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CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM 

Năm báo cáo : 2014 

I. Thông tin chung 

Tên công ty:   CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM 

Tên tiếng Anh:  EXIM LAND CORPORATION  

Trụ sở chính:  179 EF Cách Mạng Tháng Tám, P.5, Quận 3, TP. HCM 

Số điện thoại:  (84-8) 6264 6726 

Số fax:   (84-8) 6264 6724 

Email:   eximland@eximland.com.vn 

Website:  www.eximland.com.vn     

Biểu tượng (logo):   
 

Vốn điều lệ:   453.440.000.000 đồng 

Vốn thực góp đến 

thời điểm 

31/12/2014: 

417.840.000.000 đồng 

 

Giấy Chứng nhận 

ĐKKD số:   

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305323291 do Sở kế 

hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp đăng ký lần đầu ngày 

11/10/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 14/10/2011. 

Ngành nghề sản 

xuất kinh doanh 

theo Giấy CN 

ĐKKD:  

 

 

 

Kinh doanh bất động sản. Dịch vụ môi giới, định giá, sàn giao 

dịch, tư vấn, đấu giá, quảng cáo, quản lý bất động sản. Lập dự 

án đầu tư. Tư vấn đầu tư – đấu thầu (trừ tư vấn tài chính, kế 

toán, pháp luật). Quản lý dự án. Phá dỡ công trình. San lấp mặt 

bằng. Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, 

giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, hệ thống điện. 

mailto:eximland@eximland.com.vn
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1. Quá trình hình thành và phát triển 

Công ty Cổ phần  ất động sản E  im được thành lập với mục tiêu chính là hình 

thành và phát triển thư ng hiệu Eximland trên thị trường bất động sản của  iệt Nam 

nói chung và thành phố H  Chí Minh nói riêng. Th o nh ng bước thăng trầm của thị 

trường bất động sản, qua h n 7 năm hình thành và phát triển, thư ng hiệu Eximland đ  

từng bước kh ng định vị thế bằng việc xây dựng chiến lược phát triển bền v ng.  

Thực hiện chiến lược này, Công ty Cổ phần Bất động sản E  im đ  đánh dấu 

bước chuyển mình đầu tiên với sự kiện nhận sáp nhập Công ty Cổ phần  ất động sản 

Đất Thành.  ua đó, tập trung được ngu n vốn và ngu n nhân lực của hai đ n vị để 

không ch  gia tăng số lượng các dự án do Công ty làm Chủ đầu tư hoặc tham gia hợp 

tác đầu tư mà c n nâng cao h n n a ch,ất lượng của các dự án nhằm phục vụ tốt h n cho 

m i đối tượng khách hàng. 

1.1. Công ty Cổ phần bất động sản E Xim (Eximland) trước khi sáp nhập: 

 Lịch sử hình thành 

Công ty Cổ phần Bất động sản E  im (Eximland) được thành lập trên c  sở hợp 

tác của các cổ đông sáng lập g m: Ngân hàng Thư ng mại Cổ phần Xuất nhập khẩu 

Việt Nam (E IM ANK), Công ty Cổ phần Chứng khoán R ng Việt ( DSC), Công ty 

Cổ phần Kiến trúc  ây dựng Nhà  ui (NH   I), Tổng Công ty Du lịch Sài G n 

(SAIGONTO RIST) và Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và  uất nhập khẩu 

SAVIMEX (SAVIMEX). 

 Đăng ký kinh doanh 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103008092 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Thành phố H  Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 11/10/2007; đăng ký thay đổi lần 

thứ 3 ngày 25/06/2009. 

 Vốn điều lệ: 300.000.000.000đ ng ( a trăm tỷ đ ng). 

 Ngành nghề kinh doanh 

Kinh doanh bất động sản. Dịch vụ môi giới, định giá, sàn giao dịch, tư vấn, đấu 

giá, quảng cáo, quản lý bất động sản. Lập dự án đầu tư. Tư vấn đầu tư - đấu thầu (trừ 

tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật). Quản lý dự án. San lấp mặt bằng. Thi công xây 

dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, hệ thống 

điện. 

 Hoạt động kinh doanh 

Trong giai đoạn 2008 – 2009, công ty chủ yếu đầu tư vào hai mảng kinh doanh 

bất động sản và đầu tư tài chính.  ên cạnh đó, công ty cũng đ  chú tr ng đầu tư cho 

các hoạt động dịch vụ: môi giới kinh doanh bất động sản; quản lý bất động sản; quảng 
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cáo bất động sản; dịch vụ pháp lý về nhà đất; dịch vị đấu giá; dịch vụ thẩm định giá; 

dịch vụ giám định. 

1.2. Công ty Cổ phần bất động sản E Xim (Eximland) sau khi sáp nhập với 

CTCP Bất động sản Đất Thành 

Công ty phần Bất động sản Đất Thành (Citiland) được thành lập vào ngày 

12/5/2007 với mục đích tập trung phát triển dự án. Công ty chuyên thực hiện các dự án 

đầu tư với sản phẩm đầu ra là các căn hộ chung cư, các khu dân cư, khu thư ng mại có 

chất lượng cao về thiết kế cũng như các tiện ích công cộng. 

Theo Nghị quyết Đại hội đ ng cổ đông CTCP  ất động sản E  im ngày 

28/01/2010, Nghị quyết Đại hội đ ng cổ đông CTCP  ất động sản Đất Thành ngày 

15/12/2009, Hợp đ ng sáp nhập Công ty số 01/2009/HĐSN ngày 30/12/2009 về việc 

sáp nhập CTCP Bất động sản Đất Thành vào CTCP  ất động sản E Xim. 

