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I. Tổng quan về FLC 

1. Thông tin khái quát 

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tập đoàn FLC 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102683813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/09/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 

28/01/2015. 

- Vốn điều lệ: 3.148.938.820.000 đồng 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 3.148.938.820.000 đồng 

- Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 

2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

- Số điện thoại: 04. 3771 1111 

- Số Fax: 04.3795 2888 

- Website: www.flc.vn 

- Mã cổ phiếu: FLC 

2. Quá trình hình thành và phát triển 

Quá trình hình thành và phát triển: 

Khởi đầu từ một doanh nghiệp nhỏ, sau gần 15 năm xây dựng và phát triển, được tổ 

chức theo nhiều loại hình doanh nghiệp và với các tên gọi khác nhau, đến năm 2010 trước 

nhu cầu mở rộng về quy mô, lĩnh vực hoạt động, tăng cường năng lực quản trị và nâng cao 

hiệu quả đầu tư, Công ty chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (ngày 22 

tháng 11 năm 2010), hoạt động theo mô hình công ty mẹ với nhiều công ty con, công ty liên 

kết; kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó tập trung vào các lĩnh vực chính là: phát 

triển các dự án bất động sản, đầu tư tài chính, cung ứng nguồn nhân lực quốc tế, đào tạo 

nghề, thương mại, du lịch và dịch vụ. 

Với hoạt động ban đầu là sàn giao dịch bất động sản, tư vấn đầu tư và tư vấn tài chính 

doanh nghiệp, FLC ngày nay đã phát triển thành một tập đoàn tư nhân lớn, hoạt động đa 

ngành, đa lĩnh vực với kinh doanh bất động sản là trọng tâm. Trong lĩnh vực bất động sản 

Tập đoàn FLC đầu tư vào rất nhiều phân khúc của thị trường như: bất động sản nhà ở và cho 

thuê (chung cư cao cấp, biệt thự, nhà liền kề, văn phòng, trung tâm thương mại), bất động 

sản nghỉ dưỡng (sân golf, khách sạn 5 sao, khu vui chơi giải trí và du lịch sinh thái) và bất 

động sản khu công nghiệp... Những năm trở lại đây, một số lĩnh vực kinh doanh khác của 

Tập đoàn cũng được mở rộng, phát triển với doanh thuvà lợi nhuận ổn định. Bên cạnh đó 

Tập đoàn cũng luôn chú trọng tìm kiếm các cơ hội kinh doanh, mở rộng đầu tư. 

Các sự kiện khác: 

 Tháng 10/2011, mười bảy triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC với mã cổ 

phiếu là FLC chính thức được giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

 Tháng 8/2012, tổ chức DAS -  Vương quốc Anh cấp chứng chỉ “hệ thống  quản lý chất 

lượng ISO 9001:2008” 
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 Tháng 8/2013, cổ phiếu FLC chính thức chuyển sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng 

khoán TP. HCM. 

 Tháng 4/2013 FLC đón nhận danh hiệu “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển” 

 Tháng 8/2013 FLC được vinh danh tại giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 

 Tháng 5/2014 khởi công dự án sân golf và khu nghỉ dưỡng quốc tế FLC Samson Golf 

Links tại Thanh Hóa với tổng mức đầu tư 5.500 tỷ đồng. 

 Tháng 7/2014 cổ phiếu FLC được đưa vào rổ cổ phiếu tính chỉ số VN30 

 Tháng 9/2014 ký thỏa thuận với UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện dự án BT xây 

dựng khu hành chính tập trung tỉnh Khánh Hòa. 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, kinh doanh thương mại dịch vụ, tư 

vấn doanh nghiệp, xuất khẩu lao động… 

- Địa bàn kinh doanh: Hà Nội, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Vĩnh Phúc…. 

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý  

- Cơ cấu bộ máy quản lý: 

 

Các công ty con, công ty liên kết: 

STT Tên công ty Địa bàn 

Lĩnh vực sản 

xuất kinh 

doanh chính 

Vốn điều lệ thực 

góp (đồng) 

Tỷ lệ 

sở hữu 

%) 
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Công ty con 

1 
Công ty TNHH MTV 

FLC Land 
Hà Nội 

Kinh doanh 

BĐS 
510,000,000,000 100,00 

2 
Công ty TNHH FLC 

Sam Sơn Golf & Resort 
Thanh Hóa 

 Dịch vụ du 

lịch, thể thao 
100,000,000,000 100,00 

3 

Công ty TNHH MTV 

Dịch Vụ Trực thăng và 

Du thuyền FLC 

Khánh Hòa 

 Dịch vụ vận 

tải, du lịch 100,000,000,000 100,00 

4 
Công ty TNHH ĐT và 

PT Vĩnh Phúc FLC 
Vĩnh Phúc 

 Xây dựng và 

kinh doanh 

BĐS 

100,000,000,000 100,00 

5 
Công ty TNHH ĐT và 

PT Địa ốc Khánh Hòa 
Khánh Hòa 

 Kinh doanh 

BĐS 
100,000,000,000 100,00 

6 
Công ty TNHH FLC 

Land Thanh Hóa 
Thanh Hóa 

 Xây dựng và 

kinh doanh 

BĐS 

100,000,000,000 99,80 

7 
Công ty CP Địa ốc Star 

Hà Nội 
Hà Nội 

 Kinh doanh 

BĐS 
120,000,000,000 99,00 

Công ty liên kết 

1 
Công ty CP Đầu tư Địa 

ốc Alaska 
Hà Nội 

Kinh doanh 

BĐS 

1000,000,000,000  29,7 

2 
Công ty CP FLC Golf & 

Resort 
Hà Nội 

Dịch vụ, thương 

mại 

160,000,000,000  49,38 

3 

Công ty TNHH Đầu tư 

và Quản lý toà nhà Ion 

Complex 

Hà Nội 

Xây dựng, kinh 

doanh BĐS 

200,000,000,000  49,00 

5. Định hướng phát triển 

Định hướng chiến lược phát triển của FLC là trở thành Tập đoàn bất động sản hàng 

đầu Việt Nam, từng bước vươn ra khu vực và thế giới. Hiện tại Công ty đang sở hữu một số 

dự án bất động sản lớn có tiềm năng phát triển và nằm ở những vị trí đắc địa tại Hà Nội và 

một số địa phương, ngoài ra FLC vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những dự án có triển vọng để 

đầu tư. 

6. Các rủi ro: 

Công ty đã xây dựng và triển khai một cách toàn diện có hệ thống chiến lược quản trị 

rủi ro nhằm nắm bắt các cơ hội, giảm thiểu tổn thất, tối ưu hóa lợi ích cổ đông, đối tác và 

cộng đồng.Trong hoạt động kinh doanh bất động sản, rủi ro về chính sách kinh tế vĩ mô, rủi 

ro về thị trường, rủi ro thanh khoản và rủi ro tăng giá nguyên vật liệu có ảnh hưởng khá lớn, 

ngoài ra những thay đổi về chính sách pháp luật liên quan đến việc đền bù giải phóng mặt 
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bằng và chính sách nhà ở của nhà nước cũng có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty. 

II. Tình hình hoạt động trong năm 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tổng doanh thu năm 2014 của công ty đạt 2.404.441.554.499 đồng, đạt 133,26% so 

với năm 2013, và đạt 68,7% so với kế hoạch. 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2014 đạt 454.024.204.707 đồng, đạt 331,28% 

so với năm 2013 và đạt 129,72% so với kế hoạch. 

Lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 355.852.742.574 đồng, đạt 358,83% so với năm 2013 

và đạt 406,69% so với kế hoạch đề ra. 

Sở dĩ công ty đạt các kết quả như trên là do: 

- Trong năm 2014 công ty đã thực hiện triệt để việc tái cơ cấu các khoản mục đầu tư, thu 

hồi các khoản đầu tư ít hiệu quả, tập trung nguồn lực cho các khoản đầu tư dài hạn mà 

công ty đã và đang triển khai. 

- Công ty tiếp tục duy trì ổn định doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động thương mại và 

dịch vụ do kết quả xây dựng chiến lược kinh doanh đúng đắn. 

- Thị trường bất động sản đã có những chuyển biến tích cực. 

- Quản lý hiệu quả các khoản chi phí giúp gia tăng lợi nhuận đạt được trong kỳ. 

2. Tổ chức và nhân sự  

a) Danh sách Ban điều hành:  

TT 
Thành viên  

Ban Điều hành 
Chức vụ 

Số lượng cổ phần sở hữu 

có quyền biểu quyết 

Tỷ lệ sở 

hữu  

1 Ông Doãn Văn Phương Tổng Giám đốc 1.114.400 0,36% 

2 Bà Hương Trần Kiều Dung 
Phó Tổng Giám đốc 

thường trực 20.800 0,006% 

3 Ông Đặng Tất Thắng Phó Tổng Giám đốc 0 0% 

4 Ông Đỗ Như Tuấn Phó Tổng Giám đốc 0 0% 

5 Ông Trần Thế Anh Phó Tổng Giám đốc 0 0% 

6 Ông Nguyễn Thiện Phú Phó Tổng Giám đốc 20.800 0,006% 

7 Bà Trần Thị My Lan Phó Tổng Giám đốc 
20.800 0,006% 

b) Những thay đổi trong ban điều hành:  
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T

T 

Thành viên 

Ban Điều hành 
Chức vụ 

Lý do 

 thay đổi 

Thời điểm thay 

đổi có hiệu lực 

1 Ông Nguyễn Văn Thanh Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm 07/02/2014 

2 Ông Trần Thế Anh Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm 04/06/2014 

3 Ông Nguyễn Văn Thanh Phó Tổng Giám đốc Miễn nhiệm 23/07/2014 

4 Ông Nguyễn Thiện Phú Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm 30/07/2014 

5 Ông Đặng Tất Thắng Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm 05/12/2014 

6 Ông Đỗ Như Tuấn Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm 05/12/2014 

c) Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động trong Công ty 

Trong năm 2014, để phục vụ nhu cầu phát triển cũng như mở rộng lĩnh vực kinh 

doanh, Tập đoàn đã tuyển dụng rất nhiều lao động trình độ cao ở tất cả các phòng, ban trong 

Công ty, nâng tổng số lao động hiện đang làm việc tại Tập đoàn là 317 người. Trình độ 

chuyên môn của người lao động tương đối cao (trên 75% là Đại học và sau Đại học). Thu 

nhập người lao động trung bình là 10 triệu đồng/tháng, các chế độ chính sách và đãi ngộ 

được đảm bảo.  

Tập đoàn luôn chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, bên cạnh việc tự tổ 

chức các chương trình đào tạo, huấn luyện bổ sung các kỹ năng cần thiết cho nhân viên, Tập 

đoàn đã cử cán bộ tham gia các khóa học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn tại các cơ sở đào 

tạo có uy tín. Cũng liên quan đến công tác nhân sự, năm 2014 đã ghi nhận những quyết tâm 

sắp xếp và đánh giá cán bộ, mạnh dạn luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ mới để phù hợp với 

từng giai đoạn phát triển và yêu cầu của từng đơn vị. 

 Đối với những cán bộ, nhân viên có thời gian làm việc ổn định, thường xuyên tại Tập 

đoàn, thực sự có nhu cầu về nhà ở, Tập đoàn cũng xây dựng chính sách ưu đãi mua nhà ở 

của các dự án bất động sản mà Tập đoàn đang triển khai. Đây được đánh giá là chính sách có 

ý nghĩa thiết thực, giải quyết nhu cầu về nhà ở cho cán bộ, nhân viên của Tập đoàn. 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

a) Các khoản đầu tư lớn 

Năm 2014 đánh dấu bước phát triển vượt bậc của Tập đoàn FLC trong lĩnh vực kinh 

doanh bất động sản với các loại hình đầu tư đa dạng: bất động sản nghỉ dưỡng, bất động sản 

nhà ở và bất động sản hạ tầng khu công nghiệp. 
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Đối với bất động sản nghỉ dưỡng: 

 

 

+  Tháng 05/2014, Tập đoàn FLC đã khởi công dự án sân golf và khu nghỉ dưỡng quốc tế 

FLC Sam Son Beach & Golf Resort với tổng vốn đầu tư hơn 5,500 tỷ đồng. Dự án này bao 

gồm sân golf 18 hố FLC Sam Son Golf Links có hệ thống hạ tầng đồng bộ tiêu chuẩn quốc tế 

với chiều dài ven biển lớn nhất Việt Nam hiện nay; 828 căn biệt thự nghỉ dưỡng ven biển 

FLC Residences, khu resort 5 sao Fusion Maia và khách sạn À la Carte 522 phòng, kết hợp 

khu vui chơi giải trí hiện đại. Sau khi hoàn thành, FLC Sam Son Beach & Golf Resort sẽ trở 

thành khu du lịch nghỉ dưỡng hấp dẫn bậc nhất khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Dự án 

đang được thi công 24/24h để kịp hoàn thành đưa vào khai thác tháng 05/2015, thời điểm 

đón hàng chục triệu lượt khách tham dự các sự kiện năm du lịch quốc gia 2015 tại Thanh 

Hoá.  

+  Tháng 09/2014, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có thông báo chính thức giao dự án BT xây 

dựng Trung tâm hành chính mới của tỉnh này cho Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư với tổng số 

vốn lên tới 7.000 tỷ đồng. Đổi lại, Tập đoàn FLC sẽ được giao quỹ đất tại Khu trung tâm đô 

thị - thương mại – dịch vụ - du lịch Nha Trang (sân bay Nha Trang cũ) và trụ sở các cơ quan 

hành chính của tỉnh đã có kế hoạch di chuyển vào Khu trung tâm hành chính mới tỉnh Khánh 

Hòa để thực hiện đầu tư xây dựng và khai thác kinh doanh. Với phương án đối ứng dự án 

như vậy, FLC sẽ được sở hữu thêm hàng loạt khu đất vàng đắc địa nhất tại thiên đường du 
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lịch biển Nha Trang. FLC đã tiến hành ký quỹ thực hiện hợp đồng BT, đã tổ chức thi tuyển 

và trao giải cho cuộc thi thiết kế quy hoạch Khu trung tâm hành chính mới tỉnh Khánh Hoà. 

 

Đối với bất động sản nhà ở: 

  
+  Tháng 06/2014, Tập đoàn đã mua lại 99% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu tư và 

quản lý tòa nhà ION Complex, theo đó qua đó đã tiếp nhận dự án xây dựng tòa nhà hỗn hợp 

39 tầng FLC Complex Tower tại 36 Phạm Hùng, dự kiến bàn giao 480 căn hộ vào quý 3 năm 

2016. 

+  Tháng 07/2014, Tập đoàn FLC đầu tư xây dựng tòa nhà hỗn hợp FLC Complex Thanh 

Hóa tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Đây là khu nhà ở cao cấp khép kín đồng bộ 

đầu tiên tại Thanh Hóa, tổng mức đầu tư hơn 1,200 tỷ đồng. 

+  Cuối năm 2014, FLC mua lại 99% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương 

mại Falcon Hà Đông, qua đó đã tiếp nhận dự án đầu tư xây dựng văn phòng và chung cư cao 

cấp 41 tầng The Lavender tại trung tâm quận Hà Đông (Dự án sau khi mua lại đã đổi tên 

thành FLC Star Tower). Dự án đang triển khai thi công và dự kiến bàn giao 235 căn hộ vào 

quý 4 năm 2016. 

Đối với bất động sản hạ tầng khu công nghiệp: 
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+  Tập đoàn FLC đang triển khai xây dựng Khu công nghiệp Tam Dương II, Vĩnh Phúc, 

diện tích 185 ha, quy mô vốn đầu tư hơn 1,300 tỷ đồng đang gấp rút hoàn tất giai đoạn giải 

phóng mặt bằng.  

+  Khu công nghiệp Hòn La II tại Quảng Trạch, Quảng Bình có tổng mức đầu tư 1,600 tỷ 

đồng và tổng diện tích 171,7 ha. 

+  Khu công nghiệp Chấn Hưng, Vĩnh Phúc diện tích 169 hecta, có tổng mức đầu tư 

1.100 tỷ đồng. 

Trong năm 2014, Tập đoàn tiếp tục tiến hành các hoạt động mua bán & sáp nhập nhằm 

tích lũy quỹ đất tại những vị trí đắc địa của thủ đô và các tỉnh lân cận để phát triển các dự án 

bất động sản trong những năm tiếp theo. 

b) Tóm tắt về hoạt động của các công ty con, công ty liên kết.  

Ngoại trừ công ty TNHH MTV FLC Land, các công ty con khác của tập đoàn đều mới 

hình thành hoặc thực hiện mua lại vào thời điểm cuối năm 2014, các công ty này đều mới bắt 

đầu hoạt động kinh doanh, kết quả kinh doanh của các công ty con này có ảnh hưởng không 

đáng kể đến kết quả kinh doanh hợp nhất của tập đoàn. Một số kết quả hoạt động và tình hình 

tài chính của Công ty TNHH MTV FLC Land (làm tròn) như sau: 

- Tổng doanh thu: 580 tỷ 

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 387 tỷ 

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 297 tỷ 

- Tổng tài sản: 924 tỷ 

- Vốn chủ sở hữu: 577 tỷ 

Các công ty con và công ty liên kết đều đang hoạt động có hiệu quả, tình hình tài chính ổn 

định, đảm bảo thực hiện tốt các hoạt động kinh doanh đề ra. 

4. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu Năm 2013   Năm 2014  % tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản     2,100,861,485,632   5,403,551,975,381  257 
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Doanh thu thuần     1,744,012,977,028   2,063,589,993,114  118 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh        140,468,255,685       482,615,770,470  344 

Lợi nhuận khác               (747,165,139)      (13,979,687,224) 1,871 

Lợi nhuận trước thuế        137,049,668,372       454,024,204,707  331 

Lợi nhuận sau thuế           99,170,036,035       355,852,742,574  359 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 5%   10%  
 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

Các chỉ tiêu Năm 2013   Năm 2014  Ghi chú 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán       

   Hệ số thanh toán ngắn hạn:                               1.39                             6.09    

TSLĐ/Nợ ngắn hạn       

   Hệ số thanh toán nhanh:       

TSLĐ - Hàng tồn kho                               1.26                             6.02    

Nợ ngắn hạn       

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn       

    Hệ số Nợ/Tổng tài sản                               0.40                             0.28    

    Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu                               0.66                             0.38    

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động       

    Vòng quay hàng tồn kho:                            33.90                           26.68    

Giá vốn hàng bán           

Hàng tồn kho bình quân       

   Doanh thu thuần/ Tổng tài sản                                0.83                             0.38    

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời       

    Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh 

thu  thuần
                              0.06                             0.17    

    Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ 

sở hữu 
                              0.08                             0.09    

   Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài 

sản
                              0.05                             0.07    

  Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần
                              0.08                             0.23    

 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu  

a) Cổ phần (tại ngày 31/12/2014):  

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 314.893.882 cổ phần 

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 314.893.882 cổ phần 

- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần 
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b) Cơ cấu cổ đông (3/9/2014): 

Danh mục 

Cổ đông trong nước Cổ đông nước ngoài Tổng 

Số lượng 

cổ phiếu 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lượng 

Cổ phiếu 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lượng 

Cổ phiếu 
Tỷ lệ (%) 

1.Cổ đông Nhà nước: 0 0 0 0 0 0 

2. Cổ đông nội bộ: 

(Hội đồng Quản trị, Ban 

Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế 

toán trưởng) 

31.886.240 10,13 0 0 31.886.240 10,13 

3. Cổ đông trong công ty: 

Cổ phiếu quỹ 

Cán bộ công nhân viên 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4. Cổ đông ngoài công ty: 

Cá nhân 

Tổ chức 

277.165.678 

273.663.036 

3.502.642 

89,78 

88,64 

1,13 

5.841.964 

769.226 

5.072.738 

1,89 

0,25 

1,64 

283.007.642 

274.432.262 

8.575.380 

91,67 

88,89 

2,78 

 

Danh mục 

Cổ đông trong nước Cổ đông nước ngoài Tổng 

Số lượng 

cổ phiếu 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lượng 

Cổ phiếu 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lượng 

Cổ phiếu 

Tỷ lệ 

(%) 

Cổ đông sáng lập 31.824.152 10,11 0 0 31.824.152 10,11 

Cổ đông sở hữu trên 5% cổ 

phiếu có quyền biểu quyết (*) 
31.673.040 10,06 0 0 31.673.040 10,06 

Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ 

phiếu có quyền biểu quyết 
228.098.877 72,43 5.841.964 1,86 233.940.841 74,29 

 (*) đã bao gồm những CĐSL là cổ đông lớn 

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

Thời gian Vốn điều lệ trước phát 

hành (đồng) 

Giá trị tăng 

(đồng) 

Hình thức phát hành 

Tháng 4/2014 771.800.000.000 771.800.000.000 Phát hành cho cổ đông hiện hữu 

Tháng 5/2014  800.000.000.000 Phát hành trái phiếu chuyển đổi 

Tháng 7/2014 1.543.600.000.000 61.738.820.000 Phát hành cổ phiếu trả cổ tức 

Tháng 7/2014 1.543.600.000.000 1.543.600.000.000 Phát hành cho cổ đông hiện hữu 

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không.  

e) Các chứng khoán khác: không.     

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
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-  Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch: Mặc dù điều kiện môi trường kinh doanh năm 

2014 chưa thực sự thuận lợi nhưng HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã tập trung chỉ đạo 

thường xuyên đội ngũ cán bộ nhân viên Tập đoàn vượt qua khó khăn trên tinh thần chủ động, 

sáng tạo, hoàn thành kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao phó.  

-  Về các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu: Năm 2014 đánh dấu bước 

phát triển vượt bậc của Tập đoàn FLC trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản với các loại 

hình đầu tư đa dạng: bất động sản nghỉ dưỡng, bất động sản nhà ở và bất động sản công 

nghiệp 

-  Về kinh doanh thương mại dịch vụ: Thương mại dịch vụ vẫn là lĩnh vực đem lại nguồn 

doanh thu ổn định cho Tập đoàn trong năm 2014 với tổng doanh thu từ bán hàng và cung cấp 

dịch vụ đạt mức gần 2.064 tỷ đồng.  

-  Về hoạt động đầu tư tài chính: năm qua FLC tiếp tục thực hiện tái cơ cấu danh mục 

đầu tư, thoái vốn tại các lĩnh vực ít hiệu quả và tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới trong các 

lĩnh vực phát triển bền vững như y tế, nông nghiệp  

2. Tình hình tài chính 

a)  Tình hình tài sản 

Chỉ tiêu Số cuối năm Số đầu năm Chênh lệch Tỷ lệ 

Tài sản 5.403.551.975.381 2.100.861.485.632 3.302.690.489.749 257,21% 

Tài sản ngắn hạn  3.589.787.525.097  987.621.072.712      

Tài sản dài hạn  1.813.764.450.284 1.113.240.412.920      

Nguồn vốn 5.403.551.975.381 2.100.861.485.632 3.302.690.489.749 257,21% 

Nợ phải trả  1.487.847.367.158     836.581.182.276  651.266.184.882 177,85% 

Nợ ngắn hạn 589.363.577.237 709.131.626.536  
  

Nợ dài hạn    898.483.789.921        127.449.555.740  
  

Vốn chủ sở hữu 3.914.585.266.018  1.258.176.265.738  2.656.409.000.280 311,13% 

Nguồn vốn khác 1.119.342.205            6.104.037.618      

 

Tổng tài sản của tập đoàn cuối năm so với đầu năm tăng 3.302.690.489.749 đồng, 

tương đương 257,21% là do trong năm, Tập đoàn đã hoàn thành việc phát hành tăng vốn cho 

các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 và 2014. 

Các khoản phải thu của tập đoàn cuối năm so với đầu năm tăng 590.593.344.788 đồng, 

tương đương 214,93%, các khoản phải thu đều được đánh giá là có khả năng thu hồi tốt, 

Công ty không có các khoản phải thu khó đòi. 

b) Tình hình nợ phải trả 

Nợ phải trả của tập đoàn cuối năm 2014 tăng 651.266.184.882 đồng, tương đương 177,85% 

chủ yếu là do công ty đã huy động vốn dài hạn bằng phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu 

chuyển đổi từ các nhà đầu tư có nhu cầu. Công ty đảm bảo khả năng trả nợ trong tương lai, 

không có nợ xấu phát sinh 
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IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 

Năm 2014 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới hồi phục chậm và không đồng đều 

giữa các nền kinh tế sau suy thoái toàn cầu. Ở trong nước, kinh tế vĩ mô diễn biến theo 

hướng tích cực. Tổng cầu của nền kinh tế tăng song hoạt động sản xuất kinh doanh của các 

doanh nghiệp còn khó khăn, tồn kho hàng hóa vẫn ở mức cao. Sức hấp thụ vốn của nền kinh 

tế còn yếu. Tình hình biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng phần nào đến động 

thái phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước 

năm vừa qua còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng nhờ sự đồng hành, chia sẻ của cổ đông, 

cùng với những sự chỉ đạo sát sao và giải pháp đúng đắn của Ban Lãnh đạo và sự đoàn kết 

của tập thể công nhân viên, Tập đoàn đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết 

ĐHĐCĐ thường niên 2014 đề ra, phát triển hàng loạt các dự án bất động sản quy mô lớn, 

đồng thời duy trì ổn định mảng kinh doanh thương mại dịch vụ và đầu tư tài chính. 

Năm 2014, được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã triển khai thực hiện và phát 

hành thành công cổ phiếu theo đúng phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại ĐHĐCĐ 

thường niên 2013. 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty 

  Ban Tổng Giám đốc dưới sự quản lý, chỉ đạo của HĐQT đã điều hành các hoạt động 

kinh doanh của Tập đoàn theo đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ do HĐQT đề ra phù 

hợp với pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Trong hoạt động điều hành, 

Ban Tổng Giám đốc đã thường xuyên báo cáo xin ý kiến của HĐQT, đồng thời tích cực, chủ 

động xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh hàng ngày, đảm bảo việc điều hành linh hoạt và hiệu 

quả.Dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã trực tiếp xây dựng và 

ban hành hoặc trình HĐQT ban hành các văn bản, quy trình, quy chế quản lý nội bộ góp 

phần kiện toàn mô hình tổ chức, nhân sự của Tập đoàn theo hướng gọn nhẹ, chất lượng và 

hiệu quả. 

 Năm 2014 Ban Tổng Giám đốc đã làm tốt công tác tổ chức thực hiện các mục tiêu đã 

đề ra, có nhiều giải pháp quyết liệt, năng động trong kinh doanh cũng như trong quản lý điều 

hành Tập đoàn. 

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

Thứ nhất, chủ động, tích cực tìm kiếm các thị trường, phát huy tối đa mọi nguồn lực để 

đầu tư phát triển kinh doanh, mang lại lợi nhuận và tạo nên thương hiệu cho Tập đoàn; tạo 

việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, tham gia thực hiện tốt các chính sách xã 

hội.  

Thứ hai, chủ động tìm kiếm các nguồn vốn trung và dài hạn để phục vụ hoạt động kinh 

doanh của Tập đoàn, tăng doanh thu lợi nhuận cho Tập đoàn. 

Thứ ba, tiếp tục tuyển dụng nhân sự có chất lượng cao, có trình độ chuyên môn phù 

hợp để triển khai các kế hoạch phát triển của Tập đoàn.  
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Thứ tư, thiết lập những nền tảng vững chắc để xây dựng Công ty thành một tập đoàn 

đa ngành, đa lĩnh vực, năng động, chuyên nghiệp và có tiềm lực tài chính vững mạnh. 

V. Quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị 

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

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 

Số lượng cổ phần sở 

hữu có quyền biểu 

quyết 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phần có quyền biểu 

quyết 

1 Ông Trịnh Văn Quyết Chủ tịch HĐQT 31.673.040 10,06% 

2 
Ông Doãn Văn 

Phương 

Thành viên HĐQT kiêm 

Tổng Giám đốc 1.114.400 0,36% 

3 
Bà Hương Trần Kiều 

Dung 

Thành viên HĐQT kiêm 

Phó Tổng Giám đốc 

thường trực 

20.800 0,006% 

4 Ông Lê Thành Vinh Thành viên HĐQT 31.200 0,009% 

5 Ông Lê Bá Nguyên Thành viên HĐQT độc lập  0 0% 

6 Ông Lưu Đức Quang Thành viên HĐQT độc lập  0 0% 

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa thành lập các tiểu ban.  

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

Trong năm 2014, HĐQT tiến hành một số cuộc họp về các vấn đề sau đây: 

- Hoạt động kinh doanh và đầu tư: thông qua các vấn đề liên quan đến thay đổi nội dung 

đăng ký kinh doanh và hoạt động của Chi nhánh Công ty; thành lập chi nhánh; công ty 

con, đầu tư góp vốn vào công ty liên kết… 

- Quan hệ cổ đông: Thông qua nội dung trả cổ tức năm 2014, thông qua hồ sơ chào bán 

cổ phiếu ra công chúng, chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư,… 

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ: Miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế Kế toán trưởng, miễn 

nhiệm và bổ nhiệm thêm Phó Tổng Giám đốc,… 

- Các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.  

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT còn thường xuyên giao ban công 

việc hàng tuần, hàng tháng để kiểm tra, đánh giá công việc của HĐQT và giám sát việc thực 

hiện của HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Các nghị quyết, quyết 

định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên, theo đúng định 

hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của doanh nghiệp 
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d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: thành viên 

HĐQT độc lập không điều hành đã tham gia tích cực vào việc kiểm tra, giám sát hoạt động 

điều hành sản xuất kinh doanh của Ban TGĐ cũng như phản biện và góp ý kiến đối với các 

kế hoạch kinh doanh – đầu tư do Ban TGĐ đệ trình. 

e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: các tiểu ban chưa được thành lập 

2. Ban Kiểm soát 

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

STT Thành viên BKS Chức vụ 

Số lượng sở hữu 

cổ phần có quyền 

biểu quyết 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phần có quyền biểu 

quyết (%) 

1 Ông Nguyễn Tiến Dũng Trưởng ban 5.200 0,002% 

2 Ông Lê Văn Sắc Thành viên 0 0% 

3 Bà Phạm Thị Hải Ninh Thành viên 
0 0% 

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: 

Ban Kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt 

nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều 

hành của Công ty. 

Trong năm 2014, Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc sau: 

- Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhằm 

mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ 

đông. 

- Tổ chức họp định kỳ và họp khi có công việc đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm 

vụ, chức năng được giao, luôn bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên tổng kết hoạt động sản xuất kinh 

doanh và chương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ. 

- Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho 

năm tài chính 2014. 

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý 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) Thù lao, các khoản lợi ích.  

Hội đồng quản trị 

STT Họ tên Chức danh Thù lao 

1 Trịnh Văn Quyết Chủ tịch 

              

60.000.000  
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2 Doãn Văn Phương Thành viên 

              

60.000.000  

3 Hương Trần Kiều Dung Thành viên 

              

60.000.000  

4 Lê Thành Vinh Thành viên 

              

60.000.000  

5 Lê Bá Nguyên Thành viên 

              

60.000.000  

6 Lưu Đức Quang Thành viên 

              

60.000.000  

Ban kiểm soát 

STT Họ tên Chức danh Thù lao 

1 Nguyễn Tiến Dũng Trưởng ban 

              

60.000.000  

2 Lê Văn Sắc Thành viên 

              

36.000.000  

3 Phạm Thị Hải Ninh Thành viên 

              

36.000.000  

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:  

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ 

TT 
Người thực hiện 

giao dịch 

Quan hệ với cổ đông 

nội bộ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu đầu 

kỳ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Lý do tăng, 

giảm (mua, bán, 

chuyển đổi, 

thưởng...) 

1 Trịnh Văn Quyết 
Cổ đông nội bộ (Chủ 

tịch HĐQT) 
7.763.000 

31.673.040 

Mua, nhận cổ tức 

bằng cổ phiếu 

2 Doãn Văn Phương 
Cổ đông nội bộ (Tổng 

Giám đốc) 
10.000 1.114.400 

Mua, nhận cổ tức 

bằng cổ phiếu 

3 Lê Thành Vinh 
Cổ đông nội bộ (Thành 

viên HĐQT) 
0 31.200 

Mua, nhận cổ tức 

bằng cổ phiếu 

4 Nguyễn Thiện Phú 
Cổ đông nội bộ (Phó 

Tổng Giám đốc) 
0 20.800 Mua, nhận cổ tức 

bằng cổ phiếu 

5 Trần Thị My Lan 
Cổ đông nội bộ (Phó 

Tổng Giám đốc) 
0 20.800 Mua, nhận cổ tức 

bằng cổ phiếu 

6 
Hương Trần Kiều 

Dung 

Cổ đông nội bộ (Phó 

Tổng Giám đốc) 
0 20.800 Mua, nhận cổ tức 

bằng cổ phiếu 
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Hợp đồng vay cá nhân ông Doãn Văn Phương không tính lãi: 50 tỷ đồng. 

VI. Báo cáo tài chính 

1. Ý kiến của Công ty TNHH kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K 

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC được 

lập ngày 09/02/2015 từ trang 07 đến trang 35, bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại 

ngày 31 tháng 12 năm 2014, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu 

chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài 

chính.  

Trách nhiệm của Ban Giám đốc  

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo 

cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp 

Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính 

hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để 

đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do 

gian lận hoặc nhầm lẫn. 

Trách nhiệm của Kiểm toán viên 

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả 

của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt 

Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức 

nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về 

việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không. 

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm 

toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa 

chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu 

trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, 

kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày 

báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp 

với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm 

soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các 

chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc 

cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính. 

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ 

và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi. 

Ý kiến của kiểm toán viên: 

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên 

các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại ngày 31 

tháng 12 năm 2014, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm 

tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp 
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Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính 

hợp nhất. 

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán (đính kèm) 
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cONc rY co pnAN r]4n no,rN rr,c 86o cdo cfia Ban T6ng Gi6m ttiic
TAng 5, tda nhd FLC Mark Tower, tludng LO Dri'c Tho,

Tir Li6m. HdNdi

BAo cAo cuA BAN rONc crAu o6c
Ban T6ng Ciam A5c C6ng ty C6 phAn Tip <lodn FLC trinh bdy b5o c6o cria minh vd b6o c6o tdi chinh
hgp nhAt cria C6ng ty cho p[m tii chinh k6t thirc ngiy 31 thh'tg12 nilm2014.

Khrii quit vd C6ng ty

TOn c6ng ry: cONc Ty c0 eHAN TAp EoAN FLc
Try sd: lAng 5, tQa nhd FLC Land Mark Tower, dudng L€ Dric Thg, phudng M! Dinh 2, qufl

Nam Tu'lriem, HdNQi

Di6n thoai: 04 3 771 l11l Fax: 04 3 724 5888

Vdn <tiAu lp: 3.i48.938,820,000 \rND

C6ng ty Cd phAn Tap dgdlr FLC duqc thdnh l{p tir ndm 2001. Vdi trdn 12 nim xAy dung vd ph6t trir5n,
C6ng ty ldn luot <tugc td Qhric theo nhi6u lo4i hinh oanh nghigp vd v6i ciic t€n ggi khric nhau. Vdo ndm
2010 h vqc ho4t dQng, tdng cudng nlng lqc quin tri vd n6ng cao
hiOu ty cd phAn T6p tlodn FLC, hoat etQng theo m6 hinl c6ng ty
m9v

C0ng ty cd phan TQp doaHr FLC h mQt doanh nghiQp kinh doanh cla ngdnh, da linh vyc, trong d6 tpp
trung vdo c6c lTnh vpc chiph ld: ph6t trii5n c6c dr,r 6n b6t ddng sdn, dAu tu tdi chfnh, khai th6c va ine Uien
kho5ng s6n vd thuong mai dich vU.

v6i
khu
man
tlQng sin c6 qui m6 l6n v{i t6ng mric dAu tu m5i d
Khu sAn golf - resoft - vqi choi gi6i tri cao c6p H
l6n t6i 260 ha, dr,r 6n FLC Green City (Vinh Tudng, Vinh Phric) v6i t6ng diqn tich 200 ha, du 6n Khu

ng diQn tich gAn 8 ha, dg 6n Khu td hg,p

Tud'ng, VTnh Ph[c) v6i t6ng di€n tfch 8
5n Bdt.dQng sin l6n ld Khu dd thi FLC Garden City

vi6n BQ Tu ph6p, dU 6n <tdu tu xdy dpg vd kinh
tai khu B tinh Vinh Phric v6i t6ng di6n tich gAn 400

ha.

Trong Quf 1 nirn 2014, Cdngty cl6 dugc UBND tinh Thanh Ho6 cdp giAy chr?ng nhan d6u tu cho 07 dg
5n: Du iin SamSon Golf Links, Dg 6n Khu dich vr,r cdng c6ng, Dg 6n FLC Resort SAm Scrn, DU 6n FLC
Villas - SAm So'n, Dp pn Ff-C Hotel - SAm Son, Dg 6n khu nhd 0 hdn hqp FLC, Du 6n Khu quAn thii
Vdn ho6 du lich tl6o cdn pOi. Ot5n nay,02 du 6n SamSon Golf Links vd FLC Complex Thanh Ho6 tld
khoi cdng vd dang trong qp6 trinh xdy drmg.

Cutii ndm 2014, C6ngty (a thuc hi€n mua lpi dg 6n FLC Star Tower, dg 6n hoan thdnh sE cung c6p cho
th! tnrdrrg khoing 400 cdn hQ chung cu cao c6p vd khu dlch vg t4i vi tri cl6c clia thuOc trung t-Am Qufn
Hd Ddng, Hd NQi.

Cic tlon v! thirnh vi6n crifl Cdng ty t4i ngiy l$p b6o c6o tii chinh hgp nh6t

C6ng ty con Dia chi

lI
1

I
\
t

lr

,-

Cdngty TNHH MTV FLC Land

C6ng ty TNHH FLC Sam Son Golf & Resort

C6ng ty TNHH MTV Dich Vp tryc th[ng vd

du thuy6n FLC

Tdng 5, tda nhd FLC Land Mark Tower, duong L6 Dric
Tho, phudng M! Dinh 2, qulnNam Tt Li6m, Hd N6i
FLC SamSon Golf Links, dudng Thanh Ni6n, x5 Quang
Cu, thi xd SAm Son, tinh Thanh H6a

SO O+ NgO QuyAn, Phuong Xuong HuAn, Thanh phO Nha

Trang, Tinl Khrlnh Hda



cONc Ty co pnAN $,r noAN rr,c
TAng 5, tda nhd FLC Land Mark Tower, dudng L6 Dric Thg,

B6o c6o cia Ban T0ng Gidm tl6c

Dinh am TirLi6m, HdNdi

SO 402 dudng MC Linh, phudng Khai Quang, TP Vfrrh
Y6n, tinh Vinh Phric.

