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B�N CÔNG B� THÔNG TIN 
 

CÔNG TY C� PH�N ��U T� VÀ 
TH��NG M�I PFV 

 

 (Gi�y ch�ng nh�n �KKD s� 0103025765 do S� K� ho�ch và �	u t
 thành ph� Hà n�i 

c�p ngày 10 tháng 07 n�m 2008, �ng ký thay �i l	n 5 ngày 03 tháng 07 n�m 2009) 
 

�	NG KÝ GIAO D
CH C� PHI�U 
TRÊN S� GIAO D
CH CHNG KHOÁN 

HÀ N�I 
  (��ng ký giao d�ch s�: . . ./�KGD  do…… c�p ngày . . . tháng. . . n�m . . .) 

 

B�n công b� thông tin này và tài li�u b� sung s� ���c cung c�p t�i:  

1. Công ty C� ph�n ��u t� và Th��ng m�i PFV 

��a ch�: T�ng 11, 191 Bà Tri�u, ���	
��
��
���	�, Hà N�i 

2. Công ty C� ph�n Ch�ng khoán Vincom 

��a ch�: T�ng 4, 191 Bà Tri�u, ���	
��
��
���	�, Hà N�i 

Ph� trách công b� thông tin:  

H� tên: Bà Nguy�n Di�u Linh   S� �i�n tho�i: 04 39743885 

 

 

S� GIAO D�CH CH�NG KHOÁN HÀ N�I CH�P THU�N ��NG KÝ GIAO D�CH CH�NG KHOÁN 
CH� CÓ NGH�A LÀ VI�C ��NG KÝ GIAO D�CH CH�NG KHOÁN �Ã TH�C HI�N THEO CÁC QUY 
��NH C A PHÁP LU�T LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý �!M B!O GIÁ TR� C A CH�NG 
KHOÁN. M"I TUYÊN B# TRÁI V$I �I%U NÀY LÀ B�T H&P PHÁP. 
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CÔNG TY C� PH�N ��U T� VÀ 
TH��NG M�I PFV 

�(Gi'y ch(ng nh�n �KKD s) 0103025765 do S* K+ ho,ch và ��u t� thành ph) Hà n�i 
c'p ngày 10/07/2008, -.ng ký thay -/i l�n 5 ngày 03/07/2009) 

       
�	NG KÝ GIAO D
CH C� PHI�U TRÊN S�  

GIAO D
CH CHNG KHOÁN HÀ N�I 
 

Tên c� phi�u: C� phi�u Công ty C� ph�n ��u t� và Th��ng m�i PFV 
Lo�i c� phi�u: C� phi�u ph� thông 
M�nh giá: 10.000 � ng/ c� phi�u 
T�ng s� l��ng �!ng ký giao d"ch: 60.000.000 c� phi�u 
T�ng giá tr" �!ng ký giao d"ch (theo m�nh giá): 600.000.000.000 � ng 
T� ch�c Ki#m toán: 

Công ty TNHH Ernst & Young Vi�t Nam 

��a ch�: T�ng 15, Tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã, Hà N�i 

Tel: (04) 3831 5100    Fax: (04) 3831 5090 

T� ch�c cam k�t h$ tr�:  

Công ty C� ph�n Ch�ng khoán VINCOM  

��a ch�: T�ng 4, tháp B, tòa nhà Vincom, 191 Bà Tri�u, Qu�n Hai Bà Tr�ng, Hà N�i 

Tel: (04) 3974  2299    Fax: (04) 3974  4288
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M%C L%C 
�

N�I DUNG B�N CÔNG B� THÔNG TIN���������������������������������������������������������������������������������������

I.� CÁC KHÁI NI&M���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

II.� CÁC NHÂN T� R'I RO���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1� R(i ro v) kinh t��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2� R(i ro v) lu*t pháp��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3� R(i ro �+c thù�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4� R(i ro khác����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

III.� NH,NG NG�-I CH
U TRÁCH NHI&M CHÍNH ��I V.I N�I DUNG B�N 
CÔNG B� THÔNG TIN������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1.� T� ch�c niêm y�t������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2.� T� ch�c t� v�n����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

IV.� TÌNH HÌNH VÀ �/C �I0M C'A T� CHC NIÊM Y�T�������������������������������������������������

1.� Tóm t1t quá trình hình thành và phát tri#n��������������������������������������������������������������������������������

2.� C� c�u t� ch�c và b2 máy qu�n lý c(a Công ty�������������������������������������������������������������������������

3.� Danh sách c� �ông n1m gi3 t4 trên 5% v�n c� ph�n c(a Công ty; danh sách c� �ông 
sáng l*p và t5 l� c� ph�n c(a c� �ông sáng l*p; c� c�u c� �ông:���������������������������������������������������	�

4.� Danh sách nh3ng công ty m6 và công ty con c(a t� ch�c phát hành, nh3ng công ty 
mà t� ch�c phát hành n1m quy)n ki#m soát ho+c c� ph�n chi ph�i, nh3ng công ty n1m 
quy)n ki#m soát ho+c c� ph�n chi ph�i ��i v7i T� ch�c Phát hành���������������������������������������������
�

5.� Ho�t �2ng kinh doanh c(a Công ty���������������������������������������������������������������������������������������������

6.� Báo cáo k�t qu� ho�t �2ng kinh doanh���������������������������������������������������������������������������������������

7.� V" th� c(a Công ty so v7i các doanh nghi�p khác trong cùng ngành�������������������������������������

8.� Chính sách ��i v7i ng�8i lao �2ng��������������������������������������������������������������������������������������������	��

9.� Chính sách c� t�c�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�

10.� Tình hình ho�t �2ng tài chính����������������������������������������������������������������������������������������������������	
�

11.� H2i � ng qu�n tr", Ban giám ��c, Ban ki#m soát, K� toán tr�9ng�������������������������������������	��

12.� Danh sách tài s�n Công ty (tính ��n 31/12/2009)��������������������������������������������������������������������
��

13.� K� ho�ch s�n xu�t kinh doanh trong n!m ti�p theo, các d: án Công ty �ang th:c hi�n
��

14.� Thông tin v) nh3ng cam k�t nh�ng ch�a th:c hi�n c(a t� ch�c �!ng ký giao d"ch 
(thông tin v) trái phi�u chuy#n ��i, thông tin v) các h�p � ng thuê s; d�ng ��t…)������������������

15.� Các thông tin, các tranh ch�p ki�n t�ng liên quan t7i công ty������������������������������������������������



                                                                                     
                                          B�N CÔNG B� THÔNG TIN 

�

CÔNG TY C� PH�N ��U T� VÀ TH��NG M�I PFV� � ��

�

V.� CHNG KHOÁN �	NG KÝ GIAO D
CH�����������������������������������������������������������������������������

VIII.� PH% L%C�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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N�I DUNG B�N CÔNG B� THÔNG TIN 
�

I.  CÁC KHÁI NI&M 

Trong B0n công b) thông tin này, nh1ng t2 ho3c nhóm t2 vi+t t4t có n�i dung nh� sau:  

Công ty  Công ty C/ ph�n ��u t� và Th�5ng m,i PFV 

T/ ch(c phát hành Công ty C/ ph�n ��u t� và Th�5ng m,i PFV 

VincomSC  Công  ty C/ ph�n Ch(ng khoán Vincom 

  (Vincom Securites Joint Stock Company) 

�H�C�  �,i h�i -6ng c/ -ông 

H�QT  H�i -6ng Qu0n tr� 

GDP  T/ng s0n ph7m qu)c n�i (Gross Domestic Product)  

FDI  V)n ��u t� tr8c ti+p n�9c ngoài 

UBND   y ban Nhân dân 

XNK  Xu't nh�p kh7u 

B�S  B't -�ng s0n 

TTTM  Trung tâm Th�5ng m,i  

WTO  T/ ch(c Th�5ng m,i Th+ gi9i 

VN�  Vi�t Nam -6ng 
�
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II. CÁC NHÂN T� R'I RO 
 

1 R(i ro v) kinh t� 

M3c dù kh:ng ho0ng kinh t+ toàn c�u có 0nh h�*ng không nh; -+n s8 t.ng tr�*ng c:a các 

n�9c -ang phát tri<n nh� Vi�t Nam, theo -ánh giá c:a Ngân hàng H=p tác Qu)c T+ Nh�t 

B0n (JBIC), Vi�t Nam v>n -(ng th( 3 v? tri<n v@ng phát tri<n ho,t -�ng s0n xu't kinh 

doanh trong giai -o,n trung h,n (x+p sau Trung Qu)c và �n �� và x+p trên Nga, Thái Lan, 

Brazil) v9i các lý do: -�a -i<m -< -a d,ng hóa -�u t� t)t, ngu6n nhân công giá rA, kh0 n.ng 

phát tri<n c:a th� tr�Bng n�i -�a t)t, ngu6n nhân l8c có ch't l�=ng t)t và có ngu6n cung cho 

ngành công nghi�p l4p ráp. Bên c,nh -ó, t)c -� t.ng dân s) và m(c -� -ô th� hóa sC thúc -7y 

s8 t.ng tr�*ng m,nh v? nhu c�u nhà *, v.n phòng cho thuê và trung tâm th�5ng m,i, các d8 

án -�u t� xây d8ng cao )c v.n phòng và c.n h�, th� tr�Bng qu0n lý b't -�ng s0n v>n có r't 

nhi?u ti?m n.ng phát tri<n. Theo quy+t -�nh phê duy�t -�nh h�9ng phát tri<n nhà * -+n n.m 

2020 c:a Th: t�9ng Chính ph:, di�n tích nhà bình quân -�u ng�Bi ph0i -,t m(c 15m2 sàn 

vào n.m 2010 và 20m2 sàn vào n.m 2020, ch't l�=ng nhà * ph0i -,t tiêu chu7n qu)c gia. 

