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Thông tin chung
Thông tin khái quát
Tên giao dịch
: Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302556594
Vốn điều lệ
: 106.568.000.000 đồng
Vốn đầu tư của chủ sở hữu:
Địa chỉ: 408 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Số điện thoại
: (84.8) 381 81 888
Số fax
: (84.8) 3832 88 99
Website
: www.housevietnam.com
Mã cổ phiếu
: NVN
Quá trình hình thành và phát triển
Quá trình hình thành và phát triển:
Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam là một trong những doanh nghiệp hoạt
động chính trong lĩnh vực đầu tư các dự án nhà ở đô thị mới, tư vấn xây dựng
đầu tư, môi giới bất động sản và mua bán vật liệu xây dựng.
Công ty chính thức đi vào hoạt động từ tháng 02/2002 (giấy đăng ký
kinh doanh lần đầu số 4103000853 do Sở Kế Hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí
Minh cấp ngày 28 tháng 02 năm 2002). Tháng 3/2010, cổ phiếu công ty chính
thức niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.
Trong quá trình hoạt động, Công ty đã trải qua những sự kiện chính sau:
Tháng 08/2004, Công ty khởi công dự án Xây dựng Khu nhà ở Phường
Trường Thạnh, Quận 9, TPHCM với quy mô giai đoạn 1 là 8,3 ha, xây dựng
217 căn biệt thự và nhà phố với tổng vốn đầu tư 100 tỷ đồng và đã hoàn thành
hạ tầng kỹ thuật, công viên, bờ kè vào tháng 06/2007. Đây là một dự án thành
công nhờ thiết kế, quy hoạch và quản lý đồng bộ nên đã giành được sự tin
tưởng của khách hàng.
Từ năm 2007, Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam đã đăng ký thành công ty
cổ phần đại chúng. Tính đến thời điểm hiện tại, vốn điều lệ công ty đạt 106,568
tỷ đồng; vốn thặng dư là 61,76 tỷ đồng;
Từ tháng 08/2008, Công ty khởi công dự án The Boat Club Residences
(The BCR) nối liền dự án Trường Thạnh 1 với tổng diện tích 14,5 ha và tổng
vốn đầu tư dự án 1.600 tỷ đồng. Sự ra đời của dự án The BCR đã khẳng định
hướng đi đúng đắn của Nhà Việt Nam. Một dự án sinh thái, nghỉ dưỡng, gần
gũi với thiên nhiên sông nước đã được thị thường đón nhận tích cực. Minh
chứng là cuối năm 2009, 90% nền trong dự án đã được bán hết.

 Các sự kiện khác.
Với những thành tích và tiến bộ trong thời gian qua, Nhà Việt Nam ngày càng
khẳng định được thương hiệu của mình trên thị trường và được vinh hạnh trao
tặng nhiều giải thưởng uy tín:
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 Cúp Thương hiệu mạnh Việt Nam do Cục xúc tiến Thương mại và Thời
báo kinh tế Việt Nam trao tặng.
 Cúp vàng “Thương hiệu ngành xây dựng Việt Nam 2007”
 Bằng chứng nhận “Thương hiệu hàng đầu ngành xây dựng 2007”, Bộ xây
dựng – Triển lãm quốc tế Vietbuild 2007
 Cúp vàng “Topten Thương hiệu Việt” do Cục sở hữu trí tuệ trao tặng.
 Cúp vàng “Thương hiệu ngành xây dựng Việt Nam 2009”.
 03 Bằng khen của UBND Tp.HCM với thành tích nhiều năm liền làm
công tác từ thiện, xã hội.
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
 Ngành nghề kinh doanh:
Mua bán nhà ở, nhận quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở để bán hoặc cho
thuê;
Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nhà ở để chuyển quyền
sử dụng đất;
 Địa bàn kinh doanh:
Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
 Cơ cấu bộ máy quản lý.
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN
TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔ TÀI CHÍNH

KIỂM SOÁT NỘI BỘ

PHÒNG KINH
DOANH

SÀN GIAO
DỊCH BĐS

PHÒNG KẾ
TOÁN

PHÒNG
HÀNH CHÍNH

PHÒNG ĐẦU
TƯ

PHÒNG
THIẾT KẾ

BAN QUẢN LÝ
CÁC DỰ ÁN

DỰ ÁN
TRƯỜNG THẠNH 1

BỘ PHẬN
BÁN HÀNG

BỘ PHẬN DV
KHÁCH HÀNG

BỘ PHẬN
MARKETING IT

DỰ ÁN
THE BCR
DỰ ÁN
VIP 25
DỰ ÁN
LONG PHƯỚC

Bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức theo mô hình của công ty cổ phần.
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Đại hội đồng Cổ đông
-

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, có
toàn quyền quyết định mọi hoạt động của Công ty. ĐHĐCĐ có trách nhiệm bầu,
bãi nhiệm Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và các chức vụ khác theo quy định
của Điều lệ.
Hội đồng Quản trị

-

Hội đồng quản trị (HĐQT) là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả
các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ
đông. Hội đồng Quản trị gồm 05 thành viên với nhiệm kỳ là 05 (năm) năm và
có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Các thành viên HĐQT nhóm
họp và bầu Chủ tịch HĐQT. Cơ cấu HĐQT của Công ty như sau:
Ông Trần Văn Thành

Chủ tịch HĐQT

Ông Quách Tuấn Hải

Ủy viên

Ông Nguyễn Quốc Ân
Ông Trần Thanh Phong
Ông Đinh Quốc Phong
Ban kiểm soát
-

Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên

Ban kiểm soát là tổ chức giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý
điều hành hoạt động kinh doanh; trong ghi chép sổ sách kế toán và tài chính của
Công ty. Ban kiểm soát gồm 03 thành viên với nhiệm kỳ là 05 (năm) năm do
ĐHĐCĐ bầu ra. Cơ cấu Ban kiểm soát hiện nay của Công ty như sau:
Bà Phạm Thị Kim Dung