Sau khi nhận sáp nhập, vốn điều lệ của CTCP Bất động sản E  im đăng ký với 

c  quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 600 tỷ đ ng, bao g m tổng cộng 

vốn điều lệ đăng ký hiện tại của hai công ty Eximland và Citiland (mỗi công ty 300 tỷ 

đ ng). Cổ phần của CTCP Bất động sản Đất Thành (Citiland) sẽ được chuyển đổi 

thành cổ phần của CTCP Bất động sản E Xim theo t  lệ 1:1 và không thay đổi về mệnh 

giá cũng như các loại cổ phần. Các cổ đông hiện h u của CTCP Bất động sản Đất 

Thành bao g m cả cổ đông sáng lập và cổ đông thường sẽ trở thành cổ đông thường và 

sở h u cổ phần tư ng ứng tại CTCP Bất động sản E  im, đ ng thời được hưởng các 

quyền lợi, nghĩa vụ như các cổ đông hiện h u của CTCP Bất động sản E Xim. 

Tháng 06/2010, Eximland tiến hành nộp h  s  đăng ký công ty đại chúng lên 

  CK Nhà Nước và nhận được sự chấp thuận của   CKNN tại văn bản số 

1899/UBCK- LPH ngày 22/06/2010. 

Chiến lược của công ty là mở rộng liên doanh liên kết, tập trung đầu tư, quản lý 

và khai thác các mặt bằng nhằm tạo ngu n quỹ nhà ở phục vụ cộng đ ng dân cư với 

giá cả hợp lý. 

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

Sản phẩm, dịch vụ của công ty:  

Các mảng hoạt động kinh doanh của công ty hiện nay bao g m: Đầu tư, kinh 

doanh bất động sản và Hoạt động Dịch vụ, bao g m: Môi giới kinh doanh Bất động 

sản; dịch vụ pháp lý nhà đất, tư vấn đầu tư và hợp tác đầu tư các dự án  ất động sản; 

Dịch vụ quản lý dự án; thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông... 

Đầu tư và kinh doanh bất động sản: 

Trong năm 2014, mặc d  nền kinh tế và tình hình thị trường bất động sản có 

nh ng dấu hiệu tích cực nhưng nhìn chung v n c n rất nhiều khó khăn đặc biệt là đối 
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với các Doanh nghiệp bất động sản, đ  ảnh hưởng không nhỏ đến hoạch động kinh 

doanh của công ty. Do đó Công ty Eximland đ  c  cấu lại danh mục đầu tư, tập trung 

thu h i vốn từ các dự án đ ng thời cũng khảo sát, tìm kiếm phư ng hướng đầu tư mới 

nhằm mang lại sản phẩm  cho thị trường và hiệu quả cho công ty.  

Trong thời gian tới Eximland sẽ ưu tiên tập trung phát triển các dự án ph  hợp 

với xu thế của thị trường như là nhà ở cho người thu nhập trung bình và thấp, chư ng 

trình ch nh trang đô thị hướng đến đối tượng người có thu nhập thấp. Đ ng thời, công 

ty cũng tập trung đầu tư vào các dự án tiềm năng để tạo thêm tài sản tích luỹ, trên c  

sở có ngu n thu ổn định và có hướng tăng giá trị trong tư ng lai d n đến việc tăng giá 

trị cổ phiếu của Công ty trên thị trường. 

  ên cạnh đó, Công ty cũng sẽ tiếp tục đầu tư vào văn ph ng, thư ng mại bán lẻ 

để đón đầu nhu cầu phục h i trong tư ng lai. 

Các dự án công ty đang thực hiện (chủ đầu tư hoặc hợp tác đầu tư) bao gồm: 

Stt Dự án Vị trí 

Tổng 

 ĐT 

(tỷ đ ng) 

Hình thức 

Tỷ lệ 

góp 

vốn 

1 
Cao ốc Satra 

Eximland 

163 Phan Đăng Lưu, 

P.1,  . Phú Nhuận, 

TP.HCM 

465 
Hợp tác đầu 

tư  
67% 

2 
KDC Exim 

Garden 

Ấp Tân Điền A, P.Phú 

H u, Q.9, TP.HCM 
882 Chủ đầu tư 100% 

3 
Cao ốc TIE 

TOWER 

376 Điện  iên Phủ, 

Q.10, TP.HCM 
287 

Hợp tác đầu 

tư 
71% 

4 KDC HOCIN 
    à Điểm, huyện 

Hóc Môn, TP.HCM 
936 

Hợp tác đầu 

tư 
60% 

 

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



Báo cáo thường niên năm 2014   

 

Page 5 

  

Cơ cấu tổ chức của công ty 

 

 

4. Định hướng phát triển 

 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty. 

Năm 2014 Nhà nước tiếp tục tập trung vào việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm 

soát lạm phát; tăng trưởng hợp lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh 

của nền kinh tế. Trên c  sở định hướng kinh tế x  hội nêu trên, dự đoán tình hình 

thị trường bất động sản  iệt Nam có xu hướng ấm dần lên, thể hiện ở lượng giao 

dich tăng nhiều vào cuối năm 2014. Tăng trưởng tín dụng bất động sản cao h n so 

với tín dụng chung, niềm tin của khách hàng vào thị trường dần được h i phục. C  

cấu hàng hoá bất động sản đ  được điều ch nh sát với nhu cầu thị trường, tăng 

ngu n cung nhà ở x  hội, nhà ở thư ng mại có diện tích nhỏ, hướng tới nhu cầu 

của số đông người dân trong x  hội 

 ì vậy, trong năm tài chính 2014 Công ty tập trung thực hiện các nhiệm vụ:  

  Thu h i vốn từ các dự án đ  triển khai trong các năm qua nhằm đảm bảo ngu n 

vốn để công ty s n sàng đầu tư vào dự án mới khi có c  hội.  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN KIỂM SOÁT 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TGĐ 

P. KẾ HOẠCH 

ĐẦU TƯ  

 

SÀN GIAO 

DỊCH BĐS 

BAN ĐIỀU 

HÀNH DỰ ÁN  

P. TÀI CHÍNH  

KẾ TOÁN 

P. HÀNH CHÍNH 

NHÂN SỰ 

PHÓ TGĐ  CÁC BP, CÔNG TY 

TRỰC THUỘC 
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  Phát triển các dự án ph  hợp với xu thế của thị trường như là nhà ở cho người 

thu nhập thấp, chư ng trình ch nh trang đô thị hướng đến đối tượng người có thu 

nhập thấp. 

