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I. LỊCH SỬ HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY 

  

1. Những sự kiện quan trọng 

           Công ty Cổ phần Hải Vân Nam tiền thân là Khách sạn Hải Vân Nam 

trực thuộc Công ty Dịch vụ Du lịch ðường sắt Sài Gòn thuộc liên hiệp ðường 

sắt Việt Nam, ñược chuyển thành Công ty Cổ phần theo Quyết ñịnh số 

464/1999/Qð-BGTVT ngày 12 tháng 2 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải. 

Công ty hoạt ñộng theo Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh Công ty 

cổ phần số 064194 do Sở kế hoạch ðầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần 

ñầu ngày 19 tháng 6 năm 1999 và ñăng ký thay ñổi lần thứ 08 ngày 

17/06/2009. 

• Thông tin về công ty 

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Hải Vân Nam 

- Tên tiếng anh: Hai Van Nam Joint Stock Company 

- Tên giao dịch: HAVANA J.S.C  

- Trụ sở chính: 132 Hàm Nghi - Bến Thành - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

- ðiện thoại - Fax   : ( 08 ) 38211683   -   ( 08 ) 38214174 

- Website : havanajsc.com           - Email: admin@havanajsc.com 

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh khách sạn, ăn uống. Kinh doanh du 

lịch trong và ngoài nước. Kinh doanh một số dịch vụ: khiêu vũ, vật lý trị 

liệu, cho thuê văn phòng, trông giữ xe ñạp, ñiện thoại. ðại lý vé các 

phương tiện vận tải. Dịch vụ vân chuyển hàng hoá ñường sắt - thuỷ - bộ. 

Mua bán bách hoá, kim khí ñiện máy. ðại lý ký gửi hàng hoá. Môi giới 

bất ñộng sản. Kinh doanh nhà. Dịch vụ nhà ñất. 
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2. Quá trình phát triển của công ty 

          Các mốc sự kiện trong công ty:  

• 25/6/2004: tăng vốn ñiều lệ từ 19.704.932.739 VND lên 99.704.932.739 

VNð 

• 26/10/2005: thay ñổi người ñại diện theo pháp luật của Công ty ( Chủ 

tịch Hội ñồng quản trị ): Ông Nguyễn Thanh Tâm 

• 12/06/2007: thay ñổi tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: Hai Van Nam 

Joint Stock Company và tên viết tắt: HAVANA JSC. 

• 2009: ðưa toà nhà HAVANA tại 132 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh ñược trang bị hệ thống gara ôtô tự ñộng lần 

ñầu tiên có mặt tại Việt Nam. 

• Song song với dự án ñã hoàn thành là toà nhà HAVANA, ngày 

19/05/2007, dự án khách sạn Best Western Premier Nha Trang Plaza 

cũng ñược khởi công xây dựng. ðây là dự án ñược áp dụng mô hình 

Condo Hotel lần ñầu tiên tại Việt Nam, tạo ra một mô hình mới lạ và 

hấp dẫn cho sản phẩm ñầu tư bất ñộng sản. 

• Cùng với Nha Trang Plaza hotel, khách sạn Best Western ðà Lạt Plaza 

ñược Công ty hợp tác ñầu tư cùng với Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch 

ðà Lạt, là một ñối tác có rất nhiều dự án và tên tuổi trong hoạt ñộng dịch 

vụ du lịch khách sạn tại thành phố ðà Lạt. Dự án khách sạn ñược xây 

dựng tại ñịa chỉ số 09 Lê ðại Hành, phường 3, TP. ðà Lạt, tỉnh Lâm 

ðồng, nằm tại trung tâm thành phố. Dự kiến khách sạn ñi vào hoạt ñộng 

tháng Quý III/ 2010. 

Tình hình hoạt ñộng:  

•  Dịch vụ cho thuê văn phòng:  Toà nhà văn phòng HAVANA toạ lạc ở 

vị trí thuận lợi nằm ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài sự 

thuận lợi về vị trí, toà nhà còn ñược ñầu tư hệ thống cơ ñiện ( M&E ) 

hiện ñại với suất ñầu tư cao. ðặc biệt, tại toà nhà có sự hiện diện của Hệ 

thống ñậu xe ôtô tự ñộng làn ñầu tiên tại Việt Nam. ðây là hệ thống ñậu 
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xe dùng thanh nâng tự ñộng, ñáp ứng nhu cầu về chỗ ñậu xe ôtô cho 

toàn thể khách hàng ñến làm việc tại Toà nhà HAVANA. Chính những 

yếu tố này ñã góp phần ñáng kể tạo nên sự quan tâm hợp tác lâu dài của 

khách hàng ñối với Toà nhà HAVANA. 

•  Các dự án: 

      -   Dự án khách sạn ðà Lạt Plaza: Khách sạn theo tiêu chuẩn 3 sao với mô 

           hình kiến trúc Pháp hiện ñại 

      -   Dự án khách sạn 5 sao Nha Trang Plaza tại Nha Trang ñược ñầu tư trên  

          cơ sở hợp tác với tập ñoàn Best Western là tập ñoàn quản lý mạng khách  

          sạn lớn nhất trên thế giới tính ñến thời ñiểm hiện nay. Ngoài ra, ñây là  

          dự  khách sạn mang theo mô hình Condo Hotel lần ñầu tiên tại Việt 

          Nam. 
3. ðịnh hướng phát triển: 

Mục tiêu chung: 

• Với ñội ngũ lãnh ñạo có nhiều năm kinh nghiệm quản lý các khách sạn 

trong và ngoài nước cùng với ñội ngũ cán bộ, nhân viên trẻ, nhiệt huyết, 

HAVANA luôn hướng tới nâng cao chất lượng sản phẩm, ñáp ứng ñược 

nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. 

• Bên cạnh ñó, với những ưu thế về ñịa ñiểm ñầu tư kinh doanh và sự 

mạnh dạn ñầu tư dựa trên công nghệ mới và hiện ñại, tạo ra những mô 

hình mới và dịch vụ mới thật khác biệt và có lợi cho khách hàng.  