Quy+t -�nh này sC có tác -�ng khuy+n khích r't l9n -)i v9i vi�c phát tri<n nhà * trong c.n 

h� chung c� cao t�ng -< t.ng nhanh quD nhà *, ti+t ki�m -'t -ai, t,o di�n m,o và cu�c s)ng 

v.n minh -ô th�. Bên c,nh -ó, khi n?n kinh t+ phát tri<n -Bi s)ng dân c� cEng -�=c nâng cao 

d>n -+n nhu c�u v? các c.n h� cao c'p cEng nh� các d�ch vF mua s4m, vui ch5i gi0i trí t.ng 

m,nh sC tác -�ng tích c8c -+n s8 phát tri<n c:a ho,t -�ng kinh doanh c:a Công ty. Ng�=c 

l,i, khi n?n kinh t+ trì tr� sC 0nh h�*ng tiêu c8c -+n ho,t -�ng kinh doanh c:a Công ty nói 

riêng và ngành kinh doanh b't -�ng s0n nói chung. Tuy nhiên v9i t)c -� t.ng tr�*ng kinh t+ 

c:a Vi�t Nam hi�n nay, có th< nh�n -�nh rGng r:i ro v? kinh t+ không ph0i là m�t r:i ro l9n 

-)i v9i ho,t -�ng c:a Công ty. 

2 R(i ro v) lu*t pháp 

H� th)ng pháp lu�t c:a n�9c ta hi�n nay ch�a th�t s8 hoàn ch�nh và kh0 n.ng th8c thi ch�a  

cao. Thêm vào -ó v>n còn t6n t,i nhi?u quy -�nh ph(c t,p ch6ng chéo trong lHnh v8c hành 

chính trong -ó có lHnh v8c -'t -ai và kinh doanh b't -�ng s0n. �i?u này làm 0nh h�*ng 

không nh; -+n ho,t -�ng kinh doanh b't -�ng s0n c:a Công ty.  

Vi�c thay -/i lu�t pháp cEng nh� th: tFc hành chính sC có 0nh h�*ng tr8c ti+p -+n tính kh0 

thi cEng nh� ti+n -� th8c hi�n d8 án c:a Công ty. Tuy nhiên, v9i xu h�9ng phát tri<n chung 

c:a n?n kinh t+, Chính ph: cEng -ang t2ng b�9c hoàn ch�nh h� th)ng pháp lu�t t,o s8 thông 

thoáng h5n v? các th: tFc hành chính -< phFc vF nhu c�u v? nhà * ngày càng tr* nên b(c 

thi+t -)i v9i ng�Bi dân. Do -ó, m3c dù y+u t) pháp lu�t liên quan -+n v'n -? -'t -ai và kinh 

doanh b't -�ng s0n có 0nh h�*ng tr8c ti+p -+n ho,t -�ng kinh doanh c:a Công ty nh�ng -< 
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phù h=p v9i tình hình phát tri<n -'t n�9c Chính ph: sC có nh1ng -i?u ch�nh theo h�9ng 

thông thoáng h5n nên r:i ro pháp lu�t ít có 0nh h�*ng -+n ho,t -�ng c:a Công ty. 

3 R(i ro �+c thù 

��i v7i ho�t �2ng cho thuê m+t b<ng bán l=: 

Trong ng4n h,n, doanh thu và l=i nhu�n c:a Công ty sC phF thu�c ph�n l9n vào thu nh�p t2 

D8 án Vincom Park Place, nh1ng r:i ro trong kinh doanh nh� không th< cho thuê h+t m3t 

bGng, giá thuê gi0m có th< 0nh h�*ng t9i s8 t.ng tr�*ng và dòng ti?n c:a Công ty. 

Tuy nhiên, -ây không th�t s8 là m�t s8 h,n ch+ -)i v9i PFV JSC b*i nh1ng nguyên nhân sau: 

1. Vi�c thi+u các v� trí bán lA t)t, hi�n -,i sC khi+n các nhà bán lA ti+p tFc tìm ki+m các v� trí 

trên các tuy+n ph) chính khi+n cho giá thuê m3t bGng bán lA t,i các v� trí trung tâm ti+p 

tFc t.ng. Th8c t+, -+n này m3t bGng bán lA c:a Vincom Park Place h�u nh� -ã -�=c ph: 

kín. 

2. Công ty d8 ki+n sC ch� ký nh1ng h=p -6ng cho thuê ng4n h,n nên v9i vi�c giá cho thuê 

trung tâm th�5ng m,i t.ng thì Công ty có th< -i?u ch�nh t.ng giá cho phù h=p v9i s8 bi+n 

-�ng c:a giá th� tr�Bng.  

��i v7i ho�t �2ng bán c!n h2: 

Các c.n h� t,i Vincom Park Place -ã -�=c bán h+t, do -ó, r:i ro -)i v9i m0ng kinh doanh 

này c:a công ty h�u nh� không có.  

Bên c,nh vi�c kinh doanh khai thác tòa nhà Vincom Park Place thì Công ty cEng -ang xúc 

ti+n các d8 án b't -�ng s0n khác v9i ti?m n.ng phát tri<n là khá l9n, có kh0 n.ng t,o dòng 

ti?n t)t và doanh thu /n -�nh cho công ty. 

V9i các bi�n pháp h,n ch+ r:i ro nêu trên, nh1ng r:i ro kinh doanh h,n ch+ ti?m n.ng phát 

tri<n c:a Công ty sC -�=c gi0m thi<u -áng k<. 

4 R(i ro khác 

Các r:i ro khác nh� thiên tai, -�ch ho,, v.v... là nh1ng r:i ro b't kh0 kháng và khó d8 -oán, 

n+u x0y ra sC gây thi�t h,i l9n cho tài s0n, con ng�Bi và tình hình ho,t -�ng chung c:a Công 

ty. 
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III. NH,NG NG�-I CH
U TRÁCH NHI&M CHÍNH ��I V.I N�I DUNG B�N 

CÔNG B� THÔNG TIN 

1. T� ch�c niêm y�t 
Bà Mai H�5ng N�i Ch: t�ch H�i -6ng qu0n tr�  

Ông Ph,m V.n Kh�5ng T/ng Giám -)c 

Bà NguyIn Di�u Linh  

Bà Hoàng B,ch D�5ng 

Phó T/ng Giám -)c 

Phó T/ng Giám -)c 

Bà Lê Th� H0i Y+n K+ toán tr�*ng 

Ông �inh Ng@c Lân Tr�*ng ban Ki<m soát 

Chúng tôi b0o -0m rGng các thông tin và s) li�u trong B0n công b) thông tin này là phù h=p 

v9i v9i th8c t+ mà chúng tôi -�=c bi+t, ho3c -ã -i?u tra, thu th�p m�t cách h=p lý. 

2. T� ch�c t� v�n  

�,i di�n theo pháp lu�t: Ông  B,ch NguyIn VE 

Ch(c vF: T/ng Giám -)c, �,i di�n theo pháp lu�t c:a Công ty 

C/ ph�n Ch(ng khoán Vincom 

B0n công b) thông tin này là m�t ph�n c:a h6 s5 -.ng ký giao d�ch do Công ty Ch(ng khoán 

VINCOM tham gia l�p trên c5 s* h=p -6ng cam k+t hJ tr= v9i Công ty C/ ph�n ��u t� và 

Th�5ng m,i PFV. Chúng tôi -0m b0o rGng vi�c phân tích, -ánh giá và l8a ch@n ngôn t2 trên 

B0n công b) thông tin này -ã -�=c th8c hi�n m�t cách h=p lý và c7n tr@ng d8a trên c5 s* 

các thông tin và s) li�u do Công ty C/ ph�n ��u t� và Th�5ng m,i PFV cung c'p. 

IV.  TÌNH HÌNH VÀ �/C �I0M C'A T� CHC NIÊM Y�T 

1. Tóm t1t quá trình hình thành và phát tri#n 

1.1 L"ch s; hình thành và phát tri#n 

Công ty C/ ph�n ��u t� và Th�5ng m,i PFV (sau -ây g@i là “PFV JSC”) - Gi'y ch(ng 

nh�n -.ng ký kinh doanh s) 0103025765 c'p l�n -�u ngày 10/07/2008. 

Quá trình hình thành và phát tri<n c:a PFV JSC -�=c tóm t4t nh� sau: 

 Ngày 10/07/2008, Công ty CP ��u t� và Th�5ng m,i PFV chính th(c -�=c S* K+ ho,ch 

và -�u t� Hà N�i c'p Gi'y Ch(ng nh�n �KKD s) 0103025765 (chuy<n -/i t2 Công ty 

TNHH ��u t� và Th�5ng m,i PFV), v9i s) v)n -i?u l� ban -�u là 600 tK -6ng. Ho,t 

-�ng chính c:a Công ty là kinh doanh b't -�ng s0n, cho thuê v.n phòng và cung c'p các 

s0n ph7m d�ch vF, gi0i trí. 
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 Công ty CP ��u t� và Th�5ng m,i PFV là ch: -�u t� xây d8ng d8 án: Trung tâm 

Th�5ng m,i và C.n h� cao c'p cho thuê t,i khu -'t s) 114 Mai H4c �+, ph�Bng Lê �,i 

Hành, qu�n Hai Bà Tr�ng, thành ph) Hà n�i. Tòa nhà này có t/ng di�n tích xây d8ng 

kho0ng 45.000m2  

 Trung tâm Th�5ng m,i Vincom Galleries thu�c D8 án Vincom Park Place (T/ h=p 

Trung tâm th�5ng m,i và C.n h� cao c'p cho thuê) -ã -�=c khai tr�5ng và chính th(c 

-�a vào ho,t -�ng trong tháng 8 n.m 2009 

 Tr0i qua g�n 2 n.m ho,t -�ng, Công ty -ã t,o -�=c m�t v� th+ v1ng ch4c trong lHnh v8c 

kinh doanh b't -�ng s0n và cung c'p d�ch vF. T2 n.m 2010 tr* -i, Công ty ti+p tFc ho,t 

-�ng t�p trung trong lHnh v8c kinh doanh b't -�ng s0n, cung c'p d�ch vF -6ng thBi -7y 

m,nh -�u t� m* r�ng và -�a vào ho,t -�ng nh1ng d8 án m9i nhGm không ng2ng nâng 

cao hi�u qu0 ho,t -�ng cho Công ty. 

