


2 Thông !i"p c#a Ch# t$ch  

 H%i !&ng Qu'n tr$

4 Nh(ng con s) *n t+,ng  

 n-m 2010

8 Thông tin Công ty

9 H" th)ng Công ty Thành viên

10 10 N-m M%t Ch.ng /+0ng 

M!" #!"
14 H%i !&ng Qu'n tr$

16 Ban Ki1m soát 

18   Ban T2ng Giám !)c

20  S3 !& t2 ch4c 

22  Chính sách nhân s5

26 Báo cáo c#a H%i !&ng Qu'n tr$

30 Báo cáo c#a Ban T2ng Giám !)c

Pháp
l!

v"ng
ch#c

Phát tri$n b%n v"ng

S&n
ph'm
ch(t

l)*ng

V+ 
trí

chi,n
l)*c 



2 3

Kính th!a Qu" C# $ông,

N%m 2010 $ã khép l&i v'i nhi(u bi)n $*ng v( kinh t) v+ mô. 
M,c dù $-i di.n v'i không ít khó kh%n, t/ s0 thay $#i chính 
sách, pháp lu1t v( b2t $*ng s3n, $)n s0 gia t%ng chi phí $4u 
t!, thu h5p kh3 n%ng ti)p c1n ngu6n v-n, nh!ng Khang 7i(n 
l&i có m*t n%m phát tri8n m&nh m9 và 2n t!:ng.

M; $4u chu<i các b!'c $*t phá c=a n%m 2010 là s0 ki.n 
c# phi)u Khang 7i(n chính th>c $!:c niêm y)t t&i S; giao 
d?ch ch>ng khoán TP. H6 Chí Minh (HOSE) v'i mã ch>ng 
khoán KDH. B@ng vi.c niêm y)t này, Khang 7i(n $!:c nâng 
lên m*t t4m phát tri8n cao hAn, v'i s0 minh b&ch v( thông 
tin, chuyên nghi.p v( qu3n tr?, $úng $Bn trong chi)n l!:c 
và hi.u qu3 trong kinh doanh. Vi.c Công ty th0c hi.n thành 
công k) ho&ch t%ng v-n $i(u l. t/ 332 tC $6ng lên 439 tC 
$6ng vào tháng 09/2010 là minh ch>ng s-ng $*ng cho $i(u 
này.

S0 ki.n l'n ti)p sau khi niêm y)t c# phi)u là vi.c Công ty h:p 
tác v'i Prudential Viet Nam tri8n khai và $!a ra th? tr!Dng 
D0 án bi.t th0 cao c2p Villa Park. Tháng 06/2010, giEa b-i 
c3nh th? tr!Dng b2t $*ng s3n khá tr4m lBng, thì 68 bi.t th0 
$4u tiên c=a D0 án $ã $!:c bán h)t chF trong 3 ngày chào 
bán. Tính $)n cu-i n%m 2010, 70% trong t#ng s- 213 bi.t 
th0 c=a D0 án $ã có ch= nhân –  v!:t k) ho&ch và th1m chí 
v!:t trên kG vHng c=a H*i $6ng Qu3n tr? và Ban T#ng Giám 
$-c Công ty. Phát huy thành công t/ s0 $ón nh1n n6ng nhi.t 
c=a khách hàng, cu-i tháng 11/2010, Công ty $ã m&nh d&n 
$!a s3n phIm c=a D0 án ra chào bán t&i th? tr!Dng Hà N*i. 
Dù " t!;ng “$em chuông $i $ánh x> ng!Di” có ph4n táo 
b&o, vì $ây là l4n $4u tiên m*t doanh nghi.p b2t $*ng s3n 
t&i TP. HCM $em s3n phIm chào bán tr0c ti)p ra th? tr!Dng 
mi(n BBc, nh!ng k)t qu3 là 13 c%n bi.t th0 Villa Park $ã $!:c 
khách hàng mi(n BBc $%ng k" mua ngay trong s0 ki.n này. 

D0 án Villa Park không chF mang l&i hi.u qu3 kinh doanh 
2n t!:ng cho Khang 7i(n, mà còn $ánh d2u son cho s0 
chuy8n h!'ng $úng $Bn trong chi)n l!:c phát tri8n quJ 
$2t d0 án c=a Khang 7i(n. T/ vi.c chF t1p trung $(n bù, gi3i 
phóng m,t b@ng $8 t&o quJ $2t, Công ty chuy8n sang nh1n 
chuy8n nh!:ng $2t ; $ã hoàn chFnh cA s; h& t4ng t/ ch= 
$4u t! c2p I và th0c hi.n t/ giai $o&n xây d0ng, phát tri8n. 
Phát huy thành qu3 c=a Villa Park, trong n%m 2010, Khang 
7i(n ti)p tKc tri8n khai D0 án Khu bi.t th0 cao c2p Goldora 
Villa có quy mô 8 ha t&i Qu1n 9, cLng theo hình th>c nh1n 
chuy8n nh!:ng quy(n sM dKng $2t ; $ã có cA s; h& t4ng 
$8 $4u t! phát tri8n.

Bên c&nh $ó, v'i mKc tiêu $a d&ng hóa s3n phIm nh@m 
$áp >ng nhu c4u nhà ; c=a nhi(u $-i t!:ng khách hàng, 
Khang 7i(n $ã $4u t! D0 án c%n h* Spring Life t&i Qu1n 2 
v'i ch2t l!:ng xây d0ng cao, ti.n ích $4y $= nh@m h!'ng 
$)n $-i t!:ng khách hàng có thu nh1p #n $?nh. Công ty 
cLng chú trHng tìm ki)m $-i tác là các t1p $oàn b2t $*ng 
s3n n!'c ngoài danh ti)ng, có kinh nghi.m phát tri8n d0 
án c%n h* cao t4ng $8 cùng tham gia phát tri8n d0 án, qua 
$ó phKc vK t-t nh2t cho l:i ích c=a khách hàng và c# $ông.

V'i $?nh h!'ng kinh doanh $úng $Bn c*ng v'i t2t c3 s0 
n< l0c, tâm huy)t c=a Ban lãnh $&o, toàn th8 Cán b* nhân 
viên Công ty và s0 h< tr: tích c0c c=a hai $-i tác chi)n 
l!:c là VinaCapital và Prudential, k)t thúc n%m tài chính 
2010, doanh thu thu4n c=a Công ty $&t 772 tC $6ng, t%ng 
529%, và l:i nhu1n sau thu) $&t 175 tC $6ng, t%ng 282% 
so v'i so v'i n%m 2009. Khang 7i(n $ang t/ng b!'c tr; 
thành th!Ang hi.u m&nh, $!:c bi)t $)n nhi(u hAn trên th? 
tr!Dng b2t $*ng s3n Vi.t Nam.

H!'ng $)n n%m 2011, s0 $4u t! m&nh m9 c=a Nhà n!'c $8 
xây d0ng, phát tri8n h. th-ng h& t4ng t&i khu v0c Qu1n 2, 
Qu1n 9 – nAi t1p trung 15 d0 án v'i quJ $2t hAn 100 ha 
$ã hoàn t2t $(n bù c=a Khang 7i(n – là ti(n $( $8 Công ty 
phát tri8n $6ng hành v'i t-c $* $ô th? hóa c=a khu v0c này. 
Tôi tin t!;ng r@ng nhEng thành công trong n%m 2010 s9 là 
n(n t3ng vEng chBc cho s0 phát tri8n c=a Khang 7i(n trong 
nhEng n%m ti)p theo. 

Trân trHng,

L! "I#N S$N
Ch% T&ch H"QT

Công ty th0c hi.n thành 
công k) ho&ch t%ng v-n $i(u 
l. t/ 332 tC $6ng lên 439 tC 

$6ng vào tháng 09/2010

439 t! "#ng   

!! 

T!"#$ %&'( )*+ C!* ,-)!  
H.& %/#$ Q01# ,2-

H!"ng #$n n%m 2011, s& #'u t! m(nh m) c*a Nhà n!"c #+ 
xây d&ng, phát tri+n h, th-ng h( t'ng t(i khu v&c Qu.n 2, 
Qu.n 9 – n/i t.p trung 15 d& án v"i qu0 #1t h/n 100 ha #ã 

hoàn t1t #2n bù c*a Khang 3i2n – là ti2n #2 #+ Công ty phát 
tri+n #4ng hành v"i t-c #5 #ô th6 hóa c*a khu v&c này 
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772 t! "#ng
Doanh thu thu4n, t%ng 529% so v'i n%m 2009

4.890 "#ng
Lãi cA b3n trên m<i c# phi)u KDH

282%
T%ng tr!;ng l:i nhu1n sau thu) c=a c# $ông 
Công ty m5 n%m 2010 so v'i n%m 2009

N!3#$ )4# 56 7# ,89#$  
#:; <=>=

100 ha
QuJ $2t $ã $(n bù Khang 7i(n $ang s; hEu t&i các 
v? trí chi)n l!:c c=a Qu1n 2 và Qu1n 9, TP. HCM

68
S- c%n bi.t th! cao c2p c=a D0 án Villa Park $ã $!:c 
bán h)t chF trong 3 ngày chào bán, t!Ang $!Ang 32% 
t#ng D0 án 
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K!?& %@0 A3#$ )!B)...

Bình minh, ngu!n n"ng l#$ng m%i cho m&t chân tr'i r&ng 
m(. Xây d)ng ni*m tin làm n*n t+ng c,t lõi chính là b#%c 
t-o .à v/ng ch0c cho Khang 1i*n không ng2ng v#3n cao.
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H! "#$%& C'%& "( 
T#)%# *+,% 

CÔNG TY C! PH"N #"U T$ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG #I%N

Tr! s" : Phòng 603, T#ng 6, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguy$n Th% Minh Khai, 
Ph&'ng 6, Qu(n 3, TP. HCM

CÔNG TY TNHH  
#&A 'C MINH Á S' 

CÔNG TY TNHH #"U T$ VÀ  
KINH DOANH B(T #)NG S*N  

KHÔNG GIAN XANH 99%

CÔNG TY TNHH #"U T$   
VÀ KINH DOANH NHÀ 

#OÀN NGUYÊN 98%

CÔNG TY TNHH PHÁT TRI+N  
NHÀ VÀ XÂY D,NG H- T"NG  

LONG PH$.C #I%N 95%

CÔNG TY C! PH"N  
#I- 'C SÀI GÒN  

KHANG #I%N 78,5%

CÔNG TY C! PH"N  
#"U T$ VÀ KINH DOANH  

B(T #)NG S*N KHU #ÔNG 54,5%

CÔNG TY TNHH  
#"U T$ VÀ KINH DOANH  

#&A 'C GIA PH$.C 51%

CÔNG TY TNHH  
#Ô TH& MÊ GA 51%

33,4%

CÔNG TY CON CÔNG TY LIÊN K!T  

T) l* v+n góp c,a Công ty c- ph#n .#u t& và Kinh doanh nhà Khang .i/n 

T#'%& "+% C'%& "(

Thông tin niêm y!t  
Mã c" phi!u: KDH
Ngày niêm y!t: 01/02/2010
#$a %i&m niêm y!t: S' Giao d$ch Ch(ng khoán TP. HCM
V)n %i*u l+: 439.000.000.000 %,ng 
T"ng s) c" ph-n: 43.900.000

Gi.i thi+u chung

Công ty c! ph"n #"u t$ và Kinh doanh nhà Khang #i%n
#$a ch/: Phòng 603, T-ng 6, Tòa nhà Centec,  
72-74 Nguy0n Th$ Minh Khai, Ph12ng 6, Qu3n 3, TP. HCM, Vi+t Nam 

C" %ông chi!n l14c

Công ty ki&m toán  
Công ty TNHH Ernst & Young Vi&t Nam
#$a ch/: 2A-4A Tôn #(c Th5ng, Qu3n 1, TP. HCM

Ban Quan h+ Nhà %-u t1

Phòng 603, T-ng 6, Tòa nhà Centec,  
72-74 Nguy0n Th$ Minh Khai, Ph12ng 6,  
Qu3n 3, TP. HCM
#i+n tho6i: (84-8) 3820 8858

Thông tin khác

Gi'y Ch(ng nh)n *+ng k, doanh nghi&p 
Mã s) doanh nghi+p s) 0302588596,  
%7ng k8 và thay %"i l-n th( 7 ngày 07/12/2010

CÔNG TY TNHH  
#"U T$ VÀ KINH DOANH  

#&A 'C TRÍ KI/T 40%
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Trong n%m 2010, Công ty ti)p tKc tri8n khai hai D0 
án “Khu Bi!t th" cao c#p Villa Park” t&i Qu1n 9 và 
“Chung c$ Spring Life 1.000 c%n h&” t&i Qu1n 2. 
Trong $ó, Villa Park - D0 án bi.t th0 cao c2p $4u 
tiên c=a Công ty - m*t s3n phIm $*t phá $4y tính 
sáng t&o v'i s0 k)t h:p giEa Khang 7i(n và Công ty 
Qu3n l" quJ Prudential $ã t&o $!:c ti)ng vang l'n 
trên th? tr!Dng b2t $*ng s3n. 

Ti)p n-i thành công c=a D0 án Villa Park, n%m 
2011, Công ty s9 ti)p tKc tri8n khai thêm các D0 án 
khác theo mô hình bi.t th0 cao c2p “Khu Bi!t th" 
Goldora Villa”, “Khu Bi!t th" 'oàn Nguyên” và 
“Khu Bi!t th" Long Ph$(c 'i)n - Ph$(c Long B”.

Các d0 án c=a Khang 7i(n ho,c tHa l&c trong khu 
dân c! hi.n hEu ho,c n@m k( các trKc $!Dng giao 
thông chính, g4n nhau v( kho3ng cách và $!:c 
bao bHc b;i các con sông l'n trong khu v0c. 7ây 
là m*t trong nhEng l:i th) giúp Công ty dN dàng 
phát tri8n qu4n th8 các khu dân c! sang trHng, môi 
tr!Dng s-ng trong lành v'i nhi(u không gian dành 
cho cây xanh, công viên và kênh r&ch. 7ây cLng là 
m*t nét $,c tr!ng n#i b1t $8 nh1n bi)t Khang 7i(n 
trong b>c tranh t#ng th8 nhi(u màu sBc c=a ngành 
b2t $*ng s3n Vi.t Nam. Không chF t&o ra m*t không 
gian s-ng g4n gLi v'i thiên nhiên, xanh, s&ch, $5p 
mà Khang 7i(n còn mang $)n m*t cu*c s-ng ti.n 
nghi, phKc vK nhu c4u t1n h!;ng cu*c s-ng c=a 
khách hàng. 

H. th-ng Khang 7i(n bao g6m 7 công ty con và 2 
công ty liên k)t ho&t $*ng chính y)u trong l+nh v0c 
$4u t!, phát tri8n b2t $*ng s3n. V'i v-n $i(u l. 439 
tC $6ng và t#ng giá tr? v-n hóa th? tr!Dng $&t g4n 
2.000 tC $6ng t&i thDi $i8m 31/12/2010, $?nh h!'ng 
chi)n l!:c c=a Công ty trong nhEng n%m t'i là ti)p 
tKc nâng cao n%ng l0c v( v-n, thu hút $4u t! n!'c 
ngoài, c3i ti)n n%ng l0c qu3n l"… 

M!t Ch"ng #$%ng
10 NCm

Thành l1p vào tháng 12/2001, Khang 7i(n $ã có hAn 10 n%m kinh nghi.m trong l+nh v0c $4u t! và 
phát tri8n b2t $*ng s3n. V'i mKc tiêu $!a Công ty phát tri8n sang m*t giai $o&n m'i, n%m 2007, Ban 

Lãnh $&o Công ty $ã ti)n hành c# ph4n hóa và thu hút thành công v-n $4u t! c=a hai c# $ông chi)n 
l!:c n!'c ngoài là VinaCapital và Prudential. V'i n%ng l0c v( v-n, kinh nghi.m qu3n l" và s0 am hi8u th? 
tr!Dng, VinaCapital và Prudential $ã $óng góp $áng k8 vào quá trình phát tri8n Công ty thông qua vi.c 
tái c2u trúc mô hình ho&t $*ng, nâng cao n%ng l0c qu3n l" và tri8n khai d0 án m*t cách chuyên nghi.p 
và $Ong c2p.

Tháng 02/2010, c# phi)u c=a Công ty chính th>c $!:c niêm y)t trên S; Giao d?ch Ch>ng khoán Thành 
ph- H6 Chí Minh (TP. HCM) v'i mã giao d?ch KDH. S0 ki.n này $ánh d2u m*t b!'c ngo,c m'i trong quá 
trình phát tri8n, $3m b3o minh b&ch hóa thông tin tr!'c c# $ông và nhà $4u t!, $6ng thDi nâng cao giá 
tr? th!Ang hi.u Khang 7i(n trên th? tr!Dng b2t $*ng s3n Vi.t Nam. 

TrK s; chính c=a Công ty $,t t&i trung tâm TP. HCM, thành ph- n%ng $*ng và phát tri8n hàng $4u c=a Vi.t 
Nam. Hi.n t&i, Công ty s; hEu kho3ng 100 ha quJ $2t $ã $(n bù v'i 15 D0 án t1p trung ; Qu1n 2 và Qu1n 
9, khu v0c $!:c $ánh giá cao v( ti(m n%ng phát tri8n trong thDi gian t'i do ch= tr!Ang !u tiên xây d0ng 
h. th-ng giao thông và cA s; h& t4ng c=a Nhà n!'c.

Tr!'c $ây, Công ty chF t1p trung phát tri8n các d0 án dành cho phân khúc khách hàng có thu nh1p trung 
bình. Các D0 án “Khu Dân c$ Khang 'i)n Ph$(c Long B”, “Khu Dân c$ Topia Garden” và “Khu Dân c$ Trí 
Ki!t River Town” t&i Qu1n 9 $ã $!:c hoàn thi.n và hình thành khu dân c! hi.n hEu. 

T/ cu-i n%m 2009, v'i $?nh h!'ng $a d&ng hóa s3n phIm, Công ty tri8n khai thêm các d0 án bi.t th0 cao 
c2p nghF d!Png cho $-i t!:ng khách hàng có thu nh1p cao. Ngoài ra, phát tri8n d0 án chung c! dành cho 
khách hàng v'i thu nh1p trung bình có nhu c4u nhà ; th1t s0 cLng là m*t h!'ng $i m'i c=a Khang 7i(n. 

78 Khang 7i(n th1t s0 là “n'i ()t ni*m tin, n'i xây t+ ,m”, ba s> m.nh chính $!:c coi 
là n(n t3ng cho s0 phát tri8n b(n vEng c=a Công ty $ã và $ang $!:c th0c hi.n b@ng c3 
s0 quy)t tâm, n< l0c và trái tim nhi.t huy)t c=a $&i gia $ình Khang 7i(n:

 (1)  Cung c2p s3n phIm ch2t l!:ng và $a d&ng v'i cA s; pháp l" vEng chBc; 

 (2)  Mang l&i giá tr? gia t%ng, $3m b3o l:i ích cho c# $ông và nhà $4u t!; 

 (3)  Xây d0ng b* máy qu3n l" chuyên nghi.p và hi.u qu3.
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T6& 80 #$0/# DE)... 

Th4 thách .#$c chinh ph5c khi .&i ng6 v/ng m-nh. 
Ngu!n nhân l)c vàng có .am mê và nhi7t huy8t là 
ti*n .* giúp Khang 1i*n phát tri9n toàn di7n.
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Ông NGUY-N "ÌNH B.O 
Thành viên H1QT kiêm PTG1

Ông B3o t-t nghi.p 7&i hHc Lu1t 
TP.  HCM và có ch>ng chF hành ngh( 
lu1t s!.

Ông B3o gia nh1p Khang 7i(n t/ 
n%m 2007, là lu1t s! c=a Phòng Pháp 
l". Tháng 01/2008, Ông $3m nhi.m 
v? trí Tr: l" TG7 và hi.n Ông là Thành 
viên H7QT kiêm PTG7 Công ty.

Ông B3o ch?u trách nhi.m chung 
v( các v2n $( liên quan $)n pháp l" 
c=a Công ty. 76ng thDi, Ông cùng 
các b* ph1n có liên quan xây d0ng 
các quy ch), quy trình n*i b* nh@m 
$3m b3o Công ty ho&t $*ng $úng 
$i(u l., $úng pháp lu1t nh!ng vQn 
linh ho&t theo mô hình qu3n tr? 
doanh nghi.p hi.n $&i. Ông có 
nhEng $óng góp $áng k8 vào s0 
thành công c=a Công ty trong quá 
trình c# ph4n hóa n%m 2007, tái c2u 
trúc mô hình ho&t $*ng $!a Công 
ty phát tri8n sang b!'c ngo,t m'i.

Bà NGUY-N TH/ DI0U PH1$NG
Thành viên H1QT

Bà Ph!Ang t-t nghi.p HHc vi.n Ngân 
hàng TP. HCM và có ch>ng chF Ki8m toán 
viên Công ch>ng Anh qu-c (ACCA). 

Bà hi.n $3m trách ch>c vK Tr!;ng 
phòng 74u t! cao c2p c=a Công ty Qu3n 
l" quJ  VinaCapital. Tr!'c $ó, Bà có nhi(u 
n%m là Ki8m toán viên c2p cao c=a Công 
ty Ki8m toán KPMG, m*t trong b-n công 
ty ki8m toán uy tín c=a khu v0c Châu Á 
Thái Bình D!Ang.

V'i nhEng thành tích $&t $!:c trong 
quá trình làm vi.c t&i các t# ch>c tài 
chính l'n; tháng 10/2009, Bà $!:c mDi 
tham gia vào Khang 7i(n v'i t! cách là 
Thành viên H7QT. 

Bà $ã h< tr: các b* ph1n chuyên môn 
c=a Công ty xây d0ng thành công 
nhEng chi)n l!:c tài chính phù h:p v'i 
tình hình chung và $!a ra nhEng $?nh 
h!'ng phát tri8n v( cA c2u danh mKc 
$4u t! hi.u qu3 cho Công ty.

Bà MAI TR2N THANH TRANG 
Thành viên H1QT kiêm PTG1

Bà Trang t-t nghi.p 7&i hHc Nông 
nghi.p 1 Hà N*i, chuyên ngành Qu3n l" 
$2t $ai, $6ng thDi Bà cLng là CM nhân 7&i 
hHc Lu1t TP. HCM.

Bà tham gia Công ty n%m 2005 v'i vai 
trò là Tr!;ng phòng Hành chính. Tháng 
07/2007, Bà $!:c b# nhi.m vào v? trí Tr: 
l" Ch= t?ch H7QT. V'i nhEng n< l0c v!:t 
b1c trong quá trình công tác, Bà $!:c b# 
nhi.m là Thành viên H7QT kiêm PTG7 
Công ty.

Bà tr0c ti)p qu3n l" b* ph1n th0c hi.n 
các th= tKc, h6 sA pháp l" d0 án, là n(n 
t3ng ch= $&o trong vi.c tri8n khai hi.u 
qu3 các d0 án; $3m b3o l:i ích c=a khách 
hàng và nhà $4u t!; $6ng thDi duy trì s0 
phát tri8n #n $?nh và b(n vEng cho c3 h. 
th-ng. 

B* ph1n do Bà phK trách $!:c xem là m*t 
trong nhEng th) m&nh c=a Khang 7i(n 
so v'i các công ty ho&t $*ng trong cùng 
l+nh v0c. 

H.& %/#$ Q01# ,2-

Ông DAVID ROBERT HENRY
Thành viên H1QT 

khóa hHc Qu3n l" B2t $*ng s3n c2p cao (AMDP) c=a 
tr!Dng 7&i hHc Harvard - MJ.

HAn 10 n%m kinh nghi.m trong l+nh v0c b2t $*ng s3n 
t&i th? tr!Dng Úc và Vi.t Nam, Ông hi.n là Giám $-c 
$i(u hành QuJ B2t $*ng s3n VinaCapital, m*t th!Ang 
hi.u b2t $*ng s3n hàng $4u t&i th? tr!Dng Vi.t Nam.

Tháng 10/2009, nh1n lDi mDi h:p tác t/ Công ty, Ông 
tham gia v'i vai trò là Thành viên H7QT. B@ng ki)n 
th>c chuyên môn sâu r*ng trong l+nh v0c b2t $*ng 
s3n cùng kinh nghi.m th0c t) trong vi.c qu3n l" và 
tri8n khai các d0 án t&i th? tr!Dng khu v0c, Ông $ã 
có nhEng t! v2n chi)n l!:c, góp ph4n phát tri8n các 
d0 án b2t $*ng s3n c=a Công ty theo h!'ng chuyên 
nghi.p và hi.n $&i.

Ông L! "I#N S$N 
Ch: t;ch H&i .!ng Qu+n tr; (H1QT) 
kiêm T<ng Giám .,c (TG1)

Là m*t ng!Di $am mê v'i l+nh v0c b2t $*ng s3n, n%m 
2001, Ông SAn sáng l1p th!Ang hi.u Khang 7i(n. 
Tr0c ti)p qu3n l" và $i(u hành doanh nghi.p t/ 
nhEng ngày $4u thành l1p, Ông $ã $!a Công ty 
v!:t qua nhi(u thM thách và $&t $!:c nhEng b!'c 
ti)n v!:t b1c trong ch,ng $!Dng phát tri8n hAn 
10 n%m qua. Hi.n Ông là Ch= t?ch H7QT kiêm TG7 
Công ty. 

NhEng tr3i nghi.m th0c tiNn trong ngh( $ã $!a 
Ông tr; thành ng!Di am t!Dng và dày d,n kinh 
nghi.m trong l+nh v0c $4u t! và kinh doanh b2t 
$*ng s3n. 

V'i hoài bão xây d0ng Khang 7i(n tr; thành công 
ty b2t $*ng s3n vEng m&nh, uy tín t&i th? tr!Dng 
Vi.t Nam, Ông t/ng b!'c cùng các $6ng s0 tái c2u 
trúc b* máy qu3n l" theo mô hình qu3n tr? doanh 
nghi.p hi.n $&i, khoa hHc; $áp >ng yêu c4u h*i 
nh1p c=a t# ch>c niêm y)t trong m*t n(n kinh t) 
m'i n#i $4y cA h*i và thách th>c nh! Vi.t Nam.
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Ông TR2N "3C TH4NG 
Thành viên BKS

Ông ThBng t-t nghi.p 7&i hHc Nông nghi.p 1 Hà N*i, 
chuyên ngành qu3n l" $2t $ai. 

T/ng là Giám sát Qu3n l" Khu c%n h* Conic, ch?u trách 
nhi.m qu3n l" $2t $ai t&i T1p $oàn Cotec, Ông ThBng 
có nhi(u n%m kinh nghi.m th0c t) trong l+nh v0c kinh 
doanh b2t $*ng s3n, $,c bi.t là vi.c tri8n khai các quy 
trình phát tri8n và qu3n l" d0 án. 

V'i vai trò là Thành viên BKS, Ông ThBng cùng các $6ng 
nghi.p xây d0ng và c3i ti)n các quy trình ho&t $*ng, 
quy trình qu3n l" d0 án theo mô hình qu3n tr? hi.n $&i, 
chuyên nghi.p và hi.u qu3, $óng góp vào s0 phát tri8n 
chung c=a toàn Công ty. 

Ông PHÙNG DUY KHANG  
Thành viên BKS

Ông Khang t-t nghi.p 7&i hHc Bách khoa TP. HCM 
chuyên ngành xây d0ng, $6ng thDi là th&c s+ Qu3n 
tr? Kinh doanh.

Ông có nhi(u n%m làm vi.c trong l+nh v0c xây d0ng 
t&i Công ty Bê tông Châu Th'i, l+nh v0c tài chính 
ngân hàng t&i Ngân hàng th!Ang m&i c# ph4n Sài 
Gòn Th!Ang Tín (Sacombank). 

Là Thành viên BKS, Ông $ã có nhEng $óng góp 
chuyên môn hEu ích trong vi.c c3i ti)n ho&t $*ng 
ki8m tra ki8m soát n*i b* và t/ng b!'c $?nh hình 
ho&t $*ng qu3n l" r=i ro c=a Công ty. 

Ông TÔ QUANG TÙNG 
Tr#(ng Ban Ki9m soát (BKS)

Ông Tùng t-t nghi.p 7&i hHc Tài chính K) toán 
Hà N*i. Ông cLng $ã hoàn thành Ch>ng chF 
Ki8m toán Công ch>ng Anh Qu-c (ACCA) và 
Ch>ng chF Ki8m toán viên Vi.t Nam (CPA). 

Ông t/ng là Ch= nhi.m Ki8m toán c=a Công ty 
Ernst & Young Vi.t Nam, m*t trong b-n Công 
ty ki8m toán hàng $4u khu v0c Châu Á Thái 
Bình D!Ang. Hi.n nay, Ông là Tr!;ng BKS c=a 
Khang 7i(n.

