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THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Kính thưa Quý cổ đông 

Năm 2012 vừa qua thực sự là một năm 

đầy khó khăn và  thách thức, đó là hệ 

quả từ khủng hoảng kinh tế thế giới tới 

khu vực và nền kinh tế nƣớc ta.  Tại Việt 

Nam, hàng ngàn doanh nghiệp phải 

ngừng hoạt động hoặc giải thể, và cơn 

sóng khủng hoảng đã đánh gục một số 

doanh nghiệp lớn có tên tuổi. Trong tình 

hình đó,  Công ty CP TV-TM-DV Địa 

ốc Hoàng Quân Mê Kông không thể 

nằm ngoài vòng xoáy chung này nhƣng 

Tôi thay mặt cho Hội đồng Quản trị và 

Ban điều hành tự hào khẳng định rằng 

chúng ta đã vƣợt qua khó khăn và đạt 

đƣợc nhiều thành công cùng những mục 

tiêu hoạt động đã đặt ra cho năm 2012, cụ thể:  Kết thúc năm 2012, Công ty Hoàng Quân 

Mê Kông đạt mức doanh thu 169 tỷ đồng tăng trƣởng 29% so với năm 2011 và thu đƣợc  

lợi nhuận sau thuế 19 tỷ đồng tăng trƣởng 171% so với năm 2011. Thành tựu mà Công ty 

Hoàng Quân Mê Kông đã đạt đƣợc trong năm 2012, đó chính là kết quả của sự chỉ đạo 

đúng đắn, linh hoạt, kịp thời trong chiến lƣợc kinh doanh của Hội đồng quản trị, sự quyết 

liệt của Ban điều hành cùng sự nỗ lực của đội ngủ CBNV trẻ trung, năng động, đặc biệt là 

sự ủng hộ to lớn từ Quý cổ đông Công ty Hoàng Quân Mê Kông.  

Năm 2013 sẽ có nhiều thách thức và khó khăn hơn, nhƣng cũng là một năm bản lề cho sự 

phát triển mạnh mẽ đặc biệt của công ty Hoàng Quân Mê Kông. Vì vậy Ban lãnh đạo đã 

định hƣớng kinh doanh của Công ty Hoàng Quân Mê Kông theo hƣớng đẩy mạnh hoạt 
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động dịch vụ tài chính, giáo dục và phát triển bất động sản, tạo nguồn thu ổn định, lấy 

ngắn nuôi dài, tranh thủ thời gian để hòan thiện các thủ tục cơ sở pháp lý cho các dự án 

tốt, cơ cấu lại danh mục đầu tƣ của Công ty Hoàng Quân Mê Kông. Đồng thời tận dụng 

thời cơ, tìm kiếm một số dự án tốt giá rẻ, tập trung phát triển đón đầu thị trƣờng, tạo khả 

năng tăng thu lợi nhuận lớn trong tƣơng lai, tạo sự phát triển bền vững cho Công ty Hoàng 

Quân Mê Kông. 

Chúng tôi tin tƣởng rằng với đƣờng lối kinh doanh nhƣ vậy, trong năm tới Công ty Hoàng 

Quân Mê Kông sẽ tiếp tục nhận đƣợc sự ủng hộ không ngừng của các Quý vị, sự đồng sức 

chung lòng của tập thể CBNV để Công ty Hoàng Quân Mê Kông tiếp tục gặt hái đƣợc 

những thành công mới trên con đƣờng phát triển của mình. 

Xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm, ủng hộ, giúp đỡ của các Quý vị trong thời gian qua. 

Xin kính chúc các Quý vị dồi dào sức khỏe, thành công và luôn đồng hành cùng sự phát 

triển của Công ty Hoàng Quân Mê Kông. 

Trân trọng, 

Tiến sĩ TRƢƠNG ANH TUẤN 

Chủ tịch HĐQT 
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CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG NĂM 2012: 

Hoàng Quân Mê Kông xúc tiến thƣơng mại tại Vĩnh Long: 

Ngày 24-25/02/2012, tại tỉnh Vĩnh Long, Công ty Hoàng Quân Mê Kông cùng cơ quan ban ngành 

các tỉnh ĐBSCL và Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM đã giao lƣu tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tƣ. 

Ông Trƣơng Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Hoàng Quân Mê Kông chia sẻ về kinh nghiệm đầu tƣ 

thành công và cùng đoàn tham quan dự án tiêu biểu của Hoàng Quân Mê Kông tại tỉnh Vĩnh 

Long, dự án phức hợp Khu công nghiệp – Cảng – Khu dân cƣ Bình Minh do Công ty làm chủ đầu 

tƣ.  

Thêm ba nhà máy khánh thành và hoạt động tại Khu công nghiệp Bình Minh: 

Ngày 30/03/2012 nhà máy sản xuất ôtô, phƣơng tiện cơ giới, xe chuyên dùng do Công ty cổ phần 

kỹ thuật và ô tô Trƣờng Long làm chủ đầu tƣ tại Khu công nghiệp Bình Minh, Vĩnh Long chính 

thức khánh thành và đƣa vào hoạt động. 

Đầu tháng 10/2012, Công ty cổ phần Sinh Hóa Phù Sa đã chính thức đi vào hoạt động, trong lĩnh 

vực Công nghệ gen. 

Trong tháng 12/2012, nhà máy sản xuất bao bì đã đi vào hoạt động do Công ty TNHH in bao bì 

Mê Kông làm chủ đầu tƣ.  
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Khu công nghiệp Bình Minh chào đón đối tác mới: 

Công ty Hoàng Quân Mê Kông ký hợp đồng với Công ty TNHH in bao bì Mê Kông và Công ty 

CP Đầu tƣ – Phát Triển Địa Ốc Vạn Tín Phát về việc cho thuê đất tại KCN Bình Minh vào ngày 

17/07/2012. 

Khu nhà ở hạnh Phúc chính thức mở đợt bán mới: 

Tháng 09/2012, Công ty chính thức triển khai mở đợt bán mới với nhiều chính sách ƣu đãi đối với 

khách hàng. 

 

MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN 

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty trong năm 2013: 

Hoàn thành và bàn giao khoảng 300 căn nhà tại dự án Khu dân cƣ Bình Minh cho khách hàng. 

Tập trung bán mới và cho thuê Khu dân cƣ Bình Minh, bán mới Khu dân cƣ Hạnh Phúc và đẩy 

mạnh việc xúc tiến và cho thuê Khu công nghiệp Bình Minh. 

Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng trong Khu công nghiệp và Khu nhà ở Bình Minh. 

Tập trung xây dựng các dịch vụ vui chơi giải trí nhƣ sân tennis, sân bóng đá mini và các dịch vụ 

khác…tại dự án. 

Chiến lƣợc phát triển trung và dài hạn: 

Tập trung vào ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, trong đó phân khúc nhà ở cho ngƣời 

có thu nhập trung bình và nhà ở xã hội là sản phẩm chủ lực. 

Tiếp tục tái cấu trúc Công ty một cách toàn diện, bao gồm tái cấu trúc vốn, tái cấu trúc sản phẩm, 

tái cấu trúc bộ máy. 

Tham gia tích cực hơn nữa các hoạt động mua bán dự án và hợp tác đầu tƣ. 

Thực hiện chiến lƣợc phát triển bền vững. 

Về chiến lƣợc đầu tƣ, Công ty tập trung đầu tƣ vào lĩnh vực bất động sản, bao gồm cả đầu tƣ trực 

tiếp hoặc góp vốn với các đơn vị khác để thực hiện các dự án đầu tƣ – kinh doanh bất động sản. 

Công ty chủ yếu tập trung đầu tƣ vào các Khu công nghiệp, Khu phi thuế quan và cảng; Khu đô 

thị ven thành phố Hồ Chí Minh và Đồng bằng sông Cửu Long. Công ty dựa trên nền tảng quỹ đất 
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lớn hiện có và có tiềm năng mở rộng quỹ đất cao ở các khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đầu 

tƣ theo hình thức thành lập dự án, sau đó kêu gọi các đối tác lớn góp vốn kinh doanh. 

RỦI RO VÀ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC 

Rủi ro về kinh tế  

Nhìn vào bức tranh toàn cảnh nền kinh tế Việt Nam cho thấy nƣớc ta vẫn còn đang trong giai 

đoạn khắc phục những hậu quả của cuộc khủng hoảng và tiến tới một giai đoạn tăng trƣởng mới. 

Nhƣ vậy, những yếu tố vĩ mô chƣa thật sự ổn định là rủi ro cho những doanh nghiệp, những chủ 

thể đang vận hành trong nền kinh tế.  

Quá trình phát triển của các khu công nghiệp phụ thuộc nhiều vào sự phát triển của nền kinh tế 

trong nƣớc và nền kinh tế thế giới. Khi kinh tế thế giới phát triển, với lợi thế có nền chính trị ổn 

định, chính sách công ngày càng thông thoáng, Việt Nam sẽ thu hút ngày càng nhiều các nhà đầu 

tƣ, tạo tiền đề cho các khu công nghiệp phát triển. Tuy vậy, khi nền kinh tế thế giới suy giảm, kinh 

tế trong nƣớc bị ảnh hƣởng, đầu tƣ suy yếu, nhu cầu sử dụng cơ sở hạ tầng sản xuất của các doanh 

nghiệp sẽ suy giảm theo, các khu công nghiệp sẽ không có đầu ra. Nhƣ vậy, việc phát triển các 

KCN, cụm công nghiệp sẽ bị tác động trực tiếp từ những biến động trong hoạt động đầu tƣ. Đây là 

yếu tố quan trọng ảnh hƣởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.  

Để hạn chế và giảm thiểu những rủi ro trên, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tƣ vấn – Thƣơng 

mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông sẽ linh động đề ra những phƣơng án kinh doanh phù 

hợp, mang tính an toàn và bền vững. 

Rủi ro về lãi suất  

Rủi ro lãi suất là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tƣơng lai của một công cụ tài 

chính sẽ biến động theo những thay đổi của lãi suất thị trƣờng. Rủi ro thị trƣờng do thay đổi lãi 

suất của Công ty chủ yếu liên quan đến các khoản tiền gửi ngắn hạn và các khoản vay và nợ với 

lãi suất thả nỗi.  

