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BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2012 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƢƠNG 

I. Thông tin chung:  

1. Thông tin khái quát:  

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) là một công ty đại chúng niêm yết trên sàn 

chứng khoán với số vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng.  Hiện nay OGC nắm giữ cổ phần chi phối tại 

các công ty con trong lĩnh vực bất động sản, tài chính và truyền thông. 

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dƣơng 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102278484  

- Vốn điều lệ: 3.000.000.000.000 đồng  

- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng 

- Mã cổ phiếu: OGC  

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 4 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội  

- Điện thoại: 04 37727073             Fax: 04  37727056 

- Email: info@oceangroup.vn       Website: www.oceangroup.vn  

 

2. Quá trình hình thành vàphát triển: 

- 6/2007: Thành lập Tập Đoàn Đại Dương với số vốn điều lệ ban đầu là 2.000 tỷ đồng. 

- 1/1/2009: OGC thực hiện đầu tư và nắm cổ phần chi phối trong Công ty  Cổ phần Chứng 

khoán Đại Dương 

- 31/12/2009: OGC thực hiện đầu tư và nắm cổ phần chi phối trong Công ty cổ phần 

Truyền thông Đại Dương, Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương, Công ty 

Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng VNT 

- 31/12/2009: OGC nắm 50% quyền kiểm soát trong Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiền 

- 1/01/2010: Đánh dấu chặng đường phát triển và sự lớn mạnh về quy mô và lĩnh vực hoạt 

động, Tập đoàn Đại Dương đã công bố hệ thống nhận diện thương hiệu mới với những 

hình ảnh thể hiện những giá trị mới của một tập đoàn kinh tế đa ngành, năng động và 

phát triển bền vững. 
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- 9/4/2010: Chính thức ra mắt công đoàn cơ sở – Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương. 

Công đoàn là đại diện cho toàn thể cán bộ nhân viên Tập đoàn OCean, giúp người lao 

động làm việc tốt hơn, đóng góp hiệu quả hơn cho tổ chức và xã hội. 

- 16/4/2010: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) đã được Sở giao dịch chứng 

khoán Hồ Chí Minh quyết định chấp thuận niêm yết với số vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng. Giá 

trị vốn hóa trên thị trường của OGC xấp xỉ 10.400 tỷ đồng, tăng 38,7% so với giá chào 

sàn. Tính thanh khoản của mã cổ phiếu OGC khá cao và thường xuyên nằm trong danh 

sách 10 cổ phiếu giao dịch nhiều nhất. Hiện tại mã cổ phiếu OGC của Công ty đang là 

một mã blue-chip trên sàn Hose. 

- 14/7/2010: Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương hợp tác với SSG xây dựng Trung tâm 

thương mại lớn tại Văn Thánh, Quận Bình Thạnh- TP HCM. Theo thỏa thuận này Tập 

đoàn Đại Dương sẽ được quyền khai thác 5 tầng đế của tòa tháp làm Trung tâm thương 

mại. 

- 1/10/2010: Công ty cổ phần Khách sạn Dịch vụ Đại Dương, thành viên của Tập đoàn Đại 

Dương đã niêm yết 100 triệu cổ phiếu trên sàn chứng khoán HNX với tổng giá trị chứng 

khoán niêm yết là 1.000tỷ đồng. 

- 7/10/2010: Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương ký kết hợp tác kinh doanh với 

Legamex và Lega Fashion House tại TP HCM – đây là dự án hỗn hợp khu trung tâm 

Thời trang – Thương mại- Dịch vụ và cao ốc văn phòng với diện tích sàn là 60.000m2. 

Với tổng vốn đầu tư 800 tỷ đồng. 

- 31/12/2010: Khai trương khách sạn 5 sao StarCity Saigon, đây là một trong những khách 

sạn đầu tiên trong hệ thống chuỗi khách sạn mang thương hiệu StarCity của Công ty cổ 

phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương, thành viên của Tập đoàn Đại Dương. 

- 22/6/2011: Tập đoàn Đại Dương và Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam ký kết thỏa thuận 

hợp tác toàn diện nhằm khai thác phát huy thế mạnh, kinh nghiệm và năng lực của mỗi 

bên trên các lĩnh vực hoạt động kinh doanh. 

- 11/7/2011: Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương, Ngân hàng TMCP Đại 

Dương- thành viên của Tập đoàn Đại Dương và Công ty liên doanh khách sạn quốc tế 

Lào Cai ký kết hợp đồng vay vốn và quản lý khách sạn cho dự án xây dựng khách sạn 

tiêu chuẩn quốc tế 4 sao và tổ hợp vui chơi giải trí tại Lào Cai. 



- 19/8/2011: Tập đoàn Đại Dương (OceanGroup) và Bộ tư lệnh bộ đội Biên phòng ký kết 

thỏa thuận hợp tác toàn diện cùng thực hiện dự án đầu tư và kinh doanh “Trung tâm 

thương mại – Văn phòng – Khách sạn – Căn hộ cho thuê tại 25 Trần Khánh Dư, Hoàn 

Kiếm,  Hà Nội” Theo thỏa thuận hợp tác, Bộ tư lệnh bộ đội Biên phòng đã lựa chọn 

OceanGroup là đối tác đầu tư kinh phí, thực hiện xây dựng và khai thác kinh doanh dự án 

trên. Dự án này tọa lạc lại 25 Trần Khánh Dư với tổng diện tích là 5.400m2, tổng vốn đầu 

tư dự kiến là khoảng 600 tỷ đồng. 

- 9/2011: OceanGroup triển khai hệ thống Oceanmart – đây là mạng lưới trung tâm thương 

mại  với các chức năng: ngân hàng thương mại, trung tâm thu mua hàng nông sản cho 

nông nghiệp nông thôn, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng dịch vụ và vui chơi giải 

trí tại các huyện, thị, thành phố trực thuộc tỉnh với mục tiêu phục vụ đa dạng các nhu cầu 

về tài chính, tín dụng, thương mại, dịch vụ, hỗ trợ người dân nguồn cung cấp hàng hóa 

giá rẻ, đảm bảo chất lượng trong đó có cung cấp cả giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo 

vệ thực vật cho nông dân và tạo công ăn việc làm cho một bộ phận người dân ở khu vực 

nông thôn. 

- 1/2012: Khai trương và đưa vào hoạt động Sunrise  Hội An Resort tiêu chuẩn quốc tế 5 

sao với 222 phòng nghỉ và căn biệt thự hướng ra biển.  

- 17/2/2012: OceanGroup ký kết thỏa thuận hợp tác với Bộ Tư Lệnh BĐBP Nội dung kết 

nghĩa bao gồm: Bộ Tư lệnh BĐBP tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới và 

tham mưu cho cấp ủy chính quyền, các đoàn thể địa phương, tạo môi trường thuận lợi 

cho việc duy trì, phát triển các dự án kinh tế xã hội mà Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại 

Dương đầu tư ở khu vực biên giới. Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương chỉ đạo các 

đơn vị thành viên chủ động phối hợp với Bộ Tư lệnh BĐBP, trực tiếp là Bộ chỉ huy 

BĐBP các tỉnh, thành phố, các đồn, đơn vị BĐBP xây dựng các bản làng biên giới thành 

các điểm sáng về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh. 

- 12/2012: Bàn giao chính thức dự án bất động sản đầu tiên VNT Tower cho khách hàng 

theo đúng tiến độ cam kết gồm 166 căn hộ chung cư cao cấp.  

- 12/2012: Khai trương trung tâm thương mại, siêu thị OceanMart Hà Đông và OceanMall 

Thăng Long cung cấp trên 20.000 chủng loại hàng hóa phong phú với cam kết cung cấp 

hàng hóa an toàn đảm bảo chất lượng, tươi ngon, xanh sạch đến khách hàng với phong 

cách và chất lượng phục vụ hoàn hảo. Các mặt hàng được trưng bày theo từng chủng loại 



và được khu riêng biệt, giúp khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu tiêu dùng. 

Ngoài các dịch vụ truyền thống của các trung tâm thương mại hiện đại, OceanMart tiếp 

tục triển khai nhiều dịch vụ mới nhằm mang lại nhiều lợi ích hơn cho người tiêu dùng 

đến mua sắm tại đây như dịch vụ giao hàng miễn phí, mua hàng online…  

3. Ngành nghề kinh doanh và địa bàn hoạt động: 

 Ngành nghề kinh doanh: 

- Đại lý mua, bán hàng hóa, môi giới thương mại,  

- Dịch vụ quản lý bất động sản  

- Kinh doanh bất động sản  

- Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh; 

- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh 

- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói đã, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng 

chuyên doanh 

- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 

- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh 

- Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh  

- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (trừ các loại nhà nước cấm) 

- Bán buôn đồ ngũ kim  

- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh  

- Bán buôn sơn vecni  

- Bán buôn kính xây dựng  

- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi 

- Bán buôn xi măng 

- Bán buôn vật liệu , thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 

- Bán buôn sắt thép,  

- Thiết kế kiên trúc công trình  

- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh  

- Buôn bán lương thực, thực phẩm, đồ hộp, nước tinh khiết, nước giải khát và dầu ăn các 

loại  

- Kinh doanh sàn giao dịch bất động sản (trừ định giá bất động sản) 

- Kinh doanh trung tâm thương mại  



- Kinh doanh khách sạn nhà hàng, nhà nghỉ 

- Đầu tư xây dựng công trình thủy điện  

- Quảng cáo thương mại  

- Cung cấp các dịch vụ viễn thông, truyền thông, phát thanh, truyền hình 

- Giới thiệu và xúc tiến thương mại  

- Xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân dư, cao ốc văn phòng, các công trình 

hạ hầng, công trình công nghiệp, công trình dân dụng 

- Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật và tài chính)  

- Thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế nội, ngoại thất công trình; 

- Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức, đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây 

dựng;  Đo bóc khối lượng xây dựng công trình; Lập, thẩm tra dự toán xây dựng công 

trình; Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng; Lập hồ sơ thanh 

toán, quyết toán Hợp đồng; Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công 

trình; 

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; 

- Hoạt động thiết kế chuyên dụng; 

- Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế công trình đường dây 

và trạm   biến áp đến 35 KV; 

- Thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng; 

- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp; 

- Thiết kế: Hệ thống phòng cháy, chữa cháy; 

- Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 

 Địa bàn hoạt động: 

Trong những năm đầu tiên thành lập, hình thức hoạt động của Công ty chủ yếu là đầu tư và kinh 

doanh bất động sản tại khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khoảng 2-3 năm gần 

đây, cùng với việc phát triển mạnh mảng khách sạn, thương mại, dịch vụ Công ty mở rộng thêm 

địa bàn hoạt động tại 1 số tỉnh thành phố lớn như Lạng Sơn,Quảng Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, 

Cần Thơ... 