Trưởng Ban kiểm soát

Ông Phạm Minh Đức

Thành viên

Ông Vũ Anh Quân

Thành viên

Ban điều hành
-

Ban điều hành của Công ty gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán
trưởng Công ty. Ban Tổng giám đốc Công ty do HĐQT bổ nhiệm (hoặc tuyển
dụng), là người chịu trách nhiệm chính và duy nhất trước HĐQT về tất cả các
hoạt động kinh doanh của Công ty. Kế toán trưởng do HĐQT bổ nhiệm (hoặc
tuyển dụng).
Ông Trần Văn Thành

Tổng Giám đốc

Ông Trần Thanh Phong

Phó Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo

Kế toán trưởng

Kiểm soát nội bộ công ty
-

Có chức năng kiểm soát tài chính, kế toán thông qua việc kiểm tra, so sánh, đối
chiếu, phân tích chứng từ, số liệu; xem xét, kiểm tra việc tuân thủ các quy trình,
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quy định, chính sách do Công ty ban hành trong hoạt động các phòng ban; kiểm
soát việc thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc thu, chi, nhập, xuất tài sản Công
ty; xây dựng và triển khai thực hiện chương trình phòng chống tiêu cực, lãng phí
trong Công ty; phát hiện và đánh giá những rủi ro báo cáo cho Tổng Giám Đốc.
Bộ phận Hành Chính
-

Lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực và chi tiêu hành chính cho toàn Công ty;

-

-

Tổ chức và thực hiện việc tuyển dụng nhân sự;
Xây dựng cấu trúc lương, thưởng và các chế độ phúc lợi cho nhân viên;
Xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Nội quy lao

-

động, thoả ước lao động tập thể;
Góp phần xây dựng hình ảnh và uy tín Công ty qua các hoạt động xã hội;

-

-

Quản lý và theo dõi thủ tục giấy tờ hành chính pháp lý;
Quản lý, bố trí, điều động đội bảo vệ đảm bảo an ninh cho toàn Công ty và
phương tiện di chuyển tạo điều kiện thuận lợi cho CBCVN yên tâm công tác;

-

Quản lý cơ sở vật chất và tài sản của toàn Công ty;
Phòng Kế toán

-

Thực hiện công tác hạch toán kế toán và lưu trữ hệ thống sổ sách kế toán, chứng
từ kế toán, lập các báo cáo tài chính (tháng, quý, năm), các báo biểu kế toán

-

thống kê;
Phân tích tình hình tài chính từng thời kỳ, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu

-

quả hoạt động;
Tham gia xây dựng kế hoạch thu chi tài chính hàng tháng, quý, năm;

-

Trực tiếp theo dõi việc thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước như thuế, các khoản
trích nộp theo quy định;

-

Xây dựng bộ máy nhân sự kế toán;
Tổ Tài chính

-

Hoạch định chiến lược tài chính dài hạn, ngắn hạn;
Kiểm soát, phân tích các loại chi phí để đánh giá hiệu quả hoạt động và tình hình

-

tài chính của Công ty, các đơn vị thành viên;.
Lập báo cáo quản trị tài chính theo qui định;

-

Tính toán hiệu quả đầu tư tại các dự án của Công ty;

-

Tham mưu cho HĐQT và Tổng Giám đốc trong việc dự báo dòng tiền và đưa ra
các giải pháp sử dụng tiền mặt hiệu quả;
Thiết lập chiến lược đầu tư, chính sách đầu tư và mô hình tài chính để xây dựng
và duy trì danh mục đầu tư hàng năm của Công ty;

-

-

6

-

Thẩm định các dự án nhằm đưa ra các giải pháp đầu tư tài chính trên cơ sở phân
tích và đánh giá dự án và thị trường, nguồn tài chính để lựa chọn phương án đầu
tư hiệu quả nhất.
Phòng Đầu tư

-

-

-

Thực hiện việc mua, đổi, đền bù và quản lý đất đã mua: tổ chức thực hiện những
phương án giải toả, đền bù tối ưu, thanh toán cho chủ đất, đo đạc đất, trông nom
đất, lưu giữ hồ sơ;
Thực hiện các thủ tục pháp lý: lập các hợp đồng mua, đổi, đền bù và chuyển
nhượng;
Kết hợp với các phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Kinh doanh, Ban Quản lý dự
án để hoàn tất công tác đo đạc, bản vẽ kỹ thuật, chi phí đền bù, các hợp đồng

-

chuyển nhượng và bàn giao sơ đồ cho khách hàng.
Lập toàn bộ thủ tục đầu tư dự án và trình các cơ quan Nhà nước phê duyệt.

-

Quản lý danh mục các dự án tiềm năng, đánh giá, phân tích và thẩm định dự án.
Phòng Kinh doanh

-

Chào bán các sản phẩm địa ốc do Công ty đầu tư;
Thực hiện dịch vụ môi giới.

-

Duy trì quan hệ khách hàng và mở rộng nguồn khách hàng, phát triển nguồn

-

khách hàng tiềm năng;
Nghiên cứu chiến lược, chính sách bán hàng, cải tiến quy trình bán hàng;

-

-

Nghiên cứu tình hình thị trường bất động sản để tham mưu cho Ban Tổng Giám
Đốc về thiết kế sản phẩm, giá bán;

-

Nắm bắt thông tin về chính sách đất đai, quản lý xây dựng;
Phối hợp với các phòng ban liên quan trong việc lập quy hoạch, phân lô, phân

-

nền, bản vẽ kỹ thuật, thực hiện các hợp đồng đã ký kết với khách hàng;
Hoạch định chiến lược hoạt động Marketing cho Công ty;

-

Phát triển thương hiệu Nhà Việt Nam qua các kênh quảng cáo phù hợp với chiến
lược đề ra;

-

Thực hiện các hoạt động quan hệ cộng đồng;
Phân tích và nghiên cứu nhu cầu khách hàng, thị trường, đối thủ cạnh tranh và
dự đoán xu hướng của thị trường tiêu thụ. Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thông

-

-

tin khách hàng và khai thác khách hàng tiềm năng cho Công ty.
Quản lý và phát triển website Nhà Việt Nam, nghiên cứu phát triển bán hàng qua
mạng Internet, tìm hiểu thêm phần mềm hỗ trợ quản lý và hoàn thiện hệ thống
bán hàng.
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Phòng Dịch vụ khách hàng

-

Trả lời các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng về quy định, chính sách của
Công ty và các vấn đề liên quan đến tính pháp lý của sản phẩm Công ty.
Thống kê và phản hồi các ý kiến thắc mắc, khiếu nại của khách hàng. Định kỳ tổ