Hoạt động trong ngành đầu tƣ và kinh doanh bất động sản, biến động lãi suất có tác động rất lớn 

đối với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Do đặc thù của ngành, để thực hiện các dự án 

bất động sản có vốn đầu tƣ lớn, tỷ lệ nợ vay của các công ty trong ngành là khá cao. Vì vậy, lãi 

suất vay ảnh hƣởng trực tiếp đến chi phí tài chính của Công ty. Ngoài ra, khi lãi suất cao cũng ảnh 

hƣởng lớn đến nhu cầu khách hàng của Công ty. 
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Nhƣ vậy, rủi ro về biến động lãi suất ảnh hƣởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công 

ty. Với những chính sách của Ngân hàng Nhà nƣớc nhƣ hiện nay, lãi suất thị trƣờng có xu hƣớng 

giảm trong thời gian sắp tới và rủi ro lãi suất đối với Công ty cũng đƣợc giảm thiểu. 

Rủi ro về luật pháp 

Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển nên hệ thống pháp lý cũng đang dần hoàn thiện, chính 

sách thay đổi linh hoạt để phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế. Vì vậy các văn 

bản pháp quy không tránh khỏi những bất cập và chồng chéo nhau, gây nên không ít khó khăn cho 

cả cơ quan hữu quan lẫn những cá nhân, tổ chức thực hiện. 

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tƣ bất động sản, hoạt động kinh 

doanh của Hoàng Quân Mê Kông đƣợc chi phối chủ yếu bởi Luật Dân Sự, Luật Thƣơng Mại, 

Luật Doanh Nghiệp, Luật Đầu Tƣ, Luật Chứng Khoán, Luật Xây Dựng, Luật Kinh Doanh Bất 

Động Sản và Luật Đất Đai... Sự thay đổi, điều chỉnh của các văn bản luật trên sẽ gây ảnh hƣởng 

đến chính sách đầu tƣ, định hƣớng phát triển và kết quả kinh doanh của Công ty. 

Tuy nhiên, cùng với việc tạo nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế và theo tiến trình gia nhập 

WTO, Việt Nam sẽ nhanh chóng hoàn thiện hệ thống pháp luật, đơn giản hóa các thủ tục pháp lý 

nhằm tạo một môi trƣờng pháp lý lành mạnh và ổn định cho các doanh nghiệp trong và ngoài 

nƣớc hoạt động. Nhƣ vậy rủi ro về luật pháp của Công ty sẽ đƣợc hạn chế tối đa.   

Rủi ro thị trường 

Là doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực kinh doanh bất động sản và phát triển dự án, công ty sẽ chịu 

tác động trực tiếp của thị trƣờng: nguồn cung, khả năng thanh khoản, xu hƣớng phát triển sản 

phẩm… Đồng thời, khủng hoảng kinh tế làm giảm sức cầu đối với các sản phẩm bất động sản và 

thị trƣờng bất động sản đóng băng trong thời gian dài đã gây không ít khó khăn cho các doanh 

nghiệp cùng ngành. 

Việc tăng lãi suất dẫn đến sự gia tăng chi phí tài trợ đối với những ngƣời mua tiềm năng, giảm 

khả năng chi trả để mua các bất động sản. Trong khi đó, nguồn cung dự án không ngừng tăng lên, 

nếu khó khăn về tài chính, khách hàng sẽ cẩn trọng trong việc lựa chọn sản phẩm.  
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 Rủi ro khác 

Ngoài các rủi ro đã nêu, Hoàng Quân Mê Kông còn có các rủi ro nhƣ thiên tai, dịch bệnh, chiến 

tranh, hỏa hoạn .v.v... là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con 

ngƣời và tình hình hoạt động chung của Công ty. 

CÔNG TY LIÊN KẾT 

Công ty Cổ phần Cảng Bình Minh 

- Địa điểm: ấp Mỹ Hƣng, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 

- Quan hệ: Công ty có liên kết 

- Tỷ lệ sở hữu: 21% vốn điều lệ 

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng 

- Hoạt động kinh doanh: dịch vụ bốc xếp, cho thuê mặt bằng, kho bãi 

- Tình hình tài chính năm 2012: doanh thu 3,5 tỷ đồng, lợi nhuận trƣớc thuế 163 triệu             

đồng, lợi nhuận sau thuế 122 triệu đồng. 

Công ty Cổ phần Cấp nƣớc Bình Minh 

- Địa điểm: ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 

- Quan hệ: Công ty có liên kết 

- Tỷ lệ sở hữu: 25% vốn điều lệ 

- Vốn điều lệ: 8 tỷ đồng 

- Hoạt động kinh doanh: Khai thác xử lý và cung cấp nƣớc 

- Tình hình tài chính năm 2012: khánh thành và đƣa vào hoạt động trong tháng 

03/2013. 

Công ty cổ phần Giải trí Bình Minh: 

- Địa điểm: ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 

- Quan hệ: Công ty có liên kết 

- Tỷ lệ sở hữu: 20% vốn điều lệ 
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- Vốn điều lệ: 10 tỷ đồng 

- Hoạt động kinh doanh: dịch vụ vui chơi giải trí, dịch vụ ăn uống 

- Tình hình tài chính năm 2012: doanh thu 3,5 tỷ đồng, lợi nhuận trƣớc thuế 163 triệu        

đồng, lợi nhuận sau thuế 122 triệu đồng. 

 

 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Ông TRƢƠNG ANH TUẤN sinh năm 1964 tại 

Ninh Thuận, có học hàm tiến sĩ Quản Trị Kinh 

Doanh, từ năm 1990 đến nay ông đã giữ vị trí quan 

trọng cho những Công ty lớn trong và ngoài nƣớc. 

Kế toán trƣởng – Trƣởng phòng Kế hoạch Công ty 

xây dựng Ninh Phƣớc -  Ninh Thuận, Trƣởng 

phòng Kinh doanh, Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty 

Nghi Gia (Singapore) – Tp.HCM, Trƣởng phòng 

Kinh doanh, Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Vĩnh 

Phƣớc (Indo) – Tp.HCM, Trƣởng phòng Kinh 

doanh, Trợ lý Giám đốc Công ty Thành Danh – 

Việt Nam. Hiện nay ông giữ chức vụ Chủ tịch 

HĐQT Công ty Hoàng Quân Mê Kông, ngoài ra 

Ông còn nắm giữ các vị trí cao nhất của một số 

Công ty và chi nhánh của Hoàng Quân ở các tỉnh, 

thành phố và Khu vực phía Nam. 

 

Ông TRƢƠNG ANH TUẤN 

Chủ tịch HĐQT 
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Ông TĂNG VĂN LẪM sinh năm 1952 tại Vĩnh 

Long, là cử nhân chính trị, Đại học Giao Thông 

Vận Tải, từ năm 1972 đến 2008 ông đã giữ vị trí 

quan trọng trong cơ quan Nhà nƣớc. Cán bộ xã, 

Cán bộ huyện, Giám đốc Sở Giao Thông vận tải 

Tỉnh Vĩnh Long. Hiện nay Ông là Tổng giám đốc 

của Công ty Hoàng Quân Mê Kông. 

           

Ông TĂNG VĂN LẪM 

Phó chủ tịch HĐQT 

 

 

 

 

Bà NGUYỄN THỊ DIỆU PHƢƠNG sinh năm 1965 

tại Thừa Thiên Huế, là thạc sĩ Quản Trị Kinh 

Doanh, từ năm 2000 đến nay bà đã giữ vị trí quan 

trọng của một số Công ty, chi nhánh của Hoàng 

Quân. Phó Chủ tịch HĐTV kiêm Phó Tổng Giám 

đốc Tài chính Kế toán, Công ty TNHH Thẩm định 

giá Hoàng Quân, Tp.HCM, Phó Tổng Giám đốc, 

Công ty CP TV – TM - DV Địa ốc Hoàng Quân. 

Hiện nay bà đang giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT 

của Công ty Hoàng Quân Mê Kông . 

     

Bà NGUYỄN THỊ DIỆU PHƢƠNG 

Phó Chủ tịch HĐQT 

 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 
 

CÔNG TY CP TƯ VẤN – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN MÊ KÔNG                             Page 12 

Ông TRƢƠNG ĐỨC HIẾU sinh năm 1972 tại 

Ninh Thuận, là thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh, có 

nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và bất 

động sản. Từ năm 1998 đến nay ông giữ một số 

chức vụ quan trọng ở một số công ty lớn. Trƣởng 

phòng Phát triển thị trƣờng, Công ty XNK Nam 

Thái Sơn, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh, CTCP 

TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân. Hiện nay ông 

là thành viên HĐQT của Công ty Hoàng Quân Mê 

Kông. Ngoài ra ông ông giữ nhiều chức vụ quan 

trong của các Công ty trong Hệ thống Hoàng Quân.      

Ông TRƢƠNG ĐỨC HIẾU 

Thành viên HĐQT 

 

 

Ông PHAN HÙNG KHƢƠNG sinh năm 1963 tại 

Cà Mau, là Cử nhân kinh tế, có nhiều kinh nghiệm 

trong lĩnh vực tài chính và bất động sản. Từ năm 

1981 ông công tác ở Sở tài chính tỉnh Minh Hải, Sở 

tài chính tỉnh Cà Mau. Từ năm 2007 đến nay ông 

ông giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Công ty 

Hoàng Quân Mê Kông. Hiện nay ông là thành viên 

HĐQT của Công ty Hoàng Quân Mê Kông. Ngoài 

ra ông ông giữ nhiều chức vụ quan trong của các 

Công ty trong Hệ thống Hoàng Quân. 
            

