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BÁO CÁO 

Về tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng                   

quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay 

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay 

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động năm 2015 

và kế hoạch hoạt động năm 2016 như sau: 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2015 

Năm 2015 là một năm không thuận lợi cho công việc kinh doanh của công ty Ninh 

vân Bay, do tình hình kinh tế chính trị của Châu Âu và một số nước khác có nhiều 

biến động do vậy lượng khách truyền thống trước đây đến từ Châu Âu và Mỹ đã 

giảm rất nhiều so với cùng kỳ năm trước, khách hàng Châu Á và Việt nam thì dè dặt 

trong việc sử dụng dịch vụ nên mảng kinh doanh dịch vụ của công ty không đạt kết 

quả như mong đợi. 

Bên cạnh đó công ty đang trong quá trình tiến hành tái cấu trúc lại tài chính tại công 

ty mẹ và một số công ty con như tìm cách nhượng bán dự án Six sense Sài gòn để 

dùng tiền trả nợ trái phiếu và tái cấu trúc các dự án nhỏ hơn nhưng hiệu quả, thực hiện 

việc trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi, không vốn hóa các chi phí tài 

chính của các dự án mà dự định nhượng bán, việc tái cấu trúc này sẽ ảnh hưởng trực 

tiếp đến kết quả kinh doanh của năm 2015 dẫn đến kết quả kinh doanh giảm sâu và 

không đạt kế hoạch mà công ty đề ra. Tuy nhiên, những nỗ lực của việc tái cấu trúc tài 

chính mở ra cơ hội cải thiện tình hình tài chính của công ty dần tốt lên và tăng trưởng. 

Chi tiết hoạt động công ty, đề nghị Quý Cổ đông xem trong Báo cáo thường niên năm 

2015, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 

của Công ty.  

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 

2.1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015: 

Trong năm 2015, các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty đã tích cực phối 

hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để t ìm hướng tháo gỡ  những khó 

khăn, vướng mắc trong hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị đóng vai 

trò định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong các hoạt động kinh doanh 

của Công ty, cụ thể là: 

CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN                     

DU LỊCH NINH VÂN BAY 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/2016/HĐQT-BC Hà Nội, ngày    tháng    năm 2016 

DỰ THẢO 
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- Chỉ đạo việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong từng hoạt 

động kinh doanh của Công ty, thực hiện các chủ trương, chiến lược đã đề ra. 

Đồng thời, t í ch  cực kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong 

việc thực hiện các nghị quyết, quyết định và chỉ đạo này. 

- Thực hiện họp Hội đồng quản trị để thảo luận và thông qua các vấn đề cần thiết 

bằng hình thức họp trực tiếp hoặc bằng văn bản theo thẩm quyền của Hội đồng 

quản trị. Đồng thời, giữa các thành viên Hội đồng quản trị cũng thường xuyên trao 

đổi thông tin, bàn bạc thảo luận, phối hợp thống nhất chỉ đạo để đưa ra các biện 

pháp giải quyết phù hợp yêu cầu về hoạt động kinh doanh của Công ty. 

- Thành viên Hội đồng quản trị điều hành trực tiếp tham gia và được sự hỗ trợ tích 

cực của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong việc tìm kiếm các đối tác 

đầu tư, phân tích đánh giá tình tình thực tiễn cũng như tính khả thi của các 

phương án, cơ hội hợp tác với các đối tác trong việc tái cấu trúc tài chính, dự kiến 

chuyển nhượng dự án Six Senses Saigon River để bảo đảm cơ cấu lại hợp lý 

nguồn vốn đầu tư;   

- Tăng cường kiểm tra, giám sát trực tiếp đối với hoạt động của từng dự án tại các 

Công ty con, công ty liên kết, kiểm soát chặt chẽ nguồn vốn đầu tư vào các dự án 

để bảo đảm hiệu quả nguồn vốn đầu tư, kịp thời có phương án chỉ đạo hợp lý đối 

với hoạt động kinh doanh từng dự án này. 

