/200931/12/200931/12/2009

IIII HHHHộộộộiiii đồđồđồđồngngngng ququququảảảảnnnn trtrtrtrịịịị
1 Trần Hữu Chinh Chủ tịch 647.154
2 Đỗ Lê Hồng Châu Ủy viên 48.489
3 Lê Văn Dũng Ủy viên 54.766
4 Võ Tấn Phong Ủy viên -
5 Lê Trí Vĩnh Ủy viên 327.911

IIIIIIII BanBanBanBan KiKiKiKiểểểểmmmm SoSoSoSoáááátttt
1 Văng Ngọc Phương Trưởng Ban 30.000
2 Trần Thị Hồng Minh Ủy viên 80.992
3 Trần Xuân Thu Ủy viên 2.404

IIIIIIIIIIII BanBanBanBan đđđđiiiiềềềềuuuu hhhhàààànhnhnhnh
1 Trần Hữu Chinh Tổng Giám Đốc 647.154
2 Lê Trí Vĩnh Phó Tổng Giám Đốc 327.911
3 Hùynh Khánh Quốc Phó Tổng Giám Đốc 90.000
4 Mai Ngọc Yến Phó Tổng Giám Đốc 51.715
5 Nguyễn Thế Hậu Phó Tổng Giám Đốc 83.125
6 Trần Đăng Tiến Phó Tổng Giám Đốc 20.969
7 Nguyễn Bằng Nguyên Kế tóan trưởng 5.168
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– Doanh số hoạt động năm 2010 của Công ty dự kiến 431.196 triệu đồng, tăng 4,5% so với
doanh số thực hiện năm 2009;

– Lợi nhuận trước thuế (sau khi lập dự phòng) dự kiến: 73.193 triệu đồng, tăng 16% so với
mức lãi thực hiện năm 2009.

– Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 58.744 triệu đồng, tăng 18,7% so với mức lãi thực hiện năm
2009.

– Cổ tức dự kiến năm 2010 là 20%.
– Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 01/NQ/ĐHĐCĐ.2010 ngày 26/02/2010,

HĐQT sẽ tổ chức phát hành 4,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ
và đồng thời tái cấu trúc cơ cấu tài chánh Công ty.

– Chỉ đạo triển khai chương trình đào tạo nguồn tài nguyên nhân lực cao cấp nhằm bổ sung
lực lượng cán bộ lãnh đạo các cấp.

b- Từng bước đổi mới hoạt động của Hội đồng quản trị, thực hiện các quyền và nhiệm vụ
của Hội đồng quản trị một cách hiệu quả nhằm góp sức cùng Ban Giám đốc Công ty đưa Công ty
vượt qua những khó khăn trước mắt, ổn định tình hình, tiếp tục phát triển.

c- Ban hành Quy chế mới về hoạt động của HĐQT để từng bước đưa các hoạt động của
HĐQT đi vào nề nếp, phù hợp với các quy định, quy chế hiện hành áp dụng cho các Công ty
niêm yết.

d- Thành lập một số Ban trực thuộc HĐQT để hổ trợ cho hoạt động của HĐQT, nhằm
thực hiện quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty
niêm yết.

e- Tăng cường vai trò giám sát của Hội đồng quản trị đối với các mặt hoạt động của Công
ty, trong đó coi trọng việc giám sát chấp hành luật pháp, thực thi Điều lệ Công ty, và giám sát
việc Công ty tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

f- Duy trì các cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị; nâng cao chất lượng các
cuộc họp của Hội đồng quản trị; từng thành viên Hội đồng quản trị thực hiện các quyền và nhiệm
vụ được cổ đông giao phó một cách cẩn trọng và hiệu quả, vì lợi ích cao nhất của Công ty và các
cổ đông của Công ty.

III.III.III.III. BBBBÁÁÁÁOOOOCCCCÁÁÁÁOOOOCCCCỦỦỦỦAAAA BANBANBANBANGIGIGIGIÁÁÁÁMMMMĐỐĐỐĐỐĐỐCCCC
1.1.1.1. BBBBááááoooo ccccááááoooo ttttììììnhnhnhnh hhhhììììnhnhnhnh ttttààààiiii chchchchíííínhnhnhnh ccccủủủủaaaa CCCCôôôôngngngng tytytyty FidecoFidecoFidecoFideco

* Tài sản ngắn hạn:
Tài sản ngắn hạn là 260.633260.633260.633260.633 tritritritriệệệệuuuu đồđồđồđồngngngng, giảm 38,83% so với đầu năm là do giảm
các khoản thu ngắn hạn của khách hàng và giảm hàng tồn kho (kết chuyển doanh
thu, chi phí các dự án BĐS); tài sản ngắn hạn chiếm 38,67% trong tổng tài sản của
Công ty.

* Tài sản dài hạn:
Tài sản dài hạn là 413.416413.416413.416413.416 tritritritriệệệệuuuu đồđồđồđồngngngng, tăng 20,17% so với đầu năm chủ yếu là do
đầu tư vào công ty con (Fidecoland), công ty liên kết và các khoản đầu tư dài hạn
khác; Tài sản dài hạn chiếm 61,33% trong tổng tài sản của Công ty.

* Nợ phải trả:
− Nợ phải trả là 413.727413.727413.727413.727 tritritritriệệệệuuuu đồđồđồđồngngngng, giảm 23,68% so với đầu năm chủ yếu là do

giảm các khỏan nợ vay ngắn và dài hạn.
− Vay nợ ngắn hạn và dài hạn đến 31/12/2009 là 212.345212.345212.345212.345 tritritritriệệệệuuuu đồđồđồđồngngngng.
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* Vốn chủ sở hữu:
Vốn chủ sở hữu là 260.321260.321260.321260.321 tritritritriệệệệuuuu đồđồđồđồngngngng, tăng 14,15% so với đầu năm là do lợi nhuận
của năm 2009 chưa được phân chia cho cổ đông.

