
 



 



 

 

Thay mặt Hội Đồng Quản Tr鵜 và ban lãnh 
đạo Công ty Tôi xin gửi tới QuỦ cổ đông lời 
chào trân trọng cùng lời chúc sức kh臼e, hạnh 
phúc và thành công! 
 

Th逢aăquỦăv鵜, 
Năm 2018 kết thúc đánh dấu một sự chuyển 
mình c栄a th鵜 trường bất động sản từ tăng 
trưởng mạnh mẽ sang bền vững, lĩnh vực bất 
động sản ngh雨 dưỡng tương đ嘘i thành công 
nhưng năm 2018 còn ghi nhận một năm tương 
đ嘘i khó khăn về nhà ở, đặc biệt là khi nguồn 
cung đã tăng lên rất cao trong thời gian qua dẫn 
đến sự cạnh tranh rất rõ trong từng phân khúc. 

 

 

Trước tình hình hiện tại, trong năm 2018 Hội Đồng Quản Tr鵜 và Ban giám đ嘘c công 
ty đã có những quyết đ鵜nh đúng đắn và linh hoạt trong hoạt động kinh doanh: hoàn 
ch雨nh các th栄 t映c pháp lỦ các dự án để tập trung có các nguồn hàng ổn đ鵜nh; mở 
rộng th鵜 trường sang phát triển lĩnh vực bất động sản ngh雨 dưỡng và liên doanh liên 
kết với các nhà đầu tư trong - ngoài nước; nâng cao quản tr鵜 nhân sự c栄a công ty. 

 

Sự thành công c栄a Công ty sẽ rất cần sự hợp tác, hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm từ phía 
đ嘘i tác, các QuỦ khách hàng và các bạn đồng nghiệp trong lĩnh vực đầu tư kinh 
doanh bất động sản. Tôi xin chân thành cám ơn sự tin tưởng, đồng thuận c栄a QuỦ cổ 
đông đã cùng Khang An vững bước trên con đường phát triển với m映c tiêu trở thành 
một tổ chức bất động sản uy tín, chuyên nghiệp và luôn tăng trưởng bền vững.  
 

  Trơnătrọngăcámă挨n! 
 

 

 

NGUY右NăHOÀNGăMINH 

     CH曳 T卯CH HĐQT 
 



 



 

 

THÔNGăTINăT蔚NG QUAN 
 

THÔNGăTINăLIÊNăL萎C 

Tên đầy đ栄:  CÔNGăTYăC蔚 PH井NăĐ井UăT姶ăĐ卯A ỐC KHANG AN 

Đ鵜a ch雨:             Tầng trệt (G-BLK-3), Tòa nhà The Manor, 91 Nguyễn Hữu Cảnh, 
Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 

Mã S嘘 thuế: 030 2569547 

Điện thoại: (84-28) 35 144 751 

Fax:  (84-28) 35 144 752 

Email:  info@khangan.com 

Website:  www.khangan.com 

Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh bất động sản, quyền sử d映ng đất thuộc sở hữu, ch栄 
sử d映ng hoặc đi thuê (Kinh doanh nhà ở); Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 
giá quyền sử d映ng đất (Tư vấn bất động sản); Xây dựng công trình kỹ thuật dân d映ng 
khác (xây dựng dân d映ng, xây dựng công nghiệp); Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ 
thuật có liên quan (đo đạc đ鵜a chính: đ嘘i với đo đạc bản đồ ch雨 hoạt động khi được 
cấp giấy phép theo quy đ鵜nh c栄a pháp luật). 