2.2. Về kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc 

Công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc cũng như toàn bộ hoạt động 

điều hành Công ty được HĐQT duy trì và thực hiện định kỳ hoặc đột xuất thông qua 

các cuộc họp tập trung, chế độ báo cáo bằng văn bản hoặc qua điện thoại, email v.v… 

đồng thời trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc triển khai các dự án, 

các mảng hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo hoạt động của Công ty an 

toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, 

HĐQT.  

Đối với Ban Tổng giám đốc và lãnh đạo các Công ty thành viên, Hội đồng quản trị 

cũng tiến hành việc kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện các chức năng, nhiệm 

vụ, kế hoạch của từng đơn vị để tránh thiếu sót trong hoạt động của từng mắt xích 

này. Chế độ báo cáo và thông tin thường xuyên cho Công ty mẹ về kết quả kinh 

doanh, tình hình tài chính tại các dự án được các Công ty con, Công ty liên kết thực 

hiện thường xuyên và chặt chẽ để đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả hoạt động kinh 

doanh của Công ty cũng như trong toàn hệ thống. 

2.3. Về quan hệ cổ đông và việc thực hiện nghĩa vụ của Công ty niêm yết 

- Tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật và 

Điều lệ về nghĩa vụ công bố thông tin như: Báo cáo tài chính, tình hình quản trị 
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định kỳ, báo cáo thường niên, thông báo việc chốt danh sách cổ đông, việc phát 

hành riêng lẻ và niêm yết cổ phiếu v.v… và báo cáo khác theo yêu cầu của Ủy ban 

Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. 

- Tiếp nhận yêu cầu và cung cấp thông tin về hoạt động của Công ty cho cổ đông 

trực tiếp và qua các phương tiện thông tin. Thông tin về hoạt động kinh doanh và 

tình hình quản trị cũng như các vấn đề khác đều được cập nhật và đăng tải trên 

website của Công ty tại địa chỉ http://www.ninhvanbay.vn. Ngoài ra, việc thông 

tin trên các phương tiện báo chí, truyền thông cũng được khai thác hiệu quả để bảo 

đảm tính công khai và minh bạch về hoạt động Công ty. 

2.4. Về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã quyết định mức thù lao cho Hội 

đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm là 350.000.000 đồng, thực chi thù lao 

trong năm 2015  là: 175.000.000 đồng. 

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Trước tình hình Công ty như nêu trên, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ 

trọng tâm của công tác quản trị trong năm 2016 như sau: 

3.1.  Chỉ tiêu kinh doanh 

Đối với kết quả kinh doanh Công ty mẹ: 

Đơn vị tính: Tỷ Đồng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối với kết quả kinh doanh hợp nhất: 

Đơn vị tính: Tỷ Đồng  

TT Chỉ tiêu 
Kết quả kinh 

doanh 2015 

Kế hoạch 

năm 2016 

1 Doanh thu thuần   

2 Doanh thu tài chính 66,8 70 

3 Lợi nhuận trước thuế -280,3 5 

4 Lợi nhuận sau thuế  -280,3 5 

TT Chỉ tiêu Kết quả kinh 

doanh 2015 

Kế hoạch 

năm 2016 

http://www.ninhvanbay.vn/
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3.2. Kế hoạch đầu tư 

Đơn vị tính: Tỷ Đồng 

TT 
 

Nội dung 

 

Số tiền đầu tư 

(tỷ đồng) 
1 Dự án Emeralda Hội An 2 

 
2 Dự án Six Senses Saigon River 3 

 Tổng cộng 5 

 

3.3. Giải pháp thực hiện 

- Đẩy mạnh hoạt động tái cơ cấu tài chính Công ty, theo hướng thu gọn các khoản 

đầu tư, tập trung vào các tài sản có khả năng sinh lợi cao của Công ty. Tích cực 

hợp tác, tiếp xúc và làm việc với các đối tác tiềm năng trong nước và quốc tế để 

hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án Six Senses Saigon River, chuyển 

nhượng vốn đầu tư tại dự án Emerlda Ninh Binh nhằm nâng cao năng lực tài 

chính cho công ty;  

- Đẩy mạnh các hoạt động bán hàng tập trung khai thác đối tượng khách hàng 

truyền thống, đối với các khu nghỉ đang hoạt động (Six Senses Ninh Vân Bay, 

Emeralda Ninh Bình); tập trung hoạt động marketing các dự án tại các thị trường 

trong và ngoài nước để mở rộng thị trường. 

- Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế để mở rộng và nâng cao dịch vụ quản 

lý, điều hành các khu nghỉ dưỡng, khách sạn;  

- Tiếp tục củng cố và thực hiện một cách nghiêm túc, chuyên nghiệp các công tác 

về quản trị doanh nghiệp, duy trì thương hiệu, phát triển hệ thống quan hệ nhà 

đầu tư, xây dựng chính sách nhân sự và văn hóa doanh nghiệp. 

- Phối hợp cùng Ban Kiểm soát Công ty tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, 

1 Doanh thu hợp nhất 189,1 197 

2 Lợi nhuận gộp hợp nhất 25,9 30.8 

3 Lợi nhuận trước thuế hợp nhất -122,9 10 

4 Lợi nhuận sau thuế hợp nhất -127,6 10 
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giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu 

vốn đầu tư của các cổ đông và đảm bảo minh bạch hóa các hoạt động theo đúng 

quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Trên đây là Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 

2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng hợp tác và gắn bó của Quý Cổ đông với 

chúng tôi trong thời gian vừa qua. Xin chúc Quý vị Cổ đông và các vị đại biểu sức 

khỏe thành công và sự thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BKS, TGĐ; 

- Lưu: VT, TK HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

Lê Xuân Hải 
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BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của 

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay 

Kính gửi: - Quý cổ đông Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay; 

   - Hội đồng quản trị Công ty; 

   - Ban Kiểm soát Công ty 

Thay mặt cho Ban điều hành, Tổng giám đốc Công ty xin báo cáo báo cáo Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2016 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch 

kinh doanh năm 2016, cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016 

Năm 2015 là năm có nhiều khó khăn trong hoạt động của Công ty, đặc biệt là việc thiếu 

nguồn vốn đầu tư, áp lực từ các khoản vay ngân hàng, trái phiếu cũng như sự cạnh tranh 

giữa các đơn vị kinh doanh cùng ngành nghề dẫn đến hiệu quả kinh doanh của Công ty 

giảm sút. Việc tìm kiếm các đối tác hợp tác đầu tư triển khai một số dự án đang còn dở 

dang của Công ty gặp rất nhiều trở ngại từ các yếu tố rủi ro của thị trường bất động sản, 

du lịch cũng như những bất ổn của nền kinh tế nói chung. Bên cạnh đó, sự thiếu ổn định 

về dòng tiền, nguy cơ các khoản vay, nợ trái phiếu sắp đáo hạn là hạn chế không nhỏ 

khiến kế hoạch hoạt động kinh doanh của công gặp rất nhiều khó khăn. 

Kết quả kinh doanh cụ thể của Công ty năm 2015 như sau: 

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 

* Kết quả kinh doanh Công ty mẹ 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN                     

DU LỊCH NINH VÂN BAY 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/2016/TGĐ-BC 
Hà Nội, ngày    tháng    năm 2016 

TT Chỉ tiêu 

Kết quả 

kinh 

doanh 

2015 

So sánh với kế 

hoạch năm 2015 

So sánh với kết quả 

năm 2014 
Ghi 

chú 
Kế 

hoạch  
Tỷ lệ  

Thực hiện 

năm 2014 
Tỷ lệ 

1 Doanh thu 

thuần 

      

2 Doanh thu tài 

chính 

66,8   63,1 5,86  

DỰ THẢO 
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* Kết quả kinh doanh hợp nhất: 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

 

Cơ cấu vốn tài sản: 

- Tổng tài sản tại 31/12/2015:    1.311.8 tỷ đồng 

- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2015                859  tỷ đồng.  

- Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2015:               9.494 đồng/cổ phiếu. 

Kết quả kinh doanh năm 2015 chưa đạt chưa đạt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra xuất phát 

từ các nguyên nhân sau: 

- Điều kiện kinh tế có nhiều bất lợi, trong đó có suy thoái kinh tế Châu Âu, dẫn đến 

lượng khác bị sụt giảm. Đồng thời Công ty cũng tăng cường sửa chữa, nâng cấp 

khu nghỉ Six Senses Ninh Van Bay nên số lượng phòng bán giảm so với năm 2014. 