1.2 Gi7i thi�u v) Công ty 

 Tên Công ty:      CÔNG TY CL PHMN �MU TN VÀ THNONG MPI PFV 

 Tên ti+ng Anh:  PFV Investment and Trading Joint Stock Company 

 Tên vi+t t4t:         PFV JSC 

 Logo Công ty:   

 

 TrF s*:  S) 191 Bà Tri�u, Ph�Bng Lê �,i Hành, qu�n Hai Bà Tr�ng, thành 

ph) Hà N�i 

 �i�n tho,i:  04.39743885         Fax:      (04) 39744965    

 Gi'y ch(ng nh�n -.ng ký kinh doanh s):  Gi'y ch(ng nh�n �KKD s) 0103025765 

do S* K+ ho,ch và ��u t� thành ph) Hà n�i c'p ngày 10 tháng 07 n.m 2008, -.ng 

ký thay -/i l�n 5 ngày 03 tháng 07 n.m 2009. 

 Mã s) thu+:  0101787915 

 Tài kho0n s): 12310000096633 t,i Ngân hàng ��u t� và Phát tri<n Vi�t Nam 

(BIDV) chi nhánh Quang Trung. 

 �,i di�n theo pháp lu�t : Ông Ph,m V.n Kh�5ng 

 Ch(c vF :    T/ng giám -)c 

 V)n -i?u l� hi�n t,i: 600.000.000.000 � ng (Sáu tr�m t� �ng) 
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1.3 Ngành ngh) kinh doanh 

Ngành ngh? -.ng ký kinh doanh c:a Công ty g6m:  

 Kinh doanh b't -�ng s0n (Không bao g6m ho,t -�ng t� v'n v? giá -'t); 

 D�ch vF cho thuê v.n phòng, nhà *, máy móc, thi+t b� công trình; 

 Kinh doanh khách s,n, D�ch vF .n u)ng, gi0i khát (không bao g6m kinh doanh phòng 

hát karaoke, quán bar, vE tr�Bng); 

 T� v'n -�u t� (không bao g6m t� v'n pháp lu�t và t� v'n tài chính); 

 Cho thuê nhà có phòng hòa nh,c, nhà hát, h�i tr�Bng, phòng c�9i, tr�Bng quay, r,p 

chi+u phim; 

 Qu0ng cáo th�5ng m,i, Qu0ng cáo tr�ng bày, gi9i thi�u hàng hóa; KA bi<n hi�u, 

qu0ng cáo; Qu0ng cáo th�5ng m,i; 

 D�ch vF vui ch5i, gi0i trí: bi-a, trò ch5i -i�n tQ (không bao g6m trò ch5i -i�n tQ có 

th�*ng), trò ch5i d�9i n�9c, trò ch5i trên c,n, b5i l�i (Không bao g6m kinh doanh 

quán bar, phòng hát karaoke, vE tr�Bng); 

 D�ch vF làm -Rp, th7m mD (không bao g6m x.m m4t, x.m môi, và các công vi�c gây 

ch0y máu); 

 Xây d8ng dân dFng và công nghi�p; 

 Buôn bán hàng công, nông nghi�p, xây d8ng, ph�5ng ti�n v�n t0i, hàng -i�n tQ, tin 

h@c, -i�n l,nh, dân dFng và t8 -�ng hóa, thi+t b� b0o v� phòng ch)ng tr�m t8 -�ng, 

hàng nông, lâm, th:y h0i s0n (Tr2 lo,i lâm s0n Nhà n�9c c'm); 

 �,i lý mua, -,i lý bán, ký gQi hàng hóa; 

 T/ ch(c h�i ch=, tri<n lãm th�5ng m,i; 

 D�ch vF trang trí kh7u hi�u; 

 D�ch vF v� sinh, di�t côn trùng, ch)ng m)i m@t (không bao g6m d�ch vF bGng 

ph�5ng pháp xông h5i); 

 D�ch vF trông gi1 ô tô, xe máy, xe -,p; 

 Xây d8ng, kinh doanh sân golf và các d�ch vF liên quan -+n sân golf; 

 Xây d8ng, kinh doanh khu du l�ch sinh thái và các d�ch vF liên quan -+n khu du lich 

sinh thái; 

 Kinh doanh công viên cây xanh, công viên n�9c, v�Bn tr,i gi0i trí; 
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 D�ch vF t4m h5i, xoa bóp (không bao g6m day 'n huy�t và xông h5i bGng thu)c y 

h@c c/ truy?n). 

2. C� c�u t� ch�c và b2 máy qu�n lý c(a Công ty  

PFV JSC -�=c t/ ch(c và -i?u hành theo mô hình Công ty c/ ph�n, tuân th: theo các quy 

-�nh c:a pháp lu�t hi�n hành.  

S� �  t� ch�c c(a công ty: 

 

 

 

 

 ��i h2i � ng c� �ông:  

�,i h�i -6ng c/ -ông là c5 quan quy+t -�nh cao nh't c:a Công ty, bao g6m t't c0 các c/ 

-ông có quy?n bi<u quy+t. �,i h�i -6ng c/ -ông có toàn quy?n quy+t -�nh m@i ho,t -�ng 

c:a Công ty và có nhi�m vF: 

� Thông qua -i?u l�, -�nh h�9ng phát tri<n c:a Công ty; 

� B�u, bãi nhi�m H�i -6ng qu0n tr�, Ban ki<m soát; 

� Các quy?n và nhi�m vF do �i?u l� Công ty và pháp lu�t quy -�nh. 

 H2i � ng qu�n tr":  

H�i -6ng qu0n tr� do �,i h�i -6ng c/ -ông b�u ra, là c5 quan qu0n lý Công ty, có nhi�m 

vF: 

� Báo cáo tr�9c �,i h�i -6ng c/ -ông tình hình kinh doanh, d8 ki+n phân ph)i l=i 

nhu�n, chia lãi c/ ph�n, báo cáo quy+t toán tài chính, ph�5ng h�9ng phát tri<n và k+ 

��i H2i � ng c� �ông 

H2i � ng Qu�n tr" 

T�ng giám ��c 

Ban Ki#m soát 

Phó T�ng giám ��c Phó T�ng giám ��c 

Phòng 
Hành chính 
– Nhân s: 

Phòng Tài 
chính – K� 

toán 

Ban qu�n lý 
tòa nhà 

Phòng Kinh 
doanh 
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ho,ch ho,t -�ng kinh doanh c:a Công ty;  

� Quy+t -�nh c5 c'u t/ ch(c, b� máy, quy ch+ ho,t -�ng và quD l�5ng c:a Công ty; 

� B/ nhi�m, bãi nhi�m và giám sát ho,t -�ng c:a Ban T/ng Giám -)c; 

� Ki+n ngh� sQa -/i và b/ sung -i?u l� c:a Công ty; 

� Quy+t -�nh tri�u t�p �,i h�i -6ng c/ -ông.  

Hi�n t,i H�i -6ng qu0n tr� c:a PFV JSC có 03 thành viên bao g6m: 

� Bà Mai H�5ng N�i, Ch: t�ch H�QT; 

� Bà NguyIn Di�u Linh, :y viên H�QT; 

� Bà Võ Th� Ph�5ng Th0o, :y viên H�QT. 

 Ban Ki#m soát:  

Ban ki<m soát do �,i h�i -6ng c/ -ông b�u ra, có nhi�m vF ki<m tra tính h=p lý, h=p pháp 

trong -i?u hành ho,t -�ng kinh doanh và báo cáo tài chính c:a Công ty. Hi�n t,i, Ban ki<m 

soát Công ty g6m 3 thành viên, g6m có 01 Tr�*ng ban và 02 :y viên. 

 Ban T�ng Giám ��c:  

Ban T/ng Giám -)c do H�i -6ng qu0n tr� b/ nhi�m và bãi miIn, bao g6m 01 T/ng Giám 

-)c, và 02 Phó T/ng Giám -)c. 

� T�ng Giám ��c có nhi�m v�: 

 T/ ch(c th8c hi�n các ngh� quy+t c:a �H�C� và H�QT, k+ ho,ch kinh doanh n.m, 

k+ ho,ch -�u t� c:a Công ty -�=c phê duy�t b*i H�QT và �H�C�; 

 Quy+t -�nh các v'n -? không yêu c�u ph0i có ngh� quy+t c:a H�QT, bao g6m nh�ng 

không h,n ch+ * vi�c -,i di�n cho Công ty tham gia ký k+t và th8c hi�n các lo,i h=p 

-6ng th�5ng m,i, dân s8, tài chính và h=p -6ng khác, t/ ch(c và ch� -,o các ho,t 

-�ng s0n xu't kinh doanh hàng ngày c:a Công ty theo nh1ng thông l� qu0n lý t)t 

nh't và thu�c th7m quy?n theo quy -�nh c:a �i?u l�; 

 Báo cáo tr�9c H�i -6ng Qu0n tr� tình hình ho,t -�ng tài chính, k+t qu0 kinh doanh và 

ch�u trách nhi�m toàn b� ho,t -�ng c:a Công ty tr�9c H�i -6ng Qu0n tr�; 

 Th8c hi�n các ho,t -�ng khác thu�c trách nhi�m c:a mình theo quy -�nh t,i �i?u l�, 

ngh� quy+t c:a H�QT, h=p -6ng lao -�ng và Lu�t pháp. 

� Phó T�ng Giám ��c th� nh�t: phF trách chung các công vi�c v? qu0n tr�, hành chính, 

nhân s8, k+ toán, tài chính c:a toàn công ty. 

� Phó T�ng Giám ��c th� hai: phF trách Ban Qu0n lý tòa nhà, t/ ch(c phát tri<n m,ng 

l�9i khách hàng, l�p k+ ho,ch và t/ ch(c th8c hi�n các k+ ho,ch kinh doanh và ti+p th� 
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c:a Công ty. 