 

THÔNGăTINăNIÊMăY蔭T 

Mã cổ phiếu:  KAC 

Ngày niêm yết:  27/10/2010 

Đ鵜a ch雨 niêm yết: Sở Giao D鵜ch Chứng Khoán TP.HCM – HOSE 

V嘘n điều lệ:  239.999.990.000 VNĐ 

Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/cổ phần 

Tổng s嘘 cổ phần: 23.999.999 cổ phần 

 

CÔNGăTYăKIỂMăTOỄN 

Công ty TNHH D鵜ch V映 Tư vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Nam Việt 

Đ鵜a ch雨:    29 Trường Sa, Phường ĐaKao, Quận 1, TP.HCM 

Mã s嘘 thuế:  030 5213884 

Điện thoại:  (84-28) 3910 3908 

Fax:   (84-28) 3910 4880 

 
 

mailto:info@khangan.com
http://www.khangan.com/


 

T井MăNHỊNă- S永 M烏NH - CHI蔭NăL姶営C 
 
 

T井MăNHỊN 
 
Trở thành công ty Bất Động Sản uy tín và tăng trưởng bên vững. 
 
 
S永 M烏NH 

 
Tạo không gian s嘘ng hoàn hảo, chất lượng vượt trội, giá cả hợp lỦ mang lại giá tr鵜 

gia tăng cho khách hàng và lợi ích cổ đông. 

 
 

CHI蔭N L姶営CăPHỄTăTRIỂN 
 
Lợi thế c栄a Khang An là quỹ đất sạch tại các Quận 2, Quận 9, Quận Bình Tân và 

các đ鵜a phương khác, các v鵜 trí này đã có hệ th嘘ng hạ tầng, kết n嘘i giao thông và 

được xem là đắc đ鵜a nhất hiện nay. 

 

Hiện nay Công ty đang mở rộng các quỹ đất tại những v鵜 trí chiến lược khu kinh tế 

trọng điểm phía Nam như Côn Đảo t雨nh Bà R鵜a Vũng Tàu, Phú Qu嘘c, huyện Nhơn 

Trạch t雨nh Đồng Nai, đặc khu kinh tế c栄a TP.HCM như huyện Cần Giờ, huyện 

Nhà Bè và huyện Bình Chánh. 

 

Đầu tư, phát triển đội ngũ nhân sự để đáp ứng các chiến lược phát triển c栄a Công 

ty cũng như sự nghiệp c栄a từng nhân viên. 
  



  

   S愛ăĐ唄 C愛ăC遺U T蔚 CH永C 

 
  Đ萎I H浦I Đ唄NG C蔚 ĐÔNG 

H浦I Đ唄NG QU謂N TR卯 

T蔚NG GIỄM ĐỐC 

PHÒNG 

K蔭 
TOỄN-

TÀIă
CHệNH 

PHÒNG 
QU謂N LÝ 
VÀ PHỄT 

TRIỂN 
D衛 ỄN 

PHÒNG 
PHỄP LÝ 

PHÒNG 
KINH 

DOANH 

PHÒNG 
NHÂN S衛 

BAN KIỂM 
SOỄT 



 
LAOăĐ浦NGăVÀăCH蔭 Đ浦 CHệNHăSỄCH 

 
 

T蔚 CH永CăNHÂNăS衛 

Khang An tập hợp đội ngũ nguồn nhân lực có năng lực và kinh nghiệm, tâm huyết 
trong lĩnh vực bất động sản, có đóng góp tích cực nhằm nâng cao chất lượng sản 
phẩm c栄a Công ty.   

Công ty thực hiện chế độ làm việc 5,5 ngày/tuần. Chế độ ngh雨 Lễ, Phép, 渦m đau, 
Thai sản, BHXH, BHYT, BHTN… theo quy đ鵜nh c栄a Nhà nước. Đồng thời, tổ chức 
các chương trình du l鵜ch trong và ngoài nước cho cán bộ nhân viên cùng người thân. 
Công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi cho CBCNV phát huy t嘘i đa sự sáng tạo, 
thưởng hoàn thành công việc cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp cho Công ty. 