3 Lợi nhuận 

trước thuế 

-280,3   35,1 -898,6  

4 Lợi nhuận 

sau thuế  

-280,3   35,1 -898,6  

TT Chỉ tiêu 

Kết quả 

kinh 

doanh 

2015 

So sánh với kế 

hoạch năm 2015 

So sánh với kết quả 

năm 2014 

Ghi 

chú 
Kế 

hoạch  
Tỷ lệ  

Thực 

hiện năm 

2014 

Tỷ lệ 

1 Doanh thu 

hợp nhất 

189,1 
 

212,70 

-11,1 210,68 -10,2  

2 Lợi nhuận 

gộp hợp nhất 

25,9 102 -74,61 97,5 -73,4  

3 Lợi nhuận 

trước thuế 

hợp nhất 

-122,9 9,10 -1,451 25,63 -579,5  

4 Lợi nhuận 

sau thuế hợp 

nhất 

-127,6      
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- Trong kỳ Công ty tiến hành trích lập dự phòng các khoản đầu tư vào các Công ty 

Hai Dung, cũng như và nhận lại hàng bán biệt thự trả lại, dẫn đến lợi nhuận bị âm 

1.2. Hoạt động đầu tư 

Năm 2015, nguồn vốn của Công ty được sử dụng để hỗ trợ một phần cho việc duy trì triển 

khai các dự án tại các Công ty con và Công ty liên kết mà không tiến hành các hoạt động 

đầu tư do hạn chế về nguồn vốn. Hoạt động chủ yếu là tìm các đối tác hợp tác để chuyển 

nhượng dự án theo kế hoạch. 

1.3. Hoạt động quản trị doanh nghiệp 

1.3.1. Hoạt động điều hành 

Năm 2015, hoạt động quản trị điều hành của Công ty tiếp tục được thực hiện thông suốt từ 

Công ty mẹ tới các công ty con và đã tạo dựng được sự phối hợp giữa các công ty thành 

viên như: xây dựng triển khai các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư, hỗ trợ công ty 

thành viên trong việc triển khai từng mô hình kinh doanh; tiến hành kiểm soát và đưa ra 

những chính sách kế hoạch kịp thời đối với các báo cáo cũng như hoạt động quản trị của 

các công ty thành viên. 

1.3.2. Công tác phát triển nhân sự 

Công ty và các Công ty con áp dụng chính sách mới theo quy trình được thiết lập để đảm 

bảo nhân viên mới có đủ trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm cho vị trí cần tuyển dụng và có tư 

cách đạo đức tốt, có nguyện vọng gắn bó lâu dài. Trong phát triển dài hạn, Công ty ưu tiên 

nguồn nhân lực địa phương, và có chính sách phù hợp để thu hút lao động người địa 

phương có năng lực chuyên môn, đạo đức tốt đặc biệt ưu đãi người địa phương có năng 

lực thực sự, có đạo đức tốt đang và nguyện vọng gắn bó với công việc tại Công ty. 

Công tác đào tạo nguồn nhân lực đặc biệt là các vị trí nhân sự tại các khu nghỉ luôn được 

chú trọng bảo đảm toàn bộ nhân viên được đào tạo để có đủ năng lực chuyên môn, thực 

hiện tốt công việc được giao.Việc đào tạo và huấn luyện các kỹ năng, chuyên môn cần 

thiết được thực hiện tại nơi làm việc hoặc đào tạo các khóa học bên ngoài. Đồng thời thỏa 

thuận cam kết về nghĩa vụ và quyền lợi của Khu nghỉ mát và người lao động trong quá 

trình học tập, khả năng công tác và thời gian phục vụ sau khi học tập. 

1.3.3. Quan hệ đối tác chiến lược 

Bên cạnh việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác hiện tại, Ninh Vân Bay và các 

công ty thành viên không ngừng tìm kiếm, mở rộng với các đối tác khác nhằm tăng cường 

sự hợp tác phát triển của Ninh Vân Bay.  