Kinh nghi.m hAn 15 n%m làm vi.c trong 
ngành k) toán, ki8m toán và t! v2n tài chính 
doanh nghi.p $ã giúp Ông tích lLy và ti)p tKc 
trau d6i các ki)n th>c chuyên môn sâu r*ng 
trong l+nh v0c b2t $*ng s3n. Ông góp ph4n 
cùng BKS $ánh giá k)t qu3 ho&t $*ng kinh 
doanh, ph3n bi.n các k) ho&ch $4u t! và tài 
chính, giám sát k) ho&ch t%ng v-n cLng nh! 
vi.c sM dKng v-n c=a Công ty. 

B+# K&F; 54G,
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Ông NGUY-N TRUNG KIÊN 
PTG1

Ông Kiên t-t nghi.p 7&i hHc Ngân hàng, chuyên ngành Tài 
chính Tín dKng n%m 2003 và là Th&c s+ Qu3n tr? Kinh doanh, 
7&i hHc Nam Columbia - Hoa KG n%m 2006.
 
Sau khi ra tr!Dng, Ông $!:c mDi gi3ng d&y b* môn Tài chính 
tín dKng t&i 7&i hHc Ngân hàng. Ông có nhEng $óng góp giá 
tr? trong s0 nghi.p $ào t&o $*i ngL sinh viên k) th/a trong 
thDi gian công tác t&i tr!Dng.

Ông gia nh1p vào Khang 7i(n t/ tháng 04/2009. 7)n tháng 
05/2009, Ông $!:c b# nhi.m làm Giám $-c Công ty c# ph4n 
7?a -c Sài Gòn Khang 7i(n, m*t trong nhEng Công ty con c=a 
Khang 7i(n. Hi.n Ông là PTG7 Công ty.

Là m*t ng!Di n%ng $*ng, nh&y bén v'i th? tr!Dng, Ông $ã xây 
d0ng nhEng k) ho&ch kinh doanh kh3 thi, hi.u qu3, phù h:p 
v'i b-i c3nh th? tr!Dng trong t/ng giai $o&n; góp ph4n $?nh 
hình s3n phIm Khang 7i(n trên th? tr!Dng. 

Ông NGUY-N MINH H.I  
PTG1

Ông H3i t-t nghi.p 7&i hHc Kinh t) Thành ph- H6 Chí Minh 
(TP. HCM), chuyên ngành K) toán Ki8m toán và là Th&c s+ K) 

V'i hAn 10 n%m kinh nghi.m trong l+nh v0c tài chính k) toán, 
Ông t/ng là Phó Tr!;ng Phòng K) toán Công ty Cash & Carry 
Vi.t Nam và Tr!;ng nhóm Ki8m toán Công ty Ki8m toán và 
T! v2n A&C.

N%m 2007, Ông tham gia vào Khang 7i(n và $)n tháng 
05/2009, Ông $!:c b# nhi.m làm PTG7 Công ty. 

Ông $ã xây d0ng và v1n hành thành công b* máy tài chính 
t-i !u cho toàn b* h. th-ng Khang 7i(n bao g6m các Công 
ty con và Công ty liên k)t; góp ph4n #n $?nh ngu6n v-n $3m 
b3o cho các ho&t $*ng, phát tri8n d0 án và thu hút v-n t/ 
các nhà $4u t! ti(m n%ng, $,c bi.t là các nhà $4u t! n!'c 
ngoài. Ông có nhEng $óng góp $áng k8 vào s0 thành công 
c=a quá trình c# ph4n hóa Công ty n%m 2007 và $!a Công 
ty niêm y)t thành công trên S; Giao d?ch Ch>ng khoán  
TP. HCM n%m 2010. 

B+# TH#$ G&G; %6) 

Ông L! "I#N S$N 
T<ng Giám .,c (TG1) 

Xem Thông tin H7QT

Ông NGUY-N "ÌNH B.O 
PTG1 

Xem Thông tin H7QT

Bà MAI TR2N THANH TRANG   
PTG1 

Xem Thông tin H7QT
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Ban Ki8m soát

Phòng   
Ki8m soát n*i b*

Phó T#ng 
Giám $-c

Phòng  
Kinh doanh - Marketing

Phó T#ng 
Giám $-c

Phòng  
Pháp ch)

SI %/ ,H )!J)

7&i h*i $6ng  
C# $ông

H*i $6ng  
Qu3n tr?

T#ng Giám $-c

Phó T#ng 
Giám $-c

Phòng  
Tài chính - K) toán

Phó T#ng 
Giám $-c

Phòng   
Hành chính - Nhân s0 

Phòng   
Qu3n l" d0 án



22 23

Ngoài các ch!Ang trình du l?ch trong n!'c $8 
CBNV nghF ngAi, th! giãn, Công ty còn tri8n khai 
các ch!Ang trình tham quan th0c t) k)t h:p du 
l?ch t&i các n!'c phát tri8n trong khu v0c 7ông 
Nam Á nh! Singapore, Hàn Qu-c… Ch!Ang trình 
này không nhEng t&o $i(u ki.n cho CBNV tr0c 
ti)p tham gia phát tri8n d0 án m; r*ng t4m nhìn, 
ti)p c1n phong cách hi.n $&i trong thi)t k), tri8n 
khai d0 án mà còn là m*t ngu6n $*ng viên t/ Ban 
Lãnh $&o $-i v'i nhEng thành viên có $óng góp 
tích c0c vào s0 phát tri8n c=a Khang 7i(n.

Trong $:t phát hành c# phi)u t%ng v-n $i(u l. 
vào qu" III n%m 2010, toàn th8 CBNV $!:c mua c# 
ph4n v'i giá !u $ãi 25.000 $6ng/c# phi)u. T#ng 
s- l!:ng c# ph4n phát hành cho CBNV là 740.000 
c# ph4n trong t#ng s- 10.700.000 c# ph4n c=a $:t 
t%ng v-n.

Ngoài ra, Công ty quan tâm $)n nhEng chính sách 
ch%m sóc $Di s-ng tinh th4n c=a CBNV thông qua 
các ho&t $*ng $oàn th8: t# ch>c sinh nh1t t1p th8 

2. SR LSTNG NHÂN SU QUA CÁC NVM

N%m N%m 2009 N%m 2010

S- l!:ng (ng!Di) 95 120

3. CW CXU TRÌNH 7Y CBNV NVM 2010

Nhóm trình $* S- l!:ng TC l.

Th&c s+ 4 3%

7&i hHc 77 64%

Cao $Ong, Trung hHc 
chuyên nghi.p

21 18%

7ã qua $ào t&o ngh( 13 11%

Lao $*ng ph# thông 5 4%

4. THU NHZP BÌNH QUÂN 7[U NGS\I

Công ty t/ng b!'c $i(u chFnh thang b3ng l!Ang 
phù h:p v'i tC l. l&m phát, theo $ó thu nh1p bình 
quân $4u ng!Di n%m sau cao hAn n%m tr!'c kho3ng 
15%. N%m 2010, thu nh1p bình quân hàng tháng 
c=a CBNV là 11.500.000 $6ng/ng!Di.

C!K#! 5G)! #!L# 5E

1. CÁC CH] 7Y 7ÃI NGY 7RI V^I CÁN BY 
NHÂN VIÊN _CBNV` CÔNG TY

Khang 7i(n chú trHng xây d0ng môi tr!Dng làm vi.c 
thân thi.n và chuyên nghi.p, t&o $i(u ki.n $8 t2t c3 
CBNV phát huy t-i $a s0 sáng t&o và n%ng l0c làm 
vi.c. Công ty $,c bi.t $( cao công tác xây d0ng $*i 
ngL nhân viên k) th/a nh@m $áp >ng nhu c4u nhân 
s0 c2p qu3n l" cho nhEng n%m ti)p theo.

Thu hút ngu6n nhân l0c trình $* cao t/ nhi(u ngu6n 
trên th? tr!Dng lao $*ng $8 $a d&ng $*i ngL qu3n l", 
nhân viên cho Công ty. Ngoài ra, Công ty còn tham 
gia các ch!Ang trình tài tr: hHc b#ng cho sinh viên, 
ti)p nh1n sinh viên th0c t1p nh! là m*t ph!Ang pháp 
xây d0ng ngu6n nhân l0c d0 trE. V'i ph!Ang châm 
xây d0ng $*i ngL lao $*ng trí th>c tra, n%ng $*ng, 
$* tu#i trung bình hi.n nay c=a CBNV Công ty t/ 30 
$)n 35 tu#i.

Công ty xây d0ng m*t ch) $* thu nh1p c&nh tranh $8 
thu hút ngu6n nhân l0c có trình $* cao. M,c dù n%m 
2010 là m*t trong nhEng n%m khó kh%n $-i v'i ngành 
b2t  $*ng s3n, Công ty n< l0c t/ng b!'c nâng cao thu 
nh1p bình quân c=a CBNV qua $:t th0c hi.n rà soát và 
$i(u chFnh thu nh1p vào tháng 05/2010. Ngoài ra, $8 
nâng cao tinh th4n làm vi.c, Công ty th0c hi.n th!;ng 
nhân d?p các ngày lN l'n trong n%m, l!Ang tháng 13 
cho toàn th8 CBNV Công ty; th!;ng vào d?p T)t c# 
truy(n dân t*c $-i v'i cá nhân có nhEng $óng góp n#i 
b1t cho s0 phát tri8n c=a Công ty; th!;ng hoàn thành 
công vi.c v!:t ti)n $* cho các thành viên tr0c ti)p 
tham gia vào phát tri8n d0 án. 

Khang 7i(n th0c hi.n $4y $= ch) $* b3o hi8m xã h*i 
và $3m b3o cho t2t c3 CBNV chính th>c c=a Công ty 
$(u $!:c tham gia vào quá trình b3o hi8m theo lu1t 
$?nh. Ngoài ra, 100% CBNV thu*c h. th-ng Khang 
7i(n còn $!:c tham gia ch!Ang trình b3o hi8m ch%m 
sóc s>c khbe và tai n&n 24/24 t&i các b.nh vi.n theo 
tiêu chuIn qu-c t) t&i Vi.t Nam: Columbia, Pháp – 
Vi.t, An Sinh, Hoàn MJ…

100% CBNV thu5c h, th-ng 
Khang 3i2n còn #!7c tham 
gia ch!/ng trình b8o hi+m 

ch%m sóc s9c kh:e và tai n(n 
24/24 t(i các b,nh vi,n theo 

tiêu chu;n qu-c t$
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M@0 ,8 !&'0 N01... 

Chi8n l#$c .=u t# .úng .0n, cam k8t v* uy tín, ch>t l#$ng 
nh?m không ng2ng nâng cao hi7u qu+ kinh doanh và giá tr; 
gia t"ng cho khách hàng, .,i tác; qua .ó giúp th#3ng hi7u 
Khang 1i*n ngày càng v/ng m-nh.
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HOcT 7YNG CdA HYI 7eNG QUfN TRg 
_H7QT`

78 th0c hi.n vai trò c=a cA quan qu3n l" Công ty, 
H7QT trong n%m qua $ã ti)n hành nhi(u cu*c hHp 
v'i s0 tham d0 $4y $= c=a các thành viên và $ã ban 
hành 18 ngh? quy)t v( các v2n $( quan trHng c=a 
Công ty. Các v2n $( thu*c thIm quy(n c=a H7QT 
$(u $!:c gi3i quy)t k?p thDi thông qua các bu#i 
hHp m*t cách linh $*ng v'i ngh? quy)t b@ng v%n 
b3n. Ngh? quy)t liên quan $)n các kho3n $4u t! 
c=a Khang 7i(n cLng nh! c=a các công ty con $(u 
$!:c H7QT xem xét cIn trHng tr!'c khi thông qua.  

Ho&t $*ng giám sát $-i v'i Ban T#ng Giám $-c 
cLng $!:c H7QT chú trHng $8 $3m b3o các Ngh? 
quy)t c=a 7&i h*i $6ng c# $ông và c=a H7QT 
$!:c tri8n khai hi.u qu3.    

THÁCH THhC VÀ CW HYI CdA THg 
TRS\NG BXT 7YNG SfN

L+nh v0c b2t $*ng s3n n%m qua ch>ng ki)n nhi(u 
b!'c th%ng tr4m. Ngu6n v-n $4u t! tr0c ti)p 
n!'c ngoài vào b2t $*ng s3n suy gi3m, nhi(u d0 
án b? rút gi2y phép ho,c gia h&n thDi gian tri8n 
khai, l!:ng s3n phIm giao d?ch trên th? tr!Dng 
th2p và $,c bi.t là vi.c thBt ch,t tín dKng vào ho&t 
$*ng b2t $*ng s3n. Tuy nhiên, ti(m n%ng trung và 
dài h&n c=a th? tr!Dng b2t $*ng s3n Vi.t Nam vQn 
$!:c $ánh giá cao b;i s0 kG vHng v( phKc h6i kinh 
t), t-c $* $ô th? hóa nhanh, nhu c4u nhà ; ngày 
càng c2p thi)t do s0 gia t%ng dân s-.

Trong b-i c3nh không nhi(u thu1n l:i c=a th? 
tr!Dng, Khang 7i(n vQn có m*t n%m phát tri8n khá 
2n t!:ng. Doanh thu thu4n và l:i nhu1n sau thu) 
c=a c# $ông Công ty m5 l4n l!:t $&t 771,8 tC và 
174,7 tC $6ng (t%ng t!Ang >ng 529% và 282% so v'i 
n%m 2009).

7gNH HS^NG CHI]N LSTC

7-i v'i m*t công ty b2t $*ng s3n, vi.c phát tri8n 
quJ $2t là m*t trong nhEng $òi hbi t2t y)u. H7QT 
ch= tr!Ang gia t%ng quJ $2t có v? trí t-t song song 
v'i vi.c phát tri8n d0 án trên quJ $2t hi.n hEu 
thông qua ba cách th>c $4u t! ch= y)u: 

(1) T%ng tC l. s; hEu c# ph4n t&i các công ty con, cK 
th8: Công ty t%ng tC l. s; hEu c# ph4n t&i Công ty c# 
ph4n 7?a -c Sài Gòn Khang 7i(n (ch= $4u t! D0 án 
Spring Life) t/ 67,6% lên 78,5%; t%ng tC l. s; hEu c# 
ph4n t&i Công ty c# ph4n 74u t! và Kinh doanh b2t 
$*ng s3n Khu 7ông (ch= $4u t! D0 án Villa Park) t/ 
35% lên 54,5%.

(2) Nh1n chuy8n nh!:ng d0 án $ã hoàn thành xây 
d0ng cA s; h& t4ng $8 kinh doanh nh!: D0 án Villa 
Park, D0 án Goldora Villa. 

(3) H:p tác, liên doanh cùng th0c hi.n d0 án m'i 
t/ giai $o&n $(n bù. Khu v0c 7ông BBc TP. HCM và 
vùng lân c1n trKc $!Dng cao t-c Sài Gòn – Long 
Thành – D4u Giây $!:c $,t trong t4m nhìn dài h&n 
b;i Công ty tin t!;ng vào ti(m n%ng c=a khu v0c 
này thông qua $?nh h!'ng phát tri8n cA s; h& t4ng, 
xây d0ng khu dân c! c=a Chính ph= t&i $ây. 

BG4 )G4 )*+ H.& %/#$ Q01# ,2-
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tiêu “Phát tri8n #n $?nh và b(n vEng” làm n(n t3ng 
cho ho&t $*ng kinh doanh, Công ty t&o ra nhEng 
giá tr? không chF phKc vK cho l:i ích c=a c# $ông 
mà còn là quy(n l:i c=a nhà $4u t!, khách hàng, 
$*i ngL nhân viên, cLng nh! các $-i tác liên quan.

TRIiN VjNG VÀ K] HOcCH PHÁT TRIiN 
NVM 2011

Theo d0 $oán, ngành b2t $*ng s3n n%m 2011 s9 
ti)p tKc $-i m,t v'i nhi(u khó kh%n. Tuy nhiên, 
H7QT nh1n $?nh r@ng th? tr!Dng b2t $*ng s3n 
s9 phát tri8n cKc b* theo t/ng khu v0c và t/ng 
phân khúc. T&i các $?a bàn có t-c $* $ô th? hóa 
cao, $!:c Nhà n!'c $4u t! m&nh v( cA s; h& t4ng 
nh! vùng 7ông BBc TP. HCM, vi.c kinh doanh s9 
diNn ra sôi $*ng. Các d0 án khu dân c! có v? trí t-t, 
h6 sA pháp l" rõ ràng, $!:c $4u t! nghiêm túc và 
có giá bán h:p l" vQn $!:c th? tr!Dng $ón nh1n.

Trên cA s; thành công c=a D0 án Villa Park, n%m 2011, 
Khang 7i(n $?nh h!'ng ti)p tKc tri8n khai các d0 án 
bi.t th0 cao c2p t&i Qu1n 2 và Qu1n 9 nh! Goldora 
Villa, Long Ph!'c 7i(n – Ph!'c Long B, Trí Minh, 
7oàn Nguyên. Bên c&nh vi.c tri8n khai nhEng d0 án 
có th8 $!a vào kinh doanh ngay, Công ty có k) ho&ch 
$4u t! vào các d0 án ti(m n%ng v'i v? trí chi)n l!:c 
dHc theo trKc $!Dng cao t-c TP. HCM – Long Thành 
– D4u Giây, $!Dng Vành 7ai $8 chuIn b? quJ $2t cho 
k) ho&ch kinh doanh c=a nhEng n%m t'i.

78 th0c hi.n t-t k) ho&ch kinh doanh n%m 2011, 
Khang 7i(n không chF chú trHng công tác nghiên 
c>u ti(n kh3 thi, thIm $?nh tính hi.u qu3 c=a d0 án 
tr!'c khi $4u t! mà còn $( cao công tác thi)t k), 
hoàn thi.n các công trình ti.n ích tr!'c khi chào 
bán và liên k)t v'i ngân hàng $8 h< tr: khách hàng 
vay mua nhà. V'i !u th) v( v? trí chi)n l!:c, kinh 
nghi.m tri8n khai d0 án và huy $*ng v-n phát tri8n 
d0 án, Công ty t0 tin $ây là h!'ng $i hi.u qu3 trong 
giai $o&n hi.n nay.
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Ngoài ra, Khang 7i(n cLng $ã $4u t! vào hai d0 án 
m'i: (1) h:p tác $4u t! v'i Công ty c# ph4n 74u 
t! và Kinh doanh B2t $*ng s3n Trí Minh $8 th0c 
hi.n d0 án có quy mô 7,1 ha t&i Qu1n 9, TP. HCM; (2) 
nh1n chuy8n nh!:ng 99% D0 án Goldora Villa có 
t#ng di.n tích 8 ha t&i Qu1n 9, TP. HCM. Trong $ó, 
Công ty không tr0c ti)p th0c hi.n các công $o&n 
$(n bù, gi3i tba mà nh1n chuy8n nh!:ng d0 án có 
quJ $2t $ã $(n bù. S0 chuy8n h!'ng này $ã t&o 
$i(u ki.n cho Khang 7i(n t1p trung vào vi.c t&o ra 
các giá tr? gia t%ng cho s3n phIm, khách hàng và 
nhà $4u t!. 76ng thDi, Công ty cLng rút ngBn thDi 
gian tri8n khai d0 án, linh ho&t và thu1n l:i hAn 
trong vi.c qu3n l" dòng ti(n; t/ $ó nâng cao hi.u 
qu3 kinh doanh. 

V'i t#ng quJ $2t kho3ng 100 ha có v? trí $Bc $?a t&i 
Qu1n 2 và Qu1n 9 $ã hoàn t2t $(n bù, h6 sA pháp l" 
rõ ràng và skn sàng cho vi.c tri8n khai, Công ty $3m 
b3o cho k) ho&ch phát tri8n d0 án $)n n%m 2015 v'i 
t4m nhìn $)n n%m 2020. Chi)n l!:c c=a H7QT vQn 
là ti)p tKc gia t%ng quJ $2t m'i hàng n%m $i $ôi v'i 
vi.c nBm bBt ti(m n%ng c=a khu v0c $8 phát tri8n 
d0 án và bán s3n phIm vào các thDi $i8m h:p l".

KHlNG 7gNH THSWNG HImU

V'i mKc tiêu xây d0ng và t/ng b!'c khOng $?nh 
th!Ang hi.u Khang 7i(n – nhà $4u t! và phát 
tri8n b2t $*ng s3n chuyên nghi.p, có uy tín, có 
v? th) trên th? tr!Dng – H7QT xác $?nh th!Ang 
hi.u Công ty s9 gBn li(n v'i s3n phIm c=a d0 án, 
do $ó Công ty luôn cam k)t $3m b3o ch2t l!:ng 
s3n phIm cho khách hàng. Khang 7i(n $ã t# ch>c 
trang trHng lN kh;i công D0 án Spring Life ngày 
23/03, Gala Dinner ngày 12/06 $8 tri ân khách 
hàng, lN khai tr!Ang nhà mQu Villa Park ngày 16/10 
và bu#i tHa $àm gi'i thi.u cA h*i $4u t! t&i Hà N*i 
ngày 28/11. Các s0 ki.n này không chF nh@m gi'i 
thi.u th!Ang hi.u Khang 7i(n $)n g4n hAn v'i 
khách hàng mà còn $?nh h!'ng cho chính sách 
ch%m sóc khách hàng c=a Công ty t-t hAn.  

HOÀN THImN QUfN TRg DOANH NGHImP

H7QT $ã có nhEng chF $&o k?p thDi, giám sát ch,t 
ch9 ho&t $*ng c=a Ban $i(u hành; nhD $ó, Công 
ty có b!'c ti)n v!:t b1c trong vi.c tái cA c2u mô 
hình ho&t $*ng và b* máy qu3n tr?. Luôn $,t mKc 

Khang 3i2n #6nh h!"ng ti$p t<c tri+n khai các d& án bi,t th& cao 
c1p t(i Qu.n 2 và Qu.n 9 nh! Goldora Villa, Long Ph!"c 3i2n – 
Ph!"c Long B, Trí Minh, 3oàn Nguyên. Bên c(nh vi,c tri+n khai 

nh=ng d& án có th+ #!a vào kinh doanh ngay, Công ty có k$ ho(ch 
#'u t! vào các d& án ti2m n%ng v"i v6 trí chi$n l!7c d>c theo tr<c 

#!?ng cao t-c TP. HCM – Long Thành – D'u Giây, #!?ng Vành 3ai 
#+ chu;n b6 qu0 #1t cho k$ ho(ch kinh doanh c*a nh=ng n%m t"i.
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ChF tiêu 2008 2009 2010 So sánh 2010 và 2009
T%ng/gi3m

Doanh thu thu4n 35,1 122,7 771,8 649,1 529%
L:i nhu1n g*p 5,3 77,6 303,3 225,7 291%
L:i nhu1n tr!'c thu) 30,7 61,3 307,9 246,7 403%
L:i nhu1n sau thu) 22,7 44,9 226,1 181,3 404%
L:i nhu1n sau thu) c=a c# $ông Công ty m5 21,5 45,8 174,7 129,0 282%

7An v? tính: TC $6ng

DOANH THU THU[N

TC
 $

6n
g

N%m 2008 2009 2010

35,1
122,7

771,8

250%

529%

TC
 $

6n
g

N%m 2008 2009 2010

21,5
45,8

174,7

112%

282%

LTI NHUZN SAU THU]
CdA Cn 7ÔNG CÔNG TY Mo

174,7 tC $6ng
L:i nhu1n sau thu) 
c=a c# $ông Công ty m5 n%m 2010

771,8 tC $6ng
Doanh thu thu4n n%m 2010
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TÌNH HÌNH KINH T]  Vp MÔ 2010

Nhìn chung, trong n%m 2010 n(n kinh t) Vi.t Nam 
$ã có nhEng chuy8n bi)n khá tích c0c trong $i(u 
ki.n n(n kinh t) th) gi'i phKc h6i ch1m và còn t6n 
t&i nhi(u b2t #n t/ cu*c kh=ng ho3ng tài chính n%m 
2008. Vi.t Nam $ã $&t $!:c t-c $* t%ng tr!;ng 6,78%, 
cao hAn chF tiêu $( ra (6,5%) và m>c t%ng tr!;ng n%m 
2009 (5,3%). T#ng kim ng&ch xu2t khIu t%ng m&nh so 
v'i n%m 2009 (t%ng 25,5%). 

Bên c&nh nhEng chuy8n bi)n tích c0c, n(n kinh t) 
2010 vQn còn $-i m,t  v'i nhi(u khó kh%n, thách th>c 
nh! nhEng b2t c1p trong chính sách v+ mô, tình tr&ng 
l&m phát cao (CPI t%ng 11,75% trong n%m), tình tr&ng 
gi3m giá c=a ti(n $6ng vQn ti)p diNn và lãi su2t cho 
vay c=a các ngân hàng duy trì ; m>c quá cao. 

Doanh thu 2010 
t%ng 529% so v"i 

n%m 2009, #(t 
771,8 t@ #4ng
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Ngày 07/12/2010 S; K) ho&ch và 74u t! TP. H6 Chí Minh 
$ã c2p gi2y CN7KKD s- 0302588596 ($i(u chFnh l4n 
th> 7), ghi nh1n m>c v-n $i(u l. m'i c=a Công ty là 
439 tC $6ng t!Ang >ng v'i 43.900.000 c# phi)u. 7ây 
cLng là s- c# phi)u c=a Công ty $ang l!u hành và $!:c 
niêm y)t trên S; giao d?ch ch>ng khoán TP. HCM t&i 
thDi $i8m 31/12/2010.

TnNG SR TRÁI PHI]U 7ANG LSU HÀNH 

Tính $)n ngày 31/12/2010, Công ty $ã l!u hành trái 
phi)u kG h&n 18 tháng, $áo h&n vào ngày 13/09/2011 
v'i t#ng giá tr? m.nh giá là 90 tC $6ng. Trái phi)u có lãi 
su2t c- $?nh trong 6 tháng $4u tiên ; m>c 16%/n%m, sau 
$ó áp dKng lãi su2t th3 n#i.

TC
 $

6n
g

N%m

32

2001 05/2009

216

09/2010

439

11/2009

332

VRN 7IqU Lm

439
tC $6ng
Là s- v-n $i(u l. 
n%m 2010

Cn ThC VÀ PHÂN PHRI LTI NHUZN

L:i nhu1n sau thu) n%m 2009 c=a Công ty $!:c 
phân ph-i trong n%m 2010:
 - QuJ khen th!;ng :                 2,5%
 - QuJ phúc l:i:                 2,5%
 - QuJ d0 phòng tài chính: 5,0%
 - QuJ $4u t! phát tri8n:  10%
 - S- còn l&i sM dKng cho $4u t! phát tri8n  

d0 án và ho&t $*ng kinh doanh.
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HOcT 7YNG KINH DOANH NVM 2010

Doanh thu n%m 2010 t%ng 529% so v'i n%m 2009, $&t 
771,8 tC $6ng. L:i nhu1n tr!'c thu) $&t 307,9 tC $6ng, 
t%ng 403% so v'i n%m 2009. L:i nhu1n sau thu) c=a c# 
$ông Công ty m5 $&t 174,7 tC $6ng, t%ng 282% so v'i 
cùng kG n%m ngoái. 

NhEng chF s- t%ng tr!;ng 2n t!:ng trên là k)t qu3 c=a 
vi.c thay $#i trong chi)n l!:c s3n phIm c=a Công ty 
theo h!'ng t1p trung vào nhEng s3n phIm b2t $*ng 
s3n hoàn chFnh và ch2t l!:ng cao. D0 án Khu bi.t th0 
cao c2p Villa Park $ã $!:c tung ra vào qu" II/2010 và 
chào bán thành công 70% s3n phIm trong n%m. 76ng 
thDi, ho&t $*ng $4u t! chuy8n nh!:ng c# ph4n và ph4n 
v-n góp trong các d0 án b2t $*ng s3n cLng $em l&i 
ngu6n thu $áng k8 cho Công ty.

 THAY 7nI Vq VRN Cn PH[N

Trong n%m, Công ty $ã th0c hi.n thành công vi.c t%ng 
v-n $i(u l. t/ 332 tC $6ng lên 439 tC $6ng b@ng cách 
phát hành c# phi)u cho c# $ông hi.n hEu và Cán b* 
nhân viên Công ty v'i giá 25.000 $6ng/c# phi)u, theo 
Ngh? quy)t 7&i h*i $6ng c# $ông th!Dng niên n%m 
2010 s- 01/2010/NQ-7H7C7 ngày 27/04/2010. T#ng s- 
l!:ng c# phi)u $!:c phát hành trong $:t t%ng v-n này 
là 10.700.000 c# phi)u, t!Ang >ng v'i 32,23% t#ng s- c# 
phi)u $ang l!u hành tr!'c thDi $i8m phát hành. 