Ông PHAN HÙNG KHƢƠNG 

Thành viên HĐQT 

   BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
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Ông TĂNG VĂN LẪM 

Tổng giám đốc 

            

Ông PHAN HÙNG KHƢƠNG 

Phó Tổng giám đốc 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Ông NGÔ QUANG DUY 

Phó Tổng giám đốc 

Ông Ngô Quang Duy sinh năm 1978 tại Vĩnh 

Long, có trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh 

tế, Cử nhân Anh văn. Từ năm 2000 đến 2002 

công tác tại Công ty Bóng đèn Điện Quang, 

từ 2002 đến năm 2008 công tác tại Công ty 

sơn Nippon. Hiện nay giữ chức vụ Phó Tổng 

Giám đốc Kinh doanh tại Công ty CP TV-

TM-DV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông và giữ 

nhiều chức vụ quan trọng khác trong các 

Công ty thuộc hệ thống Hoàng Quân. 
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BAN KIỂM SOÁT 

Ông NGUYỄN THÀNH VĂN sinh năm 1964 là 

Cử nhân kinh tế chuyên ngành tài chính doanh 

nghiệp. Trƣớc khi công tác tại Công ty Hoàng Quân 

Mê Kông, từ năm 1986 đến 1996 là chuyên viên Sở 

Giao thông vận tải Long An. Từ năm 1996 đến 

2000 ông giữ chức vụ phó phòng kế toán tại Công 

ty dịch vụ thuỷ sản Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện nay ông 

giữ chức vụ Trƣởng ban kiểm soát của Công ty 

Hoàng Quân Mê Kông và nhiều chức vụ quan trọng 

khác trong hệ thống Công ty Hoàng Quân.   

    

Ông NGUYỄN THÀNH VĂN 

Trƣởng ban kiểm soát 

 

Bà ĐÒAN THỊ BÍCH LAN sinh năm 1979 tại 

TPHCM, là Cử nhân kế toán tài chính. Trƣớc khi 

công tác tại Công ty Hoàng Quân Mê Kông, từ năm 

2000 đến 2002 là Chuyên viên thẩm định giá – 

Trung tâm thông tin và Thẩm Định giá Miền Nam, 

Hiện tại bà đang là thành viên ban kiểm soát Công 

ty Hoàng Quân Mê Kông và nhiều chức vụ quan 

trọng khác trong hệ thống Công ty Hoàng Quân.   

      

Bà ĐOÀN THỊ BÍCH LAN 

Thành viên ban kiểm soát 
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Ông LÊ VĂN ĐỨC sinh năm 1979 tại Vĩnh Long, 

là Kỹ sƣ xây dựng. Trƣớc khi công tác tại Công ty 

Hoàng Quân Mê Kông, từ năm 2004 đến 2008 

Công tác tại Công ty TNHH XD ICC, Công ty 

TNHH XD D&C, Công ty CP Việt kiến trúc   Hiện 

tại ông đang là thành viên ban kiểm soát Công ty 

Hoàng Quân Mê Kông và là Trƣởng ban QLDA 

Công ty Hoàng Quân Mê Kông.   
 

Ông LÊ VĂN ĐỨC 

Thành viên ban kiểm soát 
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG 

Năm 2012, vẫn là một năm rất khó khăn đối với cộng đồng doanh nghiệp bất động sản Việt Nam 

nói chung và Công ty Hoàng Quân Mê Kông nói riêng, lãi suất ngân hàng và lạm phát đã có giảm 

so với năm 2011, tuy nhiên nguồn vốn đến đƣợc với doanh nghiệp vẫn còn rất hạn chế, thị trƣờng 

bất động sản vẫn trầm lắng, hàng tồn kho vẫn còn rất cao…hoạt động của Công ty trong năm 

2012 cũng bị ảnh hƣởng nặng nề. Tuy nhiên với định hƣớng đúng đắn, cùng với sự nỗ lực và 

quyết tâm của tập thể lãnh đạo và CBCNV Công ty đã tạo đƣợc những chuyển biến tích cực, đặt 

nến tảng cho hƣớng phát triển của Công ty trong những năm sắp tới. 

THỰC HIỆN CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2012: 

Năm 2012, Hội Đồng Quản Trị đã tập trung thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều 

lệ của Công ty, cụ thể là chỉ đạo và giám sát Ban tổng giám đốc Công ty thực hiện các chỉ tiêu mà 

Nghị quyết năm 2012 đã đề ra. Hội đồng quản trị đã duy trì mỗi tháng họp một lần để trực tiếp 

kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng nhƣ chỉ đạo quá trình thực hiện các hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty nhằm mang lại kết quả thiết thực. 

Hội Đồng Quản Trị đã có những chủ trương lớn như sau: 

- Xác định phân khúc thị trƣờng chiến lƣợc và chủ yếu là nhà ở cho ngƣời có thu nhập trung bình 

nên tƣơng ứng theo dòng sản phẩm có giá trung bình. Điều chỉnh một phần dự án Khu nhà ở Bình 

Minh từ nhà ở thƣơng mại sang dự án nhà ở xã hội và cho thuê nhằm tận hƣởng các chế độ chính 

sách ƣu đãi của Nhà nƣớc đối với chƣơng trình nhà ở xã hội và đáp ứng nhu cầu thực tế của thị 

trƣờng. 

- Tiếp tục kêu gọi đầu tƣ vào dự án Khu công nghiệp Bình Minh thông qua việc tham dự các diễn 

đàn đầu tƣ trong và ngoài nƣớc.  

- Thành lập trƣờng Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hoàng Quân Mê Kông về cơ bản đáp ứng đƣợc 

nguồn nhân lực có trình động trung cấp chuyên nghiệp phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 

và khu vực lân cận. 

- Trong năm 2012, Công ty đã giảm tỷ lệ góp vốn vào Công ty cổ phần Cảng Bình Minh, Công ty 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 
 

CÔNG TY CP TƯ VẤN – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN MÊ KÔNG                             Page 17 

cổ phần bất động sản Kiên Quân. 

Khoản đầu tƣ vào các dự án của Công ty Hoàng Quân Cần Thơ, Công ty Cấp Nƣớc Bình Minh và 

Công ty Giải trí Bình Minh sẽ tiếp tục mang lại hiệu quả. 

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BTGĐ CÔNG TY: 

Nhìn chung, Ban Tổng giám đốc đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trƣơng của Hội đồng 

quản trị. Cụ thể: 

Về kinh doanh: 

Tập trung bán và cho thuê các dự án Khu nhà ở Bình Minh, Khu công nghiệp Bình Minh, Khu 

nhà ở Hạnh Phúc. 

Điều chỉnh quy hoạch dự án, điều chỉnh căn hộ, đƣa ra giải pháp thi công có hiệu quả, tiết kiệm 

chi phí, cải tổ công tác quản lý dự án…tất cả nhằm đƣa đến khách hàng những căn hộ có diện tích 

trung bình và nhỏ, thiết kế đẹp, thi công chất lƣợng, giá thành thấp. 

Liên kết với Ngân hàng BIDV để hỗ trợ vốn cho khách hàng mua nhà, tổ chức công tác bán hàng 

và chăm sóc khách hàng. 

Công tác nhân sự: 

Ban Tổng giám đốc đã từng bƣớc cũng cố lại đội ngũ nhân sự. Đã cắt giảm những nhân sự yếu 

kém, tiết kiệm quỹ lƣơng và tăng thu nhập cho ngƣời lao động. Thực hiện chính sách đãi ngộ 

tƣơng xứng và môi trƣờng làm việc nhiều cơ hội thăng tiến cho những ngƣời có năng lực, gắn bó 

lâu dài với Công ty.  

Xây dựng môi trƣờng làm việc năng động thoải mái và hiệu quả cho ngƣời lao động. 

Công tác quan hệ Nhà đầu tƣ: 

Trong bối cảnh thị trƣờng bất động sản còn gặp rất nhiều khó khăn, cầu thị trƣờng còn rất yếu, do 

vậy mặc dù doanh thu chỉ đạt 50,65%, lợi nhuận chỉ đạt  27,92%, nhƣng những nỗ lực và thành 

quả mà Ban tổng giám đốc đã thực hiện đƣợc trong năm qua đƣợc Hội đồng quản trị đánh giá là 

chấp nhận đƣợc. 

Luôn quan tâm, chăm sóc tốt các khách hàng, các nhà đầu tƣ, tổ chức các sự kiện bán hàng, tham 

gia các buổi hội thảo về xúc tiến đầu tƣ trong và ngoài nƣớc. 
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PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013: 

Năm 2013, Hội đồng quản trị đã thống nhất cao mục tiêu phát triển là: 

Tiếp tục tái cấu trúc Công ty một cách toàn diện. Bao gồm tái cấu trúc vốn, tái cấu trúc sản phẩm, 

tái cấu trúc bộ máy. 

Tiếp tục thực hiện giải pháp tiết kiệm, tiết giảm chi phí. Phát huy tính hiệu quả trong khâu thiết kế 

và thi công các dự án của Công ty.  

Tham gia tích cực các hoạt động của Công ty. 

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN TRONG NĂM 2013: 

Doanh thu : 227 tỷ đồng 

Lợi nhuận : 40 tỷ đồng 

Cổ tức  : 10% 

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực vƣợt qua những thử thách để cải tổ và phát 

triển Công ty, thực hiện tốt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao. Hội đồng quản trị cũng 

mong muốn tiếp tục đƣợc tin tƣởng, gắn bó và đồng thuận của quý cổ đông trong các hoạt động 

của Công ty. 

Xin trân trọng kính báo. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

TS. TRƢƠNG ANH TUẤN 
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BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC: 

Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012: 

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt việc điều hành hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo thực 

hiện đúng các định hƣớng kinh doanh mà Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đã thông 

qua; đảm bảo điều hành kinh doanh của Công ty theo đúng quyền hạn qui định trong Điều lệ Công 

ty. Cụ thể: 

Tập trung vào ngành nghề của Công ty là bất động sản, trong đó nhà ở cho ngừơi có thu nhập 

trung bình, nhà ở cho thuê và Khu công nghiệp là dòng sản phẩm chính. 

Về tài chính, việc giảm tỷ lệ góp vốn vào các Công ty với giá hợp lý đã đem lại nguồn thu vốn lƣu 

động cho Công ty. 

Về giáo dục, Công ty đã tiến hành thiết kiết và có kế hoạch xây dựng trƣờng Trung cấp nghề tại 

Khu công nghiệp và Khu nhà ở Bình Minh. 