1.3.4. Quan hệ nhà đầu tư 

Trở thành công ty đại chúng vào cuối năm 2009 và chính thức niêm yết trên Sở giao dịch 

Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh vào tháng 5/2010, Ninh Vân Bay nhận thức vai trò quan 

hệ nhà đầu tư là rất quan trọng. Công ty đã thường xuyên, kịp thời công bố các thông tin 

định kỳ, và các thông tin bất thường theo quy định của pháp luật. 

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016 

2.1. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận hợp nhất toàn Công ty 
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Tổng doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn trong năm 2016 dự kiến là 197 tỷ đồng, lợi nhuận 

trước thuế hợp nhất dự kiến 10 tỷ đồng. Cụ thể: 

Kết quả kinh doanh Công ty mẹ: 

Đơn vị tính: Tỷ Đồng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả kinh doanh hợp nhất: 

Đơn vị tính: Tỷ Đồng  

 

3.2. Kế hoạch đầu tư 

Đơn vị tính: Tỷ Đồng 

TT 
 

Nội dung 

 

Số tiền đầu tư 

(tỷ đồng) 
1 Dự án Emeralda Hội An 20 

 
2 Dự án Six Senses Saigon River 4 

 Tổng cộng 24 

TT Chỉ tiêu 
Kết quả kinh 

doanh 2015 

Kế hoạch 

năm 2016 

1 Doanh thu thuần   

2 Doanh thu tài chính 66,8 70 

3 Lợi nhuận trước thuế -280,3 5 

4 Lợi nhuận sau thuế  -280,3 5 

TT Chỉ tiêu 
Kết quả kinh 

doanh 2015 

Kế hoạch năm 

2016 

1 Doanh thu hợp nhất 189,1 197 

2 Lợi nhuận gộp hợp nhất 25,9 30.8 

3 Lợi nhuận trước thuế hợp nhất -122,9 10 

4 Lợi nhuận sau thuế hợp nhất -127,6 10 
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2.2. Các giải pháp trọng tâm thực hiện 

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, HĐQT và Ban điều hành Ninh Vân Bay sẽ tập trung 

thực hiện các giải pháp sau: 

- Đối với Dự án Six Senses Ninh Vân Bay: Duy trì chất lượng dịch vụ và mở rộng các 

chương trình chính sách khuyến mại thu hút khách du lịch tới Dự án.  

- Đối với dự án Emeralda Ninh Bình: Lựa chọn, đào tạo và nâng cao trình độ cho đội 

ngũ nhân viên dự án. Quảng cáo và truyền thông đa phương tiện trong nước và nước 

ngoài để thu hút khách hàng. Hợp tác chặt chẽ với Mesa Hotel & Resorts (Indonesia) 

về việc tăng cường quảng bá, bán hàng và quản lý dự án; .Chủ động hợp tác với đối 

tác tiềm năng để chuyển nhượng phần vốn của Công ty tại dự án này 

- Tiếp tục mở rộng thị phần khách du lịch sang lĩnh vực trung cấp và tạo ra nhiều chính 

sách khuyến mại nhằm thu hút và mở rộng thị phần khách trong nước. 

- Đẩy nhanh hoạt động tìm kiếm nhà đầu tư chuyển nhượng dự án Six Senses Saigon 

River, khoản vốn đầu tư tại Dự án Emeralda Ninh Bình để cơ cấu lại vốn đầu tư, nâng 

cao năng lực tài chính của Công ty. 

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cơ cấu tài chính Công ty. 

- Tiếp tục củng cố và thực hiện một cách nghiêm túc, chuyên nghiệp các công tác về 

quản trị doanh nghiệp theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, thể hiện vai trò kiểm 

soát của Công ty mẹ; phát triển thương hiệu Ninh Vân Bay là thương hiệu về du lịch 

nghỉ dưỡng và bất động sản nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam và hướng tới khu vực; 

phát triển hệ thống quan hệ nhà đầu tư, xây dựng chính sách nhân sự và văn hóa doanh 

nghiệp. 