 

Mục tiêu cụ thể:  

• Xây dựng các chiến lược marketing, chiến lược giá cả, chiến lược tài 

chính, chiến lược công nghệ… nhằm chiếm lĩnh thị trường trong nước 

về dịch vụ khách sạn và cho thuê văn phòng 

• Xây dựng hình ảnh các sản phẩm dịch vụ mang thương hiệu HAVANA 

• Xây dựng văn hoá doanh nghiệp  

 



                                 

 5

 II. BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Những nét nổi bật trong kết quả kinh doanh năm 2009. 

• Trong những năm gần ñây, rất nhiều các tập ñoàn nước ngoài ñã gia 

nhập thị trường Việt Nam và ngay tại trong nước thì có rất nhiều doanh 

nghiệp ñược mở ra. Do vậy nhu cầu về việc ñặt văn phòng ngày càng 

lớn. Trong tình hình ñó, công ty ñã ñưa toà nhà HAVANA vào khai thác 

với trang thiết bị hiện ñại và công nghệ gara ôtô tự ñộng - giải quyết 

ñược nhu cầu về chỗ ñể xe ñang thiếu rất trầm trọng tại thành phố Hồ 

Chí Minh. Năm 2009, nền kinh tế Việt Nam và thế giới suy thoái, việc 

thắt chặt chi phí của các doanh nghiệp dẫn ñến thị trường cho thuê văn 

phòng lắng xuống, ñặc biệt là những văn phòng hiện ñại. Tuy nhiên, 

trước tình hình ñó, ban lãnh ñạo ñã có những chỉ ñạo kịp thời nhằm nâng 

cao chất lượng dịch vụ và cắt giảm chi phí cho phù hợp. Vì vậy trong 

năm 2009, hoạt ñộng kinh doanh từ toà nhà vẫn thu ñược nguồn lợi. 

• Trong năm 2009, hai dự án khách sạn ðà Lạt và khách sạn Nha Trang 

vẫn ñang triển khai. Tuy chưa có thu từ hai dự án này, nhưng ñây là hai 

dự án tiềm năng, hứa hẹn sẽ thu ñược nguồn lợi lớn trong tương lai. 

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch 

Theo Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh ñã ñược kiểm toán, tổng doanh thu 

năm 2009 của Công ty là 49,5 tỷ ñồng; lợi nhuận trước thuế là 20,1 tỷ ñồng và 

lợi 

nhuận sau thuế là 16,6 tỷ ñồng. Chỉ tiêu thực hiện vượt so với dự kiến. 

 

 

 

Chỉ tiêu         2008         2009 

Doanh thu - 49.571.086.516 

Tổng lợi nhuận trước thuế (1.831.291.447) 20.117.327.492 

Tổng lợi nhuận sau thuế (1.831.291.447) 16.649.741.182 
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3. Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2010 

- Tổng doanh thu: 62 tỷ ñồng ( tăng 12% so với năm 2009 ) 

- Lợi nhuận trước thuế: 25 tỷ ñồng ( tăng 12 % với năm 2009 ) 

- Nộp ngân sách Nhà nước: theo thực tế thực hiện 

- Thu nhập bình quân người lao ñộng tăng từ  10% trở lên. 

- Hoàn thành cơ bản công trình khách sạn Nha Trang Plaza. 

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ðỐC 

1. Báo cáo tình hình tài chính 

a. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản ( số liệu tại thời ñiểm 31/12/2009) 

 

Chỉ tiêu  2009 2008 

I. Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản    

1.Tài sản ngắn hạn/ Tổng số tài sản % 13,63 21,76 

2.Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản % 86,37 78,24 

II. Chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn    

1.Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn % 69,65 65,70 

2. Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn % 30,35 34,30 

III. Khả năng thanh toán    

1. Khả năng thanh toán hiện hành Lần    1,44 1,52 

2. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn Lần   2,32 0,65 

3. Khả năng thanh toán nhanh Lần   0,14 0,36 

IV. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu     

- Tỷ suất lợi nhuận kinh doanh trên doanh thu thuần %   0,41 N/A 

- Tỷ suất lợi nhiận trước thuế trên doanh thu % 40,58 N/A 

2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản    

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản %   0,06 N/A 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản %   0,05 N/A 

3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu %   0,16 N/A 
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b. Giá trị sổ sách  

Giá trị sổ sách tại thời ñiểm 31 tháng 12 năm 2009 

 

               TÀI SẢN ( ñồng )       NGUỒN VỐN ( ñồng ) 

I. Tài sản ngắn hạn 

 

45.722.747.989 I. Nợ phải trả 233.569.486.436 

II. Tài sản dài hạn 289.636.328.361 II. Vốn chủ sở hữu 101.789.589.914 

Tổng 335.359.076.350 Tổng 335.359.076.350 

 

c. Cổ phiếu và cơ cấu cổ ñông 

Cổ phiếu ñang lưu hành:                                 

Số lượng cổ phiếu ñã bán ra công chúng:       9.970.493 

- Cổ phiếu phổ thông                               9.970.493  

- Cổ phiếu ưu ñãi                                                   - 

Số lượng cổ phiếu ñược mua lại                                    - 

- Cổ phiếu phổ thông                                             - 

- Cổ phiếu ưu ñãi                                                   -  

Số lượng cổ phiếu ñang lưu hành:                    9.970.493 

- Cổ phiếu phổ thông                                9.970.493 

- Cổ phiếu ưu ñãi                                                    - 

                Cộng                                                 9.970.493 

 

2. Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh sản xuất kinh doanh. 

• Hầu hết các chỉ tiêu trong năm 2009 ñều vượt mức kế hoạch ñề ra. 

• Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 49.571.086.516 

ñồng, tăng vượt trội so với năm trước 

• Tổng lợi nhuận trước thuế là 20.117.327.492 ñồng so với năm 

trước là -1.831.291.447 do Công ty ngừng hoạt ñộng kinh doanh 

ñể ñầu tư xây dựng 
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Những tiến bộ Công ty ñạt ñược: 

• Năm 2009 ñánh dấu một thành công ñầu tiên của Công ty là ñưa 

toà nhà HAVANA và hệ thống ñỗ xe ôtô tự ñộng vào khai thác. 

Trong bối cảnh suy thoái kinh tế năm 2009, doanh thu từ những 

dịch vụ khai thác tại toà nhà là một thành tựu ñáng kể. Cộng thêm 

việc lần ñầu tiên hệ thống ñỗ xe ôtô tự ñộng ñưa vào hoạt ñộng tại 

Việt Nam tạo sự chú ý của các cơ quan chức năng và các ñối tác. 

Rất nhiều các Công ty ñối tác ñến thăm quan, học hỏi kinh 

nghiệm về hệ thống này của Công ty. 

• Song song với ñiều này, việc kiện toàn bộ máy quản lý và nhân sự 

theo hướng chuyên môn hoá giúp cho công việc của Công ty ñược 

thuận lợi và chuyên nghiệp hơn. Bộ phận quản lý dự án ñã hoàn 

thành ñược nhiệm vụ ñảm bảo về tiến ñộ, chất lượng và quản lý 

chi phí cho Công trình ñầu tư xây dựng khách sạn Nha Trang 

Plaza. 

• Các biện pháp kiểm soát: Ban lãnh ñạo Công ty có những cách 

thức quản lý chặt chẽ và tuân thủ ñúng các quy ñịnh pháp luật về 

các khoản chi phí của Công ty, giúp cho việc sử dụng nguồn vốn 

hiệu quả hơn, ñảm bảo tính tiết kiệm và nâng cao tinh thần trách 

nhiệm của ñội ngũ nhân viên. 