 B2 máy giúp vi�c: 

 �< hJ tr= cho Ban Giám -)c trong vi�c qu0n lý, -i?u hành là các phòng ban v9i các ch(c 

n.ng, nhi�m vF cF th< nh� sau: 

� Phòng Hành chính- Nhân s:: : Th8c hi�n công tác qu0n tr� Hành chính, v.n phòng, 

qu0n lý và l�u tr1 toàn b� các tài li�u, công v.n, gi'y tB, h6 s5 pháp lý c:a Công ty; 

Th8c hi�n các chính sách nhân s8, lao -�ng, ti?n l�5ng, các chính sách b0o hi<m xã 

h�i - y t+ cho CBNV; Tìm ki+m, tuy<n dFng các nhân s8 có n.ng l8c, -,o -(c vào 

các v� trí theo yêu c�u c:a Ban Giám -)c; T� v'n cho Ban Giám -)c v? các chính 

sách, ch: tr�5ng m9i trong lHnh v8c quan h� lao -�ng; L�p k+ ho,ch và tri<n khai  

các ho,t -�ng -ào t,o, nâng cao trình -� chuyên môn cho CBNV; Xây d8ng và duy 

trì V.n hóa Doanh nghi�p; Xây d8ng k+ ho,ch và t/ ch(c th8c hi�n các ch�5ng trình 

phúc l=i, vui ch5i gi0i trí t�p th< cho CBNV nhGm nâng cao -Bi s)ng v.n hóa, tinh 

th�n cho CBNV, -0m b0o sQ dFng quD phúc l=i h=p lý và hi�u qu0 nh't. 

� Phòng Tài chính - K� toán: Phân tích, -ánh giá tình hình tài chính, k+t qu0 kinh 

doanh c:a Công ty; T� v'n, tham m�u cho Ban Giám -)c  v? các chi+n l�=c tài 

chính ng4n, trung và dài h,n trên c5 s* các D8 án -ang và sC tri<n khai; ki<m tra, 

giám sát tình hình, công tác tài chính k+ toán -< -0m b0o tuân th: quy ch+ c:a Công 

ty và các quy -�nh liên quan c:a Pháp lu�t; Th8c hi�n các công vi�c v? k+ toán liên 

quan -+n ho,t -�ng kinh doanh c:a Công ty. K+ toán tr�*ng ch�u trách nhi�m v? tính 

chính xác, trung th8c ph0n ánh -�y -: ho,t -�ng s0n xu't kinh doanh c:a Công ty 

tr�9c Ban Giám -)c. 

� Phòng Kinh doanh: Th8c hi�n các ho,t -�ng kinh doanh các s0n ph7m d�ch vF c:a 

Công ty. Tìm ki+m các khách hàng ti?m n.ng, phát tri<n m)i quan h� v9i khách hàng 

nhGm hoàn thành các ch� tiêu kinh doanh cho Công ty -? ra.��

� Ban Qu�n lý tòa nhà: Qu0n lý  toàn b� các v'n -? liên quan -+n khách thuê t,i Toà 

nhà. Ban qu0n lý -�=c chia thành các b� ph�n: D�ch vF khách hàng, D�ch vF v� sinh,  

An Ninh, KD Thu�t, D�ch vF Trông gi1 xe.�������

3. Danh sách c� �ông n1m gi3 t4 trên 5% v�n c� ph�n c(a Công ty; danh sách c� �ông 

sáng l*p và t5 l� c� ph�n c(a c� �ông sáng l*p; c� c�u c� �ông: 

3.1 Danh sách c� �ông n1m gi3 t4 trên 5% v�n c� ph�n c(a Công ty t�i th8i �i#m 

20/05/2010 
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TT 
Tên �"a ch5 S� CMND ho+c 

�KKD 
S� l��ng 

CP  
s9 h3u 

T> l� s9 
h3u 

1 Công ty  
C� ph�n Vincom 

191 Bà Tri�u, 
ph�Bng Lê �,i 

Hành, Qu�n Hai Bà 
Tr�ng, Hà N�i 

0101245486 do 
S* K+ ho,ch ��u 
t� TP Hà N�i c'p 

ngày 3/5/2002 

44.646.000 74,41% 

2 
Công ty C� ph�n 
��u t� và Phát 
tri#n Sinh Thái 

Km6 + 200 qu)c l� 
39A, th� tr'n Yên 

MD, huy�n Yên MD, 
t�nh H�ng Yên 

0900222333 do 
S* K+ ho,ch và 
��u t� t�nh H�ng 

Yên c'p ngày 
31/3/2008 

12.000.000 20% 

  T�NG C�NG    56.646.000 94,41% 

(Ngu�n: Công ty C� ph	n �	u t
 và Th
�ng m�i PFV) 

3.2 Danh sách c� �ông sáng l*p và t5 l� c� ph�n c(a c� �ông sáng l*p  

Theo -.ng ký kinh doanh c:a công ty: PFV JSC không có c/ -ông sáng l�p, t't c0 các c/ 
-ông -?u là c/ -ông ph/ thông g6m 103 c/ -ông. 

3.3 C� c�u c� �ông ��n ngày 20/05/2010 

TT Tên 
S� l��ng CP s9 

h3u (CP) 
Giá tr"  

(‘000VN�) 
T> l� s9 h3u 

(%) 

1 

C/ -ông trong n�9c 
Trong -ó: 
          +  Cá nhân 
          +  T� ch�c 

 

 

3.354.000 

56.646.000 

 

 

33.540.000 

566.460.000 

 

 

5,59% 

94,41% 

2 C/ -ông n�9c ngoài 0 0 0 

 T�NG C�NG 60.000.000 600.000.000 100% 

 (Ngu�n: Công ty C� ph	n �	u t
 và Th
�ng m�i PFV) 

4. Danh sách nh3ng công ty m6 và công ty con c(a t� ch�c phát hành, nh3ng công ty mà 

t� ch�c phát hành n1m quy)n ki#m soát ho+c c� ph�n chi ph�i, nh3ng công ty n1m 

quy)n ki#m soát ho+c c� ph�n chi ph�i ��i v7i T� ch�c Phát hành  

4.1 Danh sách nh3ng công ty mà t� ch�c phát hành n1m quy)n ki#m soát ho+c c� ph�n chi 

ph�i:  

?@ABCDEF 

4.2 Danh sách công ty n1m quy)n ki#m soát ho+c c� ph�n chi ph�i ��i v7i T� ch�c Phát 

hành:  
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Tên công ty �"a ch5 S� CMND 
ho+c �KKD 

Ngành ngh) kinh 
doanh chính 

S� l��ng 
CP  

s9 h3u 

T> l� s9 
h3u (%) 

Công ty C� 
ph�n 

Vincom 

191 Bà Tri�u, 
ph�Bng Lê 
�,i Hành, 

Qu�n Hai Bà 
Tr�ng, Hà 

N�i 

0101245486 
do S* K+ 

ho,ch ��u t� 
TP Hà N�i c'p 
ngày 3/5/2002 

- Kinh doanh B't -�ng 
s0n; 

- D�ch vF cho thuê v.n 
phòng, nhà *; 

- Xây d8ng, kinh 
doanh khu du l�ch sinh 
thái và các d�ch vF 
liên quan -+n khu du 
l�ch sinh thái. 

44.646.000 74,41% 

5. Ho�t �2ng kinh doanh c(a Công ty 

5.1. Doanh thu và L�i nhu*n qua các n!m  

� Doanh thu:  

Hi�n nay Công ty -ã hoàn thành vi�c xây d8ng công trình TTTM và c.n h� cao c'p -< 

bán t,i 114 Mai H4c �+, Ph�Bng Lê �,i Hành, Qu�n Hai Bà Tr�ng, Hà N�i (Vincom 

Park Place), v9i 208 c.n h� cao c'p, 7 t�ng TTTMS
�0
T�US
V�WX
YF và 3 t�ng h�m kinh 

doanh bãi -�u xe. Doanh thu t2 ho,t -�ng kinh doanh n.m 2009 -,t 1.691 tK -6ng, l=i 

nhu�n sau thu+ -,t 1.003 tK -6ng. 

Ch5 tiêu 2008* 2009 

Doanh thu t2 bán c.n h� - 1.662.930.563.947 

Doanh thu t2 cho thuê b't -�ng s0n -�u t� 

và cung c'p các d�ch vF liên quan 

- 27.120.240.096 

Doanh thu khác - 1.344.704.088 

T�ng doanh thu - 1.691.395.508.132 

Ghi chú: Do các d� án b�t �ng s�n c�a công ty ang trong giai o�n xây d�ng ch
a i vào 

khai thác nên trong n�m 2008 công ty ch
a thu 
�c doanh thu t� ho�t �ng kinh doanh. Ngu�n 

doanh thu trong n�m 2008 c�a công ty ch� y�u t� ho�t �ng tài chính. 

� L�i nhu*n: 

L=i nhu�n hi�n nay c:a Công ty ch: y+u thu -�=c t2 ngu6n doanh thu bán c.n h� và cho 

thuê TTTM. Do sQ dFng ngu6n v)n hi�u qu0, nên công ty cEng -ã thu -�=c m�t ngu6n 

l=i nhu�n n.m sau cao h5n n.m tr�9c giúp b/ sung s) v)n -�u t� và phát tri<n công ty. 

Bi#u �  1: S: phát tri#n l�i nhu*n qua các n!m 2007-2009 c(a Công ty 
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(Ngu�n: Công ty C� ph	n �	u t
 và Th
�ng m�i PFV) 

5.2.K� ho�ch phát tri#n kinh doanh  

��nh v�: PFV JSC là m�t công ty v? B't -�ng s0n, s* h1u các tòa nhà và phát tri<n các d8 

án, m�t m3t luôn luôn cung c'p cho c/ -ông ngu6n thu /n -�nh hàng n.m, m�t m3t không 

ng2ng t,o ra s8 gia t.ng v? giá tr� thông qua vi�c -�u t� các d8 án m9i. 

MFc tiêu c:a công ty là tr* thành m�t trong nh1ng công ty b't -�ng s0n hàng -�u t,i Vi�t 

Nam, niêm y+t trên th� tr�Bng ch(ng khoán và s* h1u các b't -�ng s0n l9n. 

Chi+n l�=c kinh doanh c:a công ty bao g6m:  

 Chuyên nghi�p hóa các ho,t -�ng qu0n lý tài s0n, qu0n lý tòa nhà thông qua vi�c chú 

tr@ng -+n ch't l�=ng, sQ dFng các -5n v� qu0n lý và t� v'n qu)c t+, sQ dFng các công 

ty ki<m toán qu)c t+ các nhà th�u có uy tín trong và ngoài n�9c. 