Trên đây là báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 

của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay, Ban Tổng giám đốc kính trình 

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Thư ký HĐQT; 

- Lưu: VT. 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

Hoàng Anh Dũng 
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CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN                     

DU LỊCH NINH VÂN BAY 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/2016/HĐQT-TTr Hà Nội, ngày     tháng 4 năm 2016 

TỜ TRÌNH 

Về một số vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên                                      

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay năm 2016 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản du 

lịch Ninh Vân Bay;  

- Căn cứ tình hình quản trị, kiểm soát và hoạt động thực tế tại Công ty, 

 

Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay kính trình Đại hội 

đồng cổ đông thông qua một số đề xuất sau: 

I. Thông qua việc bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành 

Ngày 18/4/2016, ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm giữ chức 

vụ Tổng giám đốc của công ty đã kết thúc nhiệm kỳ với chức danh Tổng giám đốc. 

Trong nhiệm kỳ từ năm 2011 - 2016, ông Hoàng Anh Dũng đã có những đóng góp 

quan trọng trong hoạt động quản lý điều hành Công ty. Do vậy, Hội đồng quản trị 

quyết định bổ nhiệm ông Dũng tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc của công ty với 

nhiệm kỳ mới 05 năm. 

II. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 

Hiện nay, Điều lệ của Công ty có một số nội dung chưa phù hợp với quy định của 

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/ QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 hiện hành. Để đảm 

bảo quy định của Điều lệ thống nhất với các quy định của pháp luật, đồng thời phù 

hợp với các yêu cầu của thực tiễn hoạt động công ty và đảm bảo sự thống nhất chỉnh 

thể giữa các điều khoản trong Điều lệ, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông 

xem xét thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thông qua toàn văn Bản 

Điều lệ hợp nhất kèm theo Tờ trình này. 

III. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016. 

Hội đồng quản trị xin đề nghị Đại hội cổ đông phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản 

trị và Ban kiểm soát năm 2016 là 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) để đảm bảo 

DỰ THẢO 
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các hoạt động thường xuyên và hoạt động cần thiết khác của Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát Công ty. 

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 

biểu quyết thông qua những vấn đề nêu trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TGĐ, BKS; 

- Lưu: VT, TK HĐQT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Xuân Hải 
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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Về kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2015 và phƣơng hƣớng              

nhiệm vụ hoạt động năm 2016 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay 

 

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời thực hiện đúng 

quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và 

Luật doanh nghiệp, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh 

Vân Bay báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 

2015 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2016, cụ thể như sau: 

A. K Ế T  Q U Ả  HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM 

SOÁT NĂM 2015 

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 

Năm 2015, Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ 

được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cụ thể: 

 Đã tiến hành đánh giá công tác quản trị, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ 

kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc theo đúng Nghị 

quyết của Đạ i  hội đồng cổ  đông/Hội đồng quản tr ị  đã ban hành và Điều 

lệ của Công ty. 

 Tham gia góp ý kiến về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét 

và kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2015 của 

Công ty. 

 Đã thực hiện việc giám sát nội dung, phạm vi, tiến độ soát xét và kiểm toán các 

Báo cáo tài chính trong năm 2015 theo Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán đã 

được ký kết với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; thẩm tra các báo cáo 

tài chính của Công ty trong năm; kiểm soát báo cáo tài chính kiểm toán 2015 để 

đảm bảo báo cáo được lập theo quy trình, chuẩn mực, phản ánh trung thực tình 

hình tài chính của Công ty. 

II. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2014: 

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh 

doanh do Công ty cung cấp, các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc 

kiểm tra, soát xét và đưa ra nhận xét, đánh giá như sau: 

2.1. Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông và Hội đồng quản trị trong công tác quản trị, điều hành Công ty 

Năm 2015 hoạt động của Công ty được đặt trước rất nhiều khó khăn, tuy nhiên Hội 

đồng quản trị và Ban điều hành cùng các phòng ban chức năng của Công ty đã linh 

hoạt, bám sát thực tế để có những giải pháp phù hợp. 