Trong năm 2012 thị trƣờng bất động sản còn trầm lắng, lãi suất cho vay vẫn còn ở mức cao, tiêu 

thu sản phẩm vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên, Công ty vẫn đạt đƣợc doanh thu 50,65%,  lợi nhuận chỉ 

đạt 27,92% kế hoạch đề ra.   
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Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012: 

Những tiến bộ Công ty đạt đƣợc trong năm 2012: 

Trong năm 2012 thị trƣờng bất động sản vẫn còn trầm lắng, lƣợng hàng hóa tồn kho cao. Công ty đã 

mạnh dạng điều chỉnh giảm diện tích xây dựng, tiết giảm trong khâu thiết kế và xây dựng từ đó 

giảm đƣợc giá thành sản phẩm, phù hợp với nhu cầu của thị trƣờng, cụ thể ở các dự án: 

► Khu nhà ở Bình Minh 

► Khu nhà ở Hạnh Phúc 

Linh hoạt phƣơng thức thanh toán trong việc cho thuê Khu công nghiệp và mua sản phẩm của Công 

ty. 

 

Chỉ tiêu 
Kế hoạch  

năm 2012 

Thực hiện  

năm 2012 

Tỷ lệ hoàn thành  

kế hoạch 

Doanh thu thuần 335.026.954.080 169.684.286.580 50,65% 

Giá vốn 233.773.372.827 95.925.750.125 41,03% 

Lãi gộp 101.253.581.253 73.758.536.455 72,85% 

Chi phí hoạt động 13.200.000.000 12.772.280.204 96,75% 

Lợi nhuận từ họat động  

kinh doanh 
90.053.581.253 22.043.523.439 24,48% 

Lợi nhuận tài chính 2.000.000.000 -38.942.732.812  

Lợi nhuận khác 4.000.000.000 -1.642.895.584  

Lợi nhuận trƣớc thuế 94.053.581.253 20.400.627.855 21,69% 

Lợi nhuận sau thuế 70.540.185.939 19.694.633.211 27,92% 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH: 

Bảng cơ cấu nguồn vốn và tài sản của Công ty: 

Chỉ tiêu 
Năm đánh giá 

năm 2012 

Năm trƣớc  

năm 2011 
Tăng/giảm Tỷ trọng 

Tài sản ngắn hạn 891.457.604.008 912.960.516.363 -21.502.912.355 -2,36% 

Tài sản dài hạn 514.035.519.994 469.457.537.780 44.577.982.214 9,50% 

Nợ phải trả 1.054.425.233.156 1.051.044.796.508 3.380.436.648 0,32% 

Vốn chủ sở hữu 351.067.890.846 331.373.257.635 19.694.633.211 5,94% 

 

Phân tích cơ cấu nguồn vốn và tài sản của Công ty: 

Qua bảng cơ cấu nguồn vốn và tài sản của Công ty cuối năm tài chính 2012, ta thấy cơ cấu tài sản 

của Công ty thay đổi theo xu hƣớng giảm tỷ trọng tài sản ngắn hạn, tăng tài sản dài hạn. 

Tài sản ngắn hạn năm 2012 giảm so với năm 2011 là 2,36% tƣơng đƣơng số tiền là 21.502.912.355 

VNĐ. Mức giảm tài sản ngắn hạn chủ yếu là do Công ty đã chuyển một phần từ đầu tƣ ngắn hạn 

sang đầu tƣ dài hạn. 

Nợ phải trả tăng 0,32% tƣơng ứng số tiền 3.380.436.648 VNĐ là do trong năm Công ty tiếp tục đầu 

tƣ xây dựng các dự án trong năm 2012. 

Vốn chủ sở hữu tăng 5,94% tƣơng ứng số tiền 19.694.633.211 VNĐ là do kết quả hoạt động kinh 

doanh năm 2012 mang lại lợi nhuận là 19.694.633.211 VNĐ. 

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ 

Ban tổng giám đốc đã từng bƣớc củng cố lại bộ máy nhân sự, tiết giảm những nhân sự yếu kém, dôi 

dƣ, có chính sách đào tạo thu hút nhân tài và tăng thu nhập cho ngƣời lao động. 

Đối với bộ phận kinh doanh Công ty có chính sách trả lƣơng theo hiệu quả công việc và có mức 

thƣởng phù hợp để kích thích hoạt động bán hàng và tinh thần làm việc của CBCNV, mang lại lợi 

ích cho Công ty. 
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Tạo sự gắn kết của ngƣời lao động, của các phòng ban trong Công ty bằng các phong trào thể thao, 

các chƣơng trình mừng ngày 8/3, 20/10…Tất cả nhằm xây dựng môi trƣờng làm việc năng động, 

thoải mái và hiệu quả mang dấu ấn riêng của Công ty Hoàng Quân Mê Kông. 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 

Trong năm 2013 Công ty tập trung phát triển sản phẩm nhà ở cho ngƣời có thu nhập trung bình và 

nhà ở xã hội. 

Dự kiến trong năm 2013, Công ty sẽ cung ứng ra thị trƣờng khỏang 500 căn hộ cho ngƣời có thu 

nhập trung bình và nhà ở xã hội theo chƣơng trình nhà ở xã hội của Chính phủ. 

Tiếp tục tái cấu trúc Công ty một cách toàn diện. Bao gồm tái cấu trúc vốn, tái cấu trúc sản phẩm, 

tái cấu trúc bộ máy. 

Tiếp tục thực hiện giải pháp tiết kiệm, tiết giảm chi phí. Phát huy tính hiệu quả trong khâu thiết kế 

và thi công các dự án của Công ty.  

Tham gia tích cực các hoạt động của Công ty. 

BẢNG KẾ HOẠCH DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN NĂM 2013 

Doanh thu : 227 tỷ đồng 

Lợi nhuận : 40 tỷ đồng 

Cổ tức  : 10% 

Ban Tổng giám đốc Công ty Hoàng Quân Mê Kông, Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét. Rất 

mong tiếp tục nhận đƣợc sự ủng hộ của Đại hội để cùng hoàn thành kế hoạch đã đặt ra. 

 CÔNG TY CP TV TM DV ĐỊA ỐC HOÀNG 

QUÂN MÊ KÔNG 

 TỔNG GIÁM ĐỐC 

  

 

  

 

 TĂNG VĂN LẪM 
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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

 

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ 

của tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TV TM DV Địa Ốc Hoàng Quân Mê Kông 

(HQM), quy chế hoạt động của Công ty niêm yết. Trong năm 2012 Ban kiểm soát HQM đã thực 

hiện nhiệm vụ của mình, cụ thể nhƣ: giám sát, kiểm tra tính tuân thủ quy định của pháp luật và 

Điều lệ Công ty liên quan đến công tác kế toán, đầu tƣ tài chính, đầu tƣ xây dựng…định kỳ kiểm 

tra báo cáo tài chính của Công ty. 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012  

Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, hàng tháng Ban kiểm soát đã tổ chức họp nhằm tiến 

hành kiểm tra, đánh giá các hoạt động của Công ty cũng nhƣ HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Đồng 

thời cũng xem xét, đánh giá những công việc mà Ban kiểm soát đã thực hiện và lập kế hoạch công 

tác cho quý sau. 

Cùng với việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra 

việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty 

trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty. Cụ thể:  

- Kiểm tra việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc. 

Đƣa ra một số ý kiến đóng góp trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn và hiểu biết của Ban kiểm 

soát. 

- Tham gia một số buổi làm việc về hoạt động, tổ chức và điều hành của Công ty, đến hiện 

trƣờng các dự án đang thực hiện. 

- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng Giám đốc lập, bản cáo bạch công bố thông tin. 

- Kiểm tra các báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng 

thời đánh giá phạm vi kiểm toán và ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính. 

KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2012 rất khó khăn, thị trƣờng bất động sản vẫn còn trầm 

lắng chƣa hồi phục, sức mua thấp. 
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Hội đồng quản trị và Ban điều hành có nhiều nỗ lực và giải pháp tích cực qua việc tái cấu trúc lại 

sản phẩm cho phù hợp, đƣa ra nhiều phƣơng thức thanh toán linh hoạt để khách hàng dễ dàng tiếp 

cận các sản phẩm của Công ty. 

Ban kiểm soát không phát hiện trƣờng hợp bất thƣờng nào trong hoạt động của Công ty. Các hoạt 

động tuân thủ theo yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Chế độ họp giao ban thực hiện đều đặn 

để phát hiện kịp thời các vấn đề còn yếu, đồng thời đề xuất các kiến nghị  và giải pháp phù hợp 

nhằm tăng cƣờng hiệu quả hoạt động của Công ty. Nhìn chung, công tác chỉ đạo và điều hành các 

hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã thực hiện theo đúng quy định của 

pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông. 

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 

Báo cáo tài chính do Ban điều hành lập đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng 

yếu tình hình tài chính của Công ty và đã tuân thủ chế độ hạch toán kế toán theo chuẩn mực kế 

toán và các quy định của pháp luật hiện hành.  

Ban kiểm soát thống nhất với nội dung của Báo cáo tài chính năm 2012 đã đƣợc kiểm toán độc 

lập bởi Công ty TNHH Kiểm Toán FAC. 

Một số chỉ tiêu thực hiện trong năm 2012:  

Về kết quả kinh doanh: 

Doanh thu thuần  : 169.684.286.580 đồng 

Tổng lợi nhuận trƣớc thuế : 20.400.627.855 đồng 

Lợi nhuận sau thuế  : 19.694.633.211 đồng 

Về tài sản của Công ty: 

Tài sản ngắn hạn  : 891.457.604.008 đồng 

Tài sản dài hạn   : 514.035.519.994 đồng 

Tổng tài sản   : 1.405.493.124.002 đồng 

Nguồn vốn chủ sở hữu  : 351.067.890.846 đồng 

Lợi nhuận trƣớc thuế cả năm 2012 đạt 6,37% vốn chủ sở hữu đầu kỳ. 
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KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỐI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đƣợc giám sát thƣờng 

xuyên. Trong phạm vi trách nhiệm của mình, Ban kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị, Ban tổng 

giám đốc đã không để xảy ra thiếu sót hay vi phạm ảnh hƣởng đến kết quả hoạt động của Công ty. 

Các thành viên HĐQT và Ban TGĐ thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đảm nhận theo quy định 

của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát 

chƣa thấy sự bất thƣờng trong hoạt động của các thành viên HĐQT và Ban TGĐ. 