4. Mô hình quản trị , tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:  

 Mô hình quản trị:  



Công ty được tổ chức theo mô hình công ty cổ phần, đứng đầu là Đại hội Đồng cổ đông; Ban 

Kiểm soát, Hội đồng Quản trị; Ban điều hành đứng đầu là Tổng giám đốc và các Phó Tổng Giám 

Đốc. 

 Cơ cấu bộ máy quản lý: 

 

 Các công ty con, công ty liên kết:  

 Công ty CP khách sạn và dịch vụ Đại Dương:  

Địa chỉ: Số 4 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 

Vốn điều lệ: 1.000.000.000.0000 VND (Một nghìn tỉ đồng) 

Ngành nghề kinh doanh:  

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, chi tiết: Khách sạn 

- Dịch vụ ăn uống, nhà hàng, dịch vụ phục vụ đồ uống 

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 

- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác, hoạt động tư vấn quản lý … 

Tỉ lệ sở hữu vốn của OG: 75% 

 Công ty CP chứng khoán Đại Dương: 



Địa chỉ: Tầng 1 & 7, tòa nhà Trung Yên Plaza, Lô O17 Khu đô thị mới Trung Yên, Phường 

Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Vốn điều lệ:300.000.000.000 VND (Ba trăm tỉ đồng)  

Ngành nghề kinh doanh:  

- Môi giới chứng khoán 

- Tự doanh chưng khoán  

- Tư vấn đầu tư chứng khoán 

- Bảo lãnh phát hành chứng khoán 

Tỉ lệ sở hữu vốn của OG: 75% 

 Công ty CP truyền thông Đại Dương: 

Địa chỉ: Số 4, Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 

Vốn điều lệ: 40.000.000.000 VND (Bốn mươi tỉ đồng) 

Ngành nghề kinh doanh:  

- Tổ chức sự kiện, tổ chức dàn dựng các chương trình biểu diễn văn hóa 

- Dịch vụ tư vấn, giải đáp chăm sóc khách hàng  

- Dịch vụ quản lý BĐS, quảng cáo BĐS, tư vấn BĐS 

- Mua bán ôtô, xe máy 

- Mua bán thưc phẩm, đồ uống … 

Tỉ lệ sở hữu vốn của OG: 75% 

 Công ty CP nông lâm sản Đại Dương: 

Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VND (Một trăm tỉ đồng) 

Ngành nghề kinh doanh:  

- Bán buôn nông lâm sản nguyên liệu và động vật sống 



- Bán buôn gạo, thực phẩm, bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu  

- Sản xuất than cốc, 

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trog xây dựng 

- Trồng lúa, lương thực  

- Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp … 

Tỉ lệ sở hữu vốn của OG: 79% 

 Công ty CP phát triển tài nguyên thiên nhiên Đại Dương: 

Địa chỉ: Số 4, Láng Hah, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội  

Vốn điều lệ: 60.000.000.000 VND (Sáu mươi tỉ đồng) 

Ngành nghề kinh doanh:  

- Trồng rừng và chăm sóc rừng 

- Khai thác dầu thô, gỗ, quặng sắt, đá, cát, sỏi …. 

Tỉ lệ sở hữu vốn của OG: 69% 

 Công ty CP bán lẻ và quản lý Bất động sản Đại Dương: 

Địa chỉ: số 4 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 

Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng  

Ngành nghề kinh doanh:  

- Bán buôn đồ uống  

- Bản buôn,bán lẻ  sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 

- Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá  

- Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 

- Dịch vụ phục vụ đồ uống  

- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động  

- Dich vụ lưu trú ngắn ngày  

- Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 

- Đại lý, môi giới  



- Dịch vụ quản lý bất động sản  

- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

Tỉ lệ sở hữu vốn của OG: 90% 

5. Định hƣớng phát triển:  

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: 

 Phấn đấu trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành đứng hàng đầu khu vực. 

 Tiếp tục đẩy mạnh việc tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty thành 

viên như ngân hàng, chứng khoán, truyền thông, khách sạn và dịch vụ, thương mại, 

trồng rừng, nông lâm sản, bán lẻ...  

 Đưa vào hoạt động Sở giao dịch hàng hóa Info 

- Chiến lƣợc phát triển trung và dài hạn : 

 Đẩy mạnh hoạt động mua bán sát nhập M&A tập trung vào các ngành nghề đang kinh 

doanh 

 Mở rộng kinh doanh ra nước ngoài. 

- Các mục tiêu đối với môi trƣờng, xã hội và công đồng: 

 Luôn xác định các công tác, hoạt động xã hội là một truyền thống văn hóa tốt đẹp của 

tập đoàn  

II. Tình hình hoạt động trong năm: 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: 

STT Chỉ tiêu Thực hiện 2012 

1 Tổng doanh thu  1.968 

2 Tổng chi phí  1.793 

3 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  175 

4 Lợi nhuận sau thuế 83,3 

               Đơn vị tính: tỷ đồng 

2. Tổ chức nhân sự 

     Danh sách Ban điều hành:  

 



TT Họ tên Chức vụ 

1 Lê Quang Thụ Tổng giám đốc 

2 Nguyễn Thị Dung Phó Tổng giám đốc 

3 Đào Vũ Nguyên Phó Tổng giám đốc  

4 Trương Xuân Khánh Phó Tổng giám đốc 

5 Hoàng Văn Tuyến GĐ tài chính kiêm kế toán trưởng 

 

 Ông Lê Quang Thụ- Tổng giám đốc  

Họ và tên Lê Quang Thụ 

Giới tính Nam 

Ngày sinh 10/06/1974 

Quốc tịch Việt Nam 

Địa chỉ thương trú  Số 4 Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Trình độ chuyên môn  Thạc sỹ - Kiến trúc sư 

Tổng số cổ phần nắm giữ đến ngày 31/12/2012 

 Số cổ phần đại diện : 

 Số cổ phần cá nhân nắm giữ : 

0 

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của 

Công ty 

0 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty Không  

Các khoản nợ đối với Công ty  Không  

  

 Bà Nguyễn Thị Dung – Phó Tổng giám đốc  

Họ và tên Nguyễn Thị Dung 

Giới tính Nữ 

Ngày sinh 19/02/1971 

Quốc tịch Việt Nam 



Địa chỉ thương trú  Số 32 ngõ 242 Đường Láng, Đống 

Đa, Hà Nội 

Trình độ chuyên môn  Thạc sỹ - Quản lý dự án 

Tổng số cổ phần nắm giữ đến ngày 31/12/2012 

 Số cổ phần đại diện : 

 Số cổ phần cá nhân nắm giữ : 

120.000 CP 

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của 

Công ty 

0 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty Không 

Các khoản nợ đối với Công ty  Không 

 

 Ông Đào Vũ Nguyên- Phó Tổng giám đốc  

Họ và tên Đào Vũ Nguyên 

Giới tính Nam  

Ngày sinh 31/10/1972 

Quốc tịch Việt Nam 

Địa chỉ thương trú  Số 45 Trần Hưng Đạo, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

Trình độ chuyên môn  Thạc sỹ - Kiến trúc sư 

Tổng số cổ phần nắm giữ đến ngày 31/12/2012 

 Số cổ phần đại diện : 

 Số cổ phần cá nhân nắm giữ : 

0 

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của 

Công ty 

5.100 CP (Vợ: Quản Phương 

Dung) 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty Không 

Các khoản nợ đối với Công ty  Không 

 

 Ông Trƣơng Xuân Khánh – Phó Tổng giám đốc 



   

Họ và tên Trương Xuân Khánh 

Giới tính Nam  

Ngày sinh 08/11/1977 

Quốc tịch Việt Nam 

Địa chỉ thương trú  Số 11 ngõ 345/69 phố Khương 

Trung, Khương Đình, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

Trình độ chuyên môn  Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

Tổng số cổ phần nắm giữ đến ngày 31/12/2012 

 Số cổ phần đại diện : 

 Số cổ phần cá nhân nắm giữ : 

0 

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của 

Công ty 

0 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty Không 

Các khoản nợ đối với Công ty  Không 

 

 Ông Hoàng Văn Tuyến- Giám đốc tài chính kiêm kế toán trƣởng  

Họ và tên Hoàng Văn Tuyến 

Giới tính Nam 

Ngày sinh 07/02/1975 

Quốc tịch Việt Nam 

Địa chỉ thương trú  Tổ 12 Sài Đồng, Long Biên, Hà 

Nội 

Trình độ chuyên môn  Cử nhân kinh tế  

Tổng số cổ phần nắm giữ đến ngày 31/12/2012 

 Số cổ phần đại diện : 

 Số cổ phần cá nhân nắm giữ : 

0 

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của 

Công ty 

0 



Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty Không 

Các khoản nợ đối với Công ty  Không 

 

   Những thay đổi trong Ban điều hành: 

- Ngày 08/5/2012: HĐQT quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Bà Nguyễn 

Thị Dung. 