 SQ dFng l=i th+, ngu6n l8c và kinh nghi�m -< m* r�ng -�u t� vào các d8 án v9i các 

tiêu chí : 

� T�p trung vào khu TTTM, v.n phòng, c.n h�, Khách s,n và B�S Du l�ch  

� T�p trung vào các v� trí trung tâm c:a  các thành ph) l9n trong c0 n�9c 

� Nh4m -+n th� tr�Bng trung cao c'p 

� ��u t� và phát tri<n các d8 án B�S có th< mang l,i tK su't thu h6i n�i b� IRR l9n 

h5n 20%. 

6. Báo cáo k�t qu� ho�t �2ng kinh doanh 

6.1. Tóm t1t m2t s� ch5 tiêu v) ho�t �2ng s�n xu�t kinh doanh c(a Công ty trong n!m 2007, 

2008 và 2009 

��n v�: �ng 

Ch5 tiêu 

(1) 

2008 

(2) 

2009 

(3) 
% t!ng/ 
(gi�m) 
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((3)-(2))/(2)  

T/ng giá tr� tài s0n 893.985.146.282 2.651.180.446.500 197% 

Doanh thu thu�n 0 1.691.395.508.132 - 

L=i nhu�n khác 0 2.691.370.681 - 

L=i nhu�n tr�9c thu+ 19.849.803.345 1.213.686.816.542 6.014% 

L=i nhu�n sau thu+ 14.871.606.584 1.003.152.531.786 6.645% 

TK l� l=i nhu�n tr0 c/ t(c (%) 0 92.7% - 

(Ngu�n: Báo cáo tài chính ki�m toán n�m 2008, 2009 c�a Công ty) 

6.2. Nh3ng nhân t� �nh h�9ng ��n ho�t �2ng s�n xu�t kinh doanh c(a Công ty trong n!m 

2009: 

a) Khó kh�n:   

 N.m 2008, kh:ng ho0ng kinh t+ tài chính và suy thoái toàn c�u -ã diIn ra và có nhi?u 

0nh h�*ng tr8c ti+p, gián ti+p t9i n?n kinh t+ Vi�t Nam cEng nh� các doanh nghi�p nói 

riêng. 

 Trong n.m 2009, vi�c kh)ng ch+ t)c -� t.ng tr�*ng tín dFng vào thBi -i<m cu)i n.m, 

d>n t9i vi�c các Ngân hàng h,n ch+ vi�c cho vay vào lHnh v8c B't -�ng s0n bao g6m c0 

mua nhà hay cho các doanh nghi�p -�u t� b't -�ng s0n vay v)n -�u t�. Các -�ng thái 

này cEng làm 0nh h�*ng -+n th� tr�Bng b't -�ng s0n, -3c bi�t trong phân khúc c.n h�, 

nhà * v.v.  gián ti+p t,o h� qu0  làm nhi?u doanh nghi�p b't -�ng s0n lâm vào tình tr,ng 

khó kh.n h5n 

 R't nhi?u d8 án B�S m9i v9i quy mô l9n t,i các khu v8c lân c�n và xung quanh Hà N�i 

-�=c duy�t và tri<n khai, gây ra áp l8c c,nh tranh cho công ty. 

 Th� tr�Bng b't -�ng s0n v2a m9i “tan b.ng” l,i ti+p tFc có nh1ng diIn bi+n trái chi?u và 

ph(c t,p. 

b) Thu�n l�i: 

 PFV có -�=c s8 hJ tr= v? tài chính và kinh nghi�m qu0n lý c:a Công ty mR là Công ty 

C/ ph�n Vincom  - Công ty có th�5ng hi�u uy tín và hi�n -ang qu0n lý, khai thác r't 

thành công tòa tháp -ôi Vincom City Towers và nhi?u d8 án b't -�ng s0n khác.   
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 Các d8 án B�S mà Công ty -ã và -ang -�u t� -?u là các d8 án B't -�ng s0n cao c'p v9i 

v� trí -4c -�a nên không ch�u nhi?u 0nh h�*ng khi giá c0 nhà -'t b� sFt gi0m m,nh và v>n 

h'p d>n ngu6n c�u. 

 Tòa nhà Vincom Park Place thu�c s* h1u c:a Công ty là t/ h=p bao g6m nhi?u lo,i hình 

d�ch vF: TTTM – Khu gi0i trí và c.n h� cao c'p. Th� tr�Bng bán lA t,i Vi�t Nam v>n h(a 

hRn s9m tr* thành m�t trong nh1ng th� tr�Bng h'p d>n nh't -)i v9i các nhà -�u t� n�9c 

ngoài v9i l=i th+ dân s) trA và ngu6n ti?n nhàn rJi l9n. Bên c,nh -ó, do h�i nh�p WTO 

cEng nh� vi�c t2 -�u n.m 2009, Vi�t Nam m* cQa th� tr�Bng bán lA, nhi?u ng�Bi n�9c 

ngoài sC -+n sinh s)ng t,i Vi�t Nam. Do -ó, c.n h� d�ch vF sC t.ng m,nh trong khi th� 

tr�Bng mua bán c.n h�, -3c bi�t là c.n h� cao c'p, v>n không -áp (ng -:. B4t -�u có các 

c.n h� d�9i d,ng mua � cho thuê do các nhà -�u t� lA mua các c.n h� v9i mFc -ích cho 

ng�Bi n�9c ngoài thuê. �ây là th� tr�Bng cung c'p cho nhà * cho ng�Bi n�9c ngoài 

nh�ng cEng -6ng thBi thúc -7y vi�c mua bán c.n h�. D8 án Vincom Park Place c:a 

Công ty nGm * v� trí trung tâm thành ph), giao thông thu�n ti�n ch4c ch4n thu hút -�=c 

s8 quan tâm c:a nhi?u khách hàng có nhu c�u thuê m3t bGng th�5ng m,i và mua bán c.n 

h� cao c'p. 

 N.m 2009, giá c0 -ã tr* l,i bình /n, -3c bi�t là giá nguyên v�t li�u xây d8ng, t,o thu�n 

l=i cho PFV trong vi�c ti+t ki�m chi phí -�u vào cho d8 án. 

7. V" th� c(a Công ty so v7i các doanh nghi�p khác trong cùng ngành  

7.1 V" th� c(a công ty trong ngành 
Th� tr�Bng B't -�ng s0n Vi�t Nam -�=c -ánh giá là giàu ti?m n.ng do -ó thu hút s8 quan 

tâm c:a nhi?u nhà -�u t� trong và ngoài n�9c.  S8 c,nh tranh trong ngành do -ó sC r't gay 

g4t. Ngoài nh1ng -)i th: c,nh tranh hi�n t,i (Tràng Ti?n Plaza, BigC Th.ng Long, Opera 

Business Centre,...), PFV JSC còn sC ph0i -)i m3t v9i nhi?u -)i th: khác trong nh1ng n.m 

s4p t9i.  D8 ki+n -+n thBi -i<m 2011, kho0ng 700.000m2 sC -�=c b/ sung vào ngu6n cung 

hi�n t,i. Nh1ng v'n -? chính t6n t,i sC là thi+u các m3t bGng bán lA có ch't l�=ng và các v'n 

-?, th: tFc v? c'p gi'y phép. D8 án Vincom Park Place do Công ty C/ ph�n ��u t� và 

Th�5ng m,i PFV làm ch: -�u t� -ã -�=c kh*i công vào -�u n.m 2008. Tháng 8 n.m 2009, 

công trình -�=c hoàn thành và -�a vào ho,t -�ng, cung c'p cho th� tr�Bng thêm g�n 14.000 

m2 di�n tích khu Trung tâm Th�5ng m,i và D�ch vF. Trung tâm th�5ng m,i m9i này n)i li?n 

v9i Vincom City Towers bGng h� th)ng thang n)i ngoài trBi * t�ng 3, 4, 5 và tr* thành t/ 

h=p trung tâm mua s4m l9n nh't t,i th: -ô. M�t s) các công ty qu)c t+ có th�5ng hi�u khá 

n/i ti+ng bao g6m Mango, Charles and Keith, Naf Naf… -ã khai tr�5ng cQa hàng c:a mình 

t,i -ây. Ngoài ra, tòa nhà -�=c thi+t k+ 25 t�ng v9i tiêu chu7n xây d8ng -3c bi�t, bao g6m 

các c.n h� cao c'p cùng các d�ch vF -�y -: và hoàn h0o c:a 1 khu c.n h� cao c'p t,i trung 
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tâm thành ph) Hà N�i. PFV -ang nJ l8c h+t mình -< phát tri<n, và khZng -�nh v� th+ nhB 

nh1ng d8 án ch't l�=ng. 

7.2 Tri#n v�ng phát tri#n c(a ngành 
Cu�c kh:ng ho0ng tài chính toàn c�u b4t -�u n.m 2008, kéo dài sang h+t n.m 2009 -ã gây 

0nh h�*ng vô cùng n3ng n? -+n n?n kinh t+ c:a nhi?u qu)c gia trên th+ gi9i. Nhi?u th�5ng 

hi�u l9n, k< c0 nh1ng -�nh ch+ tài chính kh/ng l6 cEng -ã b� sFp -/, h�u h+t các doanh 

nghi�p c:a Vi�t Nam cEng ch�u nh1ng tác -�ng l9n c:a cu�c kh:ng ho0ng này, -3c bi�t 

trong lHnh v8c kinh doanh B�S. M3c dù b(c tranh toàn c0nh c:a n?n kinh t+ th+ gi9i và 

trong n�9c khá u ám nh�ng n+u nhìn * góc -� tích c8c, chính hoàn c0nh khó kh.n c0 trong 

l>n ngoài này -ang -3t n?n kinh t+ Vi�t Nam cEng nh� các doanh nghi�p Vi�t Nam tr�9c 

nh1ng c5 h�i m9i. 