Ban Tổng giám đốc thực hiện tích cực nhiệm vụ quản lý điều hành. Tuy nhiên  mục tiêu kế hoạch 

chƣa đạt đƣợc theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban TGĐ luôn cải tiến trong quy chế 

điều hành, thực hiện đầy đủ các chế độ đối với ngƣời lao động. 

SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VÀ HĐQT, BAN TGĐ 

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban TGĐ trong quá trình quản lý, điều hành 

mọi hoạt động của HQMK luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, góp 

phần làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tăng trƣởng và đạt hiệu quả trong đầu 

tƣ. 

Trƣởng ban kiểm soát thƣờng xuyên tham dự các phiên họp của HĐQT và BTGĐ, tham gia thảo 

luận và đóng góp ý kiến vào nội dung phiên họp. 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013 

Ban kiểm soát Công ty tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thƣờng xuyên kiểm soát mọi 

hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Định kỳ hàng quý, Ban kiểm soát sẽ tiến 

hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo tài chính. 

Đồng thời, kiểm tra đánh giá các hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Thời gian và nội 

dung cụ thể sẽ đƣợc thông báo trƣớc ít nhất một tuần đến HĐQT, Tổng giám đốc và các Phòng 

ban chức năng để chuẩn bị hồ sơ, tài liệu. Kết thúc năm tài chính, Ban kiểm soát sẽ báo cáo quá 

trình hoạt động kiểm soát theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trƣớc Đại hội đồng cổ 

đông thƣờng niên. Ngoài ra, nếu thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty Ban kiểm 

soát sẽ tra soát kỹ lƣỡng và thông báo cụ thể đến HĐQT để có biện pháp khắc phục ngay, đồng 

thời báo Đại hội cổ đông. 
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Ban kiểm soát quyết tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình góp phần vào mục tiêu tăng 

trƣởng của Công ty, cải thiện đời sống ngƣời lao động và bảo vệ quyền lợi của các cổ đông. 

 

 TM BAN KIỂM SOÁT 

 TRƢỞNG BAN 

  

  

  

  

 NGUYỄN THÀNH VĂN 
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QUẢN TRỊ CÔNG TY: 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, 

thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ 

đông. 

Hội đồng quản trị của Công ty hiện có 5 thành viên: 

Stt Họ tên Chức vụ 
Cổ phần  

  sở hữu 
Tỷ lệ Ghi chú 

1 Trƣơng Anh Tuấn Chủ tịch 0 0  

2 Nguyễn Thị Diệu Phƣơng Phó chủ tịch 2.557.560 7,99%  

3 Tăng Văn Lẫm  Phó chủ tịch 180.000 0,56%  

4 Phan Hùng Khƣơng Thành viên 180.000 0,56%  

5 Trƣơng Đức Hiếu Thành viên 852.520 2,66%  

Trong năm 2012, HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành các nghị quyết thông qua chủ 

trƣơng, quyết định mang ý nghĩa chiến lƣợc của Công ty, chỉ đạo và giám sát Ban TGĐ trong 

công tác triển khai các chỉ tiêu về đầu tƣ bất động sản, tài chính, giáo dục và hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty. 

Đầu tƣ Bất động sản: 

Tổ chức đánh giá lại hiệu quả từng dự án đã đầu tƣ, tiếp tục thi công đúng tiến độ các dự án, đẩy 

mạnh hoàn thiện các dự án Khu nhà ở Bình Minh, Khu nhà ở Hạnh Phúc, Khu công nghiệp Bình 

Minh… 

Liên kết với Ngân hàng nhằm tạo để khách hàng vay vốn mua sản phẩm của Công ty với lãi suất 

ƣu đãi. 

Tại Khu công nghiệp, ngoài việc cho thuê đất, công ty còn xây dựng nhà xƣởng cho thuê góp 

phần đa dạng hóa sự lựa chọn cho khách hàng, đối tác. 

Chú trọng công tác chăm sóc khách hàng, khảo sát ý kiến khách hàng để kịp thời điều chỉnh, đáp 

ứng phù hợp với nhu cầu khách hàng. 
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Giáo dục: 

Thành lập trƣờng Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hoàng Quân Mê Kông tại Khu công nghiệp và 

Khu nhà ở Bình Minh, về cơ bản đáp ứng đƣợc nguồn nhân lực có trình động trung cấp chuyên 

nghiệp phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và khu vực lân cận. Đang tiến hành triển khai 

thiết kế và kế hoạch thi công. 

Đầu tƣ tài chính: 

Chủ trƣơng thu hồi một phần vốn đầu tƣ từ các Công ty liên kết. 

Tăng giảm các khỏan đầu tƣ nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất. 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC: 

Stt Họ tên Chức vụ              Cổ phần sở hữu                     

1 Tăng Văn Lẫm Tổng giám đốc 180.000 

2 Phan Hùng Khƣơng Phó tổng giám đốc 180.000 

3 Ngô Quang Duy Phó tổng giám đốc 0 

    

BAN KIỂM SOÁT: 

Ban kiểm soát là tổ chức thay mặt Đại hội đồng cổ đông giám sát, đánh giá công tác điều hành, 

quản lý của HĐQT và Ban TGĐ theo đúng các quy định trong điều lệ Công ty, các Nghị quyết, 

các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hiện nay, cụ thể các thành viên trong ban kiểm sóat: 

Stt Họ tên Chức vụ 
Cổ phần  

  sở hữu 
Tỷ lệ Ghi chú 

 1 Nguyễn Thành Văn Trƣởng ban 3.000 0,009%  

2 Đoàn Thị Bích Lan Thành viên 0 0  

3 Lê Văn Đức Thành viên 0 0  
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QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƢ: 

Công ty chú trong công tác quan hệ đầu tƣ, nhằm thể hiện sự tôn trọng đối với cổ đông, nhà đầu 

tƣ. Công ty không những đáp ứng những quy định, luật định liên quan đến công ty niêm yết, mà 

còn cung cấp những thông tin về tình hình hoạt động, kinh doanh, và đầu tƣ của Công ty. 

Trong năm 2012, Công ty đã tạo lập đƣợc mối quan hệ tốt với các cổ đông, nhà đầu tƣ, tạo điều 

kiện thuận lợi cho Quý cổ đông nắm bắt thông tin kịp thời và chính xác. 

Công bố thông tin kịp thời, minh bạch đến các cơ quan quản lý, cơ quan chủ quản và cổ đông về 

hoạt động của Công ty. 

Thông tin cổ phần Giá trị Đơn vị tính 

Vốn điều lệ 320.000.000.000 Đồng 

Khối lƣợng cổ phiếu  32.000.000 Cổ phần 

Cổ phần tự do chuyển nhƣợng 32.000.000 Cổ phần 

Cổ phần hạn chế chuyển nhƣợng 0 Cổ phần 

   

Thống kê sở hữu cổ đông lớn: 

Stt Họ tên Địa chỉ Số lƣợng Tỷ lệ (%) 

1 Công ty TV TM DV Địa 

ốc Hoàng Quân 

286-288 Huỳnh Văn 

Bánh, P11, Q.Phú 

Nhuận, TPHCM 

12.800.000 40% 

2 Nguyễn Thị Diệu Phƣơng 373 Huỳnh Văn 

Bánh, P11, Q.Phú 

Nhuận, TPHCM 

2.557.560 7,99% 

Thống kê giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và ngƣời liên quan: không có  

Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, lƣơng Tổng giám đốc:  
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƢ CÁC DỰ ÁN LỚN: 

Khu Chung cƣ CC2 

Vị trí: Khu chung cƣ CC2 tọa lạc tại xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh 

Long. Đây là một vị trí thuận lợi ngay cầu Cần Thơ giáp với khu công 

nghiệp Bình Minh ở phía Tây Nam, phía Đông khu dân cƣ Mỹ Hòa và 

phía Bắc giáp với song Đông Thành. 

Chủ đầu tƣ: Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông 

Quy mô dự án: Tổng diện tích đất dự án là 7.500m². Mật độ xây dựng 45%, tầng cao xây 

dựng 5 tầng. Với hai lock chung cƣ năm tầng lô A và lô B, có quy mô nhƣ 

sau: 

Lô A: 

- Tầng cao: 5 tầng. 

- Diện tích sàn xây dựng: 11.630m². 

- Số căn hộ: 117 căn hộ. 

Lô B: 

- Tầng cao: 5 tầng. 

- Diện tích sàn xây dựng: 9.865m². 

- Số căn hộ: 97 căn hộ. 

 Tồng số căn hộ lô CC2: 214 căn hộ, tổng diện tích sàn xây dựng 

21.495m², bình quân diện tích sử dụng mỗi căn hộ là 60m². 

Tổng vốn đầu tƣ: 125 tỷ đồng 
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DỰ ÁN CHUNG CƢ CC2 

Khu Chung cƣ CC1 (1.35ha); CC3(0.89ha); CC4(0.91ha) 

Vị trí: Khu chung cƣ tọa lạc tại xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. 

Đây là một vị trí thuận lợi ngay cầu Cần Thơ giáp với khu công nghiệp 

Bình Minh ở phía Tây Nam, phía Đông khu dân cƣ Mỹ Hòa và phía Bắc 

giáp với song Đông Thành. 

Chủ đầu tƣ: Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông 

Quy mô dự án: Dự án chung cƣ CC1(1.35ha): 

Tổng diện tích đất dự án là 13.500m². Mật độ xậy dựng 45%, tầng cao 

xây dựng 9 tầng. Qui mô nhƣ sau: 
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- Tầng cao: 9 tầng. 

- Tổng diện tích sàn xây dựng: 54.675m². 

- Số căn hộ: 683 căn hộ, diện tích sử dụng bình quân mỗi căn hộ 

60m². 

Dự án chung cƣ CC3(ha): 

Tổng diện tích đất dự án là 8.900m². Mật độ xậy dựng 45%, tầng cao xây 

dựng 9 tầng. Qui mô nhƣ sau: 

- Tầng cao: 9 tầng. 

- Tổng diện tích sàn xây dựng: 36.045m². 

- Số căn hộ: 451 căn hộ, diện tích sử dụng bình quân mỗi căn hộ 

60m². 