- Ngày 08/5/2012: HĐQT quyết định bổ nhiệm Ông Lê Quang Thụ giữ chức vụ Tổng giám 

đốc. 

- Ngày 16/07/2012: HĐQT quyết định bổ nhiệm Ông Ngô Văn Bình giữ chức vụ Phó tổng 

giám đốc phụ trách xây dựng  

- Ngày 13/09/2012: HĐQT quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với Ông 

Ngô Văn Bình 

- Ngày 13/09/2012: HĐQT quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Dung giữ chức vụ Phó Tổng 

giám đốc.  

- Ngày 24/09/2012: HĐQT quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Bà Lê 

Thị Ánh Tuyết. 

- Ngày 08/11/2012: HĐQT quyết định bổ nhiệm Ông Trương Xuân Khánh giữ chức vụ Phó 

Tổng giám đốc.  

   Số lƣợng cán bộ, nhân viên Công ty tới ngày 31/12/2012: 115 người. 

   Chính sách đối với ngƣời lao động: 

- Các cán bộ nhân viên của Công ty đều được sắp xếp bố trí, phân công công việc phù hợp 

với nhu cầu của Công ty và trình độ, năng lực chuyên môn.  

- Được cử học tập, đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của Công ty  

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi và chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước  

3. Tình hình tài chính:  

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 % tăng (giảm) 

Tổng giá trị tài sản     8,790,497,461,013    11,515,972,854,228  31.0% 

Doanh thu thuần     1,382,474,707,950      1,388,613,971,079  0.4% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh        132,478,688,174         136,048,180,041  
2.7% 



Lợi nhuận khác          23,350,166,325           17,685,201,008  -24.3% 

Lợi nhuận trước thuế        242,779,977,290         175,027,604,313  -27.9% 

Lợi nhuận sau thuế        170,185,579,208           83,337,254,711  -51.0% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 88% 100% 13.5% 

 

 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Các chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Ghi chú 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh 

toán       

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn 2.0320 1.8621   

(TSLĐ/ Nợ ngắn hạn)       

+ Hệ số thanh toán nhanh 2.0060 1.7918   

(TSLĐ- Hàng tồn kho)/Nợ ngắn 

hạn       

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn       

+ Hệ số Nợ/ Tổng tài sản 0.5472 0.6535   

+ Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu 1.4242 2.2636   

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt 

động       

+ Vòng quay hàng tồn kho 34.0837 6.6777   

(Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn 

kho bình quân)       

+ Doanh thu thuần/ Tổng tài sản 0.1573 0.1206   

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:       

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ 

Doanh thu thuần 
0.1231 0.0600 

  

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ 

Vốn chủ sở hữu 
0.0504 0.0251 

  

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ 

Tổng tài sản 
0.0194 0.0072 

  



+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động 

kinh doanh/ Doanh thu thuần 
0.0958 0.0980 

  

 

4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tƣ của chủ sở hữu 

a) Cổ phần: Tổng số cổ phần: 300.000.000 cổ phần 

b) Cơ cấu cổ đông: Theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2013 

Sở hữu theo số cổ phần  
Cổ 

đông 
% Cổ phần  %  

1 - 1.000 

               

1,220  56.98% 

              

390,624  0.13% 

1.001 - 10.000 

                  

726  33.91% 

            

2,567,962  0.86% 

10.001 - 1.000.000 

                  

179  8.36% 

          

10,763,484  3.59% 

Trên 1.000.000 

                   

16  0.75% 

        

286,277,930  95.43% 

Tổng  

               

2,141    

        

300,000,000    

 
Sở hữu theo địa lý  

Cổ 

đông 
% Cổ phần  %  

Việt Nam  

               

2,099  98.04% 

        

252,410,770  84.14% 

 Cá nhân 

               

2,068  96.59% 

          

17,047,092  5.68% 



 Tổ chức 

                   

31  1.45% 

        

235,363,678  78.45% 

Nước ngoài  

  

                   

42  1.96% 

          

47,589,230  15.86% 

 Cá nhân  

                   

25  1.17% 

                

58,072  0.02% 

 Tổ chức 

                   

17  0.79% 

          

47,531,158  15.84% 

Tổng  

               

2,141    

        

300,000,000    

 Danh sách 10 cổ đông lớn nhất    Cổ phần  %  

Công ty Cổ phần Đầu tư & Tư vấn tài 

chính Liên Việt     

            

7,587,909  2.53% 

CTCP Bảo Linh     

            

9,250,956  3.08% 

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 

Bảo Minh     

            

9,606,000  3.20% 

Công ty TNHH Thương mại và Du 

lịch Tràng Tiền - Nha Trang     

          

12,000,000  4.00% 

Deutsche Bank AG London     

          

12,863,374  4.29% 

Công ty Cổ phần Đầu tư và thương 

mại Vneco Hà Nội     

          

14,499,312  4.83% 



Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 

Sông Đà     

          

20,590,171  6.86% 

Công ty Cổ phần Thương mại & kho 

vận Thành Đông     

          

24,000,000  8.00% 

MARKET VECTORS ETF TRUST-

MARKET VECTORS-VIETNAM 

ETF     

          

24,509,016  8.17% 

Doanh Nghiệp Tư nhân Hà Bảo     

        

133,095,790  44.37% 

Tổng       

        

268,002,528  89.33% 

 Cổ đông nhà nƣớc: không có         

 

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tƣ của chủ sở hữu: không thay đổi  

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám Đốc: 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012: 

a) Tóm tắt kết quả kinh doanh 

Năm 2012, trong tình hình tài chính tiền tệ của Việt Nam vẫn còn nhiều biến động do ảnh hưởng 

của khủng hoảng nợ xấu bất động sản năm 2011 đã tác động nghiêm trọng đến tín dụng các ngân 

hàng dẫn đến hầu hết các doanh nghiệp bất động sản không thể tiếp cận nguồn vốn ngân hàng để 

triển khai dự án. Mặc dù bị ảnh hưởng ít nhiều, Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã chứng 

khoán OGC) vẫn  cố gắng đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh và đảm bảo mục tiêu 

phát triển bền vững. 

 Kết quả kinh doanh đạt đƣợc: 

STT Chỉ tiêu  Thực hiện 2012 

1 Tổng doanh thu  1.968 



2 Tổng chi phí  1.793 

3 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  175 

4 Lợi nhuận sau thuế 83,3 

     Đơn vị tính: tỷ đồng 

 Kết quả kinh doanh theo lĩnh vực: 

Đơn vị tính (tỷ đồng) Doanh thu 

Bất động sản 352,854 

Khách sạn 258,044 

Chứng khoán  162,937 

Các hoạt động khác (ngân hàng, bán lẻ, truyền thông…) 623,053 

 

 Bất Động Sản: 

Tiếp nối đà phát triển của năm 2011, năm 2012 Công ty tiếp tục triển khai hoạt động lĩnh vực 

bất động sản trong bối cảnh hàng loạt các doanh nghiệp phải đối mặt với tình trạng tài chính 

khó khăn và những thách thức với doanh nghiệp bất động sản ngày càng tăng lên. Công ty đã 

tập trung triển khai và đầu tư vào các dự án bất động sản lớn, vị trí thuận lợi, mặt bằng đẹp, 

phân khúc thị trường vào các căn hộ chung cư cao cấp phục vụ cho các đối tượng thu nhập 

cao và chung cư trung bình/trung bình khá để phục vụ cho đối tượng thu nhập trung bình và 

khá tại địa bàn Hà Nội và các địa phương xung quanh với các dịch vụ tiện ích đầy đủ và thuận 

tiện.  

Kết quả đạt được của một số dự án bất động sản nổi bật năm 2012: 

- Dự án VNT Tower Nguyễn Trãi: tháng 12/2012, công ty đã hoàn thành và bàn giao 

phần chung cư gồm 166 căn hộ (diện tích từ 90 đến 200m2)  của dự án  VNT Tower 

Nguyễn Trãi – đây là tổ hợp cung cấp 3.500m2 diện tích sinh hoạt văn hóa cộng đồng, 

14.655m2 nhà ở chung cư cao cấp  và 5.835 m2 diện tích văn phòng, siêu thị. Tổ hợp này 

gồm khối tòa nhà dịch vụ với rạp chiếu phim và các dịch vụ cộng đồng như khu sinh hoạt 

văn hóa, khu thể thao...; khối trung tâm thương mại, văn phòng .  



- Dự án Starcity Lê Văn Lƣơng: tháng 10/2012, Công ty đã hoàn thành xây xong phần thô 

dự án, hiện nay đang trong thời gian gấp rút hoàn thiện để có thể bàn giao căn hộ cho 

khách hàng vào quý 3/2013 theo đúng tiến độ đồng thời thúc đẩy việc thu tiền và bán hàng 

để có thể bán hết hàng cho tới khi hoàn thiện công trình này. Starcity Lê Văn Lương là tòa 

nhà hỗn hợp cao cấp xây dựng trên diện tích 3.724m2 cao 27 tầng với tổng vốn đầu tư 760 

tỷ đồng, đây là tổ hợp khép kín với đầy đủ dịch vụ đáp ứng nhu cầu về một cuộc sống tiện 

nghi, sang trọng.  Khối đế của tòa nhà có 5 tầng là văn phòng cho thuê, khu thể thao, giải 

trí và khu mua sắm.  