Tính đến thời điểm ngày 31/12/2018 tình hình lao động Công ty Khang An như sau: 

 

 

 

  

Y蔭U TỐ 31/12/2018 T疫 L烏 (%) 

S嘘 lượng cán bộ  công nhân viên (người) 30 100 % 

Phơnătheoătrìnhăđ瓜 chuyênămôn   

Đại học, trên đại học (người) 20 64% 

Cao đẳng, trung cấp (người) 04 14% 

Khác (người) 06 21% 

Phơnătheoăh嬰păđ欝ng   

Hợp đồng không xác đ鵜nh thời hạn (người) 20 64% 

Hợp đồng có xác đ鵜nh thời hạn (người) 10 36% 



 

THÀNHăVIÊNăH浦IăĐ唄NG QU謂N TR卯 
 

1. ÔngăNguy宇n HoƠngăMinh 
 

2. ÔngăNguy宇năMinhăTrí 
 

 

Ch栄 t鵜ch HĐQT 
Thành viên HĐQT 

kiêm Tổng giám đ嘘c 

 

Trình độ chuyên môn: Quản tr鵜 kinh 
doanh 

 

Trình độ chuyên môn: Quản tr鵜 kinh 
doanh - Đại học Mỹ 

Ông Minh là một trong những người đi 
tiên phong trong lĩnh vực đầu tư và phát 
triển dự án tại quận 9, quận Bình Tân…là 
người sang lập Công ty Cổ Phần Đầu Tư 
Đ鵜a 渦c Khang An. Với nhiều năm kinh 
nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, dưới 
sự lãnh đạo c栄a ông, Công ty Cổ Phần 
Đầu Tư Đ鵜a 渦c Khang An đã có những 
bước phát triển vượt bậc trong thời gian 
qua, với m映c tiêu chiến lược kinh doanh 
rõ ràng ông đã tạo cho công ty một nền 
tảng vững chắc làm tiền đề cho sự phát 
triển bền vững trong tương lai. 

 

Ông Nguyễn Minh Trí được bầu vào 
HĐQT từ tháng 6/2013 và giữ chức v映 
Tổng giám đ嘘c từ tháng 06/2015 đến 
nay. 

 

 

 

 

 

 

 

3. BƠăChơuăM悦 Linh 
 

4. ÔngăNguy宇năVĕnăMinhăTri院t 
 

5. BƠăPhanăTh鵜 Thu Th違o 
 

Thành viên HĐQTkiêm 
Phó tổng giám đ嘘c 

Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT 

 
Trình độ chuyên môn:  
Quản tr鵜 kinh doanh 

 

Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân kinh tế 

 

Trình độ chuyên môn: 
Kế toán 

 

Bà Châu Mỹ Linh giữ 
chức v映 Phó tổng 
thường trực c栄a Công 
ty Cổ Phần Đầu Tư Đ鵜a 
渦c Khang An từ tháng 
04/2014 đến nay và 
được bầu vào HĐQT 
Khang An từ tháng 
05/2015 đến nay. 
 

Ông Nguyễn Văn Minh Triết gia 
nhập Công ty Cổ Phần Đầu Tư Đ鵜a 
渦c Khang An từ năm 2007 với vai 
trò là Trưởng phòng pháp lỦ. Ông 
Nguyễn Văn Minh Triết được bầu 
vào thành viên HĐQT từ tháng 
06/2013 đến nay.  
 

Bà Phan Th鵜 Thu Thảo được 
bầu vào thành viên HĐQT 
từ tháng 04/2017 đến nay. 
 
 



 
BAN KIỂMăSOỄT 

 

1. Nguy宇năThanhăC逢ờng 
 

2. Nguy宇năMaiăĐ衣t Linh 
 

3. Nguy宇năTrungăHi院u 
 

Thành Viên Ban Kiểm Soát Thành Viên Ban Kiểm Soát Thành Viên Ban Kiểm Soát 
 

Trình độ chuyên môn: 
Kiến trúc sư 

 

Trình độ chuyên môn: 
Kế toán 

 

Trình độ chuyên môn: 
Kiến trúc sư 

Ông Nguyễn Thanh Cường 
được bầu vào Ban kiểm 
soát c栄a Công ty Cổ Phần 
Đầu Tư Đ鵜a 渦c Khang An 
từ tháng 06/2017 đến nay. 