* Khả năng thanh tóan:
− Khả năng thanh tóan hiện hành: 1,63 lần
− Khả năng thanh tóan nợ ngắn hạn: 2,66 lần
− Khả năng thanh tóan nhanh: 0,08 lần

* Tỷ suất sinh lời:
− Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu:

• Tỷ suất LN trước thuế trên DT: 17,01%
• Tỷ suất LN sau thuế trên DT: 13,37%

− Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản:
• Tỷ suất LN trước thuế trên tổng TS: 9,34%
• Tỷ suất LN sau thuế trên tổng TS (ROA) : 7,34%

− Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn CSH (ROE) : 19,01%

2.2.2.2. BBBBááááoooo ccccááááoooo kkkkếếếếtttt ququququảảảả hohohohoạạạạtttt độđộđộđộngngngng ssssảảảảnnnn xuxuxuxuấấấấtttt kinhkinhkinhkinh doanhdoanhdoanhdoanh nnnnăăăămmmm 2009200920092009
2.1.2.1.2.1.2.1. CCCCáááácccc chchchchỉỉỉỉ titititiêêêêuuuu ttttààààiiii chchchchíííínhnhnhnh chchchchủủủủ yyyyếếếếuuuu ccccủủủủaaaa CCCCôôôôngngngng tytytyty Fideco:Fideco:Fideco:Fideco:

* Về doanh thu:
− Tổng doanh thu thực hiện năm 2009 là 412.488412.488412.488412.488 tritritritriệệệệuuuu đồđồđồđồngngngng, đạt 168,44% so

với cùng kỳ năm 2008.
* Lợi nhuận trước thuế:

− Lợi nhuận trước thuế TNDN thực hiện năm 2009 là 76.90576.90576.90576.905 tritritritriệệệệuuuu đồđồđồđồngngngng, đạt
114,15% so với Kế hoạch năm 2009 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt (67.366 triệu
đồng) và đạt 279,3% so cùng kỳ năm 2008.
• Trích lập dự phòng đầu tư ngắn hạn & dài hạn: 13.943 triệu đồng.
• Lợi nhuận trước thuế (sau khi đã trừ dự phòng): 62.96262.96262.96262.962 tritritritriệệệệuuuu đồđồđồđồngngngng.

* Lợi nhuận sau thuế:
− Lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện năm 2009 là 49.48749.48749.48749.487 tritritritriệệệệuuuu đồđồđồđồngngngng, đạt

690,48% so với cùng kỳ năm 2008.

2.2.2.2.2.2.2.2. TTTTììììnhnhnhnh hhhhììììnhnhnhnh tritritritriểểểểnnnn khaikhaikhaikhai ccccáááácccc llllĩĩĩĩnhnhnhnh vvvvựựựựcccc hohohohoạạạạtttt độđộđộđộng:ng:ng:ng:
2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1. KinhKinhKinhKinh doanhdoanhdoanhdoanh XNK:XNK:XNK:XNK:

* Tổng kim ngạch XNK thực hiện trong năm là 20,869 triệu USD đạt 101,8% so với
kế hoạch 2009 và đạt 103,8% so với cùng kỳ năm 2008.

* Tăng trưởng chủ yếu tập trung ở lĩnh vực nhập khẩu, đạt 106,22% so với Kế hoạch
2009 và tăng 25,76% so với cùng kỳ 2008 do kim ngạch mặt hàng lúa mì thực hiện
vượt kế hoạch (vượt 61,47% KH) mặc dù kim ngạch thực hiện một số mặt hàng
(như hóa chất, hương liệu dùng trong SX, hàng điện tử gia dụng, nguyên liệu SX,
máy móc thiết bị) có sụt giảm. Công ty cũng đã triển khai kinh doanh mặt hàng
thiết bị chuyên dùng cho Nhà máy thép Sông hậu.

* Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 90,32% Kế hoạch 2009 và giảm sút 32,38%
so với cùng kỳ 2008 chủ yếu là do doanh số mặt hàng hải sản đông lạnh & cá ngừ
hấp đông (chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong kim ngạch XK) sụt giảm mạnh vì bị
ảnh hưởng chung của kinh tế thế giới.
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* Tuy nhiên, từ Quý 4/2009, Công ty đã triển khai một số mặt hàng xuất khẩu mới
như; sợi, bột mì và một số mặt hàng nhập mới như que điện cho các nhà máy thép
lấy đà cho việc nâng cao doanh số cho năm 2010.

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. CCCCáááácccc ddddựựựự áááánnnn đầđầđầđầuuuu ttttưưưư::::
**** DDDDựựựự áááánnnn KhuKhuKhuKhu DC-TM-DVDC-TM-DVDC-TM-DVDC-TM-DV ĐôĐôĐôĐôngngngng BBBBììììnhnhnhnh DDDDươươươươngngngng –––– 127,6ha:127,6ha:127,6ha:127,6ha:
− Hoàn tất thủ tục góp đất vào liên doanh theo HĐLD đối với phần diện tích đất đưa

vào liên doanh giai đọan 1 là 94,7ha.
− Về công tác đền bù, tính đến 31/12/2009, Cty đã thực hiện đền bù đạt xấp xỉ 90%

tổng diện tích đất của dự án; trong đó có 94,7ha đã đưa vào góp vốn liên doanh
giai đọan 1 với VinaCapital; 9,3ha đã có quyết định giao đất của UBND tỉnh Bình
Dương và hiện Cty đang xúc tiến thủ tục để nộp tiền sử dụng đất và tiến đến góp
vốn liên doanh; phần diện tích đất đã đền bù còn lại hiện đang được xúc tiến thủ
tục xin giao.

**** DDDDựựựự áááánnnn KhuKhuKhuKhu nhnhnhnhàààà ởởởở phphphphườườườườngngngng BBBBììììnhnhnhnh TrTrTrTrưưưưngngngng ĐôĐôĐôĐôngngngng –––– 5ha:5ha:5ha:5ha:
− Tiếp tục cho xúc tiến triển khai thi công HTKT nội bộ dự án: thực hiện các hạng

mục còn lại của gói thầu 1 với Nhà thầu Tân Bình, hiện Nhà thầu đang triển khai
thi công nền hạ đường giao thông nội bộ.

− Hoàn tất thiết kế và thủ tục xin đấu nối hệ thống cấp điện và hệ thống cấp nước
sinh họat cho dự án.

− Phối hợp với Chủ đầu tư HTKT chính là Cty Phú Nhuận và một số đơn vị đầu tư
thứ cấp có liên quan để bàn về phương án đền bù phần diện tích đất chưa đền bù
còn lại (khỏang 4%); đồng thời có văn bản đề nghị Cơ quan Nhà nước hỗ trợ công
tác đền bù và có biện pháp thúc đẩy việc triển khai dự án tổng thể.

**** DDDDựựựự áááánnnn KhuKhuKhuKhu nhnhnhnhàààà ởởởở huyhuyhuyhuyệệệệnnnn CCCCầầầầnnnn GiGiGiGiờờờờ ---- 29,8ha:29,8ha:29,8ha:29,8ha:
− Triển khai hòan tất việc điều chỉnh Nhiệm vụ QH 1/500 của dự án và đã nhận

được Quyết định phê duyệt của UBND huyện Cần Giờ. Trên cơ sở này, Cty sẽ
làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế để hòan chỉnh thiết kế QH điều chỉnh tỷ lệ
1/500 của dự án.

− Triển khai hòan tất thiết kế và lập dự tóan hạng mục san nền khu đất dự án.
− Phối hợp với Savico tổ chức triển khai hòan tất công tác mời thầu hạn chế, xét và

chọn nhà thầu thi công san nền giai đọan 1 (cao trình +0.8m); đồng thời ký kết
Hợp đồng giao nhận thầu chính thức với đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Hiệp
Lợi để thực hiện; ký kết Hợp đồng giám sát thi công với Cty TVXD 533.