Dự án chung cƣ  CC4(ha): 

Tổng diện tích đất dự án là 9.100m². Mật độ xậy dựng 45%, tầng cao xây 

dựng 9 tầng. Qui mô nhƣ sau: 

- Tầng cao: 9 tầng. 

- Tổng diện tích sàn xây dựng: 36.855m². 

Số căn hộ: 411 căn hộ, diện tích sử dụng bình quân mỗi căn hộ 60m². 

Tổng vốn đầu tƣ: - Dự án chung cƣ  CC1(1.35ha): 273 tỷ đồng. 

- Dự án chung cƣ  CC3(0.89ha): 180 tỷ đồng. 

- Dự án chung cƣ CC4(0.91ha): 184 tỷ đồng. 
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Khu liên hợp cao ốc thương mại căn hộ cao cấp Sovrano 

 
 

 

Vị trí: Dự án nằm trong khu tái định cƣ Bến Lức, phƣờng 7, quận 8, TP Hồ 

Chí Minh; phía Nam giáp ranh với đại lộ Nguyễn Văn Linh, phía 

Đông giáp đƣờng A KDC Nguyễn Minh, phía Bắc giáp rạch Lồng 

Đèn, và phía Tây giáp đƣờng A1. 

Chủ đầu tƣ: Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân, trong đó tỷ lệ sở 

hữu của Hoàng Quân Mê Kông là 20% 

Quy mô dự án: Dự án là khu liên hợp trung tâm thƣơng mại, văn phòng và căn hộ 

cao cấp đƣợc xây dựng trên tổng diện tích là 37.598 m2.  

Dự án gồm 677 căn hộ cao cấp, gồm 7 block, trong đó có 2 block 
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văn phòng và 5 block nhà cao 25 tầng 

Tổng vốn đầu tƣ của dự án: 2.000 tỷ đồng 

Tiến độ triển khai: Dự án đã hoàn tất việc đền bù giải tỏa, đƣợc cấp giấy phép xây 

dựng và hiện đang đƣợc thi công phần móng. 

Tỷ lệ sở hữu 20% (Hợp tác kinh doanh với Công ty CP TV-TM-DV Địa Ốc 

Hoàng Quân từ tháng 01/2011) 

Khu đô thị Sông Đà – Bình Tân 

 

Vị trí: Dự án Khu Đô Thị Sông Đà – Bình Tân, tọa lạc tại Phƣờng Tân Tạo 

và Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TP.HCM và nằm trên trục 

đƣờng dẫn, kết nối với cao tốc Sài Gòn - Trung Lƣơng 

Phía Đông giáp khu dân cƣ hiện hữu, giáp ranh dự án Lê Thành, 

Hoàng Nam 

+ Phía Tây giáp kênh Tham Lƣơng – Bến Cát – Rạch Nƣớc Lên 

+ Phía Nam giáp dự án Công ty Lê Thành 
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+ Phía Bắc giáp Đƣờng Tây Lân ( Hƣơng Lộ 2 nối dài)  

Chủ đầu tƣ: Công ty CP TV –TM-DV Địa Ốc Hoàng Quân và Công ty CP Sông 

Đà  

Quy mô dự án: Nằm trong khu quy hoạch tổng thể 44,74 ha, dự án khu đô thị Sông 

Đà - Bình Tân có diện tích 12 ha, bao gồm: 37 nền biệt thự, 135 nền 

nhà phố liên kế, 27.825 m2 đất xây dựng chung cƣ. 

Tổng vốn đầu tƣ của dự án: 289 tỷ đồng 

Thời gian thực hiện dự án: 2011-2014 

Tiến độ triển khai: Dự án đã hoàn tất việc đền bù giải tỏa, đang xin giấy phép xây dựng 

và chuẩn bị san lấp mặt bằng. 

Khu liên căn hộ cao cấp Cheery Apartment: 

 

Vị trí: Căn hộ cao cấp Cheery Apartment tọa lạc trên liên tỉnh lộ 25B, ngay 

trung tâm hành chính Quận 2 – khu vực phát triển bậc nhất của 
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Tp.HCM. Ngoài vị trí đắc địa Cheery Apartment còn sở hữu và kế 

thừa nhiều tiện ích hiện đại mà không phải dự án nào cũng có: xung 

quanh tiếp giáp khu đô thị mới Thủ Thiêm và nhiều khu chung cƣ 

cao tầng cao cấp khác, trung tâm Thể thao Rạch Chiếc, Siêu thị 

Metro An Phú, Trƣờng Đại Học Quốc tế. Cheey Apartment thực sự 

là nơi kết nối hài hòa và chốn an cƣ lý tƣởng khi chỉ mất 10 phút để 

đi đến Q.1 và Phú Mỹ Hƣng, Q.7 qua đại lộ Đông Tây, hầm Thủ 

Thiêm và cầu Phú Mỹ. 

Chủ đầu tƣ: Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân. 

Quy mô dự án: Căn hộ cƣ cao cấp Cheery có tổng diện tích khuôn viên là 4,985 

m2, mật độ xây dựng chiếm 29.6%, tổng diện tích sàn xây dựng là 

19.082 m2. Tổng thể dự án là một khối chung cƣ 12 tầng với 99 căn 

hộ có diện tích từ 76 m2 đến 140 m2 đƣợc thiết kế đa dạng phù hợp 

với phong cách sống hiện đại của gia đình  trẻ thành đạt. 

Tổng vốn đầu tƣ của dự án: 200 tỷ đồng 

Thời gian thực hiện dự án: 2010-2014 

Tiến độ triển khai: Dự án đã hoàn tất việc đền bù giải tỏa, đã xây dựng đến sàn 10, dự 

kiến đến Quý 2/2013 hoàn thành. 
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Khu tái định cƣ tại Phƣờng Thƣờng Thạnh - Quận Cái Răng - Thành Phố Cần Thơ: 

 

 
 

Vị trí: Khu tái định cƣ tại phƣờng Thƣờng Thạnh - quận Cái Răng-thành 

phố Cần Thơ có vị trí chiến lƣợc tiếp giáp với Quốc Lộ 91C (dự 

mở), gần Trƣờng đại học Tây Đô và Trung tâm văn hóa Tây Đô. 

Đây là khu tái định cƣ phục vụ cho các dự án trên địa bàn quận.  

Chủ đầu tƣ: Công ty CP Đầu Tƣ-Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ 

Quy mô dự án: Có quy mô 12,31ha 

Tổng vốn đầu tƣ:  222 tỷ đồng  

Thời gian thực hiện: 2010 – 2013 

Tỷ lệ sở hữu: 20% (Hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu Tƣ Địa Ốc 

Hoàng Quân Cần Thơ từ tháng 01/2011) 
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Khu TĐC Trung Tâm Văn Hóa Tây Đô (giai đoạn 2) – Lô số 5B 

 

Vị trí: Khu tái định cƣ Trung Tâm Văn Hóa Tây Đô (giai đoạn 2) – Lô số 

5B có vị trí chiến lƣợc nằm cặp tuyến đƣờng dẫn cầu Cần Thơ, là 

khu tái định cƣ cho dự án Trung Tâm Văn Hóa Tây Đô. 

Chủ đầu tƣ: Công ty CP Đầu Tƣ-Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ 

Quy mô dự án: Có quy mô 14,7ha 

Tổng vốn đầu tƣ: 267 tỷ đồng  

Thời gian thực hiện: 2010 – 2013 

Tỷ lệ sở hữu: 20% (Hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu Tƣ Địa Ốc 

Hoàng Quân Cần Thơ từ tháng 01/2011) 
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Dự án Trƣờng Đại học Đồng Bằng Sông Cửu Long (102,5ha) 

 

Vị trí: 

 

Dự án Trƣờng Đại học Đồng Bằng Sông Cửu Long  

tại xã Nhơn Nghĩa - huyện Phong Điền - thành phố Cần Thơ 

Chủ đầu tƣ: Công ty CP – TV-TM-DV Địa Ốc Hoàng Quân  

Quy mô dự án: Có quy mô 102,5ha 

Tổng vốn đầu tƣ: 1.298 tỷ đồng  

Thời gian thực hiện: 2010 – 2019 (giai đoạn 1), sau năm 2019 (giai đoạn 2) 

Tỷ lệ sở hữu: 20% (Hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu Tƣ Địa Ốc 

Hoàng Quân Cần Thơ từ tháng 01/2011) 
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Dự án phát triển nhà ở cán bộ chiến sĩ quân đội - Quân khu 9 (2ha) 

 

Vị trí: Dự án phát triển nhà ở cán bộ chiến sĩ quân đội-Quân khu 9 tọa lạc 

tại phƣờng An Thới-quận Bình Thủy-thành phố Cần Thơ, có vị trí 

tiếp giáp với khu dân cƣ hiện hữu.   

Chủ đầu tƣ: Công ty CP Đầu Tƣ-Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ 

Quy mô dự án: Có quy mô 2,06ha 

Tổng vốn đầu tƣ: 182,8 tỷ đồng  

Thời gian thực hiện: Quý III/2011 – quý II/2014 

Tỷ lệ sở hữu: 20% (Hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu Tƣ Địa Ốc 

Hoàng Quân Cần Thơ từ tháng 01/2011) 
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Khu dân cư Bình Minh 

Vị trí: Dự án khu dân cƣ Bình Minh tọa lạc tại xã Mỹ Hòa, huyện Bình 

Minh, tỉnh Vĩnh Long. Đây là một vị trí thuận lợi ngay cầu Cần Thơ 

giáp với khu công nghiệp Bình Minh ở phía Tây Nam, phía Đông khu 

dân cƣ Mỹ Hòa và phía Bắc giáp với sông Đông Thành. 

Chủ đầu tƣ: Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông 

Quy mô dự án: Tổng diện tích dự án là 299.350 m2 

Tổng vốn đầu tƣ: 1.249 tỷ đồng 

Thời gian thực hiện: 2006 – 2017 

Tiến độ triển khai: Dự án đã hoàn thành việc đền bù giải tỏa, đang đƣợc thi công san lấp 

mặt bằng và các tuyến đƣờng trong khu Dân cƣ. Công ty đã hoàn tất 

thi công khoảng 500 căn nhà thô và đang triển khai thêm 300 căn 

hoàn thiện đến 31/12/2013 sẽ hoàn chỉnh.  