 

3.  Kế hoạch phát triển trong tương lai: 

• Kiện toàn và nâng cao chất lượng quản lý và dịch vụ tại toà nhà 

Havana Building 

• ðưa dự án Khách sạn Best Western ðà Lạt Plaza vào hoạt ñộng 

theo ñúng kế hoạch 

• Hoàn thiện cơ bản phần xây dựng cho dự án Khách sạn Best 

Western Nha Trang Plaza Hotel. 
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• ði ñôi với công tác quảng cáo, tiếp thị là việc nâng cao chất 

lượng ñầu tư ñể khẳng ñịnh thương hiệu và ñẳng cấp của Công ty 

với tiêu chí xây dựng những dự án hoàn toàn mới tại Việt Nam. 

 

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH: 

                                             BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN 

 

 

Các chỉ tiêu ngoài Bảng cân ñối kế toán: 
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BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 

Bản thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời và ñược ñọc kèm với 
Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 của 
Công ty Cổ phần Hải Vân Nam (gọi tắt là Công ty). 

I. ðẶC ðIỂM HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY  

1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty Cổ phần. 

2. Lĩnh vực kinh doanh : Dịch vụ khách sạn, cho thuê văn phòng. 

3. Lĩnh vực kinh doanh : Kinh doanh Khách sạn, ăn uống; Kinh doanh du 
lịch trong và ngoài nước; Kinh doanh một số dịch 
vụ: khiêu vũ, vật lý trị liệu, cho thuê văn phòng, 
trông giữ xe ñạp, ñiện thoại; ðại lý vé các phương 
tiện vận tải; Dịch vụ vận chuyển hàng hóa ñường 
sắt -thủy -bộ; Mua bán hàng hóa, kim khí ñiện máy; 
ðại lý ký gửi hàng hóa; Môi giới bật ñộng sản; 
Kinh doanh nhà; Dịch vụ chuyển quyền sử dụng 
ñất. 

II. NĂM TÀI CHÍNH, ðƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ 
TOÁN: 

1. Năm tài chính 

Năm tài chính của Công ty bắt ñầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào 
ngày 31 tháng 12 hàng năm. 

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 là năm tài chính thứ 
mười một của Công ty. 

2. ðơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán và nguyên tắc, phương 
pháp chuyển ñổi các ñồng tiền khác.: 

ðơn vị tiền tệ ñược sử dụng ñể lập Báo cáo là ðồng Việt Nam (VND). 

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ trong năm ñược chuyển ñổi sang 
ðồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại thời ñiểm phát sinh. Số dư các 
khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ ñược qui ñổi theo tỷ giá tại ngày 
cuối kỳ. 
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Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do ñánh giá lại 
các khoản mục tiền tệ cuối kỳ ñược ghi nhận vào thu nhập hoặc chi phí 
trong kỳ.  

Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do ñánh giá lại 
các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ ñược xử lý theo hướng dẫn 
tại Thông tư số 201/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2009 

Tỷ giá sử dụng ñể qui ñổi lập Báo cáo:   

Ngày 31/12/2008 là: 17.380 VND/USD 

 24.385 VND/EUR 

31/12/2009 là:  18.475 VND/USD 

 26.535 VND/EUR 
 
 

III.  CHẾ ðỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG  

1. Chế ñộ kế toán áp dụng:  

Công ty áp dụng chế ñộ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam 

2. Hình thức sổ kế toán áp dụng:  

Chứng từ ghi sổ. 

III. TUYÊN BỐ VỀ VIỆC TUÂN THỦ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ 
CHẾ ðỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM 

Ban Tổng Giám ñốc ñảm bảo ñã tuân thủ ñầy ñủ yêu cầu của các Chuẩn 
mực kế toán và Chế ñộ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong 
việc lập các Báo cáo tài chính. 

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 

1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính 

Báo cáo tài chính ñược trình bày theo nguyên tắc giá gốc. 

2. Tiền và các khoản tương ñương tiền: 

Tiền và các khoản tương ñương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi Ngân 
hàng, tiền ñang chuyển và các khoản ñầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi 
hoặc ñáo hạn không quá 03 tháng, có khả năng chuyển ñổi dễ dàng thành 
một lượng tiền xác ñịnh và không có nhiều rủi ro trong chuyển ñổi thành 
tiền kể từ ngày mua khoản ñầu tư ñó tại thời ñiểm lập Báo cáo.  
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3. Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác: 

Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác ñược ghi nhận theo Hóa 
ñơn chứng từ.  

4. Chi phí trả trước ngắn hạn 

Tiền thuê văn phòng và trang trí nội thất, chi phí quảng bá cho dự án Nha 
Trang và các chi phí khác phục vụ cho toàn nhà 132 Hàm Nghi trong giai 
ñoạn chuẩn bị khai thác ñược thanh toán và phân bổ trong vòng 12 tháng.  

5. Chi phí trả trước dài hạn 

− Các công cụ, dụng cụ ñã ñưa vào sử dụng ñược phân bổ vào chi phí 
trong kỳ theo phương pháp ñường thẳng với thời gian phân bổ không 
quá 02 năm. 

− Các chi phí Quảng cáo dự án Nha Trang chờ phân bổ khi dự án ñi vào 
hoạt ñộng. 

6. Tài sản cố ñịnh  

 

Nguyên tắc ñánh giá 

Tài sản cố ñịnh ñược xác ñịnh theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. 

Nguyên giá tài sản cố ñịnh bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan 
trực tiếp ñến việc ñưa tài sản ñó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi 
phí phát sinh sau ghi nhận ban ñầu chỉ ñược ghi tăng  nguyên giá tài sản cố 
ñịnh nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai 
do sử dụng tài sản ñó. Các chi phí không thoả mãn ñiều kiện chắc chắn 
làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản ñược ghi nhận 
vào chi phí trong kỳ. 

Khi tài sản ñược bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế ñược 
xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý ñều ñược 
ghi nhận vào doanh thu hay chi phí trong kỳ.  

 

Phương pháp khấu hao áp dụng 

TSCð khấu hao theo phương pháp ñường thẳng ñể trừ dần nguyên giá tài 
sản cố ñịnh theo thời gian hữu dụng ước tính, phù hợp với hướng dẫn theo 
Quyết ñịnh số 206/2003/Qð-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ 
Trưởng Bộ Tài Chính. 

Nhóm TSCð Số năm khấu hao 

Nhà cửa vật kiến trúc 25-50   
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Máy móc và thiết bị 5-10  

Phương tiện vận tải  6-10 

Hệ thống bếp Inox 5 

7.  Chi phí phải trả 

Chi phí phải trả ñược ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải 
trả cho các hàng hóa, dịch vụ ñã sử dụng trong kỳ. 