**** DDDDựựựự áááánnnn CCCCăăăănnnn hhhhộộộộ FidecoFidecoFidecoFideco Riverview:Riverview:Riverview:Riverview:
− Hòan tất hồ sơ quyết tóan và kiểm toán công trình.
− Hòan tất thủ tục và nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình. Đang xúc tiến

thủ tục xin cấp chủ quyền cho khách hàng từng căn hộ.
− Quản lý các căn hộ vào ở về các thủ tục tạm trú.
− Theo dõi công tác bảo hành các hạng mục có liên quan.

**** DDDDựựựự áááánnnn KhuKhuKhuKhu DC-TM-DDC-TM-DDC-TM-DDC-TM-Dịịịịchchchch vvvvụụụụ TrTrTrTrảảảảngngngng BBBBààààngngngng –––– 189ha:189ha:189ha:189ha:
− Dự án được quản lý và triển khai bỡi Công ty Cổ phần Fideco – Trảng Bàng,

trong đó Fideco chiếm 30% vốn.



10

− Dự án hiện trong giai đọan xây dựng nhiệm vụ thiết kế, nhiệm vụ quy hoạch để
trình Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của tỉnh Tây Ninh phê duyệt trước khi
triển khai thực hiện quy hoạch 1/200 và 1/500.

**** DDDDựựựự áááánnnn KCNKCNKCNKCN&&&&KDCKDCKDCKDC phphphphụụụụcccc vvvvụụụụ KCNKCNKCNKCN TTTTâââânnnn ĐứĐứĐứĐứcccc –––– 1.200ha:1.200ha:1.200ha:1.200ha:
− Dự án được quản lý và triển khai bỡi Công ty Cổ phần Fideco – Đức Lợi, trong

đó Fideco chiếm 60% vốn.
− Dự án đã được UBND tỉnh Bình Thuận thông qua quy hoạch chung xây dựng

KCN & KDC phục vụ cho KCN Tân Đức 1200ha. Hiện Công ty đã trình quy
hoạch chi tiết KCN & KDC Tân Đức tỷ lệ 1/2000 cho Sở XD thẩm định.

− Cty đã phối hợp với Ban bồi thường và giải tỏa huyện Hàm Tân hoàn tất công tác
lập phương án tổng thể về bồi thường, hổ trợ và tái định cư dự án XD KCN &
KDC phục vụ cho KCN Tân Đức. Đã trình Sở Tài chánh Bình Thuận thẩm định
trước khi trình UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt phương án bồi thường và giải
tỏa.

**** DDDDựựựự áááánnnn Saigon-MangdenSaigon-MangdenSaigon-MangdenSaigon-Mangden
− Hoàn tất thiết kế và thẩm kế 10 biệt thự; trong đó đã triển khai thi công xây dựng

hòan tất biệt thự số 30; Dự kiến công trình sẽ đưa vào sử dụng trong năm 2010.
− Phối hợp với Cty Sài Gòn Măng Đen để hoàn tất hồ sơ xin chứng chỉ qui hoạch

cho khu biệt thư Sài Gòn- Măng Đen làm cơ sở cho việc xin cấp sở hữu công
trình.

2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3. LLLLĩĩĩĩnhnhnhnh vvvvựựựựcccc chochochocho thuthuthuthuêêêê vvvvăăăănnnn phphphphòòòòng:ng:ng:ng:
* Văn phòng 26 Phùng Khắc Khoan:
− Doanh thu năm 2009 là 168.000 USD, đạt 100% so với kế hoạch 2009 và ổn định

so với cùng kỳ năm 2008.
* Văn phòng 28 Phùng Khắc Khoan (I):
− Doanh thu năm 2009 là 186.556 USD, đạt 130,87% so với kế hoạch 2009 và tăng

4% so với cùng kỳ năm 2008.
* Văn phòng 28 Phùng Khắc Khoan (II):
− Doanh thu năm 2009 là 292.640 USD, đạt 78,96% so với kế hoạch 2009 và 90,2%

so với cùng kỳ năm 2008 do doanh thu Q.1 - 2009 đã được Công ty hạch tóan vào
năm 2008.

* Cao ốc Fideco Riverview:
− Doanh thu năm 2009 là 90.932 USD, đạt 74% so với kế hoạch 2009; doanh thu

không đạt kế hoạch là do thị trường cho thuê chịu nhiều biến động giảm.
* Cao ốc Fideco Tower:
− Diện tích cho thuê đạt 100%; Doanh thu năm 2009 là 4.814.436 USD, đạt 92% so

với kế hoạch.
− Doanh số có giảm vì tình hình giá cho thuê trên thị trường giảm sút, Công ty cũng

thực hiện giảm giá thuê cho một số khách hàng để duy trì mối quan hệ.
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2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.2.4. LLLLĩĩĩĩnhnhnhnh vvvvựựựựcccc ttttààààiiii chchchchíííính:nh:nh:nh:
* Đầu tư tài chính:
− Đầu tư chứng khoán ngắn hạn (cổ phiếu niêm yết):

• Giá vốn tồn kho đến 31/12/2008: 13.324.790.000đ, chênh lệch: -5,2 tỷ đồng.
• Đến 22/12/2009 chênh lệch còn: -400 triệu đồng.

− Đầu tư chứng khóan dài hạn (cổ phiếu OTC):
• Giá vốn tồn kho đến 22/12/2009: 74.976.130.000đ, chênh lệch: -23,5 tỷ đồng.
• Đã trích dự phòng năm 2008: 12 tỷ đồng.
• Dự kiến trích dự phòng 2009 và 2010 với số chênh lêch còn lại.

* Tình hình vốn điều lệ:
− Trong năm 2009, Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 124,327 tỷ đồng lên

142,976 tỷ đồng từ việc phát hành 1.864.930cp từ nguồn thặng dư vốn theo Nghị
quyết của ĐHĐCĐ và đã hoàn tất việc đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ mới tại Sở
KHĐT vào tháng 6/2009.