CÁC CHr TIÊU TÀI CHÍNH CW BfN 3 NVM G[N NHXT

ChF tiêu 2008 2009 2010
C' c,u ngu5n v6n
H. s- n: vay/T#ng tài s3n 4% 13% 39%
Kh7 n8ng thanh toán 
H. s- thanh toán nhanh
H. s- thanh toán hi.n hành

11,0
42,7

8,8
40,4

2,3
5,5

T9 su,t l:i nhu;n
TC su2t l:i nhu1n sau thu)/Doanh thu thu4n
TC su2t l:i nhu1n sau thu)/V-n ch= s; hEu 
TC su2t l:i nhu1n sau thu)/T#ng tài s3n

64,7%
3,1%
2,1%

36,6%
5,9%
3,8%

29,3%
18,8%

8,5%
Lãi su,t c' b7n trên m<i c+ phi=u-EPS ((5ng) 650 1.380 4.890
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BÁO CÁO K]T QUf THsM 7gNH BÁO CÁO TÀI 
CHÍNH NVM 2010 

BKS $ã th0c hi.n vi.c phân tích và soát xét báo cáo tài 
chính h:p nh2t tr!'c khi ki8m toán và trao $#i v'i B* ph1n 
Tài chính - K) toán v( báo cáo tài chính c=a Công ty.

Chúng tôi $ã soát xét d0 th3o báo cáo tài chính h:p nh2t 
$!:c ki8m toán và trao $#i các " ki)n làm rõ s- li.u trên 
báo cáo tài chính v'i B* ph1n Tài chính - k) toán. BKS cA 
b3n $6ng " s- li.u tài chính và k)t qu3 hHat $*ng kinh 
doanh cLng nh! " ki)n c=a ki8m toán viên trong Báo cáo 
tài chính h:p nh2t n%m 2010. 

K]T QUf GIÁM SÁT THUC HImN CÁC NGHg 
QUY]T CdA H7QT

Công ty $ã tuân th= $4y $= các quy $?nh c=a Pháp lu1t 
trong công tác qu3n l" hành chính cLng nh! trong các 
giao d?ch. Các thành viên H7QT, BTG7 và các cán b* qu3n 
l" $ã tuân th= theo quy $?nh c=a Lu1t Doanh Nghi.p, 7i(u 
l. Công ty và Ngh? quy)t c=a 7&i h*i $6ng c# $ông.

BKS không th2y $i(u gì b2t th!Dng trong ho&t $*ng 
c=a H7QT, BTG7 và các cán b* qu3n l" Công ty. BKS cho 
r@ng trong n%m 2010 H7QT $ã th8 hi.n r2t rõ b3n l+nh 
kinh doanh th8 hi.n cK th8 qua vi.c th0c hi.n thành 
công D0 án Villa Park và $!:c kì vHng s9 ti)p tKc thành 
công v'i D0 án Goldora Villa và Spring Life.  

BÁO CÁO 7ÁNH GIÁ SU PHRI HTP HOcT 
7YNG GItA BKS V^I H7QT VÀ BTG7

BKS $!:c cung c2p $4y $= các thông tin v( các quy)t 
$?nh c=a H7QT và BTG7 Công ty.

Các v2n $( xem xét và các yêu c4u cung c2p thông tin, 
gi3i trình cho BKS $(u $!:c BTG7 cung c2p $4y $=. 
BTG7 và các b* ph1n có liên quan $(u ph-i h:p và tôn 
trHng " ki)n $óng góp c=a BKS.
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HOcT 7YNG CdA BAN KIiM SOÁT _BKS`

BKS $ã ti)n hành ho&t $*ng ki8m tra vi.c tuân th= các 
quy $?nh c=a Lu1t Doanh Nghi.p, 7i(u l. T# Ch>c và 
Ho&t 7*ng c=a Công ty trong vi.c qu3n l", $i(u hành 
toàn b* ho&t $*ng kinh doanh c=a Công ty, cK th8:

Ki8m tra vi.c tri8n khai các ngh? quy)t c=a 7&i h*i 
$6ng c# $ông $-i v'i H*i $6ng Qu3n tr? (H7QT) 
và Ban T#ng Giám $-c (BTG7) nh! $!a ra m*t s- " 
ki)n $óng góp trong ph&m v? trách nhi.m quy(n 
h&n và hi8u bi)t c=a BKS.
Tham gia m*t s- bu#i làm vi.c v( ho&t $*ng, t# 
ch>c và $i(u hành c=a Công ty, $)n hi.n tr!Dng 
các d0 án $ang th0c hi.n.
Xem xét các báo cáo $?nh kG do BTG7 l1p, b3n cáo 
b&ch công b- thông tin khi phát hành t%ng v-n.
Ki8m tra các báo cáo tài chính n%m nh@m $ánh 
giá tính h:p l" c=a các s- li.u tài chính. 76ng thDi, 
$ánh giá ph&m vi ki8m toán và " ki)n ki8m toán 
$-i v'i báo cáo tài chính.

K]T QUf GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOcT 
7YNG CdA CÔNG TY 

BKS không phát hi.n tr!Dng h:p b2t th!Dng 
nào trong ho&t $*ng c=a Công ty. Các ho&t $*ng 
tuân th= theo các yêu c4u c=a h. th-ng qu3n tr? 
n*i b*. Ch) $* hHp giao ban th0c hi.n $(u $,n 
$ã phát hi.n k?p thDi các v2n $(, $6ng thDi $( 
xu2t các ki)n ngh? và gi3i pháp phù h:p nh@m 
t%ng c!Dng hi.u qu3 ho&t $*ng c=a Công ty.

Tình hình kinh t) v+ mô ti)p tKc có nhEng thay 
$#i khó l!Dng, BKS $( ngh? H7QT và BTG7 trình 
7&i h*i $6ng c# $ông tình hình phát tri8n các 
d0 án, tình hình và hi.u qu3 sM dKng v-n c=a 
$:t phát hành t%ng v-n n%m 2010 cLng nh! các 
k) ho&ch kinh doanh $8 $-i phó v'i nhEng thay 
$#i c=a kinh t) v+ mô và các chính sách tài chính 
- ti(n t. c=a Nhà n!'c.  
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V( phía Khang 7i(n, Công ty luôn ki8m soát ch,t ch9 
chi phí c=a d0 án, tính toán giá bán s3n phIm h:p l", 
theo nguyên tBc l:i nhu1n b(n vEng hAn là l:i nhu1n 
t-i $a. Theo dõi th!Dng xuyên các d2u hi.u c=a th? 
tr!Dng b2t $*ng s3n, linh $*ng $i(u chFnh k) ho&ch 
bán hàng cho phù h:p xu h!'ng th? tr!Dng cLng là 
m*t trong nhEng gi3i pháp !u tiên c=a Công ty.

5. Chi phí d" án gia t%ng

Hi.n nay, ch= $4u t! d0 án nhà ; khi $!:c giao $2t 
ph3i n*p ti(n sM dKng $2t b@ng 100% giá $2t theo 
thIm $?nh c=a S; Tài chính c%n c> vào th? tr!Dng, 
trong khi ph4n kh2u tr/ chi phí $(n bù không $!:c 
tính theo chi phí th0c t). 7i(u này $Iy chi phí $2t c=a 
d0 án lên cao, cùng v'i s0 gia t%ng liên tKc c=a giá 
nguyên v1t li.u xây d0ng $ã làm cho chi phí $4u vào 
c=a s3n phIm cao hAn tr!'c kia r2t nhi(u nh!ng giá 

bán ra không th8 t%ng t!Ang >ng. Ngoài ra, m>c 
thu) thu nh1p doanh nghi.p 25% là cao so v'i m*t 
s- n!'c khác trong khu v0c $ã 3nh h!;ng nh2t $?nh 
$)n hi.u qu3 $4u t! c=a d0 án.

Gi3i pháp c=a Khang 7i(n là l1p k) ho&ch tài chính 
cho d0 án t/ giai $o&n $4u $)n khi $!a vào kinh 
doanh; c1p nh1t thông tin th? tr!Dng $8 $i(u chFnh 
k) ho&ch tài chính d0 án, k) ho&ch kinh doanh phù 
h:p v'i t/ng thDi $i8m; và cu-i cùng là d0 phòng 
chi phí phát sinh, ki8m soát ch,t ch9 chi phí d0 án.

6. Bi*n +&ng nhân s"

Doanh nghi.p b2t $*ng s3n c4n $*i ngL nhân viên 
có ki)n th>c và kinh nghi.m chuyên môn sâu r*ng 
và c4n 3 - 5 n%m $ào t&o $8 $&t yêu c4u. Tuy nhiên, 
khi th? tr!Dng có nhEng “cAn s-t” thì luôn kéo theo 
dòng d?ch chuy8n nhân s0 ch= ch-t. Hi.n t!:ng này 
còn dQn $)n vi.c nâng cao m,t b@ng l!Ang ngoài 
d0 ki)n khi)n chi phí ho&t $*ng c=a doanh nghi.p 
gia t%ng và vi.c tuy8n dKng nhân s0 thay th) càng 
khó kh%n hAn.

78 xây d0ng, duy trì $!:c $*i ngL nhân viên #n 
$?nh, $áp >ng nhu c4u phát tri8n c=a Công ty t&i 
t/ng giai $o&n, Khang 7i(n t1p trung xây d0ng v%n 
hóa Công ty, môi tr!Dng làm vi.c t-t, chú trHng các 
l:i ích v1t ch2t và tinh th4n c=a nhân viên. Ngoài ra, 
Công ty luôn có nhEng chính sách $ào t&o phù h:p 
giúp nhân viên nâng cao n%ng l0c, t&o $i(u ki.n và 
cA h*i cho nhEng nhân viên có n%ng l0c, $&o $>c 
nBm giE các v? trí qu3n l" cao c2p.

“M<c tiêu c*a Công ty 
là h!"ng #$n phát tri+n 
các d& án v"i t'm nhìn 
tA 5 #$n 8 n%m”

K&#! Q4+#! R7, %.#$ 51# ,S& TP. HCM - 
R*& 24 AT $&1& (!G( U&F; 54G, 2*& 24

Ti)p tKc ch?u 3nh h!;ng t/ cu*c kh=ng ho3ng tài 
chính ti(n t. 2008 - 2009, th? tr!Dng b2t $*ng s3n Vi.t 
Nam b!'c vào n%m 2010 $-i m,t v'i khá nhi(u khó 
kh%n. L!:ng v-n $4u t! không l'n, các d0 án hi.n 
hEu thi)u v-n $8 tri8n khai, khách hàng không $= 
ngu6n tài chính $8 chi tr3 cho các s3n phIm $,c bi.t 
là d0 án trung và cao c2p... Là doanh nghi.p b2t $*ng 
s3n, Khang 7i(n luôn chú trHng vi.c ki8m soát r=i ro 
nh@m h!'ng t'i s0 phát tri8n an toàn và b(n vEng.

1. Qu, +#t - +ô th. +ã +/t m0c t1i +a

Trong nhEng n%m g4n $ây, ngành b2t $*ng s3n t&i 
TP. HCM phát tri8n khá nhanh và m&nh. Nhi(u d0 án 
$!:c th0c hi.n dQn $)n cA c2u sM dKng $2t thay $#i 
l'n theo h!'ng gi3m d4n di.n tích $2t nông nghi.p 
và gia t%ng di.n tích $2t ;, $2t công trình h& t4ng, 
th!Ang m&i và công nghi.p. Di.n tích $2t ; t&i $ô th? 
t%ng cao và nay $ã $&t m>c t-i $a, $i(u này $,t ra bài 
toán l'n v( quy ho&ch sM dKng $2t $-i v'i Nhà n!'c, 
và là v2n $( nan gi3i $-i v'i doanh nghi.p trong quá 
trình tìm ki)m, $4u t! d0 án m'i.

Tr!'c tình hình $ó, Khang 7i(n $ã linh ho&t trong vi.c 
tìm ki)m quJ $2t. Ngoài ph!Ang th>c tri8n khai $(n bù 
t/ $4u, Công ty còn nh1n chuy8n nh!:ng d0 án/quy(n 
sM dKng $2t $ã có h& t4ng t/ ch= $4u t! c2p I; trong $ó, 
t1p trung vào khu v0c phía 7ông TP. HCM nAi Công ty 
$ã có kinh nghi.m và th) m&nh v( $4u t! $8 tìm ki)m 
quJ $2t có v? trí t-t. MKc tiêu c=a Công ty là h!'ng $)n 
phát tri8n các d0 án v'i t4m nhìn t/ 5 $)n 8 n%m.

2. Thay +2i lu3t và các chính sách có liên quan

Pháp lu1t b2t $*ng s3n Vi.t Nam g4n $ây có nhi(u 
thay $#i v'i s0 ra $Di c=a hàng lo&t v%n b3n pháp 
lu1t quan trHng. Song, vi.c th0c thi các quy $?nh m'i 
th!Dng g,p v!'ng mBc do các v%n b3n h!'ng dQn 
$!:c ban hành ch1m hAn so v'i chính sách và quy 
$?nh chung. 7i(u này dQn $)n nhi(u tr; ng&i cho các 
d0 án $!:c th0c hi.n trong thDi kG chuy8n ti)p giEa 
chính sách, quy $?nh cL và chính sách, quy $?nh m'i.

78 h&n ch) r=i ro trong quá trình ho&t $*ng khi 
có s0 thay $#i v( lu1t và các chính sách liên quan; 
Khang 7i(n luôn theo dõi, nh1n $?nh xu h!'ng c=a 
th? tr!Dng b2t $*ng s3n $8 d0 li.u các thay $#i trong 
pháp lu1t. 76ng thDi, Công ty xây d0ng các ph!Ang 
án d0 phòng và linh $*ng $i(u chFnh k) ho&ch kinh 
doanh $8 phù h:p v'i quy $?nh m'i.

3. S" b#t 2n v) tài chính

Th? tr!Dng tài chính Vi.t Nam có nhi(u bi)n $*ng do 
kinh t) v+ mô ch!a th0c s0 #n $?nh, tC l. l&m phát, lãi 
su2t vQn ; m>c cao. Thêm vào $ó, vi.c ki8m soát tín 
dKng $-i v'i l+nh v0c b2t $*ng s3n cLng khi)n cho ch= 
$4u t! và khách hàng khó có cA h*i ti)p c1n ngu6n 
v-n $8 $4u t! d0 án ho,c mua s3n phIm c=a d0 án. 

7>ng tr!'c nguy cA b? 3nh h!;ng do hi.u >ng dây 
chuy(n, $8 chuIn b? ngu6n v-n cho d0 án, Khang 7i(n 
chú trHng th0c hi.n t-t h6 sA pháp l" c=a d0 án, $3m 
b3o tính minh b&ch, h:p pháp trong ho&t $*ng c=a 
Công ty $8 nâng cao m>c tín nhi.m trong các giao 
d?ch vay v-n cLng nh! huy $*ng v-n >ng tr!'c. 
Ngoài ra, Công ty ch= $*ng xây d0ng nhi(u ph!Ang 
án $8 mDi gHi h:p tác t/ bên ngoài, thu hút ngu6n 
v-n t/ nhi(u kênh khác nhau.

4. Bi*n +&ng th. giá b#t +&ng s4n

Th? tr!Dng b2t $*ng s3n Vi.t Nam $ang trong giai 
$o&n $4u phát tri8n và ti(m In nhi(u r=i ro bi)n $*ng 
giá. S0 bi)n $*ng giá này ph4n nhi(u bBt ngu6n t/ 
hi.n t!:ng $4u cA và s0 thi)u ni(m tin c=a khách 
hàng. M,c dù Nhà n!'c $ã n< l0c c3i thi.n h. th-ng 
pháp l" $8 th? tr!Dng b2t $*ng s3n phát tri8n #n $?nh 
nh!ng ph3i c4n m*t thDi gian dài $8 $&t $!:c mKc 
tiêu $ó.
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Hi.n t&i, Phòng KSNB $ang ti)p tKc xây d0ng và s9 
tri8n khai k) ho&ch KSNB theo h!'ng t1p trung $ánh 
giá r=i ro và bám sát hAn $)n t/ng ho&t $*ng trong 
n%m 2011, $,c bi.t là ho&t $*ng qu3n l" và phát tri8n 
d0 án. 7ây $!:c xem là ho&t $*ng chính, $em l&i 
ngu6n l:i nhu1n ch= y)u cho Công ty và có m>c 3nh 
h!;ng cao so v'i các ho&t $*ng khác, cK th8:

Phòng KSNB s9 xây d0ng mô hình nh1n di.n và 
$ánh giá r=i ro liên quan các ho&t $*ng ch= ch-t 
c=a Công ty $6ng thDi $ánh giá m>c $* trHng 
y)u c=a các r=i ro. Trên cA s; $ó !u tiên t1p trung 
vào vi.c ki8m soát các ho&t $*ng có m>c $* 
r=i ro cao, $!a ra nhEng khuy)n ngh?, c3nh báo 
nh@m xây d0ng, hi.u chFnh quy trình k?p thDi $8 
ng%n ch,n, h&n ch) các r=i ro có th8 x3y ra.

Xây d0ng v%n hóa nh1n th>c r=i ro trong Công ty. 
R=i ro là v2n $( c4n $!:c quan tâm và truy(n $&t 
cho t2t c3 mHi thành viên trong Công ty: t/ c2p 
lãnh $&o $)n các c2p nhân viên. V%n hóa qu3n 
tr? r=i ro chF có th8 t6n t&i và phát tri8n khi các 
thành viên $(u có " th>c rõ ràng v( r=i ro. M,c 
dù trách nhi.m qu3n tr? r=i ro $!:c giao phó cho 
c2p lãnh $&o cK th8, nh!ng các thành viên ph3i 
cùng nhau tham gia công tác này. Phòng KSNB 
s9 xây d0ng các mô hình qu3n l" nh@m nâng cao 
nh1n th>c v( ho&t $*ng qu3n l" r=i ro trong t1p 
th8 cán b* nhân viên. 

Ph!Ang pháp ti)p c1n c=a ho&t $*ng KSNB s9 
$!:c chuy8n d?ch t/ hình th>c h1u ki8m sang 
hình th>c ch= $*ng hAn d0a trên các ph!Ang 
pháp qu3n tr? r=i ro, nh@m k?p thDi nh1n di.n 
nhEng t6n t&i trong công tác qu3n tr?; gi3m thi8u 
kh3 n%ng gây th2t thoát tài s3n, 3nh h!;ng $)n 
ho&t $*ng và uy tín c=a Công ty.

Không ng/ng xem xét và $ánh giá l&i các ph!Ang 
pháp và th= tKc KSNB hi.n có, qua $ó c3i ti)n cho 
phù h:p v'i s0 phát tri8n ngày càng l'n m&nh 
c=a Công ty.

Xây d0ng $*i ngL KSNB m&nh m9, luôn c1p nh1t 
và nâng cao nghi.p vK chuyên môn nh@m $&t 
$!:c các mKc tiêu ho&t $*ng và hoàn thành 
nhi.m vK c=a Phòng.

 Phòng KSNB luôn nh1n th>c r@ng “giá tr; Công 
ty s@ t"ng lên tA l7 ngh;ch v%i r:i ro Công ty ph+i 
.,i mBt”. H. th-ng KSNB vEng chBc là m*t trong 
nhEng nhân t- góp ph4n t&o nên mô hình qu3n 
tr? doanh nghi.p hi.u qu3. 7i(u này t&o nên s0 
tin t!;ng cao $-i v'i c# $ông, nhà $4u t! và 
khách hàng” 

“H, th-ng ki+m soát n5i b5 
v=ng chBc là m5t trong nh=ng 
nhân t- góp ph'n t(o nên mô 
hình qu8n tr6 doanh nghi,p 
hi,u qu8”

S& phát tri+n không ngAng 
trong hai n%m g'n #ây 

#ã t(o #i2u ki,n thu.n l7i 
cho Công ty ti$p c.n nhi2u 

h/n v"i nh=ng c/ h5i c*a 
th6 tr!?ng. 3i2u này #4ng 

nghCa v"i nh=ng thách th9c 
ph8i #-i mDt trong công 

tác qu8n tr6 khi r*i ro kinh 
doanh ngày m5t t%ng lên; 
#òi h:i Công ty ph8i có s& 

ki+m tra, ki+m soát nghiêm 
ngDt, h7p lE và hi,u qu8. 

u th>c $!:c t4m quan trHng c=a công tác ki8m soát 
n*i b* (KSNB), Ban T#ng Giám $-c (BTG7) Công ty 
$ã chú trHng xây d0ng b* máy KSNB $= m&nh. Trong 
n%m qua, Phòng KSNB $ã xác $?nh các v2n $(, khó 
kh%n, r=i ro và nguyên nhân c=a vi.c ho&t $*ng kém 
hi.u qu3, $!a ra nhEng khuy)n ngh? $-i v'i BTG7, 
Tr!;ng Phòng/Ban nh@m k?p thDi xây d0ng, hoàn 
thi.n các k) ho&ch hành $*ng và các bi.n pháp xM l" 
nh@m h&n ch) t-i $a các r=i ro có th8 x3y ra.  

N%m 2010, Phòng KSNB $ã n< l0c th0c hi.n g4n nh! 
$4y $= các mKc tiêu k) ho&ch bao g6m: (1) 7ánh 
giá $*c l1p v( tính t!Ang thích và s0 tuân th= các 
quy ch), quy trình ho&t $*ng cLng nh! chính sách 
$ã $!:c thi)t l1p trong Công ty; (2) Rà soát và $ánh 
giá tính chính xác, $4y $= và k?p thDi c=a báo cáo 
tài chính. Các công vi.c trong n%m qua $!:c cK th8 
nh! sau: 

Th0c hi.n vi.c soát xét báo cáo tài chính c=a 
Công ty, các Công ty Thành viên và báo cáo h:p 
nh2t hàng tháng, qu" và n%m. Qua $ó, Phòng 
KSNB $ã có nhEng ki)n ngh? k?p thDi $i(u chFnh 
nhEng $i8m ch!a phù h:p trong công tác 
ho&ch toán k) toán và l1p báo cáo tài chính theo 
tiêu chuIn, $3m b3o h:p l" r@ng các Báo cáo tài 
chính không có các sai sót trHng y)u do sA su2t 
ho,c gian l1n.

Ki8m tra ho&t $*ng c=a các Phòng/Ban nh@m 
$3m b3o tính tuân th= $-i v'i quy ch), quy trình 
ho&t $*ng c=a Công ty.

Ki8m tra ho&t $*ng c=a các Phòng/Ban d0a trên 
k) ho&ch hành $*ng c=a Công ty. T/ $ó, $( xu2t 
các bi.n pháp ki8m soát nh@m ng%n ch,n và 
khBc phKc các sai sót k?p thDi.

Ph-i h:p v'i c2p qu3n l" các Phòng/Ban rà soát, 
$ánh giá tính th0c t), hEu hi.u c=a các th= tKc, 
quy trình ho&t $*ng; $!a ra các khuy)n ngh? 
nh@m xây d0ng và hoàn thi.n các th= tKc, quy 
trình $8 nâng cao hi.u qu3 kinh doanh và hi.u 
su2t lao $*ng c=a cán b* nhân viên.

TV#$ R8W) #L#$ ,@; )"#$ ,G) 
U&F; 54G, #.& R.
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và các c# $ông. Vi.c công b- thông tin $4y $=, chính xác, 
k?p thDi theo $úng quy $?nh c=a pháp lu1t th8 hi.n trách 
nhi.m c=a m*t t# ch>c niêm y)t, qua $ó góp ph4n h< 
tr: các cA quan qu3n l" thu1n l:i hAn trong vi.c giám sát 
ho&t $*ng c=a Công ty, h< tr: nhà $4u t! nhEng thông 
tin xác th0c hAn tr!'c khi ra quy)t $?nh $4u t!. 

Tháng 10 n%m 2010, Khang 7i(n $ã th0c hi.n thành 
công t%ng v-n $i(u l. t/ 332 tC $6ng lên 439 tC $6ng 
thông qua phát hành c# phi)u cho c# $ông hi.n hEu 
và Cán b* nhân viên Công ty v'i giá phát hành 25.000 
$6ng/c# phi)u. 7i8m n#i b1t trong $:t t%ng v-n l4n 
này là t2t c3 c# $ông l'n, c# $ông là t# ch>c n!'c ngoài 
nh! Prudential, VinaCapital, DragonCapital… $ã th0c 
hi.n 100% quy(n mua c# phi)u phát hành thêm. Quá 
trình t%ng v-n hoàn thành $úng k) ho&ch cho th2y 
s0 quan tâm, tin t!;ng c=a nhà $4u t! trong và ngoài 
n!'c $-i v'i c# phi)u KDH. TC l. s; hEu c=a hai c# $ông 
chi)n l!:c n!'c ngoài là Prudential và VinaCapital hi.n 
chi)m 24,73% t#ng s- c# phi)u c=a Khang 7i(n $ang 
l!u hành trên th? tr!Dng.

N%m 2010, v'i s0 h< tr: t/ Prudential và VinaCapital, 
Công ty n< l0c duy trì tính minh b&ch trong ho&t $*ng 
kinh doanh và nâng t4m công tác qu3n tr? doanh nghi.p; 
qua $ó c=ng c- ni(m tin c=a nhà $4u t! vào c# phi)u 
Công ty. T#ng kh-i l!:ng c# phi)u KDH giao d?ch trong 
n%m 2010 $&t g4n 30 tri.u c# phi)u v'i giá tr? v-n hóa 
tính $)n ngày 31/12/2010 $&t g4n 2.000 tC $6ng. 

T/ khi niêm y)t $)n cu-i n%m 2010, giá c# phi)u KDH 
thu*c nhóm c# phi)u #n $?nh v'i m>c gi3m h4u nh! 
không $áng k8 so v'i VN-Index trong cùng giai $o&n. 
7i(u này m*t l4n nEa minh ch>ng cho mô hình qu3n tr? 
doanh nghi.p h!'ng $)n l:i ích c=a nhà $4u t! và c# 
$ông, nhEng ng!Di luôn $6ng hành và $óng góp vào 
$?nh h!'ng phát tri8n lâu dài c=a Khang 7i(n. V'i t-c 

THÔNG TIN Cn PHI]U KDH

Giá cao nh2t 52 tu4n (VN7) 52.000

Giá th2p nh2t 52 tu4n (VN7) 36.200 

T#ng kh-i l!:ng giao d?ch  
n%m 2010 (c# phi)u)

29.544.200 

Kh-i l!:ng giao d?ch  
bình quân/phiên (c# phi)u)

128.453 

Kh-i l!:ng c# phi)u $ang  
l!u hành (c# phi)u)

43.900.000 

Giá tr? v-n hóa (31/12/2010) (tC VN7) 1.880 

Th-ng kê giá Tháng  
2

Tháng 
3

Tháng 
4

Tháng 
5

Tháng 
6

Tháng 
7

Tháng 
8

Tháng 
9

Tháng 
10

Tháng 
11

Tháng 
12

Cao nh2t 45.200 42.900 52.000 50.600 51.500 48.800 44.500 50.000 48.500 47.000 42.900

Th2p nh2t 38.700 38.200 41.600 44.700 45.200 43.400 38.000 44.600 47.000 36.200 38.600

Trung bình 42.947 40.661 46.354 46.643 47.523 45.439 40.945 47.225 47.610 42.327 41.139

$* t%ng tr!;ng 2n t!:ng trong n%m 2010 cùng tri8n 
vHng kinh doanh kh3 quan trong trung và dài h&n, giá 
mKc tiêu hi.n t&i c=a KDH n@m trong kho3ng t/ 55.000 
- 60.000 $6ng/c# phi)u theo ph!Ang pháp P/E, P/B 
và giá tr? tài s3n ròng (NAV). V'i m>c giá nói trên, KDH 
$!:c $ánh giá là c# phi)u b2t $*ng s3n ti(m n%ng.

02/2010
0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

04/2010 06/2010 08/2010 10/2010

KDH VN-Index

12/2010

DIvN BI]N GIÁ KDH Ki Tw NIÊM Y]T 

Bi
8n

 .
&n

g 
gi

á 
c:

a 
KD

H 
so

 v%
i V

N-
In

de
x

Th? tr!Dng ch>ng khoán Vi.t Nam chính th>c $i vào 
ho&t $*ng t/ n%m 2000, tuy nhiên công tác quan h. nhà 
$4u t! (QHN7T) c=a các công ty niêm y)t chF th1t s0 
$!:c quan tâm trong nhEng n%m g4n $ây. Thông qua 
ho&t $*ng này, các nhà $4u t! s9 có nhi(u cA h*i ti)p 
c1n thông tin và thu1n l:i hAn trong vi.c $ánh giá ti(m 
n%ng phát tri8n c=a các công ty niêm y)t. 

Ban QHN7T c=a Khang 7i(n chuyên trách trong vi.c 
thi)t l1p, t%ng c!Dng và duy trì m-i quan h. v'i các nhà 
$4u t! và c# $ông, $,c bi.t là vi.c m; r*ng giao ti)p v'i 
các nhà $4u t! n!'c ngoài. Qua $ó, thông tin ho&t $*ng 
c=a Công ty luôn $!:c truy(n t3i $)n c# $ông và nhà 
$4u t! m*t cách ch= $*ng, liên tKc và nh2t quán, b!'c 
$4u t&o s0 gBn k)t giEa Khang 7i(n v'i các c# $ông và 
nhà $4u t!.