S5 O+ NgO Quy€n, Phudng Xuong HuAn, Thdnh ptr6 Ntra
Trang, Tinh Khrinh Hda
FLC SarnSon Golf Links, duong Thanh Ni6n, xd Quing
Cu, thi xd SAm Son, tinh Thanh H6a
SO +tS duo'ng Quang Trung, phuong La Kh6, qufn Hd
D6ng, HdNQi

C6ng ty li6n doanh,liOn i<6t Dia chi

C6ng ty TNHH DT vd PT VTnh Phric FLC

C0ng ty TNFIH DT vd PT Dia 6c Khiinh Hoa

C6ng ty TNHH FLC Land Thanh H6a

Cdng ty CP Eia tic Star Hd NOi

C6ng ty CP FLC Golf & \esort

C6ng ty Cd ph6n DAu tu Dia 6c Alaska

C6ng ty TNHH DAu tu vd Quan l! tda nhd Ion
Complex

Chi nhdnh

Chi nh6nh tsi thdnh ph6 Hp Chi Minh

Chi nh6nh t?i tinh Thanh H6a

Chi nh5nh tai tinh Kh6nh Hda

TAng 5, tda nhd FLC Land Mark Tower, dudng L6 Dric
Tho, phudng M! Dinh 2, quQnNam Tir Li6m, Hd Ndi
Tdng 1, tda nhd Vi6t Uc, khu dd thi My Dinh 1, quAn

Nam Tir Li€m, HnNQi
56 36, cludng Pham Hing, phudng M! Dinh 2, quln
Nam TriLi€m, HdNQi

35 86 Nguy6n COng Tru, phudng Nguy6n Th6i Binh,
qufn 1, thdnh ph6 H6 Chi Minh
FLC SamSon Golf Links, cluong Thanh Ni6n, xd Quing
Cu, th! x5'SAm Son, tinh Thanh H6a
SO O+ NgO QuyAn, Phudng Xuong HuAn, Thdnh ptrO Nha
Trang, Tinh Kh6nh Hoa
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C6c sq kiQn quan trgng phit sinh trong vd sau kj' ho4t tlQng :

Thlrc hiQn Nghi quy tlOng cO 4, ngity 07 thing 04 n6m 2014, C}ngty rld chdo
b6n thdnh c6ng 771 phi6u (7 cho c6 <tOng hiQn hflu vd c6c c6 ttdng khSc. 56
luong c6 phi6u ph6t chinh th y6t UO sung ngdy 2910412014 vd rlugc chinh thfc
giao dlc lC 9ua C6ng ty t[ng thdnh 1.543,6
f! d6ng. y ti6p tr,rc ph6t hdnh phi6u cho c6c
c6 itdng di6u 16 ctra C6ng ty ,O r1i dOng len
thdnh 3. 148.93 8.820.000 dbng.

Ngiy 16 thdng}  ndm2014,Da truong dAu tu dg 6n "X6y dung vi
kinh doanh.hp tAng k! thu-d,t Khu , tinh Vinh phric', vd ph6i hanh trai
phi€u chuy€n d6i cho nhd tlAu tu t6lTTr-HDQT ngdy zsl03/20t4).

hi quytit so tolzor+nqQ-rDQT
chi vd danh srich nhi dAu tu dy
800.000 tr6i phii5u chuytin rtdi

Cdng ty cld thdnh lap Chi ph6nh Cdng ty C6 phAn T4p itodn FLC tai dia chi FLC SamSon Golf Links,
ctudng Thanh Ni6n, xl Qudng Cu, thi xd SAm Scrn, tinh Thanh Ho6 vd duo. c 56'K6 hoach vd D6u tu tinh
Thanh H6a c6p GiAy chripg nh4n cldng [i hoat dQng chi nh6nh sO OtOZOt:813-002 Dn dAu ngdy 06
th6ng 06 ndm2014.

COng ty cld thdnh lap Cdng ty TNHH FLC Land Thanh Ho5 tai clia chi FLC SamSon Golf Links, rluQng
Thanh.Ni€n, xd Quing Cul thi xd SAm Scrn, tinh Thanh Ho6 vd tlugc Sd K6 hoach vd Ddu tu tinh Thanh
H6a cdp GiAy chrlrng nl6n il6ng ky doanh nghiQp C6ng ty TNHH hai thdnh vi6n tr6'l€n sd 2802168603
ldn ilAu ngdy 19 th6ng 06 1em2014.
Thr,rc hi6n quy6t,dinh sO tSIqO-UDQT-FLC.nBdy 02 th6ng 06 ndm 2014 cria HQi tt6ng quin tri C0ng
ty, C6ng ty cl6 tii5n hdnh rnua lqi 99% vtln eli€u lQ cfra C6ng ty TNHH DAu tu vd Qunn t! toa nta ton



lomplex tt 6ng N5pyQn Vdn Manh v6i gi6,trf chuytin D6n ngdy 22fl2/20r4,
Cdng ty thuc hi6n chuy6n nhuo.ng lai 50% vdn tli6u lp cri vd euaniy tda nhd Ion

ty hiQn ttang s6' hi';rl 49% v6n di6u lQ cria C6ng ty

il6ng.

9u5 rg ty tfrpc hi6n chuy6n nhugng todn b0 phAnv6n g6p do Cdng ty nim gifr t4i TruongCao cho C6ng ty CP Li6n doanh Ddu tu Qu6c tti KLF v6i tOng gia ffi chuy'5n nhuqng lI
1 16,

Thr,rc hi6n Nghi qu1,61 
9u_+.]f0l 

diing qu6n trf C6ng ty nqdy 1910512014, C6ng ty dd thdnh hp C6ng ry
TNHH FLC Land Tlhanh H6a v6i s6 v6n di6u le 100 ti ddng, trong ct6, Cdng ty g6p 99,8 f d6ng.

fn149 trrQl Nglii qu5,i5t cri{ HQi <16ng qu6n tri C6ng F ngdy 07170/2014, C6ng ty 116 thdnh hp C6ng ry
TNHH DAu tu vd Ph5t tri6p vinh Phric FLC v6i s6 vdn cti6u lq h 100 rj d6ng. 

-

rnylniAl Nghi quyt5t cri4 HQi tl6ng qu6n tri C6ng.tf pgef. All0l20I4, C6ng ty rld thdnh lap C6ng ry
TNIIH Ddu tu vd Ph6t tri6p Dla 6c Kh6nh Hda v6i sri v5n diAu lQ 100 rj'ir6ng.

Thuc hi6n Nghi quy6t cfia HOi cl6ng qudn tri C6ng ty ngity.23/1012014, C6ng ty da thdnJr lfp C6ng ty
TNHH MTV Dich vu truc thdng vd du thuyiin FLC roi s6 v6n di€u l€ 200 fj'd6ng.

Thu cr! Hoi tt6ng qu6n triC6ng ty, C6ng ry da thdnh lflp Cdng ry TNHH FLC Sam
Son s6 J,6n <li6u lQ 100 fj'ddng.

Thuc hiQn Nghi qu 6 viQc thgc hiQn dAu tu vdo C6ng ty Cp Dia 0c
Star Hd NQi, c6ng cin c6c co dong tai C6ng ty Cp Dia 6c Star Hd
NQi vdi t6ng gi6 tri

fB thinh vi6n C6ng ty TNHH MQt thdnh vi6n FLC
6u lQ), ngiry 3111212074, Cdng ty TNru{ MQt thanh
vd bdn giao 05 tdng sdn vdn phdng thu6c tda nhd
s6n Newland Holdings ViQt Nam.

HQi tldng quin trivi Ban Tdng Gi6m tltic t4i ngny gp b6o c6o tiri chfnh hqp nh6t :

Hdi tl6ne quin tri

Ong Trinh Van Quyiit Chfi tich

Ong Dodn Vdn Phu'ong Thdnh vi6n

CONG TY Co PHAN
TAng 5, tda nlrd FLC La

Ong L6 Brl Nguy6n

Ong Luu Dri'c Quang

6ng L€ Thdnh Vinh

4r ooaN rr,c
Mark Tower, dudng Ld Dri'c Tho,

Tit Li€m. Hd Ndi

Thdnh vi6n

Thdnh vi6n

Thdnh vi6n

Tdng Gi6m d6c
nr ' -l rArl10 I onq ulam ooc

Ph6 T6ng Gi6m tl6c

Ph6 TOng Gi6m tliic

Ph6 T6ng Gi6m dOc
nr,-A -^rno rong glam ooc

B6o c6o cria Ban Tdng Gi6m d5c

i

l1

il

!
t

Bd Huong TrAn Ki4u Dung Thdnh vi6n

q

6ng Dodn Vdn Phu'o-ng

- I --.).Bd Huong Tr6n Ki€iu Dung

Bd TrAn Thi My Lan

Ong TrAn Th6 Anh

Ong Dang t6t tharLg

Ong D6 Nhu TuAn



B6o c6o cfia Ban T6ng Gi6m ttiic
ric Tho,

6ng Nguy6n Thi0n Phu
f ,.^[lem toan vlen

Ph6 T6ne Gi6m el6c

- T.D.K ld Cdng ty ki€m toan c6 ttri ning lyc du-o. c
lng Long - T.D.K bdy t6 nguyQn vgng tlugc ti6p tpc

ndm ti6p theo.

i vdi b6o c6o tAi chinh hgp nh6t

lfp b6o c6o tdi chinh
doanh vd tinh hinh luu
nh6t, Ban T6ng Gi6m

' Lua chon c6c chinftr srich k6 to6n thich hgp vd 5p dpng cdc chinh sSch ndy mQt c6ch nh6t qu6n;
. Dua ra c6c tl6nh gi6 vd du clo6n hqp ly vd thfln trgng;

' Ldp vA trinh bdy gdc b5o c5o tdi chinh h-o. p nh6t tr€n co sd tudn thri c5c chuAn muc kti to6n, ch6
tl6 k0 to6n vd c6c quy tlinh c6 li6n quan hiQn hdnh;

' Lflp c6c b6o c6o tpi chinh hgp nlAt dga tr6n co s6' hoat dQng kinh doanh li6n tr,rc. Cdng ty ti6p
tpc hoat d$ng vd tlirUc hiQn k6 hoach san xu6t kinh doanh cria minh trong ndm tdi chinh ti6p theo;

. C6c sO t 6 to6n <Iufc luu gi['de phin rinh tinh hinh tdi chfnh cria C6ng ty,.vlimric clQ trung thgc,
h-o. p lli taibatcil tildi cli6m ndo vd dim b6o ring b6o c6o tdi chinh hqp nhAt tuAn thir c6c quy <Iinh
hiQn hdnh cia Nh4 nu6c. D6ng thoi c6 trrich nhigm trong viQc bio etim an toirn tdi s6n cira Cdng
ty vi thr,rc hiQn cr6p biQn ph6p thich ho. p d6 ngdn chf,n, phSt hiQn c5c hdnh vi gian l{n vd c6c vi

. 
Pham kh6c; 

(c n[m tdi chinh nh6t, chirng t6i khing dinh
pinh bAt kj mQt d6n c5c thdng tin <lt clugc

r4]o c5o tdi chinh g cria C6ng ty cho ndm tdi
chinh ti6p theo.

Ban Tdng G tdi chinh hgp nh6t dd phin 6nh trung thgc vd ho.p lli
tinh hinh tdi 1 th6ng 72 nFtmz}l{,ket qu6 ho4t dQng kinh doanh
vd tinh hinh thirc cing ngdy, phir ho.p voi chuAn mUc, chti d9 k6
toSn ViQt Nam vd tudn thli c6c quy tlinh hign hdnh c6 li6n quan tl6n viQc lf,p vd hinh bdy bi{o c6o tdi
chinh hgp nhAt.

ll
I

I

/'



TY TNHH IfliM Tl|l[N Ui ONTI Cfi TNANG I[|NG . T.II.K
GLONG - T.D.K AUDITING AND VALUATION COMPANYTHA

Tru so chinh

Chi nfrtnh

Chi nl6nl
Cbi nnenl
Chi nhAnh

,S,q51.}_ydDv^kh:.nhe_gCICSCSrr-CAHN, -rel:(04),t4s00668 _Fu: (04)4450066e

)n nam
in I -TD
Ni".
g Son

phumgY€n Hd4 qu6n CAu ci6y, HdNQi
: C14, Quang Trung, phuong I I

HCM : 56 28 Ding TAt, qudn l, Tp. HCM
: 56 42 Tran Tdng. Tp Da Nang
: T6 2, kh6i 14, ducrng Bd TriQu

Iel: (08)3 589 7462 - Ia: (08)3 589 7464
Iel: (08)3 848 0763 - Fax r'oRl? 516 ?1e?- Tel: (08)3 848 0763

-Tal'/nsll\1K{l Pl
Fa. (08)3 s26'118'7

- Tel: (0s11)3 651 818 - Fu: (0s11)3 651 868
-TeI:(025)3718545 -Fax: (025)3716264

4q[ , + /BCI(r-

Kinh gfri:

Chring t6i da ki6m to6n
03/0312015 til trang 07
2014,86o c6o kdt quA

Ban T6ns Gi6m c16c Cdn
chinh ho.p nhdt cria Cdng
dlnh ph6p lf c6 li6n quan
so6t noi b0 md Ball T6ng
chinh hqp nhdt khdng c6

Trfch nhiQm cria Ki6m

BAO CAO KIEM TOAN DQC LAP
vi nAo cio tfii chhrh hgp nhdt ndm 2014 crta C6ng ty CO phdn TQp ctodn FLC

Hoi d

Cdng
g guin tri vi Ban Tdng Girlm tltic
Cd phin T$p tloin FLC

c6o tAi chinh he'p nh6t cfia C6lg ry C6 phAn Tfp <todn FLC dugc lfp ngdy
rung 37, bao gdm: Bdng c6n d6i ke toan hgp nhat Ai ngdy 31 th6ng 12 nbm

theo chuAn mgc k6 to6n, ch6 d0 kti to6n dganh nghiQp ViQt Nam vd c6c quy
r viQc.lflp vd trinh bdy b5o c6o tdi chfn r hgrp nh6t vi chiu tr6ch nhi-6m vC ki6m

^ _4., itratg37, bao gdm: Bdng cAn tt6i kC toan hgp i ngdy 31 th6ng 12 nbm
dQng kinh doanh hqp nhAt, B5o c6o luu chuy6n tiAn tQ hqp nhAt cho nbm tdi

chinh k€t thric cing ugdy B6n thuy6t rninh b6o c5o tdi chinh hqp nh6t .

Trdch nhiQm cia Ban T6 Gi6m d5c

).

,;l

,I

I
4

ty chiu tr6ch nhiQm vO vigc lip vd trinh bdy trung thyc vi hgp ly b6o c6o tdi

ii6m d5c x6c tflnh ld cin thitit <tO <l6m b6o cho vipc lflp vd trinh bdy b6o c6o tdi
A'

i s6t trgng ydu do gian lin ho4c nhdm ldn.

vlen

f *tdn cfiu ki6m tuin vi6nr

tl6 phin rinh trung tfuc vd hqp ly tr6n c6c khia c4nh
dodn FLC tni ngdy 31 th6ng l2ndm 2014, cflng nhu
ong nim tdi chinh k6t thfc ctrng ngdy, phir hgrp v6i
Nam vd cec quy dinh ph6p lf c6 li€n quan d€n viQc



I

Hd N|| ngdy 04 thdng 0
vi Dinh gi6 Thing Long - T.D.K

Tir Qulnh II4nh

SOigi6y chtmg nfun ki hanh

l4-045-lnghe HCm torin : 0313-

Nguy6n Trung Ki6n

SO gi6y chimg nhfn <t[ng ky hdnh

nghA kicm to6n : 1r2g-20t4-045-1

Ki6m todn vi6n



cdNc ry co pnAN rdr ooAN rr,c
TAng 5, tda nhd FLC Land Mark Tower, iludng L6 Dric Tho,

B6o c6o tii chinh hqp nhAt
Cho ndm tdi chfnh ktSt thric ngdy 3 llil20t4

Dinh 2, quAn Nam Tir Li6m. HdN

nAxc cAx DOr rn roAN Hgp NHAr
Tgi ngdy 31 thdng 12 ndm 2014

Don vi tlnh: WD

I

t
I
t

I

I

ll
'lil

\

Tdri sin ME
so

Thuy6t
minh Sd cui5i nlm Sd ddu nlm

2 J 4 5

A Tii sin ngin han 100 3.589.787.525.097 987.621.072.712
I Tiiin vd cdc klrodn tiin 110 v01 s63.8s9.148.r99 12.942.080.4ss
I I len l1l 286.3s9.148.199 12.442.080.4ss
2 C6c khoan tuong cfuplg ti6n tt2 277.500.000.000 500.000.000
il 9t:"1!:e*" y l* l!;i:!:!rn reir !'s! 120 v.02 r.745.545.987.900 349.962.677.900
I Ddu tu nsdn han t2r L7 45 .545 .987.900 349.962.677.900

ilI 9pr kh pltd! (!ytit:s-\n hgn 130 1.104.475.344.s00 513.881.999.512
I PhAi thu kli6ch hdng 131 444.823.0t9.406 428.964.496.957
2 T16 tru6'c cho neud'i b:ln t32 634.954.t86.866 57.537.900,404
5 138 v.03 25.t43.035.r02 27.525.805.863
6 Dg phdrrg phai tlru ngdn han kh6 ddi (*) 139 (444.897.074) (146.203.712)
U Hdng tin kho 140 43.286.057.749 92.083.462.034

1 Hdng t6n kho 141 v.04 43.286.057.749 92.083.462.034
V Tdi srtn hun klldc 1s0 132.620.986.949 18.750.852.811
1 c-l'-i pltilra tru-6-9- 11ga[ h?"1 151 v.05 4.s43.760.204 7.030.439.837
z Thu6 GTCT cluo-c kliAu tri' t52 23.333.787.879 2368.780.798
3 ThuO vd c6c ldroAn ph6i thu Nhd nudc 154 1.067.363
4 Tdi s6n ngln han khdc 158 v.06 104.743.438.866 9.350.564.813
B Tdi sin drii han 200 r.813.764.450.284 1.113.240.412.920
I C_ric _kh o dn p h ai Q y 1!gi h q!-.............. 210
II Tdi sdn ci It 220 605.411.176.103 269.071.863.899

Tdi sdn c6 dinh hfr'u hinh 221 v.07 36.r17.338.'140 127.455.828.529
- NguyAn gici 222 49.584.162.574 142.118.229.222
- Gid tri hao mdn lily k€ 223 0 3.466.82s.835) 04.662.400.693)