-

chức kế hoạch thu thập ý kiến khách hàng về chất lượng dịch vụ của Công ty.
Quản lý và cập nhật danh mục công nợ, danh mục hệ thống bán hàng bằng phần

-

mềm quản lý bán hàng. Gửi thư nhắc nợ, thư mời, thông báo và cung cấp thông
-

tin cho khách hàng. Theo dõi danh sách nợ.
Soạn thảo, kiểm tra và hiệu chỉnh tất cả các hợp đồng và các văn bản pháp lý

-

khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty, cập nhật vào ISO.
Quản lý và lưu trữ hồ sơ khách hàng (hợp đồng, biên nhận cọc, …), theo dõi,

-

cập nhật và phân nhóm khách hàng, đề xuất cải tiến chăm sóc khách hàng.
Phối hợp với phòng Tài chính – Kế toán thực hiện quy trình thanh toán, thu tiền

-

từ khách hàng.
Phối hợp với Ban Quản lý dự án trong việc nắm bắt tiến độ thi công và đề xuất

-

giao nền kịp thời cho Khách hàng.
Phối hợp với Luật sư, liên hệ các cơ quan chức năng để nắm bắt các văn bản
pháp lý và thông tin về chính sách đất đai, quản lý xây dựng, tình hình thị trường

-

địa ốc để cung cấp cho Giám đốc Kinh doanh và Ban Tổng Giám đốc.
Cập nhật các văn bản pháp luật và các thông tin mới có liên quan đến hoạt động
kinh doanh của Công ty để tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc. Tóm tắt và triển
khai các văn bản đó đến các bộ phận có liên quan khi cần thiết hoặc khi có yêu
cầu.
Bộ phận Công nghệ thông tin

-

Đảm bảo hệ thống mạng và điện thoại toàn công ty được vận hành liên tục, ổn
định và thông suốt;

-

Phát triển và quản lý cơ sở hạ tầng hệ thống mạng công ty;
Cập nhật, sao lưu dữ liệu, khắc phục sự cố máy tính;

-

Quản lý và kiểm soát thông tin công ty;

-

Xây dựng chính sách sử dụng CNTT toàn công ty;
Hỗ trợ và huấn luyện nhân viên công ty sử dụng CNTT;

-

Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý và duy trì hệ thống Email toàn công
ty;

-

Xây dựng và phát triển website, cập nhật các thông tin dự án cũng như tin tức
Nhà Việt Nam và thị trường bất động sản, dịch vụ chăm sóc khách hàng, thông
tin tuyển dụng lên website;
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-

Triển khai các phần mềm, ứng dụng CNTT phục vụ công tác bán hàng của nhân
viên kinh doanh, quản lý công việc của các phòng ban và công tác quản lý của
Ban Tổng Giám Đốc.
 Các công ty con, công ty liên kết:
Tên công ty con: Công ty TNHH MTV The BCR
Địa chỉ: 12 Đường số 6, KDC Trường Thạnh, P. Trường Thạnh, Quận 9
Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống, hoạt
động vui chơi giải trí khác.
Theo Giấy Chứng Nhận ĐKKD thay đổi lần 5 ngày 05/10/2012 thì vốn điều lệ
là 300.000.000 đồng.
Theo Giấy Chứng Nhận ĐKKD thay đổi lần 6 ngày 08/01/2013 thì vốn điều lệ
là 15.500.000.000 đồng.
Tỷ lệ góp vốn của Công ty CP Nhà Việt Nam vào Công ty con là 100%.
5. Định hướng phát triển
 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.
Với phương châm cung cấp cho khách hàng sản phẩm địa ốc kiến trúc mới, hiện
đại – tiện nghi và hài hoà với thiên nhiên, toàn thể lãnh đạo và CB-CNV Nhà
Việt Nam không ngừng học hỏi, nghiên cứu để có thể cho ra đời các dự án
XANH, SẠCH, ĐẸP mang lại cho cư dân là khách hàng của mình môi trường
sống xanh mát, gần gũi với thiên nhiên, nâng cao sức khỏe,… với mức chất
lượng cao.
 Chiến lược phát triển trung và dài hạn.
a. Mục tiêu phát triển

-

Đẩy mạnh triển khai các dự án nhà ở.
Đẩy mạnh triển khai các dịch vụ nhà hàng, vui chơi giải trí, du lịch nghĩ dưỡng
của Công ty TNHH MTV The BCR.

-

Phát triển đầu tư theo hướng đa dạng hóa và khác biệt hóa sản phẩm, cung cấp

-

cho khách hàng các dòng sản phẩm từ trung bình đến cao cấp.
Tìm kiếm và mở rộng các cơ hội hợp tác kinh doanh với các đối tác trong và

-

ngoài nước.
Quảng bá thương hiệu Công ty, phát triển thị phần, chăm sóc khách hàng.

-

Quản lý chuyên nghiệp

-

b. Tài chính
-

Quản lý tài chính minh bạch, công khai.
Quản lý chặt chẽ công nợ của từng khách hàng cụ thể.

-

Thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình tài chính của từng dự án để có biện
pháp cân đối tài chính thích hợp.

-

Huy động thêm vốn từ cổ đông khi cần thiết.
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c. Nhân lực
-

Thu hút thêm nhân sự có năng lực trong lĩnh vực bất động sản.

-

Thực hiện kế hoạch hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên
môn nghiệp vụ cho CBCNV, đặc biệt nhân viên trẻ có năng lực.