NhEng b!'c kh;i $4u khá sôi n#i c=a ho&t $*ng 
QHN7T trong n%m qua có th8 nhBc $)n là: (1) hoàn 
thành vi.c $!a c# phi)u Khang 7i(n v'i mã giao 
d?ch là KDH niêm y)t trên S; Giao d?ch Ch>ng khoán 
(SGDCK) TP. HCM vào tháng 2 n%m 2010; (2) t# ch>c 
thành công 7&i h*i $6ng c# $ông (7H7C7) th!Dng 
niên 2009; (3) t# ch>c các bu#i tHa $àm gi'i thi.u 
cA h*i $4u t! vào c# phi)u KDH; (4) t# ch>c các h*i 
ngh? gi'i thi.u các d0 án do Công ty tri8n khai t&i  
TP. HCM và Hà N*i; (5) th!Dng xuyên g,p gP tr0c 
ti)p nhà $4u t! nh@m cung c2p thông tin, gi3i $áp 
các thBc mBc v( ho&t $*ng kinh doanh cLng nh! mô 
t3 khái quát ti(m n%ng phát tri8n Công ty. Ngoài ra, 
tình hình ho&t $*ng kinh doanh, Báo cáo tài chính, 
Báo cáo th!Dng niên… cLng $!:c c1p nh1t k?p thDi 

HAn h)t, Ban Lãnh $&o Công ty " th>c r2t rõ t4m quan 
trHng c=a công tác công b- thông tin và minh b&ch hóa 
các ho&t $*ng kinh doanh $)n các CA quan Qu3n l" 
Nhà n!'c nh! dy ban Ch>ng khoán Nhà n!'c, SGDCK  
TP. HCM, Trung tâm L!u k" Ch>ng khoán Vi.t Nam 

H4S, %.#$ N0+# !' #!T %@0 ,8 - 
N!3#$ R8W) U!?& %@0 

CW CXU Cn 7ÔNG CHRT NGÀY 30/09/2010 

Lo&i c# $ông S- l!:ng  
c# phi)u s; hEu % S; hEu

Trong n>?c 34.050.155 77,56%
- Cá nhân 31.502.405 71,76%

- T< chCc 2.547.750 5,80%

N>?c ngoài 9.849.845 22,44%
- Cá nhân 87.588 0,20%

- T< chCc 9.762.257 22,24%

T+ng c@ng 43.900.000 100,00%
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- “CHUNG ShC VÌ TSWNG LAI”: Ch!Ang trình phát tri8n CA s; 
d&y ngh( Nhân Tâm - Ngôi nhà cho các tra em khuy)t t1t. Thông qua 
Ch!Ang trình này, Khang $i(n =ng h* 50 tri.u $6ng vào quJ t/ thi.n;

- “V[NG TRVNG Cn TÍCH”: Ch!Ang trình h*i tK nhEng t2m lòng 
h3o tâm h< tr: tra em có hoàn c3nh b2t h&nh trong cu*c s-ng; tra em 
là n&n nhân ch2t $*c màu da cam; tra em b.nh tim bIm sinh; tra em 
m6 côi thông qua vi.c trao t,ng s# ti)t ki.m và hHc b#ng; 

- “KHUY]N HjC x KHUY]N NHÂN TÀI”: Ch!Ang trình nh@m 
h!'ng $)n vi.c $ào t&o m*t th) h. tra có n%ng l0c g,p hoàn c3nh 
khó kh%n trong cu*c s-ng thông qua vi.c c2p hHc b#ng cho sinh viên 
nghèo v!:t khó. Su2t hHc b#ng toàn ph4n Khang 7i(n trao t,ng cho 
tân sinh viên tr!Dng 7&i hHc Kinh t) TP. HCM tr? giá 240 tri.u $6ng;

- “7ÀO TcO GyN K]T V^I DOANH NGHImP”: T&o $i(u ki.n cho 
nhEng sinh viên m'i ra tr!Dng có $i(u ki.n ti)p c1n v'i môi tr!Dng làm 
vi.c th0c t) t&i Khang 7i(n, t/ng b!'c nâng cao kJ n%ng ngh( nghi.p, 
góp ph4n $ào t&o ngu6n nhân l0c có trí th>c, kinh nghi.m $áp >ng 
nhu c4u phát tri8n kinh t), xã h*i c=a $2t n!'c;

- “CHIA Sz TXM LÒNG VÀNG”: Khang 7i(n $óng góp 50 tri.u 
$6ng vào QuJ T2m lòng vàng c=a H*i Doanh nhân Tra Vi.t Nam v'i 
ph!Ang châm cùng ph2n $2u cho s0 phát tri8n và thành $&t c=a các 
H*i viên.  

Bên c&nh vi.c tri8n khai các d0 án bi.t th0 ch2t 
l!:ng cao, Khang 7i(n $6ng thDi phát tri8n h. 
th-ng chung c! dành cho $-i t!:ng khách hàng 
có thu nh1p trung bình. N%m 2011, d0 $?nh c=a 
Khang 7i(n s9 $4u t! các khu nhà ; xã h*i dành cho 
ng!Di có thu nh1p th2p. Ngoài mKc tiêu kinh doanh, 
Khang 7i(n mong mu-n chung tay xây d0ng các 
khu tái $?nh c! m'i trong b-i c3nh nhu c4u nhà ; 
$ang tr; nên b>c thi)t nh! hi.n nay.

Ch= Tâm chính là kim chF nam trong 
m>i ho(t #5ng c*a Khang 3i2n

CG) !4S, %.#$ !8W#$ ,W& 
).#$ %/#$ #:; <=>=

Cung c2p cho th? tr!Dng nhEng s3n phIm b2t $*ng s3n v'i thi)t 
k) hi.n $&i, sang trHng; không gian s-ng trong lành; $3m b3o ch2t 
l!:ng công trình theo $úng cam k)t là cA s; $8 Khang 7i(n $&t 
$!:c nhEng b!'c $*t phá trong n%m qua. Tuy nhiên $8 s0 phát 
tri8n $ó #n $?nh và b(n vEng, Công ty luôn xác $?nh hi.u qu3 kinh 
doanh $!:c xây d0ng trên n(n t3ng pháp lu1t và $&o $>c; luôn " 
th>c $!:c trách nhi.m chia sa cùng c*ng $6ng và xã h*i. Trong 
n%m 2010, Ban Lãnh $&o Công ty $,c bi.t quan tâm $)n các ho&t 
$*ng h!'ng t'i c*ng $6ng v'i mong mu-n góp ph4n xây d0ng 
m*t cu*c s-ng t-t $5p hAn. 

HImU QUf KINH DOANH TRÊN NqN TfNG PHÁP LUZT 
VÀ 7cO 7hC 

V'i ph!Ang châm ho&t $*ng kinh doanh trên cA s; (1) Pháp l" 
vEng chBc, (2) V? th) chi)n l!:c, (3) Công trình ch2t l!:ng, và (4) 
Ti.n ích t-i !u; hi.u qu3 kinh doanh c=a Khang 7i(n $!:c th8 hi.n 
qua s0 t%ng tr!;ng v!:t b1c c=a t/ng n%m. 7i(u này, m*t m,t th8 
hi.n cam k)t c=a Công ty $-i v'i l:i ích c=a c# $ông, nhà $4u t!; 
m,c khác, giúp Công ty th0c hi.n t-t chính sách $ãi ng*, $3m b3o 
công %n vi.c làm, t&o ngu6n thu nh1p #n $?nh cho toàn th8 Cán b* 
công nhân viên và cu-i cùng là th8 hi.n trách nhi.m c=a Doanh 
nghi.p $-i v'i xã h*i.

7-i v'i m*t doanh nghi.p ho&t $*ng trong l+nh v0c b2t $*ng s3n, 
chuIn m0c $&o $>c c=a ng!Di làm ngh( là m*t y)u t- không th8 
thi)u. ChE Tâm chính là kim chF nam trong mHi ho&t $*ng c=a 
Khang 7i(n. 7&o $>c ngh( nghi.p luôn thôi thúc Khang 7i(n quy)t 
tâm $em $)n các s3n phIm có ch2t l!:ng t-t t'i ng!Di tiêu dùng. 
NhEng thành viên gia nh1p vào môi tr!Dng Khang 7i(n ngoài vi.c 
$3m b3o v( chuyên môn, ki)n th>c và kJ n%ng ngh( nghi.p, y)u t- 
$&o $>c cLng là m*t trong nhEng nhân t- quy)t $?nh. 

CHIA Sz CÙNG CYNG 7eNG VÀ XÃ HYI

Trong nhEng n%m qua, $,c bi.t là n%m 2010, Khang 7i(n r2t quan 
tâm $)n các ho&t $*ng xã h*i v'i mong mu-n chung tay cùng xã 
h*i xây d0ng m*t c*ng $6ng phát tri8n 2m no và th?nh v!:ng. 
Quy)t tâm $ó $ã $!:c Khang 7i(n cK th8 hóa b@ng nhEng ch!Ang 
trình giàu tính nhân v%n:
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3 KHANG 7IqN KH{I CÔNG VÀ KHAI 
TRSWNG CVN HY M|U CdA DU ÁN 

 

 Ngày 23/03/2010: Công ty c# ph4n 7?a -c Sài Gòn 
Khang 7i(n (Khang 7i(n s; hEu 67,6%), m*t trong 
nhEng công ty con c=a h. th-ng Khang 7i(n $ã 
chính th>c kh;i công và khai tr!Ang c%n h* mQu  
D0 án Chung c! có quy mô l'n nh2t t&i khu v0c 
Qu1n 2, TP. HCM. 

 Spring Life là D0 án $4u tiên c=a Công ty h!'ng 
$)n vi.c phát tri8n lo&i hình chung c! dành cho 
nhEng khách hàng có nhu c4u th1t s0 v'i m>c 
thu nh1p trung bình khá. 7ây $!:c xem là b!'c $i 
chi)n l!:c trong mKc tiêu $a d&ng hóa lo&i hình 
s3n phIm b2t $*ng s3n nh@m $áp >ng nhi(u phân 
khúc khách hàng khác nhau trên th? tr!Dng.

4 KHANG 7IqN VÀ PRUDENTIAL Ku K]T 
HTP TÁC 7[U TS DU ÁN BImT THU CAO 
CXP VILLA PARK

 Ngày 20/04/2010: Khang 7i(n và Công ty Qu3n 
l" QuJ $4u t! Prudential Vi.t Nam chính th>c 
tr; thành $-i tác chi)n l!:c cùng nhau phát 
tri8n D0 án Bi.t th0 cao c2p Villa Park t&i Qu1n 9,  
TP. HCM. 

 Chi)n l!:c phát tri8n D0 án Villa Park là t&o 
$i8m khác bi.t trên th? tr!Dng và thu hút khách 
hàng b@ng nhEng " t!;ng sáng t&o trong quá 
trình phát tri8n D0 án cLng nh! ph!Ang th>c 
ti)p c1n khách hàng. B@ng kinh nghi.m qu-c t) 
và ti(m l0c v( tài chính c=a Prudential, hai bên 
mong mu-n $em $)n nhEng công trình nhà ; 
mang t4m vóc qu-c t) t&i th? tr!Dng Vi.t Nam. 

N!3#$ 5E U&'# #H& RX, #:; <=>=

1 KHANG 7IqN L[N 7[U TIÊN GI^I THImU 
CW HYI 7[U TS

 Ngày 26/01/2010: Khang 7i(n t# ch>c thành 
công bu#i tHa $àm $4u t! t&i Khách s&n Legend 
Thành ph- H6 Chí Minh (TP. HCM) nh@m gi'i 
thi.u ti(m n%ng phát tri8n c=a Công ty và chu<i 
các D0 án chuIn b? tri8n khai $)n v'i nhà $4u t! 
trong và ngoài n!'c. 

 7ây là b!'c ti)p c1n $4u tiên c=a Khang 7i(n 
$-i v'i nhà $4u t! và khách hàng quan tâm $)n 
th? tr!Dng b2t $*ng s3n t&i khu v0c $!:c $ánh 
giá là ti(m n%ng b1c nh2t hi.n nay, phía 7ông 
TP. HCM.

2 Cn PHI]U KHANG 7IqN CHÍNH THhC 
NIÊM Y]T TRÊN S{ GIAO DgCH CHhNG 
KHOÁN _SGDCK` TP. HCM 

 Ngày 01/02/2010: KDH, mã c# phi)u c=a Khang 
7i(n tr; thành c# phi)u th> 233 $!:c niêm y)t 
trên SGDCK TP. HCM.

 S0 ki.n này là n(n t3ng $ánh d2u m*t b!'c 
ti)n quan trHng trong quá trình phát tri8n c=a 
Công ty, t/ng b!'c chuyên nghi.p hóa các ho&t 
$*ng, nâng cao n%ng l0c c&nh tranh, minh b&ch 
hóa thông tin cLng nh! t&o $i(u ki.n thu1n l:i 
trong vi.c ti)p c1n ngu6n v-n.
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7 KHANG 7IqN KHAI TRSWNG BImT THU 
M|U VILLA PARK

 Ngày 16/10/2010: LN khai tr!Ang Bi.t th0 mQu 
Villa Park $!:c t# ch>c hoành tráng v'i s0 
tham gia c=a các cA quan ban ngành và hàng 
tr%m khách hàng cùng $-i tác. 

 S0 ki.n này th8 hi.n s0 cam k)t v( ti)n $* 
hoàn thành D0 án cùng ch2t l!:ng công trình 
t/ phía Khang 7i(n. D0 án $em $)n cho khách 
hàng m*t môi tr!Dng s-ng trong lành, g4n gLi 
v'i thiên nhiên nh!ng không làm gi3m $i s0 
sang trHng và $Ong c2p. 

8 KHANG 7IqN GI^I THImU CW HYI 7[U 
TS TcI THg TRS\NG HÀ NYI

 Ngày 28/11/2010: T&i Khách s&n Melia Hà N*i, 
Khang 7i(n và Công ty Qu3n l" QuJ $4u t! 
Prudential Vi.t Nam $ã ph-i h:p t# ch>c “THa 
$àm gi'i thi.u cA h*i $4u t!”. D0 án Villa Park 
là m*t trong nhEng $i8m nh2n $,c bi.t c=a 
ch!Ang trình l4n này. 

 7ây là s0 ki.n minh ch>ng cho m*t h!'ng $i 
m'i c=a các doanh nghi.p b2t $*ng s3n nói 
chung và Khang 7i(n nói riêng khi m; r*ng 
vi.c ti)p c1n t'i nhi(u th? tr!Dng ti(m n%ng 
khác nhau thay vì chF quanh quIn trên “sân 
nhà” nh! tr!'c $ây.

N!3#$ 5E U&'# #H& RX, #:; <=>=
(,&O( ,!P4)

5 KHANG 7IqN Tn CHhC GALA DINNER 
DÀNH CHO NHtNG KHÁCH HÀNG 7[U 
TIÊN S{ HtU BImT THU TcI VILLA PARK

 
 Ngày 12/06/2010: Khang 7i(n và Công ty Qu3n 

l" QuJ $4u t! Prudential Vi.t Nam $ã ph-i h:p 
cùng CBRE - Nhà phân ph-i $*c quy(n D0 án 
Villa Park t# ch>c bu#i LN chiêu $ãi - Gala Dinner 
dành cho 60 ch= nhân $4u tiên c=a D0 án.

 Ch%m sóc khách hàng $!:c $ánh giá là ho&t 
$*ng quan trHng hàng $4u hi.n nay trong chi)n 
l!:c phát tri8n c=a Công ty v'i mong mu-n 
mang $)n cho khách hàng nhEng giá tr? gia 
t%ng t-t nh2t. 76ng thDi, $i(u này th8 hi.n s0 
gBn k)t b(n ch,t giEa Công ty và khách hàng 
trong su-t quá trình tri8n khai th0c hi.n d0 án.

6 KHANG 7IqN HOÀN THÀNH K] HOcCH 
TVNG VRN 7IqU Lm LÊN 439 T} 7eNG

 
 Ngày 27/07/2010: Khang 7i(n t%ng v-n $i(u l. 

t/ 332 tC lên 439 tC $6ng thông qua ph!Ang 
th>c phát hành c# phi)u cho c# $ông hi.n hEu 
và cán b* công nhân viên Công ty. 

 Ho&t $*ng t%ng v-n n@m trong chi)n l!:c nâng 
cao n%ng l0c tài chính c=a Công ty nh@m k?p 
thDi n@m bBt các cA h*i $4u t!. Vi.c t%ng v-n 
giúp Khang 7i(n có th8 $Iy nhanh t-c $* t%ng 
tr!;ng trong t!Ang lai nh!ng vQn duy trì s0 lành 
m&nh trong ho&t $*ng tài chính. 
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DU ÁN KHU BImT THU 7OÀN NGUYÊN 
VÀ KHU BImT THU TRÍ MINH 

7ây là hai D0 án n@m trên tuy)n $!Dng Vành 
7ai Trong $ang $!:c thi công t&i khu v0c 
Qu1n 2 và Qu1n 9 TP. HCM. C3 hai D0 án 7oàn 
Nguyên và Trí Minh $ã hoàn t2t công tác $(n 
bù, gi3i phóng m,t b@ng và $ang trong giai 
$o&n xin phê duy.t $6 án quy ho&ch chi ti)t tC 
l. 1/500. Công ty s9 th0c hi.n $4u t! xây d0ng 
cA s; h& t4ng trong qu" III và qu" IV n%m 2011.

 

D0 án Khu c%n h* Spring Life $ã hoàn t2t xây 
d0ng cA s; h& t4ng, nhà mQu và $ang trong 
quá trình thi công khu c%n h* Giai $o&n 1. 
N%m 2011, Công ty s9 xây d0ng hoàn chFnh 
ph4n móng, t4ng h4m c=a khu c%n h* $8 tung 
s3n phIm ra th? tr!Dng và thi công t4ng cao 
c%n h* theo $úng ti)n $* v'i cam k)t cung 
c2p cho khách hàng nhEng s3n phIm có ch2t 
l!:ng t-t nh2t.

TÌM KI]M CW HYI 7[U TS
 
Khang 7i(n ti)p tKc tri8n khai công tác tìm ki)m nhEng 
v? trí $4u t! $Bc $?a nh@m gia t%ng quJ $2t phKc vK cho 
k) ho&ch phát tri8n lâu dài c=a Công ty. Xác $?nh khu 
v0c ti(m n%ng phía 7ông BBc TP. HCM là Qu1n 2 và 
Qu1n 9 v'i s0 phát tri8n c=a h. th-ng cA s; h& t4ng 
nh! c4u Phú MJ, c4u và h4m Th= Thiêm, $!Dng cao t-c 
TP. HCM - Long Thành – D4u Giây k)t n-i v'i trung tâm 
Thành ph-, Ban 7i(u hành Công ty ti)p tKc t1p trung 
tìm ki)m các d0 án $4u t! m'i t&i $ây. 

NÂNG CAO QUfN TRg DOANH NGHImP 

Công ty ti)p tKc nâng cao ch2t l!:ng ngu6n nhân 
l0c thông qua các chính sách thu hút và $ãi ng* cán 
b* nhân viên nh@m xây d0ng và duy trì $*i ngL nhân 
l0c có trình $*, giàu kinh nghi.m, $áp >ng nhu c4u 
phát tri8n c=a Công ty. Bên c&nh $ó, Khang 7i(n chú 
trHng áp dKng các bi.n pháp qu3n tr? t-i !u nh@m 
t%ng c!Dng n%ng l0c c&nh tranh, trong $ó có vi.c $Iy 
m&nh xây d0ng h. th-ng công ngh. thông tin, >ng 
dKng các ph4n m(m qu3n l" hi.n $&i nh@m qu3n tr? 
các ngu6n l0c m*t cách hi.u qu3 nh2t. 

M-#! !8W#$ U&#! Q4+#! #:; <=>>

NHtNG DU ÁN TRjNG 7IiM TRONG 
NVM 2011

DU ÁN KHU BImT THU VILLA PARK 

D0 án trHng $i8m này $!:c Khang 7i(n th0c hi.n 
theo hình th>c nh1n chuy8n nh!:ng $2t ; $ã có 
h& t4ng, tri8n khai xây d0ng và hoàn thành c3nh 
quan, nhà mQu, các công trình ti.n ích và tung s3n 
phIm ra th? tr!Dng trong n%m 2010. N%m 2011, 
v'i cam k)t $3m b3o ch2t l!:ng và ti)n $* giao 
nhà, Công ty s9 t1p trung tri8n khai xây d0ng nhà 
$8 bàn giao cho khách hàng vào cu-i n%m 2011 và 
$4u n%m 2012. 

DU ÁN KHU BImT THU GOLDORA VILLA

N%m 2010, Công ty th0c hi.n $4u t! vào D0 án 
Khu bi.t th0 Goldora Villa cLng d!'i hình th>c 
nh1n chuy8n nh!:ng $2t ; có h& t4ng hoàn chFnh. 
Công ty $ã hoàn thành các th= tKc pháp l", công 
tác làm c3nh quan, xây d0ng các công trình ti.n ích 
cao c2p và tri8n khai xây d0ng Giai $o&n 1 – 14 c%n 
bi.t th0. 7ây là d0 án Khang 7i(n t1p trung phát 
tri8n kinh doanh trong n%m 2011 v'i mKc tiêu $!a 
ra th? tr!Dng dòng s3n phIm bi.t th0 cao c2p. Công 
ty s9 $Iy m&nh công tác xây d0ng $8 ti)p tKc $!a 
s3n phIm ra th? tr!Dng trong qu" II n%m 2011. D0 
ki)n D0 án s9 $em l&i ngu6n doanh thu và l:i nhu1n 
ch= y)u cho Công ty trong n%m 2011. 

Trong n%m 2010, Công ty #ã gDt 
hái nh=ng thành công nh1t #6nh 

trong chi$n l!7c #'u t! và phát 
tri+n các khu bi,t th& cao c1p. 
D&a trên nh.n #6nh xu h!"ng 

th6 tr!?ng n%m 2011, Ban Giám 
#-c d& ki$n s) ti$p t<c chi$n l!7c 

phát tri+n theo #6nh h!"ng này, 
#4ng th?i tri+n khai nh=ng hình 

th9c #'u t! m"i v"i m<c tiêu #!a 
ra th6 tr!?ng nh=ng s8n ph;m 

ch1t l!7ng và #em l(i l7i nhu.n 
cao nh1t cho các cG #ông. 
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K&O# ,S4 U!"#$ $&+# 56#$ Y+#!...

ChDn l)a nh/ng v; trí .0c .;a .i cùng m&t môi tr#'ng s,ng 
xanh và .=y .: các ti7n nghi hi7n .-i là nh/ng .i9m n<i bEt 
mà Khang 1i*n mong mu,n .em .8n cho khách hàng.
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Goldora Villa

Khang 7i(n - Long Tr!Dng

Villa Park

7oàn Nguyên 

B1# %/ )G) DE G#

Spring Life
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DU ÁN Khu Dân c! Topia Garden

Vg TRÍ 7!Dng B!ng Ông Thoàn, Qu1n 9, TP. HCM, n@m c&nh $!Dng 
cao t-c Long Thành – D4u Giây 

DImN TÍCH 6 ha

SfN PHsM Bi.t th0 $An l1p, song l1p, liên k) v!Dn

PHÁP Lu 7ã $!:c giao $2t; $ã $!:c c2p gi2y ch>ng nh1n quy(n sM 
dKng $2t; hoàn t2t xây d0ng h& t4ng.

DU ÁN Khu C%n h* cao t4ng Spring Life

Vg TRÍ N@m trong khu v0c dân c! hi.n hEu trên 7!Dng NguyNn Duy 
Trinh, Qu1n 2,  TP. HCM

DImN TÍCH 3 ha

SfN PHsM 1.000 c%n h* có di.n tích t/ 50 - 116 m2/c%n h*

PHÁP Lu 7ã $!:c giao $2t; $ã n*p ti(n sM $Kng $2t; $ã $!:c duy.t 
thi)t k) cA s;; $ang tri8n khai ph4n móng c=a kh-i C2.

DU ÁN Khu Bi.t th0 cao c2p Villa Park

Vg TRÍ 7!Dng B!ng Ông Thoàn, Qu1n 9, TP. HCM

DImN TÍCH 11,2 ha

SfN PHsM Bi.t th0 cao c2p $An l1p, song l1p và liên k) v!Dn

PHÁP Lu 7ã $!:c giao $2t; $ã $!:c c2p gi2y ch>ng nh1n quy(n sM 
dKng $2t; $ã hoàn thành xây d0ng cA s; h& t4ng và các công 
trình ti.n ích khác nh!: h6 bAi, sân Tennis, phòng t1p Gym; 
$ang xây d0ng nhà.

DU ÁN Khu Dân c! Trí Minh

Vg TRÍ Ph!Dng Phú HEu, Qu1n 9, TP. HCM, cách vòng xoay cao t-c 
Long thành – D4u Giây và $!Dng Vành 7ai Trong 600 m

DImN TÍCH 7,1 ha

SfN PHsM Bi.t th0 $An l1p, song l1p và liên k) v!Dn

PHÁP Lu 7ã hoàn t2t $(n bù; $ã $!:c duy.t 1/500.

DU ÁN Khu Bi.t th0 cao c2p Long Ph!'c 7i(n – Ph!'c Long B

Vg TRÍ 7!Dng D!Ang 7ình H*i, Qu1n 9, TP. HCM, n@m c&nh D0 án 
The Garland c=a VinaCapital

DImN TÍCH 0,8 ha

SfN PHsM Bi.t th0 cao c2p $An l1p

PHÁP Lu 7ã $!:c giao $2t; $ã $!:c duy.t 1/500; $ã $!:c duy.t thi)t 
k) cA s;.

DU ÁN

Vg TRÍ Ph!Dng Phú HEu, Qu1n 9, TP. HCM, giao l* giEa $!Dng cao 
t-c Long Thành – D4u Giây và $!Dng Vành 7ai Trong

DImN TÍCH 3,2 ha

SfN PHsM C%n h* cao c2p và trung tâm th!Ang m&i

PHÁP Lu 7ã hoàn t2t $(n bù; $ã $!:c giao $2t và duy.t 1/500.

DU ÁN Khu Dân c! cao c2p Khang 7i(n - Long Tr!Dng 

Vg TRÍ Ph!Dng Long Tr!Dng, Qu1n 9, TP. HCM, n@m c&nh $!Dng cao 
t-c Long Thành – D4u Giây 

DImN TÍCH 9 ha

SfN PHsM Bi.t th0 cao c2p và trung tâm th!Ang m&i

PHÁP Lu 7ã $(n bù 80%; $ang trình duy.t 1/500; s9 hoàn t2t $(n bù 
trong n%m 2011.

DU ÁN Khu Bi.t th0 cao c2p Trí Ki.t - Long Tr!Dng 

Vg TRÍ Ph!Dng Long Tr!Dng, Qu1n 9, TP. HCM, n@m c&nh $!Dng cao 
t-c Long Thành – D4u Giây

DImN TÍCH 6 ha

SfN PHsM Bi.t th0 cao c2p

PHÁP Lu 7ã $!:c ch2p thu1n ch= tr!Ang $4u t!, $ang ti)n hành 
$(n bù.

DU ÁN Khu Bi.t th0 cao c2p Long Ph!'c 7i(n - Long Tr!Dng 

Vg TRÍ Ph!Dng Long Tr!Dng, Qu1n 9, TP. HCM, n@m c&nh $!Dng cao 
t-c Long Thành – D4u Giây

DImN TÍCH 5.4 ha

SfN PHsM Bi.t th0 cao c2p ven sông

PHÁP Lu 7ã $!:c dy Ban Nhân Dân TP. HCM ch2p thu1n ch= tr!Ang 
$4u t!, $ã hoàn t2t $(n bù; $ang trình duy.t 1/500.

D+#! ;Z) )G) DE G# 

DU ÁN Khu Dân c! Khang 7i(n - Ph!'c Long B

Vg TRÍ 7!Dng D!Ang 7ình H*i, Ph!Dng Ph!'c Long B,  
Qu1n 9, TP. HCM

DImN TÍCH 10,4 ha

SfN PHsM Bi.t th0 $An l1p, song l1p, liên k) v!Dn

PHÁP Lu 7ã $!:c giao $2t; $ã $!:c c2p gi2y ch>ng nh1n quy(n sM 
dKng $2t; hoàn t2t xây d0ng h& t4ng cA s; k)t n-i $6ng 
b* v'i h& t4ng khu v0c; $ang xây d0ng nhà.

DU ÁN Khu Dân c! Trí Ki.t - Ph!'c Long B

Vg TRÍ Ph!Dng Ph!'c Long B, Qu1n 9, TP. HCM, n@m trong qu4n 
th8 các d0 án $ã $!:c hình thành nh! Nam Long, Ki)n Á …

DImN TÍCH 7,1 ha

SfN PHsM Bi.t th0 $An l1p, song l1p, liên k) v!Dn

PHÁP Lu 7ã $!:c giao $2t; $ã $!:c c2p gi2y ch>ng nh1n quy(n sM 
dKng $2t; hoàn t2t xây d0ng h& t4ng cA s; k)t n-i $6ng 
b* v'i h& t4ng khu v0c; $ang xây d0ng nhà.