- Dự án Starcity Center: tháng 4/2012, Công ty đã tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc 

và thực hiện xong việc giải phóng mặt bằng. Tổng diện tích khu đất của dự án là 50.575 

m2, đây là một trong những dự án có quy mô lớn nhất khu vực phía Tây Nam thành phố 

Hà Nội với thiết kế hiện đại, thân thiện mới môi trường và tiết kiệm năng lượng, một hình 

thức kiến trúc mới cho loại hình chung cư, khách sạn cao cấp kết hợp với trung tâm 

thương mại với tổng mức đầu tư lên tới 8 nghìn tỷ đồng. Starcity Center là tổ hợp khu văn 

phòng, căn hộ cao cấp, khách sạn và trung tâm thương mại khép kín với đầy đủ các dịch 

vụ và tiện ích như bể bơi, quảng trường, rạp chiếu phim, nhà hàng... Tổ hợp này là điểm  

nhấn cho khu vực bởi sự kết hợp hài hòa với cảnh quan xung quanh, mang lại hiệu quả tối 

đa cho chủ đầu tư.  

- Dự án Hạ Đình: với tổng mức đầu tư là 350 tỷ đồng, dự án này có tổng diện tích 

25.000m2 sẽ được xây dựng theo mô hình tòa nhà hỗn hợp gồm chung cư, nhà trẻ, văn 

phòng và trung tâm thương mại. Hiện nay dự án đã thực hiện xong công tác điều chỉnh 

quy hoạch phê duyệt tổng mặt bằng và phương án kiến trúc.  

- Dự án tổ hợp trung tâm thƣơng mại, tài chính, văn phòng và khách sạn Hạ Long: có 

tổng diện tích là 70.852m2, tổng mức đầu tư của dự án này là 870 tỷ đồng, dự án tọa lạc 

tại vị trí trung tâm thành phố Hạ Long hy vọng sẽ mang lại hiệu quả tốt cho chủ đầu tư. 

Hiện nay Công ty đã thực hiện xong các công tác xin cấp giấy phép chủ đầu tư, giấy phép 

xây dựng, hoàn thành việc bàn giao đất và mặt bằng của dự án.  

 Khách sạn & Dịch vụ: 

Năm 2012, Công ty cổ phần khách sạn và dịch vụ Đại Dương tiếp tục duy trì được những lợi 

thế sẵn có là thành viên của tập đoàn kinh tế mạnh và đa ngành, chuỗi khách sạn mang thương 

hiệu Starcity và Sunrise hiện đang hoạt động tiếp tục được đẩy mạnh quảng bá, tiếp thị và đã 



được khách hàng trong và ngoài nước đón nhận và đánh giá rất cao mang lại kết quả kinh 

doanh đáng kể cho Công ty.  

Kết quả kinh doanh năm 2012 của Công ty cổ phần khách sạn và dịch vụ Đại Dương:  

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt: 506,112 tỷ đồng  

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 131, 834 tỷ đồng  

- Lợi nhuận sau thuế đạt: 77, 055 tỷ đồng. 

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 961 đồng  

Đạt được kết quả kinh doanh như trên phải kể đến việc Công ty cổ phần khách sạn và dịch vụ 

Đại Dương đã hoàn thành tốt các công việc như:  

- Đảm bảo tăng trưởng về doanh thu từ nhóm ngành kinh doanh cốt lõi là khách sạn và thực 

phẩm;  

- Tỷ lệ lấp đầy phòng của các khách sạn trong chuỗi,  

- Giảm tối đa các chi phí để tăng trưởng lợi nhuận cho công ty và cổ đông,  

- Nâng cao giá trị thương hiệu Starcity, Sunrise của công ty bằng việc định vị 2 thương hiệu 

này đồng thời là chuỗi khách sạn đầu tiên của Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế 4 và 5 sao.  

- Chú trọng vào nguồn nhân lực: với tổng số nhân sự là 988 người, Công ty đã thực hiện các 

hoạt động hợp tác với các cơ quan tổ chức giáo dục và đào tạo về chuyên ngành khách sạn 

trong và  ngoài nước để đào tạo nhân sự cho các khách sạn của công ty được tốt hơn.  

Các dự án khách sạn và khu nghỉ dưỡng Công ty đang tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng trong 

năm 2012 và đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ để lần lượt đưa các khách sạn này vào hoạt động 

vào cuối năm 2013 và đầu năm 2014: 

- StarCity Nha Trang (4 sao) 

-  StarCity Airport (5 sao) 

- StarCity Westlake Hà Nội (5 sao) 

-  StarCity Lào Cai (4 sao) 

 Dịch vụ chứng khoán: 

      Năm 2012 tiếp tục là một năm khó khăn đối với kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán 

nói riêng. Tuy nhiên với chiến lược tập trung vào hoạt động chăm sóc, phát triển khách hàng và 

hoạt động tư vấn, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty đã có những 

bước tiến đáng để. Năm 2012 hoạt động kinh doanh có lãi và lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 

22,14 tỷ đồng.  



Doanh thu mảng kinh doanh chứng khoán năm 2012 đạt 167.661 triệu đồng, trong đó doanh thu 

môi giới 4,02 % , đầu tư 6,28%, tư vấn 59,70%, lưu ký 1,47%, Ủy thác đấu giá 0,004%, cho thuê 

sử dụng tài sản 0,16%, doanh thu khác 28,32%.  

 Truyền thông: 

      Năm 2012 Công ty cổ phần truyền thông Đại Dương tiếp tục phát triển theo đúng định hướng 

và tầm nhìn đã được Hội đồng quản trị đặt ra là trở thành một trong những công ty truyền thông 

hàng đầu Việt Nam. Kết quả kinh doanh của Công  ty trong năm 2012 đã tăng trưởng tốt. Trong 

đó, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 113,015 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 

8,188 tỷ đồng.  

 Ngân hàng: 

  Năm 2012, cùng với tình hình khó khăn chung của nền kinh tế và hoạt động kinh doanh tài 

chính ngân hàng, OceanBank cũng phải đối mặt với nhiều thử thách. Ban lãnh đạo Ngân hàng đã 

có những chính sách để phù hợp với tình hình chung. Cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo 

hướng tích cực, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, giảm dần tỷ 

trọng dư nợ đối với các lĩnh vực không khuyến khích. Với chủ trương tăng cường công tác quản 

trị rủi ro tín dụng, bên cạnh hoạt động kinh doanh, công tác quản lý tín dụng đã được chú trọng 

và phát triển. Công tác thẩm định và cho vay cũng được hoàn thiện hơn theo đúng quy trình và 

tiêu chí của NHNN. Trong năm 2012, OceanBank đã xây dựng phần mềm quản lý quy trình cấp 

tín dụng doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Dựa vào các quy định hiện hành, OceanBank tiếp tục 

hoàn thiện quy định, cách xác định, quản lý khách hàng và người có liên quan tại OceanBank 

trên hệ thống CoreBanking, xây dựng các công cụ chặn việc giải ngân vượt quá giới hạn cấp tín 

dụng đối với một khách hàng, nhóm khách hàng và người có liên quan. 

Kết quả kinh doanh năm 2012 : 

Tổng Tài Sản 64,462 

Vốn chủ sở hữu 4,484.8 

Tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh 6,633 

Lợi nhuận trước thuế 310.21 

Lợi nhuận sau thuế  243.214 



Tỉ lệ cho vay/huy động 61% 

ROA (Lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản bình quân) 0.49% 

ROE (Lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu bình quân) 6.79% 

Đơn vị tính : tỷ đồng  

Về hoạt động đầu tư, trước khó khăn chung của thị trường, OceanBank đã chuyển hướng đầu 

tư sang các chứng khoán có độ rủi ro thấp, tập trung thu hồi các khoản ủy thác đầu tư trả chậm, 

cơ cấu và chuyển nhượng các món đầu tư kém hiệu quả nhằm bảo toàn vốn, giảm thiểu rủi ro và 

thất thoát tài sản.  

Với mục tiêu đảm bảo an toàn vốn và sinh lời trong bối cảnh kinh doanh vốn trên thị trường 

hết sức khó khăn, OceanBank đã đẩy mạnh đầu tư trái phiếu có độ an toàn vốn cao và khả năng 

thanh khoản tốt. Số dư đầu tư trái phiếu tăng mạnh trong năm 2012 đã khiến cho thu từ hoạt 

động đầu tư trái phiếu tăng 38% so với kế hoạch đề ra (vượt 103 tỷ đồng so với kế hoạch).  

Song song với đó, năm 2012 là năm OceanBank cơ cấu lại hệ thống quản trị Ngân hàng. 

OceanBank đã phối hợp với đơn vị tư vấn quốc tế uy tín trong lĩnh vực tài chính ngân hàng 

Hermes Capital để thực hiện dự án Đổi mới, dự án này kéo dài liên tục từ năm 2012 đến năm 

2015. Trong năm 2012, mảng công việc quan trọng nhất trong dự án là thay đổi cơ cấu tổ chức 

và công tác quản trị đã được hoàn tất và đi vào hoạt động ổn định, tạo nền tảng cho phát triển 

ngân hàng bền vững hiệu quả.  

 Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số Chi nhánh là 21 chi nhánh bao gồm 101 điểm giao dịch.  