Ban Kiểm soát nhận định Hội đồng quản trị và Ban Tổng g iám đốc, các cán bộ 

quản lý trong năm 2015 đã nỗ lực trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ điều 

CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN                     

DU LỊCH NINH VÂN BAY 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/2016/BKS-BC Hà Nội, ngày    tháng 4 năm 2016 
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hành trong khuôn khổ pháp lý hiện hành, cụ thể: 

 HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

đầy đủ và linh hoạt. Các quyết định của Hội đồng quản trị được ban  hành  

đúng  với  chức  năng  và  quyền  hạn  của HĐQT và có nội dung phù hợp với 

chủ trương và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.  

 Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác 

quản lý và hạch toán kế toán tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, 

hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của Nhà nước. 

 Hội đồng quản trị đã hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng giám đốc trong công 

tác điều hành, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực hiện công tác kiểm 

tra, giám sát hoạt động của Công ty và các Công ty con, bảo đảm triển khai đồng 

bộ kế hoạch hoạt động và các mục tiêu cụ thể của Công ty. 

 Ban Tổng Giám đốc đã tích cực, chủ động trong triển khai thực hiện nghiêm túc 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. 

Nhìn chung, Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động 

của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty. 

2.2. Về quan hệ cổ đông 

- Công ty đã thực hiện chốt danh sách cổ đông tại ngày 20/3/2015 để tổ chức Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. 

- Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ trên các phương tiện công 

bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật đối với Công ty niêm yết. 

- Việc theo dõi tình hình biến động cổ đông và chuyển nhượng chứng khoán 

được thực hiện thông qua các công ty chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng 

khoán Việt Nam. 

2.3. Về việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh 

Qua thẩm tra các Báo cáo tài chính, Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả như sau: 

a) Về việc thực hiện chế độ kế toán và báo cáo tài chính 

- Các báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất lập trong năm 2015 

được thực hiện trên cơ sở lựa chọn chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các 

chính sách này một cách nhất quán.  

- Công ty đã thực hiện công tác tài chính, kế toán, lập và kiểm toán báo cáo quyết 

toán tài chính năm 2015 tại các Công ty thành viên và Công ty mẹ. 

- Công ty thực hiện công tác hạch toán kế toán theo đúng quy định của chế độ kế 

toán doanh nghiệp Việt Nam các số liệu tài chính được ghi nhận đầy đủ, chính 

xác từ việc tổng hợp số liệu chi tiết của các chứng từ gốc hợp pháp, hợp lý, hợp 

lệ, báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất và của Công ty mẹ năm 2015 được lập 

đồng thời theo các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các chế độ quản lý tài 

chính . 

b) Kết quả công tác hạch toán kế toán và tình hình tài chính của Công ty 

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 

năm 2015 đã được Ban Tổng giám đốc Công ty lập và được Công ty TNHH Ernst & 
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Young Việt Nam kiểm toán. Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài 

chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2015 cũng như kết quả hoạt 

động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ ngày 

01/01 đến ngày 31/12/2015. 

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2015 thể hiện trên báo cáo tài chính hợp 

nhất như sau (trích nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2015 của 

Công ty): 

Về kết quả kinh doanh: 

- Doanh thu thuần:    96.076.858.248 đồng 

- Lợi nhuận thuần:           -123.571.263.418 đồng 

- Tổng lợi nhuận trước thuế:           -122.979.704.414 đồng 

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất:      -126.424.910.728 đồng 

Về tài sản của Công ty:   

- Tài sản ngắn hạn:              348.483.080.863 đồng 

- Tài sản dài hạn:              963.302.094.090 đồng 

- Tổng tài sản:            1.311.785.174.953 đồng 

Vốn chủ sở hữu:     859.173.439.757 đồng 

III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban 

Tổng giám đốc 

Giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã duy trì được mối quan hệ 

công tác, hợp tác phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông 

và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ. Trong 

năm 2015, HĐQT cùng Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý tại các phòng ban 

chức năng thuộc Công ty đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy 

đủ thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát. 

IV. Kiến nghị 

Để giải quyết những vấn đề khó khăn hiện tại của Công ty, Ban Kiểm soát kiến nghị 

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc các nội dung sau: 

- Tập trung thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để nỗ lực thúc 

đẩy các hoạt động huy động vốn, tìm kiếm nhà đầu tư, đối tác nhận chuyển 

nhượng các dự án theo kế hoạch để đáp ứng nhu cầu thực hiện các dự án của 

Công ty. 