 

8. Các khoản phải trả thương mại và phải trả khác 

Các khoản phải trả thương mại và các khoản phải trả khác ñược ghi nhận 
theo hóa ñơn, chứng từ. 

9. Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Công ty áp dụng theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế suất thuế thu 
nhập doanh nghiệp ñược áp dụng là 25%  

10. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu 

Doanh thu ñược ghi nhận khi dịch vụ ñược thực hiện hoàn tất cho khách 
hàng, ñồng thời lợi ích thu ñược từ giao dịch ñược xác ñịnh tương ñối chắc 
chắn và xuất hóa ñơn cho khách hàng.  

11. Nguyên tắc ghi nhận chi phí 

Chi phí ñược ghi nhận theo thực tế phát sinh trên cơ sở tuân thủ nguyên 
tắc thận trọng kế toán.  

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO MỘT SỐ KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY 
TRÊN BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN 

  

1. Tiền và các khoản tương ñương tiền  ðơn vị tính: VND 

   Số cuối năm    Số ñầu năm  

(a) Tiền mặt 133.047.577  950.349.204 

 − Tiền  VND 133.047.577  950.349.204 

(b) Tiền gửi Ngân hàng 19.635.190.698  28.650.370.990 

 
− Ngân hàng NN& PT nông thôn - Chi nhánh Lý 

Thường Kiệt  -  545.500 

 + Tiền  VND -  545.500 

 
− Ngân hàng ðầu tư và phát triển - Chi nhánh 

Khánh Hòa -  6.015.379 
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 + Tiền  VND -  6.015.379 

 − Ngân hàng TMCP Á châu – Chi nhánh Sài Gòn -  2.240.640.391 

 + Tiền  VND -  2.240.640.391 

 − Ngân hàng Vietcombank TP.HCM -  26.403.169.720 

 + Tiền  VND 19.635.190.698  23.315.460.841 

 + Tiền  USD quy ñổi VND 64.177.901  3.081.577.759 

 + Tiền  EUR quy ñổi VND 6.385.382  6.131.120 

 Cộng tiền và các khoản tương ñương tiền 19.838.801.558  29.600.720.194 

2. Phải thu khách hàng  

 − Công ty cổ phần dịch vụ du lịch ðà Lạt  5.220.000.000 - 

 − Công ty CP ðầu tư xây dựng Quảng Phát  24.787.236 - 

 − Công ty CP thị trường INB 156.466.152 - 

 − Công ty TNHH ðịa Ốc Trọng Anh  141.184.901 - 

 − Công ty CP ðất Phú Quốc ðông Á  118.017.054 - 

 − Công ty CP truyền thông Sao Khuê  139.309.622 - 

 
− Luật TNHH Limcharoen 

Hughes&Glanvilleholding Việt Nam  1.075.028 - 

 Cộng 5.800.839.993  - 

 

3. Trả trước cho người bán 

   Số cuối năm    Số ñầu năm  

 − Công ty cổ phần TVTK&XD CIDC 216.400.000 - 

 − Công ty TNHH kỹ thuật XD Lượng Toàn TQM 398.000.000 - 

 
− Công ty TNHH TV ñầu tư TK&DVDA Thục 

Trang Anh 200.000.000 - 

 − Công ty TNHH thiết kế TVXD M.I.A 114.071.455 - 

 − Công ty TNHH Thương mại Văn Lang - 358.714.708 

 − Công ty TNHH KTS Hồ Thiệu & Công sự 1.911.875.000 1.869.075.000 

 − Công ty TNHH Kỹ nghệ Toàn Tâm  - 1.870.885.189 

 − Khách hàng khác 764.974.967 3.048.742.277 

 Cộng 3.605.321.442  7.147.417.174 

4. Phải thu khác 

 Cộng 535.192.006  2.131.803.596 
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5. Hàng tồn kho 

 − Nguyên liệu, vật liệu  10.010.767  - 

 Cộng 10.010.767  - 

 

6. Chi phí trả trước ngắn hạn 

 Chi phí Số dư ñầu kỳ 
Số tăng 
trong kỳ 

Số phân bổ 
trong kỳ Số cuối kỳ 

 
− Tiền thuê văn phòng 135/53 Trần Hưng 

ðạo 42.004.948 - 42.004.948 - 

 − Phí thuê Văn phòng Hà Nội 71.775.000 814.870.188 749.633.412 137.011.776 

 − Chi phí thuê văn phòng Quận 2 - 300.710.910 245.234.910 55.476.000 

 
− Chi phí chuẩn bị ñưa toà nhà 132 Hàm 

Nghi vào hoạt ñộng 942.467.713 - 942.467.713 - 

 
− ðồng phục bảo vệ Tòa nhà 132 Hàm 

Nghi 20.963.000 15.576.000 
         

20.963.000 15.756.000 

 Cộng 1.077.210.661 1.131.337.098 2.000.303.983 208.243.776 

7. Tài sản ngắn hạn khác 213.109.147 

Tạm ứng của nhân viên phục vụ công việc  

8. Tài sản cố ñịnh 

 Máy móc Thiết bị 
Phương tiện 
vận tải Thiết bị Quản lý Tổng cộng 

Nguyên giá     

− Số ñầu năm 91.071.012 1.080.177.902 349.874.932 1.521.123.846 

− Tăng trong năm 41.693.575.013 - 45.517.190 41.739.092.203 

+ Mua sắm mới - - 45.517.190 45.517.190 
+ Tăng từ xây dựng 

cơ bản hoàn thành 41.693.575.013 - - 41.693.575.013 

− Giảm trong năm 91.071.012 - - 91.071.012 

+ Bán thanh lý  91.071.012 - - 91.071.012 

− Số cuối năm 41.693.575.013 1.080.177.902 395.392.122 43.169.145.037 

Giá trị hao mòn     

− Số ñầu năm 91.071.012 106.582.369 108.850.462 306.503.843 

− Tăng trong năm 3.908.772.657 109.989.816 76.112.307 4.094.874.780 

− Giảm trong năm 91.071.012 - - 91.071.012 

+ Bán thanh lý 91.071.012 - - 91.071.012 

− Số cuối năm 3.908.772.657 216.572.185 184.962.769 4.310.307.611 

Giá trị còn lại     

− ðầu năm - 973.595.533 241.024.470 1.214.620.003 

− Cuối năm 37.784.802.356 863.605.717 210.429.353 38.858.837.426 
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9. Tài sản cố ñịnh vô hình 