Trong năm 2012, OceanBank tiếp tục được xếp vào Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 

2012 (VNR500), Top 100 Doanh nghiệp Tư nhân Lớn nhất Việt Nam 2012 , Top 1000 Doanh 

nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (V1000) với thứ hạng cao, tạp chí 

Global Banking & Finance Review (Anh) trao tặng là Ngân hàng bán lẻ có tốc độ tăng trưởng 

nhanh nhất Việt Nam 2012 – Fastest Growing Retail Bank Vietnam 2012 đồng thời nhận giải 

thưởng STP Award cho ngân hàng thanh toán đạt chuẩn cao do Ngân hàng Wells Fargo trao tặng 

 Thương mại:  



OceanRetail - Công ty Cổ phần bán lẻ và quản lý Bất động sản Đại Dƣơng - ORC: tham gia 

vào thị trường bán lẻ Việt Nam- hoạt động này được đánh giá là một trong những bước đi chiến 

lược của Tập đoàn. Định hướng phát triển mạng lưới hệ thống chuỗi 70-80 siêu thị và trung tâm 

thương mại trên toàn quốc với tổng diện tích mặt bằng trên 200.000m2 vào năm 2015, tham gia 

vào quá trình chuyển đổi mạnh mẽ của người dân Việt từ thói quen mua sắm truyền thống sang 

phong cách thương mại hiện đại.  Là doanh nghiệp mới tham gia thị trường bán lẻ nhưng ORC 

sở hữu những điểm mạnh nhất định: nền tảng tài chính vững mạnh, vị trí đắc địa, đội ngũ quản lý 

có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ và ưu tiên tuyển dụng nhân viên từ lao động địa phương để 

tăng sự gắn bó giữa nhân viên với sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp và địa phương, hệ 

thống quản lý tiên tiến theo chuẩn quản trị quốc tế, đáp ứng nhu cầu báo cáo và quản trị theo thời 

gian thực…. 

Tại các thị xã, thị trấn, ORC phát triển chuỗi tổ hợp thương mại – văn hóa – tiện ích cộng đồng 

mang tên OCEAN MART UPPER. Tại đây, ngoài việc lần đầu được tiếp cận nguồn hàng hóa 

phong phú có chất lượng đảm bảo với giá cả phù hợp , người dân còn được tiếp xúc với các dịch 

vụ hiện đại như ngân hàng, y tế cộng đồng, nhà hàng, quán cafe, quán ăn nhanh, dịch vụ tiệc 

cưới – hội nghị; bên cạnh đó, người dân có thể tạo thêm thu nhập cho mình khi trực tiếp tham gia 

chuỗi cung ứng của ORC khi bán nông sản, nông cụ do mình sản xuất ra. Tại Ocean Mart Upper, 

Oceangroup còn bán và cho thuê văn phòng, nhà ở kết hợp thương mại, kiosk bán lẻ.  

Với sự hậu thuẫn của tập đoàn, ORC có đủ tiềm lực để phát triển bài bản và ổn định trong quá 

trình đạt tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp bán lẻ số 1 Việt Nam. 

Kết quả kinh doanh của công ty năm 2012:  

- Doanh thu : 50,921 tỷ  

- Lợi nhuận trước thuế : 47,619 triệu 

Năm 2012 Công ty đã khai trương và đưa vào hoạt động 2 siêu thị tại Hà Đông và Làng Quốc tế 

Thăng Long phục vụ bà con mua sắm đúng dịp Tết Nguyên Đán. 

Công ty Cổ phần Phát triển Tài nguyên thiên nhiên Đại Dƣơng - ONRC: tập trung phát triển 

các dự án trồng rừng, sản xuất, khai thác và xuất khẩu quặng, khí đốt với quy mô lớn trên phạm 

vi cả nước. Công ty có kế hoạch mở rộng diện tích thâm canh lên 50.000 ha trong 10 năm và xây 

dựng một nhà máy sản xuất gỗ ván ép với công suất lớn với mục tiêu dài hạn là khai thác lợi thế 



kinh doanh, đóng góp cho nền kinh tế quốc dân đồng thời cải thiện đời sống người dân vùng 

rừng núi góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và sinh thái rừng tại các tỉnh miền núi.  

Năm 2012, được sự đồng ý của UBND Tỉnh Lạng Sơn, Công ty đã triển khai thực hiện dự án 

trồng 4.300ha rừng cây Bạch Đàn tại Huyện Lộc Bình. Dự kiến thời gian thu hoạch mỗi chu kỳ 

là 5 năm với năng suất 120m3/ha 

Công ty Cổ phần Nông lâm sản Đại Dƣơng - OAC: thành lập 3/2012 có chức năng chuyên 

biệt về lĩnh vực nông lâm sản và thương mại dịch vụ. Công ty cam kết cung cấp các sản phẩm 

chất lượng cao và dịch vụ tốt nhất nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng trong và ngoài 

nước. Mục tiêu của OAC là trở thành Công ty hàng đầu trong lĩnh vực nông lâm sản và dịch vụ 

thương mại tại Việt Nam.  

Trong năm 2012, Công ty tập trung xuất khẩu mặt hàng ván bóc bạch đàn vào thị trường Ấn Độ 

và nhập khẩu một số mặt hàng nguyên liệu thực phẩm từ Ấn Độ về Việt Nam phục vụ thị trường 

trong nước .  

Năm 2013, Công ty sẽ tập trung hướng ra nhiều thị trường như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Peru, 

Trung Quốc, Myanmar, Úc, Pháp, Singapore, Nepal…  

2. Kế hoạch năm 2013: 

a) Các chỉ tiêu chủ yếu 

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại và nhận định tình hình thị trường năm 2013, Ban Tổng 

Giám đốc trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 

2013 với các chỉ tiêu tài chính như sau:  

Đơn vị tính: Tỉ đồng 

STT Chỉ tiêu 

Thực hiện  

2012 

Kế hoạch 

2013 
Tỷ lệ tăng trƣởng 

1 Tổng tài sản 11.515 11.800 2.5% 

2 Vốn điều lệ 3.000 3.000 0.0% 

3 Tổng doanh thu 1.968 3.000 52.4% 

4 Lợi nhuận trước thuế 175 200 14.3% 



 

b) Các giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch năm 2013 của Ban Tổng Giám đốc 

- Về cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự: 

Cơ cấu tổ chức, bộ máy của cả tập đoàn theo hướng tinh gọn và hiệu quả cao. Bố trí lại  chức 

năng, nhiệm vụ các phòng ban để phát huy được tối ưu hiệu quả công việc.  

Tuyển dụng bổ sung những nhân sự giỏi cho các vị trí nghiệp vụ, ưu tiên nhân sự cho mảng quản 

lý dự án,  kinh doanh trực tiếp để đẩy nhanh tiến độ dự án, nâng cao doanh số hoạt động cho Tập 

đoàn. 

Tăng cường công tác đào tạo về nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, kỹ năng mềm (quản lý dự án, bán 

hàng, chăm sóc khách hàng, quản lý chi phí…) đối với các cán bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ , 

nhân viên kinh doanh. 

- Về quản lý tài chính, chi phí:  

Rà soát và cắt giảm những khoản đầu tư, khoản chi không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp của từng 

thành viên trong Tập đoàn để tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và trình HĐQT ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn 

bản, quy chế, qui định… và tổ chức thực hiện đồng bộ trong Tập đoàn tạo sự thống nhất cao 

trong hoạt động. 

Chủ động và quan hệ tốt với các cơ quản quản lý, các đối tác, bạn hàng để đẩy nhanh tiến độ các 

dự án bất động sản, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc kịp thời. 

Tăng cường công tác quản trị nội bộ, quản trị rủi ro trong quá trình hoạt động, bổ sung nhân sự 

cho bộ máy kiểm soát nội bộ để ngăn ngừa, hạn chế và xử lý kịp thời khi rủi ro xảy ra. 

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:  

1. Hoạt động quản trị năm 2012: 

Sau gần 7 năm hoạt động, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương đã khẳng định được vị thế của 

mình trên thị trường, mặc dù kinh tế tiếp tục khó khăn kéo dài, lãi suất vẫn ở mức cao, nhưng với 

sự linh hoạt, chủ động trong hoạt động kinh doanh, nên kết thúc năm 2012, Tập đoàn kinh doanh 



có lãi và phát triển theo định hướng, mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể 

được thể hiện qua các hoạt động chủ yếu sau đây: 

a) Hoạt động kinh doanh 

Kết quả kinh doanh năm 2012, doanh thu hợp nhất của OGC đạt 1.968 tỷ đồng, hoàn thành 49% 

kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế 175 tỷ đồng đạt 22% kế hoạch. 

Đối với hoạt động đầu tư tài chính: trong năm 2012 doanh thu từ hoạt động này tăng đáng kể so 

với năm 2011 từ chuyển nhượng cổ phần, lãi tiền gửi và ủy thác đầu tư. Do lãi suất vẫn ở mức 

cao, nên chi phí tài chính (chủ yếu là chi phí lãi vay) cũng tăng cao so với năm 2011. Các hoạt 

động đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết, đầu tư dài hạn được giám sát, quản lý chặt chẽ 

để hạn chế rủi ro khi tình hình kinh tế khó khăn và thị trường biến động. Trong năm 2012 các 

công ty con và công ty liên kết tiếp tục đóng góp đáng kể vào doanh thu, lợi nhuận của Tập đoàn 

như OceanHospitality, OceanBank, OceanSecurities… Tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư góp 

vốn thành lập các công ty con như Công ty cổ phần Nông Lâm sản Đại Dương; góp vốn vào 

Công ty Cổ phần Đầu tư THT Việt Nam, Công ty cổ phần Fafilm Việt Nam, Công ty cổ phần 

Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu Khí Việt Nam (PVR)…chuẩn bị thành lập Sở Giao dịch Hàng 

hóa Info. Hoạt động M&A tiếp tục tập trung vào những ngành nghề kinh doanh có tiềm năng và 

phù hợp với định hướng phát triển trung, dài hạn của Tập đoàn trong những năm tới. 

Đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản: đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tại Hà Nội như 

StarCity Lê Văn Lương, hoàn thiện và bàn giao căn hộ VNT Tower Nguyễn Trãi theo đúng tiến 

độ đã cam kết với khách hàng …., tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý các dự án khác tại Hà Nội 

là VNT Hạ Đình, Công viên hồ điều hòa khu đô thị Tây Nam Hà Nội, Khu đô thị mới Nam 

Thành phố Bắc Giang, Starcity Trấn Vũ, Starcity Center…; đánh giá hiệu quả các dự án tại 

Tp.HCM, đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng tại Nha Trang… 

Doanh thu bất động sản năm 2012 tăng hơn năm 2011, Tập đoàn tiếp tục triển khai phát triển 

chuỗi  Siêu thị tại Hà Nội (đã mở cửa 2 siêu thị tại Xa La – Hà Đông và Cầu giấy) và chuỗi 

Trung tâm tài chính thương mại và nhà ở Đại Dương theo chương trình nông thôn mới của Chính 

phủ ở các tỉnh miền Bắc, cùng với việc phát triển mạnh việc kinh doanh các ngành thực phẩm, 

nông sản. Đối với hoạt động trồng rừng, vụ Đông Xuân 2012 – 2013 trồng 300 ha bạch đàn, kế 



hoạch vụ Đông Xuân 2013 – 2014 trồng 2.000 ha và phấn đấu trồng 15.000 ha bạch đàn đến năm 

2018 tại Lạng Sơn và các tỉnh khác. 

Kết quả kinh doanh cụ thể được thể hiện tại phụ lục 1 kèm theo báo cáo này và báo cáo của Ban 

Tổng Giám đốc 

b) Hoạt động cơ cấu tổ chức công ty và chuẩn hóa Công ty theo Điều lệ công ty niêm 

yết và các qui định của pháp luật 

- Về cơ cấu tổ chức của Tập đoàn tiếp tục kiện toàn khung quản trị doanh nghiệp theo mô hình 

công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết; 

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình làm việc của HĐQT, các bộ phận 

giúp việc cho HĐQT, điều chỉnh cơ cấu tổ chức, bộ máy của công ty mẹ theo mô hình chuyên 

sâu theo từng lĩnh vực kinh doanh theo hướng tinh gọn, hiệu quả và phù hợp với chuẩn của công 

ty niêm yết;  

- Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro trong Tập đoàn, bổ sung nhân sự cho kiểm 

toán nội bộ, kiểm soát nội bộ chuyên trách để kiểm soát, quản trị rủi ro trong quá trình hoạt 

động, ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các sai phạm kịp thời. Đối với các lĩnh vực rủi ro cao như 

chứng khoán, ngân hàng tập trung xây dựng hệ thống quản trị rủi ro chuẩn theo qui định của Bộ 

Tài chính, UBCKNN, NHNNVN và thông lệ Quốc tế. Tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp, 

môi trường lành mạnh nhằm phát huy tiềm năng và năng lực của đội ngũ nhân sự, tạo điều kiện 

để các thành viên cống hiến và đóng góp công sức xây dựng Tập đoàn ngày càng phát triển; 

- Thực hiện công bố các thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh của Tập đoàn theo qui định 

công bố thông tin của công ty niêm yết và trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cổ 

đông, nhà đầu tư thường xuyên nắm được tình hình hoạt động của công ty; 

- Lựa chọn kiểm toán và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012 và năm 2012 

theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

2. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT 

- Trong năm 2012, do tình hình kinh tế tiếp tục khó khăn, thị trường bất động sản đóng băng và 

giảm sâu, thị trường chứng khoán suy giảm kéo dài, lãi suất ngân hàng ở mức cao; mặc dù 

HĐQT đã bám sát và chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ 



đông giao, nhưng kết quả thực hiện đạt thấp so với kế hoạch. Nhiều dự án bất động sản của Tập 

đoàn giãn, hoãn tiến độ, một số phương án kinh doanh đạt hiệu quả chưa cao....; 

- HĐQT đã phân công, phân nhiệm cụ thể đến từng thành viên, tổ chức một số bộ phận giúp việc 

cho HĐQT nằm trong văn phòng HĐQT, duy trì cơ chế họp định kỳ, đồng thời phát huy cơ chế 

thường trực HĐQT để giải quyết các công việc phát sinh kịp thời; 

- Chỉ đạo, giám sát thường xuyên và hỗ trợ kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành 

công ty để thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao. Bên cạnh việc xem 

xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, HĐQT đã giành nhiều thời gian để cùng Ban Tổng 

Giám đốc chỉ đạo các hoạt động kinh doanh, tiến độ các dự án, cùng xem xét và tháo gỡ các khó 

khăn vướng mắc khi thực hiện dự án bất động sản, các hoạt động kinh doanh khác của Công ty 

mẹ và các công ty thành viên trong Tập đoàn; 

- HĐQT tăng cường kiểm soát các hoạt động của các công ty thành viên để ngăn ngừa rủi ro, bảo 

đảm an toàn nguồn vốn kinh doanh và điều chỉnh các hoạt động của các công ty thành viên đúng 

định hướng phát triển của Tập đoàn; 

-Trong năm 2012, mặc dù kết quả kinh doanh đạt thấp so với kế hoạch, nhưng cũng đã thể hiện sự 

nỗ lực, cố gắng cao độ của Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT trong việc chỉ đạo thực 

hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, các thành viên đã nỗ lực, trách nhiệm cao trong chỉ 

đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động kinh doanh của Tập đoàn, hành 

động vì lợi ích của cổ đông, Tập đoàn và người lao động 

3. Một số hạn chế 

- Về tiến độ dự án: do thị trường bất động sản trầm lắng nên Tập đoàn đã chủ động giãn, hoãn tiến 

độ một số dự án đầu tư, dồn lực để thực hiện các dự án đang xây dựng, hoàn thiện để bàn giao 

căn hộ cho các nhà đầu tư theo tiến độ đã cam kết; 

- Do việc huy động vốn gặp khó khăn, nên việc tăng vốn từ 3.000 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng chưa 

được thực hiện, HĐQT sẽ trình việc tăng vốn điều lệ vào thời điểm phù hợp, để đảm bảo việc 

phát hành thành công; 

- Về việc hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh: năm 2012 do tình hình kinh tế trong nước tiếp tục khó 

khăn kéo dài, lãi suất cao... đã làm cho phí phí doanh nghiệp tăng cao, thị trường bất động sản và 



chứng khoán tiếp tục trầm lắng kéo dài đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh; nên hết năm 2012, 

Công ty chỉ hoàn thành 49% kế hoạch doanh thu và 22% kế hoạch lợi nhuận;   

   Tuy nhiên, kết quả kinh doanh năm 2012 của Công ty vẫn có lãi, tình hình tài chính lành mạnh, 

tồn kho thấp, hệ số nợ vẫn trong phạm vi cho phép, không có khoản nợ nào quá hạn, đội ngũ 

được cũng cố và tăng cường, tiếp tục mở rộng hoạt động các lĩnh vực bán lẻ, trồng rừng khách 

sạn.... 

4. Định hƣớng kế hoạch năm 2013: 

- Năm 2013, tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính – tiền tệ - chứng khoán – bất động sản 

vẫn tiếp tục khó khăn, nhưng với việc kiềm chế được lạm phát , các chính sách vĩ mô đang thực 

thi hiệu quả và lãi suất giảm mạnh là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp vay vốn ngân hàng 

với chi phí thấp hơn năm 2012; điều này làm giảm giá thành sản phẩm, kết hợp với chính sách 

tài khóa linh hoạt, giảm thuế TNDN, VAT, các loại phí cũng làm giảm chi phí đầu vào của 

doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc điều chỉnh giá xăng dầu theo giá thị trường; giá điện, giá than có 

xu hướng tăng cũng làm ảnh hưởng đáng kể đến chi phí đầu vào của doanh nghiệp và việc tiêu 

dùng của người dân. Trong khó khăn, thách thức nhưng vẫn có nhiều cơ hội tốt cho những doanh 

nghiệp trụ vững và vượt qua khó khăn, có tiềm lực tài chính để mở rộng ngành nghề kinh doanh, 

mua bán, thâu tóm sát nhập (M&A) những doanh nghiệp cùng ngành nghề, hoặc những doanh 

nghiệp với những ngành nghề cốt lõi với giá cả phù hợp.  