-

Tăng thu nhập cho người lao động và cán bộ quản lý có năng lực.
6. Các rủi ro:
- Tốc độ phát triển của nền kinh tế có ảnh hưởng lớn đến nhu cầu xây dựng và
phát triển cơ sở hạ tầng. Khi nền kinh tế chậm phát triển hoặc rơi vào tình trạng
suy thoái, nhu cầu về nhà ở giảm làm ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành,
ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Đặc trưng của ngành thường sử dụng một phần vốn đầu tư của các dự án bằng
nguồn vốn vay. Do đó, khi lãi suất thị trường tăng cao dẫn đến chi phí lãi vay
của Công ty tăng tương ứng, làm ảnh hưởng xấu đến kết quả hoạt động kinh
doanh của Công ty.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đang được điều chỉnh chủ yếu bởi
Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Chứng khoán,... Công ty
cũng chịu tác động của các chính sách và chiến lược phát triển của ngành; trong
khi đó, hệ thống pháp luật của Việt Nam chưa thật sự hoàn chỉnh và hiện vẫn
đang trong quá trình tiếp tục được hoàn thiện và bổ sung. Do đó, việc thay đổi
luật pháp, chính sách cũng như thủ tục hành chính có thể tạo ra một số rủi ro
nhất định ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh bất động sản của
Công ty.
- Chi phí nguyên vật liệu (sắt, thép, xi măng, xăng dầu…) và lương công nhân
chiếm tỉ trọng lớn trong giá thành các công trình của Công ty. Do đó những
biến động của giá cả nguyên vật liệu sẽ ảnh hưởng đến chi phí và khả năng sinh
lời của Công ty;
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II.

Tình hình hoạt động trong năm
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:
Trong năm 2013, do tình hình địa ốc còn rất nhiều khó khăn do cuộc khủng
hoảng kinh tế kéo dài và những chính sách điều tiết thị trường BĐS của Nhà
nước, Công ty cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng nhất định so với những
năm trước. Thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày
27/06/2013, Công ty đã đạt được một số kết quả nhất định, cụ thể qua các chỉ tiêu
như sau:
- Hoàn thành cơ sở hạ tầng, các tiện ích, công viên dự án The BCR và dự án
67 nền Trường Thạnh 1.
- Đầu tư vốn cho công ty TNHH MTV The BCR để phát triển dịch vụ nhà
hàng, vui chơi giải trí, du lịch nghĩ dưỡng. Các hoạt động dịch vụ của Công ty
TNHH MTV The BCR đã bắt đầu có lãi, cũng nhằm góp phần trang trải các
chi phí tối thiểu, các tiện ích và cảnh quan của dự án Trường Thạnh 1 và The
BCR sẽ là một điểm du lịch hấp dẫn của TP.HCM, là điểm nhấn tốt đẹp cho
các sản phẩm bất động sản của công ty, đồng thời gia tăng giá trị bất động
sản, thương hiệu, mở đường cho bán các sản phẩm sau này.
- Bán hàng và thu tiền các dự án
Tình hình thị trường bất động sản năm 2013 đối mặt với rất nhiều khó khăn,
chính sách nhà nước về tiền sử dụng đất cao, lãi suất và việc huy động vốn gây
khó khăn cho việc triển khai dự án. Do đó công ty chưa thực hiện triển khai xây
dựng dự án Long Phước, VIP25 và khu chung cư trong năm 2013.
Trong năm, công ty cũng chưa thực hiện được việc vay vốn 80 tỷ đồng (Tám
mươi tỷ đồng) theo Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông.
 Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

STT
1
2
3
4
5
6
7
8

Chỉ tiêu
Doanh thu thuần
Giá vốn hàng bán
Doanh thu khác
Chi phí lãi vay
Chi phí hoạt động
Chi phí khác
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế

Kế hoạch 2013 Thực hiện 2013
156.500
7.682
93.900
14.413
14.547
50.000
38.928
12.000
11.512
994
600
(43.618)
450
(43.618)