Hoàn thành xây móng đà kiềng 283 căn. Đang triển khai thi công xây 

móng - đà kiềng thêm 300 căn đến 31/12/2011 hoàn thành. Công ty 

đã bán cho khách hàng đƣợc hơn 700 căn nhà thô và nhà thô hoàn 

thiện mặt tiền. 

Tỷ lệ sở hữu: 100% 
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Dự án Khu nhà ở Bình Minh 
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Khu công nghiệp Bình Minh  

Vị trí: Khu công nghiệp Bình Minh có vị trí chiến lƣợc nằm liền kế thành 

phố Cần Thơ, trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long có thế 

mạnh và tiềm năng phá triển kinh tế, có tốc độ đô thị hóa nhanh và 

khả năng thu hút đầu tƣ lớn, các thị xã Vĩnh Long, trung tâm tỉnh 

Vĩnh Long 30km về phía Nam. 

Chủ đầu tƣ: Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông 

Quy mô dự án: Khu công nghiệp Bình Minh có quy mô 132ha 

Tổng vốn đầu tƣ: 544 tỷ đồng (Bao gồm dự án nhà máy xử lý nƣớc thải và nhà máy 

cấp nƣớc khu công nghiệp Bình Minh) 

Thời gian thực hiện: 2006 – 2017 

Tiến độ triển khai: Các hạng mục đã thi công xây dựng: 

- San lấp mặt bằng hoàn thành 100ha/132ha ~ 75%. Phần còn 

lại đang bơm cát. 

- Thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật – giao thông: hoàn thành 

khoảng 65% khối lƣợng. Tiến độ đến 31 tháng 12 năm 2013 sẽ hoàn 

chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật – giao thông.  

- Công ty đã cho thuê đất 53 ha/86 ha đất thành phẩm. 

Tỷ lệ sở hữu: 100% 
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Dự án Khu công nghiệp Bình Minh 

 

Khu Nhà Ở Khóm 2, Phường 3, Tp. Vĩnh Long (Khu nhà ở Hạnh Phúc) 

Vị trí: Khu nhà ở khóm 2, phƣờng 3, Tp. Vĩnh Long tọa lạc tại khóm 2, 

phƣờng 3, Tp. Vĩnh Long. Đây là một vị trí đắc địa của Tp. Vĩnh, 

gần Trung Tâm giáo dục, trƣờng cao đẳng Miền Tây, trƣờng 

Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhà văn hóa , công viên, khu thƣơng 

mại dịch vụ, siêu thị. Giao thông thuận tiện nối liền quốc lộ 53. 

Chủ đầu tƣ: Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông 

Quy mô dự án: Tổng diện tích dự án là 12.872,3 m2 

Nhà phố liên kế 92 căn (3 căn 1 trệt 3 lầu; 89 căn 1 trệt 1 lầu, tổng 

diện tích đất ở 7.945,8m², tổng diện tích sàn xây dựng 12.164,1m²). 

Tổng vốn đầu tƣ: 72,6 tỷ đồng 

Thời gian thực hiện: 2010 – 2014 
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Tiến độ triển khai: Hoàn thành xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông. 

Đang triển khai thi công xây dựng 11 căn dãy A1, A2. 

Kế hoạch xây thô sẽ hoàn chỉnh đến ngày 31 tháng 12 năm 2014. 

Tỷ lệ sở hữu: 100% 
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Số: 050/2013/BCTC-FAC 

 

BÁO CÁO KIỂM TOÁN 

 

Kính gửi:  Các cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc 

  Công ty cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông 

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân 

Mê Kông (“Công ty”) gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, Báo cáo kết quả 

hoạt động kinh doanh, Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài 

chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012, đƣợc thành lập ngày 28 tháng 03 năm 2013, từ trang 6 

đến trang 40 kèm theo. 

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Tổng 

giám đốc. Trách nhiệm của chúng tôi là đƣa ra ý kiến về Báo cáo tài chính này dựa trên kết quả 

công việc kiểm toán. 

Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 đã đƣợc 

kiểm toán viên khác kiểm toán. Kiểm toán viên này đã đƣa ra Báo cáo kiểm toán vào ngày 20 

tháng 04 năm 2012 có dạng ý kiến giới hạn. Các ý kiến giới hạn liên quan đến vấn đề ghi nhận giá 

vốn của hoạt động cho thuê lại đất của Khu công nghiệp Bình Minh nhƣ đƣợc nêu bên dƣới. 

Cơ sở ý kiến 

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn 

mực này yêu cầu công việc kiểm toán phải lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý 

rằng Báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện kiểm 

toán theo phƣơng pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, kiểm tra các bằng chứng 

xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế 

độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phƣơng pháp kế toán đƣợc áp dụng, các ƣớc tính và xét 
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đoán quan trọng của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc cũng nhƣ cách trình bày tổng thể 

Báo cáo tài chính. Chúng tôi tin rằng công việc kiểm toán đã cung cấp những cơ sở hợp lý cho ý 

kiến của chúng tôi. 

Ý kiến của Kiểm toán viên 

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính  kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các 

khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân Mê 

Kông tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, cũng nhƣ kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lƣu 

chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012, phù hợp với các Chuẩn 

mực Kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên 

quan. 

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi chỉ muốn lƣu ý ngƣời đọc Báo cáo tài chính đến thuyết 

minh IV.6 và V.2 trong Thuyết minh Báo cáo tài chính về giá vốn cho thuê lại đất đƣợc ƣớc tính 

và ghi nhận trên cơ sở giá tạm tính. Tuy nhiên, do công tác xây dựng chƣa quyết toán và giá vốn 

sẽ đƣợc điều chỉnh khi có quyết toán chính thức. Tùy thuộc vào giá trị xây dựng đƣợc quyết toán, 

giá vốn đƣợc ghi nhận có thể thay đổi kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. 

 

 

Hoàng Lam – Tổng Giám đốc 

Chứng chỉ kiểm toán viên số: 0701/KTV 

Nguyễn Xuân Dũng – Kiểm toán viên 

Chứng chỉ kiểm toán viên số: 1494/KTV 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2013 
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CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ  

ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN MÊ KÔNG  

97-99 Phạm Thái Bƣờng, P. 4, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Cho năm tài chính  

kết thúc ngày 31/12/2012 

 

Mẫu B 01-DN 

 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 

 

 Đơn vị tính: VND 

TÀI SẢN Mã số  Thuyết minh 31/12/2012 01/01/2012 

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100     891,457,604,008    912,960,516,363  

I. Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền 110 IV. 1      5,924,945,613        4,357,098,263  

1. Tiền  111         5,924,945,613        4,357,098,263  

2. Các khoản tƣơng đƣơng tiền 112                              -                             -  

II. Các khoản đầu tƣ tài chính ngắn hạn 120         4,760,000,000                             -  

1. Đầu tƣ ngắn hạn 121 IV. 2       4,760,000,000                              -  

2. Dự phòng giảm giá đầu tƣ ngắn hạn 129                               -                             -  

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130     568,857,724,463    563,973,471,693  

1. Phải thu khách hàng 131 IV. 3   197,563,953,962    167,631,519,962  

2. Trả trƣớc cho ngƣời bán 132 IV. 4   272,151,041,436    252,349,987,776  

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133                              -                              -  

4.  Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng 

xây dựng 

134                              -                             -  

5. Các khoản phải thu khác 135 IV. 5     99,142,729,065    143,991,963,955  

6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139                              -                             -  

IV. Hàng tồn kho 140     309,544,703,555   337,235,179,382  

1. Hàng tồn kho 141 IV. 6   309,544,703,555    337,235,179,382  

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149                              -                             -  

V. Tài sản ngắn hạn khác 150        2,370,230,377        7,394,767,025  

1. Chi phí trả trƣớc ngắn hạn 151                              -                             -  

2. Thuế giá trị gia tăng đƣợc khấu trừ 152        1,644,271,406        5,131,905,092  

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nƣớc 154 IV. 7                             -        1,706,222,541  

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 157                              -                              -  

5. Tài sản ngắn hạn khác 158 IV. 8          725,958,971           556,639,392  

 

B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200    514,035,519,994   469,457,537,780  

I. Các khoản phải thu dài hạn 210     120,483,750,000                             -  

1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211                              -                             -  

2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212                              -                             -  

3. Phải thu dài hạn nội bộ 213                              -                              -  

4. Phải thu dài hạn khác 218 IV. 9  120,483,750,000                             -  

5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219                               -                             -  

II. Tài sản cố định 220            364,046,539          562,884,926  
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1. Tài sản cố định hữu hình 221 IV. 10         364,046,539          562,884,926  

 Nguyên giá 222        2,526,216,978       2,526,216,978  

 Giá trị hao mòn lũy kế 223       (2,162,170,439)    (1,963,332,052) 

2. Tài sản cố định thuê tài chính 224                              -                             -  

 Nguyên giá 225                              -                             -  

 Giá trị hao mòn lũy kế 226                              -                             -  

3. Tài sản cố định vô hình 227 IV. 11                            -                             -  

 Nguyên giá 228              14,000,000            14,000,000  

 Giá trị hao mòn lũy kế 229            (14,000,000)          (14,000,000) 

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230                              -                              -  

III. Bất động sản đầu tƣ 240                               -                              -  

 Nguyên giá 241                              -                             -  

 Giá trị hao mòn lũy kế 242                              -                             -  

IV. Các khoản đầu tƣ tài chính dài hạn 250     393,187,723,455    468,894,652,854  

1. Đầu tƣ vào công ty con 251                              -                             -  

2. Đầu tƣ vào công ty liên kết, liên doanh 252 IV. 12  109,875,630,388    251,623,030,388  

3. Đầu tƣ dài hạn khác 258 IV. 13  283,312,093,067    217,271,622,466  

4. Dự phòng giảm giá đầu tƣ tài chính dài hạn 259                               -                             -  

V. Tài sản dài hạn khác 260                              -                              -  

1. Chi phí trả trƣớc dài hạn 261                               -                             -  

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262                               -                              -  