− Các đợt điều chỉnh tăng vốn điều lệ:
Lần đăng ký Thời gian Vốn điều lệ
1 tháng 12/1993 3.240.000.000 đVN
12 tháng 9/2001 10.028.478.146 đVN
13 tháng 5/2002 11.758.000.000 đVN
17 tháng 4/2005 20.087.400.000 đVN
19 tháng 3/2007 50.898.800.000 đVN
20 tháng 7/2008 124.327.690.000 đVN
21 tháng 6/2009 142.976.990.000 đVN

3 tỷ 243 tỷ 243 tỷ 243 tỷ 24
10 tỷ 02810 tỷ 02810 tỷ 02810 tỷ 028 11tỷ75811tỷ75811tỷ75811tỷ758

20 tỷ 08720 tỷ 08720 tỷ 08720 tỷ 087

50 tỷ 89850 tỷ 89850 tỷ 89850 tỷ 898

124 tỷ 327124 tỷ 327124 tỷ 327124 tỷ 327

142 tỷ 977142 tỷ 977142 tỷ 977142 tỷ 977

1993199319931993 2001200120012001 2002200220022002 2005200520052005 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009

Vốn điều lệVốn điều lệVốn điều lệVốn điều lệ
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IV.IV.IV.IV. KKKKẾẾẾẾHOHOHOHOẠẠẠẠCHCHCHCHHOHOHOHOẠẠẠẠTTTT ĐỘĐỘĐỘĐỘNGNGNGNGKINHKINHKINHKINH DOANHDOANHDOANHDOANH NNNNĂĂĂĂMMMM 2010201020102010

1.1.1.1. DDDDựựựự bbbbááááoooo ttttììììnhnhnhnh hhhhììììnhnhnhnh kinhkinhkinhkinh ttttếếếế xxxxãããã hhhhộộộộiiii nnnnăăăămmmm 2010201020102010

Năm 2010 được dự báo là năm kinh tế thế giới bắt đầu hồi phục, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó
khăn cho nền kinh tế Việt Nam.

Thứ nhất, mặc dù chưa hội nhập nhiều với kinh tế thế giới, song với đặc thù phụ thuộc nhiều vào
xuất khẩu và vốn đầu tư nước ngoài nên việc kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi là điều kiện
thuận lợi cho kinh tế Việt Nam. Dù vậy, xuất khẩu năm 2010 khó có mức tăng cao do sự phục
hồi của kinh tế thế giới vẫn còn chậm và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hơn nữa, những khó khăn trong
xuất khẩu của Việt nam chủ yếu là các sản phẩm nông nghiệp, gia công, sản phẩm thô, giá trị chế
biến thấp nên khó tăng mạnh về kim ngạch; lạm phát ở các nước có khả năng cao cũng là những
trở ngại cho xuất khẩu và cuối cùng là do cầu tiêu dùng thế giới còn thấp.

Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam sẽ tăng dần, tuy nhiên việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước
ngòai (FDI) cũng vẫn còn hạn chế do các Công ty lớn trong thời kỳ hồi phục, cần nhiều vốn cho
phát triển.

Thứ hai, Bộ tài chính nhận định, do thực hiện gói kích thích kinh tế ở các nước, một lượng tiền
lớn được đổ vào nền kinh tế, thâm hụt ngân sách tăng làm cho nguy cơ lạm phát, giá cả sản phẩm,
nguyên liệu, nhiên liệu tăng cao sẽ tác động lớn tới những ngành sản xuất của Việt Nam đang
phụ thuộc vào nguyên liệu, thành phẩm nhập khẩu ở nước ngoài.

Các thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ, thị trường ngoại hối có dấu hiệu hồi phục, song
còn chứa đựng nhiều rủi ro, chưa ổn định; thị trường vàng còn biến động nhiều cũng tác động
không nhỏ tới ổn định tiền tệ và các cân đối vĩ mô của Việt Nam.

Từ các cảnh báo về nguy cơ bóng bóng tài sản mới trên thế giới, lo ngại về nguy cơ lạm phát đã
khiến Ngân hàng nhà nước đưa ra chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ chỉ ở mức 25%; sự thận trọng của
các Ngân hàng thương mại trong cho vay là những nhân tố cho thấy vốn vào thị trường bất động
sản năm 2010 chưa thể tăng mạnh.

Như vậy, với những dự báo về tình hình kinh tế xã hội năm 2010 cho thấy Công ty sẽ phải đương
đầu với những khó khăn về tài chính rất lớn vì các dự án bất động sản trong năm kế hoạch đang
rất cần một lượng vốn tương đối lớn cho việc triển khai; đồng thời, việc phát triển mở rộng các
ngành hàng cho sản xuất xuất khẩu cũng gặp không ít khó khăn về vốn.

2.2.2.2. ĐáĐáĐáĐánhnhnhnh gigigigiáááá vvvvềềềề titititiềềềềmmmm llllựựựựcccc ccccủủủủaaaa CCCCôôôôngngngng tytytyty
**** MMMMặặặặtttt thuthuthuthuậậậậnnnn llllợợợợiiii

− Công ty có bề dày lịch sử trong quá trình xây dựng và phát triển, tạo dựng được
thương hiệu có uy tín trên thương trường;

− Công ty xây dựng được “tầm nhìn” và “mục tiêu” cụ thể, khả thi cho từng giai đọan
phát triển.

− Lãnh đạo Công ty có tầm nhìn chiến lược đồng thời có sách lược phù hợp trong từng
giai đọan nhằm đối phó với các biến động trong tình hình kinh tế, tài chính chung của
đất nước.
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− Công ty được quản trị và điều hành theo tiêu chuẩn quốc tế, trên cơ sở 3 tiêu chuẩn
chất lượng : ISO 9001, ISO 14001 và SA 8000, đồng thời kết hợp có hiệu quả giữa
“hệ thống quản trị chất lượng” và “hệ thống quản trị thông tin”.

− Mọi họat động của Công ty đều được tiến hành một cách công khai, minh bạch, tuân
thủ luật pháp; mục đích họat động của Công ty không chỉ nhằm mang lại lợi nhuận
cho doanh nghiệp, cổ tức cho cổ đông mà còn góp phần vào việc bảo vệ môi trường
và thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

**** MMMMặặặặtttt khkhkhkhóóóó khkhkhkhăăăăn:n:n:n:
− Họat động của Công ty chịu sự tác động của những biến động trong tình hình kinh tế

của đất nước do ảnh hưởng của suy thóai kinh tế và khủng hỏang tài chính tòan cầu
thể hiện trên các mặt : tỷ giá không ngừng biến động do ảnh hưởng của lạm phát; thị
trường chứng khóan có chiều hướng suy giảm và chưa có dấu hiệu hồi phục; thị
trường địa ốc tiếp tục trầm lắng; lãi vay ngân hàng có chiều hướng ngày càng tăng và
khó tiếp cận.

− Nguồn vốn để đáp ứng cho yêu cầu phát triển các dự án đầu tư còn nhiều hạn chế.
− Công ty hiện chưa xây dựng được quỹ đất tại các khu vực trọng điểm của thành phố.
− Nguồn nhân lực quản trị và điều hành trung và cao cấp còn thiếu để theo kịp chiến

lược kinh doanh trong thời kỳ hội nhập với sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh
nghiệp trong ngành.