ĐVT: triệu đồng
Tỷ lệ thực hiện
4,91%
15,35%
77,86%
95,93%
-7.269,67%
-9.692,89%

Trong năm 2013, doanh thu thuần chỉ đạt khoảng 5% kế hoạch đề ra do không
bàn giao được nền cho khách hàng để ghi nhận doanh thu.
Ngoài ra, Công ty thay đổi việc ghi nhận chi phí đi vay. Cụ thể, trước đây “chi
phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng được tính vào giá trị của tài sản
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đó khi doanh nghiệp chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai”. Tuy nhiên
hiện nay do thị trường bất động sản đang trầm lắng, các dự án đang triển khai của công
ty chưa thể thực hiện theo như kế hoạch, việc tiếp tục vốn hóa chi phí đi vay như trên
tiềm ẩn nhiều rủi ro trong tương lai. Do đó, việc công ty ghi nhận chi phí đi vay trong
năm 2013 số tiền là 38.904.040.880 đồng, làm cho lợi nhuận sau thuế lỗ gần 44 tỷ
đồng.
2. Tổ chức và nhân sự
 Danh sách Ban điều hành:
Ông Trần Văn Thành
- Tổng Giám Đốc
Ông Trần Thanh Phong
- Phó Tổng Giám Đốc
Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo
- Kế toán trưởng
* Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành
1. Ông TRẦN VĂN THÀNH - Tổng Giám Đốc
Ngày sinh: 31/07/1958
CMND: 022054480 ngày cấp: 26/12/2008 nơi cấp: CA TPHCM
Địa chỉ thường trú: 39 Đỗ Ngọc Thạnh, Phường 14, Quận 5, TPHCM
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (84.8) 3818 1888
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Quản trị Kinh doanh
Quá trình công tác:
- Từ 1991 -1993: Giám đốc công ty CP Đồng Khánh
- Từ 1999 - 2009: Phó chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Vạn Phát
Hưng
- Từ 2008 - T11/2009: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhà Việt Nam
- Từ T11/2009 – T05/2011: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chuyên viên tư vấn
chiến lược Công ty CP Nhà Việt Nam
- Từ T05/2011 đến nay: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc của Công ty Cổ
phần Nhà Việt Nam
Tỷ lệ sở hữu cổ phần NVN có quyền biểu quyết: 17,5%
2. Ông TRẦN THANH PHONG – Phó Tổng Giám Đốc
Ngày sinh:
28/06/1973
CMND:
022538032 ngày cấp: 27/09/2011 nơi cấp: CA TP.HCM
Địa chỉ thường trú: 4/8 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đakao, quận 1, TP.
HCM
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
3818 1888
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Đại học Kinh tế – chuyên ngành Kế toán
Quá trình công tác:
- Từ 2002 đến T6/2003: Kế toán Hợp tác xã may xuất khẩu Đại Thành
- Từ T7/2003 - T6/2008: Phó Phòng Kế toán, Trưởng Ban Kiểm Soát Công
ty CP Nhà Việt Nam.
- Từ T3/2006 - 2013: Phó Chủ tịch HĐQT Cty CP xây dựng Trường Thạnh
Phát
- Từ T7/2008 – T6/2013: Trợ lý Tổng Giám Đốc Cty CP Nhà Việt Nam
Tỷ lệ sở hữu cổ phần NVN có quyền biểu quyết: 0 cổ phần
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3. Bà NGUYỄN THỊ THANH THẢO – Kế toán trưởng
Ngày sinh: 26/05/1975
Số CMND: 024436644 ngày cấp: 11/08/2005 nơi cấp: CA TPHCM
Địa chỉ thường trú: 264/10/17/15 Lê Văn Lương, P.Tân Hưng, Quận 7, TPHCM
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (84.8) 3818 1888
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế - chuyên ngành Tài chính
Quá trình công tác:
- Từ 1998 đến 2008: Kế toán Công ty TNHH Gunze (Viet Nam)
- Từ 2008 đến nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam
Tỷ lệ sở hữu cổ phần NVN có quyền biểu quyết: 0%
 Những thay đổi trong ban điều hành:
Ngày 06/03/2013, HĐQT chấp thuận cho ông Trần Đức Khiêm từ nhiệm Phó Tổng
Giám Đốc.
Ngày 19/06/2013, HĐQT chấp thuận bổ nhiệm cho ông Trần Thanh Phong giữ
chức vụ Phó Tổng Giám Đốc.
 Số lượng cán bộ, nhân viên.
 Thời điểm 31/12/2013 là 57 người gồm NV văn phòng 20 người, NV cây xanh
– bảo vệ – tài xế 23 người, cộng tác viên lao động thời vụ 14 người.
Trình độ học vấn
Số lao động
Tỷ lệ
Đại học
18
31%
Cao đẳng
12
21%
Trung cấp
13
23%
Phổ thông
14
25%
Tổng cộng
57
100%
 Chế độ làm việc
* Thời gian làm việc: Thời gian làm việc bình thường là 7,5 giờ một ngày
Ngày làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 làm việc từ 8:30 đến 17:30 - Thứ 7 làm việc từ
8:30 đến 12:00 Nghỉ trưa: 1.5 giờ. Nghỉ hàng tuần: chiều thứ 7 và Chủ nhật hàng
tuần
- Tất cả CBCNV đều được nghỉ phép năm theo chế độ của nhà nước hiện hành và
được xét lên lương khi đến kỳ hạn;
- Điều kiện làm việc: Công ty cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc cho
CBCNV của Công ty. Đối với lực lượng lao động trực tiếp, Công ty trang bị đầy
đủ phương tiện bảo hộ lao động và luôn tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc về
an toàn lao động.
* Chính sách tuyển dụng đào tạo
- Công ty chú trọng tuyển dụng những nhân viên có năng lực đáp ứng với yêu
cầu của công việc. Công ty khuyến khích việc tuyển dụng nội bộ, cho phép nhân
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viên nộp đơn vào những vị trí mà Công ty đang có nhu cầu nếu thấy năng lực của
họ phù hợp nhằm tạo điều kiện cho nhân viên có cơ hội phát triển và thăng tiến.
Công ty đưa ra chính sách đào tạo phù hợp cho những nhân viên tiềm năng hoặc
nâng cao hơn nữa năng lực của các nhân viên giỏi, xuất sắc.
- Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, kỹ năng về
nghiệp vụ chuyên môn, khuyến khích người lao động học tập nâng cao trình độ
công tác và đạo đức nghề nghiệp.
- Đối với nhân viên mới, Công ty có chương trình đào tạo nội bộ về về chiến
lược, thương hiệu, nội quy, an toàn lao động, quy định, chính sách của Công ty,
giới thiệu về các hoạt động kinh doanh, cơ cấu tổ chức của Công ty và đào tạo
chuyên môn để nhân viên mới mau chóng hòa nhập vào công việc. Nhân viên
nghiệp vụ đều được đào tạo chuyên môn và kỹ năng chung theo yêu cầu của từng
phòng ban và từng giai đoạn phát triển của Công ty.
* Chính sách lương, thưởng, phúc lợi:
- Công ty tính và trả lương theo thời gian. Ngoài tiền lương theo hợp đồng, Công
ty còn trả lương theo hiệu quả công việc và các khoản phụ cấp như phụ cấp cơm
trưa, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp điện thoại và phụ cấp đi lại. Nếu làm việc
tăng giờ, nhân viên được hưởng thêm lương tăng giờ. Tăng giờ cho ngày thường
là 150% và tăng giờ cho ngày lễ, chủ nhật là 200%-300%.
- Công ty có chính sách thưởng tết Dương lịch, thưởng lễ 30/4, thưởng lễ 2/9 và
thưởng thành tích cá nhân cuối năm âm lịch. Căn cứ tính thưởng là thâm niên
làm việc, hệ số chức vụ và kết quả đánh giá công việc hàng tháng.
- Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được Công ty thực hiện đúng
theo quy định của pháp luật. Công ty thực hiện các chế độ phúc lợi, các chế độ về
thai sản, bảo hiểm tai nạn lao động, ... theo Luật lao động. Ngoài ra, hàng năm
tùy theo tình hình kinh doanh, Công ty có thể tổ chức cho cán bộ công nhân viên
đi nghỉ mát, tham quan du lịch trong và ngoài nước.
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
a) Các khoản đầu tư lớn:
Trong năm công ty không thực hiện khoản đầu tư lớn.
b) Các công ty con, công ty liên kết:
Tình hình đầu tư vào công ty Công ty TNHH MTV The BCR:
 Tỷ lệ vốn góp của Công ty CP Nhà Việt Nam là 100%
 Lợi nhuận sau thuế năm 2013: 234.003.024 đồng.
Hoạt động của Công ty TNHH MTV The BCR chưa mang lại hiệu quả
cao do mới đi vào hoạt động hơn 2 năm nên chi phí đầu tư, quảng cáo
khuyến mãi lớn.
Tóm tắt về hoạt động của công ty có liên quan:
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 Hoạt động quản lý khu dân cư Trường Thạnh 1 và Khu dân cư The BCR
của Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam.
 Hoạt động khai thác các công trình tiện ích trong các dự án của Công ty
CP Nhà Việt Nam
 Hoạt động cung cấp dịnh vụ vui chơi, giải trí, nhà hàng…
4. Tình hình tài chính
a) Tình hình tài chính
Chỉ tiêu
Tổng giá trị tài sản
Doanh thu thuần
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
Lợi nhuận khác
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức

Năm 2012

Năm 2013

674.220.205.204
68.454.275.647
-43.116.856.152
-8.212.211.319
-51.329.067.471
-51.329.067.471

660.321.878.261
7.682.364.182
-57.138.685.210
13.521.098.104
-43.617.587.106
-43.617.587.106

% tăng
giảm
-2%
-89%
-33%
265%
15%
15%

Ghi chú: Theo số liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012, 2013
– Các chỉ tiêu khác:
b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Các chỉ tiêu
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
 Hệ số thanh toán ngắn hạn:
TSLĐ/Nợ ngắn hạn
 Hệ số thanh toán nhanh:
TSLĐ - Hàng tồn kho
Nợ ngắn hạn
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
 Hệ số Nợ/Tổng tài sản
 Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
 Vòng quay hàng tồn kho:
Giá vốn hàng bán
Hàng tồn kho bình quân
 Doanh thu thuần/Tổng tài sản 
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu
thuần
 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 
 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
 Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh
doanh/Doanh thu thuần

Năm 2012

Năm 2013

2,12

1,86

0,2

0,09

0,79
3,87

0,86
6,20

0,06

0,01

0,09

0,01

-79,46%

-567,78%

-35,44%
-7,27%
-66,22%

-47,58%
-6,61%
-743,79%

Ghi chú
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Các chỉ tiêu

Năm 2012

Năm 2013

Ghi chú

Ghi chú: Theo số liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012, 2013
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
a) Cổ phần:
Tổng số cổ phần: 10.656.800 cp
Loại cổ phần đang lưu hành: cổ phần phổ thông
Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 10.656.800 cp
Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0
b) Cơ cấu cổ đông:
STT
1
2
3
4

Cơ cấu
Cổ đông lớn
Cổ đông nhỏ
CĐ tổ chức
CĐ cá nhân
CĐ trong nước
CĐ nước ngoài
CĐ nhà nước
CĐ khác

SL Cổ phiếu
8.004.270
2.652.530
1.190
10.656.610
10.645.150
11.650
0
10.656.800

Tỷ lệ
SL Cổ đông
75,11%
4
24,89%
287
0,02%
4
99,98%
287
99,89%
282
0,11%
9
0
0
100%
291

Ghi chú: Theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/05/2013
c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có
d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có
e) Các chứng khoán khác: không có
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III.
1.

Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc
Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2013,
trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, Công ty đã đạt được một số kết quả
nhất định, cụ thể qua các chỉ tiêu như sau:
 Hoàn thành cơ sở hạ tầng, các tiện ích, công viên dự án The BCR và dự án
67 nền Trường Thạnh 1.
 Đầu tư vốn cho công ty TNHH MTV The BCR để phát triển dịch vụ nhà
hàng, vui chơi giải trí, du lịch nghĩ dưỡng.
Tuy nhiên do tình hình khó khăn nên công ty chưa thực hiện được các công việc sau:
 Tình hình thị trường bất động sản năm 2012 tiếp tục trầm lắng và gặp
nhiều khó khăn do đó công ty chưa thực hiện triển khai xây dựng dự án
Long Phước, VIP25 và khu chung cư trong năm 2012. Còn các khu đất
khác như khu chung cư còn lại, khu Trung Tâm sinh hoạt cộng đồng, khu
Trung Tâm thương mại, khu nhà trẻ công ty chưa chuyển nhượng, hợp tác
hoặc cho thuê được theo như kế hoạch ban đầu.
 Chưa thực hiện được việc vay vốn 80 tỷ đồng (Tám mươi tỷ đồng) theo
Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2013.
 Công ty chưa thực hiện việc hủy niêm yết tự nguyện Cổ phiếu trên Sàn
Giao dịch chứng khoán Tp.HCM.
Tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính như sau (Đvt: triệu đồng)
STT
1
2
3
4
5
6
7
8

Chỉ tiêu
Doanh thu thuần
Giá vốn hàng bán
Doanh thu khác
Chi phí lãi vay
Chi phí hoạt động
Chi phí khác
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế

Kế hoạch 2013 Thực hiện 2013 Tỷ lệ thực hiện
156.500
7.682
4,91%
93.900
14.413
15,35%
14.547
50.000
38.928
77,86%
12.000
11.512
95,93%
994
600
(43.618)
-7269,67%
450
(43.618)
-9692,89%
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2. Tình hình tài chính
a) Tình hình tài sản
Chỉ tiêu

Năm 2012

A.Tài sản ngắn hạn
1. Tiền và các khoản tương đương tiền
2. Các khoản phải thu ngắn hạn
3. Hàng tồn kho
4. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản dài hạn
5. Nguyên giá tài sản cố định
6. Tài sản dài hạn khác
Tổng tài sản

Năm 2013

664.029
1.428
46.164
611.658
4.778
10.191
9.348
843
674.220

648.786
1.687
24.244
617.548
5.306
11.536
9.326
2.211
660.322

% tăng
giảm
-2,30%
18,14%
-47,48%
0,96%
11,05%
13,20%
-0,24%
162,28%
-2,06%

Tổng tài sản cuối kỳ giảm 2,06% so với đầu kỳ, tuy nhiên cơ cấu tài sản ngắn hạn
và dài hạn trong tổng tài sản có xu hướng không thay đổi, chiếm tỷ trọng lớn vẫn là tài
sản ngắn hạn. Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn chủ yếu là hàng tồn kho, đây là chi phí
đầu tư các dự án của công ty, do tình hình thị trường bất động sản gặp khó khăn nên
hiệu quả sử dụng tài sản hàng tồn kho không tốt, vòng quay hàng tồn kho chỉ đạt được
0,01 vòng trong năm 2013 dẫn đến kết quả kinh doanh không đạt như kỳ vọng.
b) Tình hình nợ phải trả
Chỉ tiêu