   Số cuối năm    Số ñầu năm  

 
− Quyền sử dụng ñất lâu dài tại ñường Lê ðại 

Hành, Phường 3, Thành phố ðà Lạt -  5.198.702.109 

 
− Chi phí ñầu tư Quyền sử dụng ñất thuê tại số 38 

Trần Phú, Thành phố Nha Trang 440.244.000  440.244.000 

 Cộng 440.244.000  5.638.946.109 

10. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 

 Công trình Số dư ñầu năm 
Phát sinh    
trong năm 

Kết chuyển tài 
sản trong năm Giảm khác Số cuối dư năm 

 − Khách sạn Nha Trang Plaza  46.921.673.457 83.547.498.354 - 48.309.911 130.420.861.900 

 − Công trình 132 Hàm Nghi  103.024.084.005 21.628.858.856 119.252.270.473 1.889.401 5.398.782.987 

 
− Nhà xe 39-41 Nguyễn Thái 

Bình 44.295.436 176.021.722 - - 220.317.158 

 
− Công trình số 09 Lê ðại 

Hành - ðà Lạt 935.878.642 10.795.531 - - 946.674.173 

 
− Chi phí quản lý dự án chờ 

phân bổ  2.749.685.588 - 2.749.685.588 - - 

 

− Chi phí ñầu tự dự án 
nhượng quyền thương hiệu 
Best Western 728.568.000 - - - 728.568.000 

 Cộng 154.404.185.128 105.363.174.463 122.001.956.061 50.199.312 137.715.204.218 

11. Bất ñộng sản ñầu tư 

Chỉ tiêu 
Tòa nhà tại 132 Hàm Nghi,  

TP. Hồ Chí Minh Cộng TSCð vô hình 

  I.   Nguyên giá     

  1.   Số ñầu năm   - - 

  2.   Tăng trong năm   80.308.381.048 80.308.381.048 

  Tăng từ xây dựng cơ bản hoàn thành 80.308.381.048 80.308.381.048 

  3.   Giảm trong năm   - - 

  4.   Số cuối năm   80.308.381.048 80.308.381.048 

  II.  Hao mòn lũy kế      

  1.    Số ñầu năm   - - 

  2.    Tăng trong năm   2.409.251.427 2.409.251.427 

  3.    Giảm trong năm   - - 

  4.    Số cuối năm   2.409.251.427 2.409.251.427 

   

  III. Giá trị còn lại     

  1.    Số ñầu năm   - - 

  2.    Số cuối năm   77.899.129.621 77.899.129.621 
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12. ðầu tư dài hạn khác  32.548.071.560 

ðầu tư mua 1.083.852 cổ phiếu của Công ty Cổ 
phần Dịch vụ Du lịch ðà Lạt. 

13. Chi phí trả trước dài hạn 

 Chi phí Số dư ñầu kỳ 

Số tăng 

trong kỳ 

Số phân bổ 

trong kỳ Số cuối kỳ 

 
− Chi phí ñăng ký và duy trì tên 

miền dự án Nha Trang 25.440.000 - - 25.440.000 

 
− Quảng bá cho Công trình Nha 

Trang 270.008.074 119.642.600 - 389.650.674 

 − Công cụ dụng cụ 182.075.949 195.761.815 192.849.456 184.988.308 

 Cộng 477.524.023 315.404.415 192.849.456 600.078.982 

14. Tài sản dài hạn khác 

   Số cuối năm    Số ñầu năm 

 − Ký quỹ thuê nhà văn phòng 135/53 Trần Hưng ðạo 78.664.500  - 

 − Ký quỹ thuê văn phòng Hà Nội 184.702.054  184.702.054 

 − Ký quỹ thuê nhà làm chỗ ñể xe 409.164.000  409.164.000 

 
− Ký quỹ ñăng ký mua cổ phần tăng vốn ñiều lệ 

ðà Lạt TSC 902.232.000  - 

 Cộng 1.574.762.554  593.866.054 

15. Vay ngắn hạn 

 Số ñầu năm Vay trong năm Trả trong năm 
Chuyển từ vay 
dài hạn sang Số cuối năm 

Nợ dài hạn ñến hạn trả 
                                     
-  

                            
-  

                               
-        19.325.500.000  

     
19.325.500.000  

Vay VND - - -       16.000.000.000  
     

16.000.000.000  

Vay USD - - -         3.325.500.000  
       

3.325.500.000  

Cộng 
                                     
-  

         
-  

                               
-        19.325.500.000      19.325.500.000  

16.   Phải trả cho người bán 

   Số cuối năm    Số ñầu năm 

 Cộng 21.380.499.102  9.327.993.504  

17.      Người mua trả tiền trước 

 
Người mua ứng trước tiền thuê văn  phòng hoạt ñộng 
132 Hàm Nghi, TP. Hồ Chí Minh 550.436.172  3.605.384.116 
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 − Ngân hàng TMCP Ngoại thương CN TP.HCM -  3.394.584.116 

 − Công ty TNHH QC Quân Minh Hải  426.377.055  210.800.000 

 − Khách hàng khác  124.059.117  - 

 
Người mua ứng trước tiền mua căn hộ tại Khách sạn 
Nha Trang Plaza 94.179.710.904     67.796.373.996 

18.      Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 

STT    
Số phải nộp 
ñầu kỳ 

Số phải nộp 
trong kỳ 

Số ñã nộp 
trong kỳ 

Số phải nộp 
cuối kỳ 

I. Thuế   (3.798.562) 4.902.339.061 1.070.446.322 3.828.094.177 

1. Thuế giá trị gia tăng  - - - - 

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp (20.031.668) 3.467.586.310 18.505.604 3.429.049.038 

3. Thuế nhà ñất, tiền thuê ñất - 691.467.000 330.183.000 361.284.000 

4. Các loại thuế khác  16.233.106 743.285.751 721.757.718 37.761.139 

  Thuế thu nhập cá nhân 16.233.106 739.285.751 717.757.718 37.761.139 

  Thuế môn bài  - 4.000.000 4.000.000 - 

II. Các khoản phải nộp khác - - - - 

 Cộng   (3.798.562) 4.902.339.061 1.070.446.322 3.828.094.177 

• Thuế giá trị gia tăng 

− Công ty áp dụng Luật Thuế Giá trị gia 
tăng theo quy ñịnh hiện hành 

− Phương pháp tính thuế : Phương pháp 
khấu trừ 

• Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Xem thuyết minh số V.6 

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm ñược dự tính như sau: 

Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN 20.117.327.492 

ðiều chỉnh tăng Thu nhập chịu thuế 345.496.249 

ðiều chỉnh giảm thu nhập chịu thuế 74.022.414 

Tổng thu nhập chịu thuế TNDN 20.388.801.327 

Trong ñó  

+ Thu nhập từ hoạt ñộng cho thuê văn phòng 20.314.778.913 

+ Thu nhập từ chuyển quyền sử dụng ñất 74.022.414 

Chuyển lỗ trong năm 500.000.000 

Tổng thu nhập chịu thuế TNDN sau chuyển lỗ 19.888.801.327 

+ Thu nhập từ hoạt ñộng cho thuê văn phòng ñã trừ 
chuyển lỗ 19.814.778.913 

+ Thu nhập từ chuyển quyền sử dụng ñất 74.022.414 
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Thuế xuất thuế TNDN  25% 