 
 

Bà Nguyễn Mai Đạt 
Linh được bầu vào Ban 
kiểm soát c栄a Công ty 
Cổ Phần Đầu Tư Đ鵜a 渦c 
Khang An từ tháng 
06/2017 đến nay. 

Ông Nguyễn Trung Hiếu được 
bầu vào Ban kiểm soát c栄a 
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Đ鵜a 
渦c Khang An từ tháng 
06/2018 đến nay. 

BAN T蔚NGăGIỄMăĐỐC 

1. ÔngăNGUY右NăMINHăTRệ 

Tổng Giám Đ嘘c 
 

2. BƠăCHÂUăM駅 LINH 

  Phó tổng giám đ嘘c thường trực 



 



 
BỄOăCỄOăC曳A H浦IăĐ唄NG QU謂N TR卯 

 
 

I. THÀNHăVIÊNăVÀăC愛ăC遺UăH浦IăĐ唄NGăQU謂NăTR卯 
 

Tính đến ngày 31/12/2018, Hội đồng quản tr鵜 c栄a công ty có 5 thành viên, danh sách 
thành viên hội đồng quản tr鵜 như sau: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. HO萎TăĐ浦NG C曳A H浦IăĐ唄NG QU謂N TR卯 
 
Trong năm 2018, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đ栄 các cuộc họp c栄a HĐQT 
và đã ban hành nhiều Ngh鵜 quyết về các vấn đề quan trọng c栄a Công ty. 
 
Kết quả c栄a các cuộc họp HĐQT đều được các thành viên nhất trí thông các nội dung 
đã được công b嘘 trong Báo cáo tình hình quản tr鵜 công ty năm 2018 đã được đăng 
trên website công ty và Sở giao d鵜ch chứng khoán Thành ph嘘 Hồ Chí Minh. 

  

S
T
T 

ThƠnhăviên 

H瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜 
Ch泳cădanh 

HƠnhăviăviă
ph衣mă

phápălụt 

Quỳnăl嬰iă
mơuăthũnă
v́iăcôngăty 

L嬰iăíchăliênă
quanăđ́iă

v́iăcôngăty 

1 Nguyễn Hoàng Minh CT HĐQT Không có Không có Không có 

2 Nguyễn Minh Trí 
Thành viên – 
Tổng giám đ嘘c 

Không có Không có Không có 

3 Châu Mỹ Linh 
Thành viên – 
hó tổng giám 
đ嘘c 

Không có Không có Không có 

 

4 

 

Nguyễn Văn Minh Triết 

Thành viên – 
Trưởng phòng 
pháp lỦ 

Không có Không có Không có 

5 Phan Th鵜 Thu Thảo 
Thành viên – 
NV tài chính 

Không có Không có Không có 



 
III. ĐỄNHăGIỄăC曳AăHĐQTăV陰 HO萎TăĐ浦NG C曳AăCÔNGTY 

 
 

1. HĐQTgiao ch雨 tiêu kế hoạch 2018 theo Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã phê 
duyệt, HĐQT đã thực hiện giám sát, rà soát các hoạt động c栄a Ban Giám Đ嘘cc 
thông qua tham dự các cuộc họp giao ban, xem xét báo cáo đ鵜nh k̀ về tình hình 
hoạt đọng kinh doanh – tài chính c栄a công ty. 

2. Giám sát việc thực hiện các dự án c栄a công ty. 
3. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đúng theo quy đ鵜nh c栄a pháp 

luật. 
4. Lựa chọn đơn v鵜 kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2018. 
5. Những mặt hạn chế chưa thực hiện được: 
- Công ty đã sở hữu quỹ đất tại Quận 2, Quận 9, Quận Bình Tân, huyện Nhơn 

Trạch,…. và đang hoàn thiện các th栄 t映c pháp lỦ liên quan đến bồi thường giải t臼a, 
chuyển đổi m映c đích sử d映ng đất và xin th栄 t映c đầu tư. Tuy nhiên, do còn ph映 
thuộc vào nhiều yếu t嘘 khách quan nên Công ty phải thay đổi kế hoạch về thời 
gian cho phù hợp.  