Năm 2012

Năm 2013

% tăng giảm

A. Nợ phải trả
538.937
568.657
5,51%
I. Nợ ngắn hạn
319.109
349.029
9,38%
II. Nợ dài hạn
219.828
219.628
-0,09%
B. Nguồn vốn chủ sở hữu
135.283
91.665
-32,24%
1. Vốn đầu tư
106.568
106.568
0,00%
2. Thặng dư vốn
61.762
61.762
0,00%
3. Lợi nhuận chưa phân phối
-34.487
-78.105
-126,48%
4. Các quỹ thuộc vốn
1.440
1.440
0,00%
Tổng nguồn vốn
674.220
660.322
-2,06%
Tỷ trọng nợ phải trả trên tổng nguồn vốn tăng cao hơn so với đầu năm, từ 79%
lên 86%, do trong kỳ lỗ phát sinh trong năm làm cho tỷ lệ nguồn vốn chủ sở hữu
giảm đáng kể, tổng nợ phải trả cũng tăng so với số đầu kỳ. Tuy nhiên, nợ phải trả
tăng cao chủ yếu là do Người mua trả tiền trước với tỷ trọng 57,88% nợ ngắn hạn,
khoản nợ này công ty không phải hoàn trả lại và sẽ giảm khi ghi nhận doanh thu.
Nợ dài hạn trong kỳ cũng giảm 0,09% do công ty đã hoàn trả một phần nợ vay dài
hạn.
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3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
Công ty thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại nhân sự các phòng, ban
để giảm chi phí do tình hình thị trường ngày càng khó khăn
4. Kế hoạch phát triển trong năm 2014
Dự đoán tình hình thị trường trong năm 2014 vẫn tiếp tục trầm lắng, chưa có dấu
hiệu khởi sắc cụ thể nhất là đối với lĩnh vực bất động sản. Nên kế hoạch của công
ty trong năm là:
 Tiếp tục cắt giảm chi phí quản lý – đầu tư.
 Đẩy mạnh công tác thu tiền khách hàng nhằm ổn định dòng tiền.
 Đẩy mạnh bán hết hàng tồn các dự án.
 Tiếp tục đầu tư hoạt động môi giới cho Sàn Giao dịch Bất động sản Nhà
Việt Nam.
 Chuyển nhượng, hợp tác hoặc cho thuê một phần hoặc toàn bộ khu
chung cư, Trung tâm thương mại, Nhà trẻ thuộc dự án The BCR.
 Xem xét đầu tư các dự án nhà ở xã hội nhằm hưởng ứng các chính sách
và các gói hỗ trợ của chính phủ.
 Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ của Công ty TNHH MTV The BCR
theo hướng phải có lãi, cũng nhằm góp phần trang trãi các chi phí tối
thiểu nói trên, các tiện ích và cảnh quan của dự án Trường Thạnh 1 và
The BCR sẽ là một điểm du lịch hấp dẫn của TP.HCM, là điểm nhấn tốt
đẹp cho các sản phẩm bất động sản của công ty, đồng thời gia tăng giá trị
bất động sản, thương hiệu, mở đường cho bán các sản phẩm sau này.
 Các chỉ tiêu tài chính:
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu
Kế hoạch 2014
Doanh thu
155.781
Giá vốn hàng bán
96.204
Chi phí lãi vay
44.000
Chi phí hoạt động
10.000
Lợi nhuận trước thuế
5.577
Lợi nhuận sau thuế
4.350

19

IV.
1.

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty
Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty
Năm 2013 là một năm nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp bất động sản
nói chung và Công ty CP Nhà Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, do đã có những bước
chuẩn bị từ trước cho giai đoạn khó khăn, trầm lắng kéo dài của nền kinh tế nên công
ty có thể từng bước khắc phục khó khăn.
Công ty phải liên tục rà soát, tái cấu trúc bộ máy, cơ cấu lại đầu tư, thận trọng
xem xét tiến độ thực hiện dự án. Để đối mặt với những khó khăn về chi phí hoạt động,
công ty thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại nhân sự các phòng, ban để
giảm chi phí do tình hình thị trường ngày càng khó khăn.
Công ty đã thực hiện tốt các cam kết với khách hàng về tiến độ dự án và chất
lượng sản phẩm, luôn đảm bảo quyền lợi khách hàng trong các thủ tục pháp lý.
Ngoài ra, do những khó khăn chung của nền kinh tế đã ảnh hưởng trực tiếp đến
tình hình tài chính của các khách hàng công ty, trong khi công ty đưa ra nhiều chính
sách khuyến khích, chiết khấu thanh toán nhanh nhưng nguồn thu tiền bán hàng từ dự
án BCR và dự án 67 nền Trường Thạnh 1 vẫn chậm, làm ảnh hưởng đến dòng tiền
hoạt động của công ty và công tác bàn giao nền để ghi nhận doanh thu không đạt kế
hoạch đề ra.
Năm 2013 chi phí lãi vay của Công ty CP Nhà Việt Nam tăng cao hơn kế hoạch
(chủ yếu do công ty thay đổi nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay để làm giảm bớt rủi ro
tiềm ẩn trong tương lai đối với các dự án chưa triển khai) làm cho lợi nhuận sau thuế
không đạt kế hoạch đề ra và thậm chí là bị lỗ.
2.

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty
Năm 2013 trong bối cảnh tình hình kinh tế suy thoái, thị trường bất động sản
trầm lắng....đã tạo nhiều áp lực cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc công ty.
Tuy nhiên, Ban Giám đốc cũng đã cố gắng thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng
quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh, phân tích đánh giá lại hiệu quả các dự án
đầu tư và công tác tổ chức nhân sự.
Căn cứ theo kế hoạch mà Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị đã
thông qua, Ban Giám đốc đã giao chỉ tiêu từng tháng cho các phòng, ban và hàng tuần
giám sát đánh giá thực hiện. Tuy nhiên do tình hình thị trường có quá nhiều khó khăn
nên Ban Giám Đốc chưa hoàn thành các chỉ tiêu về lợi nhuận.
Ngoài ra, Ban Giám đốc cũng đã đề ra nhiều biện pháp giám sát chi tiêu chặt
chẽ, tiết kiệm chi phí trong tình hình thị trường khó khăn bao gồm chi phí hoạt động
và chi phí đầu tư dự án.
3.