  Để thực hiện phân khúc nhà ở cho người có thu nhập trung bình và thấp, Công 

ty tập trung tăng cường các biện pháp liên kết và ch n lựa các đối tác để thực hiện 

dự án đầu tư với chi phí thấp, thích hợp với thị trường, trên c  sở đó tăng cường 

năng lực cạnh tranh của Công ty. 

 Tập trung đầu tư vào các dự án tiềm năng để tạo thêm tài sản tích luỹ cho Công 

ty, trên c  sở có ngu n thu ổn định và có hướng tăng giá trị trong tư ng lai d n đến 

việc tăng giá trị cổ phiếu của Công ty trên thị trường. 

Nghiên cứu nhận chuyển nhượng lại dự án đang thực hiện, trên c  sở đó Công 

ty sẽ tiếp tục triển khai đầu tư nhằm sớm có sản phẩm đưa vào kinh doanh, nhanh 

chóng tạo ra lợi nhuận cho Công ty. 

Công ty lấy nhiệm vụ tr ng tâm là đầu tư phát triển và khai thác dự án. Song 

song đó, công ty cũng mở rộng và đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ (sàn giao dịch bất 

động sản, tư vấn quản lý dự án,  ) nhằm bổ sung cho hoạt động chính.  

Tiếp tục hoàn thiện cấu trúc quản lý và hoạt động của Công ty bao g m Công ty 

mẹ, Công ty con và Công ty liên kết. 

Tạo điều kiện đầy đủ, thuận lợi để tiến hành niêm yết trên thị trường chứng 

khoán. 

 Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

Tiếp tục gi  v ng và phát triển quan hệ với các đối tác đang hợp tác đầu tư như: 

Eximbank, TCT Du lịch Sài G n, Sacombank, TCT TM Sài G n  cũng như các đối 

tác mới để phát triển các hoạt động đầu tư kinh doanh nhằm gia tăng hiệu quả kinh 

doanh. 

Tham gia chư ng trình tái định cư của các  uận tại TP. H  Chí Minh, tập trung 

trước tiên vào  uận 10,  uận 2... 

Cấu trúc bộ máy quản lý và nhân sự theo chiến lược kinh doanh mới đảm bảo 

năng suất, hiệu quả và phát triển. Thường xuyên cải tiến và bổ sung ngu n lực về quản 

trị ngu n nhân lực, quỹ đất và tiềm lực tài chính để duy trì và nâng cao vị thế cạnh 

tranh. 

Đa dạng hóa trong việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ về bất động sản sao 

cho ph  hợp với nhu cầu của khách hàng. 

Mở rộng và nâng cao sự liên kết, hợp tác toàn diện với Eximbank nhằm cộng 

hưởng, nâng cao vị thế thư ng hiệu Eximland trên thị trường bất động sản. 

 Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty 
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CTCP Bất động sản E  im luôn muốn xây dựng một thư ng hiệu lành mạnh, vì 

cộng đ ng. Công ty tích cực tham gia các hoạt động x  hội như: tham gia c ng Liên 

đoàn lao động Quận 3 và các chính quyền địa phư ng  uận 3, Quận 2, Quận 9 đóng 

góp hổ trợ người nghèo... 

5. Các rủi ro:  

 Chính sách về đất, bất động sản ở  iệt Nam chưa ổn định. Một số quy định mới 

chưa tạo thuận lợi cho thị trường  ĐS. Các động thái hỗ trợ cho thị trường của 

Chính phủ chưa thật sự thiết thực và hiệu quả. Các quy định, chính sách về đất 

đai, bất động sản phức tạp, ch ng chéo, điều ch nh thường xuyên ảnh hưởng 

đến kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực  ất động sản. 

 Giá đất đang được Nhà nước điều ch nh tăng cao, do đó tỷ suất lợi nhuận của 

hoạt động đầu tư kinh doanh nhà ở, căn hộ, đất nền sẽ giảm mạnh đáng kể. 

 Rủi ro đặc th  của ngành kinh doanh bất động sản là rủi ro liên quan đến tiến độ 

thực hiện các dự án. Trong đó, tiến độ thực hiện dự án lại phụ thuộc vào thời 

gian tìm kiếm dự án, thời gian đền b  giải tỏa, thời gian xây dựng và điều kiện 

thị trường bất động sản.  

II. Tình hình hoạt động trong năm 2014 

1. Đ c điểm tình hình hoạt động của Công ty Eximland 

Trên c  sở nh ng khó khăn năm 2013 c  bản v n chưa được giải quyết, dự 

đoán xu thế của thị trường bất động sản đang có nh ng dấu hiệu tích cực nhưng nhìn 

chung v n c n rất nhiều khó khăn. Diễn biến thị trường dự kiến sẽ theo xu thế giảm 

dần khó khăn từng chút một và phụ thuộc vào sự ổn định vĩ mô của nền kinh tế. 

Trong bối cảnh đó, Công ty Eximland cũng không tránh khỏi nh ng tác động 

tiêu cực ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Công ty. Đến nay, Công ty nhận thấy 

để t n tại và phát triển cần phải căn cứ vào tiềm lực của mình, đ ng thời tìm ra phân 

khúc thị trường có triển v ng, ph  hợp với năng lực và nhu cầu thực tế của x  hội; 

song song đó phải chấp nhận mức lợi nhuận hợp lý để giá thành sản phẩm được thị 

trường chấp nhận. 