Thuế TNDN phải nộp trong năm 4.972.200.332 

+  Thu nhập từ hoạt ñộng cho thuê văn phòng 4.953.694.728 

+ Thu nhập từ chuyển quyền sử dụng ñất 18.505.604 

 ðiều chỉnh giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo 
Thông tư 03/TT/2009-BTC 1.486.108.418 

Trong ñó: Lợi nhuận từ hoạt ñộng cho thuê văn phòng 1.486.108.418 

Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành  3.486.091.913 

Trong ñó:   

+ Lợi nhuận từ hoạt ñộng cho thuê văn phòng 3.467.586.310 

+ Thuế từ chuyển quyền sử dụng ñất 18.505.604 

ðiều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp ñã nộp 18.505.604 

Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp 3.467.586.310 

• Thuế nhà ñất 

Thuế nhà ñất Công ty kê khai và nộp theo khung giá ñất của Nhà ñất do Nhà nước quy 
ñịnh. 

• Các loại thuế khác 

Các loại thuế khác Công ty kê khai và nộp theo quy ñịnh hiện hành  

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm soát của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật 
và các quy ñịnh về thuế ñối với nhiều loại khác nhau có thể ñược giải thích theo nhiều 
cách khác nhau, số thuế ñược trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay ñổi theo 
quyết ñịnh của cơ quan thuế. 

19.  Phải trả người lao ñộng 441.681.650 

Tiền lương tháng 12 còn phải trả người lao ñộng 

20. Phải trả phải nộp khác 

  Số cuối năm  Số ñầu năm 

 − Kinh phí công ñoàn 10.291.864  20.478.368 

 − Bảo hiểm xã hội 26.137.465  4.314.635 

 − Bảo hiểm y tế 2.644.673  1.098.305 

 − Cổ tức năm từ 2001 -  2005 còn  phải trả 197.821.687  183.983.822 

 
− Tiền lương của các chức danh quản lý giữ lại theo 

Nghị quyết của ðại hội cổ ñông    936.000.000 

 − ðặt cọc ñăng ký mua cổ phần tăng Vốn ñiều lệ 2.044.548.726  - 

 − Công ty Phú Gia Khang 22.000.000  - 

 − Công ty  CP TV kiểm ñịnh XD Nam Việt 48.281.400  - 

 − Công ty CP ðT TV XD ðất ðỏ 18.477.000  - 

 − Các khoản khác 2.502.000  20.470.550 

 Cộng 2.372.704.815  1.166.345.680 
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21. Phải trả dài hạn khác  

Nhận ký quỹ thuê văn phòng tại 132 Hàm Nghi 
chi tiết như sau: 

 Cộng 2.012.219.274  286.795.953 

 

22. Vay và nợ dài hạn  

 Số ñầu năm Vay trong năm Trả trong năm 

Chênh lệch tỷ 
giá ñánh giá 
lại cuối năm 

Chuyển sang 
nợ dài hạn ñến 

hạn trả Số cuối năm 
Ngân hàng CP TM 
Ngoai thương Việt Nam 
chi nhánh Hà Nội       

Vay VND 62.559.427.520 31.315.763.727 4.000.000.000 - 16.000.000.000 73.875.191.247 

Vay USD 18.578.785.500 349.640.000 782.100.000 771.612.625 3.325.500.000 15.592.438.125 

Cộng 81.138.213.020 31.665.403.727 4.782.100.000 771.612.625 19.325.500.000 89.467.629.372 

Khoản vay dài hạn VND và USD tại ngân hàng TMCP  Ngoại thương Việt Nam  chi  nhánh Hà 
Nội ñầu tư xây dựng công trình 132 Hàm Nghi theo Hợp ñồng tín dụng số 01/2006/HVN-
VCB/HðTD ngày 6 tháng 12 năm  nội dung như sau: 

− Tổng số tiền vay VND & USD: 111.270.000.000.000 VND 

− Số dư nợ cuối kỳ: 89.875.141.247 VND 

− Số dư nợ cuối kỳ: USD 1.023.975 # 18.917.938.125 VND 

− Lãi suất cho vay: theo lãi suất thông báo của ngân hàng ngoại thương. 

− Thời hạn vay: 72 tháng kể từ ngày giải ngân ñầu tiên. 

− Thời gian ân hạn nợ gốc: 24 tháng kể từ ngày giải ngân ñầu tiên hoặc một khoảng thời 
gian sớm hơn khi khoản Cam Kết ñã ñược rút hết và dự án ñã hoàn thành xây dựng và ñi 
vào hoạt ñộng  

23. Nguồn vốn chủ sở hữu 

  Số ñầu năm Tăng trong năm Giảm trong năm Số cuối năm 

  (a)   Vốn ñầu tư của chủ sở hữu  99.704.932.740 - - 99.704.932.740 

  Vốn cổ phần  99.704.932.740 - - 99.704.932.740 

(b)   Các quỹ  276.790.725 - - 276.790.725 

  Quỹ ñầu tư phát triển  118.151.326 - - 118.151.326 

  Quỹ dự phòng tài chính  120.178.276 - - 120.178.276 

  Quỹ khen thưởng phúc lợi  38.461.123 - - 38.461.123 

  TỔNG CỘNG  99.981.723.465 - - 99.981.723.465 
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Cổ phiếu lưu hành: 

 Số lượng cổ phiếu ñăng ký phát hành -  - 

 Số lượng cổ phiếu ñã bán ra công chúng 9.970.493  9.970.493 

 -         Cổ phiếu phổ thông 9.970.493  9.970.493 

 -         Cổ phiếu ưu ñãi -  - 

 Số lượng cổ phiếu ñược mua lại -  - 

 -         Cổ phiếu phổ thông -  - 

 -         Cổ phiếu ưu ñãi -  - 

 Số lượng cổ phiếu ñang lưu hành 9.970.493  9.970.493 

 -         Cổ phiếu phổ thông 9.970.493  9.970.493 

 -         Cổ phiếu ưu ñãi  -  - 

 Cộng 9.970.493  9.970.493 

24. Lợi nhuận chưa phân phối 

 − Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang  (14.579.516.995) 

 − Lợi nhuận chưa phân phối năm nay 16.649.741.182   

 − Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau 2.070.224.187   

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT 
QUẢ KINH DOANH 

1. Doanh thu  

    Năm nay    Năm truớc 
 

− Doanh thu cho thuê văn phòng  47.747.139.390  - 
 

− Doanh thu cung cấp dịch vụ khác  4.823.947.126  - 

 
Cộng 49.571.086.516  - 

2. Doanh thu hoạt ñộng tài chính  

 
− Lãi tiền gửi Ngân hàng  2.160.251.449  5.470.695.046 

 
− Lãi chênh lệch tỷ giá  314.382.436  181.170.840 

 
Cộng 2.474.633.885  5.651.865.886 

3. Chi phí tài chính 

   Năm nay   Năm truớc 

 − Lãi vay trong kỳ 9.120.750.222   
 − Chênh lệch tỷ giá ñã thanh toán 47.615.066  1.636.114.711 
 − chi phí khác 4.400.941   