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam xây dựng chiến lược kinh doanh theo sát diễn
biến thị trường với các mục tiêu chủ yếu nhằm gia tăng giá trị cho cổ đông và khách
hàng như sau:
Lãnh đạo công ty vượt qua khó khăn thời khủng hoảng, nắm bắt kịp cơ hội mới
khi thị trường phục hồi, bằng cách cắt giảm tối đa mọi chi phí.
Tranh thủ tìm kiếm nguồn vốn mới, tìm kiếm dự án tốt để khi thị trường hồi
phục thì đầu tư và tạo được lãi cho công ty. Hợp tác chiến lược, liên doanh, liên kết
với các đối tác trong và ngoài nước về vốn, công nghệ và kinh nghiệm phát triển bất
động sản.
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V.
Quản trị công ty
1. Hội đồng quản trị
a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:
Trong năm 2013, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất chấp thuận đơn xin từ nhiệm
chức vụ thành viên HĐQT của Ông Trần Đức Khiêm.
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 đã bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 –
2018. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị như sau:
STT
1
2
3
4
5

Tên
Trần Văn Thành
Trần Thanh Phong
Quách Tuấn Hải
Nguyễn Quốc Ân
Đinh Quốc Phong

Chức danh
Chủ tịch
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên

Tỷ lệ sở hữu cp
có quyền biểu quyết
17,51%
0
2,60%
0
0

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có
c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:
Năm 2013 được xem là năm nhiều khó khăn đối với hoạt động kinh doanh của
công ty do ngành nghề kinh doanh của Công ty là bất động sản nên bị ảnh hưởng từ thị
trường bất động sản trầm lắng, đóng băng trong thời gian dài. Thêm vào đó, tình hình
kinh tế năm 2013 suy thoái trầm trọng nên bản thân Công ty phải tự cơ cấu, điều
chỉnh, tự vượt khó để tồn tại.
Trong năm 2013, HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình trong phạm vi, quyền
hạn quy định tại Điều lệ công ty, thể hiện cụ thể qua các nội dung như sau:
HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp để quyết định các chủ trương, chiến lược, giải pháp
đầu tư kinh doanh phù hợp với chủ trương chính sách của Nhà nước, cập nhật kịp thời
và phù hợp với tình hình hoạt động của công ty. Các quyết định được HĐQT thông
qua đều được HĐQT ủy nhiệm cho Ban Tổng Giám đốc công ty triển khai thực hiện
và báo cáo HĐQT. HĐQT vừa đề ra phương hướng nhiệm vụ, vừa giám sát hướng dẫn
Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý thực hiện công việc, kịp thời tham gia ý kiến
về kinh doanh, xây dựng, chi phí,…
Sau đây là nội dung chủ yếu của các Nghị quyết HĐQT đã ban hành thông qua các
phiên họp:
 Thực hiện Chương trình thúc đẩy khách hàng thanh toán sớm.
 Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc của Ông Trần
Đức Khiêm.
 Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc cho Ông Trần
Thanh Phong.
 Thông qua phương án đề nghị Ngân hàng NN&PTNT – Chi nhánh Nam Sài
Gòn điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lãi Hợp đồng tín dụng 6160LAV2009-00560 ngày
25/06/2009.
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d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:
không có
e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: không có
f) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản
trị công ty:
1. Ông TRẦN VĂN THÀNH
Chủ tịch HĐQT
2. Ông QUÁCH TUẤN HẢI
Thành viên
3. Ông NGUYỂN QUỐC ÂN
Thành viên
4. Ông TRẦN THANH PHONG Thành viên
2. Ban Kiểm soát
a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:
STT
1
2
3

Tên

Chức Danh

Phạm Thị Kim Dung
Phạm Minh Đức
Vũ Anh Quân

Trưởng ban
Thành viên
Thành viên

Tỷ lệ sở hữu cp
có quyền biểu quyết
0
0
0

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:
Căn cứ vào kết quả báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013, Ban kiểm soát
đã phối hợp với một số đơn vị phòng ban liên quan thực hiện việc kiểm tra giám sát
mọi hoạt động của công ty bao gồm:
Giám sát hoạt động công ty hàng quý và cả năm.
Kiểm kê quỹ: trong năm 2013 đã thực hiện kiểm kê định kỳ hàng tháng và thực
hiện kiểm kê quỹ đột xuất.
Kiểm kê tài sản cố định: phối hợp với phòng Kế toán và phòng Hành chính thực
hiện việc kiểm kê kiểm kê tài sản vào ngày 31/12/2013.
Thực hiện việc kiểm tra chứng từ kế toán thường xuyên và định kỳ.
Phối hợp với phòng Kế toán giám sát chặt chẽ các khoản chi phí đầu tư, mua sắm
tài sản. Thực hiện giám sát các quy trình hoạt động của công ty.
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám
đốc và Ban kiểm soát
a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:
Thù lao Hội đồng quản trị
25.000.000 đồng
Thù lao Ban Kiểm Soát
15.000.000 đồng
Lương Ban Giám Đốc
1.069.996.000 đồng
b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:
Stt

Người thực hiện
giao dịch

Quan
hệ với
cổ đông
nội bộ

Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ
Số cổ
Tỷ lệ
phiếu

Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ
Số cổ
Tỷ lệ
phiếu

Lý do tăng, giảm
(mua, bán, chuyển
đổi, thưởng...)
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c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:
Tên

Cổ đông nội
bộ

Số hợp đồng

Ngày

Nội dung

Giá trị
(đồng)

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:
Hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát tuân thủ theo
các quy định trong Điều lệ, Quy chế của Công ty.
Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo và Ban kiểm soát của Công ty sẽ thường xuyên
phối hợp, trao đổi thông tin và tổ chức nhóm họp nhanh chóng khi cần thiết để đưa ra
những quyết sách kịp thời trong công tác điều hành Công ty.
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VI.

Báo cáo tài chính
1. Ý kiến kiểm toán
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2. Báo cáo tài chính được kiểm toán
- Truy cập website www.housevietnam.com để xem chi tiết Báo cáo tài chính 2013
đã được kiểm toán.
- Đính kèm theo Báo cáo thường niên này là Báo cáo tài chính hợp nhất 2013 đã
được kiểm toán.
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Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty
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