3.3.3.3. MMMMụụụụcccc titititiêêêêuuuu kkkkếếếế hohohohoạạạạchchchch kinhkinhkinhkinh doanhdoanhdoanhdoanh nnnnăăăămmmm 2010201020102010
**** MMMMụụụụcccc titititiêêêêuuuu chung:chung:chung:chung:

Với những thành quả bước đầu đạt được qua các năm, Fideco nổ lực đeo đuổi định hướng
xây dựng Công ty thành một tập đòan kinh tế đa ngành (sản xuất, thương mại và tài
chính), đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, cổ đông và xã hội, phát triển bền vững và
liên tục.

**** MMMMụụụụcccc titititiêêêêuuuu ccccụụụụ ththththểểểể::::
Công ty sẽ duy trì mức độ tăng trưởng ổn định với các chỉ tiêu tài chính cụ thể như sau:
− Doanh thu: 431.196 triệu đồng
− Lợi nhuận trước thuế: 81.098 triệu đồng

• Trích lập dự phòng tài chính: 8.000 triệu đồng
• Lợi nhuận trước thuế (sau khi trừ dự phòng): 73.193 triệu đồng

− Lợi nhuận sau thuế: 58.744 triệu đồng
− Tỷ suất sinh lời:

• Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên Doanh thu: 18,81%
• Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Doanh thu: 13,62%
• Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên Vốn điều lệ: 40,09%
• Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Vốn điều lệ: 28,15%

− Mức cổ tức dự kiến: 20%

Các chỉ tiêu tài chính có liên quan nói trên được xây dựng trên cơ sở Công ty Fideco điều
chỉnh tăng Vốn điều lệ như sau:
− Vốn điều lệ hiện hành: 142.976.990.000 đồng

• Chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu: 14.297.699.000 đồng
• Phát hành 4,5 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ: 45.000.000.000 đồng

− Vốn điều lệ mới (dự kiến vào cuối Q.II): 202.274.689.000 đồng
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Công ty Fideco sẽ đề ra các giải pháp hữu hiệu cũng như tranh thủ tối đa nguồn tín dụng
từ các ngân hàng đối tác, các định chế tài chính để có thể thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch
năm 2010 như đã nêu trên, hướng tới sự phát triển liên tục và bền vững, đồng thời đem lại lợi tốt
nhất cho cổ đông trên cở sở triển khai thực hịên tốt kế hoạch đối với từng lĩnh vực họat động của
Công ty năm 2010, cụ thể như sau:

**** KinhKinhKinhKinh doanhdoanhdoanhdoanh xuxuxuxuấấấấtttt nhnhnhnhậậậậpppp khkhkhkhẩẩẩẩu:u:u:u:
− Định hướng đúng và thay đổi hình thức họat động kịp thời, phù hợp với xu hướng hội

nhập và phát triển chung của Công ty và toàn xã hội nói chung.
− Duy trì những khách hàng cũ làm ăn uy tín và có hiệu quả; tìm kiếm thêm khách hàng

mới.
− Đảm bảo hiệu quả trong từng phương án kinh doanh.
− Phát triển xuất khẩu một số mặt hàng nông sản để cân đối ngoại tệ nhập khẩu (chủ

yếu là nhập lúa mì cho Công ty Phước An)

**** CCCCáááácccc ddddựựựự áááánnnn đầđầđầđầuuuu ttttưưưư::::
Xúc tiến triển khai các dự án theo tiến độ phù hợp với nhu cầu thị trường và tiềm lực
tài chính của Công ty tuy nhiên vẫn phải đảm bảo tính pháp lý chắc chắn cho từng dự
án.

**** ChoChoChoCho thuthuthuthuêêêê vvvvăăăănnnn phphphphòòòòng:ng:ng:ng:
Phấn đấu cho thuê 100% diện tích mặt bằng tại các tòa nhà văn phòng của Công ty;
đồng thời nghiên cứu các giải pháp tối ưu để vừa thỏa mãn yêu cầu của khách hàng
vừa đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty trong tình hình giá cho thuê của thị trường
đang giảm sút.

**** ĐầĐầĐầĐầuuuu ttttưưưư ttttààààiiii chchchchíííính:nh:nh:nh:
− Tiếp tục tham gia đầu tư vào các đơn vị mà Công ty là một đối tác chiến lược khi các

đơn vị này phát hành chứng khóan.
− Thực hiện kinh doanh chứng khóan trên thị trường niêm yết.
− Dự kiến kế hoạch thu từ hoạt động đầu tư chứng khóan năm 2010: 9,7 tỷ đồng.

**** CCCCôôôôngngngng tytytyty ththththàààànhnhnhnh viviviviêêêên:n:n:n:
Đối với hoạt động của các Công ty thành viên (Cty CP ĐTXD KCN Chơn Thành, Cty
TNHH MTV SXKD Lương thực Phước An, FidecoLand), với vai trò là Cty có cổ
phần chi phối hoặc Cty mẹ, Fideco sẽ tăng cường công tác quản trị, chỉ đạo ban điều
hành các đơn vị này thực hiện mục tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2010 một cách hiệu
quả nhất.

**** CCCCôôôôngngngng ttttáááácccc ququququảảảảnnnn trtrtrtrịịịị ngungungunguồồồồnnnn ttttààààiiii nguynguynguynguyêêêênnnn nhnhnhnhâââânnnn llllựựựực:c:c:c:
− Thường xuyên sắp xếp và củng cố bộ máy tổ chức, điều động nhân sự nội bộ hợp lý

để phát huy hết năng lực chuyên môn của CBNV, hoặc tuyển dụng mới bên ngòai các
nhân sự có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đáp
ứng được yêu cầu phát triển, năng động và đổi mới của Công ty.

− Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự thông qua các kênh (các trường Đại học, sự
giới thiệu của bạn bè đồng nghiệp, con em CBNV Công ty,…) trên cơ sở nhu cầu về
nhân sự của các Phòng/Ban trong Công ty.
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− Tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho CBNV để nâng cao
năng lực công tác của CBNV Công ty thông qua các khóa đào tạo nội bộ trong Cty
hoặc gửi CBNV tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ bên ngoài. Đồng thời, liên kết
với các trường Đại học trong nước và các trường nổi tiếng nước ngoài để thực hiện
các chương trình đào tạo nguồn tài nguyên nhân lực cao cấp.

− Thực hiện đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT và các chính sách, chế độ khác theo
luật định.

**** CCCCôôôôngngngng ttttáááácccc ququququảảảảnnnn trtrtrtrịịịị chchchchấấấấtttt llllượượượượngngngng &&&& tintintintin hhhhọọọọc:c:c:c:
− Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tích hợp với chương trình quản lý Infotrack,

mở rộng hệ thống quản lý theo 3 tiêu chuẩn (ISO 9001, SA 8000, ISO 14000) ra các
phạm vi hoạt động khác của Công ty và các Công ty thành viên của Fideco.