J TSCE v6 lrinh 227 v.08 103.368.390.933 91.ss0.455.390
- Nguy€n gid 228 10s.868.390.933 9 t.5 50.45 5,390
- Gid tr! hqo mdn liiylke () 229 o.s00.000.000)

4
-Qni 

pni xay il g1s c9- b-a11 09- dg-e- 230 v.09 465.925.446.431 50.065.s79.980
NI Bdt ctQng sin clAu tu 240 v.10 373.757.641.233 373.757.641.233

- Nguy€n gili 241 373.757.64 L2 33 373.757.64L233
- Gid tri hao mdn lily ke () 242

IV 250 v.I1 611.178.280.296 447.554.476.184
2 Ddu tu vdo c6ng ty lipn k6t, liCn doanh 252 460.r92.426.230 442.054.476.r84
J Ddu tu ddi han kh6c 258 150.98s.854.066 5.s00.000.000
V Tdi sdn ddi lrun khda 260 13.028.940.604 18.529.677.965
I _c-ninnitra j1u6-c aai hgl 261 v.t2 12.468.449.108 7.176.787.603
2 Tdi siri thu6 tlrr-r nh6p hodn lai 262 137.916.29s t0.944.950.362
aJ Tdi s6n ddi lran kh6c 268 v.13 422.57s.200 407.940.000
VI Lqi th| thto'ng mgi 269 v.t4 2r0.388.412,048 4,326.753.639

T6ng cQng tr\i sfln 270 5.403.551.975.381 2.100.861.485.632



SgIg I c,9::+) rAT D.ojr,N FLg . B6o c6o tdi chinh hsp nhAt
TAng 5, tda nhd FLC Land'i\4ark Tower, duong L0 Dr? The, Cho ndm tdi.hi"h k#;fi#'jil"ilzlitiq
phuong M! Dinh 2, qudnNarn Tir Li6m. Hd N6i

Don vi tinh: WD

Ngu6n viSn
ME

SO

Thuy6t
minh S5 cu5i nim Sii tlAu nnm

A Ng phii tri 300 1.487.847.367.158 836.58r.r82.276
I Nq_ngdn hgn 310 589.363.577.237 709.131.626.s36
1 Y-?YY-dLs-ng ?11 l 3 I v.l5 6.816.750.000 115.392.186.085
2 PhAi tri ngu'd'i b6n J 2 2rs.249.390.832 381.435.356',.623
J Nguoi mua trA ti6n tr1r6c

''''' -- t

aJ J 585.022.170 5.727 .78r.772
4 rny_e_yd 96c lhoel p$ajno.p N-hd ry6c

a
J 4 v.16 t38.106.629.670 80.318.000.88s

5 fttgilla 11su_oj $o d01g_ 3 5 3.033.949.r79 2.173.325.t73
6 Chi phf phii tr6 J 6 v'17 32.834.860.621 57.312.569.538
7 Phai tre n6i b6 aJ 7 r s.397.800

9
C5c khoAn ph6i trA pll6.i ndp ng[n hpn
khSc 319

v.18 192.173.090.585 65.681.939.980

11 .-a-yv-Il":l th1-6-1s2 phpc !<1 JZJ 548.486.380 1.090.466.480
il Nq ddi hou 330 898.483.789.921 127.449.555.740
aJ PhAi tri dii han kh6c aaa v.19 2.726.000.000 960.000.000
4 Vay vd no- ddi han aa AJJ+ v.20 847.399.100.000 s8.3t9.933.322
8 Doanh thu chu'a thuc hi6n 338 v.21 48.3s8.689.921 68.t69.622.418
B Ngudn v6n chir sri'hfru 400 3.914.585.266.018 t.258.176.265.738
I VOn cltil stt hti'u 410 v.22 3.914.s85.266.018 r.258.176.265.738

V6n il6u trL cira chir sd hftu 4ll 3.148.93 8.820.000
---i-"- --

771.800.000.000
2 T!r_a"g"g"du_ yon co plrdp 412 413.71r.378.437 413.961.378.437
7 Qu! <I6u ttL ph6t tri0n 4r7 6.415.289.973 6.41s.289.973
8 QgJ_du phdptajghigLr- 418 Lsr0.920.746 r.510.920.746
9 Qu! khrlc 1hr.r6c v6n ohir sd hfru 4t9 709.t06.912 709.106.912
10 Lei*l'g?n sal1[ut5 g[y"*p-I* nbii 420 343.299.749.9s0 63.779.569.670
u NsyQr!!tt:!t iuli 11y! fhtig 430
C t_qn igh curl c0 d6ng lhjeg g9 439 t.119.342.205 6.104.037.618

Tiirrg c6ng ngq6n v5n 440 5.403.551.975.381 2.100.861.485.632

B I\q cAN oOr rn roAN Hgp NHAr eirip rheo)
Tgi ngay 31 tttdng t2 ndm 2014

I
I
I

I

,/

i
I

\

Ldp, ngay 03 thdng 03 ndm 2015
K5 totn tru&ng

DINH THAI HIEP

TT Chi ti6u ME
SO

Thuy6t
minh Sii cuiii nlm 56 tIAu nim

I Ngo4it0 c6c loai (USD) 007 1 13,89 1.811,57

nco rrq NGUYEN r{cec



cONc ry co pnAN r DOAN F'LC
TAng 5, tda nhd FLC Land Mark Tower, dulng L6 Dric Thg,

MV Einh 2. oLr am Tri Li6m. Hd N6i

Ndm 2014

Ngudi lfp bi6u t<6 to6n trudng

B6o c6o tii chfnh hgp nh6t
Cho ndm tii chinh kr5t thric ngdy 3 Uttl20t4

nAo cAo r QUA HOAr DQNG KrNH DOANH HgP NnAr

tinh: WD

Nim trudc

1. Doanh thu bin hing
vu
2. C6c khoin giim tril
3. Doanh thu thuin vd
cip dich vg

S..Lqt nhuf,n gQp vO nn
cflp dich vu

6. Doanh thu hoat clQne

7. C\i phi tdi chinh

Trong d6: Chi phi ldi
8. Chi phi b6n hring

9. 
-Clti 

p_hi quAn ll, doanh

10. Lgi nhufn thuin til

I 1. Thu nh{p kirilc

12. Chi phi khirc

13. Lqi nhudn l<hhc

14. Phdn ldi, l6 tlorrg c0rr ty li€n kt5t, li6n

15. Tdng lo'i nhulin k6
(50:30+40+45)

n trudc thu6

16.-Chi-phf thLr6 TNDN hi

17. Chi phi tliu0 TNDN

rS:Lqi nt ui,r s:ru thud t nhfp doanh

Lqi ich cua c6 dong t:hiAu

\* it\.:,;'r c6 rt6ng C6ng

19.Lei co bin trOn c6 ohi

cung cfp dich

in hdrng vh cung

neng ve cun!

2.063.903.723.114 r.744.112.880.028

313.730.000

2.063.s89.993.1r4 r.7 44.012.977 .028

r .s98.r73 .492.s82r.80s.738.292.9r5

257.851.700.199

332.198.680.s86 60. r 03 .3 86. 1 53

46.686.425.316

$.,60.is2.803
4.593.249.648

s6.r54.935.3s0

482.61s.770.470

8.339.r50.799

27.823.380.176

19.122.010.356

3.580.082.624

34.07r.r52.r14
t itQng kinh

62.368.641

809.533.78022.318.838.023

(13.979.687 .224)

(14.6r I .878.s40)

454.024.204.707

(747.r6s.139)

(2.67 r.422.174)

r37.049.668.372

38.003.169.992

123.s31.6ss)

98.309.378.429

(r37.916.29s)

355.852.742.574

53.016.139

355.8s3.647.444 99.I17.019.896

LQp, ngdy 03 thdng 03 ndm 2015

T[P DOAN

DINH THAI HIDP



cONc ry c6 pnAt r
TAng 5, tda nhd FLC Lanc
phudne MV Dinh 2. oludn

\P DOAN FLc
Mark Tower, ducrng L6 Dric Tho,
tram Tri Li6m. Hd N6i

B6o c6o tdi chinh hqp nh6t
Cho ndm tdi chinh t6t ttuic ngiy 3 lll2l}0l4

O CAO LIIU CHUYEN TItN TE HqP NHAT
(Theo phuong phrip gidn fiAp)

Ndm 2014

Don vi tinh: WD

CI i ti6u ME
so

NIm nay NIm trufc

_I, Ly.y ghyyQn--!i6p fir_t ,+t tt-Q+e S\KP
!, L q! .r h kA. ry ! r#6,g- ltr u _e

1 454.024.204.707 137.049.668..372
2. Didu chinh cho ctic k can

- KhAu hao TSCD 2 r4.891.990.18s 9.714.983.536
": 

c--*-"- [L93"+ d.g.pho-1.g 5 320.693.362 (9s3J96.288)
": 

Lp"l l"Q g{r"gptr l-Qch rj g ho6i clo6i chua thUc hiOn 4

5

(4r7.25s\ 95 449 147
: Lpi,lQ tr hgsl dQs-d1 tu (326.0s7 .s73.092) (sr.623.s26.8s8)
; t--h1ph1 

le_t "yey 6 4s.920.s92.803 19.t22.010.356
3.Lqi nhuQn tir hogt iIQr
ir6_! n_p"n tnp"lpns

,kinh doanh trtdc thav
8 189.099.490.710 113.404.788.265

I ang_? glam 
_ga_g_ Kfioan rhar thu 9 (634.8s8.996.08 1 ) 294.922.4s5.t90

:,T4.tg* gla"m h?"gg_!6t l
- T[ng, gihmcilc kho6n

p-hd t 4 tnuQ lhy" nt'ep- p!

o

hait'a (kh6;s k6 iaiilt
i 16. p)

110
t^---*-
I rt
[-it-

48.797.404.28s

2.57r.766.361
[..-"(se,sit;s15,5i4).,

(29 .3s8.s02.073)

": l3lt"H sl?m-slrt plilt4 tloc (2.804.981.872\ (9.404.911.438)
-'l'i€n-rth;d

rhi€o tld n6o
l3
I4

(4r.609.400
97"4)

(20.176.907 .0s1\
g1,q-qe,ls0:ge"s,)
(10 672 s40 sr?)

- Ti6n thu kh6c tir hoat o. ng g6n xudt kinh doanh 15

I6
5.679.24r.289 2.562.989.199

- Ti6n chi kh6c tu'hoat ( Qng sin xudt kinh doanh (10.7 19.362.262\ (3.854.061 479\
Lwu chaydn tidn thaiin t
doanh

b hogt clQng sdn iiifi fion
20 (464.021.744.69s) 245.838.134.944

II, 
-L-u_u 

c-huy6n ti6n tt l o4t tlQng dAu tu
1. Ti6n chi mua sdm, xA

sin ddi han kh6c
dung TSCD vd c6c tdi

2I (44r .662.7 04 .3s9) (s0.s49.s 18.861)

2. Ti6n thu tir thanh lV. r

TS ddi h4n kh6c
huo.ng b5n TSCD vd c6c

22 120.198.578.386 0

3. 'l'i6n chi cho vay, mur
khric

c6c c6ng cu ng cria don vf
(2.r97 .804.320.000) (307 .s04.079,687)

4.'l'ren thu h6i cho vav.
<fon vi khSc

,6n lai c6c c6ng cu ng cria 1A 912.900.000.000 530.612.485.020

s, rigq ghi dgu Ly: e6-p_ yl n vdo don vi kh6c 25 ( r .097.400.000.000) (297.000.000.000
6. Ti6n thu h6i ddu tu s( p" y6"g yd-o- $"on yi kh6p 26 706.154.065.934
7. Ti6n thu l6i cho vav.

chia
0 tric vd lgi nhu4n dugc

27 19.694.948.030 43.540.420.390

Lw1g" g-ltuyQllt$n frrAf t b hgpJ il/ns itfu:Alg 30 (1.977.919.432.009) 900.693.138
r-I_I, 

-IrF:g-,qh"qy6"n- _!!-6n {ir o4t tlQng tdi chfnh
1.Ti6n thu tu phrit hdnh

chri sd hiiu

i--r-:4 r^ A ;o pnreu, nnan von gop cua a1
.)l 2.315.399.340.000

2. .lrcn chr tr6 von gop c
ptrjcg $ ptrLil 

-hgph

ro c5c CSH, mua lai c6 a^
0

3' T!g""q"11,a"Y n"gan h?$-qg hgn nhdn duoc 33 942.026.340.t30 2r9.96s.266.012
VA4. Ti6n chi trd no 34 (264.s67 .8s2.937) (34r.762.231.760)

5. Ii0n chi tra no thu€ td__ " ""-"t--"'
chinh 35 0 0

6. Co tuc, loi nhuan tl6 tr i cho chri s6'hfl'u 36 0 36.789.788.7 50]|

10
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c6Nc ry c6 pHAN r,
TAng 5, tda nhd FLC Land
phudne MV Dinh 2- ouAn I

BAO CA

,DOAN FLC
lark Tower, <luong L€ Dric Thg,
m Tri Li6m, HdNQi

86o crio tdi chinh hqp nh6t
Cho nlm tdi chinh rct thnc ngdy 3 tlt l}0t4

LIIU CHUYEN TIEN TE Hgp NHAT (ti6p theo)
(Theo phrong phdp gidn fiAp)

Ndm 2014

Don vi tinh: WD

ch ti6u Mfl
so

Nim nay Nim trudc

Lnu chuyAn fiAn thudn tt " hogt ilQng tdi clt{nh 40 2.992.857.827.193 (1s8.s86.7s4.498)
Luu chuy6n tiin thuAn rong k) (50:20+30+40) 50 550.916.650.489 6.350.687.308
Tiijn vi tudng rtuong ti6 r ttf,u kj 60 12.942.080.4ss 6.591.266.338
Anh hu0ng cria thay ddi

$"o?-it_9

tj ei hoSi tto6i quy tt6i
61 4r7.255 t26.810

Ti6n vd tuonq ttuone tid r cu6i lrj' (70:50+60+61 70 563.859.148.199 t2.942.080.455

K6 todn tru&ng

DINH TTTAT HIEP

LQp, ngdy 03 thdng 03 ndm 2015

ll

)f

I
l

I
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l



C6ng ty C6 ph6n Tep a
kinh doanh l6n 0l so 0l

FLC (sau ddy vit5t t6t ld "c6ng ty") ho4t rl6ng theo Gi6y chung nhan d6ng kf
33961 ngity 17 thhng 03 5m 2008, thay il6i lAn thil 20 ngiry o4 *ang t t nam

I. Hinh thrbc sd hiru

2014.

Trg sd chinh : TAng 5,

Nam Tir
nhd FLC Land Mark Tower. tludng LO Dr?c Thg, phuong M! Dinh 2, quidn

i6m, thdnh ptrO UaNgi.

VOn didu lO : 3.148.9 .820.000 vND (Ba nghin mdt trdm b6n muoi tam fj'chin trbm ba muoi t6m tri6u
t6m trdm hai muoi nghin

Chi nhdnh tqi thanh ph(;

Dia chi : 86 Ngu Cdng Trri, phudng Nguy6n Th6i Binh, qufln l, thdnh ph6 ttO Cni Vintr
Md s6 CN: 0102683

Chi nhdnh tqi tinh Thanh

13-001

CONc TY co PHAN dr ooAn rr,c
Tdng 5, tda nhd FLC
phulng MV Dinh 2. ,

L D{c ili6m hopt

Dia chi : FLC Sa

Md sO CN : 0102683

Chi nhdnh tqi tinh Khdnh

Dia chi :

Mark Tower, rluong LO Dric Tho,
Nam Tri Li6m. HdN6i

MINH BAO CAO TAI CHiNH HgP NHAT
Ndm 2014

cfia doanh nghiQp

Golf Links, cluong Thanh Ni6n, xd Qudng Cu, thj x6 SAm Son, Thanh Ho6

C6ng ty

86o c6o tdi chinh hgp nh6t
Cho ndm tdi chfnh ktlt thric ngity 3ttI)tZOt+

04 NgO 0n, Phudng Xucrng Hudn, Thdnh ph6 Nha Trang, Tinh Kh6nh Hda

Md s6 CN : 01026838 3-003

T6ng sti cdng ty con t4i n

^ASO cOng ty con hgp nhdt :

h-q p nhdt: 07 C6ng ty

Danh sSch c6c nh6t:

TGn c6ng ty lQ phAn
Ngdnh nghd chinh

r2-06-12 100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

inh doanlr BDS

Dich vu du lich, thO thao

Dich vu vQnthi, du lich

Xdy dgng vd kinh doanh

Kinh doanh BDS

Xdy dgng vd kinh doanh

Kinh doanh BDS

Scm Golf &
g ty TNHH

ich Vp.Tryc thdng
thuy6n FLC

ng ty TNFIH DT
Vinh Phirc FLC

ty TNIIH DT
Dia 6c Kh6nh

g ty TNHH FLC
nd Thanh H6a

6ng ty CP Dia

25-II-t4

06-rt-14

06-1 1-14

I l-1 1-14

79-06-r4

Tnh Phric

h6nh Hda

100,00

100,00

100,00

l8-t2-14

t2



cONc ry c0 pnAN fdr ooAN nr,c Bho chotdi chinh hsp nh6t
c Ths, Cho n[m tdi chinh k6t thric ngdy 3 ttI)tZOt+

2. Linh vltc kinh doanh

Sdn xu6t, Thuong mai, Dich vp vd X6y dgng.