DU ÁN Khu Dân c! cao c2p 7oàn Nguyên

Vg TRÍ Ph!Dng Bình Tr!ng 7ông, Qu1n 2, TP. HCM, n@m c&nh 
tuy)n $!Dng Vành 7ai Trong, cách c4u Phú MJ 3 km

DImN TÍCH 6 ha

SfN PHsM Bi.t th0 cao c2p, trung tâm th!Ang m&i k)t h:p v'i c%n 
h* cao c2p

PHÁP Lu 7ã hoàn t2t $(n bù; $ã $!:c duy.t 1/500; $ã $!:c S; Xây 
d0ng ch2p thu1n thi)t k) cA s;.

DU ÁN Khu Bi.t th0 nghF d!Png cao c2p Goldora Villa

Vg TRÍ 7!Dng Liên Ph!Dng, Qu1n 9, TP. HCM, n@m k) c1n d0 án 
Villa Park 

DImN TÍCH 8 ha

SfN PHsM Bi.t th0 cao c2p $An l1p và song l1p

PHÁP Lu 7ã $!:c giao $2t; $ã $!:c c2p gi2y ch>ng nh1n quy(n sM 
dKng $2t; $ã hoàn thành xây d0ng cA s; h& t4ng; $ang xây 
d0ng nhà mQu và các công trình ti.n ích khác nh!: h6 bAi, 
khu sinh ho&t c*ng $6ng, công viên c3nh quan …

DU ÁN Trung tâm th!Ang m&i và C%n h* cao c2p Minh Á

Vg TRÍ Ph!Dng Ph!'c Long B, Qu1n 9, TP. HCM trên Xa l* Hà N*i

DImN TÍCH 1,1 ha

SfN PHsM C%n h* cao c2p và trung tâm th!Ang m&i

PHÁP Lu 7ã hoàn t2t $(n bù; $ã $!:c giao $2t.

DU ÁN Villa Long Tr!Dng

Vg TRÍ Ph!Dng Long Tr!Dng, Qu1n 9, TP. HCM, n@m c&nh $!Dng 
Cao T-c Long Thành D4u Giây.

DImN TÍCH 3,4 ha

SfN PHsM Bi.t th0 sinh thái

PHÁP Lu 7ã phê duy.t quy ho&ch 1/500

DU ÁN Villa 7oàn Nguyên

Vg TRÍ Ph!Dng Bình Tr!ng 7ông, Q2, Tp.HCM, n@m c&nh tuy)n 
$!Dng Vành 7ai Trong, cách c4u Phú MJ 3 km

DImN TÍCH 5,3 ha

SfN PHsM Bi.t th0 cao c2p

PHÁP Lu Thu1n ch= tr!Ang

 

DU ÁN Khu Dân c! Gia Ph!'c

Vg TRÍ Ph!Dng Phú HEu, Qu1n 9, TP. HCM

DImN TÍCH 3,2 ha

PHÁP Lu 7ã hoàn t2t $(n bù; $ang trình duy.t 1/500.

 

17 d$ án 

là t#ng danh mKc 

các d0 án $ang $!:c 

Khang 7i(n $4u t! t&i 

Qu1n 2 và Qu1n 9.
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1=u t# b(i

119
c%n bi.t th0 cao c2p
K) th/a và phát huy nhEng thành qu3 $&t $!:c t/ D0 án Villa Park, Khang 7i(n ti)p tKc 
cho ra $Di D0 án Bi.t th0 nghF d!Png cao c2p Goldora Villa v'i s0 $4u t! $,c bi.t v( m,t 
ki)n trúc, c3nh quan và ti.n ích.

D0 án tHa l&c t&i v? trí chi)n l!:c thu*c Ph!Dng Phú HEu, Qu1n 9, k) c&nh Villa Park, sát 
bên $!Dng cao t-c Long Thành - D4u Giây và $!Dng Vành 7ai Trong. Goldora Villa $!:c 
Khang 7i(n phát tri8n và $4u t! trên t#ng di.n tích 8 ha, v'i 119 c%n bi.t th0 cao c2p. D0 
án $ã hoàn t2t xây d0ng h& t4ng và hi.n $ang tri8n khai các công trình ti.n ích tr!'c khi 
chào bán $)n khách hàng. 

7)n v'i Goldora, qu" khách hàng có th8 c3m nh1n $!:c nét tinh t) trong t/ng $!Dng nét ki)n 
trúc và có th8 ki8m ch>ng nhEng cam k)t v( ch2t l!:ng công trình khi các qu4n th8 ti.n ích $ã 
$!:c xây d0ng hoàn thi.n nh!: nhà hàng th=y t&, h6 bAi, phòng t1p th8 thao, công viên cây 
xanh… HAn th) nEa, nhEng ti.n ích mà Goldora Villa mang l&i s9 góp ph4n khOng $?nh m*t l-i 
s-ng hi.n $&i, sang trHng và $Ong c2p c=a c! dân nAi $ây.

CG) DE G# ,&[0 R&F0 
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D0 án Bi.t th0 cao c2p Villa Park $!:c tHa l&c t&i v? trí chi)n l!:c thu*c Ph!Dng Phú HEu, Qu1n 9, 
TP. HCM, n@m k) c1n $!Dng cao t-c Long Thành - D4u Giây và $!Dng Vành 7ai Trong.

Villa Park là thành qu3 c=a s0 h:p tác $4u t! giEa Khang 7i(n và Công ty Qu3n l" quJ $4u t! 
Prudential Vi.t Nam. V'i t#ng di.n tích 11,2 ha, g6m 213 c%n bi.t th0 cao c2p, D0 án có t#ng v-n 
$4u t! lên $)n 916 tC $6ng. D0 ki)n Villa Park s9 $&t doanh thu 1.327 tC $6ng.

7i8m n#i b1t c=a D0 án Villa Park là qu4n th8 các ti.n ích cao c2p nh!: h6 bAi, phòng t1p Gym, 
sân Tennis… $(u $!:c xây d0ng hoàn thi.n tr!'c khi s3n phIm $!:c chào bán. 7i(u này mang 
$)n cho khách hàng c3m giác yên tâm và c3m nh1n $!:c “giá tr? th0c” c=a Villa Park tr!'c khi $!a 
ra quy)t $?nh v( vi.c l0a chHn nAi $?nh c! lâu dài c=a mình.  

CG) DE G# ,&[0 R&F0 

213 
c%n bi.t th0 cao c2p

 
NAi giá tr? th0c $!:c th8 hi.n

H$p tác .=u t# b(i
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H$p tác .=u t# b(i

Cho s0 kh;i $4u vEng chBc

CG) DE G# ,&[0 R&F0 

1.000
c%n h* chung c!
Nh@m $a d&ng hóa các s3n phIm $8 phKc vK khách hàng t-t hAn, Khang 7i(n $ã h:p tác v'i QuJ 
74u t! B3o Vi.t phát tri8n D0 án Chung c! Spring Life. D0 án bao g6m g4n 1.000 c%n h* trên t#ng 
di.n tích 3 ha, d0 ki)n chào bán $:t 1 vào Quí II n%m 2011.

Spring Life tHa l&c t&i v? trí chi)n l!:c trên $!Dng NguyNn Duy Trinh, Qu1n 2, TP. HCM, ven sông Gi6ng 
Ông T-, n@m trong khu v0c dân c!  hi.n hEu, k) c1n $!Dng cao t-c Long Thành - D4u Giây và $!Dng 
Vành 7ai Trong. Vì v1y, c! dân nAi $ây s9 $!:c th/a h!;ng các ti.n ích c*ng $6ng lân c1n nh!: tr!Dng 
hHc, b.nh vi.n qu-c t), ch:…  

Ngoài l:i th) v( m,t v? trí, c%n h* Spring Life cLng $!:c ki)n trúc s! Ngô Quan Hi(n thi)t k) theo 
phong cách hi.n $&i v'i kJ thu1t b- trí l.ch t4ng t&o nên s0 v1n $*ng $a sBc cho t#ng quan c=a D0 án. 
Bên c&nh $ó, Spring Life còn $!:c ch= $4u t! xây d0ng các ti.n ích c*ng $6ng cao c2p v'i tiêu chuIn 
t!Ang $!Ang v'i các d0 án chung c! h&ng A nh! h6 bAi, tr!Dng mQu giáo, h. th-ng an ninh 24/24… 
Tuy nhiên, D0 án $!:c bán v'i giá chF vào kho3ng 1 tC $6ng $)n 1,2 tC $6ng/c%n, phù h:p v'i kh3 
n%ng chi tr3 c=a nhi(u $-i t!:ng khách hàng. 
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7oàn Nguyên tHa l&c t&i Ph!Dng Bình Tr!ng 7ông, Qu1n 2, TP. HCM, ngay trên m,t ti(n $!Dng 
Vành 7ai Trong và cách Nam Sài Gòn 4 km. V? trí chi)n l!:c này h>a h5n gia t%ng giá tr? D0 án 
trong t!Ang lai.

V'i di.n tích 6 ha, nAi $ây s9 $!:c xây d0ng thành khu ph>c h:p cao c2p bao g6m hai kh-i 
chung c! cao t4ng và m*t khu bi.t th0 cao c2p v'i 68 c%n $An l1p. D0 án cung c2p $4y $= các 
ti.n nghi cao c2p, hi.n $&i nh! khu mua sBm, h6 bAi, phòng t1p th8 thao... Hi.n D0 án $ã hoàn 
t2t $(n bù 100% và skn sàng cho vi.c tri8n khai trong n%m 2011.

68c%n  
bi.t th0 cao c2p 

2 kh-i  
chung c! 

CG) DE G# ,&[0 R&F0 

7Ong c2p c=a phong cách s-ng th!:ng l!u

1=u t# b(i



64 65

1=u t# b'i 

6 kh-i chung c! cao c2p,  
trung tâm th!Ang m&i 

Thành – D4u Giây và $!Dng Vành 7ai Trong, ti)p giáp v'i nhi(u D0 án cao c2p khác c=a Khang 7i(n 
nh! Villa Park, Goldora Villa. Th) m&nh c=a D0 án là n@m trong t#ng th8 khu dân c! hi.n hEu và 
thu1n ti.n trong vi.c k)t n-i v'i Qu1n 2, Qu1n 7… 

T#ng th8 D0 án có di.n tích $2t là 3,2 ha bao g6m 6 kh-i nhà t/ 18-21 t4ng v'i t#ng di.n tích sàn 
xây d0ng chung c! là 160.000 m2

trung tâm th!Ang m&i cao c2p khi hoàn thành.

$ang tìm ki)m m*t ch-n an c! v'i phong cách hi.n $&i.

CG) DE G# ,&[0 R&F0 
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THa l&c t&i Ph!Dng Long Tr!Dng, Qu1n 9, TP. HCM, D0 án Khang 7i(n – Long Tr!Dng $!:c 
$ánh giá cao v( ti(m n%ng phát tri8n khi m*t m,t c=a D0 án giáp $!Dng Cao t-c Long 
Thành – D4u Giây, g4n giao l* Vành 7ai Trong; m*t m,t giáp h. th-ng sông r&ch l'n. 
Theo $ó, thDi gian di chuy8n t/ D0 án $)n trung tâm TP. HCM m2t kho3ng hAn 10 phút. 

V'i t#ng di.n tích 20 ha, Khang 7i(n – Long Tr!Dng s9 $!:c phát tri8n thành khu bi.t 
th0 ven sông cao c2p k)t h:p khu ph>c h:p trung tâm th!Ang m&i, c%n h* h&ng sang 
dHc theo tuy)n $!Dng cao t-c. 

Khang 7i(n – Long Tr!Dng $!:c mong $:i s9 là s0 k)t h:p khéo léo và hài hòa c=a 
cu*c s-ng ti.n nghi thành th? và không gian s-ng hòa nh?p v'i thiên nhiên.

9 ha
bi.t th0 ven sông,  
trung tâm th!Ang m&i 
và c%n h* cao c2p  

1=u t# b'i 

CG) DE G# ,&[0 R&F0 
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NI& %\, #&]; ,&#...

V%i c>u trúc tài chính <n .;nh cùng s) minh b-ch 
trong thông tin, Khang 1i*n luôn nF l)c .9 tr( thành 
m&t trong nh/ng công ty b>t .&ng s+n uy tín nh>t t-i 
Vi7t Nam v%i tôn chA “N3i .Bt ni*m tin - n3i xây t< >m”.
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B!" #!" $%& #'()'

71 Báo cáo c!a H"i #$ng Qu%n tr&  
73 Báo cáo ki'm toán #"c l(p
74 B%ng cân #)i k* toán h+p nh,t 
76 Báo cáo k*t qu% ho-t #"ng kinh doanh h+p nh,t  
77 Báo cáo l.u chuy'n ti/n t0 h+p nh,t
79 Thuy*t minh báo cáo tài chính h+p nh,t

M*# +*# 

Báo cáo c!a H"i #$ng Qu%n tr&

H"i #$ng Qu%n tr& Công ty C1 ph2n 32u t. và Kinh doanh Nhà Khang 3i/n (“Công ty”) trình bày báo cáo này và các 
báo cáo tài chính h+p nh,t c!a Công ty và các công ty con (“Nhóm Công ty”) vào ngày 31 tháng 12 n4m 2010 và cho 
n4m tài chính k*t thúc cùng ngày.

CÔNG TY

Công ty là m"t công ty c1 ph2n #.+c thành l(p t-i Vi0t Nam theo Gi,y Ch5ng nh(n 34ng k6 Kinh doanh s) 4103006559 
do S7 K* ho-ch và 32u t. (“S7 KH&3T”) Thành ph) H$ Chí Minh c,p ngày 02 tháng 05 n4m 2007, và các Gi,y Ch5ng 
nh(n #i/u ch8nh. Công ty #.+c hình thành t9 vi0c c1 ph2n hóa Công ty TNHH 32u t. và Kinh doanh Nhà Khang 3i/n, 
là công ty trách nhi0m h:u h-n #.+c thành l(p theo Gi,y Ch5ng nh(n 34ng k6 Kinh doanh s) 4102007824 do S7 
KH&3T Thành ph) H$ Chí Minh c,p ngày 20 tháng 12 n4m 2001. 

Công ty có tr; s7 chính #4ng k6 t-i Phòng 603, l2u 6, Tòa nhà Centec, 72-74, 3.<ng Nguy=n Th& Minh Khai, Ph.<ng 6, 
Qu(n 3, Thành ph) H$ Chí Minh, Vi0t Nam. 

Ho-t #"ng chính c!a Công ty là kinh doanh nhà 7, cho thuê, mua bán nhà 7, nh(n quy/n s> d;ng #,t #' xây d?ng nhà 
#' bán và cho thuê, #2u t. xây d?ng c@ s7 h- t2ng theo quy ho-ch, xây d?ng nhà 7 #' chuy'n quy/n s> d;ng #,t và 
xây d?ng dân d;ng và công nghi0p.

HAI 3BNG QUCN TRD

Các thành viên H"i #$ng Qu%n tr& trong n4m và vào ngày l(p báo cáo này nh. sau:

Ông L6 3i/n S@n Ch! t&ch 

Bà Mai Tr2n Thanh Trang Thành viên

Ông David Robert Henry Thành viên

Bà Nguy=n Th& Di0u Ph.@ng Thành viên

Ông Nguy=n 3ình B%o Thành viên

KIEM TOÁN VIÊN

Công ty trách nhi0m h:u h-n Ernst & Young Vi0t Nam là công ty ki'm toán cho Nhóm Công ty.
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B!" #!" $%& #'()'

CÔNG BF TRÁCH NHIGM CHA BAN GIÁM 3FC 3FI VII CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HJP NHKT

Ban Giám #)c Nhóm Công ty ch&u trách nhi0m #%m b%o các báo cáo tài chính h+p nh,t cho t9ng n4m tài chính ph%n 
ánh trung th?c và h+p l6 tình hình tài chính h+p nh,t, k*t qu% ho-t #"ng kinh doanh h+p nh,t và tình hình l.u chuy'n 
ti/n t0 h+p nh,t c!a Nhóm Công ty trong n4m. Trong quá trình l(p các báo cáo tài chính h+p nh,t này, Ban Giám #)c 
Nhóm Công ty c2n ph%i:

l?a chLn các chính sách k* toán thích h+p và áp d;ng các chính sách này m"t cách nh,t quán;

th?c hi0n các #ánh giá và .Mc tính m"t cách h+p l6 và th(n trLng;

nêu rõ các chuNn m?c k* toán áp d;ng cho Nhóm Công ty có #.+c tuân th! hay không và t,t c% nh:ng sai l0ch 
trLng y*u so vMi nh:ng chuNn m?c này #ã #.+c trình bày và gi%i thích trong các báo cáo tài chính h+p nh,t; và 

l(p các báo cáo tài chính h+p nh,t trên c@ s7 nguyên tOc ho-t #"ng liên t;c tr9 tr.<ng h+p không th' cho rPng 
Nhóm Công ty sQ ti*p t;c ho-t #"ng.

Ban Giám #)c Nhóm Công ty ch&u trách nhi0m #%m b%o vi0c các s1 sách k* toán thích h+p #.+c l.u gi: #' ph%n ánh 
tình hình tài chính h+p nh,t c!a Nhóm Công ty, vMi m5c #" chính xác h+p l6, t-i b,t kR th<i #i'm nào và #%m b%o rPng 
các s1 sách k* toán tuân th! vMi h0 th)ng k* toán #ã #.+c #4ng k6. Ban Giám #)c cSng ch&u trách nhi0m v/ vi0c qu%n 
l6 các tài s%n c!a Nhóm Công ty và do #ó ph%i th?c hi0n các bi0n pháp thích h+p #' ng4n chTn và phát hi0n các hành 
vi gian l(n và nh:ng vi ph-m khác. 

Ban Giám #)c Nhóm Công ty #ã cam k*t vMi H"i #$ng Qu%n tr& rPng Nhóm Công ty #ã tuân th! nh:ng yêu c2u nêu 
trên trong vi0c l(p các báo cáo tài chính h+p nh,t.

PHÊ DUYGT CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HJP NHKT 

Chúng tôi phê duy0t các báo cáo tài chính h+p nh,t kèm theo. Các báo cáo này ph%n ánh trung th?c và h+p l6 tình 
hình tài chính h+p nh,t c!a Nhóm Công ty vào ngày 31 tháng 12 n4m 2010, k*t qu% ho-t #"ng kinh doanh h+p nh,t 
và tình hình l.u chuy'n ti/n t0 h+p nh,t cho n4m tài chính k*t thúc cùng ngày phù h+p vMi ChuNn m?c K* toán và H0 
th)ng K* toán Vi0t Nam và tuân th! các quy #&nh có liên quan.

Thay mTt H"i #$ng Qu%n tr&

   
L6 3i/n S@n
Ch! t&ch

Ngày 04 tháng 03 n4m 2011

Kính g!i: Các c" #ông Công ty C" ph$n %$u t& và Kinh doanh Nhà Khang %i'n 

Chúng tôi #ã ki'm toán b%ng cân #)i k* toán h+p nh,t vào ngày 31 tháng 12 n4m 2010 c!a Công ty C1 ph2n 32u t. và 
Kinh doanh Nhà Khang 3i/n (“Công ty”) và các công ty con (“Nhóm Công ty”), báo cáo k*t qu% ho-t #"ng kinh doanh 
h+p nh,t và báo cáo l.u chuy'n ti/n t0 h+p nh,t cho n4m tài chính k*t thúc cùng ngày và các thuy*t minh báo cáo tài 
chính h+p nh,t kèm theo (sau #ây #.+c gLi chung là “các báo cáo tài chính h+p nh,t”) #.+c trình bày t9 trang 74 #*n 
trang 106. Các báo cáo tài chính h+p nh,t này thu"c trách nhi0m c!a Ban Giám #)c Nhóm Công ty. Trách nhi0m c!a 
chúng tôi là #.a ra 6 ki*n v/ các báo cáo tài chính h+p nh,t này d?a trên vi0c ki'm toán c!a chúng tôi.

C( s) * ki+n ki,m toán

Chúng tôi #ã ti*n hành ki'm toán theo các quy #&nh c!a các ChuNn m?c Ki'm toán Vi0t Nam và Qu)c t* #.+c áp d;ng 
t-i Vi0t Nam. Các chuNn m?c này yêu c2u chúng tôi ph%i l(p k* ho-ch và th?c hi0n vi0c ki'm toán #' #-t #.+c m5c tin 
c(y h+p l6 v/ vi0c các báo cáo tài chính h+p nh,t không có sai sót trLng y*u. Vi0c ki'm toán bao g$m vi0c ki'm tra, 
theo ph.@ng pháp chLn mUu, các bPng ch5ng v/ s) li0u và các thuy*t minh trên các báo cáo tài chính h+p nh,t. Vi0c 
ki'm toán cSng bao g$m vi0c #ánh giá các nguyên tOc k* toán #ã #.+c áp d;ng và các .Mc tính quan trLng c!a Ban 
Giám #)c cSng nh. #ánh giá vi0c trình bày t1ng th' các báo cáo tài chính h+p nh,t. Chúng tôi tin t.7ng rPng công 
vi0c ki'm toán c!a chúng tôi cung c,p c@ s7 h+p l6 cho 6 ki*n ki'm toán.

- ki+n ki,m toán

Theo 6 ki*n c!a chúng tôi, các báo cáo tài chính h+p nh,t #ã ph%n ánh trung th?c và h+p l6 tình hình tài chính c!a 
Nhóm Công ty vào ngày 31 tháng 12 n4m 2010, k*t qu% ho-t #"ng kinh doanh h+p nh,t và tình hình l.u chuy'n ti/n 
t0 h+p nh,t cho n4m tài chính k*t thúc cùng ngày phù h+p vMi các ChuNn m?c K* toán và H0 th)ng K* toán Vi0t Nam 
và tuân th! các quy #&nh có liên quan.

    
Công ty trách nhi0m h:u h-n Ernst & Young Vi0t Nam

         
Narciso T. Torres Jr.    Lê Quang Minh
Phó T1ng Giám #)c    Ki'm toán viên ph; trách
Ki'm toán viên #ã #4ng k6   Ki'm toán viên #ã #4ng k6 
Ch5ng ch8 ki'm toán viên s): N.0868/KTV  Ch5ng ch8 ki'm toán viên s): 0426/KTV

Thành ph) H$ Chí Minh, Vi0t Nam

Ngày 04 tháng 03 n4m 2011

S) tham chi*u: 60766189/14287943Báo Cáo C!a H"i 3$ng Qu%n Tr& (ti*p theo) Báo cáo ki'm toán #"c l(p 
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Ngàn VN3

Mã s! TÀI S"N
Thuy#t 
minh S! cu!i n$m S! %&u n$m

100 A. TÀI S"N NG'N H(N 2.451.101.208 973.113.082

110 I. Ti'n và các kho.n t&(ng #&(ng ti'n 5 283.464.161 51.868.395
111 1. Ti/n 146.435.204 51.851.043 
112 2. Các kho%n t.@ng #.@ng ti/n 137.028.957 17.352

130 II. Các kho.n ph.i thu ng/n h0n 671.742.265 155.946.522
131 1. Ph%i thu khách hàng 491.682.583 104.716.368
132 2. Tr% tr.Mc cho ng.<i bán 80.497.797 24.984.792
135 3. Các kho%n ph%i thu khác 6 99.561.885 26.245.362

140 III. Hàng t1n kho 1.423.545.491 760.926.473
141 1. Hàng t$n kho 7 1.423.545.491 760.926.473

150 IV. Tài s.n ng/n h0n khác 72.349.291 4.371.692
151 1. Chi phí tr% tr.Mc ngOn h-n 1.103.580 873.398
152 2. Thu* giá tr& gia t4ng #.+c kh,u tr9 40.130.149 3.017.667
154 3. Thu* và các kho%n khác ph%i thu Nhà n.Mc  115.611 106.378
158 4. Tài s%n ngOn h-n khác 8 30.999.951 374.249

200 B. TÀI S"N DÀI H(N 196.352.709 193.906.837

220 I. Tài s.n c2 #3nh 9.358.143 3.569.326
221 1. Tài s%n c) #&nh h:u hình 9 9.155.146 3.533.921
222  Nguyên giá 13.107.114 7.105.656
223  Giá tr& hao mòn lSy k* (3.951.968) (3.571.735)
227 2. Tài s%n c) #&nh vô hình 10 202.997 5.042
228  Nguyên giá 283.680 16.500 
229  Giá tr& kh,u tr9 lSy k* (80.683) (11.458)
230 3. Chi phí xây d?ng c@ b%n d7 dang - 30.363

250 II. Các kho.n #$u t& tài chính dài h0n 147.113.566 155.299.486
252 1. 32u t. vào công ty liên k*t 11 99.018.748 155.299.486
258 2. 32u t. dài h-n khác 12 48.094.818 -

260 III. Tài s.n dài h0n khác 4.404.587 2.406.553 
261 1. Chi phí tr% tr.Mc dài h-n 3.163.813 1.537.067
262 2. Tài s%n thu* thu nh(p hoãn l-i 25.3 211.350 351.522 
268 3. Tài s%n dài h-n khác 1.029.424 517.964 

269 IV. L4i th+ th&(ng m0i 14 35.476.413 32.631.472

270 T)NG C*NG TÀI S"N 2.647.453.917 1.167.019.919

Ngàn VN3

Mã s! NGU+N V,N
Thuy#t 
minh S! cu!i n$m S! %&u n$m

300 A. N- PH"I TR" 1.026.095.835 153.140.757

310 I. N4 ng/n h0n 444.972.081 24.064.832
311 1. Vay và n+ ngOn h-n 15 269.655.000 -
312 2. Ph%i tr% ng.<i bán 8.776.473 860.405
313 3. Ng.<i mua tr% ti/n tr.Mc 34.202.285 15.860.599
314 4. Thu* và các kho%n ph%i n"p Nhà n.Mc 16 58.219.306 1.793.542
315 5. Ph%i tr% ng.<i lao #"ng 204.679 76.247
316 6. Chi phí ph%i tr% 17 54.567.764 1.655.268
319 7. Các kho%n ph%i tr%, ph%i n"p ngOn h-n khác 18 15.099.713 631.778
323 8. QuV khen th.7ng, phúc l+i 4.246.861 3.186.993

330 II. N4 dài h0n 581.123.754 129.075.925
333 1. Ph%i tr% dài h-n khác 715.000 1.000.000
334 2. Vay dài h-n 19 476.475.412 94.911.554
335 3. Thu* thu nh(p hoãn l-i ph%i tr% 25.3 103.256.713 32.576.416
336 4.  D? phòng tr+ c,p thôi vi0c 676.629 587.955

400 B. V,N CH. S/ H0U 20.1 1.204.379.797 764.449.546

410 I. V2n ch5 s) h6u 1.204.379.797 764.449.546
411 1. V)n c1 ph2n 20.2 439.000.000 332.000.000 
412 2. ThTng d. v)n c1 ph2n 498.373.400 337.873.400 
417 3. QuV #2u t. phát tri'n 4.822.019 242.954 
418 4. QuV d? phòng tài chính 2.411.009 121.477 
420 5. L+i nhu(n sau thu* ch.a phân ph)i 259.773.369 94.211.715

439 C. L-I ÍCH C.A C) 1ÔNG THI2U S, 416.978.285 249.429.616

440 T)NG C*NG NGU+N V,N 2.647.453.917 1.167.019.919

             
Ngô Th& Mai Chi         Nguy=n Minh H%i 
K* toán tr.7ng         Phó T1ng Giám #)c

Ngày 04 tháng 03 n4m 2011

B%ng cân #)i k* toán h+p nh,t   
ngày 31 tháng 12 n4m 2010 ngày 31 tháng 12 n4m 2010

B%ng cân #)i k* toán h+p nh,t (ti*p theo)B01- DN/HN B01- DN/HN
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Ngàn VN3

Mã s! CH3 TIÊU 
Thuy#t 
minh N$m nay N$m tr45c

01 1. Doanh thu bán hàng và cung c6p d7ch v8 21.1 774.078.415 145.937.533

03 2. Các kho9n gi9m tr: doanh thu 21.1 (2.320.000) (23.273.431)

10 3. Doanh thu thu&n v; bán hàng và cung c6p d7ch v8 21.1 771.758.415 122.664.102

11 4. Giá v!n hàng bán và d7ch v8 cung c6p 22 (468.424.404) (45.069.734)

20 5. L<i nhu=n g>p v; bán hàng và cung c6p d7ch v8 303.334.011 77.594.368

21 6. Doanh thu ho?t %>ng tài chính 21.2 60.864.975 4.923.437 

22 7. Chi phí tài chính 23 (23.638.024) (3.864.223)
23  Trong !ó: Chi phí lãi vay (23.519.623) (3.741.478)

24 8. Chi phí bán hàng (18.910.628) (1.113.913)