- HĐQT giám sát và ch雨 đạo thực hiện nghĩa v映 công b嘘 thông tin theo quy đ鵜nh, 
nhưng do có sự thay đổi về nhân sự dẫn đến còn thiếu sót đã ảnh hưởng đến vi 
phạm công b嘘 thông tin. 

6. Cập nhật đầy đ栄 thông tin, hình ảnh hoạt động c栄a Công ty lên website 
www.khangan.com, từ đó giúp cổ đông, khách hàng c栄a công ty có đầy đ栄 thông 
tin để liên hệ thực hiện giao d鵜ch mua sản phẩm và đầu tư cổ phiếu. 
 

IV. Đ卯NHăH姶閏NG C曳A H浦IăĐ唄NG QU謂N TR卯 
 
Hội đồng Quản tr鵜 xác đ鵜nh đ鵜nh hướng kinh doanh c栄a Công ty phải được xây dựng 
dựa trên nền tảng c栄a sự tín nhiệm từ khách hàng. Với lợi thế về hành lang pháp lỦ 
vững chắc và đ鵜nh hướng kinh doanh hiệu quả, duy trì tình hình tài chính lành mạnh 
với lượng tiền mặt lớn, tỷ lệ nợ/ v嘘n ch栄 sở hữu thấp, cơ cấu tài chính cân đ嘘i, tận 
d映ng hiệu quả c栄a nguồn v嘘n tự có cùng những phương án huy động v嘘n an toàn với 
chi phí thấp. 
Như vậy, Công ty vừa tận d映ng t嘘i đa nguồn lực sẵn có, vừa có thể dễ dàng tiếp cận 
nguồn v嘘n từ bên ngoài một cách hiệu quả. Mỗi dự án có đặc thù riêng, do đó Công 
ty có kế hoạch phát triển dòng sản phẩm phù hợp nhất với từng phân khúc th鵜 trường, 
vừa mang lại lợi ích cao cho khách hàng  

  

http://www.khangan.com/


 

BỄOăCỄOăC曳A BAN T蔚NGăGIỄMăĐỐC 
 

 
1. K蔭T QU謂 KINHăDOANHăNĔMă2018:    

                                            Đơn v鵜 tính: Tỷ đồng 

Ch雨ătiêu 
Nĕmă2017ă
sauăQuy院tă

toán 

Nĕmă2018 Th詠căt院ă2018ă
soăv́iăk院ă

ho衣chă2018 

Nĕmă2018ăsoă
v́iănĕmă2017 Th詠c 

t院 
K院ă

ho衣ch 

Doanh thu thuần 92.36 70.53 300 23.51% 76.36% 

Lợi nhuận trước thuế 24.33 7.84 100 7.84% 32.22% 

Lợi nhận sau thuế 24.33 7.84 300 23.51% 32.22% 

V嘘n ch栄 sở hữu 306.29 311.45   101.68% 

T鰻ngătƠiăs違n 461.93 494.81   107.12% 

ROA 5.83% 1.64%    

ROE 8.15% 2.54%    
 

2. C愛ăC遺UăTÀIăCHệNH:        
              Đơn v鵜 tính: Tỷ đồng 

Tómătắt b違ngăcơnăđ́i k院 toán       

TÀIăS謂N 31/12/2017 31/12/2018 T益 trọng 2018 

TƠiăs違năngắnăh衣n 228.68 263.98 53.35% 
Tiền 3.87 5.05 1.02% 
Các khoản phải thu 224.23 256.86 51.91% 
Hàng tồn kho - - 0.00% 