− Duy trì và phát huy các phần mềm ứng dụng đã hoạt động ổn định và có hiệu quả;
Tích cực đẩy mạnh họat động ứng dụng trong nội bộ Cty đối với một số chương trình
ứng dụng đã được thiết lập trên hệ thống Infotrack (tờ trình, báo cáo, quyết định,…).

− Thiết lập ứng dụng “Quản lý công việc” của các Đơn vị, Phòng, Ban, Trung tâm.
− Tích hợp các báo cáo, thống kê từ hệ phần mềm Tài chính – Kế toán vào hệ thống

báo cáo trên InfoTrack.
− Tiến hành nâng cấp phần mềm quản trị nhân sự (HRIS), sử dụng công nghệ mới, giúp

cho người sử dụng thao tác dễ dàng, thuận tiện hơn, có khả năng linh hoạt hơn nhằm
thích nghi với các yêu cầu thường xuyên thay đổi.

**** CCCCôôôôngngngng ttttáááácccc xxxxãããã hhhhộộộội:i:i:i:
− Tiếp tục thực hiện các chương trình: hỗ trợ kinh phí mổ mắt cho người mù, mổ tim

cho trẻ em bệnh tim, hỗ trợ trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn, trẻ mồ côi và
khuyết tật, và một số chương trình xã hội khác với tổng kinh phí dự kiến 500 triệu
đồng.

V.V.V.V. BBBBÁÁÁÁOOOOCCCCÁÁÁÁOOOO TTTTÀÀÀÀIIII CHCHCHCHÍÍÍÍNHNHNHNH
1.1.1.1. BBBBááááoooo ccccááááoooo ttttààààiiii chchchchíííínhnhnhnh hhhhợợợợpppp nhnhnhnhấấấấtttt ninininiêêêênnnn độđộđộđộ kkkkếếếếtttt ththththúúúúcccc ngngngngààààyyyy 31/12/200931/12/200931/12/200931/12/2009 (Ph(Ph(Ph(Phụụụụ llllụụụụcccc 1)1)1)1)
* Báo cáo kiểm tóan
* Bảng cân đối kế tóan hợp nhất
* Báo cáo Kết quả họat động SXKD hợp nhất
* Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
* Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất

2.2.2.2. BBBBááááoooo ccccááááoooo ttttààààiiii chchchchíííínhnhnhnh ririririêêêêngngngng ccccủủủủaaaa FidecoFidecoFidecoFideco chochochocho ninininiêêêênnnn độđộđộđộ kkkkếếếếtttt ththththúúúúcccc ngngngngààààyyyy 31/12/200931/12/200931/12/200931/12/2009 (Ph(Ph(Ph(Phụụụụ llllụụụụcccc 2)2)2)2)
* Báo cáo kiểm tóan
* Bảng cân đối kế tóan
* Báo cáo Kết quả họat động SXKD
* Báo cáo lưu chuyển tiền tệ



16

VI.VI.VI.VI. BBBBÁÁÁÁOOOOCCCCÁÁÁÁOOOOCCCCỦỦỦỦAAAA BANBANBANBANKIKIKIKIỂỂỂỂMMMMSOSOSOSOÁÁÁÁTTTT

ĐệĐệĐệĐệ trtrtrtrììììnhnhnhnh llllêêêênnnn:::: ĐạĐạĐạĐạiiii hhhhộộộộiiii đồđồđồđồngngngng ccccổổổổ đôđôđôđôngngngng CCCCôôôôngngngng tytytyty CCCCổổổổ phphphphầầầầnnnn FidecoFidecoFidecoFideco ttttạạạạiiii phiphiphiphiêêêênnnn hhhhọọọọpppp ththththườườườườngngngng nnnniiiiêêêênnnn 2010201020102010

Căn cứ :
- Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
- Điều lệ của Cty Cổ phần Ngoại Thương và PTĐT TP.HCM.
- Các tài liệu kế toán và kết quả kiểm toán năm 2009.

I/I/I/I/ HoHoHoHoạạạạtttt độđộđộđộngngngng ccccủủủủaaaa BanBanBanBan KiKiKiKiểểểểmmmm SoSoSoSoáááátttt nnnnăăăămmmm 2009200920092009:
Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước quí vị cổ đông tình hình và kết quả hoạt động năm 2009

của Ban Kiểm Soát như sau:
Với tư cách là Ban Kiểm Soát công ty, chúng tôi đã xem xét các tài liệu báo cáo kế toán,

các tài liệu kiểm tra đã được Công ty TNHH Kiểm Toán AISC kiểm tra hoàn tất thông qua báo
cáo ngày 04/3/2010.

Chúng tôi căn cứ vào việc kiểm toán và các tài liệu báo cáo để hình thành ý kiến độc lập
về các báo cáo tài chính này.

Trong năm 2009, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ được qui định và các công việc
kiểm soát cơ bản sau đây.

- Kiểm tra đánh giá việc quản lý điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2009 của
Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty.

- Tham dự các cuộc họp HĐQT và kiến nghị HĐQT, BGĐ công ty trong công tác quản lý
kinh doanh công ty trong các cuộc họp.

- Xem xét các báo cáo tài chính từng quí, năm của công ty, báo cáo kiểm toán 6 tháng, năm.
- Góp ý với Kế toán trưởng công ty về các vấn đề bất thường liên quan đến báo cáo tài

chính và chính sách kế toán của công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp đối với các hoạt động kinh doanh của công ty năm 2009.
- Xem xét các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của HĐQT trình Đại hội cổ đông.

II/II/II/II/ KKKKếếếếtttt ququququảảảả kikikikiểểểểmmmm tratratratra vvvvàààà gigigigiáááámmmm ssssáááátttt ccccủủủủaaaa BanBanBanBan kikikikiểểểểmmmm sosososoáááátttt.

1) VVVVềềềề ccccôôôôngngngng ttttáááácccc kkkkếếếế totototoáááánnnn vvvvàààà ttttììììnhnhnhnh hhhhììììnhnhnhnh ttttààààiiii chchchchíííínhnhnhnh ccccủủủủaaaa ccccôôôôngngngng tytytyty.
- Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh

nghiệp Việt nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch
toán kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quí, bảo đảm tính chính xác, trung
thực, hợp pháp.

- Ban kiểm soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học AISC
của HĐQT và BGĐ. Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát hoàn toàn đồng ý với báo
cáo kiểm toán của Công ty Kiểm toán AISC.