Từ nh ng nhận định trên, Công ty Eximland đ  c  cấu lại danh mục đầu tư, tập 

trung thu h i vốn từ các dự án, điều ch nh kế hoạch triển khai đầu tư. Đ ng thời, tìm 

kiếm các dự án ph  hợp với nhu cầu thị trường. Mặc khác, Công ty cũng thực hiện 

điều ch nh, c  cấu, s p xếp lại bộ máy nhân sự và tiết kiệm, giảm thiểu các chi phí 

không cần thiết để thích ứng kịp thời trong giai đoạn khó khăn nên đ  hạn chế được 

các tổn thất và từng bước đưa hoạt động Công ty phát triển theo hướng bền v ng và ổn 

định. 
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Năm 2014, với mục tiêu ổn định, thị trường bất động sản v n c n khó khăn, vì 

vậy Công ty Eximland đ  c  cấu lại danh mục đầu tư:  

 Đ  ký hợp đ ng công chứng chuyển nhượng phần đất nhà ở thư ng mại cho 

công ty Liên Lập. 

- Đ  ký hợp đ ng chuyển nhượng 1,57ha, thu h i toàn bộ giá trị đ  đầu tư c ng 

với tiền l i 

 Công ty Satra Exim đ  ký hợp đ ng cho thuê với  ig C và đ  thực hiện công 

tác hoàn thiện, l p đặt và bàn giao cho  ig C thuê toàn bộ khu thư ng mại 

của cao ốc Satra Eximland (163 Phan Đăng Lưu,  .Phú Nhuận). 

 Tiếp tục thực hiện dự án 376 Điện  iên Phủ,  .10 th o phư ng án xây dựng 

văn ph ng cho thuê và căn hộ bán. 

- Đ  ký  ăn bản thỏa thuận với Công ty Lập Phúc v/v chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất dự án Dự án Chung cư Phước Kiển, đường Lê  ăn Lư ng, x  Phước 

Kiển, huyện Nhà  è 

Hoạt động kinh doanh dich vụ: 

 Sàn giao dịch  ất động sản 

Trong năm 2014, do tình hình bất động sản v n c n nhiều khó khăn, Sàn giao 

dịch chủ yếu thực hiện dịch vụ pháp lý nhà đất cho khách hàng, thực hiện thủ tục cấp 

sổ h ng cho các hộ dân tại dự án 163 Phan Đăng Lưu, dự kiến đầu năm 2015 sẽ hoàn 

tất. 

 Công ty Cổ phần Thẩm định giá E  im: 

Trong năm 2014, Eximland đ  tiến hành chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại 

Công ty Exima và đ  thu toàn bộ số vốn góp c ng với số lợi nhuận và cổ tức c n lại là 

357 triệu đ ng. 

 Kinh doanh khác: 

 Đối với 07 tài sản cuả Ngân hàng Eximbank: Trong năm 2013, Eximland 

đ  nhận chuyển nhượng của Ngân hàng Eximbank 07 tài sản trong đó đ  

hoàn tất thủ tục sang tên đối với 05 tài sản. Trong năm 2014, Eximland đ  

ký biên bản thanh lý 02 tài sản chưa sang tên, đ ng thời Eximland đ  gởi 

văn bản đề nghị Eximbank sớm tiến hành thực hiện việc chuyển nhượng 5 

tài sản c n lại.  

 T a nhà 179EF CMT  (1 trệt, 1 lửng,   tầng lầu) ngoài diện tích làm văn 

ph ng Eximland, Công ty đ  tận dụng cho thuê phần diện tích c n lại và vị 

trí đặt bảng quảng cáo nhằm giảm bớt chi phí hoạt động. 
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2. Hoạt động triển khai đầu tư dự án: 

 

Cao  c Satra Eximland 

(163 Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận) 

 Khu căn hộ của dự án 163 Phan Đăng Lưu đ  hoàn 
thành đưa vào sử dụng. Hiện công ty đ  thực hiện 

việc cấp giấy CN SH nhà ở cho 114/125 căn hộ 

và đang tiến hành hoàn tất việc cấp giấy cho các 

hộ dân c n lại. 

  ề 05 tầng thư ng mại: Công ty Satra Exim đ  
được cấp giấy chứng nhận quyền sở h u 05 tầng 

thư ng mại và đ  ký hợp đ ng cho thuê với  ig C. 

Công ty đ  thực hiện công tác hoàn thiện, l p đặt 

và bàn giao cho  ig C ngày 10/12/2014. 

 HĐ T đ  thông qua chủ trư ng cho Eximland 
mua lại 11% cổ phần của các cổ đông Satra Exim. 

Hiện công ty đang tiến hành mua cổ phần, đến nay 

đạt 7, %/11%. 

 

Cao  c  TIEXIM 

(376 Điện Biên Phủ, Q.10) 

  Đ  thực hiện các thủ tục để   ND TP công nhận 
cho công ty TIE IM trực tiếp làm chủ đầu tư dự 

án tại 376 Điện  iên Phủ (thay cho Công ty TIE 

làm chủ đầu tư để chuyển dự án sang TIE IM). 

o Diện tích: 1.109,4 m
2
 

o Công năng:  ăn ph ng và Căn hộ thư ng mại 

o Mật độ xây dựng: 50% 

o Hệ số sử dụng đất: 8 

o Số tầng: 16 (Trong đó: 04 tầng TMD  văn 

ph ng, 12 tầng căn hộ) 

 Dự án dự kiến khởi công vào cuối quý III năm 
2015. 

  ốn điều lệ Công ty TIE IM là 36 tỷ trong đó 

Eximland tham gia 71% . 
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Khu dân cư Exim  

(18ha - P.Phú Hữu, Q.9) 

 Đ  cấp giấy CN SDĐ cho 67.272,7 m2 đất nhà ở 
thư ng mại. 