Tài sản ngắn hạn khác 0.58 2.07 0.42% 

TƠiăs違nădƠiăh衣n 233.24 230.83 46.65% 
T鰻ngăc瓜ng 461.92 494.81 100.00% 

    
NGU唄NăVỐN    

Nợ phải trả 155.63 183.36 37.06% 
Nguồn v嘘n ch栄 sở hữu 306.29 311.45 62.94% 

T鰻ngăc瓜ng 461.92 494.81 100.00% 
 

  



 

Kh違 nĕngăsinhălời 

Ch雨ătiêu 2016 2017 2018 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 16.09% 26.34% 11.12% 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/V嘘n ch栄 sở hữu 9.30% 7.94% 2.52% 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 7.27% 5.27% 1.58% 

Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh 
thu thuần 

21.14% 28.07% 10.20% 
 

Kh違 nĕngăthanhătoán 

Ch雨 tiêu 2016 2017 2018 

H羽 ś thanhătoánăhi羽năhƠnh 1.88 1.53 1.52 

Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn    

H羽 ś thanhătoánănhanh 1.88 1.53 1.52 

(Tài sản lưu động – hàng tồn kho)/Nợ 
ngắn hạn 

   
 

C挨ăc医u v́n 

Ch雨 tiêu 2016 2017 2018 

Hệ s嘘 nợ/Tổng tài sản 21.79% 33.69% 37.06% 

Hệ s嘘 nợ/V嘘n ch栄 sở hữu 27.86% 50.81% 58.87% 

 
3. CỄCăHO萎TăĐ浦NGăKHỄC 

 
Ngoài các hoạt động đã phản ánh trên kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính, Công 
ty đã tích cực chuẩn b鵜 các nguồn lực cho sự phát triển trong tương lai, c映 thể: 
- Thay đổi cách thức điều hành phù hợp với quy mô công ty và tình hình th鵜 trường 

bất động sản hiện nay 
- Quan tâm đến các hoạt động xã hội 
 

4. V陰 QUAN H烏 C蔚 ĐÔNG 
 
- Hoàn thành t嘘t nghĩa v映 c栄a doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán; hoàn 

thành công tác công b嘘 thông tin k鵜p thời, đầy đ栄 và đúng quy đ鵜nh đến QuỦ cổ 
đông, nhà đầu tư và các cơ quan quản lỦ. Đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2018 thành công trên tinh thần công khai, minh bạch.  
 



 
- Cập nhật đầy đ栄 thông tin, hình ảnh hoạt động c栄a Công ty lên website: 

www.khangan.com, từ đó giúp cổ đông, khách hàng c栄a công ty có đầy đ栄 thông 
tin để liên hệ thực hiện giao d鵜ch mua sản phẩm và đầu tư cổ phiếu. 

 
5. K蔭 HO萎CHăKINHăDOANHăNĔMă2019 

 
5.1 K院 ho衣ch kinh doanhănĕmă2019 

 

Trên cơ sở các dự án đang triển khai, dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau: 
- Doanh thu:               350.000.000.000 đồng 
- Lợi nhuận trước thuế:            120.000.000.000 đồng 

 
5.2 Chi院năl逢嬰căkinhădoanhăvƠăgi違iăphápăch栄 y院u 

 

Với m映c tiêu kinh doanh dự kiến năm 2018, nhằm từng bước chuyên nghiệp hóa 
trong quản lỦ đầu tư xây dựng dự án, Công ty xác đ鵜nh chiến lược kinh doanh và một 
s嘘 giải pháp ch栄 yếu như sau: 
  
- Tập trung hoàn ch雨nh các pháp lỦ dự án phù hợp với nhu cầu bất động sản hiện 

nay. Thực hiện xin mới dự án tại các quỹ đất hiện có c栄a Công ty tại Quận 2, Quận 
9, Quận Bình Tân; Đồng thời sẽ mở rông các quỹ đất tại những v鵜 trí chiến lược 
khu kinh tế trọng điểm phía nam như Côn Đảo và Phú Qu嘘c c栄a t雨nh Bà R鵜a Vũng 
Tàu, huyện Nhơn Trạch c栄a t雨nh Đồng Nai, đặc khu kinh tế c栄a TP.HCM như 
huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè và huyện Bình Chánh 
 