- Ban kiểm soát xác định các số liệu tài chính được đưa ra trong báo cáo của HĐQT trình
Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của công
ty.
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Các chỉ tiêu và tỉ suất:
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng TS : 38,67%
- Tài sản dài hạn/ Tổng TS : 61,33%
- Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn : 1,02 > 1 } lành mạnh
- Tài sản dài hạn/Nợ dài hạn : 2,57 > 1 } lành mạnh
- Tỉ suất LN trước thuế/ Doanh thu : 17,01%
- Tỉ suất LN sau thuế/ Doanh thu : 13,37%
- Lợi nhuận trước thuế / Tổng TS : 9,34%
- Lợi nhuận sau thuế / Tổng TS : 7,34%
- Lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn CSH : 19,01%

Các chỉ tiêu trên và bố trí cơ cấu vốn hợp lý, tình hình tài chính lành mạnh khả năng
thanh toán nợ tốt, không để tồn đọng nợ xấu, nợ khó đòi.

2)2)2)2) TTTTììììnhnhnhnh hhhhììììnhnhnhnh hohohohoạạạạtttt độđộđộđộngngngng kinhkinhkinhkinh doanhdoanhdoanhdoanh ccccủủủủaaaa ccccôôôôngngngng ty.ty.ty.ty.
Trong năm 2009, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong các

hoạt động kinh doanh của công ty. Tất cả các hoạt động này đều tuân thủ đúng luật doanh
nghiệp, luật chứng khoán, điều lệ và các qui định nội bộ của công ty.
- Công ty đã thực hiện đầy đủ và tuân thủ theo các qui định hiện hành trong việc niêm yết

lên sàn giao dịch HOSE.
- Các khoản đầu tư trên thị trường OTC cũng như thị trường niêm yết của công ty đều tuân

thủ trích dự phòng rủi ro trong việc đầu tư theo đúng qui định của Bộ Tài chính.

3)3)3)3) CCCCôôôôngngngng ttttáááácccc ququququảảảảnnnn trtrtrtrịịịị đđđđiiiiềềềềuuuu hhhhàààành.nh.nh.nh.
a/a/a/a/ HHHHộộộộiiii đồđồđồđồngngngng ququququảảảảnnnn trtrtrtrịịịị::::
Ban kiểm soát nhận định HĐQT trong năm 2009 đã hoàn thành tốt trách nhiệm điều hành

của mình trong khuôn khổ pháp lý của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các nghị quyết
của Đại hội cổ đông.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai toàn bộ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ động.
- Các phiên họp của HĐQT có số thành viên dự họp đảm bảo theo đúng qui định của điều

lệ.
- Các nghị quyết của HĐQT ban hành đúng với chức năng và quyền hạn của HĐQT và có

nội dung phù hợp với chủ trương và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và hoàn toàn
tuân thủ luật Chứng khoán, luật Doanh nghiệp cũng như các qui định của Bộ Tài chính.

TTTTààààiiii ssssảảảảnnnn ccccóóóó TTTTààààiiii ssssảảảảnnnn nnnnợợợợ
- Tài sản ngắn hạn : 260Tỷ633 - Nợ phải trả : 413Tỷ728
+ Tiền : 9Tỷ571 + Ngắn hạn : 253Tỷ105
+ Đầu tư ngắn hạn : 9Tỷ728 + Dài hạn : 160Tỷ623
+ Phải thu : 67Tỷ707
+ Hàng tồn kho : 168Tỷ950
+ Tài sản khác : 4Tỷ677

- Tài sản dài hạn : 413Tỷ416 - Nguồn vốn chủ sở hữu: 260Tỷ321
+ Tài sản cố định: 14Tỷ182
+ Bất động sản đầu tư 182Tỷ982
+ Đầu tư TC dài hạn: 214Tỷ522
+ Tài sản dài hạn khác: 1Tỷ730

TTTTổổổổngngngng ccccộộộộngngngng: 674T674T674T674Tỷỷỷỷ049049049049 TTTTổổổổngngngng ccccộộộộngngngng: 674T674T674T674Tỷỷỷỷ049049049049
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- HĐQT đã qui trình hóa tất cả những hoạt động cần phải có theo qui định của Ủy ban
chứng khoán.

b/b/b/b/ BanBanBanBan gigigigiáááámmmm đốđốđốđốc:c:c:c:
- Ban kiểm soát đánh giá Ban giám đốc công ty đã tổ chức triển khai điều hành quản lý các

hoạt động kinh doanh của công ty có hiệu quả cao và tuân thủ đúng các nghị quyết của
HĐQT.

- Ban giám đốc đã xây dựng các qui định qui chế quản lý nội bộ như việc bổ nhiệm, tuyển
dụng, các chế độ đãi ngộ lương bổng phúc lợi khen thưởng, kỷ luật hoàn toàn phù hợp
với các qui định của Nhà nước, Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

- Ngoài ra, Ban giám đốc còn thiết kế hệ thống quản lý thông tin nội bộ theo chương trình
infotrack cập nhật kịp thời nhanh gọn giúp việc quản lý điều hành ngày càng có hiệu quả
cao.

III/III/III/III/ KKKKếếếếtttt lulululuậậậậnnnn:
Qua báo cáo của HĐQT, công ty đã đạt được những thành quả rất đáng khích lệ trong bối

cảnh khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu và tình trạng cạnh tranh gay gắt trong kinh
doanh.

HĐQT và BGĐ đã điều hành công ty rất tốt theo đúng luật, đúng điều lệ công ty, đúng
nghị quyết Đại hội cổ đông và nghị quyết Hội đồng quản trị.

IV/IV/IV/IV/ KKKKếếếế hohohohoạạạạchchchch hohohohoạạạạtttt độđộđộđộngngngng nnnnăăăămmmm 2010201020102010 ccccủủủủaaaa BanBanBanBan kikikikiểểểểmmmm sosososoáááát:t:t:t:
Nhằm mục đích phát triển liên tục không ngừng để xây dựng công ty thành một tập đoàn

kinh tế đa ngành trong năm 2010, Ban kiểm soát sẽ phối hợp và hổ trợ HĐQT và BGĐ công
ty điều hành hoàn thiện việc quản lý kinh doanh công ty sao cho có hiệu quả cao. Ban kiểm
soát có một số kiến nghị như sau:
- Ban giám đốc cần xây dựng chương trình hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu mở rộng

việc xuất khẩu để có ngoại tệ phục vụ công tác nhập khẩu, tránh việc phải bị động trong
việc kinh doanh nhập khẩu.

- Trong việc tổ chức nội bộ nên chú ý trong việc quản lý nguồn vốn tài nguyên nhân lực,
mạnh dạn bổ sung đào tạo đội ngũ kế thừa tạo nên một công ty năng động mạnh về chất
và lượng.

- Phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT và BGĐ, BKS nhằm giảm những rủi ro cho công ty và bảo
vệ quyền lợi tối đa của cổ đông.

- Ban kiểm soát sẽ tăng cường công tác kiểm tra ngẫu nhiên đối với hoạt động kinh doanh
tài chính kế toán của công ty trong việc báo cáo phân tích tài chính hàng quí, năm, giúp
HĐQT điều chỉnh trong quản lý điều hành công ty được hoàn thiện hơn.