 − Chênh lệch tỷ giá cuối kỳ 635.974.282   

 Cộng 9.808.740.511  1.636.114.711 
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4. Chi phí quản lý 

 − Chi phí nhân viên quản lý 2.016.708.551  1.485.993.920 

 − Chi phi vật liệu, dụng cụ quản lý 350.943.985  440.161.198 

 − Khấu hao TSCð 175.666.371  151.438.866 

 − Thuế, phí lệ phí 721.777.984  1.181.627.474 

 − Chi phí dịch vụ thuê ngoài 147.128.912  184.635.120 

 − Chi phí khác 3.635.084.206  2.299.877.707 

 Cộng 7.047.310.009  5.743.734.285 

5. Thu nhập khác 

 − Thu nhập cho thuê chỗ ñặt bảng Quảng cáo -      34.000.000 

 − Thu nhập bãi giữ xe -        7.423.632 

 − Thu từ hoạt ñộng chuyển nhượng ñất  5.224.500.000  - 

 − Thu khác 302.406.461  17.367.789 

 Cộng 5.526.906.461  58.791.421 

6. Chi phí khác 

 − Chi phí Quảng bá cho dự án Nha Trang -  90.909.091 

 − Chi phí hoạt ñộng chuyển nhượng ñất  5.201.702.109  - 

 − Chi nộp thuế TNCN cho chủ nhà (thuê nhà) 96.289.417  - 

 − Chi ủng hộ các quỹ từ thiện  200.000.000  - 

 − Chi phí khác 269.899.732  1.962.817 

 Cộng 5.762.003.858  92.871.908 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 

 25

V. GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN 

 

• ðơn vị kiểm toán ñộc lập: Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn ðất Việt  

(Vietland) 

• Ý kiến kiểm toán ñộc lập: Theo ý kiến Chúng tôi, các chỉ tiêu trên Báo 
cáo tài chính ñề cập ñã phản ánh hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình 
hình tài chính của Công ty Cổ phần Hải Vân Nam tại thời ñiểm ngày 31 
tháng 12 năm 2009, kết quả hoạt ñộng kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ 
cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, ñồng thời phù hợp với các Chuẩn 
mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các qui ñịnh pháp 
lý có liên quan. 

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, Chúng tôi chỉ muốn lưu ý thêm với 
người ñọc Báo cáo rằng ñầu năm 2009 Công ty ñã ñưa một phần toà nhà 
HAVANA vào khai thác theo yêu cầu cả Khách hàng. Tuy nhiên, Công 
ty thực hiện tạm kết chuyển tài sản cố ñịnh vào tháng 4 năm 2009 khi có 
ñược giấy chứng nhận quyền sở hữu toà nhà, tuân thủ va làm ñúng theo 
quy ñịnh tại ðiều IV của Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 
năm 2008 hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật thuế thu nhập doanh 
nghiệp. Tuỳ thuộc vào sự nhìn nhận về vấn ñế này, một số chỉ tiêu liên 
quan có thể thay ñổi tương ứng. 
 

• Các nhận xét ñặc biệt ( Thư quản lý): Không 
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VI. TỔ CHỨC NHÂN SỰ 

 

1. Cơ cấu tổ chức nhân sự của công ty 

Trụ sở chính:  

ðịa chỉ: 132 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

ðiện thoại: ( 0 8 ) 38211683   -   Fax: ( 08 ) 38224174 

Email: havana@hcm.vnn.vn 

Chi nhánh công ty tại Nha Trang 

ðịa chỉ: 38 Trần Phú, TP. Nha Trang 

ðiện thoại: ( 058 ) 3528017     -  Fax: ( 058 ) 3528077 

Văn phòng ñại diện Hà Nội:  

ðịa chỉ: Tầng 7, toà nhà VIT, 519 Kim Mã, Quận Ba ðình, TP. Hà Nội 

ðiện thoại: ( 04 ) 22209070  -  Fax: ( 04 ) 22209074 

Email: hanoi@nhatrangplazahotel.com 
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Mô hình tổ chức hoạt ñộng của công ty  

 

 

 

 

 

 

2. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách ñối với người lao ñộng 

2.1 Số lượng cán bộ, nhân viên 

ðến cuối năm 2009, tổng số cán bộ nhân viên thường xuyên của công ty là 65 

người. Trong ñó số lượng cán bộ nhân viên ñạt trình ñộ trên ñại học và ñại học 

chiếm trên 60%.  Công ty ngày càng chú trọng ñến việc nâng cao trình ñộ cho 

cán bộ, nhân viên thông qua các buổi tập huấn, các khoá ñào tạo. Về chính 

sách tuyển dụng: hướng tới nguồn nhân lực trẻ có trình ñộ. 

 
 

ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG 

 
 

HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 

                            
       

TỔNG GIÁM ðỐC 

 
BAN KIỂM SOÁT 

 
GIÁM ðỐC 

KẾ HOẠCH - ðẦU TƯ 

 
GIÁM ðỐC 

TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH 

 
 

GIÁM ðỐC TÀI CHÍNH 

 
GIÁM ðỐC 

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN 

 
PHÒNG 

TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH 

 
PHÒNG 

KIỂM SOÁT NỘI BỘ 

 
PHÒNG 

KỸ THUẬT - ðÂU TƯ 
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2.2 Chính sách ñối với người lao ñộng 

Ban lãnh ñạo công ty luôn quan tâm ñến các chính sách ñãi ngộ cho cán bộ 

nhân viên, từ ñó tạo ñộng lực, xây dựng niềm tin của các cán bộ nhân viên vào 

công ty. 

Một số chính sách ñãi ngộ của công ty: 

- Người lao ñộng ñược ký hợp ñồng lao ñộng, tham gia BHXH, BHYT 

theo ñúng quy ñịnh của Nhà nước 

- Chính sách lương, thưởng hợp lý. 