3. Ngdnh ngni mnn doaryh:

li6n quan ct6n m6y vi tinh ; Sria chDa thitit b! li€n
thi6t bi rti6n; Xu6t b6n phAn m6m (trt ho4t ilQng

ng hfru hinh kh6c ; B6n 16 m6y vi tinh, thit5t bi ngoai
g chuy6n doanh; B6n bu6n mfy m6c, thi6t bi vd phg

tung mriy khdc ; B5n bu6tr m6y m6c, thi6t bi y t6, vdn phdng, d6t, may, da gidy, di6n, v6t liQu i1i6n (m6y

hu)nh; {o4t ttQng vi6n tf6ng ho4t dQng 6c c6 tham quydn cho
ph6p) ; Lhp dlthQ th6ng dipn ; 6y m6c, thi tu; Bdn bu6n vAt li6u,
thict bi llp diatkh6c trong xdy €t: Bdn bu 96 so ch€, ,;;;;;;

nhu: ctit, sdi, giiiy ddn

€ xi, d6 sav€ sinh khdc,
6n 16 dd ngfr kim, son, k

chuyOn doanh; Khai thdc d6, c6t, s6i, d6t set; S6n xu
quf; Rdn, dflp, 6p vd c6n kim loai; luyQn bQt kim loa
phdn vdo ddu, chi tit5t: S6n xu6t c,ic dQng co (tru
t6ml6trong clQng co; Sin xu6t dAy c6p kim lo4i,
lo4i c6ch di6n ho[c kh6ng cSch di6n; Hoat cl6ng viSn thdng khdng d6y (Chi hoat d6'g sau khi duo-c co
quan nhd nu6c c6 thAm quydn cho phdp); Hopt clQng dich vu liCn quan clt5n c6c cuQc ggi; 

"San 
*uAt -aV.O"vd thi6t bi vin phdng (trir m5y vi tinh vd thir5t bi nloai vi cria m6y vi tinh); Khai th6c khor{ng rroa cir6t va

kho6ng phan b6n; SAn dung ti'd5t set; B6n php ting vd cric bd phpn php tro cria m0 t6, xe
m6y;Bhn 16 d6 diQn gi t, bdn, gh6 vd ao n0iin6t tuong tu, ddn vd b9 ddn diQn, d6 dring'gia
tlinh kh6ccungctiy iT:::::;,^;::,W
Cung ciip ket niii gitra khdch hdng
hicu vd vQn hdnh, nhr truy cQp Internet quay sti (diat-up); cung cdp dkh iu
th6ng hi€n c6 nht VOIP (di€n thoai Internet); (Chi hoqt dQng sau khi duqc c6 quan Nhd nudc c6 thiim
quyin cho phdp); S6n xu6t thi6t bi vd dung cu quang hgc; SAn xu6t san pn'a- aign io aan aong, S6n xuft
m6y nOng nghiQp vd lAm nghipp; Khai th5c quing kim loai quy hit5m; Hoat d6ng dich vp fr5 trq khai th6c
m6 vd quing kh6c, chi ti6t: Them dd qudng theo phuong ph6p th6ng lQ vd l5y *5i qu6ng, quun ,6, dla ch6t
tpi noi thdm dd; XAy dpg nhd c6c loai; Ph5 dd; ChuAn bf mat bing; Hodn thi6n c6ng trinh xdy dmg; Hoat
cl6ng cria cdc trung tdm, dai ly tu v6n, gi6i thiQu vd m6i gi6i lao rlQng, viQc ldm; Cung img lao dQng t4m
thoi; Cung ring vd quan lf nguon lao cl^6ng; Gi5o duc ngh6 nghi6p; San xu6t san phAm chiu tt'a; san xu6t
sin phAm kh6c tri-g5; Sin xu6t s6n phAm tri tre, nfa, gray' nh,a,., ii,a
nhdn, bao bi tir gi6y vd bia; Sin xu6t bao bi bing g5; S 6ia chua ducyc
phdn vdo tfAu; SAn xu6t san phAm dAu m6 tinh ch6; S f.i- f"ai tni"
kh6ng chria s6t; Khai th6c quAng s6t; Khai thirc vdthu gom than non; Khai th6c vd thu gom than cimg;
Dich vu nhd hdng, qu6n dn, hdng [n udng, nhd hang voi c6c dich vu dn u5ng luu ctQng; Dich vp kh6ch san,
dich vu luu trf ngin ngdy, nhd nghi kinh doanh dich vu luu tru ng6n ngdy [.hong Lu['gor r.r"r, J"""r, ,,i

dm tu v6n ph6p luAt, tdi chinh); Brln
iet ti va linh kiQn di6n tu, vi6n th6ng
vd phAn mAm; B6n bu6n sft, th6p vd

co: O t6 chd khrich loai tr€n 12 chd ng6i, 6 t6 vfn
13
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C6nC Ty CO prrAN rldn ooArv nrc B6o cr{o tdi chfnh hgp nh6t
c Tho, Cho n[m tdi chinh k6t thric ngdy 3llIZlZ0l4

Kinh doanh b6t dQng s6n; Dich vu qu6ng ciio;
miry tinhvd quin trf h6 th5ng m6y virinh; Lip
h vu ct6u gi|bdt d6ng s6n (chi ho4t cl6ng theo

); Dich vs tu v6n b6t dQng sAn; Dfch vp qu6n ly b6t
i;Dai ly, m6i gi6i (kh6ng bao g6m m6i gi6i chring
c6 y6u t6 nu6'c ngodi); Ldp dU dn, qu6n ly du 6n c5c

c6ng trinh: giao th6ng, d6n dqng, c6ng nghi€p, thriy loi, <Ii6n (chi hoat cl6ng khi <l6p ring rlfi di6u ki6n n6ng
lUc vO quan ly du r{n xAy flpg theo quy elinh phrlp luat); Vfln t6i hang h6a-bang doong bO; X6y dung c6ng
trinh giao th6ng, cdng nghi6p, thfry lcri, di6n, ha tAng k! thuflt etd thi; Xu6t nh{p khAu cric mdt hdng c6ng ty
kinh doanh (Doanh nghidp chi hoat tlQng xdy dung cdng trinh khi d6p ring dir diAu kiQn ndng luc theo quy
ctinh cria ph6p luft).

II. K] k6 toin, rtcn vi ti$in tQ sfr dgng trong k6 to6n:

- b) kt5 to6n n[m cira C6ng ty Uit eAu tir ngdy 0l/01 vd tt5t thric vdo ngdy 3IlI2hingnam.
- Don vi ti6n t6 sri dung trong ghi ch6p kr5 torin ld d6ng ViQt Nam (VND)

III. ChuAn mqc vir ChO.IO k6 to:in rip dgng

ChO .IO kd ntin tip dlrng:

c6ng ty 6p dpng Ch6 ds kti to6n doanh nghiQp ban hdnh theo euytit dinh s5 r5t2006leD-BTC nedy
tu vA viQc hu6ng d6n, sria AOi, UO sung Ch6 e9 t<ti toan Aolni,
mgc kd to6n ViQt Nam, c6c th6ng tu h-u6.ng d6n, sfta d6i, b6 sung
hinh ban hdnh c6 hi6u luc tl6n thoi di6m k6t thric ni6n tl6 ki5 torin

lfp b6o crio tai chinh n[m.

Tuydn b6 vd viQc tuAn thfi chudn myc kif ndn vd chd tQ kd todn

Cdng ty i15 6p dung c5c chuAn myc k6 to6n Vi6t Nam vd cfuc vdnbAn hu6ng d6n chuAn muc do Nhd nu6c
dd ban hdnh. C5c brlo c6o tdi chinh ctuqc l$p vd trinh bdy theo <iling moi quy dfnh cta timg chuAn muc,
thdng tu hu6ng dAn thuc hi6n chuAn muc viir it'rc oO t<t5 toan hi6n hdnhtang ap iung
Ifinh thrbc sO ki! ntin dp dgrng

C6ng ty 6p dpng hinh thric s6 k6 torln: Tr6n mdy vi tinh.

IV. Cdc chinh sich k5 toi{n 6p dgng

1. Ccr sO hgp nhAt b6o c6o tdri chinh

C6ng ty con:

so6t tdn tai khi C6ng ty me c6 quydn chi ph6i c6c
loi ich kinh td tir c6c ho4t dQng ndy. Cdc 86o c6o
c5o tdi chinh hqp nn6t tu ngdy bit diu ki6m soSt

Cdng ty li6n k6t:

tv con hav
a cac quyer
6 mit ki€m

ket d6) kh6ng duoc ghi nhAn.

t4



coNc ry cO pnAN rdr ooAN nr,c
TAng 5, tda nhd FLC Land Mark Tower. dr

B5o c6o tdri chinh hqp nhdt
Cho ndm tdi chinh t<6t ttuic ngdy 3 tti2tZOrug LC Dfc Thg,

Lqi th6 n"fg m.4i trdn^!6o c6o tdi chinh hvry d phAn php trQi gita mric giit phihqp nh6t kinh doanh
so vor phan l0l rch cua uQnS, ! trone.t^O"g gt-1 l1f cria tdi sin, cdng no vd cdng ng ti€m tdng cria c6ngy:ii taingdv thsc.hiQn nghiQp 4r-dAuir;. Ifor th€ thucrng mai duoc coi ld mQt r"ai ii ra" "u'i,"nli#tmn Khau hao theo phuong phrip dudng thdng tr6n thdi gian hflu dpng u6c tinh cria lo-i th6 kinh doanh <16 id
10 ndm.

k6t rlugc tinh vdo gi6 tri ghi 96 cria c6ng ty li6n kt5t.
6c co s6' kinh doanh d6ng ki6m so6t du:gc trinh bdy

6p v6n li6n doanh, gih tri cdn l4i cria khoAn lqi th6
i/16 do nghiOp vp nhugng b6n c6ng ty tuong ring.

Cic giao dich b! lo4i trir khi hqp nh6t:

C6c s6 du n6i b6 vA cdng nq ph6i thu, phii trp nQi b6; todn b6 thu nhfp, chi phi vd cric kho6n ldi, l5 chua
thuc hiQn phSt sinh tu c6c [iao dich nOi b0 <lu{c loai ra khi lflp bdo c6o tai cninn hqp nh6t.

Th6ng tin chi tiait v6 c6c c6ng ty con , c6ng p li6n k6t cria c6ng ry t4i ngiy 31 th6ng 12 nlm 2014 nhu
sau

uon Dinh

Loi th6 thucrng mpi:

C6ns tv con:

Cdne tv li6n k6t:

Nam TriLi6m. Hd I

;
)
I.I

il

I
J
(

STT TGn cdng ty N oi thdrnh
l4p

Tf lQ phfln
s& hfru (%) Nginh ngh6 chinh

I
JOng ty TNHI{ MTV
rLC Land 12-06-12 ra N6i 100,00 100,00 Kinh doanh BDS

2
)6ng ty TNHH FLC
lam Son Golf & Resort

2s-II-r4 Th anh H6a 100,00 100,00 Dich vu du lich, thti thao

aJ

)dng ty TNHH MTV
)ich Vu Truc thdng vd

)s !h1y911[rc-
06-11-14

06-1 1-14

1 1-1 1-14

Kh 6nh Hda 100,00 100,00 Dich vu vdntii, du lich

4
)6ng ty TNFIH DT vd
iT Vinh Phric FLC Vi rh Phric 100,00 100,00

Xdy dpng vd kinh doanh
BES

5
)6ng ty TNHH DT r1d

T Dia 6c Kh5nh Hda Kh 6nh Hda 100,00 100,00 Kinh doanh BDS

6
)6ng ty TNHH FLC
,and Thanh H6a 19-06-t4 fh: nh H6a 99,90 99,90

XAy dung vd kinh doanh
]DS

7
:6ng ty CP Dia 6c Star
rd N6i l8-12-14 re N0i 99,00 99,00 Kinh doanh BDS

STT T6n c6ng ty
V6n chri s6
hiiu (triQu

ttdng)

If lQ phen
sfr hfru

(%)
Ngdnh ngh6 chinh

I iOng ty CP Ddu tu Dia
)c Alaska r.000.000 ol 29,7yo 29,7yo inh doanh BDS

2
J6ng ty CP FLC Gdlf
9c Resort 160.000 49,39% 49,4% ich vp, thuong mai



CONG Ty cO pHAN rdn ooAu rr,c B 6o cftotii chfnh hgp nh6t
c Ths, Cho n[m tdi chinh tt5t ttuic ngdy 3 \ll)l}0l4

ry TNmr tu
Quin ly tod nhd Ion 200.000 d Noi 49,00yo 49,00%o dgng, kinh doanh BDS

CX

2. Nguy6n tic ghi nhin cdc khoin tidn vi cric khor{n tuong ttuong tidn
NguyAn ilic ghi nhfin ctic khodn tiin

uy ddi ra uc tt5
i6p vp. T sinh
h to6n ng hopt

Tai thoi di6m cut5i ndm tdi chfnh c6c khoin r,nuc ti6n c6 gdc ngoai t6 du-o. c quy tldi theo tS, gi6 mua cta
ngdn hdng giao dich- ,9lltl,te.n tl sia tn_uc tc $tat sinh lc! va ctrenn iC"n t'i [ii ao ai"n gililt;; ;;;
kho6n muc ti6n tQ t?i thd'i iti6m cu6i nlm duo-c ktit chuy6n vdo doanh thu hodc chi phf tdi chinh trong kj,.
Nguyhn tic ghi nhQn cdc khodn twong rtwong tiin
C6c khoAn tucrng tlucmg ti6n ld cric khoin cIAu tu ngdn h4n kh6ng q.u6 3 thring c6 kh6 ndng chuy6n eoi a6
ddng thdnh ti6n vd kh6ng c6 nhi6u nii ro trong cnulcn obi tnantit;-an k6 t) Gt;;a kho6n ttALr tu it6 tai
thryi dii5m b6o c5o.

3. Nguy6n tic ghi nhfn hing tdn kho

Gi6 s6c cria hiins tdn kho mua ngodi bao g6m gi6 mua, c5c lo4i thu6 kh6ng clugc hodn lai, chi phi vQn, -A , 1 t ", -chuyen, boc xep, biio qu6n trong qu5 trinh mua hang vd c6c chi phi kh6c 
"o 

lictr quan tryc iit5p a'c" vibc: --mua hang tOn kho.

'!yr:g lrti4 xti.c dlnh giti tr! hdng tin kho:ci6 tri hang t6n kho cu6i kj, duqc x6c clinh theo phuong
ph6p binh qudn gia quy6n.

l!n*,r |yo hgch todn hdng tin kho: c}ngty rlp dung phucrng ph6p k€ khai thuong xuy6n d€ hach to6n
hdns tdn kho.

a. Nguyen tic ghi nhfln c6c kho6n phii thu thuong m4i vd phii thu kh6c
C6c kho6n phdi thu kh6ch hdng, kho6n tra ffu6c cho ngudi b6n, phii thu ndi b6, vd c6c khoAn ph6i thu kh6c, ,r r. -.itat thot dl€m biio ciio. ndu:

- C6 thd'i hpn thu hOi tro4c thanlr to6n du6'i 01 n[m duoc ph6n loai ld Tdi s6n ngin han.

- C6 thdi h4n thu hOi tropc thanh torln trdn 01 ndm ducyc ph6n loai ld Tdi s6n ddi han.

Cric khoan phAi thu t1u_gc phin 6nh theo giit tri u6c tinh c6 th6 thu hdi sau khi tnr <li du phdng c6c kho6nphii thu kh6 ddi. Du phdng ph6i thu kh6 dditne rrign gl,l gi dp ki6n bi ton thdt c(nc6c-kiro6n"no ph6i thu
c6 khi nlng khdng duoc khrich hdng thanh to6n d6n Oi eiem lap br{o ciio tdi chinh. Cu th6 nhu sau:

Thoi gian qud h4n

Tr6n 06 th6ng itt5n du6i 0l n6m

Tir 01 ndm d6n du6i 02 nFm

Til 02 ndm dt5n dudi 03 nim

Tr6n 03 ndm

5. Nguy6n tic ghi nhgn vir kh6u hao tii sfln c5 dph:
NguyAn ilic ghi nhQn TSCD hftu hinh

Mrfrc trich Iflp dU phdng

30%

s0%

70%

100%

:
:
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cONc rv cO pnAlr rdn ooAN nrc 86o c6o tii chinh hgp nh6t
TAng 5, tda nhd FLC Land Mark Tower, <luong Ld Dric Tho, Cho n[m tai cfrinfr-t6Jthric ngdy 3llIZlZ0l4

Tdi sin c6 Ainn hiru hinh dugc ghi nh{n theo gi6 goc. Trong qu6 trinh st dung, tdi s6n c6 einrr hi'h clu-o. c
ghi nh{n theo nguy6n gidhao mdn lu! ki5 vd gi6 triidn l4i.

Phuong phdp khifu hao TSCD hfru hinh

Kh6u hao tluo. c trich theo phuong ph6p tluong thdng. Thoi gian kh6u hao phir h-q p voi Th6ng tu s6
45120131TT-BTC ngdy 2510412013 cria BQ Tdi chinh vd du-oc u6'c tinh nhu sau:

Mfc dp phdng tOn

thdt c6c kho6n dAu tu
tdi chfnh

Mric dg ph.ong
giAm gi6 dAu tu
chri'ns khoSn

Vdn g6p thpc t€' , '^cua cac oen tal Io
chric kinh tO

06 - 10 nam

03 - 05 n[m

03 - 05 ndm

Vdn d6u tu cria doanh nghiQp

Giri chung kho6n
thgc tO tr€n thi
trudng

Phuong ti6n vAn tii
Thi6t bi vin phdng

CLc titi s6n kh6c

6. Nguy6n tic ghi nhgn vi kh6u hao t6t A6ng s6n tlAu tu:
NguyAn tuic ghi nh\n Btit itQng sdn rtdu tr :
n6t A6ng sdn dAu tu dugc ghi nlrfn theo gi6 g6c. Trong qu5 trinh nim giii chd tdng gi6, ho[c cho thu6 hoat
tl6ng, b6t il6ng s6n dAu tu ctuo. c ghi nhfniheo nguyGn gia, nuo mdn lLryie vd giri trTJJn rai.

NguyAn tuic vd phwong phdp khdu hao bifu tlQng sdn ildu tu :

B6t dQng s6n clAu tu duo.'c tinh, trfch kh6u hao nhu TSCD kh6c cria Cdng ty. Ri6ng gi6tribAt a6ng s6n dAu
tu ph6t sinh ti'vi6c ghi tdng gi6 tri cria Tda nhd FLC Landmark Tower theo bi€n ban x6c dfnh gi6 iri tdi s6n
kh6ng thUc hi6n trich kh6u hao

7. Nguy6n tic ghi nh{n c6c khofln ttiu tu tii chinh

con, c6ng ty li6n k6t duoc gi6 g6c. Loi nhu6n thu6n
c6ng ty li6n k6t ph6t sinh vdo biio cdo k6t qu6 hoat
n ducy. c chia khric ld kho6n

Ctic khodn cIAu * chftng khodn tgi thdi di6m brto cdo, ndu:

' C6 thd'i h4n thu.h6i ho[c drio han khdng qu6 03 th6ng kO tu' ngiy mua khoAn dAu tu d6 rluoc coi ld
"tuorrg ducrng tien";

. C6 thdi h4n thu h6i v6n du6i 1 ndm rluoc phAn loai ld tdi s6n ng6n h4n;

. C6 tho'i h3n thu h6i v6n tr€n 1 n[m duoc phdn loai ld tai sAn ddi han.

LQp darphirng ctic khodn effiu u tdi chinh

D1r fltirng cdc khodn ctdu tw tdi ch{nh ddi hgn: Du phdng ttAu tu cho m6i kho6n ctAu tu tdi chinh bang s6
v6n cld dAu tu vd tinh theo cdns thf'c sau:

U

l{

;ll

J

V6n chir

sd hiru thgc
c6

x"
T6ng v6n g6p thyc t6 cria c6c
bdn tpi t6 chric kinh t6

D7r phitng gidm gid ctfru tw chftng khodn: Du phdng gihm gi|dAu tu chftng khorin <lugc tinh cho m6i loai
chfng kho6n vd tinh theo c6ng thfc sau:

56 luqng chung
khodn bi gi6m gi6
t4itho'i aiim ta[ bao x

c6o tdi chinh

8. Nguy6n tic ghi nhfn vi vi5n hoi cfc khoin chi phi khic:
Chi phi trA tru6c ngbn han:.Ld c6c loai chi phi tr6 tru6c chi li6n quan d6n nlm tdi chinh hi€n tai thi duo. c
ghi nhan vdo chi phi s6n xu6t kinh doanh trong nlm tdi chinh.

Gi6 chung
kho6n hach
to6n tr€n sd
kt5 torin

I7



cONc rY co puAN TAp DoAN FLc
Tdng 5, tda nhi FLC Land Mark Tower, duong L6 Dric Tho,

MV Dinh 2. Nam Tir Li6m. Hd

Chi phi tr6 trudc ddi h4n: Ld cric loai chi.phi thuc tt5 dd phfit sinh nhung c6 li€n quan d6n k6t qu6 hoat cl6ng
sdn xu6t kinh doanh cta nhi6u ni6n 116 kdlodn.

cOng ty tinh vd phdn b6 chi phi trd trudc ddi h4n vdo chi phi s6n xu6t kinh doanh cdn cri vdo tinh ch6t, mric
d$ tring lo4i chi phi d6 chon phucrnc ph6p vd ticu thric phdn u6 tri z er6n 3 ndm.