 Đ  ký hợp đ ng công chứng chuyển nhượng phần 
đất nhà ở thư ng mại cho công ty Liên Lập. 

 Ngoài diện tích đất nhà ở thư ng mại đ  chuyển 

nhượng, Công ty c n sở h u 16.974 m2 đất nhà ở 

x  hội (đ  được   ND TP giao đất cho công ty 

làm chủ đầu tư). Hiện công ty đang thực hiện các 

thủ tục để triển khai đầu tư xây dựng. 

 

Khu dân cư HOCIN 

(X.Bà Điểm, H.H c Môn) 

 Dự án đ  đền b  được 43.796,4 m2. Do khó khăn 
trong công tác đền b  cũng như hạn chế về vốn, 

HĐ T đ  đ ng ý chủ trư ng cho Hocin vừa phân 

lô hộ lẻ vừa chuyển nhượng đất nông nghiệp để 

thu h i vốn đầu tư. 

 Số vốn thực góp của Eximland tại Công ty Hocin 
đến nay là 2 ,63  tỷ đ ng. 

 

Dự án Chung cư Phước Kiển 

(Đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện 

Nhà Bè) 

 Eximland đ  đàm phán và ký  ăn bản thỏa thuận 
với Công ty Lập Phúc v/v chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất dự án với giá chuyển nhượng là 20 tỷ 

đ ng (chưa bao g m tiền sử dụng đất) với các 

thông số như sau: 

o Diện tích: 4.444,3 m2 (diện tích ph  hợp quy 

hoạch là 3.5 6,3m2) 

o Công năng: Căn hộ và TMD  

o Mật độ xây dựng: 40% 

o Hệ số sử dụng đất: tối thiểu 6.0 

 Dự kiến khởi công vào cuối quý III năm 2015. 
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Các công ty con, công ty liên kết: 

 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, công ty có ba (3) công ty con sau: 

Tên công ty 

Giấy phép 

hoạt động 

Lĩnh vực kinh 

doanh 

Tỷ lệ sở h u 

bởi Công ty 

Công ty Cổ phần Đầu tư  

Khu công nghiệp - Đô thị Hóc Môn 

4103011598 Đầu tư, kinh doanh 

địa ốc, xây l p 

65,86% 

Công ty Cổ phần Địa ốc Sa Tra E  im 0305349677 Đầu tư, kinh doanh 

địa ốc, xây l p 

67,24% 

Công ty Cổ phần Đầu tư Ti  - E Xim 0311278495 Kinh doanh bất 

động sản 

71,00% 

 

3. Tổ chức và nhân sự  

 Danh sách Ban điều hành:  

 an  ổng  iá  đốc và  ế toán trưởng 

Stt H  và tên Chức vụ 
Năm 

sinh 
CMND 

Tỷ lệ sở h u 

cổ phần 

31/12/2014 

1 Ngô  ăn Hiếu Tổng Giám đốc 1959 023130177 1,915% 

2 Lưu Đức Tân 
Phó Tổng Giám 

đốc 
1959 020077763 0,156% 

3 Trần Thụy  ăng Tuyền 
Phó Tổng Giám 

đốc 
1976 024436502 

0% 

4 Nguyễn Thị Kim Tuyến Kế toán trưởng 1978 025349184 0% 

 S  lượng cán bộ, nhân viên. 

Công ty xây dựng c  cấu tổ chức bộ máy – nhân sự th o tiêu chí tinh g n, 

đảm bảo chuyên môn nghiệp vụ. Đội ngũ C N  Công ty được củng cố và phát 

triển về cả chất và lượng. Từng bộ phận và bản thân mỗi C N  không ngừng 

rèn luyện, h c hỏi, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Tính đến 31/12/2014 Tổng 

số C N  là 27 người, trong đó: 

Trên Đại h c:   01 người 

Đại h c:   16 người 
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Cao đ ng, trung cấp:  03 người 

Khác:   07 người. 

Trong năm 2014 Công ty v n đảm bảo việc thực hiện đầy đủ các quy định 

của pháp luật đối với người lao động như: Tiền lư ng, các chế độ  H H, 

 H T,  HTN, tổ chức khám sức khỏ  định k . Ngoài ra, Công ty c n phối hợp 

với Công đoàn thực hiện tốt các chính sách phúc lợi khác th o đúng tinh thần 

thỏa ước lao động tập thể: quan tâm hỗ trợ C N  vào các ngày lễ lớn, kỷ niệm 

trong năm  

4. Tình hình tài chính 

a. Tình hình tài chính 

Đ n vị tính: 1000đ 

 

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014

% tăng (+)/giảm 

(-)

Tổng giá trị tài sản 1,765,476,151    1,073,782,642      -39%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 23,772,945         8,535,398             -64%

Lợi nhuận khác -                      3,000,000             100%

Lợi nhuận trước thuế 23,647,578         11,535,398           -51%

Lợi nhuận sau thuế 17,557,550         6,486,109             -63%  

( Nguồn  áo cáo tài chính riêng đã kiể  toán nă  2014) 

b. Các ch  tiêu tài chính chủ yếu  

 

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Ghi chú

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn 0.97 1.43

+ Hệ số thanh toán nhanh 0.12 0.41

2. Chỉ tiêu cơ cấu về vốn

+ Hệ số Nợ / Tổng tài sản 0.74 0.59

+ Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu 2.90 1.45

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

+ Doanh thu thuần/ tổng tài sản 0.002 0.81

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần 5.300 0.008

+ Hệ số LNST/Vốn chủ sổ hửu 0.039 0.016

+ Hệ số LNST/Tổng tài sản 0.010 0.006

+ Hệ số LN từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần 7.176 0.010

( Nguồn  áo cáo tài chính riêng đã kiể  toán nă  2014) 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi v n đầu tư của chủ sở hữu:  

a. Cổ phần: 
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- Tổng số cổ phần lưu hành : 41.7 4.000 cổ phần 

- Mệnh giá : 10.000đ ng /1 cổ phần 

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông. 