� �����	
�� bán l� 

Hi�n nay, th� tr�Bng bán lA Vi�t Nam -ang -�=c các nhà -�u t� nh�n -�nh còn nhi?u ti?m 

n.ng phát tri<n. Trong n.m 2009, dù n?n kinh t+ ph0i -)i m3t v9i nhi?u khó kh.n nh�ng 

ngành bán lA v>n -,t -�=c m(c t.ng tr�*ng -áng k<. Theo -ánh giá c:a T/ -i?u hành th� 

tr�Bng trong n�9c, t/ng m(c bán lA hàng hóa và d�ch vF xã h�i �9c -,t 1.197,480 tK -6ng, 

t.ng 18,6% so v9i n.m 2008. 

Hi�n t,i, m3t bGng bán lA -ang xA -?u cho t't c0 các v� trí m3t bGng h�i tF -: các tiêu chí 

phFc vF cho ho,t -�ng kinh doanh th�5ng m,i. Vì v�y, ph�n l9n nh1ng c.n nhà m3t ti?n 

-ang là ngu6n cung l9n v? m3t bGng bán lA. R't nhi?u cQa hàng trên ph) -ã và -ang sQa 

ch1a nâng c'p l,i m3t bGng -< -áp (ng nhu c�u thuê m3t bGng ngày càng t.ng. 

Theo k+t qu0 kh0o sát c:a các công ty nghiên c(u th� tr�Bng r't nhi?u th�5ng hi�u t�m trung 

và cao c'p -ã gia nh�p vào th� tr�Bng Vi�t Nam nh� nhãn hi�u thBi trang Naf Naf, Morgan 

de Toi, Mexx, Aldo, HardRock Café, Debenhams. 

Quý 4/2009 th� tr�Bng m3t bGng bán lA t,i Hà N�i không -ón nh�n thêm ngu6n cung m9i 

nào, t/ng cung v>n /n -�nh. D8 ki+n trong n.m 2010, th� tr�Bng Hà N�i sC -ón nh�n 38.500 

m2 m3t bGng bán lA t2 các trung tâm th�5ng m,i m9i ngoài khu v8c trung tâm. 

Giá thuê trong khu v8c trung tâm ti+p tFc /n -�nh, n.m 2010 d8 ki+n sC t.ng khi nhu c�u ti+p 

tFc t.ng và nhi?u h=p -6ng thuê h+t h,n. Các nhà bán lA trong n�9c ti+p tFc m* r�ng m3t 

bGng kinh doanh, trong -ó ngành hàng .n u)ng ch(ng ki+n s8 m* r�ng m,nh mC nh't, ti+p 

sau là vi�c m* cQa 6 ,t các cQa hàng -i�n máy t,i nh1ng v� trí -Rp, m3t ph) có di�n tích 

r�ng. Hi�u su't sQ dFng cao: [100% t,i khu v8c trung tâm; 69% * khu v8c ngoài trung tâm 

Vi�c c0i t,o các cQa hàng m3t ph) thành các di�n tích bán lA hi�n -,i sC gây áp l8c lên t)c -� 

t.ng c:a giá thuê m3t bGng bán lA trong các trung tâm th�5ng m,i. Vi�c chuy<n -/i các ch= 
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truy?n th)ng thành nh1ng trung tâm th�5ng m,i sC góp ph�n c0i thi�n v� sinh an toàn th8c 

ph7m & ph�5ng th(c mua s4m c:a ng�Bi dân nh� TTTM Tràng Ti?n Plaza, Ch= CQa Nam, 

Ch= Hàng Da, Ch= M5 v.v. -�=c c0i t,o l,i sC khi+n cho m(c giá thuê c:a trung tâm này lên 

m(c ngang bGng v9i các -)i th: khác trong khu v8c trung tâm. C5 s* h, t�ng và -i?u ki�n 

giao thông ch�a hoàn thi�n sC 0nh h�*ng -+n thói quen mua s4m c:a ng�Bi tiêu dùng. Ngoài 

khu v8c trung tâm c:a Hà N�i nh� Hoàn Ki+m, Hai Bà Tr�ng, các trung tâm th�5ng m,i 

m9i sC d�n -i vào /n -�nh và nhi?u th�5ng hi�u trong n�9c và h,ng trung t�n dFng giá thuê 

th'p h5n và ph�n -ông dân c� t�p trung * phía Tây và phía Nam c:a thành ph) -< thuê các 

v� trí này. 

� Th� tr
�ng c�n h� cao c�p cho thuê ho�c bán 

B't ch'p tình hình kinh t+ -ang diIn ra, nhu c�u nhà * t,i Hà N�i v>n d6i dào. Ngu6n cung 

khá h,n ch+ và ch: y+u xu't hi�n trên th� tr�Bng th( c'p v9i giá bán nGm ngoài kh0 n.ng 

thanh toán c:a -a s) ng�Bi mua. Do v�y, nhu c�u -)i v9i nhà * v2a túi ti?n và h,ng trung 

ch4c ch4n sC là m�t -3c -i<m c:a th� tr�Bng trong trung h,n -+n dài h,n. Cho dù lãi su't cho 

vay trong n.m 2009 -ã gi0m sút, không nhi?u cá nhân có th< vay th+ ch'p, -i?u này cEng 

ph0n ánh vi�c ng�Bi mua nhà v>n chB -=i giá trên th� tr�Bng nhà * ti+p tFc -i xu)ng. Do 

v�y, các giao d�ch v>n khá th'p khi ng�Bi mua có ít c5 h�i tài chính h5n.  

N?n t0ng cho nhu c�u b't -�ng s0n nhà * t,i Hà N�i v>n còn duy trì dù -i?u ki�n kinh t+ 

trong n�9c g3p khó kh.n. Ngu6n cung h,n ch+ sC không có kh0 n.ng gi0i quy+t trong thBi 

gian ng4n do tình tr,ng suy gi0m kinh t+ hi�n nay và nh1ng -i?u ki�n tín dFng cho vay khó 

kh.n cùng m(c lãi su't cao. Do -ó, vi�c các d8 án ch�m ti+n -� -ang ngày càng ph/ bi+n 

d>n -+n vi�c các d8 báo ngu6n cung có th< sC ph0i xem xét l,i * m(c th'p h5n. 

Ph�n l9n ngu6n cung c.n h� trong t�5ng lai sC là các s0n ph7m * phân khúc h,ng trung t,i 

các qu�n ngo,i thành Hà N�i và các khu -ô th� m9i. Giá chào bán trên th� tr�Bng s5 c'p và 

th( c'p -)i v9i các d8 án ch't l�=ng t)t trong khu trung tâm thành ph) có th< sC t.ng, ch: 

y+u do vi�c thi+u quD -'t và các h,n ch+ v? chi?u cao, m�t -� xây d8ng t,i các khu v8c này.  

7.3 �ánh giá v) s: phù h�p �"nh h�7ng phát tri#n c(a công ty v7i �"nh h�7ng c(a ngành, 

chính sách c(a Nhà n�7c  

Theo quy+t -�nh phê duy�t -�nh h�9ng phát tri<n nhà * -+n n.m 2020 c:a Th: t�9ng Chính 

ph:, di�n tích nhà bình quân -�u ng�Bi ph0i -,t m(c 15m2 sàn vào n.m 2010 và 20m2 sàn 

vào n.m 2020, ch't l�=ng nhà * ph0i -,t tiêu chu7n qu)c gia. Quy+t -�nh này sC có tác -�ng 

khuy+n khích r't l9n -)i v9i vi�c phát tri<n nhà * trong c.n h� chung c� cao t�ng -< t.ng 

nhanh quD nhà *, ti+t ki�m -'t -ai, t,o di�n m,o và cu�c s)ng v.n minh -ô th�. 
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Cùng v9i s8 phát tri<n kinh t+ c:a Vi�t Nam và cam k+t gia nh�p WTO, các công ty n�9c 

ngoài và t�p -oàn -a qu)c gia ngày càng tham gia sâu r�ng vào n?n kinh t+ Vi�t Nam. Cùng 

v9i -ó là làn sóng du nh�p c:a các chuyên gia n�9c ngoài v9i xu h�9ng -i thuê các c.n h� 

cao c'p. Th� tr�Bng c.n h� cao c'p còn có ti?m n.ng phát tri<n m,nh h5n n1a khi Vi�t Nam 

cho phép ng�Bi n�9c ngoài mua nhà t,i Vi�t Nam. 

Bên c,nh -ó, cùng v9i s8 phát tri<n c:a n?n kinh t+, m(c s)ng c:a ng�Bi dân Vi�t Nam ngày 

càng -�=c nâng cao, khi+n nhu c�u v? các trung tâm mua s4m, gi0i trí, du l�ch t.ng nhanh 

không ng2ng.   

Nh� v�y, vi�c PFV JSC -ã và -ang -�u t� vào các d8 án liên h=p TTTM – vui ch5i gi0i trí, 

c.n h� cao c'p, kinh doanh du l�ch và d�ch vF khách s,n là phù h=p chính sách c:a nhà n�9c, 

nhu c�u c:a th� tr�Bng và xu th+ phát tri<n chung c:a ngành. 

8. Chính sách ��i v7i ng�8i lao �2ng 

8.1. C� c�u và s� l��ng ng�8i  lao �2ng trong công ty 
T/ng s) lao -�ng c:a Công ty t,i thBi -i<m 05/4/2010 là 47 ng�Bi, c5 c'u lao -�ng -�=c th< 
hi�n trong b0ng sau: 

Tiêu chí  S� l��ng  T> l�  

I. PHÂN THEO TRÌNH �� CHUYÊN MÔN  47 100,0% 

T2 -,i h@c tr* lên 17 36% 

D�9i -,i h@c (cao -Zng, trung c'p, s5 c'p) 30 64% 

II. PHÂN THEO CÔNG VI�C     47 100,0% 

Lao -�ng tr8c ti+p   32 68% 

Lao -�ng gián ti+p 15 32% 

8.2.Chính sách ��i v7i ng�8i lao �2ng 

a. Ch� �� làm vi�c 
- ThBi gian làm vi�c: Công ty t/ ch(c làm vi�c 8h/ngày, 5,5 ngày/tu�n, ngh� tr�a 1h. Khi 

có yêu c�u v? ti+n -� s0n xu't, kinh doanh, Công ty có th< yêu c�u cán b� nhân viên làm 

thêm giB và th8c hi�n các ch+ -� -ãi ng� th;a -áng cho ng�Bi lao -�ng, ngoài vi�c -0m 

b0o quy?n l=i cho ng�Bi lao -�ng theo quy -�nh c:a nhà n�9c.   