9. Nguy6n tic ghi nhfn o6c khoin phii tri thucrng m3i vir ph6i tri kh6c

C6c kho6n phiitr|nguoi b5n, phii trd nQi b6, phdi trhkhic, kho6n vay tqithoi cti6m brio crio. N6u:

- C6 thdi han thanh to6n dudi 1 ndm ctuoc phdn loai ld Ng ng6n h4n.

- C6 thdi h4n thanh toiln tr6n 1 n[m dugc phAn lopi ldNq ddi han.

Tdi s6n thi6u cho xu lj duoc phdn lo4i ld No. ng6n h4n.

Thut5 thu nhdp ho6n lai ctugc phdn lo4i li No ddi han.

10. Nguy6n tic ghi nhgn v6n chri s& hiiu

v6n itAu tu cria chri s6'hfi'u duo.'c ghi nh{n theo sri vdn thgc g6p cria chri s6'hiru.

Thflng du v6n c6 phAn h phAn php trQi do ph6t hdnh c6 phitlu v6i gi6 cao hor so v6i m€nh gi6.

Loi nhu6n sau thu5 chua phAn ptrOi n s6 loi nhua 6ng cria doanh nghiQp sau khi tru c6c
khodn tti6u chinh do 6p dpng trdi to thay ddi chinh s u 

"lninn 
hoi td sai"s6tirqng y6u cria cac

ndm trudc vd etiAu chinh theo c6c quy clinh khi lap bA hqp nh6t.

11. Phfln ptrtii tqi nhugn sau thuti vi chia c6 trfrc

Loi nhufn sau thu6 sau khi dugc D4i hQi c6 tl6ng ph6 duyQt tluo.'c trich lflp c6c qu! theo Di6u 16 cdng ty
hoflc Ngh! quy6t cria Dai hQi c6 d6ng, si5 cdn lai c6 th6 chia cho c6c c6 dOng theo * i9 uOn thgc g6p.

CO tric phhitrhcho c6 cl6ng cluoc ghi nhAn ld nq ph6i tra khi c6 quyi5t dinh c6ng bi5 cria HQi d6ng qu6n tri.

Qu! dAu tu ph6t tri6n:.Muc ctich cria vi6c trich lflp qug ld dC bd sung v5n di€u lp cho cdng ty, dAu hr md
r6ng ho4t ttQng san xu6t kitrh doanh, eoi moi cdng-nghq s6n xu6t, trang bi ldm viQc.

QuY du phdng tdi chinh: Muc itich cria vi6c trich lf,p qu! ld 0C Ur: eap c5c t6n th6t vA tdi sAn do c6c nguyen
nh6n kh6ch quan gay ra, bi ciic kho6n 15 do hopt rt6ng kinh doanh kh6ng hiQu qu6.

12. Nguy6n tic vd phuong phdp ghi nhfln doanh thu

Doanh tha bdn hdng cluqc ghi nhQn khi iting thdi thda mdn cdc tliiu kiQn sau:

- Phen lon rrii ro vd lo-i ich gtn li6n vdi qrrydtr sd hiru sin phAm hoic hdng h6a dd duo. c chuy6n
giao cho ngudi mua;

- Cdng ty khdng cdn nim gif, quy€n quin ly hdng h6a nhu ngudi s6'hfru hang h6a hodc quy€n
ki6m so6t hang h6a;

- Doanh thu clugc x6c clinh tuong dOi chac ch6n;

- C6ng ty etd thu duo. c hoic s€ thu du-o. c loi ich kinh t6 tri giao dfch b6n hdng;

- Xhc dinh duqc chi phi li6n quan dt5n giao dich b6n hdng

A cria giao dfch d6 tlugc x6c ilinh mQt cSch d6ng tin
i6u k! thi doanh thu ducy. c ghi.nh{n trong kj, theo
Cdn d6i kt5 to6n cria kj,d6. Ktit qu6 cria giao dich

kiQn sau:

- Doanh thu ctugc x6c <linh tuong d6i chic chin;

- C6 khi ndng thu cluoc loi ich kinh t6 tir giao dich cung c6p dich vu il6;

- X6c ttinh tlugc phAn cdng viQc dd hodn thdnh vdo ngdy lpp BAng cAn el6i kti toan;

B6o c6o tdi chinh hop nh6t
Cho ndm tdi chinh ktit thnc ngdy 3 Ut l20I4
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c6xc ry c6 pnAN rdr ooAN rrc
TAng 5, tda nhd FLC Land Mark Tower, <luong L6 Dric Tho,

Dinh 2, qudnNam Tri Li6m. HdNOi

- X6c <linh cluo-c chi phi ph6t sinh cho giao dich vd chi phi <lC hodn thdnh giao dich cung cAp
dich vu ct6

Phdn c6ng viQc cung c6p dich v.u d6 hodn thanh tlugc x6c tlfnh theo phuong ph6p d6nh gi6 c6ng viec hodn
thanh.

oOi vOi doanh thu chuyiin nhugng b6t.Oqng sin ld gi6 trl chuy6n nhuo.ng 05 tAng sdn v6n phdng cira tda
nhd FLC Land Mark Tower v6'i s5 tidn lA 330.122.925.000 '\rND. Cdng ty da hoan thdnh mqi thri tuc
chuyi5n nhugng vd cld bdn giao mdt bang cho kh6ch hdng. Tuy nhi6n do ann 

-nuong 
cria vi6c in 5n h6a clon

chAm n6n d6n th6ng 0212015 C6ng ty m6i thuc hi6n xu6ih6a don vd k0 khai nQp ttr-u6.

Doanh thu hogt tlQng tdi chinh: Doanh thu ph6t sinh tir tiAn ldi, tiOn b6n quyAn, cO tirc, loi nhuQn rlucr. c
chia vd c6c khoin doanh thu ho4t it6ng tdi chinh khric <tugc ghi nhfn khi th6a mdn <t6ng thoi hai (2) <ii6u
ki6n sau:

- C6 kh6 n[ng thu duo-c loi ich kinh t6 til giao dich d6;
- Doanh thu duo-c x6c clfnh tuong dtii chac chan.

C6 tric, loi nhu4n dugc chia clugc ghi nh6n khi Cdng ty clugc quy6n nhf,n cd tuc hoflc ctugc quy€n nhfln lqi
nhudn tir vi6c g6p v6n.
13. Nguy6n tfc vir phuong phip ghi nhfn chi phi tdri chinh, chi phi b6n hirng vd chi phi quin If
doanh nghiQp

C6c khof,n chi phi <lugc ghi nhsn vio chi phi tii chinh g6m:

- Chi phi cli vay vr5n;

- Cdc kho6n 16 do thay A6i tj' gia n5i Aoai cua c6c nghiQp vu ph6t sinh li6n quan d6n ngoai t6;
- Chi phi ho[c t5 tien quan d6n cilc hopt dQng dAu tu tdi chinh;
- DU phdng gihm gi|dAu tu chring kho6n, ctAu tu vdo c6ng ty con.

C6c khoin tr6n duoc ghi nhdn theo s6 ph6t sinh trong lcj', kh6ng bn tni v6i doanh thu hopt rt6ng tdi chinh.

Chi phi bin hing vdr chi phi quin tf doanh nghiQp: Ld c5c khoAn chi phi gi6n tii5p phuc vu cho hoat
tlQng ph6n phOi sen phAm, hdng ho5, cung c6p dich vi ra thi trudng vd diAu hanh san xu6t t<intr doanh cria
Cdng ty. Moi kho6n chi phi b6n hdng vd qudn lli doanh nghiQp phSt sinh trong lcj, cltroc ghi nhAn ngay vdo
b6o c6o k6t qui hoat itQng kinh doanh cira kj, d6 khi chi phi d6 khdng <lem lai loi (ch kinh t6 trong c6c kj,
sau.

14. Nguy6n tic vi phucrng ph6p ghi nhin chi phi thu6 thu nh$p doanh nghiQp hiQn hinh. Chi phi
thu6 thu nhfp doanh nghiQp hoin t4i.

- Chi phi thuti TNDN hien hdnh duo-c x5c clinh tr6n co s6'thu nhAp chiu thut5 (n6u c6) vd thu6
suAt thu6 TNDN trong ndm hiQn hdnh.

- Thu nhAp chiu thu6 kh6c v6i lqi nhuQn thuAn duo.'c trinh bdy tr6n b6o c6o kt5t qui hoat cl6ng
kinh doanh vi khdng bao g6m c6c kho6n thu nhfp hay chi phi tinh thur5 ho[c duo. c kh6u trir
trong c6c nlm kh5c (bao g6m ci 16 mang sang, n6u c6)

- Thu6 suAt thui5 TNDN hi€nhdnh:22%.
- ViQc x6c tlinh chi phi thut5 T-NDN cdn cri vdo c6c quy <tinh hiQn hdnh vd ttrui5. Tuy nhi€n

nhtng quy clinh ndy.thay d6i theo tirng thdi lcj'vd vigc x6c clinh sau cing ve tnu6 TNDN tuy
thuQc vdo kt5t qui ki6m tra cira co quan thu6 c6 thAm quy6n

86o cdo tii chinh hgp nh6t
Cho nlm tdi chinh tt5t ttrric ngdy 3 tlIrlZ}I4
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CONG TY cO rHAN r4e ooAN rr,c
TAng 5, tda nhd FLC Land Mark Tower, dudng LO Dric Thg,

Bdo c6o tii chinh hop nh6t
Cho ndm tdi chinh ktit thric ngdy 3 llt lZ014

udng MY Dinh 2, quQnNam Tir Li6m, Hd N6i

V. THONG TIN Bo SUNG CHo CAC KHoAN MUC TniNu BAY TRoNG
TOAN IIqP NHAT

1 Ti6n vi cdc khoin tucrng tluong tiirn 
sii cui5i nlm

BANG cAN uol rn

Don vi tfnh: WD

Sii ttiu nnm

1 9.900.9 1 s.33 6

266.458.232.863

277.500.000.000

s5.000.000.000

75.000.000.000

100.000.000.000

1.000.000.000

46.500.000.000

563.859.148.199 12.942.080.455

Ti€n mdt

TiAn giri ngAn hdng

C5c khoin tuorg du'ong ti6n - Ti6n gri'i c6 kj,han du6.i
03 th6ng

Ngdn hdng VietinBank - CN f,Ay Hd NAi

Ngdn hdng TMCP Qudn DQi - CN Tdy H6
Ngdn hdng BIDV - CN Khdnh Hda
Ti€n gni c6 k) han - FLC Land
Ngdn hdng BID'|/ - CN Thanh Xudn

cOng

2 Cfc khoin ttAu tu tii chinh ngin han

5,86s.309.861

6.576.'170.594

s00.000.000

500.000.000

S5 cuiii nlm Sii tt0u nlm

I.\

TI

{ii

\l
(

\

la
)(
i/
v

Ddu tu ch{rng khotin ngiin hgn
- C6 phi6u C6ng ty CP N6ng sAn B6c
Ninh
Diu tu ngin h4n khdc

Uy thtic itiu tu
Cdng ty CP FLC Golf & Resort
C6ng ty CP Li6n doanh <lAu tu qu6c tt5

KLF
C6ng ty CP DAu tu clia 6c Alaska
Cdng ty CP FLC Travel

Cdng ty TNHH Truy6n th6ng QuOc fi5

Diginews

C0ng ty TNHH DT vd PT Dai Duong

Cdng ty TNHH eAt d6ng sin Newland
Holdings ViQtNam
Cdng ty CP Cdng nghQ OTP FLC ViCt
Nam
Cdng ty CP DAu tu tdi chinh & QL tdi
sin RTS

C6ng ty CP Tfp dodn Thdnh Nam

C6ng ty TNHH DT vd QL tda nhd Ion
Complex

C6ng ty TNHH DAu tu vd TM VAn
Long
C6ng ty TNHH H6i Chdu

Gi6 tri

- 1.745.545.987.900

- 1.745.545.987.900

- 476.056.587.900

- s3.603.000.000

- 341.7s8.000.000

- 18.118.400.000

- 7.440.000.000

- 323.000.000.000

- r 96.4s0.000.000

- 22.500.000.000

- 4.105.000.000

- 20.000.000.000

- 10.215.000.000

- 2s r.000.000.000

- 21.300.000.000

Giri tri

86.490.000

86.490.000

349.876.187.900

349.876.187.900

r.443.587 .900

26.s03.000.000

1.778.000.000

1.170.000.000

800.000.000

17.681.600.000

300.500.000.000

S6
lu-crng

S6
lugng

8.649

8.649

cOng

20
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coNc ry cO prrAN rdr ooAN rr,c
TAng 5, tda nhd FLC Land Mark Tower, duong L6 Eric Tho,

B6o c6o tdri chinh hgp nhdt
Cho nlm tdi chinh kt5t tfrric ngdy 3 ttI)tZOt+

udng MY Dinh 2, qtQnNam Tir Li6m, Hd N6i

3 Chc khoin phf,i thu ngin hgn khdc

Phii thu tid;n lgi tri'c hgp t6c kinh doanh
C6ng ty CP FLC Golf&Resort
C6ng ty TNHH H6i ChAu

C6ng ty CP FLC Travel

Cdng ty CP Decohouse

Cdng ty CP DAu tu Dfa 5c Alaska

C6ng ty CP C6ng nghQ OTp Vi6t Nam

Cdng ty TNHH TruyAn th6ng eu5c tti Diginews
Cdng ty CP Li€n doanh DAu tu Qut5c t6 flF
C6ng ty TNHH B6t dQng s6n Newland Holdings Vipt Nam
C6ng ty TNHH DT vd PT Dai Duong

C6ng ty TNHH ET vd QL tda nhd ton Complex

C6ng ty CP DAu tu Tdi chinh vd QuAn lf tdi s6n RTS

C6ng ty CP Tpp <lodn Thdnh Nam

Phii thu khic
TrAn Thi Huy6n Trang

Cdng ty CP DAu tu Tdi chinh vd Quan lf tdi san RTS

Nguy6n Vin TAn

C6c d6i tugng kh6c

cOng

4 Hing tdn kho

- Nguy€n liQu, vAt li6u

- Cdng cr,r, dung cg

- Chi phi sdn xu6t kinh doanh do dang

- Hdng ho6

CQng gi6 g6c hdrng tOn kho

5 Chi phi tri trudc ngf,n h4n

Gi6 tri cdn l4i cta cdng cr,r dgng cu xu6t ding
Chi phi b6o hi6m

Chi phi qudng ciio, tu v6n

Chi phi thud vdn phdng

Chi phi sira chfla xe

Chi phi t6 chric hQi nghi

Chi phi trd tru6c ng6n h4n kh5c

c0ng

Si5 cuiii nim Sii ttdu nim
2t.t50.572.567

73s.239.200

611.613.800

61.000.000

6.362.543.000

s43.673.000

215.406.000

4,085.088.000

7.314.012.s67

600.549.000

256.288.000

88.174.000

276.986.000

3.992.462.535

1.326.959.000

930.000.000

r.735.503.535

6.092.345.476

350.408.200

101.263.009

186.966.500

41.000.000

10.272.000

408.042.000

4.s44.2s4.067

4s0.r39.700

21.433.461J.387

2 t .000.0011.000

433.460.i81

4
1(,/

(

in,tu

't1

,q/

,6
\

25.143.035.102 27.52s.805.863
N

Sii cuSi nlm 56 d6u nim
526.999.315

r49.295.301

6.8r2.45s.075

3s.791.307.998

4.821.87s

80.386.939

r44.720.224

91.8s3.s32.996

43.286.057.749 92.083.462.034

Sd cudi nIm 55 dAu nim
1 .810.719.833

158.147.624

t.443.170.403

10.666.667

508.820.083

529.430.682

82.804.913

1.410.726.024

44.093.568

2.720.724.50s

2.079.926.126

64.244.634

602.666.667

108.058.313

2l

4.543.760.204 7.030.439.837



i

cONG TY cO PIIAN ooAN rr.c
Tdng 5, tda nhd FLC Mark Tower, tluong LO Dric Thq,

TtLi6m. HdNOi

6 Tii sin ngin h4n

Tpm fmg

K;f cugc, lcj qu! ngin
- Ngdn hang TMCP
- Ky crqc, W qtf hqn klrdc
Klf cugc, lc! qu! ngin USD

Nam ti- Ngdn hdng TMCP
Tdi san ngin h4n kh6c

B6o c6o tdri chinh hgp nhdt
Cho nim tii chinh kt5t thric ngey ZUI)IZO!+

Sii cu6i nlm 56 tliu nnm

\.TND

dot

r04.734.r43.266

8.795.600

8.795.600_

500.000

7 .737 .363j32
372.874.813

372.874.813

s0.850.468

1.189.476.000

r.189.476.000

104.743.438.866 9.3s0.s64.813

22
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cdNc rY co pnAN r4r ooAN rr,c
TAng 5, tda nhd FLC Land Mark Tower, clucmg L6 Drlc Tho,

Brio c6o tiri chinh hqp nh6t
Cho ndm tdi chinh k6t thric ngdy 3 t/t)l}}l4

Dinh 2, qufn Nam Tri Li6m. He NOi

8. Ting giim thi sin c5 dinh v6 hinh

Gi6 tri quydn sir dpng d6t tang lcn phdt sinh tai ngdy mua c6ng ty con - FLC Land
Gi6 trf quydn sri dung dit ciadu 6n 418 euang Trung - Hd D6ng

9 Chi phi xfly dqng ccr bin d& dang

Sii cutii nlm

Donvi tfnh: VND

7 5.742.t78.933

27.626.212.000

Si5 tIAu nlm

)I

I

tl
tl
l"

t{

I

.lj

Thim dd kho6ng sAn

Sria chfa l5i ra khu d6n cu giao vdi rluong 6td l6n
cria nhd xe

Xdy dpng bei d5 xe vd cAy xanh

Du 5n trrt6 tri
Dg 6n Nha Trang
Dr.r 6n Samson Golf Links
Dg 5n KDTNam Thanh H6a
Dr;6n Hdn La II - QuAng Binh
Dg 6n 120 Dinh C6ng

Dq 6n Tam Duong II
Dp 6n Ki6n Giang
Dg 5n Beach & Resort

DU an Tda nhd FLC Landmark
Du 6n 418 Quang Trung - Hd D6ng

c0ng

562.155.966

202.425.718

38.959.727

988.872.250

366.777.074.280

2.625.2r4.471

1.922.905.270

1.172.000

22.237.119.000

1.854.545

2.26s.308.980

13.324.497.267

54.977.886.897

s62.1ss.966

166.025.778

47.228.813.421

38.959.127

2.069.625.088

Chi ti6u Quy6n sir dgng
dat

Lqi th6 kinh
doanh

Nhfln hiQu
hing h6a c0ng

NGUYEN GIA
56 du tIAu nim 91.ss0.4ss.390 91.550.455.390
- Tdng kh6c 27.626.212.000 7.8r 1.605.680 2.500.000.000 37.937 .8r7.680
- Gi6m kh6c (rs.808.27 6.4s7) (7.811.60s.680) (23 .619 .882.r37\
Sii au cuSi nIm 103.368.390.933 2.s00.000.000 10s.868.390.933
GIA TBI HAO MON
LUY KE
Sd du ddu nim
- KhAu hao trong nim 390.580.284 390.580.284
- Ting kh6c 2:798.105.686 2.s00.000.000 5.298.10s.686
- Gi6m kh6c (3.188.68s.970) (3.188.68s.970)

S0 du cuOi nIm
GrA TRI CON LAr

2.500.000.000

1. T4i ngiy tlAu nim 9r.550.4s5.390 91.550.455.390
2.T4i ngdy cudi nim 103.368.390.933 103.368.390.933

1A

465.925.446.431 s0.06s.s79.980



Khoin muc 56 rIAu nim Ting trong
nim Giim trong nlm Sii cuiii t<y

NGTIYXN GIA
- Nhd 1*1

- Vdn phdng cho thuA

cifi iRr- HAo MdN
r,uy rn

373.757.641.233

373.7 s7 .64r..tJ3
112.483.463.94'7

112.483.463.947

g-12:4-83:16?s4:7)

(112.453.46i.g+tl

373.757.641.233

373.7 s'l .641.2i3

8.046.s86.644 (8.046.s86.644\

- Nhd

- Vdn phdng cho thuA

373.7s7.6ir.233

8.046.586.644

104.436.877.303

(8.046.,s86.644)
(rrA_ lK+ L"uN L4l
- Nhd

- Vdn phdng cho thu€

q::94:!3*9":s:77:3-03).