25 9. Chi phí qu9n l@ doanh nghiAp (20.354.401) (17.500.864)

30 10. L<i nhu=n thu&n t: ho?t %>ng kinh doanh 301.295.933 60.038.805

31 11. Thu nh=p khác 24 1.676.783 891.467

32 12. Chi phí khác 24 (1.871.927) (975)

40 13. (LB) l<i nhu=n khác (195.144) 890.492

45 14. L<i nhu=n t: công ty liên k#t 6.839.262 344.388

50 15. TCng l<i nhu=n k# toán tr45c thu# 307.940.051 61.273.685

51 16. Chi phí thu# TNDN hiAn hành 25.1 (11.024.285) (541.648)

52 17. Chi phí thu# TNDN hoãn l?i 25.3 (70.820.469) (15.834.203)

60 18. L<i nhu=n sau thu# TNDN 226.095.297 44.897.834
 Phân b":

 18.1  L#i ích c$a các c" !ông thi%u s& 51.375.511 (892.815)
18.2  L#i nhu'n thu(c v) các c" !ông c$a Công ty 174.719.786 45.790.649

70 19. Lãi cD b9n trên cC phi#u 20.4 4,89 1,38 

            
Ngô Th& Mai Chi        Nguy=n Minh H%i 
K* toán tr.7ng        Phó T1ng Giám #)c

Ngày 04 tháng 03 n4m 2011

Ngàn VN3

Mã s! CH3 TIÊU
Thuy#t 
minh N$m nay N$m tr45c

I. LEU CHUY2N TIFN TG HO(T 1*NG KINH DOANH
01 L<i nhu=n tr45c thu# 307.940.051 61.273.685

*i)u ch+nh cho các kho,n:
02  Kh,u hao và kh,u tr9 tài s%n c) #&nh 9, 10, 14 5.405.761 3.119.945
05  Lãi t9 ho-t #"ng #2u t. (67.645.554) (5.145.080)
06  Chi phí lãi vay 23 23.519.623 3.741.478

08 L<i nhu=n t: ho?t %>ng kinh doanh tr45c thay %Ci 
v!n l4u %>ng 269.219.881 62.990.028

09  T4ng các kho%n ph%i thu (421.086.704) (33.210.564)
10  Gi%m (t4ng) hàng t$n kho  259.190.050 (40.768.730)
11  Gi%m các kho%n ph%i tr% (205.799.008) (43.828)
12  T4ng chi phí tr% tr.Mc (1.856.928) (1.119.234)
13  Ti/n lãi vay #ã tr% (77.404.520) (3.741.478)
14  Thu* thu nh(p doanh nghi0p #ã n"p 25.2 (15.117.477) (3.735.963)
15  Ti/n thu khác cho ho-t #"ng kinh doanh 20.623 -
16  Ti/n chi khác cho ho-t #"ng kinh doanh (1.250.455) (626.777)

20 L4u chuyHn ti;n thu&n sI d8ng vào ho?t %>ng  
kinh doanh (194.084.538) (20.256.546)

II. LEU CHUY2N TIFN TG HO(T 1*NG 1JU TE
21  Ti/n chi #' mua sOm, xây d?ng tài s%n c) #&nh (7.752.393) (1.686.830)
22  Ti/n thu do thanh l6, nh.+ng bán tài s%n c) #&nh 240.000 -
24  Ti/n thu h$i cho vay - 17.800.000
25  Ti/n chi #2u t. góp v)n vào #@n v& khác (342.181.481) (56.000.000)
26  Ti/n thu h$i #2u t. góp v)n vào #@n v& khác 7.963.000 -
27  Lãi ti/n g>i, c1 t5c #.+c chia 20.181.820 4.860.344

30 L4u chuyHn ti;n thu&n sI d8ng vào ho?t %>ng %&u t4 (321.549.054) (35.026.486)

III. LEU CHUY2N TIFN TG HO(T 1*NG TÀI CHÍNH
31  Ti/n thu t9 phát hành c1 phi*u, nh(n góp v)n c!a 

ch! s7 h:u 267.500.000 -
32  Ti/n chi tr% v)n góp cho các ch! s7 h:u (mua thêm 

quy/n s7 h:u trong các công ty con) (21.183.496) (124.040.000)
33  Ti/n vay ngOn h-n, dài h-n nh(n #.+c 832.147.584 104.911.554
34 Ti/n chi tr% n+ g)c vay (386.434.730) (10.000.000)
37  Nh(n góp v)n c!a c1 #ông thi'u s) 55.200.000 29.400.000

40 L4u chuyHn ti;n thu&n t: ho?t %>ng tài chính 747.229.358 271.554

Báo cáo k*t qu% ho-t #"ng kinh doanh h+p nh,t 
cho n4m tài chính k*t thúc ngày 31 tháng 12 n4m 2010 cho n4m tài chính k*t thúc ngày 31 tháng 12 n4m 2010

Báo cáo l.u chuy'n ti/n t0 h+p nh,t B02 - DN/HN B03 - DN/HN
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Ngàn VN3

Mã s! CH3 TIÊU
Thuy#t 
minh N$m nay N$m tr45c

50 T$ng (gi9m) ti;n và t4Dng %4Dng ti;n thu&n  
trong n$m 231.595.766 (55.011.478)

60 Ti;n và t4Dng %4Dng ti;n %&u n$m 51.868.395 106.879.873

70 Ti;n và t4Dng %4Dng ti;n cu!i n$m 5 283.464.161 51.868.395

            
Ngô Th& Mai Chi        Nguy=n Minh H%i 
K* toán tr.7ng        Phó T1ng Giám #)c

Ngày 4 tháng 3 n4m 2011

1. THÔNG TIN DOANH NGHIGP

Công ty C1 ph2n 32u t. và Kinh doanh Nhà Khang 3i/n (“Công ty”) là m"t công ty c1 ph2n #.+c thành l(p t-i 
Vi0t Nam theo Gi,y Ch5ng nh(n 34ng k6 Kinh doanh s) 4103006559 do S7 K* ho-ch và 32u t. (“S7 KH&3T”) 
Thành ph) H$ Chí Minh c,p ngày 02 tháng 05 n4m 2007, và các Gi,y Ch5ng nh(n #i/u ch8nh. Công ty #.+c 
hình thành t9 vi0c c1 ph2n Công ty TNHH 32u t. và Kinh doanh Nhà Khang 3i/n, là công ty trách nhi0m h:u 
h-n #.+c thành l(p theo Gi,y Ch5ng nh(n 34ng k6 Kinh doanh s) 4102007824 do S7 KH&3T Thành ph) H$ 
Chí Minh c,p ngày 20 tháng 12 n4m 2001. 

Công ty có tr; s7 chính #4ng k6 t-i Phòng 603, l2u 6 Tòa nhà Centec, 72-74, 3.<ng Nguy=n Th& Minh Khai, 
Ph.<ng 6, Qu(n 3, Thành ph) H$ Chí Minh, Vi0t Nam. 

Ho-t #"ng chính c!a Công ty là kinh doanh nhà 7, cho thuê, mua bán nhà 7, nh(n quy/n s> d;ng #,t #' xây 
d?ng nhà #' bán và cho thuê, #2u t. xây d?ng c@ s7 h- t2ng theo quy ho-ch, xây d?ng nhà 7 #' chuy'n 
quy/n s> d;ng #,t và xây d?ng dân d;ng và công nghi0p.

Công ty có các công ty con sau:

Công ty TNHH Phát tri'n Nhà và Xây d?ng H- t2ng Long Ph.Mc 3i/n (“LP3”), trong #ó Công ty nOm gi: 95% 
v)n ch! s7 h:u, là công ty trách nhi0m h:u h-n #.+c thành l(p t-i Vi0t Nam theo Gi,y Ch5ng nh(n 34ng k6 
Kinh doanh s) 4102033561 ngày 30 tháng 09 n4m 2005 do S7 KH&3T Thành ph) H$ Chí Minh c,p và các Gi,y 
Ch5ng nh(n #i/u ch8nh. LP3 có tr; s7 #4ng k6 t-i phòng 603, l2u 6, Tòa nhà Centec, 72-74 3.<ng Nguy=n 
Th& Minh Khai, Ph.<ng 6, Qu(n 3, Thành ph) H$ Chí Minh, Vi0t Nam. Ho-t #"ng chính c!a LP3 là kinh doanh 
b,t #"ng s%n, th?c hi0n các công trình xây d?ng dân d;ng và kV thu(t, trang trí n"i – ngo-i th,t, san l,p mTt 
bPng và kinh doanh v(t li0u xây d?ng.   

Công ty C1 ph2n 3&a )c Sài Gòn Khang 3i/n (“K3SG”), tr.Mc #ây là Công ty C1 ph2n B,t #"ng s%n Golf Khang 
3i/n, trong #ó Công ty nOm gi: 78.5% v)n ch! s7 h:u, là công ty c1 ph2n #.+c thành l(p theo Gi,y Ch5ng 
nh(n 34ng k6 Kinh doanh s) 4103003229 do S7 KH&3T Thành ph) H$ Chí Minh c,p ngày 24 tháng 03 
n4m 2005 và các Gi,y Ch5ng nh(n #i/u ch8nh. K3SG có tr; s7 #4ng k6 t-i s) 559 3.<ng Nguy=n Duy Trinh, 
Ph.<ng Bình Tr.ng 3ông, Qu(n 2, Thành ph) H$ Chí Minh, Vi0t Nam. Ho-t #"ng chính c!a K3SG là kinh 
doanh b,t #"ng s%n, và th?c hi0n các công trình xây d?ng dân d;ng và kV thu(t.

Công ty TNHH 3ô th& Mê Ga (“MG”), trong #ó Công ty nOm gi: 51% v)n ch! s7 h:u, là công ty trách nhi0m 
h:u h-n có hai thành viên tr7 lên, #.+c thành l(p theo Gi,y Ch5ng nh(n 34ng k6 Kinh doanh s) 4102046748 
do S7 KH&3T Thành ph) H$ Chí Minh c,p ngày 12 tháng 01 n4m 2007 và các Gi,y Ch5ng nh(n #i/u ch8nh. 
MG có tr; s7 #4ng k6 t-i Phòng 603, l2u 6 Tòa nhà Centec, 72-74 3.<ng Nguy=n Th& Minh Khai, Ph.<ng 6, 
Qu(n 3, Thành ph) H$ Chí Minh, Vi0t Nam. Ho-t #"ng chính c!a MG là kinh doanh b,t #"ng s%n.

Công ty TNHH 32u t. Kinh doanh nhà 3oàn Nguyên (“3N”), trong #ó Công ty nOm gi: 98% v)n ch! s7 h:u, 
là công ty trách nhi0m h:u h-n có hai thành viên tr7 lên #.+c thành l(p theo Gi,y Ch5ng nh(n 34ng k6 Kinh 
doanh s) 4102051944 do S7 KH&3T Thành ph) H$ Chí Minh c,p ngày 10 tháng 07 n4m 2007 và các Gi,y 
Ch5ng nh(n #i/u ch8nh. 3N có tr; s7 #4ng k6 t-i s) 85A 3.<ng Phan K* Bính, Ph.<ng 3a Kao, Qu(n 1, Thành 
ph) H$ Chí Minh, Vi0t Nam. Ho-t #"ng chính c!a DN là kinh doanh nhà; #2u t. xây d?ng k*t c,u h- t2ng khu 
công nghi0p; #2u t. xây d?ng, kinh doanh nhà 7, cho thuê nhà ph;c v; m;c #ích kinh doanh, kho bãi; và xây 
d?ng các công trình dân d;ng, công nghi0p, th.@ng m-i, v4n hóa, th' thao.

Báo cáo l.u chuy'n ti/n t0 h+p nh,t (ti*p theo) 
cho n4m tài chính k*t thúc ngày 31 tháng 12 n4m 2010 ngày 31 tháng 12 n4m 2010 và cho n4m tài chính k*t thúc cùng ngày

Thuy*t minh báo cáo tài chính h+p nh,tB03 - DN/HN B09 - DN/HN
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1. THÔNG TIN DOANH NGHIGP (ti*p theo)

Công ty TNHH 32u t. Kinh doanh 3&a )c Gia Ph.Mc (“GP”), trong #ó Công ty nOm gi: 51% v)n ch! s7 h:u, 
là công ty trách nhi0m h:u h-n hai thành viên tr7 lên #.+c thành l(p theo Gi,y Ch5ng nh(n 34ng k6 Kinh 
doanh s) 4102051945 do S7 KH&3T Thành ph) H$ Chí Minh c,p ngày 10 tháng 07 n4m 2007 và các Gi,y 
Ch5ng nh(n #i/u ch8nh. GP có tr; s7 #4ng k6 t-i s) 997/21/12 3.<ng Tr2n Xuân So-n, Ph.<ng Tân H.ng, 
Qu(n 7, Thành ph) H$ Chí Minh, Vi0t Nam. Ho-t #"ng chính c!a GP là kinh doanh nhà; #2u t. xây d?ng 
k*t c,u h- t2ng khu công nghi0p; #2u t. xây d?ng, kinh doanh nhà 7; cho thuê nhà ph;c v; m;c #ích kinh 
doanh, kho bãi; và xây d?ng các công trình dân d;ng, công nghi0p, th.@ng m-i, v4n hóa, th' thao.

Công ty C1 ph2n 32u t. và Kinh doanh B,t #"ng s%n Khu 3ông (“K3”), trong #ó Công ty nOm gi: 54,5% v)n 
ch! s7 h:u, là công ty c1 ph2n #.+c thành l(p theo Gi,y Ch5ng nh(n 34ng k6 Kinh doanh s) 0309344729 
do S7 KH&3T Thành ph) H$ Chí Minh c,p ngày 08 tháng 09 n4m 2009, và các Gi,y Ch5ng nh(n #i/u ch8nh. 
K3 có tr; s7 #4ng k6 t-i Phòng 1604, l2u 16, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguy=n Th& Minh Khai, Ph.<ng 6, Qu(n 
3, Thành ph) H$ Chí Minh, Vi0t Nam. Ho-t #"ng chính c!a K3 là kinh doanh b,t #"ng s%n, xây d?ng nhà các 
lo-i, và xây d?ng công trình #.<ng b".

Công ty TNHH 32u t. và Kinh doanh B,t #"ng s%n Không Gian Xanh (“KGX”), trong #ó Công ty nOm gi: 99% 
v)n ch! s7 h:u, là công ty trách nhi0m h:u h-n có hai thành viên tr7 lên #.+c thành l(p theo Gi,y Ch5ng 
nh(n 34ng k6 Kinh doanh s) 0309314308 do S7 KH&3T Thành ph) H$ Chí Minh c,p ngày 20 tháng 08 n4m 
2009, và các Gi,y Ch5ng nh(n #i/u ch8nh. KGX có tr; s7 #4ng k6 t-i s) 85A 3.<ng Phan K* Bính, Ph.<ng 3a 
Kao, Qu(n 1, Thành ph) H$ Chí Minh, Vi0t Nam. Ho-t #"ng chính c!a KGX là kinh doanh b,t #"ng s%n, xây 
d?ng nhà các lo-i, và xây d?ng công trình #.<ng b".

2. CW SX TRÌNH BÀY

2.1 Chu7n m8c và H9 th2ng k+ toán áp d:ng

Các báo cáo tài chính h+p nh,t c!a Công ty và các công ty con (“Nhóm Công ty”) #.+c trình bày bPng ngàn 
#$ng Vi0t Nam (“ngàn VN3”) phù h+p vMi H0 th)ng K* toán Vi0t Nam và các ChuNn m?c K* toán Vi0t Nam do 
B" Tài chính ban hành theo:

Quy*t #&nh s) 149/2001/Q3-BTC ngày 31 tháng 12 n4m 2001 v/ vi0c ban hành b)n ChuNn m?c K* toán 
Vi0t Nam (3+t 1);

Quy*t #&nh s) 165/2002/Q3-BTC ngày 31 tháng 12 n4m 2002 v/ vi0c ban hành sáu ChuNn m?c K* toán 
Vi0t Nam (3+t 2); 

Quy*t #&nh s) 234/2003/Q3-BTC ngày 30 tháng 12 n4m 2003 v/ vi0c ban hành sáu ChuNn m?c K* toán 
Vi0t Nam (3+t 3);

Quy*t #&nh s) 12/2005/Q3-BTC ngày 15 tháng 02 n4m 2005 v/ vi0c ban hành sáu ChuNn m?c K* toán  
Vi0t Nam (3+t 4); và

Quy*t #&nh s) 100/2005/Q3-BTC ngày 28 tháng 12 n4m 2005 v/ vi0c ban hành b)n ChuNn m?c K* toán 
Vi0t Nam (3+t 5).

Theo #ó, b%ng cân #)i k* toán h+p nh,t, báo cáo k*t qu% ho-t #"ng kinh doanh h+p nh,t, báo cáo l.u 
chuy'n ti/n t0 h+p nh,t và các thuy*t minh báo cáo tài chính h+p nh,t #.+c trình bày kèm theo và vi0c s> 
d;ng các báo cáo này không dành cho các #)i t.+ng không #.+c cung c,p các thông tin v/ các th! t;c và 
nguyên tOc và thông l0 k* toán t-i Vi0t Nam và h@n n:a không #.+c ch! #&nh trình bày tình hình tài chính, 
k*t qu% ho-t #"ng kinh doanh và l.u chuy'n ti/n t0 theo các nguyên tOc và thông l0 k* toán #.+c ch,p nh(n 
r"ng rãi 7 các n.Mc và lãnh th1 khác ngoài Vi0t Nam.

H45ng dKn k# toán %ã ban hành nh4ng ch4a có hiAu lLc

Ngày 06 tháng 11 n4m 2009, B" Tài chính ban hành Thông t. s) 210/2009/TT-BTC h.Mng dUn áp d;ng ChuNn 
m?c k* toán qu)c t* v/ trình bày báo cáo tài chính và thuy*t minh thông tin #)i vMi công c; tài chính. Vi0c 
áp d;ng Thông t. này yêu c2u công b) thêm thông tin và %nh h.7ng #*n vi0c trình bày m"t s) công c; tài 
chính trong các báo cáo tài chính h+p nh,t. Thông t. này sQ có hi0u l?c cho n4m tài chính bOt #2u hoTc sau 
ngày 01 tháng 01 n4m 2011 tr7 #i. Ban Giám #)c Nhóm Công ty hi0n #ang #ánh giá v/ s? %nh h.7ng c!a vi0c 
áp d;ng Thông t. này #)i vMi các báo cáo tài chính h+p nh,t c!a Nhóm Công ty trong t.@ng lai.

2.2 Hình th;c s" k+ toán áp d:ng 

Hình th5c s1 k* toán áp d;ng #.+c #4ng k6 c!a Nhóm Công ty là Ch5ng t9 ghi s1 và Nh(t k6 chung.

2.3 Niên #< k+ toán

Niên #" k* toán c!a Nhóm Công ty bOt #2u t9 ngày 01 tháng 01 và k*t thúc ngày 31 tháng 12. 

2.4 %(n v3 ti'n t9 k+ toán

Nhóm Công ty th?c hi0n vi0c ghi chép s1 sách k* toán bPng VN3.

3. CÁC CHÍNH SÁCH KY TOÁN CHH YYU

3.1 C( s) h4p nh=t báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính h+p nh,t bao g$m các báo cáo tài chính c!a Công ty và các công ty con. Các báo cáo 
tài chính c!a công ty con #ã #.+c l(p cho cùng kR k* toán vMi Công ty, áp d;ng các chính sách k* toán nh,t 
quán vMi các chính sách k* toán c!a Công ty. Các bút toán #i/u ch8nh #.+c th?c hi0n #)i vMi b,t kR khác bi0t 
nào trong chính sách k* toán nhPm #%m b%o tính nh,t quán gi:a các công ty con và Công ty.

S) d. các tài kho%n trên b%ng cân #)i k* toán gi:a các công ty trong cùng Nhóm Công ty, các giao d&ch n"i 
b", các kho%n lãi hoTc lZ n"i b" ch.a th?c hi0n phát sinh t9 các giao d&ch này #.+c lo-i tr9 hoàn toàn.

L+i ích c!a các c1 #ông thi'u s) là ph2n l+i ích trong lãi, hoTc lZ, và trong tài s%n thu2n c!a công ty con không 
#.+c nOm gi: b7i các c1 #ông c!a Nhóm Công ty và #.+c trình bày riêng bi0t trên báo cáo k*t qu% ho-t #"ng 
kinh doanh h+p nh,t và #.+c trình bày riêng bi0t vMi ph2n v)n ch! s7 h:u c!a các c1 #ông c!a Nhóm Công 
ty trong ph2n v)n ch! s7 h:u trên b%ng cân #)i k* toán h+p nh,t. 

Công ty con #.+c h+p nh,t k' t9 ngày Công ty nOm quy/n ki'm soát và sQ ch,m d5t h+p nh,t k' t9 ngày 
Nhóm Công ty không còn ki'm soát công ty con #ó. Trong tr.<ng h+p Nhóm Công ty không còn nOm quy/n 
ki'm soát công ty con thì các báo cáo tài chính h+p nh,t sQ bao g$m c% k*t qu% ho-t #"ng kinh doanh c!a 
giai #o-n thu"c kR báo cáo mà trong giai #o-n #ó Nhóm Công ty vUn còn nOm quy/n ki'm soát.

B09 - DN/HN
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3. CÁC CHÍNH SÁCH KY TOÁN CHH YYU (ti*p theo)

3.1 C( s) h4p nh=t báo cáo tài chính (ti-p theo)

Vi0c mua l-i l+i ích c!a c1 #ông thi'u s) #.+c h-ch toán theo ph.@ng pháp mua thêm c!a Công ty, theo #ó, 
kho%n chênh l0ch gi:a chi phí mua và giá tr& h+p l6 c!a ph2n giá tr& thu2n tài s%n mua #.+c ghi nh(n vào l+i 
th* th.@ng m-i.

3.2 H4p nh=t kinh doanh và nghi9p v: mua tài s.n

Các giao d&ch h+p nh,t kinh doanh #.+c h-ch toán k* toán theo ph.@ng pháp mua. Giá phí h+p nh,t kinh 
doanh bao g$m giá tr& h+p l6 t-i ngày di=n ra trao #1i c!a các tài s%n #em trao #1i, các kho%n n+ ph%i tr% #ã 
phát sinh hoTc #ã th9a nh(n và các công c; v)n do bên mua phát hành #' #1i l,y quy/n ki'm soát bên b& 
mua, c"ng các chi phí liên quan tr?c ti*p #*n vi0c h+p nh,t kinh doanh. Các tài s%n, n+ ph%i tr% có th' xác 
#&nh #.+c và n+ ti/m tàng #ã th9a nh(n trong giao d&ch h+p nh,t kinh doanh sQ #.+c ghi nh(n ban #2u theo 
giá tr& h+p l6 t-i ngày mua, không tính #*n l+i ích c!a c1 #ông thi'u s).

L+i th* th.@ng m-i phát sinh #.+c xác #&nh ban #2u theo giá g)c, là ph2n chênh l0ch c!a giá phí h+p nh,t 
kinh doanh so vMi ph2n s7 h:u c!a bên mua trong giá tr& h+p l6 thu2n c!a tài s%n, n+ ph%i tr% có th' xác #&nh 
#.+c và các kho%n n+ ti/m tàng. N*u giá phí h+p nh,t kinh doanh th,p h@n giá tr& h+p l6 thu2n c!a tài s%n 
c!a công ty con #.+c h+p nh,t, ph2n chênh l0ch #.+c ghi nh(n tr?c ti*p vào báo cáo k*t qu% ho-t #"ng 
kinh doanh h+p nh,t.

Sau khi ghi nh(n ban #2u, l+i th* th.@ng m-i #.+c xác #&nh bPng nguyên giá tr9 giá tr& phân b1 lSy k*. Vi0c 
phân b1 l+i th* th.@ng m-i #.+c th?c hi0n theo ph.@ng pháp #.<ng th[ng trong 10 n4m là th<i gian thu 
h$i l+i ích kinh t* có th' mang l-i cho Nhóm Công ty.

Khi nghi0p v; mua công ty con không #.+c xác #&nh là m"t giao d&ch mua doanh nghi0p, thì sQ #.+c xem là 
giao d&ch mua tài s%n mà không ph%i là giao d&ch h+p nh,t kinh doanh. Theo #ó, chi phí mua sQ #.+c phân 
b1 cho các tài s%n và n+ có th' xác #&nh #.+c d?a trên giá tr& h+p l6 t.@ng #)i c!a chúng t-i ngày mua. Do 
v(y, không phát sinh l+i th* th.@ng m-i t9 giao d&ch này.

3.3 Ti'n và các kho.n t&(ng #&(ng ti'n

Ti/n và các kho%n t.@ng #.@ng ti/n bao g$m ti/n mTt t-i quV, ti/n g>i ngân hàng, các kho%n #2u t. ngOn 
h-n có th<i h-n g)c không quá ba tháng, có tính thanh kho%n cao, có kh% n4ng chuy'n #1i d= dàng thành 
các l.+ng ti/n xác #&nh và không có nhi/u r!i ro trong chuy'n #1i thành ti/n.

3.4 Hàng t1n kho

Hàng t$n kho, ch! y*u là b,t #"ng s%n #.+c mua hoTc #ang #.+c xây d?ng #' bán trong #i/u ki0n kinh 
doanh bình th.<ng, h@n là nOm gi: nhPm m;c #ích cho thuê hoTc ch< t4ng giá, #.+c nOm gi: nh. là hàng 
t$n kho và #.+c ghi nh(n theo giá th,p h@n gi:a giá thành và giá tr& thu2n có th' th?c hi0n #.+c.

Giá thành bao g$m:

 Quy/n s> d;ng #,t 

 Chi phí xây d?ng 

 Chi phí vay, chi phí l(p k* ho-ch và thi*t k*, chi phí gi%i phóng mTt bPng, chi phí cho các d&ch v; pháp l6 
chuyên nghi0p, thu* chuy'n nh.+ng b,t #"ng s%n, chi phí xây d?ng và các chi phí khác có liên quan.

Chi phí hoa h$ng không hoàn l-i tr% cho các #-i l6 ti*p th& hoTc bán hàng trong vi0c bán b,t #"ng s%n #.+c 
ghi nh(n vào chi phí khi thanh toán.

Giá tr& thu2n có th' th?c hi0n #.+c là giá bán .Mc tính trong #i/u ki0n kinh doanh bình th.<ng, d?a trên giá 
th& tr.<ng t-i ngày b%ng cân #)i k* toán và chi*t kh,u cho giá tr& th<i gian c!a ti/n t0 (n*u trLng y*u), tr9 chi 
phí #' hoàn thành và chi phí bán hàng .Mc tính.

Giá thành c!a hàng t$n kho ghi nh(n trên báo cáo k*t qu% ho-t #"ng kinh doanh h+p nh,t #)i vMi nghi0p v; 
bán #.+c xác #&nh theo các chi phí th?c t* phát sinh c!a b,t #"ng s%n bán #i và phân b1 các chi phí chung 
d?a trên di0n tích t.@ng #)i c!a b,t #"ng s%n bán #i.

3.5 Các kho.n ph.i thu

Các kho%n ph%i thu #.+c trình bày trên báo cáo tài chính h+p nh,t theo giá tr& ghi s1 các kho%n ph%i thu t9 
khách hàng và ph%i thu khác sau khi c,n tr9 các kho%n d? phòng #.+c l(p cho các kho%n ph%i thu khó #òi. 

D? phòng n+ ph%i thu khó #òi th' hi0n ph2n giá tr& c!a các kho%n ph%i thu mà Nhóm Công ty d? ki*n không 
có kh% n4ng thu h$i t-i ngày k*t thúc n4m tài chính. T4ng hoTc gi%m s) d. tài kho%n d? phòng #.+c h-ch 
toán vào chi phí qu%n l6 doanh nghi0p trong n4m trên báo cáo k*t qu% ho-t #"ng kinh doanh h+p nh,t.

3.6 Tài s.n c2 #3nh

Tài s%n c) #&nh h:u hình và vô hình #.+c th' hi0n theo nguyên giá tr9 #i giá tr& hao mòn lSy k*.

Nguyên giá tài s%n c) #&nh bao g$m giá mua và nh:ng chi phí có liên quan tr?c ti*p #*n vi0c #.a tài s%n vào 
ho-t #"ng nh. d? ki*n. Các chi phí mua sOm, nâng c,p và #1i mMi tài s%n c) #&nh #.+c ghi t4ng nguyên giá 
c!a tài s%n và chi phí b%o trì, s>a ch:a #.+c h-ch toán vào k*t qu% ho-t #"ng kinh doanh h+p nh,t khi phát 
sinh. Khi tài s%n #.+c bán hay thanh l6, nguyên giá và giá tr& hao mòn lSy k* #.+c xóa s1 và các kho%n lãi lZ 
phát sinh do thanh l6 tài s%n #.+c h-ch toán vào k*t qu% ho-t #"ng kinh doanh h+p nh,t.