- Ngh� phép, ngh� lI, T+t: Nhân viên -�=c ngh� LI và T+t 9 ngày theo quy -�nh c:a B� 

Lu�t Lao -�ng. Nh1ng nhân viên có thBi gian làm vi�c t,i Công ty t2 12 tháng tr* lên 

-�=c ngh� phép 12 ngày mJi n.m, nh1ng nhân viên có thBi gian làm vi�c t,i Công ty 

ch�a -: 12 tháng thì s) ngày -�=c ngh� phép trong n.m -�=c tính theo tK l� thBi gian 

làm vi�c. Ngoài ra, c( 05 n.m làm vi�c t,i Công ty nhân viên -�=c c�ng thêm 01 ngày 
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phép. 

- Ngh� )m, thai s0n: Nhân viên Công ty khi ngh� )m sC -�=c h�*ng tr= c'p )m -au do quD 

B0o hi<m xã h�i chi tr0 theo Lu�t lao -�ng. Trong thBi gian ngh� thai s0n (04 tháng) 

ng�Bi lao -�ng sC -�=c nh�n tr= c'p thai s0n t�5ng -�5ng 04 tháng ti?n l�5ng do quD 

B0o hi<m xã h�i chi tr0.  

- �i?u ki�n làm vi�c: Công ty b) trí v.n phòng làm vi�c cho cán b� nhân viên khang trang, 

thoáng mát. �)i v9i l8c l�=ng lao -�ng tr8c ti+p, Công ty trang b� -�y -: các ph�5ng 

ti�n b0o h� lao -�ng, v� sinh lao -�ng. Các nguyên t4c an toàn lao -�ng luôn -�=c tuân 

th: nghiêm ng3t trong toàn Công ty.  

b. Chính sách tuy�n d�ng, �ào t�o   

- Tuy<n dFng: MFc tiêu tuy<n dFng c:a Công ty là thu hút ng�Bi lao -�ng có n.ng l8c vào 

làm vi�c cho Công ty, -áp (ng nhu c�u m* r�ng ho,t -�ng s0n xu't kinh doanh. Tùy theo 

t2ng v� trí cF th< mà Công ty -? ra nh1ng tiêu chu7n b4t bu�c riêng, song t't c0 các ch(c 

danh -?u ph0i -áp (ng các yêu c�u c5 b0n nh�: có trình -� chuyên môn c5 b0n, có ý th(c 

phát tri<n ngh? nghi�p và có tính kK lu�t cao. 

Cán b� qu0n lý ph0i t)t nghi�p -,i h@c chuyên ngành, nhi�t tình, ham h@c h;i, yêu thích 

công vi�c, ch: -�ng trong công vi�c, có ý t�*ng sáng t,o, có n.ng l8c t/ ch(c, qu0n lý, 

lãnh -,o nhóm. �)i v9i các v� trí quan tr@ng, các yêu c�u tuy<n dFng khá kh4t khe, v9i 

các tiêu chu7n b4t bu�c v? kinh nghi�m công tác, t� duy logic, phán -oán nhanh nh,y, 

linh ho,t, tính quy+t -oán cao, kh0 n.ng phân tích t)t cEng nh� các yêu c�u v?  trình -� 

ngo,i ng1, tin h@c.  

- �ào t,o: Công ty -ã chú tr@ng quan tâm -+n công tác phát tri<n ngu6n nhân l8c thông 

qua chính sách -ào t,o kD n.ng nghi�p vF cho CBNV, thông qua hình th(c -ào t,o n�i 

b� và sQ dFng các ch�5ng trình -ào t,o t2 bên ngoài. Các ch�5ng trình -ào t,o -�=c 

cung c'p cho CBNV nh�: -ào t,o v? An toàn, v� sinh lao -�ng, An toàn PCCC, ti+ng 

Anh giao ti+p, D�ch vF khách hàng, Nghi�p vF v.n th�, Chính sách B0o hi<m, Thu+, 

Chính sách �ãi ng� nhân viên, Qu0n lý B't -�ng s0n, KD n.ng Giao ti+p, Xây d8ng tinh 

th�n -6ng -�i, KD n.ng Lãnh -,o…. 

c. Chính sách l
�ng, th
�ng, phúc l�i 

- Chính sách l�5ng: Công ty -ã xây d8ng chính sách l�5ng, th�*ng phù h=p v9i t2ng v� trí 

công vi�c, kD n.ng và trình -� chuyên môn c:a CBNV nhGm ghi nh�n -úng m(c n.ng 

l8c và k+t qu0 công vi�c c:a t2ng cá nhân trong Công ty, -6ng thBi t,o -�ng l8c khuy+n 

khích CBNV phát huy n.ng l8c, trách nhi�m -< nâng cao n.ng su't, ch't l�=ng và hi�u 
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qu0 công vi�c. 

- Chính sách th�*ng: Hàng n.m, Công ty -?u th8c hi�n vi�c -ánh giá n.ng l8c, ý th(c, 

hi�u qu0 và m(c -� -óng góp c:a CBNV cho k+t qu0 kinh doanh và ch't l�=ng d�ch vF 

c:a Công ty -< áp dFng chính sách khen th�*ng phù h=p. Ngoài ra, trong n.m Công ty 

phát -�ng chi+n d�ch thi -ua nhân s8 ki�n tr@ng -,i c:a Công ty -ã -�=c CBNV h�*ng 

(ng nhi�t tình và -ã -,t -�=c nhi?u thành tích cao, cu)i chi+n d�ch thi -ua Công ty -ã 

t/ng k+t, khen th�*ng x(ng -áng cho các t�p th<, cá nhân xu't s4c. 

Công ty xét khen th�*ng cho nh1ng CBNV: 

� Có thành tích xu't s4c trong công vi�c, -óng góp -áng k< vào hi�u qu0 kinh doanh 

và ch't l�=ng d�ch vF c:a Công ty; 

� Ng.n ch3n -�=c th0m h@a ho3c xQ lý t)t v9i tình hu)ng kh7n c'p; 

� �óng góp sáng ki+n c0i ti+n có hi�u qu0 vào ho,t -�ng c:a Công ty; 

� Có th� khen ng=i c:a khách hàng; 

� Là t'm g�5ng “Ng�Bi t)t vi�c t)t” cho các nhân viên khác noi theo… 

Hình th(c khen th�*ng: 

�  C'p BGng khen; 

�  Ph�n th�*ng (ti?n m3t ho3c các hình th(c khác nh� -i du l�ch); 

�  �? b,t, t.ng l�5ng; 

�  ��=c xem xét mua c/ ph�n theo giá �u -ãi; 

- Chính sách thu hút nhân tài: Công ty có chính sách l�5ng, th�*ng -3c bi�t -)i v9i các 

nhân viên gi;i và nhi?u kinh nghi�m trong các lHnh v8c liên quan, m�t m3t -< gi1 chân 

nhân viên lâu dài, m3t khác -< “chiêu hi?n -ãi sH”, thu hút nhân l8c gi;i t2 nhi?u ngu6n 

khác nhau v? làm vi�c cho Công ty. 

- B0o hi<m và phúc l=i: Công ty -ã -óng thay cho ng�Bi lao -�ng toàn b� chi phí v? B0o 

hi<m xã h�i, B0o hi<m y t+. Ngoài ra, toàn th< cán b� nhân viên -�=c Công ty -óng B0o 

hi<m tai n,n cá nhân 24/24h (-)i v9i các tr�Bng h=p: ch+t, th�5ng t�t, chi phí y t+, tr= 

c'p ngh� vi�c do tai n,n…).  

- T/ ch(c -oàn th<: M3c dù là m�t doanh nghi�p m9i thành l�p nh�ng Công ty -ã r't quan 

tâm -+n ho,t -�ng -oàn th<, chú tr@ng -+n quy?n l=i cEng nh� -Bi s)ng tinh th�n c:a 

toàn th< nhân viên. Các ho,t -�ng g4n k+t, phát tri<n -�i ngE và khuy+n khích -�ng viên 
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CBNV, t.ng c�Bng và phát huy s(c m,nh -oàn k+t t�p th< -�=c t/ ch(c -�nh k\. Thông 

qua các ho,t -�ng -ó xây d8ng và phát huy V.n hóa Doanh nghi�p cEng nh� gián ti+p 

tuyên truy?n nhGm nâng cao v� trí c:a Công ty -)i v9i -�a ph�5ng. 

Hàng n.m Công ty -?u t/ ch(c cho cán b�  nhân viên -i tham quan ngh� mát, dã ngo,i, th8c 

hi�n -�y -: các ch+ -� th.m h;i -)i v9i nhân viên )m -au, thai s0n, khám s(c kh;e -�nh k\, 

hJ tr= nhân viên có hoàn c0nh khó kh.n, t3ng quà cho nhân viên nhân d�p sinh nh�t, k+t hôn, 

t/ ch(c ngày h�i cho con em cán b� nhân viên nhân d�p T+t thi+u nhi 1-6, T+t Trung thu, 

khen th�*ng con CBNV -,t thành tích cao trong h@c t�p/th< thao/ngh� thu�t… 

9. Chính sách c� t�c  

Công ty sC chi tr0 c/ t(c cho các c/ -ông khi kinh doanh có lãi và -ã hoàn thành các nghHa 

vF n�p thu+, các nghHa vF tài chính khác theo quy -�nh c:a Pháp lu�t, ngay khi tr0 h+t s) c/ 

t(c -ã -�nh, Công ty v>n -0m b0o thanh toán -�y -: các kho0n n= và các nghHa vF tài s0n 

khác -+n h,n ph0i tr0.  

C/ -ông sC -�=c chia c/ t(c theo
TK
]� ph�n v)n góp và tùy theo -3c -i<m tình hình kinh 

doanh cho phép H�i -6ng Qu0n tr� có th< t,m (ng c/ t(c cho các c/ -ông theo t2ng thBi gian 

06 tháng m�t l�n. 