- Đối với các dự án đang hoạt động, thúc đẩy các hoạt động bán hàng và tiếp 

thị, khai thác thị trường mới và duy trì quan hệ với các đối tác sẵn có, tăng 

cường chất lượng của các dịch vụ nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận của các 

dự án. 

- Có các biện pháp phù hợp, hiệu quả để đảm bảo thanh toán các nghĩa vụ trái 

phiếu đúng kỳ hạn, hạn chế các biến động tiêu cực và luôn giám sát chặt chẽ 

về dòng tiền để tránh ảnh hưởng xấu đến yêu cầu này. 

B. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT 

NĂM 2016 

I.   Nhiệm vụ chung 

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt 
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động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. 

- Trong năm 2016, Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát định kì theo 

điều lệ của công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, đảm bảo hoạt 

động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và Luật doanh 

nghiệp, góp phần để hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao 

hơn, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, quyền lợi của người lao động. 

II. Nhiệm vụ cụ thể 

- Phân công cụ thể và hợp lý công việc của các thành viên trong Ban kiểm 

soát, phụ trách kiểm soát hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất kinh 

doanh của Công ty. 

- Kiểm soát tình hình kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội 

đồng cổ đông phê chuẩn, soát xét Báo cáo tài chính hàng năm. 

- Tăng cường sự tham gia của đại diện Ban Kiểm soát trong các cuộc họp của 

HĐQT để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích của cổ đông. 

- Kiểm soát tình hình góp vốn và tham gia quản lý hiệu quả vốn góp vào các 

công ty con, Công ty liên kết của Công ty. 

Trên đây là Báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bất 

động sản Du lịch năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016. Đề nghị Quý 

Cổ đông đóng cho ý kiến để Ban Kiểm soát Công ty hoạt động có hiệu quả hơn. 

Xin trân trọng cảm ơn. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- HĐQT, Ban TGĐ; 

- Lưu: VT, BKS. 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

Phạm Đức Long 
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TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần 

Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay năm 2016 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay 

  

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 

các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay, 

 

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của pháp 

luật, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch  inh   n  ay    T    nh 

trình Đại hội phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo 

tài ch nh năm 2016 của   T như sau: 

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập 

Ban kiểm soát xin đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau: 

- Chọn một đơn vị kiểm toán quốc tế được phép hoạt động tại Việt  am và được Uỷ 

ban Chứng  hoán  hà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ 

chức niêm yết. 

- Là một trong những công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu; có uy tín về chất lượng 

kiểm toán; có nhiều kinh nghiệm kiểm toán các Báo cáo tài chính trong lĩnh vực 

Bất động sản du lịch theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống Kế 

toán Việt Nam (VAS) và Chuẩn mực Kế toán Quốc tế  IFRS  nói chung và đối với 

Ninh Vân Bay nói riêng. 

- Đội ngũ  iểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; đáp ứng được yêu 

cầu của Ninh Vân Bay về phạm vi và tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán 

hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí 

kiểm toán và phạm vi kiểm toán. 

2. Danh sách các công ty kiểm toán 

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban Kiểm soát xin đề xuất 02 đơn vị kiểm 

toán quốc tế có uy t n sau đ y để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo 

cáo tài ch nh của Công ty năm 2016 như sau: 

CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN                     

DU LỊCH NINH VÂN BAY 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/2016/BKS-TTr Hà Nội, ngày     tháng 4 năm 2016 

DỰ THẢO 
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- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; 

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam; 

3. Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán 

Với các đề xuất nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua: 

- Các tiêu thức nêu tại mục 1 Tờ trình và danh sách 04 đơn vị kiểm toán độc lập 

nêu tại mục 2 Tờ trình để làm căn cứ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung 

cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2016 của 

Công ty; 

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn một trong hai công ty 

kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban kiểm soát tại Tờ trình này và giao cho 

Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm 

toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài 

chính năm 2016 của Công ty. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua! 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 

-  hư trên; 

- HĐQT, TGĐ; 

- Lưu:  T,  KS. 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Phạm Đức Long 
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