3.7 Kh=u hao và kh=u tr> 

Kh,u hao và kh,u tr9 tài s%n c) #&nh h:u hình và tài s%n c) #&nh vô hình #.+c trích theo ph.@ng pháp kh,u 
hao #.<ng th[ng trong su)t th<i gian h:u d;ng .Mc tính c!a các tài s%n nh. sau:

Chi phí c%i t-o v4n phòng 5 n4m
Máy móc, thi*t b&  3 – 5 n4m
Ph.@ng ti0n v(n t%i 6 – 10 n4m
Thi*t b& v4n phòng 3 n4m
Ph2n m/m k* toán 3 n4m

Theo #&nh kR, th<i gian h:u d;ng .Mc tính c!a tài s%n c) #&nh và t\ l0 kh,u hao #.+c xem xét l-i nhPm #%m 
b%o rPng ph.@ng pháp và th<i gian trích kh,u hao nh,t quán vMi l+i ích kinh t* d? ki*n sQ thu #.+c t9 vi0c 
s> d;ng tài s%n c) #&nh.
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3. CÁC CHÍNH SÁCH KY TOÁN CHH YYU (ti*p theo)

3.8 Chi phí #i vay

Chi phí #i vay bao g$m lãi ti/n vay và các chi phí khác phát sinh liên quan tr?c ti*p #*n các kho%n vay c!a 
doanh nghi0p.

Chi phí #i vay #.+c h-ch toán nh. chi phí phát sinh trong n4m ngo-i tr9 các kho%n #.+c v)n hóa nh. theo 
n"i dung c!a #o-n ti*p theo.

Chi phí #i vay liên quan tr?c ti*p #*n vi0c mua sOm, xây d?ng hoTc hình thành m"t tài s%n c; th' c2n có m"t 
th<i gian #! dài #' có th' #.a vào s> d;ng theo m;c #ích #&nh tr.Mc hoTc #' bán #.+c v)n hóa vào nguyên 
giá c!a tài s%n #ó. 

3.9 Chi phí tr. tr&?c

Chi phí tr% tr.Mc bao g$m các chi phí tr% tr.Mc ngOn h-n hoTc chi phí tr% tr.Mc dài h-n trên b%ng cân #)i k* 
toán h+p nh,t và #.+c phân b1 trong kho%ng th<i gian tr% tr.Mc c!a chi phí t.@ng 5ng vMi các l+i ích kinh t* 
#.+c t-o ra t9 các chi phí này. 

3.10 %$u t& vào các công ty liên k+t 

Các kho%n #2u t. vào các công ty liên k*t #.+c h+p nh,t theo ph.@ng pháp v)n ch! s7 h:u. Công ty liên k*t 
là các công ty mà trong #ó nhà #2u t. có %nh h.7ng #áng k' nh.ng không ph%i là công ty con hay công ty 
liên doanh c!a nhà #2u t.. Thông th.<ng, Nhóm Công ty #.+c coi là có %nh h.7ng #áng k' n*u s7 h:u trên 
20% quy/n b] phi*u 7 #@n v& nh(n #2u t..

Theo ph.@ng pháp v)n ch! s7 h:u, kho%n #2u t. #.+c ghi nh(n ban #2u trên b%ng cân #)i k* toán h+p nh,t 
theo giá g)c, sau #ó #.+c #i/u ch8nh theo nh:ng thay #1i c!a ph2n s7 h:u c!a Nhóm Công ty trong tài s%n 
thu2n c!a công ty liên k*t sau khi mua. L+i th* th.@ng m-i phát sinh #.+c ph%n ánh trong giá tr& còn l-i c!a 
kho%n #2u t. và #.+c phân b1 trong kho%ng th<i gian m.<i (10) n4m. 

Ph2n s7 h:u c!a nhà #2u t. trong l+i nhu(n (lZ) c!a công ty liên k*t sau khi mua #.+c ph%n ánh trên báo cáo 
k*t qu% kinh doanh h+p nh,t. Khi có s? thay #1i #.+c ghi nh(n tr?c ti*p vào ph2n v)n ch! s7 h:u c!a công 
ty liên k*t, thì Nhóm Công ty sQ ghi nh(n ph2n s7 h:u c!a mình trong ph2n thay #1i trên (n*u có) và trình 
bày 7 kho%n m;c v)n ch! s7 h:u trên b%ng cân #)i k* toán h+p nh,t. Thay #1i lSy k* sau khi mua #.+c #i/u 
ch8nh vào giá tr& còn l-i c!a kho%n #2u t. vào công ty liên k*t.  C1 t5c #.+c nh(n t9 công ty liên k*t #.+c c,n 
tr9 vào kho%n #2u t. vào công ty liên k*t.

Các báo cáo tài chính c!a công ty liên k*t #.+c l(p cùng kR vMi các báo cáo tài chính h+p nh,t c!a Nhóm 
Công ty và s> d;ng các chính sách k* toán nh,t quán. Các #i/u ch8nh h+p nh,t thích h+p #ã #.+c ghi nh(n 
#' b%o #%m các chính sách k* toán #.+c áp d;ng nh,t quán vMi Nhóm Công ty trong tr.<ng h+p c2n thi*t.

3.11 Các kho.n ph.i tr. và chi phí trích tr&?c

Các kho%n ph%i tr% và chi phí trích tr.Mc #.+c ghi nh(n cho s) ti/n ph%i tr% trong t.@ng lai liên quan #*n 
hàng hóa và d&ch v; #ã nh(n #.+c không ph; thu"c vào vi0c Nhóm Công ty #ã nh(n #.+c hóa #@n c!a nhà 
cung c,p hay ch.a.

3.12 Trích l@p tr4 c=p thôi vi9c 

Tr+ c,p thôi vi0c cho nhân viên #.+c trích tr.Mc vào cu)i mZi n4m báo cáo cho toàn b" ng.<i lao #"ng #ã 
làm vi0c t-i Nhóm Công ty #.+c h@n 12 tháng cho #*n ngày 31 tháng 12 n4m 2008 vMi m5c trích cho mZi 
n4m làm vi0c tính #*n ngày 31 tháng n4m 2008 bPng m"t n>a m5c l.@ng bình quân tháng theo Lu(t Lao 
#"ng, Lu(t B%o hi'm xã h"i và các v4n b%n h.Mng dUn có liên quan. T9 ngày 01 tháng 01 n4m 2009, m5c 
l.@ng bình quân tháng #' tính tr+ c,p thôi vi0c sQ #.+c #i/u ch8nh vào cu)i mZi n4m báo cáo theo m5c 
l.@ng bình quân c!a sáu tháng g2n nh,t tính #*n ngày l(p b%ng cân #)i k* toán. T4ng hay gi%m c!a kho%n 
trích tr.Mc này sQ #.+c ghi nh(n vào báo cáo k*t qu% kinh doanh h+p nh,t.

3.13 Lãi c( b.n trên c" phi+u

Lãi c@ b%n trên c1 phi*u #.+c tính bPng cách chia l+i nhu(n sau thu* (tr.Mc khi trích l(p quV khen th.7ng 
phúc l+i) phân b1 cho c1 #ông s7 h:u c1 phi*u ph1 thông cho s) l.+ng bình quân gia quy/n c!a s) c1 phi*u 
ph1 thông #ang l.u hành trong n4m.

Lãi suy gi%m trên c1 phi*u #.+c tính bPng cách chia l+i nhu(n hoTc lZ sau thu* phân b1 cho c1 #ông s7 
h:u c1 phi*u ph1 thông c!a Nhóm Công ty (sau khi #ã #i/u ch8nh cho c1 t5c c!a c1 phi*u .u #ãi có quy/n 
chuy'n #1i) cho s) l.+ng bình quân gia quy/n c!a s) c1 phi*u ph1 thông #ang l.u hành trong n4m và s) 
l.+ng bình quân gia quy/n c!a c1 phi*u ph1 thông sQ #.+c phát hành trong tr.<ng h+p t,t c% các c1 phi*u 
ph1 thông ti/m n4ng có tác #"ng suy gi%m #/u #.+c chuy'n thành c1 phi*u ph1 thông.

3.14 Phân chia l4i nhu@n 

L+i nhu(n thu2n sau thu* thu nh(p doanh nghi0p có th' #.+c chia cho các c1 #ông khi #.+c 3-i h"i c1 #ông 
phê duy0t và sau khi #ã trích l(p các quV d? phòng theo 3i/u l0 c!a Nhóm Công ty và các quy #&nh c!a pháp 
lu(t Vi0t Nam.  

Qu. d/ phòng tài chính

QuV d? phòng tài chính #.+c trích l(p t9 l+i nhu(n thu2n sau thu* c!a Nhóm Công ty theo #/ xu,t c!a H"i 
#$ng Qu%n tr& và #.+c các c1 #ông thông qua t-i 3-i h"i C1 #ông Th.<ng niên. QuV #.+c dành riêng nhPm 
b%o v0 các ho-t #"ng kinh doanh c!a Nhóm Công ty tr.Mc các r!i ro hoTc thi0t h-i kinh doanh hoTc d? 
phòng cho các kho%n lZ hoTc thi0t h-i và các tr.<ng h+p b,t kh% kháng ngoài d? ki*n, ví d; nh. h]a ho-n, 
b,t 1n kinh t* và tài chính c!a qu)c gia hoTc c!a b,t kR n@i nào khác, v.v..

Qu. !0u t1 phát tri%n 

QuV #2u t. phát tri'n kinh doanh #.+c trích l(p t9 l+i nhu(n thu2n sau thu* c!a Nhóm Công ty theo #/ xu,t 
c!a H"i #$ng Qu%n tr& và #.+c các c1 #ông thông qua t-i 3-i h"i C1 #ông Th.<ng niên. QuV này #.+c trích 
l(p nhPm m7 r"ng ho-t #"ng kinh doanh hoTc #2u t. chi/u sâu c!a Nhóm Công ty. 

Qu. khen th12ng và phúc l#i

QuV khen th.7ng và phúc l+i #.+c trích l(p t9 l+i nhu(n thu2n sau thu* c!a Nhóm Công ty theo #/ xu,t c!a 
H"i #$ng Qu%n tr& và #.+c các c1 #ông thông qua t-i 3-i h"i C1 #ông Th.<ng niên. QuV này #.+c trích l(p 
nhPm khen th.7ng và khuy*n khích, #ãi ng" v(t ch,t, #em l-i phúc l+i chung và nâng cao #<i s)ng v(t ch,t 
và tinh th2n cho công nhân viên.
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3. CÁC CHÍNH SÁCH KY TOÁN CHH YYU (ti*p theo)

3.15 Ghi nh@n doanh thu

Doanh thu #.+c ghi nh(n khi Nhóm Công ty có kh% n4ng nh(n #.+c các l+i ích kinh t* có th' xác #&nh #.+c 
m"t cách chOc chOn. Các #i/u ki0n ghi nh(n c; th' sau #ây cSng ph%i #.+c #áp 5ng khi ghi nh(n doanh thu:

Doanh thu t3 chuy%n nh1#ng !4t 

Doanh thu #.+c ghi nh(n khi hoàn thành xây d?ng c@ s7 h- t2ng và chuy'n giao #,t cho ng.<i mua.

Doanh thu cung c4p d5ch v6

Doanh thu #.+c ghi nh(n khi hoàn thành vi0c cung c,p d&ch v;.

Ti)n lãi

Doanh thu #.+c ghi nh(n khi ti/n lãi phát sinh trên c@ s7 d$n tích (có tính #*n l+i t5c mà tài s%n #em l-i) tr9 
khi kh% n4ng thu h$i ti/n lãi không chOc chOn.

C" t7c

Doanh thu #.+c ghi nh(n khi quy/n #.+c nh(n kho%n thanh toán c1 t5c c!a Nhóm Công ty #.+c xác l(p.

3.16 Thu+ 

Thu- thu nh'p hi8n hành 

Tài s%n thu* thu nh(p và thu* thu nh(p ph%i n"p cho n4m hi0n hành và các n4m tr.Mc #.+c xác #&nh bPng 
s) ti/n d? ki*n ph%i n"p cho (hoTc #.+c thu h$i t9) c@ quan thu*, d?a trên các m5c thu* su,t và các lu(t thu* 
có hi0u l?c #*n ngày k*t thúc n4m tài chính.

Thu* thu nh(p hi0n hành #.+c ghi nh(n vào k*t qu% ho-t #"ng kinh doanh ngo-i tr9 tr.<ng h+p thu* thu 
nh(p phát sinh liên quan #*n m"t kho%n m;c #.+c ghi th[ng vào v)n ch! s7 h:u, trong tr.<ng h+p này, 
thu* thu nh(p hi0n hành cSng #.+c ghi nh(n tr?c ti*p vào v)n ch! s7 h:u.

Doanh nghi0p ch8 #.+c bù tr9 các tài s%n thu* thu nh(p hi0n hành và thu* thu nh(p hi0n hành ph%i tr% khi 
doanh nghi0p có quy/n h+p pháp #.+c bù tr9 gi:a tài s%n thu* thu nh(p hi0n hành vMi thu* thu nh(p hi0n 
hành ph%i n"p và doanh nghi0p d? #&nh thanh toán thu* thu nh(p hi0n hành ph%i tr% và tài s%n thu* thu 
nh(p hi0n hành trên c@ s7 thu2n.

Thu- thu nh'p hoãn l9i

Thu* thu nh(p hoãn l-i #.+c xác #&nh cho các kho%n chênh l0ch t-m th<i t-i ngày k*t thúc n4m tài chính 
gi:a c@ s7 tính thu* thu nh(p c!a các tài s%n và n+ ph%i tr% và giá tr& ghi s1 c!a chúng cho m;c #ích l(p báo 
cáo tài chính h+p nh,t. 

Thu* thu nh(p hoãn l-i ph%i tr% #.+c ghi nh(n cho t,t c% các kho%n chênh l0ch t-m th<i ch&u thu*. Tài s%n 
thu* thu nh(p hoãn l-i c2n #.+c ghi nh(n cho t,t c% các chênh l0ch t-m th<i #.+c kh,u tr9, giá tr& #.+c kh,u 
tr9 chuy'n sang các n4m sau c!a các kho%n lZ tính thu* và các kho%n .u #ãi thu* ch.a s> d;ng, khi chOc 
chOn trong t.@ng lai sQ có l+i nhu(n tính thu* #' s> d;ng nh:ng chênh l0ch t-m th<i #.+c kh,u tr9, các 
kho%n lZ tính thu* và các .u #ãi thu* ch.a s> d;ng này.

Tài s%n thu* thu nh(p hoãn l-i và thu* thu nh(p hoãn l-i ph%i tr% #.+c xác #&nh theo thu* su,t d? tính sQ áp 
d;ng cho n4m tài chính tài s%n #.+c thu h$i hay n+ ph%i tr% #.+c thanh toán, d?a trên các m5c thu* su,t và 
lu(t thu* có hi0u l?c vào ngày k*t thúc n4m tài chính.

Thu* thu nh(p hoãn l-i #.+c ghi nh(n vào k*t qu% ho-t #"ng kinh doanh ngo-i tr9 tr.<ng h+p thu* thu 
nh(p phát sinh liên quan #*n m"t kho%n m;c #.+c ghi th[ng vào v)n ch! s7 h:u, trong tr.<ng h+p này, 
thu* thu nh(p hoãn l-i cSng #.+c ghi nh(n tr?c ti*p vào v)n ch! s7 h:u.

Doanh nghi0p ch8 #.+c bù tr9 các tài s%n thu* thu nh(p hoãn l-i và thu* thu nh(p hoãn l-i ph%i tr% khi doanh 
nghi0p có quy/n h+p pháp #.+c bù tr9 gi:a tài s%n thu* thu nh(p hi0n hành vMi thu* thu nh(p hi0n hành 
ph%i n"p và các tài s%n thu* thu nh(p hoãn l-i và thu* thu nh(p hoãn l-i ph%i tr% liên quan tMi thu* thu nh(p 
doanh nghi0p #.+c qu%n l6 b7i cùng m"t c@ quan thu* #)i vMi cùng m"t #@n v& ch&u thu* và doanh nghi0p 
d? #&nh thanh toán thu* thu nh(p hi0n hành ph%i tr% và tài s%n thu* thu nh(p hi0n hành trên c@ s7 thu2n.

Giá tr& ghi s1 c!a tài s%n thu* thu nh(p doanh nghi0p hoãn l-i ph%i #.+c xem xét l-i vào ngày k*t thúc n4m 
tài chính và ph%i gi%m giá tr& ghi s1 c!a tài s%n thu* thu nh(p hoãn l-i #*n m5c b%o #%m chOc chOn có #! l+i 
nhu(n tính thu* cho phép l+i ích c!a m"t ph2n hoTc toàn b" tài s%n thu* thu nh(p hoãn l-i #.+c s> d;ng. 
Các tài s%n thu* thu nh(p doanh nghi0p hoãn l-i ch.a ghi nh(n tr.Mc #ây #.+c xem xét l-i vào ngày k*t thúc 
n4m tài chính và #.+c ghi nh(n khi chOc chOn có #! l+i nhu(n tính thu* #' có th' s> d;ng các tài s%n thu* 
thu nh(p hoãn l-i ch.a ghi nh(n này.

4. HJP NHKT KINH DOANH VÀ NGHIGP V^ MUA TÀI SCN

Trong n4m, Công ty #ã  mua thêm 19,5% quy/n s7 h:u c!a K3 và theo #ó t4ng t8 l0 s7 h:u c!a Công ty t-i K3 
t9 35% lên 54,5% và 99% quy/n s7 h:u c!a KGX. Các nghi0p v; mua này #ã #.+c ch,p thu(n b7i H"i #$ng 
Qu%n tr&. Chi ti*t #.+c trình bày nh. sau:

Tên công ty Ngày mua % sM hNu Giá mua
Ngàn VN*

K3 Ngày 28 tháng 02 n4m 2010 54,5% 87.200.000

KGX Ngày 10 tháng 12 n4m 2010 99% 276.867.000

T)NG C*NG 364.067.000

Ban Giám #)c Công ty tin t.7ng rPng chi phí mua th' hi0n giá tr& h+p l6 c!a các lô #,t s7 h:u b7i hai công 
ty con mua mMi. Ban Giám #)c x> l6 các nghi0p v; mua này nh. là nghi0p v; mua tài s%n và không xem là 
nghi0p v; h+p nh,t kinh doanh vì các công ty b,t #"ng s%n này ch.a #i vào ho-t #"ng kinh doanh và ch8 có 
các lô #,t và d? án phát tri'n b,t #"ng s%n trong t.@ng lai. Theo #ó, không th?c hi0n phân b1 giá mua và 
không ghi nh(n l+i th* th.@ng m-i trong báo cáo tài chính h+p nh,t c!a Nhóm Công ty.

Vào ngày 31 tháng 08 n4m 2010, Công ty #ã mua thêm 10,9% quy/n s7 h:u c!a K3SG và theo #ó t4ng t8 
l0 s7 h:u c!a Công ty t-i K3SG t9 67,6% lên 78,5% vào ngày này. Vi0c #2u t. này #.+c ch,p thu(n b7i H"i 
#$ng Qu%n tr& vào ngày 10 tháng 07 n4m 2010. Vi0c mua này #ã t-o ra m"t kho%n l+i th* th.@ng m-i tr& giá 
6.560.179 ngàn VN3 (Thuy-t minh s& 14).
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5. TI_N VÀ CÁC KHOCN T`WNG 3`WNG TI_N
Ngàn VN*

S! cu!i n$m S! %&u n$m

Ti/n mTt 1.877.354 451.747

Ti/n g>i ngân hàng 144.557.850 51.399.296

Các kho%n t.@ng #.@ng ti/n 137.028.957 17.352

T)NG C*NG 283.464.161 51.868.395 

Các kho%n t.@ng #.@ng ti/n th' hi0n là kho%n ti/n g>i ngOn h-n có th<i h-n d.Mi ba tháng, có kh% n4ng 
chuy'n #1i d= dàng thành các l.+ng ti/n xác #&nh, không có nhi/u r!i ro trong chuy'n #1i thành ti/n và 
h.7ng lãi su,t bình quân t9 10% #*n 13%/n4m.

6. CÁC KHOCN PHCI THU KHÁC
Ngàn VN*

S! cu!i n$m S! %&u n$m

Thu* thu nh(p doanh nghi0p t-m n"p (*) 59.407.794 1.823.261

Ph%i thu t9 Công ty C1 ph2n Kinh doanh B,t #"ng s%n Kim San 39.163.000 -

Lãi ti/n g>i ti*t ki0m 781.498 104.343

Bà Bùi Th& H$ng Ánh - 24.000.000

Ph%i thu t9 Công ty TNHH 32u t. và Kinh doanh B,t #"ng s%n 
S@n Anh - 277.255

Ph%i thu khác 209.593 40.503

T)NG C*NG 99.561.885 26.245.362

(*) Theo Thông t. s) 130/2009/TT-BTC ngày 26 tháng 12 n4m 2008 c!a B" Tài chính h.Mng dUn thi hành 
m"t s) #i/u c!a Lu(t thu* Thu nh(p Doanh nghi0p, Nhóm Công ty th?c hi0n kê khai t-m n"p thu* 
thu nh(p doanh nghi0p theo thu* su,t 25% trên doanh thu thu #.+c ti/n t9 khách hàng tr9 #i chi phí 
t.@ng 5ng.

7. HÀNG TBN KHO
Hàng t$n kho bao g$m các d? án #ang tri'n khai #' phát tri'n các khu dân c. nh. sau:

Ngàn VN*

S! cu!i n$m S! %&u n$m

Khu 3ông Phú H:u – D? án Villa Park 332.511.032 -

Không Gian Xanh Phú H:u – D? án Goldora Villa 272.755.508 -

3oàn Nguyên Bình Tr.ng 3ông 188.552.843 180.027.526 

Sài Gòn Khang 3i/n Bình Tr.ng 3ông – D? án Spring Life 182.552.110 137.776.770 

Mê Ga Phú H:u 146.897.386 146.525.639 

Khang 3i/n Long Tr.<ng 138.060.814 126.551.027 

Gia Ph.Mc Phú H:u 70.376.312 70.004.015 

Long Ph.Mc 3i/n Long Tr.<ng 39.589.276 39.232.457

Khang 3i/n Ph.Mc Long B 20.663.289 10.049.005 

Long Ph.Mc 3i/n Ph.Mc Long B 19.259.396 17.831.424

Khang 3i/n Phú H:u – D? án Topia Garden 9.428.690 32.928.610 

Không Gian Xanh Bình Tr.ng 3ông 2.898.835 -

T)NG C*NG 1.423.545.491 760.926.473 

8. TÀI SCN NGaN HbN KHÁC 
Ngàn VN*

S! cu!i n$m S! %&u n$m

T-m 5ng cho nhân viên 30.985.691 154.066

K6 quV ngOn h-n 14.260 220.183

T)NG C*NG 30.999.951 374.249
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6 10. TÀI SCN CF 3DNH VÔ HÌNH

Ngàn VN*
Ph2n m/m máy tính

Nguyên giá:
S) d. #2u n4m 16.500
T4ng do h+p nh,t kinh doanh t9 các công ty con 15.000
Mua trong n4m 221.817
K*t chuy'n t9 xây d?ng c@ b%n d7 dang 30.363

S) d. cu)i n4m 283.680

Giá tr7 kh6u tr: lOy k#:
S) d. #2u n4m 11.458
T4ng do h+p nh,t kinh doanh t9 các công ty con 833
Kh,u tr9 trong n4m 68.392

S) d. cu)i n4m 80.683

Giá tr7 còn l?i:
S) d. #2u n4m 5.042 

S) d. cu)i n4m 202.997

11. 3dU T` VÀO CÔNG TY LIÊN KYT
 Ngàn VN*

S! cu!i n$m S! %&u n$m
Tên %Dn v7 Giá tr7 %&u t4 TP lA sM hNu (%) Giá tr7 %&u t4 TP lA sM hNu (%)

Công ty TNHH 32u t. và Kinh 
doanh 3&a )c Trí Ki0t 65.749.976 40,00 66.038.517 40,00

Công ty TNHH 3&a )c Minh Á 33.268.772 33,40 33.299.638 33,40

Công ty C1 ph2n 32u t. và Kinh 
doanh B,t #"ng s%n Khu 3ông  
(Thuy-t minh s& 4) - - 55.961.331 35,00

T)NG C*NG 99.018.748 155.299.486
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Thuy*t minh báo cáo tài chính h+p nh,t (ti*p theo)
ngày 31 tháng 12 n4m 2010 và cho n4m tài chính k*t thúc cùng ngày ngày 31 tháng 12 n4m 2010 và cho n4m tài chính k*t thúc cùng ngày

Thuy*t minh báo cáo tài chính h+p nh,t (ti*p theo)B09 - DN/HN B09 - DN/HN

11. 3dU T` VÀO CÔNG TY LIÊN KYT (ti*p theo)
Ngàn VN*

N$m nay N$m tr45c

Giá g)c c!a kho%n #2u t. vào công ty liên k*t 109.400.000 165.400.000

Phân b1 l+i th* th.@ng m-i lSy k* (18.682.605) (13.468.855)

C1 t5c #.+c chia (7.120.000) -

Ph2n lãi lSy k* trong công ty liên k*t 15.421.353 3.368.341

99.018.748 155.299.486

Công ty TNHH 32u t. và Kinh doanh 3&a )c Trí Ki0t (“TK”) là công ty trách nhi0m h:u h-n có hai thành viên tr7 
lên #.+c thành l(p theo Gi,y Ch5ng nh(n 34ng k6 Kinh doanh s) 4102014172 do S7 KH&3T Thành ph) H$ 
Chí Minh c,p ngày 26 tháng 02 n4m 2003, và các Gi,y Ch5ng nh(n #i/u ch8nh. TK có tr; s7 #4ng k6 t-i Phòng 
603, l2u 6, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguy=n Th& Minh Khai, Ph.<ng 6, Qu(n 3, Thành ph) H$ Chí Minh, Vi0t Nam. 
Ho-t #"ng chính c!a TK là kinh doanh b,t #"ng s%n, th?c hi0n các công trình xây d?ng dân d;ng và kV thu(t.

Công ty TNHH 3&a )c Minh Á (“MA”) là công ty trách nhi0m h:u h-n có hai thành viên tr7 lên #.+c thành l(p 
theo Gi,y Ch5ng nh(n 34ng k6 Kinh doanh s) 4102040481 do S7 KH&3T Thành ph) H$ Chí Minh c,p ngày 
22 tháng 06 n4m 2006 và các Gi,y Ch5ng nh(n #i/u ch8nh. MA có tr; s7 #4ng k6 t-i s) 143 3.<ng L6 Th.<ng 
Ki0t, Ph.<ng 9, Qu(n Tân Bình, Thành ph) H$ Chí Minh, Vi0t Nam. Ho-t #"ng chính c!a MA là kinh doanh b,t 
#"ng s%n, th?c hi0n các công trình xây d?ng dân d;ng và kV thu(t.

12. 3dU T` DÀI HbN KHÁC

3ây là kho%n #2u t. c!a Nhóm Công ty vào Công ty C1 ph2n 32u t. và Kinh doanh B,t #"ng s%n Trí Minh 
(“TM”) #' th?c hi0n #2u t. xây d?ng và kinh doanh d? án Khu dân c. t-i ph.<ng Phú H:u, Qu(n 9, Thành 
ph) H$ Chí Minh theo H+p #$ng Nguyên tOc ngày 18 tháng 06 n4m 2010. 

13. CHI PHÍ LÃI VAY VFN HÓA

Trong n4m, Nhóm Công ty #ã v)n hóa kho%n chi phí lãi vay vMi s) ti/n là 54.409.143 ngàn VN3 (n4m tài chính 
k*t thúc ngày 31 tháng 12 n4m 2009: 298.992 ngàn VN3). Các chi phí này liên quan #*n các kho%n vay nhPm 
tài tr+ cho vi0c xây d?ng và phát tri'n các d? án Spring Life, d? án Khu dân c. Villa Park, d? án Goldora Villa, 
d? án 3oàn Nguyên Bình Tr.ng 3ông và d? án Mê Ga Phú H:u.