3. Tài sản dài hạn khác 268                              -                             -  

 
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270   

1,405,493,124,00

2 

1,382,418,054,14

3 

 

NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh 31/12/2012 01/01/2012 

A - NỢ PHẢI TRẢ 300   
1,054,425,233,15

6 

1,051,044,796,50

8 

I. Nợ ngắn hạn 310   610,763,225,183 766,351,385,779 

1. Vay và nợ ngắn hạn 311 IV. 14 12,611,947,000 151,560,000,000 

2. Phải trả ngƣời bán 312 IV. 15 21,862,786,818 26,739,791,417 

3. Ngƣời mua trả tiền trƣớc 313 IV. 16 85,068,189,003 209,064,086,563 

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nƣớc 314 IV. 17 17,776,549,042 17,109,953,396 

5. Phải trả ngƣời lao động 315   1,014,457,456 447,913,980 

6. Chi phí phải trả 316 IV. 18 422,992,308,837 339,616,138,606 

7. Phải trả nội bộ 317   - - 

8. 
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng  xây 

dựng 
318   - - 

9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 IV. 19 47,669,078,685 19,744,222,162 

10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320   - - 

11. Quỹ khen thƣởng, phúc lợi 323 IV. 20 1,767,908,342 2,069,279,655 

12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 327   - - 

II. Nợ dài hạn 330   443,662,007,973 284,693,410,729 

1. Phải trả dài hạn ngƣời bán 331   - - 

2. Phải trả dài hạn nội bộ 332   - - 

3. Phải trả dài hạn khác 333 IV. 21 26,019,300,000 - 

4. Vay và nợ dài hạn 334 IV. 22 336,326,922,472 200,509,501,204 

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V. 10 81,315,785,501 84,170,466,525 

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336   - 13,443,000 
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7. Dự phòng phải trả dài hạn 337   - - 

8. Doanh thu chƣa thực hiện 338   - - 

9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 339   - - 

B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 400   351,067,890,846 331,373,257,635 

I. Vốn chủ sở hữu 410   351,067,890,846 331,373,257,635 

1. Vốn đầu tƣ của chủ sở hữu 411 IV. 23 320,000,000,000 320,000,000,000 

2. Thặng dƣ vốn cổ phần 412   - - 

3. Vốn khác của chủ sở hữu 413   - - 

4. Cổ phiếu quỹ 414   - - 

5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415   - - 

6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416   - - 

7. Quỹ đầu tƣ phát triển 417 IV. 23 2,609,665,073 2,609,665,073 

8. Quỹ dự phòng tài chính 418 IV. 23 1,304,832,536 1,304,832,536 

9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419   - - 

10. Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối 420 IV. 23 27,153,393,237 7,458,760,026 

11. Nguồn vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản 421   - - 

12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 422   - - 

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430   - - 

1. Nguồn kinh phí 432   - - 

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 433   - - 

 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440   
1,405,493,124,00

2 

1,382,418,054,14

3 

 

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

CHỈ TIÊU  Thuyết  minh 31/12/2012 01/01/2012 

1. Tài sản thuê ngoài    - - 

2. Vật tƣ, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công  - - 

3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cƣợc  - - 

4. Nợ khó đòi đã xử lý    - - 

5. Ngoại tệ các loại    - - 

 Dollar Mỹ (USD)    453.51 453.03 

 Euro (EUR)    - - 

6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án    - - 

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 03 năm 2013 

 

 

 

 

 

Cao Phƣớc Thịnh 

Kế toán trƣởng 

 Nguyễn Thị Diệu Phƣơng 

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 
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CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ  

ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN MÊ KÔNG  

97-99 Phạm Thái Bƣờng, P. 4, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Cho năm tài chính  

kết thúc ngày 31/12/2012 

 

Mẫu B 02-DN 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 

 

Đơn vị tính: VND 

CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Năm 2012 Năm 2011 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 V. 1 169,684,286,580 140,612,893,026 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 V. 1 - 9,569,647,629 

3. 
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 
10 V. 1 169,684,286,580 131,043,245,397 

4. Giá vốn hàng bán 11 V. 2 95,925,750,125 36,812,284,738 

5. 
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch 

vụ 
20   73,758,536,455 94,230,960,659 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 V. 3 11,225,332,923 2,457,740,988 

7. Chi phí tài chính 22 V. 4 50,168,065,735 57,869,757,481 

Trong đó: chi phí lãi vay 23   47,595,925,287 47,767,145,901 

8. Chi phí bán hàng 24 V. 5 2,111,897,477 957,517,572 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 V. 6 10,660,382,727 12,404,060,697 

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30   22,043,523,439 25,457,365,897 

11. Thu nhập khác 31 V. 7 102,348,340 70,761,700 

12. Chi phí khác 32 V. 8 1,745,243,924 3,402,125,491 

13. Lợi nhuận khác 40   (1,642,895,584) (3,331,363,791) 

14. Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế 50   20,400,627,855 22,126,002,106 

15. 
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện 

hành 
51 V. 9 2,541,760,961 - 

16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 V. 10 (1,835,766,317) 15,092,765,689 

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60   19,694,633,211 7,033,236,417 

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 V. 11 615 220 

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 03 năm 2013 

   

 

Cao Phƣớc Thịnh 

Kế toán trƣởng 

 Nguyễn Thị Diệu Phƣơng 

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 
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CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ  

ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN MÊ KÔNG  

97-99 Phạm Thái Bƣờng, P. 4, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Cho năm tài chính  

kết thúc ngày 31/12/2012 

 

Mẫu B 03-DN 

 

BÁO CÁO LƢU CHUYỂN TIỀN TỆ 
(Theo phƣơng pháp gián tiếp) 

  Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012  

 
Đơn vị tính: VND 

CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Năm 2012 Năm 2011 

I. Lƣu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh      

1. Lợi nhuận trước thuế 01   20,400,627,855 22,126,002,106 

2. Điều chỉnh cho các khoản:      

- Khấu hao tài sản cố định 02 IV. 10 198,838,387 239,498,129 

- Các khoản dự phòng 03   (13,443,000) - 

- 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chƣa thực 

hiện 
04   (1,441,870) - 

- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tƣ 05   (11,223,891,053) (2,428,250,728) 

- Chi phí lãi vay 06 V. 4 47,595,925,287 47,767,145,901 

3. 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh  trước 

thay đổi vốn lưu động 
08   56,956,615,606 67,704,395,408 

- Tăng, giảm các khoản phải thu 09   (132,125,153,742) (280,325,520,817) 

- Tăng, giảm hàng tồn kho 10   27,690,475,827 10,121,107,930 

- Tăng, giảm các khoản phải trả 11   (107,770,958,048) 233,549,401,251 

- Tăng, giảm chi phí trả trƣớc 12   - - 

- Tiền lãi vay đã trả 13   9,887,243,734 (9,086,694,453) 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 IV. 17 (3,649,322,924) - 

- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15   - 30,000,000 

- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16   (301,371,313) (350,856,095) 

 
Lƣu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh 

doanh 
20   (149,312,470,860) 21,641,833,224 

II. Lƣu chuyển tiền từ hoạt động đầu tƣ      

1. 
Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố 

định và các tài sản dài hạn khác 
21   - (101,613,636) 

2. 
Tiền thu từ thanh lý, nhƣợng bán tài sản cố 

định và các tài sản dài hạn khác 
22   - - 

3. 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của 

đơn vị khác 
23   (76,722,563,119) - 

4. 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ 

của đơn vị khác 
24   94,959,891,329 - 

5. Tiền chi đầu tƣ, góp vốn vào đơn vị khác 25   (66,040,470,601) (1,535,784,337) 

6. Tiền thu hồi đầu tƣ, góp vốn vào đơn vị khác 26   141,747,400,000 - 

7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận 27   8,250,463 - 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 
 

CÔNG TY CP TƯ VẤN – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN MÊ KÔNG                             Page 53 

đƣợc chia 

 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30   93,952,508,072 (1,637,397,973) 

 
III. Lƣu chuyển tiền từ hoạt động tài chính      

1. 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp 

vốn vốn chủ sở hữu 
31   - - 

 

2. 

Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, 

mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát 

hành 

32   - - 

3. 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận đƣợc 

 
33 IV. 14.22 57,074,421,268 56,600,396,071 

4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 IV. 14.22 (148,053,000) (16,100,000,000) 

5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35   - - 

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36   - (62,641,892,842) 

 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài 

chính 
40   56,926,368,268 (22,141,496,771) 

 Lƣu chuyển tiền thuần trong năm 50   1,566,405,480 (2,137,061,520) 

 Tiền và tƣơng đƣơng tiền đầu năm 60 IV. 1 4,357,098,263 6,494,159,783 

 
Ảnh hƣởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy 

đổi ngoại tệ 
61   1,441,870 - 

 Tiền và tƣơng đƣơng tiền cuối năm 70 IV. 1 5,924,945,613 4,357,098,263 

 

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 03 năm 2013 

   

 

Cao Phƣớc Thịnh 

Kế toán trƣởng 

 Nguyễn Thị Diệu Phƣơng 

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 
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Cao Phƣớc Thịnh 

Kế toán trƣởng 

 Nguyễn Thị Diệu Phƣơng 

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 
 

CÔNG TY CP TƯ VẤN – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN MÊ KÔNG                             Page 82 

MỤC LỤC 

***** 

TTHHÔÔNNGG  ĐĐIIỆỆPP  CCỦỦAA  CCHHỦỦ  TTỊỊCCHH  HHỘỘII  ĐĐỒỒNNGG  QQUUẢẢNN  TTRRỊỊ  ......................................................................................................................................................  33 

CCÁÁCC  SSỰỰ  KKIIỆỆNN  QQUUAANN  TTRRỌỌNNGG  TTRROONNGG  NNĂĂMM  22001122::  ........................................................................................................................................................................  55 

MMỤỤCC  TTIIÊÊUU  VVÀÀ  CCHHIIẾẾNN  LLƯƯỢỢCC  PPHHÁÁTT  TTRRIIỂỂNN  ..................................................................................................................................................................................................  66 

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty trong năm 2013: .............................................................................. 6 

Chiến lƣợc phát triển trung và dài hạn: .................................................................................................. 6 

RỦI RO VÀ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC ................................................................................. 7 
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