- Các chính sách phúc lợi: tham quan du lịch, ñược ñộng viên thăm hỏi, 

chúc mừng vào dịp xuân, sinh nhật… 

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: tổ chức các cuộc thi ñấu thể thao, văn 

nghệ, giao lưu giữa các bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp 

- Mở các lớp nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên 
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PHẦN VII: THÔNG TIN CỔ ðÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 

1.Thông tin về  HðQT, BKS và Ban giám ñốc 

1.1 Thông tin thành viên và cơ cấu của Hội ñồng quản trị 

 

1.1.1 Ông Nguyễn Thanh Tâm: Chủ tịch Hội ñồng quản trị 

- Họ và tên: Nguyễn Thanh Tâm 

- Giới tính: Nam 

- Ngày tháng năm sinh: 9/5/1960 

- Số CMND: 168265532 

- Quê quán: Hà Nam 

- ðịa chỉ thường trú: Thành phố Hồ Chí Minh 

- Trình ñộ văn hoá: 12/12 

- Trình ñộ chuyên môn: ðại học 

1.1.2 Bà ðỗ Bích Liên: 

- Họ và tên: ðỗ Thị Bích Liên 

- Giới tính: Nữ 

- Ngày tháng năm sinh: 26/6/1963 

- Số CMND: 023699216 

- Quê quán: Thanh Hoá 

- ðịa chỉ thường trú: Thành phố Hồ Chí Minh 

- Trình ñộ văn hoá:12/12 

- Trình ñộ chuyên môn: Thạc sỹ 

1.1.3 Ông Nguyễn Văn Phẩm: 

- Họ và tên: Nguyễn Văn Phẩm 

- Giới tính: Nam 

- Ngày tháng năm sinh: 20/9/1957 

- Số CMND: 168034575 

- Quê quán: Hà Nam 
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- ðịa chỉ thường trú: Hà Nam 

- Trình ñộ văn hoá: 12/12 

- Trình ñộ chuyên môn: ðại học 

1.1.4. Bà Chu Bích Nga 

- Họ và tên: Chu Bích Nga 

- Giới tính: Nữ 

- Ngày tháng năm sinh: 28/2/1979 

- Số CMND: 011979944 

- Quê quán: Hà Nội 

- ðịa chỉ thường trú: Hà Nội 

- Trình ñộ văn hoá: 12/12 

- Trình ñộ chuyên môn: ðại học 

 

1.2 Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát 

1.2.1 Ông Vũ ðỗ Hoàng Tuấn 

- Họ và tên: Vũ ðỗ Hoàng Tuấn 

- Giới tính: Nam 

- Ngày, tháng, năm sinh: 27/11/1973 

- Số CMND: 022853698 

- Quê quán: Nam ðịnh 

- ðịa chỉ thường trú: Thành phố Hồ Chí Minh 

- Trình ñộ văn hoá: 12/12 

- Trình ñộ chuyên môn: ðại học 

1.2.2 Ông Nguyễn Bá Linh 

- Họ và tên: Nguyễn Bá Linh 

- Giới tính: Nam 

- Ngày, tháng, năm sinh: 27/9/1979 

- Số CMND: 024692338 

- Quê quán: Trà Vinh 
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- ðịa chỉ thường trú: Thành phố Hồ Chí Minh 

- Trình ñộ văn hoá: 12/12 

- Trình ñộ chuyên môn: ðại học 

1.2.3 Ông Lý Hưng Cường 

- Họ và tên: Lý Hùng Cường 

- Giới tính: Nam 

- Ngày, tháng, năm sinh: 5/12/1969 

- Số CMND: 022326183 

- Quê quán: Quảng ðông, Trung Quốc 

- ðịa chỉ thường trú: Thành phố Hồ Chí Minh 

- Trình ñộ văn hoá:12/12 

- Trình ñộ chuyên môn: ðại học 

 

1.3 Ban giám ñốc 

 

1.3.1 Ông Nguyễn Thanh Tâm ( theo 1.1.1 ) 

1.3.2 Bà Chu Bích Nga ( theo 1.1.4 ) 

1.3.3. Bà ðỗ Bích Liên ( theo 1.1.2) 

1.3.4 Ông Phạm Văn Dũng 

- Họ và tên: Phan Văn Dũng 

- Giới tính: Nam 

- Ngày, tháng, năm sinh: 19/2/1959 

- Số CMND: 020201301 

- Quê quán: Tiền Giang 

- ðịa chỉ thường trú: Thành phố Hồ Chí Minh 

- Trình ñộ văn hoá: 12/12 

- Trình ñộ chuyên môn: ðại học 

1.3.5 Ông Phạm Lê Thắng 

- Họ và tên: Phạm Lê Thắng 
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- Giới tính: Nam 

- Ngày, tháng, năm sinh: 27/10/1972 

- Số CMND: 011551412 

- Quê quán: Hà Nội 

- ðịa chỉ thường trú: Thành phố Hồ Chí Minh 

- Trình ñộ văn hoá: 12/12 

- Trình ñộ chuyên môn: ðại học 

 

+ Mức phù lao năm cho Hội ñồng quản trị và Ban kiểm soát là 3% trên lợi 

nhuận trước thuế theo số liệu ñã ñược kiểm toán. 

+ Trong năm không có sự thay ñổi về sở hữu cổ phần của HðQT, BKS, Ban 

giám ñốc 

 

2. Các dữ liệu thống kê về cổ ñông 

+ Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ ñông tại ngày 31/12/2009 trong tổng số 

9.970.493 cổ phần: 

- Cổ ñông là Nhà nước:  5,16% 

- Cổ ñông là pháp nhân: 0% 

- Cổ ñông là cá nhân: 94,84% 

 

+ Thông tin chi tiết về cổ ñông góp vốn sáng lập, biến ñộng tỷ lệ sở hữu cổ 

phần: 
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STT Tên cổ ñông ðịa chỉ Giá trị 

vốn góp 

sáng lập ( 

cổ phần ) 

Giá trị 

vốn góp 

hiện nay 

( cổ 

phần) 

Tỷ lệ 

vốn góp 

hiện nay 

( % tổng 

cổ phần 

) 

1 Vốn Nhà nước 

ðại diện: Ông ðỗ Văn Trang 

86 Nguyễn Thông, 

Phường 9, Quận 3, Tp 

Hồ Chí Minh 

514.210 514.210 5,16 

2 Ông ðinh Văn Sang 237/79/17E Nguyễn 

Văn ðậu, phường 11, 

Quận Bình Thạnh, TP. 

HCM 

190 190 0,00 

3 Bà Lưu Thị Lệ 130/20 Cách mạng 

tháng 8, Phường 10, 

Quận 3, TP. HCM 

 

150 

 

0 

 

0,00 

4 Ông Nguyễn Phát Tập thể Bộ tư lệnh 

cảnh vệ, Phường Cống 

Vị, Quận Ba ðình, TP. 

Hà Nội 

140 140 0,00 

5 Ông Nguyễn Thế Vạn Tổ 8 A Tập thể Xếp dỡ 

ñường sắt, Phường 

Phương Liệt, Quận 

ðống ða, TP. Hà Nội 

50 50  0,00 

6 20.230 cổ ñông khác  1.455.753 9.455.753 94,84 

 

+ Thông tin cổ ñông nước ngoài : không có. 

 