14. LJI THY TH`WNG MbI 

Tình hình t4ng gi%m l+i th* th.@ng m-i trong n4m #.+c trình bày nh. sau:
Ngàn VN* 

L<i th# th4Dng m?i

Nguyên giá:
S) d. #2u n4m 34.965.651
T4ng trong n4m (Thuy-t minh s& 4) 6.560.179
S) d. cu)i n4m 41.525.830

Giá tr7 hao mòn lOy k#:
S) d. #2u n4m 2.334.179
Phân b1 trong n4m 3.715.238
S) d. cu)i n4m 6.049.417

Giá tr7 còn l?i:
S) d. #2u n4m 32.631.472
S) d. cu)i n4m 35.476.413

15. VAY VÀ NJ NGaN HbN
Ngàn VN*

S! cu!i n$m S! %&u n$m

Vay ngOn h-n t9 ngân hàng (i) 42.655.000 -
Trái phi*u (ii) 90.000.000 -
N+ dài h-n #/n h-n tr% (Thuy-t minh s& 19) 137.000.000 -

T)NG C*NG 269.655.000 -
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Thuy*t minh báo cáo tài chính h+p nh,t (ti*p theo)
ngày 31 tháng 12 n4m 2010 và cho n4m tài chính k*t thúc cùng ngày ngày 31 tháng 12 n4m 2010 và cho n4m tài chính k*t thúc cùng ngày

Thuy*t minh báo cáo tài chính h+p nh,t (ti*p theo)B09 - DN/HN B09 - DN/HN

15. VAY VÀ NJ NGaN HbN (ti*p theo)

(i) Các kho%n vay ngOn h-n ngân hàng bao g$m: (ti*p theo)

Bên cho vay
S! d4 

 cu!i n$m
KQ h?n  
tr9 g!c

M8c %ích 
vay Lãi su6t

Hình thRc  
%9m b9o 

Ngàn VN*

Ngân hàng TMCP ViAt Nam Th4Dng Tín – Chi nhánh HS Chí Minh

H+p #$ng vay s) 
PVH.DN.04180910 
ngày 05 tháng 10 
n4m 2010

10.000.000 6 tháng N"p thu* 
thu nh(p 

doanh 
nghi0p

Lãi su,t ti/n 
g>i 13 tháng 

+ 6%/n4m 

Quy/n s> d;ng #,t d? án 
Khu dân c. Topia Garden, 

vMi t1ng di0n tích 3.270 m2 

H+p #$ng vay s) 
PVH.DN. 03180910 
ngày 05 tháng 10 
n4m 2010

12.875.000 Thanh toán 
m"t l2n vào 

ngày 16 
tháng 02 

n4m 2011

Thanh toán 
cho kho%n 
#2u t. vào 

TM

19%/n4m Quy/n s> d;ng #,t d? án 
Khu dân c. Topia Garden, 

vMi t1ng di0n tích 3.270 m2

Ngân hàng TMCP 1ông Nam Á – Chi nhánh Ch< L5n

H+p #$ng vay s) 
122-10013/HDTD-NH 
ngày 31 tháng 08 
n4m 2010

6.780.000 12 tháng Phát tri'n 
d? án Khu 
dân c. Mê 

Ga Phú H:u

15,4%/n4m Tài s%n thu"c s7 h:u c!a 
ông Lê Phong Nhã và bà 

Phan Th& Hà bao g$m 
quy/n s> d;ng #,t lô s) 

A2/42, A2/37 và th>a #,t 
s) 89-175 t-i Ph.<ng 

Ph.Mc Long B, Qu(n 9, 
Thành ph) H$ Chí Minh 

vMi t1ng giá tr& là 8.672.430 
ngàn VN3.

H+p #$ng vay s) 122-
10011/HDTD-NH ngày 
31 tháng 08 n4m 2010

6.700.000 12 tháng Phát tri'n 
d? án 

Khu dân 
c. 3oàn 
Nguyên 

Bình Tr.ng 
3ông

Lãi su,t ti/n 
g>i 19 tháng 
+ 4,5%/n4m

Tài s%n thu"c s7 h:u c!a 
bà Phan Th& Hà và bà Lê 

MV Tiên bao g$m quy/n 
s> d;ng #,t th>a #,t s) 

89-172, 89-168, 89-82 t-i 
Ph.<ng Ph.Mc Long B, 
Qu(n 9, Thành ph) H$ 

Chí Minh vMi t1ng giá tr& là 
9.622.950 ngàn VN3.

Bên cho vay
S! d4 

 cu!i n$m
KQ h?n  
tr9 g!c

M8c %ích 
vay Lãi su6t

Hình thRc  
%9m b9o 

Ngàn VN*

H+p #$ng vay s) 122-
10012/HDTD-NH ngày 
31 tháng 08 n4m 2010

6.300.000 12 tháng Phát tri'n 
d? án Khu 
dân c. Gia 
Ph.Mc Phú 

H:u

Lãi su,t ti/n 
g>i 13 tháng 
+ 4,5%/n4m 

Tài s%n thu"c s7 h:u c!a bà 
Lê MV Tiên và ông Tr.@ng 
K* 3-t bao g$m quy/n s> 

d;ng #,t th>a #,t s) 89-45 
t-i Ph.<ng Ph.Mc Long B, 

Qu(n 9, Thành ph) H$ Chí 
Minh và quy/n s> d;ng 

#,t lô s) A1/7, A6/6, A6/7, 
A6/8, A6/9, A6/10, A6/11 t-i 

Ph.<ng Phú H:u, Qu(n 9, 
Thành ph) H$ Chí Minh vMi 

t1ng giá tr& là 12.270.660 
ngàn VN3.

T)NG C*NG 42.655.000

(ii)  Ngày 13 tháng 03 n4m 2010, Công ty #ã phát hành trái phi*u vMi t1ng tr& giá 90 t\ VN3 theo m0nh giá  
1 t\ VN3/trái phi*u và sQ thanh toán theo m0nh giá vào ngày #áo h-n 13 tháng 09 n4m 2011. Các trái phi*u 
#.+c #%m b%o bPng tài s%n hình thành trong t.@ng lai là quy/n s> d;ng #,t 32.048 m2 c!a d? án Mê Ga Phú 
H:u tr& giá 100.951.000 ngàn VN3 theo Biên b%n #&nh giá tài s%n VIB ngày 06 tháng 02 n4m 2010. Ng.<i mua 
trái phi*u là Ngân hàng Th.@ng m-i C1 ph2n Qu)c t* Vi0t Nam – Chi nhánh Sài Gòn (“VIB”).eCác trái phi*u 
ch&u lãi su,t là 16%/n4m trong kR tr% lãi sáu tháng #2u tiên tr% vào ngày 12 tháng 09 n4m 2010 và sQ #.+c 
#i/u ch8nh theo lãi su,t kR h-n ba tháng c!a VIB c"ng vMi 4%/n4m cho các kR thanh toán mZi ba tháng sau 
#ó.eS) ti/n thu t9 phát hành #.+c s> d;ng #' tài tr+ cho các d? án Villa Park và d? án 3oàn Nguyên Bình 
Tr.ng 3ông.

16. THUY VÀ CÁC KHOCN PHCI NAP NHÀ N`IC
Ngàn VN*

S! cu!i n$m S! %&u n$m

Thu* thu nh(p doanh nghi0p 53.757.760 226.196

Thu* giá tr& gia t4ng 4.060.494 1.485.356

Thu* thu nh(p cá nhân 401.052 81.990 

T)NG C*NG 58.219.306 1.793.542
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Thuy*t minh báo cáo tài chính h+p nh,t (ti*p theo)
ngày 31 tháng 12 n4m 2010 và cho n4m tài chính k*t thúc cùng ngày ngày 31 tháng 12 n4m 2010 và cho n4m tài chính k*t thúc cùng ngày

Thuy*t minh báo cáo tài chính h+p nh,t (ti*p theo)B09 - DN/HN B09 - DN/HN

17. CHI PHÍ PHCI TRC
Ngàn VN*

S! cu!i n$m S! %&u n$m

Chi phí xây d?ng và c@ s7 h- t2ng cho các d? án 44.687.481 90.909

Chi phí hoa h$ng 3.611.803 -

Chi phí lãi vay 2.856.787 130.961

Chi phí l.@ng 1.873.140 673.858

Các kho%n khác 1.538.553 759.540

T)NG C*NG 54.567.764 1.655.268

18. CÁC KHOCN PHCI TRC, PHCI NAP NGaN HbN KHÁC
Ngàn VN*

S! cu!i n$m S! %&u n$m

Ph%i tr% không tính lãi PVPF3 Limited 14.400.000 -

K6 quV, k6 c.+c #ã nh(n 360.000 560.000

B%o hi'm xã hôi, b%o hi'm y t* 98.715 58.674

Các kho%n ph%i tr%, ph%i n"p ngOn h-n khác 240.998 13.104

T)NG C*NG 15.099.713 631.778

19. VAY VÀ NJ DÀI HbN
Ngàn VN*

S! cu!i n$m S! %&u n$m

Vay dài h-n t9 ngân hàng 613.475.412 94.911.554

Trong !ó:
N# dài h9n !-n h9n tr, 137.000.000 -
N# dài h9n 476.475.412 94.911.554

Các kho%n vay dài h-n ngân hàng bao g$m:

Bên cho vay
S! d4 

 cu!i n$m
KQ h?n  
tr9 g!c

M8c %ích 
vay Lãi su6t

Hình thRc  
%9m b9o 

Ngàn VN*

Ngân hàng Th4Dng m?i CC ph&n Sài Gòn – SM Giao d7ch TPHCM

H+p #$ng vay s) 
010.00 11452/H3TD-
SCB-SGD.09 ngày 27 
tháng 07 n4m 2009

79.600.000 Thanh toán 
m"t l2n vào 

ngày 28 
tháng 07  

n4m 2012

Mua l-i 
47% c1 

ph2n 3N

12%/n4m 98% v)n #i/u l0 c!a 
3N

 

H+p #$ng vay s) 
010.00 12941/H3TD-
SCB-SGD.10 ngày 31 
tháng 08 n4m 2010

14.500.000 Thanh toán 
m"t l2n vào 

ngày 31 
tháng 08  

n4m 2012

Mua l-i 
10,9% c1 

ph2n SGK3

Lãi su,t ti/n 
g>i 12 tháng + 

4,5%/n4m

67,6% v)n #i/u l0 c!a 
SGK3

H+p #$ng vay s) 
010.0011759/HDTD-
SCB-SGD.09 ngày 23 
tháng 09 n4m 2009

196.018.941 36 tháng k' 
t9 ngày gi%i 

ngân #2u 
tiên

Mua và 
phát tri'n 
d? án Khu 

dân c. Villa 
Park

Lãi su,t ti/n 
g>i 12 tháng + 

4,5%/n4m

Quy/n s> d;ng #,t 
d? án Khu dân c. Villa 

Park, vMi t1ng di0n tích 
112.425,4 m2

N# dài h9n !-n  
h9n tr, 130.000.000
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Thuy*t minh báo cáo tài chính h+p nh,t (ti*p theo)
ngày 31 tháng 12 n4m 2010 và cho n4m tài chính k*t thúc cùng ngày ngày 31 tháng 12 n4m 2010 và cho n4m tài chính k*t thúc cùng ngày

Thuy*t minh báo cáo tài chính h+p nh,t (ti*p theo)B09 - DN/HN B09 - DN/HN

19. VAY VÀ NJ DÀI HbN (ti*p theo)
Các kho%n vay dài h-n ngân hàng bao g$m: (ti*p theo)

Bên cho vay
S! d4 

 cu!i n$m
KQ h?n  
tr9 g!c

M8c %ích 
vay Lãi su6t

Hình thRc  
%9m b9o 

Ngàn VN*

Ngân hàng TMCP ViAt Nam Th4Dng Tín – Chi nhánh HS Chí Minh

H+p #$ng vay 
s) 12.DN/HDTD.
VB.VHA.10 ngày 23 
tháng 07 n4m 2010

110.000.000 24 tháng k' 
t9 ngày gi%i 

ngân #2u 
tiên

Phát tri'n 
d? án Khu 

dân c. Villa 
Park

Lãi su,t ti/n 
g>i 13 tháng + 

5%/n4m

Quy/n s> d;ng #,t 
d? án Khu dân c. 

Villa Park, vMi t1ng 
di0n tích 23.993,8 m2

H+p #$ng vay s) PVH.
DN.01071210 ngày 15 
tháng 12 n4m 2010

139.000.000 36 tháng k' 
t9 ngày gi%i 

ngân #2u 
tiên

Mua và 
phát tri'n 
d? án Khu 

dân c. 
Goldora

Lãi su,t ti/n 
g>i 

13 tháng + 
7%/n4m

Quy/n s> d;ng #,t 
và công trình xây 

d?ng trên #,t d? án 
Khu dân c. Goldora, 

vMi t1ng di0n tích 
30.555 m2

N# dài h9n !-n h9n tr, 7.000.000

Ngân hàng Th4Dng m?i CC ph&n B9o ViAt – Chi nhánh TPHCM

H+p #$ng vay s) 
77.2010.H3TD.HCM 
ngày 20 tháng 04 n4m 
2010

74.356.471 36 tháng k' 
t9 ngày gi%i 

ngân #2u 
tiên

Xây d?ng 
d? án 

Spring Life

Lãi su,t ti/n 
g>i 

12 tháng + 
5%/n4m

Quy/n s> d;ng #,t 
và công trình xây 

d?ng trên #,t d? án 
Spring Life, vMi t1ng 
di0n tích 29.593 m2

T)NG C*NG 613.475.412

Trong #ó:
N# dài h9n  
!-n h9n tr, 137.000.000
N# dài h9n 476.475.412

20. VFN CHH SX HcU

20.1 Tình hình thay #"i ngu1n v2n ch5 s) h6u 

Ngàn VN*

V!n cS ph&n
ThTng d4 

 v!n cC ph&n
QuU %&u t4  

phát triHn

QuU dL 
phòng  

tài chính

L<i nhu=n sau 
thu# ch4a  
phân ph!i TCng c>ng

N$m tr45c:
S) d. #2u 
n4m 332.000.000 337.873.400 242.954 121.477 51.970.368 722.208.199

L+i nhu(n 
thu2n trong 
n4m - - - - 45.790.649 45.790.649

Trích l(p quV 
khen th.7ng, 
phúc l+i - - - - (3.549.302) (3.549.302)

S) d. cu)i 
n4m 332.000.000 337.873.400 242.954 121.477 94.211.715 764.449.546

N$m nay:
S) d. #2u 
n4m 332.000.000 337.873.400 242.954 121.477 94.211.715 764.449.546

T4ng v)n 107.000.000 160.500.000 - - - 267.500.000

L+i nhu(n 
thu2n trong 
n4m - - - - 174.719.786 174.719.786

Trích l(p các 
quV - - 4.579.065 2.289.532 (6.868.597) -

Trích l(p quV 
khen th.7ng, 
phúc l+i - - - - (2.289.535) (2.289.535)

S) d. cu)i 
n4m 439.000.000 498.373.400 4.822.019 2.411.009 259.773.369 1.204.379.797

Vào ngày 27 tháng 07 n4m 2010, Ch! t&ch Hy ban Ch5ng khoán Nhà n.Mc #ã c,p Gi,y ch5ng nh(n s) 618/
UBCK-GCN ch,p thu(n cho Công ty chào bán 10.700.000 c1 phi*u ra công chúng. Theo #ó, v)n #i/u l0 #4ng 
k6 c!a Công ty t4ng t9 332.000.000 ngàn VN3 lên 439.000.000 ngàn VN3 và vi0c t4ng v)n này #ã #.+c ch,p 
thu(n b7i S7 KH&3T Thành ph) H$ Chí Minh theo Gi,y ch5ng nh(n #4ng k6 kinh doanh s) 0302588596 ngày 
07 tháng 12 n4m 2010.
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20. VFN CHH SX HcU fTIYP THEOg

20.2 Các giao d3ch v' v2n v?i các ch5 s) h6u và phân ph2i c" t;c   

Ngàn VN*

N$m nay N$m tr45c

V2n #$u t& #ã góp c5a ch5 s) h6u
V)n góp #2u n4m 332.000.000 332.000.000

V)n góp t4ng trong n4m 107.000.000 -

V)n góp cu)i n4m 439.000.000 332.000.000

C" t;c #ã chia - -

20.3 C" phi+u - c" phi+u ph" thông

Ngàn VN*

N$m nay N$m tr45c

S) l.+ng c1 phi*u #.+c phép phát hành 43.900.000 33.200.000

S) l.+ng c1 phi*u #ã phát hành và #.+c góp v)n #2y #!

 C" phi-u ph" thông 43.900.000 33.200.000

S) l.+ng c1 phi*u #ang l.u hành

 C" phi-u ph" thông 43.900.000 33.200.000

20.4 Lãi c( b.n trên c" phi+u

Ngàn VN*

N$m nay N$m tr45c

L+i nhu(n thu2n phân b1 cho c1 #ông s7 h:u c1 phi*u ph1 
thông c!a công ty mh (Ngàn VN*) 174.719.786 45.790.649

S) l.+ng c1 phi*u ph1 thông l.u hành bình quân 35.750.411 33.200.000 

Lãi cD b9n trên cC phi#u  
(M8nh giá: 10.000 VN*/c" phi-u) 4,89 1,38  

21. DOANH THU

21.1 Doanh thu bán hàng và cung c=p d3ch v:
Ngàn VN*

N$m nay N$m tr45c

T1ng doanh thu 774.078.415 145.937.533
Trong !ó

Doanh thu chuy%n nh1#ng b4t !(ng s,n 734.760.611 145.937.533
Doanh thu cung c4p d5ch v6 t1 v4n 38.181.818 -
Doanh thu t3 các h#p !:ng xây d/ng 1.135.986 -

Các kho9n gi9m tr: doanh thu
Hàng bán b& tr% l-i (2.320.000) (23.273.431)

DOANH THU THUJN 771.758.415 122.664.102
Trong !ó

Doanh thu chuy%n nh1#ng b4t !(ng s,n 732.440.611 122.664.102
Doanh thu cung c4p d5ch v6 t1 v4n 38.181.818 -
Doanh thu t3 các h#p !:ng xây d/ng 1.135.986 -

21.2 Doanh thu ho0t #<ng tài chính 
   Ngàn VN*

N$m nay N$m tr45c

Thu nh(p t9 chuy'n nh.+ng kho%n #2u t. vào TM (*) 47.126.000 i
Lãi ti/n g>i 13.738.975 4.923.437
T)NG C*NG 60.864.975 4.923.437

(*)  Trong n4m, Nhóm Công ty chuy'n nh.+ng kho%n #2u t. vào TM cho Công ty C1 ph2n Kinh doanh B,t 
#"ng s%n Kim San. T-i ngày l(p các báo cáo tài chính h+p nh,t này, Nhóm Công ty #ã thu #2y #! s) ti/n 
phát sinh t9 vi0c thanh l6 kho%n #2u t. này.

22. GIÁ VFN HÀNG BÁN VÀ DDCH V^ CUNG CKP
Ngàn VN*

N$m nay N$m tr45c

Giá v)n chuy'n nh.+ng b,t #"ng s%n 451.620.548 45.069.734

Giá v)n d&ch v; t. v,n 16.803.856 -

T)NG C*NG 468.424.404 45.069.734
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23. CHI PHÍ TÀI CHÍNH
Ngàn VN*

N$m nay N$m tr45c

Lãi ti/n vay 11.733.873 3.741.478
Lãi trái phi*u 11.785.750 -
Khác 118.401 122.745

T)NG C*NG 23.638.024 3.864.223

24. THU NHjP VÀ CHI PHÍ KHÁC
Ngàn VN*

N$m nay N$m tr45c

Thu nh=p khác 1.676.783 891.467
Thanh l6 tài s%n c) #&nh 240.000 -
Thanh l6 công c;, d;ng c; 310.141 -
Thu phí hoa h$ng 658.182 365.153
Khác 468.460 526.314

Chi phí khác (1.871.927) (975)
Chi ti/n ph-t vi ph-m h+p #$ng (1.043.984) -
Chi thanh l6 tài s%n c) #&nh (298.683) -
Chi ti/n ph-t thu* (62.862) -
Các kho%n khác (466.398) (975)

GIÁ TRV THUJN (195.144) 890.492
 

25. THUY THU NHjP DOANH NGHIGP

Thu* su,t thu* thu nh(p doanh nghi0p (“thu* TNDN”) áp d;ng cho Nhóm Công ty là 25% trên l+i nhu(n 
ch&u thu*.

Các báo cáo thu* c!a Nhóm Công ty sQ ch&u s? ki'm tra c!a c@ quan thu*. Do vi0c áp d;ng lu(t và các qui 
#&nh v/ thu* có th' #.+c gi%i thích theo nhi/u cách khác nhau, s) thu* #.+c trình bày trên các báo cáo tài 
chính h+p nh,t có th' sQ b& thay #1i theo quy*t #&nh cu)i cùng c!a c@ quan thu*.

25.1 Chi phí thu+ TNDN hi9n hành
Ngàn VN*

N$m nay N$m tr45c

Chi phí thu* TNDN n4m hi0n hành 11.954.211 189.638
Gi%m 30% thu* TNDN - (56.891)
Thu* TNDN trích (th9a) thi*u c!a các n4m tr.Mc (929.926) 408.901
T)NG C*NG 11.024.285 541.648

25. THUY THU NHjP DOANH NGHIGP (ti*p theo)

25.2 Thu+ TNDN hi9n hành

Thu* TNDN hi0n hành ph%i tr% #.+c xác #&nh d?a trên thu nh(p ch&u thu* c!a n4m hi0n t-i. Thu nh(p ch&u 
thu* c!a Nhóm Công ty khác vMi thu nh(p #.+c báo cáo trong Báo cáo k*t qu% ho-t #"ng kinh doanh h+p 
nh,t vì thu nh(p ch&u thu* không bao g$m các kho%n m;c thu nh(p ch&u thu* hay chi phí #.+c kh,u tr9 cho 
m;c #ích tính thu* trong các n4m khác và cSng không bao g$m các kho%n m;c không ph%i ch&u thu* hay 
không #.+c kh,u tr9 cho m;c #ích tính thu*. Thu* TNDN hi0n hành ph%i tr% c!a Nhóm Công ty #.+c tính 
theo thu* su,t #ã ban hành #*n ngày k*t thúc n4m tài chính.

D.Mi #ây là #)i chi*u gi:a l+i nhu(n k* toán trên báo cáo k*t qu% ho-t #"ng kinh doanh h+p nh,t và thu 
nh(p ch&u thu*:

Ngàn VN*

N$m nay N$m tr45c

L<i nhu=n tr45c thu# 307.940.051 61.273.685

Các %i;u chWnh t$ng (gi9m) l<i nhu=n theo k# toán
Lãi vay trích tr.Mc 890.147 -
Chi phí không #.+c kh,u tr9 4.096.035 414.582
Phí d&ch v; 728.344 188.176
D? phòng tr+ c,p thôi vi0c 42.674 (26.431)
LZ c!a các công ty con 16.656.489 14.949.170
L+i nhu(n chuy'n nh.+ng b,t #"ng s%n ch.a  
ch&u thu* (292.141.221) (75.385.929)
Phân b1 l+i th* th.@ng m-i 3.715.238 7.111.878
L+i nhu(n trong công ty liên k*t (6.839.262) (5.558.139)
L+i nhu(n ch.a th?c hi0n (1.135.986) (2.208.439)
3i/u ch8nh h+p nh,t 11.339.339 -
L+i nhu(n chuy'n nh.+ng b,t #"ng s%n ch.a ch&u thu* c!a 
nh:ng n4m tr.Mc #ã th?c hi0n trong n4m 5.237.829 -

L<i nhu=n %i;u chWnh tr45c thu# ch4a c6n tr: lB n$m tr45c 50.529.677 758.553
LZ n4m tr.Mc chuy'n sang (2.712.833) -

Thu nh=p ch7u thu# 45c tính n$m hiAn hành 47.816.844 758.553

Thu# TNDN ph9i tr9 45c tính n$m hiAn hành 11.954.211 189.638
Gi%m thu* TNDN theo Thông t. s) 03/2009/TT-BTC - (56.891)
Thu* TNDN trích (th9a) thi*u c!a các n4m tr.Mc (929.926) 408.901
Thu* TNDN ph%i tr% n4m hi0n hành 11.024.285 541.648
Thu* TNDN (n"p th9a) ph%i tr% #2u n4m (1.672.453) 1.521.862
Thu* TNDN #ã tr% trong n4m (15.117.477) (3.735.963)

Thu# TNDN n>p th:a cu!i n$m (5.765.645) (1.672.453)
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25. THUY THU NHjP DOANH NGHIGP (ti*p theo)

25.3 Thu+ TNDN hoãn l0i 

Nhóm Công ty #ã ghi nh(n m"t s) kho%n thu* TNDN hoãn l-i ph%i tr% và tài s%n thu* thu nh(p hoãn l-i vMi 
các bi*n #"ng trong n4m báo cáo và n4m tr.Mc nh. sau:

Ngàn VN*

  

S! cu!i n$m S! %&u n$m N$m nay N$m tr45c

Tài s.n thu+ thu nh@p hoãn l0i 
L+i nhu(n ch.a  
th?c hi0n - 283.997 (283.997) (552.109)

D? phòng tr+ c,p  
thôi vi0c 25.923 10.875 15.048 4.000

LZ tính thu* 151.702 38.709 112.993 38.709

Chi phí lãi vay 14.725 - 14.725 -

Chi phí ph%i tr% khác 19.000 17.941 1.059 (24.008)

211.350 351.522

(140.172) (533.408)

Thu+ thu nh@p hoãn l0i ph.i tr.
Lãi trái phi*u 207.813 - 207.813 -

Chi phí ph%i tr% 341.973 120.555 221.418 59.777

D? phòng tr+ c,p  
thôi vi0c 119.962 121.236 (1.274) (8.733)

LZ tính thu* 3.747.147 3.085.742 661.405 3.085.742

L+i nhu(n chuy'n nh.+ng 
b,t #"ng s%n ch.a ch&u thu* (107.673.608) (35.903.949) (71.769.659) (18.437.581)

(103.256.713) (32.576.416)

(70.680.297) (15.300.795)

 (70.820.469) (15.834.203)

26. NGHIGP V^ VII CÁC BÊN LIÊN QUAN

Nh:ng giao d&ch trLng y*u c!a Nhóm Công ty vMi các bên liên quan trong n4m bao g$m:

Ngàn VN*
Bên liên quan M!i quan hA N>i dung nghiAp v8 Giá tr7

Công ty TNHH 32u t. và Kinh Doanh 
B,t #"ng s%n Không Gian Xanh

Công ty con Doanh thu cung c,p  
d&ch v; t. v,n

 
10.909.091

Công ty C1 ph2n 32u t. và Kinh 
doanh B,t #"ng s%n Trí Minh

Bên liên quan Doanh thu cung c,p  
d&ch v; t. v,n

32u t.

 
9.090.909 

48.094.818

Các c1 #ông c!a Công ty C1 #ông Doanh thu chuy'n 
nh.+ng b,t #"ng s%n

 
151.830.692   

27. CÁC CAM KYT

Các cam k#t liên quan %#n chi phí ho?t %>ng 

Nhóm Công ty thuê v4n phòng theo h+p #$ng thuê ho-t #"ng. Kho%n ph%i tr% t)i thi'u trong t.@ng lai t-i 
ngày 31 tháng 12 n4m 2010 nh. sau:

Ngàn VN*
X S! cu!i n$m S! %&u n$m

D.Mi 1 n4m 4.578.803 2.814.385

T9 1 #*n 5 n4m 3.582.930 4.417.525

T)NG C*NG 8.161.733 7.231.910

Các cam k#t liên quan %#n các chi phí %&u t4

T-i th<i #i'm 31 tháng 12 n4m 2010, Nhóm Công ty có kho%n cam k*t tr& giá 382.812.520 ngàn VN3 (ngày 31 
tháng 12 n4m 2009: 2.719.400 ngàn VN3) ch! y*u liên quan #*n th?c hi0n xây d?ng c@ s7 h- t2ng cho các 
công trình xây d?ng d7 dang. 

28. CÁC Sk KIGN PHÁT SINH SAU NGÀY KYT THÚC Kl KY TOÁN NmM

Ngày 12 tháng 01 n4m 2011, Bà 3oàn Th& Nguyên, c1 #ông lMn c!a Nhóm Công ty, #ã hoàn t,t vi0c chuy'n 
nh.+ng 10.781.408 c1 phi*u t.@ng #.@ng 24,56% v)n #i/u l0 c!a Công ty cho Công ty TNHH M"t Thành 
viên 32u t. và Kinh doanh B,t #"ng s%n L6 Gia.  

Không có s? ki0n quan trLng nào khác x%y ra k' t9 ngày k*t thúc n4m tài chính yêu c2u ph%i có các #i/u ch8nh 
hoTc thuy*t minh trong các báo cáo tài chính h+p nh,t.
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29. SF LIGU T`WNG nNG

M"t vài s) li0u trên báo cáo tài chính h+p nh,t ngày 31 tháng 12 n4m 2009 và cho n4m tài chính k*t thúc 
cùng ngày #ã #.+c phân lo-i l-i cho phù h+p vMi hình th5c trình bày c!a n4m hi0n hành.

           
Ngô Th& Mai Chi       Nguy=n Minh H%i 
K* toán tr.7ng       Phó T1ng Giám #)c

Ngày 04 tháng 03 n4m 2011

Chúng tôi là công ty b,t #"ng s%n chuyên nghi0p vMi 

cam k*t mang l-i nh:ng giá tr7 cao nh6t cho khách hàng 

thông qua v7 th# chi#n l4<c, pháp l@ vNng chYc,  

công trình ch6t l4<ng và tiAn ích t!i 4u



3' bi*t thêm thông tin chi ti*t, xin vui lòng 
truy c(p website c!a chúng tôi: 

www.khangdien.com.vn