- Cổ phần chuyển nhượng tự do: 41.7 4.000 cổ phần 

- Cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần 

b. C  cấu cổ đông:  

Cổ đông Số cổ phần Giá trị Tỷ lệ sở h u 

Cổ đông trong nước  41.024.000 410.240.000.000 98,18% 

Cổ đông nước ngoài  760.000 7.600.000.000 1,82% 

TỔNG CỘNG 41.784.000 417.840.000.000 100,00% 

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở h u: không có thay đổi trong năm 

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đ c ( an Giám đốc báo cáo và đánh giá về 

tình hình m i mặt của công ty) 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

So với Nghị quyết của Đại hội đ ng Cổ đông năm 2014, Công ty đạt được 

kết quả hoạt động kinh doanh như sau: 

- Lợi nhuận trước thuế 11.535.398.525 đ ng so với kế hoạch 

34.930. 33.005 đ ng, đạt 33,0%. 

- Lợi nhuận sau khi trích lập quỹ 5.6 2.272.011 đ ng so với kế hoạch 

22.679.409.487 đ ng, đạt 25,1% 

Nhìn chung, Công ty đ  có cố g ng thực hiện các ch  tiêu kế hoạch do 

ĐHĐCĐ đề ra. Tuy nhiên mức độ thực hiện c n hạn chế do một số nguyên nhân :  

 - Chưa đạt được ngu n thu và lợi nhuận từ dự án Exim Gard n giai đoạn 1 

và giai đoạn 2 (kế hoạch lợi nhuận là 40 tỷ đ ng) do các thủ tục pháp lý kéo dài 

khiến chi phí l i vay tăng cao (156 tỷ đ ng). Mặt khác, dự án Exim Gard n giai 

đoạn 2 ch  thực hiện chuyển nhượng 1,6ha so với kế hoạch là 6ha nên đ  ảnh 

hưởng đến kế hoạch đề ra. 

- Mặc d  đ  đôn đốc nhiều lần nhưng ngân hàng Eximbank v n chưa thực 

hiện việc nhận chuyển nhượng các  ất động sản th o đúng kế hoạch do đó đ  ảnh 

hưởng đến hoạt động kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận của công ty (kế hoạch lợi 

nhuận khoảng 4 tỷ đ ng). 

Trong năm 2014, tuy tình hình thị trường c n nhiều khó khăn nhưng  an 

TGĐ Công ty Eximland đ  cố g ng củng cố bộ máy, duy trì hoạt động công ty, 
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đảm bảo bảo toàn vốn cho cổ đông và có lợi nhuận. Công ty đ  thực hiện được 

các công việc sau: 

- Đ  ký hợp đ ng công chứng chuyển nhượng phần đất nhà ở thư ng mại 

cho công ty Liên Lập với tổng giá trị 903.695.270.50  đ ng. Trong đó, 

Công ty Liên Lập đ  thanh toán cho công ty Eximland th o hợp đ ng là 

 05. 35.140.201 đ ng. Số tiền c n lại Công ty Liên Lập sẽ thanh toán 

trong quý 1/2015. 

- Tiếp tục thực hiện dự án 376 Điện  iên Phủ,  .10 th o phư ng án xây 

dựng văn ph ng cho thuê và căn hộ bán. 

-  ên cạnh đó, công ty đ  tập trung c  cấu lại danh mục đầu tư, điều ch nh 

kế hoạch triển khai đầu tư để ngưng hoặc điều ch nh công năng một số dự 

án, tập trung thu h i vốn từ các dự án liên doanh, liên kết. Đ ng thời thực 

hiện việc tinh giảm biên chế, c  cấu, s p xếp lại nhân sự và tiết kiệm, giảm 

thiểu các chi phí không cần thiết. 

2. Phân tích tình hình tài chính  

Tính đến cuối năm 2014, tổng tài sản Eximland giảm từ 1.765 tỷ đ ng 

xuống 1.073 tỷ đ ng giảm tư ng ứng 39% chủ yếu là giảm lượng hàng t n kho từ 

864 tỷ năm 2013 xuống 608 tỷ năm 2014 tư ng ứng giảm (-256) tỷ đ ng tỷ lệ 

giảm 30% do trong năm Công ty tăng kế hoạch bán hàng để c  cấu lại hạng mục 

hàng t n kho Công ty tăng v ng vay vốn khả dụng. 

Tài sản dài hạn công ty giảm mạnh tư ng ứng tỷ lệ 72% so với c ng k  

năm ngoái chủ yếu là giảm phần chi phí xây dựng c  bản dở dang  do trong năm 

công ty đ  hoàn tất giai đoạn đầu tư dự án và tiến hành đưa vào khai thác kinh 

doanh Dự án khu dân cư Exim Garden tại Quận 9. Đ ng thời, thực hiện mục tiêu 

c  cấu lại các khoản đầu tư, trong năm Công ty giảm các khoản đầu tư tài chính 

dài hạn từ 217 tỷ đ ng năm 2013 xuống c n 177 tỷ đ ng năm 2014. 

 ề ngu n vốn, phần chủ yếu giảm ở phần tổng nợ phải trả giảm - 677 tỷ 

đ ng tư ng ứng tỷ lệ giảm :52%, trong đó nợ ng n hạn 1.015 tỷ năm 2013 giảm 

xuống c n 602 tỷ đ ng năm 2014 và vay dài hạn 296 tỷ đ ng năm 2013 giảm 

xuống c n 32 tỷ năm 2014 giảm -264 tỷ  tư ng ứng tỷ lệ 92.5%. Trong năm,  

công ty không có nợ quá hạn. 