(104.436.877 .303)373.7 57 .64r.233 r04.436.877.303 373.751 .641 .233

c6uc ry co IHAN TAp DoAN FLc B6o c6o tiri chfnh hgp nh6t
c Ths, Cho ndm tdi chfnh t<6t tnric ngdy 3 tt|)tZOt+

10. Ting, giim b6t itQng s6n ttAu tu

Don vi tinh: WD

(*) - Gi6 tri tdng cria Tda nhd FLC Landmark Tower theo bi6n ban x6c dinh gi6 tri Doanh nghi6p theo
phuong ph6p tdi sin

11 Cdc khof,n ttAu tu tDri chinh ddi han

DAu tu vdro C6ng ty li6n ktit

96"g ty CP Li6n doanh DAu tu eut5c
tE KIF
Cdng ty CP FLC Golf & Resort

C6ng ty TNHH DAu tu vd eu6n lj
tod nhd Ion Complex

C6ng ty CP DAu tu Dia <ic Alaska
EAu tu ddri han khric
Cd phii5u Cavico X6y dgng thiy eli6n

C6ng ty CP Cho thud m5y bay ViQt
Nam (1)

C6ng ty CP DAu tu Tdi chinh vd
QuAn lf tdi s6n RTS

90ng ty CP Li6n doanh elAu tu qu6c
tC KLF

cOng

Cdng ty li6n k6t

10.870.000

7.900.000

2.970.000

2.762.200

2.200

2.760.000

460.r92.426.230

65.314.828.665

98.250.900.008

296.626.697.558

1s0.98s.8s4.066

2.200.000.000

67 .519.920.000

20.000.000.000

6L265.934.066

- 442.054.476.r84

- 65.250.17r.414

- 79.823.03s.012

- 296.981.269.758

2.200 5.s00.000.000

2.200 2.200.000.000

3.300.000.000

13.632.200 611.178.280.296 2.200 447.554.476.184

Gii gdc khoin
-ioau tu Lei 16 phdt sinh c0ng

Sii cu5i nim Sd ttiu nam

^a -so rugng Gi6 tri , 56 
Gi6 tri' lugng

T)
n
jilr

rn

I
?,4

4
*

\

C6ng ty CP FLC Golf & Resort

C6ng ty CP DAu tu Dia 6c Alaska

C6ng ty TNHH DAu tu vd Qudn ly tod nhd
lon Complex

(13.685.171.335) 65.3r4.828.665
(373.302.442) 296.626.697.ss$

250.900.008 98.250.900.008

79.000.000.000

297.000.000.000

98.000.000.000

25



Bio c{o tii chinh hgp nh6t
c Tho, Cho ndm tdi chfnh kt5t tfrfc ngdy 3 ttitZOt+

(1) Hqp t6c kinh doanhv6i C6ng ty C6 phAn Cho thu6 m6y bal, ViQt Nam, thuc hi6n mua 0l m6y bay t4rc
thdng c6 s6 trieu ECr03T2 v6'i nguyen gia:k at .stgsio.0do d.ire.

12 Chi phf tri trufc ddri han

Sd cu6i nim 56 tldu nim
Chi phi quang cdo, t6 chric sU ki6n
Chi phi tu v6n, khio sit thi trud.ng xu6t khAu lao
tlQng

Chi phi sria chta xe 6 t6
Gi6 tri cdn lai cria c6ng cu dung cr,r xu6t dr)ng
Chi phi tu v6n dich vu ph6pt!
Chi phi kh6c

c0ng

13 Tdi sin dii h4n khdc

Ky qug ddi h4n thud vdn phdng - Chi nhdnh Mi6n
Nam

Df,t coc ti6n cliQn

Tdi sin ddi han kh6c

14 Lqi th6 thuong m4i

T4i ngiy 01/01

SO tang trong ndm

56 gi6rn trong nim
PhAn b6 trong ndm

T4i ngiy 31/12

Cdng ty CP Truy6n th6ng vd C6ng ngh6 FLC
C6ng ty CP Dla 6c Star Hd NOi
C6ng ty TNHH MTV FLC Land

c0ng

15 Vayvinongf,nh4n

Vay ngln h4n
- NgAn hdng TMCP Qu6n dQi

- Ngdn hdng TNHH MTV HSBC ViQt Nam
- Ngdn hing TMCP QuOc t6 \rN - CN E6ng Da
- NgAn hdng TMCP Ph6t tri6n Nhd - Tp. HCM
- Ngdn hing DT vd PT - CN Thanh XuAn
Vay ci nhAn
- Ong Dodn V[n Phuong

c0ng

2.924.194.994

104.325.000

186.982.843

6.091.304.277

2.880.703.472

280.938.522

820.888.892

696.453.501

249.480.559

2.505.907 .473

2.875.000.000

29.057.178
t2.468.449.108 7.r76.787.603

Sti cu6i nim St5 dflu n[m

407.940.000

10.000.000

4.635.200

407.940.000

\
{
t/,t

:9,

0

*

I':\I
'.t'/

I
lK
\\
q

422.575.200 407.940.000

Sli cuiii ntm Sli tIAu nim
4.326.7s3.639

208.895.539.507

661.929.r08

2.r71.951.990

4.84r.52r.564

514.767.92s

210.388.412.048 4.326.753.639
Trong c16, loi th6 thuong m4i chua phan b6 cira viQc mua c6c cong ty;

Sti cuiii nim 56 tl6u nim

207.r54.743.344

3.233.668.104

66r.929.108

3.664.824.53r
210.388.412.048 4.326.753.639

56 cuiii nIm Si5 ttiu nim
6.816.7s0.000

750.000.000

6.066.750.000

1r5392.186.085

2.4s4.7s6,600

43',7.429.485

62.500.000.000

50.000.000.000

50.000.000.000

6.816.7s0.000 11s.392.186.085



c rhs, cho ndm,u, 
"n,l,i?j,1.i,lL:1!1i,)itr'fi;

16 Thu6 vdr cic kho6n phii n6p Nhir nuric

16.1. Thuti phdi nQp nhd nu6c
- Thu6 gi6 tri giatdng
- Thu6 ti6u thp tlac bi6t
- Thu6 nhap khAu

- Thu6 thu nhdp doanh nghiQp
- Thu6 thu nhAp cf nhAn

- Thui5 nhd d6t

- C5c loai thu;S kh6c

16.2. Cdc khodn phdi nQp khdc
- C6c khoAn phi, 16 phf
- Ciic khoin ph6i nQp kh6c

c0ng

17 Chi phi phii tri

Chi phi xAy dgng tod nhd FLC Landmark Tower
Chi phi ldivay cfia chc hqp ddng vay ddi hpn
Chi phi tu v6n Alaska
Chi phi khric

c0ng

18 Cfc khoin phii tri, phii nQp ngin h4n kh6c

Tdi san thria cho xri llf
Kinh phf c6ng rlodn

86o hi6m xd h6i, y te,thstnghiQp
COng ty CP DAu tu Tdi chinh vd euAn tj tdi s6n
RTS
C6ng ty CP FLC Golf vd Resort
Cdng ty TNHH Ddo t4o Golf VPGA
C6ng ty TNI{H DAu tu vd pT Dai Duong
C6ng ty C6 phdn PVI
C6ng ty TNI{H R.O.R Vi6t Nam

C6ng ty TNHH e6t Agng sAn Newland Holdings
ViQtNam

Ong Nguy6n Thanh Tirng
6ng Nguy6n Binh Phuong
Ong LO Tdn Son

6ng Nguy6n VIn Thanh

Ong NguySn Thanh Binh
Bd LC Thi VAn Anh
6ng Nguydn VIn M
Phdi tri ph6i nQp ngin h4n kh6c

S5 cuiii nam 56 d6u nim
133.774.134.467

35.201 .153.473

68.409.090

97.8s7.r76.216

647 .395.688

4.332.495.203

4.332.495.203

80.318.000.885

9.448.127

10.563.485

129.17 5.517

37.898.363.470

42.149.545.957

16.46t.r44
r04.443.18s_

r38.106.629.670 80.318.000.88s

Sd cu6i nim 56 tliu ndm

\
.l

\
A)

v

4
o/

iflt

IM

rft

N
'rl
+

32.322.434.521

512.426.100

32.834.860.62r

53.721 .619.252

3.0s2.226.100

s38.724.186

57.312.569.538

Sii cu5i nlm 56 tlflu nIm
3.3s6.542

120.634.247

277.8r0.356

7.956.000

78.580.s00

4.620.962.000

7.000.000.000

r 6.800.000.000

16.800.000.000

r6.800.000.000

16.800,000.000

r .680.000.000

l.680.000.000

89.600.000.000

19.903.790.940

0

I 88.041 .606

609.888.353

29.402.016.700

1.546.495.700

27
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cONc ry cO pnAt rdr ooAN rr,c Bdo c6o tdi chinh hgp nh6t
c Tho, Cho ndm tdi chinh k6t tnric ngdy 3 tti2tZOU

- Ti€n bdo ni cdc cdn h0 e%)
- P nQp tiin mua cdn hO dd tE
ndt

- Phdi trd khdc

c0ng

19 Ph6i tri dii h4n khdc

Kh6ch hdng cl{t coc sri'a chfi'a cdn h6
Nh{n ti6n ky qul, $ cugc - Hopt rt6ng XKLE

c0ng

20 Vay vir nq ddri h4n

20.1. Vay ddi hgn
Vay kh6ch hdng nep tidn cdn h9 FLC (l)
- NgAn hdng DAu tu vd phrit tri6n Viet Nam - CN
Thanh X:udn(2)

NgAn hdng TMCP eu6c tt5 - Chi nh6nh Di5ng Da
NgAn hdng TNHH MTV HSBC Vigt Nam (3)
20.2. Nq ddi hsn (4)
C6ng ty CP DAu tu Tdi chfnh vd euin lli rdi s6n
RTS

Cdng ty TNHH R.O.R Vi€t Nam

c0ng

- 15.672.871.301

Sii cuiii ntm

56 tlAu nem

14.417.200.537

5.186.590.403

I3.683.303.919

4.579.322.401

192.173.090.s85 65.681.939.980

56 tldu nim
290.000.000

2.436.000.000
330.000.000

630.000.000

2.726.000.000 960.000.000

Sii cuiii nlm
47.399.100.000

3.806.8s0.000

42.467.250.000

1.125.000.000

800.000.000.000

500.000.000.000

300.000.000.000

58.319.933.322

53.06s.850.000

770.000.000

4.484.083.322_

\
^\

7,

i
*-l
/

o

:ii

,lu

{r
:T

'lt\

847.399.100.000 58.319.933.322

(l) Vay ddi hqn cd nhdn theo cdc h.op d6ng vay tdi san. Theo cdc hqp d6ng nay, cdc cd nhdn sd chuyan fidn
cho C6ng ty vay dd daqc quydn wu ftn *io 

"d, 
cdn hQ chung cr tai Tda nhd FLC Landmark Tower,

!4 non ding t{n 0/2014 : sii tiin vay : 48.534.000.000 wD;
l!!i sian roy, ?1 fian; tdi suat vay: i tyotna* dp dung tqi thdi
di€m vay, sau d6 vay.: Thanh todi tren mua mdy bay ; tdi sdn
ddm bdo: todn bQ

(3) Hw d6ng tfn dvng sii vrINCARl30l59 ngdy 08/05/2013; sa trin vay: 3.000.000.000 wD; Thdi hq/,
yay 4S thang k€ til ngdy khodn vay.daqc rtit;"tat sutit tinh tiro tai sutit-"" ta"" ii ,ndng cila HSBC cQng
biAn dQ 1,S%o/ndm; Muc dfch ray y6n d€ mua 6 t6.

thi; T6ng gid tri ld 800.000.000.000 ding vd ddo hqn
v6n ddu tr cho: "Dry dn xdy dLrng vd kinh doanh hq
B, tinh Wnh Philc', ,,D7,r dn FLC Garden City,,vd b6
d6ng/nat phieu.

2l Doanh thu chua thuc hi6n

Sii cutii nIm 56 tlAu nIm
Thu ti6n theo ti6n dQ b6n c6c cdnh0 chung cu

c0ng
48.358.689.921 68.169.622.4t8

28

48.358.689.921 68.169.622,418
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c6nc ry c6 pnAN
Tdng 5, tda nhd FLC La

B6o cio tiri chinh hqp nh6t
Cho ndm tdi chfnh t6t thnc ngdy 3 tt[,ZOt+

DOAN F'LC
Mark Tower, iluong L6 Eric Tho,

TlLi6m. HdNOi

22.2. Cic giao dich v6 vri'i cdc chri sO hfru vd phAn phiii c6 tfc, chia lgi nhuQn

NIm nay NIm trudc
V6n ttiu tu cria

+ Vtin g6p ddu

+ V6n g6p ting
+ V6n g6p giim
+ V6n g6p curii

22.3. C6 phi6u

- Sii tugrrg cd phi
- Sti luqng cd phi

+ C6 phi€u ph6
+ Ci| phiilu wu

- Sli luqng cd ph

nam

g ndm

rllng lcf phdt hinh
alfl bfn cho cdng chrlng

dang luu hdnh

3.148.938.820.000

771.800.000.000

2.377 .138.820.000

0

3.148.93 8.820.000

771.800.000.000

771.800.000.000

0

0

771.800.000.000

NIm nay Ndm trudc

314.893.882

314.893.882

0

314.893.882

314.893.882

0

77.180.000

77.180.000

0

77.180.000

77.180.000

0

+ C6 phi€u phti
+ C6 phi€u tnt

c0ng

+ MQnh gid c6 phie

22.4. C6c qui cfia doa

- Qu! ddu tu ph6t en

- QuY du phdng tdi inh

- Qu! kh6c thuQc chri sd hiru

dang Itru hdnh 10.000 d6ng/cii phi6u

nghiQp

314.893.882 77.180.000

Sti cu6i nim Sti oiu nIm

.il
:l
i['It

\

=
2
(t

,lt
VA

L

.,
.f

i

6.4r5.289.973

r.510.920.746

709.106.912

4.028.264.228

658.411.s51

368.103.234

30



cONc ry co puAN rdr oolN rr,c B6o c6o thi chfnh hqp nh6t
Ths, Cho n[m tdi chinh t6t ttrtrc ngdy 3 tll2l20l4

v. THONG TrN Bo suNG cHo cAc KrroAN Mqc rniNn nAy rnoNc BANG KET euAHOAT DQNG KINH DOANH
Don vi tfnh: wD

23 Doanh thu

Nim nay Nlm trufc
Doanh thu bdn hang
- Doanh thu BDS
- Doanh thu bdn hdng khdc
Doanh thu cung c6p dich vg

cOng

24 C6c khoin gi6m tril doanh thu

Gi6m gi5 hdng b6n

Gi6rn gi6 dich vg dd cung c6p

Gi6rn gi6 chuy6n nhuong BDS

cOng

Doanh thu thuin vd bdn hdng vir cuog cAp dich vg

Doanh thu b6n hdng
- Doanh thu BDS
- Doanh thu bdn hdng khdc
Doanh thu cung c6p dfch vu

cOng

Gi6 v6n hing bdn

Gi6 v6n cta hdng h6a dd bdn
- Gid v6n cua hoqt dQng kinh doanh BDS
- Gid vijn cila hdng h6a khdc

Gi6 v6n cia dich vq dd cung c6p

c0ng

Doanh thu hogt ttQng tii chinh

Lai ti6n grii

L6i ho4t dQng hgp t6c kinlr doanh
TiCn b6i thuong do hriy hgp ddng chuyiSn nhugng c6
phAn

Ldi chuy6n nhuong v6n C6ng ty TNm{ DAu tu vd
QuAn ly tga nhd Ion Complex
Ldi chuy6n nhugng c6 phAn C6ng ty Cp Cdng ngh€
OTP Vi6tNam
Ldibin chung kho6n KLF
Ldi chuy6n nhuo.r.rg v6n - Trudng CD nghd FLC
Ldi chuydn nhugng Cd ph6n t4i FLC Land
CO tfc lo-i nhudn dugc chia

2.063.903.723.1r4 1.744.112.880.028

Ndm nay Nim trufc

2.001 .269 .960 .947
38 1.345.6s0.254

r.6I9.924.310.693

62.633.762.167

1.692.332.95s.728

100.911.082.873
r.591.421.872.855

51.779.924.300

29.301.000

70.s96.000

99.903.000

Nim trudc
r.692.233.052.728

100.840.486.87 3

1.591.392.565.8s5

5r.779924.300

13.730.000

300.000.000

313.730.000

25

Nim nay 4
(

=l
I

)

\

r5

I

ttJt

,li
cl

2,
qa

2.000.969 .960.947

381.045.650.254

r.6I9,921.310.693

62.620.032.t67

2.063.589.993.1r4 1.744.012.977.028

Nim nay N[m trufc

,1

r.77 6.942.680.413

184.r82.477.084
1.592.760.203.329

28.795.612.502

r .ss3 .399.990.916
(20.9s1. s23.814)

1.574.354.5I4.730

44.713.50t.666

134.414.140

59.968.45r.470

1.80s.738.292.915 1.s98.173.492.582

Ndm nay Nim trufc
3.300.411.223

91.740.025.r99

10.000.000.000

s0.000.000.000

9.000.000.000

7.836.904.066

36r.338.843

144.020.000.000

15.936.959.000

JI



coivc Ty Co pnAN TAp DoAN FLC Bfo cfo tii chinh hop nhAt
The, Cho n6m tdi chinh k6t thric ngdy 3 tAltZOt+

Ldi ch6nh lpch fj, gi6 ddthsc hiQn

Ldi chdnh lQch r! gi6 chua thUc hiQn

cOng

28 Chi phi tiri chinh

Chi phi ldivay
Lgi tuc ho. p t6c kinh doanh phhitrh
Lditrhiphii5u ph6i trd
L6 ch6nh lQch 6i gi6 thanh todn
Chi phi tdi chinh khdc

cOng

29 Thu nhip khdc

Thu nhpp tu thanh l)t TSCD
Thu nhfp ti'chuy6n nhugng trudng rndm non

Phi tuy6n sinh du hoc Nhflt
Chi phi ldi vay c6c hqrp tldng vay ddi h4n hudng quyen
mua cin h6 kh6ng phii hi
Nh{n tdi tro giii Golf
Xu l;f c6ng ng nh6

Thu nh4p tri ph4t vi ph4m hqp d6ng
Thu nhdp tu cho thu6 van phdng

Phpt thu luorrg do khdng <t4t doanh s6

Thu nh6p khdc

cOng

30 Chi phi khfc

Gi6 tri cdn lai cta TSCD thanh ly
Chi phi khOng ho.p lQ, khOng h6a rlcm

Chi phat vi pham hqp d6ng
C6c kho6n chi phi nng hQ

Xt'lf cOng nq 16

Chi phat ndp thu6

Chi phi kh6c

c0ng

31 PhAn lfli 16 trong cOng ty ti6n k6t, li6n doanh

C6ng ty CO phAn DAu tu li6n doanh quOc tt5 ftf
C6ng ty C6 phel FLC Golf & Resort
C6ng ty TNHH Diu tu vd Qudn lf tod nhd Ion
Complex
COng ty C6 phAn DAu tu Dia 0c Alaska

cOng

2.62s.000
477.255

332.198.680.s86

NIm nav
1.324.013.303

14.155.802.500

30.440.777.000

29.964.889

735.867.624

46.686.42s.316

Nim nay

4.545.454.545

2.768.2r1.000

14.s36.351

273.968.274

209.249.000

11.815.300

515.916.329

8.339.150.799

60.103.386.1s3

520.543

Ndm tru6c
19.122.0r0.356
8.479.338.752

222.031.068

27.823.380.176

Nim trudc

21.902.910

21.000.000

1 1.091

13.4s4.640

4
i

..,/

it

1

ri
,\

\t.