TP. Hồ Chí Minh , ngày 30 tháng 3 năm 2010
TM. Ban Kiểm Soát

Trưởng ban

VVVVĂĂĂĂNGNGNGNGNGNGNGNGỌỌỌỌCCCC PHPHPHPHƯƠƯƠƯƠƯƠNGNGNGNG
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VII-VII-VII-VII- THTHTHTHÔÔÔÔNGNGNGNG TINTINTINTIN DDDDÀÀÀÀNHNHNHNHCHOCHOCHOCHOCCCCỔỔỔỔĐÔĐÔĐÔĐÔNGNGNGNG
1.1.1.1. CCCCơơơơ ccccấấấấuuuu vvvvốốốốnnnn ccccổổổổ phphphphầầầầnnnn

11.72%11.72%11.72%11.72%

1.15%1.15%1.15%1.15%

52.16%52.16%52.16%52.16% 9.59%9.59%9.59%9.59%

20.99%20.99%20.99%20.99%

4.39%4.39%4.39%4.39%

HĐQT, BKS, BĐH
CBNV Cty
TC trong nước
TC nước ngoài
Cá nhân trong nước
Cá nhân nước ngoài

2.2.2.2. MMMMộộộộtttt ssssốốốố ccccổổổổ đôđôđôđôngngngng llllớớớớnnnn
Danh sách 10 cổ đông lớn của Công ty tại thời điểm 31/12/2009

SttSttSttStt LLLLọọọọaiaiaiai SSSSốốốố ccccổổổổ phiphiphiphiếếếếuuuu TTTTỷỷỷỷ llllệệệệ
3333 HHHHĐĐĐĐQT,QT,QT,QT, BKS,BKS,BKS,BKS, BBBBĐĐĐĐHHHH 3.000.9843.000.9843.000.9843.000.984 20,99%20,99%20,99%20,99%
4444 CBNVCBNVCBNVCBNV CCCCôôôôngngngng tytytyty 1.371.3681.371.3681.371.3681.371.368 9,59%9,59%9,59%9,59%
5555 CCCCổổổổ phiphiphiphiếếếếuuuu ququququỹỹỹỹ ---- 0%0%0%0%
5555 TTTTổổổổ chchchchứứứứcccc trongtrongtrongtrong nnnnướướướướcccc 1.675.3051.675.3051.675.3051.675.305 11,72%11,72%11,72%11,72%
6666 TTTTổổổổ chchchchứứứứcccc nnnnướướướướcccc ngongongongoààààiiii 628.263628.263628.263628.263 4,39%4,39%4,39%4,39%
7777 CCCCáááá nhnhnhnhâââânnnn trongtrongtrongtrong nnnnướướướướcccc 7.458.3547.458.3547.458.3547.458.354 52,16%52,16%52,16%52,16%
8888 CCCCáááá nhnhnhnhâââânnnn nnnnướướướướcccc ngongongongoààààiiii 163.425163.425163.425163.425 1,15%1,15%1,15%1,15%

TTTTổổổổngngngng ccccộộộộngngngng 14.297.69914.297.69914.297.69914.297.699 100%100%100%100%

SttSttSttStt TTTTêêêênnnn ccccổổổổ đôđôđôđôngngngng LLLLọọọọaiaiaiai SSSSốốốố ccccổổổổ phiphiphiphiếếếếuuuu TTTTỷỷỷỷ llllệệệệ
01 Ngân hàng TMCP XNK Việt nam TC trong nước 1.001.335 7%

02 Đỗ Hoàng Hải Cá nhân trong nước 706.914 4,94%

03 Trần Hữu Chinh Chủ tịch HĐQT 647.154 4,52%

04 Hùynh Kim Hiền CBNV Cty 576.026 4,02%

05 Công ty TNHH Côn Đảo TC trong nước 556.956 3,89%

06 Ngân hàng TMCP VP TC trong nước 399.835 2,79%

07 Nguyễn Thị Tân Cá nhân trong nước 343.123 2,39%

08 Lê Trí Vĩnh Thành viên HĐQT 327.911 2,29%

09 Cty TNHH MTV Chứng khoán NH
Sài gòn thương tín

TC trong nước 268.908 1,88%

10 Công ty CP M&C TC trong nước 240.273 1,68%
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VIII-VIII-VIII-VIII- CCCCÁÁÁÁCCCC CCCCÔÔÔÔNGNGNGNG TYTYTYTY CCCCÓÓÓÓ LILILILIÊÊÊÊNNNNQUANQUANQUANQUAN

1.1.1.1. CCCCôôôôngngngng tytytyty TNHHTNHHTNHHTNHHMTVMTVMTVMTV SSSSảảảảnnnn xuxuxuxuấấấấtttt vvvvàààà KinhKinhKinhKinh doanhdoanhdoanhdoanh LLLLươươươươngngngng ththththựựựựcccc PhPhPhPhướướướướcccc AnAnAnAn
Vốn điều lệ: 27,58 tỷ đồng (Fideco: 100%)
Ngành nghề kinh doanh: sản xuất bột mì, mua bán lương thực, thực phẩm
Trụ sở: Ấp 1B, xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

2.2.2.2. CCCCôôôôngngngng tytytyty TNHHTNHHTNHHTNHHMTVMTVMTVMTVNgoNgoNgoNgoạạạạiiii ththththươươươươngngngng &&&& PhPhPhPháááátttt tritritritriểểểểnnnn ĐầĐầĐầĐầuuuu ttttưưưư ĐịĐịĐịĐịaaaa ốốốốcccc ChChChChââââuuuu LLLLụụụụcccc
(FidecoLand)(FidecoLand)(FidecoLand)(FidecoLand)
Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng (Fideco: 100%)
Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản; Xây dựng công trình dân dụng; Mua
bán vật liệu xây dựng, đồ ngũ kim, thiết bị cấp nước trong nhà, thiết bị nhiệt và phụ tùng
thay thế.
Trụ sở: 28 Phùng Khắc Khoan, Q.1, TP.HCM

3.3.3.3. CCCCôôôôngngngng tytytyty CPCPCPCP ĐĐĐĐTXDTXDTXDTXDKhuKhuKhuKhu CCCCôôôôngngngng nghinghinghinghiệệệệpppp ChChChChơơơơnnnn ThThThThàààànhnhnhnh
Vốn điều lệ: 11,8 tỷ đồng (Fideco: 65,25%)
Chức năng hoạt động: đầu tư xây dựng và kinh doanh HTKT Khu công nghiệp
Địa điểm: xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phứơc

TP.HCM, ngày 8 tháng 4 năm 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO
Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc

TS. TRẦN HỮU CHINH