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tiếp tục tập trung hoàn thiện các dự án đã xây dựng xong 

phần thô, khẩn trương bàn giao căn hộ cho khách hàng và đẩy mạnh việc bán hàng để hạch toán 

doanh thu và lợi nhuận trong năm 2013. Xem xét, điều chỉnh phù hợp tiến độ các dự án tại Hà 

Nội: StarCity Centre, dự án 2,4 haTrung Văn, công viên hồ điều hòa Khu đô thị Tây nam Hà 

Nội, Khu đô thị Nam thành phố Bắc Giang...; thi công các dự án bất động sản du lịch thuộc Công 

ty con (OCH) StarCity Nha Trang Hotel, StarCity Trấn Vũ Hotel...; 

- Đẩy mạnh các hoạt động mua bán sát nhập, M&A tập trung vào ngành nghề kinh doanh theo 

định hướng phát triển của Tập đoàn như Bất động sản, lương thực, thực phẩm, dịch vụ khách 

sạn, du lịch, thương mại, trồng rừng ....; 



- Đánh giá hiệu quả của các siêu thị đã khai trương hoạt động tại Hà Nội; xem xét, điều chỉnh tiến 

độ xây dựng chuỗi bán lẻ, trung tâm thương mại tại các tỉnh thành miền Bắc và miền Trung theo 

hướng hiệu quả, phù hợp với thị trường; 

- Tiếp tục đẩy mạnh việc tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty thành viên như 

ngân hàng, chứng khoán, truyền thông, khách sạn và dịch vụ, thương mại, trồng rừng, nông lâm 

sản, bán lẻ...; đưa vào hoạt động Sở giao dịch hàng hóa Info sau khi được cấp phép để nâng cao 

vị thế, doanh thu, lợi nhuận cho Tập đoàn; 

- Nghiên cứu, xem xét việc mở rộng kinh doanh ra nước ngoài đảm bảo hiệu quả và quảng bá, 

truyền thông hình ảnh, thương hiệu sâu rộng đến các nhà đầu tư, công chúng, thị trường trong 

nước và ngoài nước; 

- Tăng cường công tác quản trị điều hành, quản trị rủi ro, giám sát hoạt động của Tập đoàn đúng 

theo định hướng phát triển; nghiên cứu, điểu chỉnh cơ chế chính sách về tiền lương, thu nhập, đãi 

ngộ người lao động để thu hút được nhiều nhân tài và giữ chân được nhân sự giỏi cùng đồng 

thuận xây dựng Tập đoàn ngày càng phát triển; 

- Chủ động công bố thông tin, tổ chức gặp gỡ các cổ đông, nhà đầu tư để truyền tải thông tin, tình 

hình hoạt động của Tập đoàn kịp thời... 

Chi tiết một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2013 được thể hiện tại Phụ lục số 2 kèm theo báo cáo này. 

PHỤ LỤC 1 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN NĂM 2011 DO ĐHĐCĐ GIAO 

    

Đơn vị: Tỷ đồng 

STT Chỉ tiêu NQĐHĐCĐ Thực hiện Đánh giá 

1 Tổng tài sản 8.000 8.790 110% 

2 Vốn điều lệ 3.000 3.000 100% 

3 Tổng doanh thu 2.000 1.693 84,6% 

4 Lợi nhuận trước thuế 380 242,7 63,8% 

5 Cổ tức (%/mệnh giá) 10% 5%  50% 



     

     PHỤ LỤC 2 

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM 2012 

     

    

Đơn vị: Tỷ đồng 

STT Chỉ tiêu Thực hiện 2011 Kế hoạch 2012 
Tỷ lệ tăng 

trƣởng 

1 Tổng tài sản 8.790 10.000 13,7% 

2 Vốn điều lệ 3.000 5.000 66,7% 

3 Tổng doanh thu 1.693 4.000        136% 

4 Lợi nhuận trước thuế 242,7 800 230% 

5 Cổ tức (%/mệnh giá) 5%  12% 140%  

 

V. Quản trị Công ty: 

1. Hội đồng quản trị  

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: 

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị :  

STT Họ tên Chức vụ Tỷ lệ sở hữu cổ phần 

có biểu quyết 

Là thành viên HĐQT 

của Công ty khác 

1 Hà Văn Thắm  Chủ tịch HĐQT Sở hữu: 45,48% 

Trong đó: 

- Sở hữu đại diện: 

44,37% 

Sở hữu cá nhân: 1.11% 

- Chủ tịch HĐQT 

Ngân hàng TMCP 

Đại Dương  

- Chủ tịch HĐQT 

CTCP Bán lẻ và 

Quản lý BĐS Đại 

Dương  



- Chủ tịch HĐQT 

CTCP KS và dịch vụ 

Đại Dương  

- Chủ tịch HĐQT 

CTCP chứng khoán 

Đại Dương 

2 Vũ Hồng Sơn  Phó Chủ tịch HĐQT  - Thành viên HĐQT 

CTCP Chứng khoán 

Đại Dương  

- Chủ tịch HĐQT 

CTCP Nông Lâm 

Sản Đại Dương  

- Chủ tịch HĐQT 

CTCP Fafim Hồ Chí 

Minh  

- Chủ tịch HĐQT 

CTCP phát triển tài 

nguyên thiên nhiên 

Đại Dương 

3 Nguyễn Thị Dung  Thành viên HĐQT Sở hữu cá nhân: 

0,04% 

- Thành viên HĐQT 

Công ty CP Chứng 

khoán Đại Dương  

4 Lê Thị Thu Thủy  Thành viên HĐQT   - Thành viên HĐQT 

Ngân hàng TMCP 

Đại Dương 

5 Preben Hjortlund 

 

Thành viên HĐQT    

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị:  

Định kỳ hàng quý, Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp để nghe Báo cáo của Ban tông giám 

đốc về tình hình hoạt động của Công ty đồng thời trên cơ sở các đề xuất, kiến nghiệm của Ban 



Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị thảo luận và ra các quyết sách phù hợp, định hướng cho sự phát 

triển bền vững của Công ty.  

i. Các cuộc họp của HĐQT: 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp 

tham dự 

Tỷ lệ Lý do 

không 

tham dự 

1 Ông Hà Văn Thắm Chủ tịch HĐQT 25 100%  

2 Ông Vũ Hồng Sơn  Phó Chủ tịch HĐQT 25 100%  

3 Bà Nguyễn Thị Dung Thành viên HĐQT 25 100%  

4 Bà Lê Thị Thu Thủy Thành viên HĐQT 25 100%  

5 Ông Preben Hjorlund Thành viên HĐQT  25 100%  

 

ii. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 

- Định kỳ hàng tuần/tháng/quí yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động của Công ty 

và báo cáo đột xuất nếu nhận thấy có vấn đề phát sinh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

Công ty; 

- Yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo tình hình triển khai các nghị quyết, quyết định của Hội đồng 

quản trị, tư vấn đưa ra các giải pháp xử lý khả thi và hiệu quả; 

- Cử thành viên thường trực theo dõi tình hình hoạt động của Công ty;  

iii. Các nghị quyết của HĐQT: 

STT Số nghị quyết Ngày Nội dung 

1 Số 01/2012/QĐ-HĐQT 29/02/2012 V/v Thay đổi người đại diện góp vốn trong 

Công ty cổ phần Tài nguyên thiên nhiên 

Đại Dương. 

2 Số 02/2012/QĐ-HĐQT 07/03/2012 V/v góp vốn thành lập Công ty CP nông 

lâm sản Đại Dương và Bổ nhiệm người đại 

diện quản lý góp vốn.  

3 Số 03/2012/QĐ-HĐQT 07/03/2012 V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2012 của Công ty CP Tập đoàn 

Đại Dương vào ngày 24/02/2012. 

4 Số 04/2012/NQ-HĐQT 30/03/2012 Thông qua việc thực hiện giao dịch bảo 

đảm 

5 Số 50/2012/NQ-HĐQT  04/04/2012 QĐ v/v thay người đại diện góp vốn tại 



oceanbank 

6 Số 56/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012 V/v mua thêm cổ phần Công ty quản lý 

BĐS Đại Dương 

7 Số 68/2012/QĐ-HĐQT 07/05/2012  V/v mua thêm cổ phần Công ty đầu tư Đại 

Dương Thăng Long 

8 Số 86/2012/QĐ-HĐQT 08/05/2012 V/v miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc 

Công ty OGC của bà Nguyễn Thị Dung 

9 Số 89/2012/QĐ-HĐQT 08/05/2012 V/v bổ nhiệm ông Lê Quang Thụ giữ chức 

vụ Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn 

Đại Dương 

10 Số 08/QĐ-HĐQT 10/5/2012 V/v mua cổ phần trong Công ty cổ phần 

máy tính và truyền thông Việt Nam 

11 Số 13/2012/QĐ-HĐQT 21/5/2012 V/v bổ nhiệm người đại diện quản lý góp 

vốn của OGC trong Công ty TNHH MTV 

xuất nhập khẩu và phát hành phim Việt 

Nam. 

12 Số 14/2012/NQ-HĐQT 02/07/2012 V/v kế hoạch chi trả cổ tức 2011 bằng tiền 

mặt 

13 Số 15/2012/QĐ- HĐQT  16/7/2012 V/v bổ nhiệm ông Ngô Văn Bình giữ chức 

vụ Phó Tổng  giám đốc Phụ trách xây 

dựng  

14 Số 16/2012/NQ-HĐQT  21/7/2012 Quyết nghị mở TK của công ty và vay vốn 

của Ngân hàng TMCP phát triển TP HCM 

– CN Thăng Long nhằm bổ sung vốn lưu 

động hoạt động kinh doanh. 

15 Số 17/2012/NQ-HĐQT 21/08/2012  V/v nhận chuyển nhượng cổ phần PVC  

16 Số 18/2012/NQ-HĐQT 24/08/2012 V/v thay đổi người được ủy quyền thực 

hiện việc giao dịch với Ngân hàng TMCP 

phát triển TP HCM – Chi nhánh Thăng 

Long 

17 Số 19/2012/NQ-HĐQT 13/09/2012 V/v Miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ đối với 

ông Ngô Văn Bình 

18 Số 20/2012/NQ-HĐQT 13/09/2012 V/v Bổ nhiệm chức vụ Phó TGĐ đối với bà 

Nguyễn Thị Dung 

19 Số 20A/2012/NQ-HĐQT 20/09/2012 V/v cho thuê mặt bằng sàn thương mại dài 

hạn dự án Starcity Lê Văn Lương 

20 Số 21/2012/NQ-HĐQT 24/09/2012 V/v miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ đối với 

bà Lê Thị Ánh Tuyết 



21 Số 21A/2012/NQ-HĐQT 08/10/2012 V/v chuyển nhượng các căn hộ thuộc dự án 

Starcity Lê Văn Lương cho Công ty CP 

đầu tư và thương mại Bảo Minh. 