Iil

1l
!G

/
nP,3

62.368.641

NIm nay

683.sr9.784

16.985.859.700

70.364.800
2.209.400.000

3.967.040
1.962.599.470

403.127 .229

22.3r8.838.023

Nim nav

Ndm tru6c

3s6.842.644

47.728.500

4s.609.791

359.352.845

809.533.780

Nlm trudc

(r4.s08.206.347)

250.900.008

(3s4.s72.200)

(14.611.878.s40)

(2.6s6.s07.0rr)
3.8r5.079

(18.730.242)

32
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cONc Ty co pnAN rdr ooaN rr,c B6o c6o tii chinh hqp nh6t
Ths, Cho ndm tdi chinh t6t ttuic ngdy 3 llt l}0t4

32 Chi phithu6 thu nhflp doanh nghiQp hi6n hdnh
Chi ti6u

Chi phi thu6 tNnN tinh tr6n thu nh{p chiu thu6
nIm hiQn hirnh

33 Lfli co bfln tr6n c6 phi6u

Lqi nhufn k6 todn sau thu6 cfra c6 rtdng C6ng g mp
C6c kho6n didu chinh t6ng, gi6m loi nhufn tt5 toan C6 

-

x6c clfnh lcri nhufln hoic 16 ph6n b6 cho c6 <tOng sd hfru
cd phi6u

C6 phi6u luu hdrnh binh quffn trong kj, :

Tirngdy 0110112014 iltSn ngdy 29t04t2014
Tir ngdy 2910412014 d6n ngdy 03109t2014
Tir ngdy 0310912014 <l6n ngdy 31tt212014
C6 phi6u luu hdrnh binh quAn trong kj, :

VI. NHTING TH6NG TIN KHAC

Nirn nay

98.309.378.429

Sii tuqng c0 phi6u
77.1 80.000

1s4.360.000

314.893.882

182.186.920

Gi{ tri ghi sd

38.003.169.992

Nim trufc

NIm nay Ndm trufc
355.852.742.574 19.841.975.509

(e04.871)

Lgi nhu$n ho{c 16 phan bd cho c6 ddng Cdng ty me 3s5.8s3.647,444 36.333.913.591
c6 phi6u dang luu hanh binh quan trong kj, 1g2.lg6.920 77.1g0.000
Lfli ccr bin tr6n cd phi6u 1.953 257

S5 ngiy
118

121

t20

I C6ng cg tdri chinh

1.1. Quin lf rrii ro vdn

Cdng ty thpc hiQn quin tri ngu6n v6n dd cfim b6o ring.C6ng ty vila c6 th€ hoat d6ng vla c6 tne t5i
cla h6a loi fch cia c6 ddng th6'g qua vi6c sri dung ngu6n v5n c6 hiQu qui.

C6u truc v5n cria 96"g ty bao gOm : Vdn tli6u 16, thdng du v5n c6 phAn, crlc qu! vd lgi nhuQn sau
thu6 chua phdn ph6i.

1.2. Tdi sin tii chinh

Tdi sin tdi chinh ld c6c tdi sAn md qua cl6 C6ng ty c6 th6 ph6t sinh c6c kho6n thu nh6p trong tuoTrg
lai. C6c tdi sdn ndy dd duo-c x6c rlinh lai theo gi6 tri ho. p l! tqi ngity l{p b6o c6o tdi chlnh.

I
(

./

?r

u
,.1

.>l\
\
...,

,,\

A,

s'I

Khoin muc
- Ti6n, c6c kho6n tuong rluong tidn

- DAu tu tdi chinh ngin h4n

- DAu tu tdi chinh ddi han

- C6c khodn phii thu kh6ch hdng

- T16 tru6'c cho ngud'i brin

- Phii thu kh6c

563.859.148.199

1 .7 4s.54s.987.900

6rr.r78.280.296

444.823.0r9.406

634.9s4.186.866

25.143.035.102

s63.8s9.148.199

1 .7 4s.54s.987 .900

6tr.r78.280.296

444.378.122.332

634.9s4.186.866

25.143.03sJ02

Gi6 tri hEp lf

1.3. C6ng ng tii chinh

c6c kh d6nh gi6 lai theo dung quy tlinh cria ChuAn mgc k6 todn hi6n hdnh
d6 dern cria Cdng ty. Cp th6 cic kiloan phAi tr6 nguo'i b6n vd c6c kho6n vay
c6 g6c fnh gi|lai theo lj' gia ngay lpp brlo ia"- oa"g ino,i.a. tnoan chi phi di
vay, phhi tri d5 duoc ghi nhpn trong lcj,vdo biio crlo ktjt qu6 ho4t < Qng kinh doanh

JJ



cOwc TY co pnAN r4r ooAN rr,c
TAng 5, tda nhd FLC Land Mark Tower, cluong L€ Eirc Tho,

B6o c6o tdri chinh hqp nh6t
Cho ndm tdi chfnh t6t tnUc ngdy 3 lll2l\Tt4

Dinh 2, qudn Nam Tri Li6m. Hd N6i

Khoin muc
- Vay vd no ng[n h4n ddi hpn

- Phii tri ngudi b6n
\l " ,.1- l\zuol mua ra tlen truOc

- Cfri pfri phii tri
- Phii tri kh6c

56 Ou ngiry 3l/12/2014

854.215.8s0.000

2r5.249.390.832

585.022.170

32.834.860.621

r92.173.090.s85

1.4. Quin f rrii ro tdri chinh
Rfii ro tdi chinh bao g6m: nii ro thf trudng vd nii ro tin dgng, rrii ro thanh khoAn vd riri ro ddng ti6n.
C6ng ty kh6ng thuc hi6n c6c bi6n ph6p phdng ngua c6c rui ro ndy do thi6u thi trudng mua ciic cdng
cg ndy.

Rrii ro thi trudng: C6lg ty mua nguyOn vft li
cho hoat cl6ng sin xuAt kinh doanh. Do v{y cd
v4t li6u, hdng h6a. Riri b
c6c nhd cung c6p tron h(
ngudi mua khi c6 bi6n h6a.

Rri] ro tin dung: bao g6m rui th"anh khoin vd rti ro ldi su6t. Mpc ctfch quin lf nii ro thanh kho6n
nhdm clAm bio ttri nguon vtSn do thanh to6n cho c6c kho6n lai. chinh

thuong xuy6n c5c y6u cAu v0 th no ph6i tr6
lai nhim cl6m b6o vi6c duy tri tfnh thanh

Ddi tugng Duni l nIm TrGn l nim Tdng cQng
- Phii tr6 nsudi b6n 21s.249.390.832 2r5.249.390.832
- Nsudi mua tri tru6c 585.022.170 585.022.170
- Chi phi ohiitrh 32.834.860.621 32.834.860.62r
- PhAi tri kh6c 192.173.090.585 t92.173.090.585
- Vay ngin han 6.816.7s0.000 6.816.750.000
- Vay ddi han 847.399,100.000 847 .399.100.000

=2
UI

.!t 
I

!i,
:JV

F-.1

.l.V

\_

\
7-\',
irlri/

v2. Thdng tin vd cdc bGn li6n quan

ndm 20 I 4, C6ng ty phdt sinh cdc nghi€p vu vdi cdc b€n han quan chil v6u nhu sau:

Cic b6n li6n quan Mdi quan hQ
Gid trigiao dich (VND)

Nim 2014 Nnm 2013
BQ h{g 

-vd -c}1g 
g6p flr"n -"-+_

C_6ng ty CP D-Au to o-i? 6g Ahlku Cdng ty liOn 111.431.81s.113
C6ngty TNHH MTV FLC Land C6ng ty con 4.298.689jzr 168.000.000
Kh:ich hirng ftng trufc ti6n

COng ty TNHH MTV FLC Land Cdng ty con 3s0.000.000
Cric khoin dfl thu vG b6n hing vd cung cAp
dich vg
Cdng ty TNHH MTV FLC Land Cdng ty con 4.34s.000.000 160.000.000
C6ng ty CP Edu tu Dja 6c Alaska C6ng ty li6n k6t r1r.43l.815.I 13 50.000.000.000
M;g hing h6p f,ictt y""ll

C-6nq.-tV C6 phAn_FLC Golf&Resoft
COng ry TNFtr{ ViV rlC mnJ

COng ty 1i6n kt5t

Cdng ty con

34320.512.896

1s.883.895.038

287.817.157

5.8'79.312.2r5

34



cdNC ry C6 prrAN TAp DoAN FLC B6o c6o thi chfnh hgp nh6t
c Ths, Cho nlm tdi chinh kr5t thric ngdy 3 ttI)tZOt+

Cdng ty CP DAu tu Dia dc Alaska C6ng ty ss.b+o.3oo.ir:
Cfc khoin dd,tril p''''''''''''''''''''''''''''-------;" --_- t-_-_--
C6ng ty Cd phdn F

Uy thdc kinh doanh c6 tinh loi trfrc

Cdng ty C6 phAn FLC Golf&Resort

C6ng ty TNHH MTV FLC Land
C6ng ty CP DAu ttr Oi" O" ei"rf."
NhAl H thdc kin-h dg3lh ot linrr ]Ai -trig
Cdng ty TNF{I{ MTV FLC Land
ttg3g *a_giig g3n ny t-h-69

ty TNHH MTV FLC Land
Lq,r 

-tfrc gy lmg plaiJra trong k]
Cdng ty TNHH MTV FLC Land
Lg,r t,frc riy thdc dd,trh trong kj'
C6ng ty TNHH MTV FLC Land

C6ng ty lien 34.2s9.007.389 210.391.057
C6ng ty con 12.722.060.000 z.ooo.ooo.oob
COng ty li€n ktSt 85.000,000.000

C6ng ty con 42.092.000.000 151.420.000.000

ty con r 8.190.000.000

C6n 8.869.103.000 2.723.009.000

Cdng ty con 9.799.090.000

COng ty li6n k6t 474.430.000.000 512.000.000
Cdng ty li6n kt5t 358.480.000.000 1.778.000.000

C6ng ty li6n k6t 15.81s.000.000

350.000.000
ty li6n ki5t 300.000.000.000

C6ng ty li6n k6t s.600.000.000

36.883.096.000 25.032.000

19.403.146.00b 10.272.000

21 .000.000.000

Comolex
Thu hdi gdc uy thdc kinh doanh c6 tinh toi
trfrc

Cdn-g ty Cd phAn FLC Golf&Resort C6ng ty li6n k€t
C6ng ty CP DAu tu Dia 6c Alaska

C6ng ty CP DAu tu Dia 6c Alaska
Cdg t/ n{rIrr 5A; il;;Qua; it ;# ,ffi il;

Cdng ty TNHH
C--o""m"pl"9x-

u tu vd QuAn llf tod nhd Ion

CQng ty C6 phAn FLC Golf&Resorr
Cdng ty CP DAu tu Dia 6c Alaska

.,1l

i,
rj
,1

-.T

c6ng ty I\HH Da;iJ;d Quil it;;t;ffifi;
256.288.000C_gmplex

Lqr tf,c di t*hi *-oru kJ
C*6gg ty*-C-6 p-ha1 FL-C G_o-l

Cdng ty CP DAu tu Dia t5c

35.324.027.000

19.600.000.000

C-o1g-ty C-Q plpn [l-C Golf&Resort
C6ngty cP DA;tu Di;6;Ai";i;

471.800.000.000

ioo,boo.boo.boo

471.800.000.000

100.000.000.000

Cdng ty TNHH MTV FLC Land ):q.+oo.ooo.ooo
C6 tftc tla 1h$p fluq9
C6ng ty TNHH MTV FLC Land 239.400.000.000,^

Dp von

C6ng ty CP FLC Golf & Resort
'-'--;--- ---^------'i__ _'-___"-----"".

ty CP Ddu tu Dia 6c Alaska

C6ng ty con

;fil-
....................:-...............

c6ng ty cP til il Di;6; Ai;;k'

Cdng ty li6n kt5t

Cdng ty li6n ket

C6ng ty li6n k6t

C6ng ty nen k6t
,lLong ry rlen Ket

Cdng ty li6n I

Cdne E li6n k6t

Cdng ty con

C6ng ty con

Cdng ty li6n k6t

C6n tyTNHH FLC Sam Son Golf & Resort

J)

100.000.000.000

297.000.000.000



conc rY co pnAN r4t oo,lN rr,c
TAng 5, tda nhd FLC Land Mark Tower, cluong L6 Dr?c Thg,

86o c6o tii chinh hgp nhdt
Cho ndm tdi chinh kiSt thric ngdry 3lllr/2014

Dinh 2, quAn Nam Tir Li6m, Hd NOi

C6ng ty TNIIH MTV Dich Vs tryc thbng vd du

fhyyg"ILC
Cdng ty con 200.000.000.000

C6ng ty TNHH DT vd PT Vinh Phfc FLC Cdng.ty con
C-6ls ty njll$ DT y3. PJ Dfa 6c Khanh Hda C6ng ty con 100.000.000.000
C6ng ty TNHH FLC Land Thanh H6a
Mua cd phin

C-6ng ty con 99.800.000.000

ty con 300.000.000.000

Gi6m tt6c
Thq h6i kh.g6g y3[ nsap -lgn
Ong Dodn Vdn Phuong T6ng GiSm tl6c 50.000.000.000
c6ng ty TNHH Mw Ffb ffid ;h;t6;
nhugng sdn vdn phdng cho C6ng ty TNHH B6t
ddng san Newland Holdings Vi€t Nam (dd bao
gop vAr)

56 dwcdc b€n li€n quan tqingdy 3t/12/2014 nhtsau:

330.122.925.000

=9l

;i
,ill

0lt

.01

?l4

50.000.000.000

Cdc b6n li6n quan Mdi quan hQ
56 du c6c khoin c6ng ng
cuiii tg' Diu nim

DAu !u ngin h4n kh:ic
Cdng ty CP FLC Golf & Resort C6ng ty li6n k€t 474.942.000.000 5 12.000.000
cong ty ]lll*I-DT yd QL Ion Complex
c6ng ty CF iilil Di'6;

cglg ty li6n k6t

Cdne W li6n ktit

1-0.21s..000.000

60.2s8.000.000
I---------:f-----------------I r.778.000.000

Ddu tu ddi h4n kh:ic
Cdng ty CP FLC Golf & Resort Cdng ty li6n k6t
Cong ty CP Ddu tu Dla 6c Alaska C6ng ty li6n k6t
Ph-:i-i thg kn6-9h ni*g
C6ng ty TNHH MTV FLC Land Cdng ty con 3.780.350
C6ng ty CP DAu tu Dia 6c Alaska Cdng $l li6n kt5t 61.431.81s.113
Tri trufc cho ngucri bin
C6ng ty TNHH MTV FLC Land C6ng ty con s60.544.366
Ngucri mua tri ti6n trudc
COng ty TNHH MTV FLC Land C6ng ty con

C6ng ty li6n k6t

C6ng ty ten tiSt

392.529.929
Cic khoin phii thu khdc
C6-ngty CP PIC botf b nesort

C*6ng ty rylq Of ua qI, iOu nha fon Complex
3 16.s6 r .000

256.288.000

: r.oos.ooo

C6ng ty CP D6u tu Dia 6c Alaska C6ng ty li6n kt5t r0.272.000
Ph:iithg tQib0 Hn3 Bl
Chi nh6nh HCM C6ng ty CP tap <fodn FLC Chi nh6nh

C6ng ty con

5.480.960.000 3.22r.960.000
Phdi tri ngucri b6n
Cdng ty TNHH MTV FLC Land )n +. izq.sso.sr r

uong ry uP t Lc uott & Resort Cdng ty li6n k6t 132.000.000 91.804.393
N!-al sv *4leel }ql
C6ng ty TNHH MTV FLC Land

c6g 
-ktrg-i-1 plelJre, phei*0p ns_in h4n kh6c

C6ng ty con eii.z$...ooo.ooo r:i.):o.ooo.ooo
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cdxc ry c6 pnAN
Tdng 5, tda nhd FLCLa
phudrne MV Dinh 2. sfi

\P DOAN FLC
Mark Tower, ducrng L6 Dric Tho,
Iam TlLi6m. HdNOi

B6o c6o tdri chinh hgrp nhdt
Cho ndm tdi chinh kt5t thric ngdy 3l/ir/20t4

C6ng ty TNHH MTV FI Land C6ng ty con 498.62s.000 r.428.612.000
Vay ngin h4n

Ong Dodn Vdn Phucrng T6ng Girim d6c 50.000.000.000

3. Th6ng tin so sinh

S5 tipu so sdnh trOn st5 li
ndm20l3, dfl duqc kiCm
Cdng ty TNFIH Ki6m to6

Ngudi lip bi6u

Vn/-)
l|/

NGO fiq NGrrr0N N(

r tr€n B6o c6o tdi chinh hgrp nh6t cho ndmtdi chinh kr5t thric ngdy 3l th6ng 12
rr[n bcri Cdng ty TNHH Ki6m tor{n vd Tu vAn Th6ng Long - T.t.K @ipn nay h
vd Dfnh gi6 Thdng Long - T.D.K)..

L,ip, nsay 03 tluing 03 ndm 2015

JI
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N
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