3.  Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

Điều ch nh, sửa đổi bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của các bộ 

phận trực thuộc trong công ty; trong đó nêu rõ trách nhiệm cá nhân của các thành 

viên và nâng cao vai tr  trách nhiệm của người phụ trách trong quản lý điều 
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hành. Đặc biệt đang hoàn thiện quy chế phối hợp công việc gi a các bộ phận liên 

quan để rút ng n thời gian giải quyết. 

Thực hiện giao trách nhiệm và uỷ quyền rõ ràng cho các cấp quản lý: Phó 

Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Giám đốc các bộ phận để làm cho bộ máy 

được chủ động trong công việc. 

 ới kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014, Công ty xây dựng c  cấu 

tổ chức bộ máy - nhân sự th o tiêu chí tinh g n, đảm bảo chuyên môn nghiệp vụ, 

đ ng thời chuẩn bị nhân sự cho việc phát triển các dự án s p tới. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Phát triển các dự án ph  hợp với xu thế của thị trường như là nhà ở cho 

người thu nhập trung bình và thấp, tiếp tục liên kết với các  uận để thực hiện 

chư ng trình ch nh trang đô thị nhằm tạo ra các dự án có tính phát triển ổn định. 

Đây là chiến lược phát triển lâu dài của Công ty trong năm 2015 cũng như nh ng 

năm sau. 

Tiếp tục tập trung tìm kiếm và đầu tư vào các dự án tiềm năng để tạo 

thêm tài sản tích luỹ cho Công ty, trên c  sở có ngu n thu ổn định và có hướng 

tăng giá trị trong tư ng lai d n đến việc tăng giá trị cổ phiếu của Công ty trên thị 

trường. 

Nhận chuyển nhượng các dự án đang thực hiện, nghiên cứu mua s  các dự 

án đ  hoàn thiện nhằm sớm có sản phẩm đưa vào kinh doanh, nhanh chóng tạo ra 

lợi nhuận cho Công ty.  

Thực hiện việc mua cổ phần của các công ty hoạt động trong lĩnh vực 

 ĐS (đang hoạt động có hiệu quả và có các dự án tiềm năng) để có c  hội hợp 

tác đầu tư phát triển các dự án mới. 

Giải quyết dứt điểm các dự án đ  đưa vào kế hoạch năm 2014 nhưng v n 

c n t n đ ng nhằm thu h i vốn, bao g m: 

- Dự án KDC x   à Điểm, huyện Hóc Môn của Công ty Hocin 

-  ử lý dứt điểm việc nhận chuyển nhượng các tài sản của Eximbank. 

- Tập trung thu h i công nợ tại Công ty Cổ phần G-land và Công ty 5 4. 

 

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 

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

Năm 2014 kinh tế trong nước đ  có nh ng dấu hiệu tích cực như lạm phát 

đ  được kiềm chế ở mức 6,04%, trần l i suất huy động giảm xuống c n 7%. Đối 
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với thị trường bất động sản , mặc d  cuối năm nhà nước có một số biện pháp để 

tháo gỡ nhưng nhìn chung thị trường bất động sản v n chưa phục h i đáng kể. 

Tuy Ban Tổng giám đốc đ  có nhiều cố g ng kh c phục khó khăn, nỗ lực 

thực hiện nhưng v n chưa đạt được kết quả như kế hoạch đề ra. 

Công ty hoạt động v n có l i, bảo toàn được ngu n vốn trong bối cảnh thị 

trường bất động sản đóng băng kéo dài. 

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

Trong năm 2014,  an Tổng Giám Đốc đ  nghiêm túc triển khai thực hiện 

các Nghị quyết của HĐ T.  

Trong quá trình điều hành,  an Tổng Giám Đốc thể hiện sự năng động và 

thận tr ng cần thiết trong phạm vi trách nhiệm của mình.  an Tổng Giám Đốc 

điều hành hoạt động của các ph ng ban chức năng một cách nhất quán, ph  hợp 

với qui chế quản lý nội bộ và ph  hợp với tình hình phát sinh thực tế tại Công ty, 

có chủ động trong việc tái c  cấu danh mục đầu tư, tổ chức nhân sự, tiết kiệm chi 

phí. 

 iệc công bố thông tin qua w bsit  của Công ty và các phư ng tiện thông 

tin đại chúng được thực hiện thường xuyên và kịp thời.  ằng cách này,  an Tổng 

Giám Đốc từng bước nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh. 

Tuy nhiên, v n c n nhiều hạn chế trong quản lý điều hành hoạt động đ n 

vị, chưa nhạy bén trong việc đề xuất xử lý tình huống th o diễn biến thị trường 

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

Tập trung thu h i vốn từ các dự án đ  triển khai trong các năm qua, chủ 

động nghiên cứu thị trường và tìm kiếm c  hội đầu tư. Tập trung đầu tư vào các 

dự án tiềm năng nhằm tạo thêm tài sản tích lũy cho Công ty trên c  sở có ngu n 

thu ổn định và gia tăng giá trị tài sản trong tư ng lai d n đến việc tăng giá trị cổ 

phiếu của Công ty trên thị trường. 

Ch  đạo, hỗ trợ trực tiếp  an điều hành trong quá trình thực hiện kế hoạch 

năm 2014 nhằm có giải pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời trong hoạt động kinh 

doanh. 