22 Số 22/2012/NQ-HĐQT 08/11/2012 V/v Bổ nhiệm chức vụ Phó TGĐ đối với 

ông Trương Xuân Khánh 

23  Số 23/2012/NQ-HĐQT 15/11/2012 V/v Cử người đại diện phần vốn góp của 

OGC tại PVCR 

24 Số 24/2012/NQ-HĐQT 22/11/2012 V/v Chuyển nhượng cổ phần Vietsing 

25 Số 25/2012/NQ-HĐQT 25/11/2012 V/v Đầu tư dự án Làng Quốc tế Thăng 

Long 

 

2) Báo cáo của ban kiểm soát  

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: 

STT Họ tên Chức vụ 

1 Nguyễn Thị Quỳnh Nga  Trưởng Ban kiểm soát 

2 Nguyễn Thị Phương Thảo Thành viên Ban kiểm soát 

3 Nguyễn Thị Lan Hương  Thành viên Ban kiểm soát 

b) Về hoạt động của Ban kiểm soát 

Nhằm đảm bảo hoạt động kiểm soát được hiệu quả cũng như đáp ứng yêu cầu của pháp luật dành 

cho các công ty niêm yết, trong thời gian vừa qua , Ban kiểm soát đa ̃tăng cư ờng công tác kiểm tra 

giám sát, định kỳ hàng quý đều tham gia tiến hành kiểm tra các báo cáo tài chính của Công ty cũng 

như hoạt động quản lý điều hành để kịp thời có những kiến nghị phù hợp. Ban kiểm soát Công ty 

trong năm 2012 đã thực hiện các hoạt động chính sau: 

- Kiểm tra giám sát việc quản lý điều hành Công ty thông qua việc giám sát hoạt động của Hội 

đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc; Đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban 

Tổng Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.  

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công 

tác quản lý, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy trình 

triển khai thực hiện kế hoạch. 



- Xem xét tính hợp lý, hợp pháp của các quy trình, quy chế nội bộ của Công ty; 

- Kiểm tra báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo 6 tháng và hàng quý năm 2012 

của Công ty trước khi đệ trình Hội đồng quản trị.  

- Kiến nghị Hội đồng quản trị một số biện pháp cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt 

động kinh doanh của Công ty để nâng cao hiệu quả quản trị và kiểm soát rủi ro.  

c) Đánh giá về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc 

Năm 2012 , kinh tế trong và ngoài nước vẫn tiếp tục những khó khăn và bất ổn, các doanh 

nghiệp trong nước nói chung và Công ty nói riêng đa ̃và đang đương đầu với nhiều thách thức 

lớn. Tuy nhiên, Hôị đồng quản tri ̣ đa ̃nỗ lưc̣ đưa công ty tiếp tuc̣ đứng vững trong bối cảnh kinh 

tế đất nước đang biến đôṇg và bi ̣ ảnh hưởng rất nhiều từ các yếu tố như thi ̣ trường bất đôṇg sản , 

thị trường chứng khoán, lãi suất cao,...  

Hội đồng quản trị đã thực hiện một cách nghiêm chỉnh và đầy đủ, các cuộc họp diễn ra định kỳ 

hàng quý và bất thường bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban 

hành các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT  nhằm kịp thời đưa ra được các quyết sách đúng đắn 

cho hoạt động của Công ty, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định của pháp luật. 

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra các quyết định của Hội đồng quản trị và nhận thấy không có 

quyết định nào được đưa ra trái với quy định của pháp luật, đi ngược lại lợi ích của các cổ đông 

và Công ty.  

Về công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2012, Ban Tổng giám đốc đã 

tổ chức triển khai nhanh chóng các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, 

chủ động thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư được giao, kịp thời báo cáo Hội 

đồng quản trị những vấn đề lớn phát sinh để có biện pháp xử lý.  

Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý trong công tác điều hành luôn thực hiện 

đảm bảo nguyên tắc có hiệu quả trên cơ sở quy định phân công nhiệm vụ, các quy định về 

nguyên tắc làm việc của bộ máy điều hành và các quy định quản trị nội bộ khác của Công ty đã 

ban hành. Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh thường nhật của Công ty, Ban kiểm 

soát nhận thấy Ban Tổng giám đốc không có sai phạm gì và hoàn thành nhiệm vụ được giao.  

d) Đánh giá về tình hình hoạt động và tài chính của Công ty  



Ban kiểm soát đánh giá các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2012 đã được Ban lãnh đạo 

cùng toàn thể cán bộ nhân viên và các đơn vị thành viên thực hiện tốt, không để xảy ra sai phạm 

gì đáng kể.  

Năm 2012, các doanh nghiệp phải đối mặt với rất nhiều khó khăn như: lượng hàng tồn kho ở 

mức cao, nợ xấu tăng mạnh, lãi suất vẫn ở mức cao … và  đã đẩy hàng chục nghìn doanh nghiệp 

phá sản và đứng trước nguy cơ phá sản. Là một doanh nghiệp hoạt động mạnh về lĩnh vực bất 

động sản và tài chính nên hoạt động kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng đáng kể, các chỉ tiêu 

kế hoạch về lợi nhuận năm 2012 của Công ty không đạt. 

Tính đến ngày 31/12/2012, tổng tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất là 11.516 tỷ 

đồng đạt 115,16% kế hoạch năm. Trong năm do điều kiện thực tế không phù hợp, Công ty đã 

chưa thực hiện tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ theo kế hoạch tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2012 thông qua. Tổng doanh thu của Công ty hợp nhất là 1.968 tỷ đồng 

đạt 49% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 175 tỷ đồng, chỉ đạt 22% tương đương với 72% so 

với cùng kỳ năm trước. Mặc dù không đạt được chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận như dự 

kiến là nhưng đây cũng là thành quả đáng được ghi nhận trong bối cảnh năm 2012 nền kinh tế 

trong nước và thế giới suy thoái ảnh hưởng mạnh tới hoạt động của các doanh nghiệp 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản năm 2012 (hợp nhất) 

Đơn vị tính: tỷ đồng 

STT Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện 
Thực hiện/ 

Kế hoạch (%) 

1 Tổng tài sản 10.000 11.516 115,16 

2 Vốn Điều lệ 5.000 3.000 60 

3 Tổng doanh thu 4.000 1.957 48,93 

4 Lợi nhuận trước thuế 800 175 21,88 

 

Công tác hạch toán kế toán kip̣ thời , chính xác, minh bac̣h phù hơp̣ với pháp luâṭ quy điṇh , các 

hồ sơ chứng từ kế toán được lưu trữ khoa học và đầy đủ.  



Ban Kiểm soát đã xem xét và đồng ý với các đánh giá của các kiểm toán viên Công ty kiểm toán 

Deloite Việt Nam trong Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012. 

e) Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị 

Ban kiểm soát đánh giá cao sự hợp tác và phối kết hợp của Hội đồng quản trị với Ban kiểm soát 

trong quá trình Ban kiểm soát thực hiện trách nhiệm của mình. Các cuộc họp của Hội đồng quản 

trị đều được thông báo và có sự tham dự của đại diện Ban kiểm soát, các ý kiến đóng góp của 

Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị ghi nhận và có sự điều chỉnh phù hợp. Bên cạnh đó, 

Hội đồng quản trị cũng chủ động xin ý kiến của Ban kiểm soát trong một số vấn đề có ảnh hưởng 

tới tổ chức và hoạt động của Công ty đặc biệt trong việc cơ cấu lại bộ máy tổ chức đảm bảo sự 

tinh gọn và hiệu quả, nâng cao chất lượng quản trị và kiểm soát an toàn.  

Các hồ sơ tài liệu đều được Hội đồng quản trị cung cấp đầy đủ và kịp thời theo yêu cầu của Ban 

kiểm soát, giúp Ban kiểm soát nhanh chóng thực hiện được công tác kiểm tra giám sát.  

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban 

kiểm soát: 

a. Trong năm 2012 các khoản thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát đều thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và căn cứ trên mức độ tham gia điều 

hành vào hoạt động của Công ty. 

- Thù lao HĐQT : 

STT Họ và Tên Chức vụ 
Thù lao 

(VNĐ) 

1 Hà Văn Thắm  Chủ tịch HĐQT 120.000.000 

2 Vũ Hồng Sơn Phó Chủ tịch HĐQT 84.000.000 

3 Nguyễn Thị Dung  Thành viên HĐQT  36.000.000 

4 Lê Thị Thu Thủy Thàn viên HĐQT 36.000.000 

5 Preben Hjorlund Thành viên HĐQT 36.000.000 

- Thù lao Ban kiểm soát: 



STT Họ và Tên Chức vụ 
Thù lao 

(VNĐ) 

1 Nguyễn Thị Quỳnh Nga  Trưởng Ban kiểm soát 60.000.000 

2 Nguyễn Thị Phương Thảo Thành viên BKS 24.000.000 

3 Nguyễn Thị Lan Hương  Thành viên BKS  24.000.000 

b. Giao dịch cổ phiếu nội bộ: 

STT 
Ngƣời thực 

hiện giao dịch 

Quan hệ với cổ 

đông nội bộ 

Số CP sở hữu đầu 

kỳ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Lý do 

tăng, 

giảm 

(mua, 

bán, 

chuyển 

đổi, 

thƣởng ..) 

Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ 

Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ 

1 Bà Quản 

Phương Dung 
Người có liên quan 

của ông Đào Vũ 

Nguyên 

0 0% 5.100 0.0017% Mua 

2 Ông Đào Vũ 

Nguyên 
Là Phó Tổng giám 

đốc 

0 0% 500 0.00017% Mua 

VI. Báo cáo tài chính: File đính kèm. 

 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị  

 

                  Hà Văn Thắm 




















































































