- Tập trung các biện pháp đảm bảo nguồn lực tài chính: Tập trung giải quyết tồn 
đọng nhằm ổn đ鵜nh hoạt động; thu hồi v嘘n do tái danh m映c đầu tư, hợp tác và đầu 
tư dự án với đ嘘i tác trong và ngoài nước có uy tín.  

http://www.khangan.com/


 

BỄOăCỄOăC曳A BAN KIỂMăSOỄT 
 

1. HO萎TăĐ浦NG C曳A BAN KIỂMăSOỄT 
 

Ban kiểm soát đã tiến hành nhiều hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân th栄 các quy 
đ鵜nh c栄a pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy đ鵜nh c栄a Công ty, Ngh鵜 quyết c栄a 
Đại hội đồng cổ đông năm 2018 trong việc quản tr鵜 điều hành toàn bộ các hoạt động 
đầu tư, kinh doanh c栄a Công ty, c映 thể như sau: 

 
- Xem xét tính phù hợp c栄a các Quyết đ鵜nh c栄a Hội đồng quản tr鵜, Ban Tổng giám 

đ嘘c trong việc: (i) quản lỦ, điều hành hoạt động kinh doanh; (ii) tổ chức công tác 
kế toán tài chính, (iii) trình tự và th栄 t映c ban hành các văn bản c栄a Công ty; 

- Xem xét các báo cáo tài chính đ鵜nh k  ̀
- Tham gia vào các cuộc họp c栄a Hội đồng quản tr鵜. 

 
2. K蔭T QU謂 GIỄMăSỄTăHO萎TăĐ浦NG 

ĐỐI V閏I H浦IăĐ唄NG QU謂N TR卯 
 

3. K蔭T QU謂 GIỄMăSỄTăHO萎T Đ浦NG 
ĐỐI V閏I BAN T蔚NGăGIỄMăĐỐC 

- Hội đồng quản tr鵜 đã hoạt động tích cực, 
với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra các 
quyết đ鵜nh k鵜p thời, hợp lỦ tạo điều kiện 
cho Ban điều hành thực hiện nhiệm v映. 
 

- Các thành viên trong HĐQT làm việc 
đúng quyền và nhiệm v映 được giao, 
thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực 
hiện các ngh鵜 quyết, quyết đ鵜nh c栄a Đại 
hội đồng cổ đông, c栄a HĐQT, đảm bảo 
đúng vai trò đ鵜nh hướng, đưa ra các 
chính sách ch栄 trương c栄a Công ty phù 
hợp với tình hình tại từng thời điểm. 

 

Các thành viên trong Ban Tổng giám đ嘘c 
và cán bộ quản lỦ điều hành là những 
người có năng lực và đạo đức trong công 
tác, thực hiện t嘘t các Ngh鵜 quyết, Quyết 
đ鵜nh c栄a Đại hội đồng cổ đông, c栄a Hội 
đồng quản tr鵜; Sử d映ng và phát huy t嘘t các 
nguồn lực về v嘘n, tài sản, lao động ph映c v映 
tích cực các m映c tiêu nhiệm v映 sản xuất 
kinh doanh, thực hiện đầy đ栄 nghĩa v映 với 
Nhà nước và các chế độ chính sách cho 
người lao động. 

 

4. K蔭T QU謂 GIỄMăSỄTăHO萎TăĐ浦NG GIỮA BAN KIỂMăSOỄTăV閏I H浦IăĐ唄NG 
QU謂N TR卯, BAN T蔚NGăGIỄMăĐỐC 

 
- Hội đồng quản tr鵜, Ban Tổng giám đ嘘c và các cán bộ quản lỦ đã thực hiện đúng 

quyền và nhiệm v映 c栄a mình trong việc thực thi các nhiệm v映 được giao. Các Ngh鵜 
quyết, Quyết đ鵜nh c栄a Hội đồng quản tr鵜 đều tập trung vào việc triển khai thực hiện 
Ngh鵜 quyết c栄a Đại hội đồng cổ đông thông qua. 
 