V. Quản trị công ty  

1. Hội đồng quản trị 

a. Thành viên và c  cấu của Hội đ ng quản trị: 

STT H  và tên Chức vụ Tỷ lệ sở h u 

cổ phần 
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1 Ông Nguyễn H u Thành  Chủ tịch  11,344% 

2 Ông Phạm  ăn Thiệt Phó Chủ tịch 1,101% 

3 Ông Trần Lệ Nguyên (Đại diện 

Công ty CP Địa Ốc Kinh Đô) 

Thành viên 10,77% 

4 Ông Nguyễn  uang Thông Phó Chủ tịch 1,197% 

5 Ông Nguyễn H u Th  Thành viên 0% 

6 Ông Ngô  ăn Hiếu  Thành viên 1,915% 

b. Hoạt động của Hội đ ng quản trị:  

Hội đông  uản trị đ  duy trì hoạt động th o đúng quy định của Điều lệ Công ty 

và  uy chế hoạt động của HĐ T. Năm 2014, HĐ T đ  tổ chức 0  phiên h p và 

ban hành 13 Nghị quyết, trong đó tập trung ch  đạo việc thực hiện kế hoạch và 

Nghị quyết của Đại hội đ ng cổ đông thường niên năm 2014; thực hiện công tác 

nhân sự, kiện toàn tổ chức bộ máy của HĐ T; ch  đạo cho ý kiến và giám sát chặt 

chẽ hoạt động của  an Tổng giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của 

ĐHĐCĐ; Nghị quyết,  uyết định của HĐ T dựa trên sự nhất trí đ ng thuận của 

thành viên HĐ T và lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền v ng của Công 

ty. 

2. Ban Kiểm soát 

a. Thành viên và c  cấu của  an kiểm soát:  

STT H  và tên Chức vụ Tỷ lệ sở h u 

cổ phần 

1 Ông Nguyễn Văn Minh  Trưởng ban  0% 

2 Ông Nguyễn  ăn Độ  Thành Viên  0,072% 

3 Ông Lê Quốc  Thành Viên 0% 

b. Hoạt động của  an kiểm soát:  

Trong năm 2014,  an kiểm soát đ  tham gia tất cả các cuộc h p Hội đ ng quản 

trị, đóng góp ý kiến trong công tác kiểm tra báo cáo tài chính năm, x m xét tính 

minh bạch trong quá trình công bố thông tin, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính 

trung thực và mức độ cẩn tr ng trong việc quản lý, điều hành công ty. 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban  

Tổng giám đ c và Ban kiểm soát 

a. Lư ng, thưởng, th  lao:  

- Hội Đ ng  uản Trị và Ban Tổng Giám Đốc: 
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STT H  và tên Chức vụ Th  Lao (đ ng) 

1 Ông Nguyễn H u Thành  Chủ tịch  40.000.000 

2 Ông Phạm  ăn Thiệt  P.Chủ tịch 45.000.000 

3 Ông Nguyễn  uang Thông  P. Chủ tịch 45.000.000 

4 Ông Trần Lệ Nguyên (Đại diện 

Công ty CP Địa Ốc Kinh Đô) 

TV-HĐQT 30.000.000 

5 Ông Nguyễn H u Th  Thành viên 30.000.000 

6 Ông Ngô  ăn Hiếu  TV-HĐQT kiêm 

TGĐ 

30.000.000 

-  an kiểm soát  

STT H  và tên Chức vụ Th  Lao (đ ng) 

1 Ông Nguyễn Văn Minh  Trưởng ban  25.000.000 

2 Ông Đặng H u Tiến Nguyên 

TB.KS 

10.000.000 

3 Ông Nguyễn  ăn Độ  Thành Viên 15.000.000 

4 Ông Lê Quốc   Thành Viên 10.000.000 

 

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

- Hội Đ ng  uản Trị 

STT H  và tên Chức vụ Tỷ lệ sở h u 

cổ phần ngày 

31/12/2013 

Tỷ lệ sở h u 

cổ phần ngày 

31/12/2014 

Tỷ lệ thay 

đổi 

1 Ông Nguyễn H u Thành Chủ tịch  1,80% 11,344% + 9,544% 

2 Ông Phạm  ăn Thiệt Phó Chủ tịch 1,101% 1,101% 0% 

5 ÔngNguyễn  uang Thông Thành viên 1,197% 1,197% 0% 

4 Ông Trần Lệ Nguyên (Đại 

diện Công ty CP Địa Ốc 

Kinh Đô) 

Thành viên 10,77% 10,77% 0% 

6 Ông Nguyễn H u Th  Thành viên 0% 0% 0% 

7 Ông Ngô  ăn Hiếu  Thành viên 2,63% 1,915% -0,715% 

-  an kiểm soát  
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STT H  và tên Chức vụ Tỷ lệ sở h u 

cổ phần ngày 

31/12/2013 

Tỷ lệ sở h u 

cổ phần ngày 

31/12/2014 

Tỷ lệ thay 

đổi 

1 Ông Nguyễn  ăn Minh  Trưởng ban  0% 0% 0% 

2 Ông Nguyễn  ăn Độ  Uỷ  iên 0,072% 0,072% 0% 

3 Ông Lê Quốc Uỷ  iên 0% 0% 0% 

-  an Tổng Giám Đốc và Kế toán Trưởng  

STT H  và tên Chức vụ Tỷ lệ sở h u cổ 

phần ngày 

31/12/2013 

Tỷ lệ sở h u 

cổ phần ngày 

31/12/2014 

Tỷ lệ thay 

đổi 

1 Ông Ngô  ăn Hiếu Tổng GĐ 2,63% 1,915% -0,715% 

2 Ông Lưu Đức Tân  Phó TGĐ 0,156% 0,156% 0% 

3  à Trần Thuỵ  ăng Tuyền Phó TGĐ 0% 0% 0% 

4  à Nguyễn Thị Kim Tuyến KTT 0% 0% 0% 

VI. Báo cáo tài chính 

1. Ý kiến kiểm toán: 

Công Ty TNHH Ernst &  oung  iệt Nam được ch n là công ty cung cấp dịch 

vụ kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2014 của công ty.  

Th o ý kiến của Công ty kiểm toán, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 

2014 đ  phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh tr ng yếu tình hình tài 

chính của Công ty Cổ phần  ất động sản E  im tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, 

kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc c ng 

ngày ph  hợp với Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán  iệt Nam hiện hành và 

tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan. 

2. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất được kiểm toán: (đính kè  báo cáo) 

 

 

 

 