- Về công tác điều hành các Quyết đ鵜nh c栄a Ban Tổng giám đ嘘c đều được ban hành 
một cách hợp lệ, đúng thẩm quyền và k鵜p thời, thực hiện đúng ch栄 trương và ch雨 
đạo c栄a Hội đồng quản tr鵜. 

 



 
- Tuy nhiên, trong năm 2018, do Hội đồng quản tr鵜 tập trung đánh giá thương 

thảo một s嘘 cơ hội kinh doanh nên việc tăng v嘘n vẫn chưa được triển khai, mặc 
dù Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để 
tăng v嘘n điều lệ trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. 

- Ngoài ra, vì một s嘘 lỦ do biến động nhân sự nên Công ty đã vi phạm các quy 
đ鵜nh về công b嘘 thông tin trên th鵜 trường chứng khoán, do vậy, cổ phiếu c栄a 
Công ty b鵜 đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ ngày 05/06/2018. Theo đó, cổ 
phiếu KAC ch雨 được giao d鵜ch vào phiên chiều c栄a ngày giao d鵜ch theo phương 
thức khớp lệnh và th臼a thuận. 

- Trong năm 2018, Hội đồng quản tr鵜 đã đề xuất đến Đại hội đồng cổ đông về 
việc chuyển nhượng phần dự án Phú Hữu – Quận 9 và Đại hội đồng cổ đông đã 
phê duyệt, thông qua Đ鵜nh hướng phát triển c栄a Công ty năm 2018. Ngày 07 
tháng 12 năm 2018, Hội đồng quản tr鵜 đã xin Ủ kiến cổ đông bằng văn bản về 
việc chuyển nhượng một phần dự án Khu dân cư Khang An – Phú Hữu – Quận 9 
cho Công ty TNHH Kinh doanh Nhà An Việt Land thời gian dự kiến thực hiện 
từ 25/12/2018 đến 20/01/2019. 

- Công tác tự kiểm tra chấn ch雨nh và việc thực hiện chính sách tiết kiệm và ch嘘ng 
lãng phí đã được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc trong toàn công ty. 
 

5. K蔭T QU謂 THẨMăĐ卯NHăBỄOăCỄOăTÀIăCHệNH 
 

Trên cơ sở Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH D鵜ch V映 Tư vấn 
Tài Chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt, Ban kiểm soát đã thẩm đ鵜nh và nhất trí 
như sau: 

- Th嘘ng nhất với Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. 
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã phản ánh đầy đ栄 tình hình hoạt động sản xuất kinh 

doanh và tài chính c栄a Công ty, được lập và trình bày theo đúng chế độ kế toán và 
chuẩn mực kế toán quy đ鵜nh. 

- Công ty đã tuân th栄 và thực hiện đúng theo quy đ鵜nh về việc công b嘘 báo cáo tài 
chính trên th鵜 trường chứng khoán. 

 
 

6. BỄOăCỄOăĐỄNHăGIỄăS衛 PHỐI H営P HO萎TăĐ浦NG GIỮA BAN KIỂMăSOỄTă
V閏IăHĐQT,ăBANăTGĐăVÀăC蔚 ĐÔNG 

 

Nhìn chung năm 2018 Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đ栄 các thông tin về các 
quyết đ鵜nh c栄a Hội đồng quản tr鵜 và Ban Tổng giám đ嘘c Công ty. 
 
Phát huy hơn nữa tiềm năng c栄a Công ty, đồng thời gia tăng tỷ suất lợi nhuận mang 
lại lợi ích cao nhất cho Cổ đông Công ty.  
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