TK l� c/ t(c sC -�=c �,i h�i -6ng C/ -ông quy+t -�nh d8a trên c5 s* -? xu't c:a H�i -6ng 

Qu0n tr�, v9i c.n c( là k+t qu0 ho,t -�ng kinh doanh c:a n.m ho,t -�ng và ph�5ng án ho,t 

-�ng kinh doanh c:a các n.m t9i. 

 

Ch5 tiêu 2008 2009 

TK l� c/ t(c - 155 % 

10. Tình hình ho�t �2ng tài chính  

10.1. Các ch5 tiêu c� b�n  

 Trích kh�u hao TSC�:  

Kh'u hao TSC� -�=c th8c hi�n theo ph�5ng pháp -�Bng thZng, tK l� kh'u hao phù h=p v9i 

Quy+t -�nh s) 206/2003/Q�-BTC ngày 12 tháng 12 n.m 2003 c:a B� Tài chính.  

Lo�i tài s�n Th8i gian h3u d�ng 

B't -�ng s0n -�u t� 48 n.m 

Ph�5ng ti�n v�n t0i 8 n.m 
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Ph�n m?m máy tính 3 n.m 

Tài s0n khác 5 -10 n.m 

(Ngu�n: Công ty C� ph	n �	u t
 và Th
�ng m�i PFV) 

 M�c l��ng bình quân 

Thu nh�p bình quân hàng tháng c:a ng�Bi lao -�ng trong Công ty n.m 2009 là 5.820.000 

-6ng/ng�Bi/tháng. 

^ M(c cao nh't : 28.190.000 -6ng/ng�Bi/tháng  

^ M(c th'p nh't :   1.702.000 -6ng/ng�Bi/tháng 

 Thanh toán các kho�n n� ��n h�n 

Trong quá trình ho,t -�ng kinh doanh, PFV JSC không phát sinh các kho0n n= -+n h,n 

không thanh toán -�=c.  

 Các kho�n ph�i n2p theo lu*t �"nh:  

�   Thu� Giá tr" gia t!ng (GTGT): �)i v9i ho,t -�ng cho thuê c.n h�, v.n phòng, nhà *, 

máy móc thi+t b� công trình … áp dFng thu+ su't 10%. 

�   Thu� Thu nh*p doanh nghi�p (TNDN): K< t2 n.m 2009, Công ty áp dFng m(c thu+ 

su't theo thu+ TNDN là 25% trên l=i nhu�n ch�u thu+. Trong n.m 2009, Công ty -�=c 

h�*ng m(c �u -ãi 30% v? thu+ TNDN áp dFng cho các Doanh nghi�p nh; và v2a. 

�   Các lo�i thu� khác: Ngoài ra, các lo,i thu+, phí khác Công ty th8c hi�n kê khai và n�p 

cho c5 quan thu+ theo -úng quy -�nh hi�n hành c:a Nhà n�9c. 

 Trích l*p các quG 

Công ty th8c hi�n vi�c trích l�p các quD theo quy -�nh t,i �i?u l� t/ ch(c và ho,t -�ng c:a 
Công ty và  pháp lu�t hi�n hành. TK l� các quD trên -�=c H�i -6ng Qu0n tr� quy+t -�nh t2ng 
n.m và trình �,i h�i -6ng C/ -ông th�Bng niên phê duy�t.  

N.m 2008 và 2009, Công ty ch�a th8c hi�n trích l�p các quD. 

 T�ng d� n� vay ngân hàng và các t� ch�c tín d�ng khác:   

T,i thBi -i<m 31/12/2009, tình hình n= vay c:a Công ty nh� sau: 

- Vay và n= ng4n h,n:  142.288.185.273 -6ng, trong -ó n= quá h,n là 0 -6ng. 

- Vay và n= dài h,n:   450.000.000.000 -6ng, trong -ó n= quá h,n là 0 -6ng  

 Tình hình công n� hi�n nay  

��n v�: �ng 

Các ch5 tiêu 2008 2009 
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Các ch5 tiêu 2008 2009 

1. Các kho�n ph�i thu 78.315.993.300 445.622.489.815 

Ph0i thu các bên có liên quan 26.971.470.710 156.746.104.662 

Ph0i thu c:a khách hàng 0 274.567.716.541 

Tr0 tr�9c cho ng�Bi bán 51.344.522.590 8.049.082.633 

Ph0i thu khác 0 6.259.858.979 

2. Các kho�n ph�i tr� 278.783.373.508 1.974.532.668.352 

2.1. N� ng1n h�n 36.406.510.008 1.511.844.856.149 

Vay và n= ng4n h,n 0 142.288.185.273 

Ph0i tr0 cho ng�Bi bán 9.987.812.253 73.239.224.207 

Ng�Bi mua tr0 ti?n tr�9c 0 0 

Chi phí ph0i tr0 12.947.045.333 52.390.736.474 

Ph0i tr0 các bên có liên quan  1.877.296.960 930.320.931.000* 

Thu+ và các kho0n ph0i n�p cho Nhà 
n�9c 3.449.226.231 311.557.858.204 

Ph0i tr0 công nhân viên 145.129.231 174.093.083 

Các kho0n ph0i tr0, ph0i n�p khác 8.000.000.000 1.873.827.908 

2.2. N� dài h�n 242.376.863.500 462.687.812.203** 

 (Ngu�n: Báo cáo tài chính ki�m toán n�m 2008, 2009 c�a Công ty) 

Ghi chú: 

 (*) Ch� tiêu “Ph�i tr� cho các bên liên quan” có 930 t� �ng ch�n là ti�n c� t�c ch
a 

thanh toán cho các c� ông t�i th�i i�m 31/12/2009. 

(**) Ch� tiêu n� dài h�n bao g�m 450 t� phát hành trái phi�u và 12.6 t� ph�i tr� �t c�c 

khách TTTM. 

10.2.  Các ch5 tiêu tài chính ch( y�u 

Các ch5 tiêu ��n v" 2008 2009 

1. Ch5 tiêu v) kh� n!ng thanh toán      

Kh0 n.ng thanh toán n= ng4n h,n: TSL�/N= ng4n 
h,n 

L�n 11,94 0,83 

Kh0 n.ng thanh toán nhanh:   
L�n 11,94 0,83 

TSL� - Hàng t6n kho 
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Các ch5 tiêu ��n v" 2008 2009 
        N= ng4n h,n 

2. Ch5 tiêu v) c� c�u v�n     

H� s) N= ph0i tr0/T/ng tài s0n L�n 0,31 0,74 

H� s) N= ph0i tr0/ Ngu6n v)n ch: s* h1u L�n 0,45 2,92 

3. Ch5 tiêu v) n!ng l:c ho�t �2ng     

Vòng quay hàng t6n kho:    
n/a 

 

 
n/a 

�

Giá v)n hàng bán Vòng 

Hàng t6n kho bình quân  

Doanh thu thu�n/T/ng tài s0n L�n n/a� 0,64�

4. Ch5 tiêu v) kh� n!ng sinh l8i     

TK su't L=i nhu�n sau thu+/Doanh thu thu�n % n/a� 59�

TK su't L=i nhu�n sau thu+/V)n ch: s* h1u % 2,42 148 

TK su't L=i nhu�n sau thu+/T/ng tài s0n % 1,70 38 

TK su't L=i nhu�n t2 H�KD/Doanh thu thu�n % n/a� 72�

 (Ngu�n: Theo s� li�u tài chính c�a Công ty) 

Ghi chú: Do các d� án b�t �ng s�n c�a công ty ang trong giai o�n xây d�ng ch
a i vào 

khai thác nên trong n�m 2007, 2008 công ty ch
a thu 
�c doanh thu t� ho�t �ng kinh doanh, 

do ó các ch� tiêu tài chính liên quan �n doanh thu thu	n 
�c � tr�ng. 

11. H2i � ng qu�n tr", Ban T�ng giám ��c, Ban ki#m soát, K� toán tr�9ng 

11.1   H2i � ng qu�n tr"  

1. Bà Mai H��ng N2i – Ch( t"ch H2i � ng Qu�n tr" 

 Gi i tính: N1 

 N�m sinh: 13/10/1969 

 N�i sinh: Hà N�i 

 CMND: 011480352, ngày c'p 03/7/2002, n5i c'p: TP.Hà N�i 

 Qu�c t�ch: Vi�t Nam 

 Dân t�c: Kinh 

 ��a ch� th
�ng trú: Phòng 207-208 D5 Trung T8, ph�Bng Trung T8, �)ng  

�a, Hà N�i 

 Trình � v�n hoá: 12/12 
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 Trình � chuyên môn: CQ nhân kinh t+ 

 Quá trình công tác:  

 + T2 1991 - 1996: K+ toán viên, S* B�u -i�n, Hà N�i.   

 + T2 1996 - 1998: Phó Phòng Thanh toán c�9c phí – TT D�ch vF Khách hàng 

B�u -i�n Hà N�i. 

 + T2 1998 - 2003: Tr�*ng Phòng Thanh toán c�9c phí – TT D�ch vF Khách 

hàng B�u -i�n Hà N�i. 

 + T2 2003 - 02/2006: Phó Giám -)c TT D�ch vF Khách hàng B�u -i�n Hà N�i.   

 + T2 03/2006 - nay: T/ng Giám -)c Công ty C/ ph�n Vincom 

 + T2 07/2008 – nay:                              Ch: t�ch H�i -6ng qu0n tr� Công ty C/ ph�n ��u t� và 

Th�5ng m,i PFV 

 Ch�c v! hi�n nay: Ch: t�ch H�QT Công ty C/ ph�n ��u t� và Th�5ng m,i 

PFV 

T/ng Giám -)c Công ty C/ ph�n Vincom 

Thành viên H�i -6ng qu0n tr� Công ty C/ ph�n Vincom 

 Hành vi vi ph�m pháp lu�t: Không 

 S� c� phi�u n"m gi# (�n 20/05/2010): 44.646.000 c/ phi+u   

 Trong -ó: 

           + S* h1u cá nhân:      0 c/ phi+u 

           + �,i di�n s* h1u:      44.646.000 c/ phi+u   

   Quy�n l�i m$u thu$n v i l�i ích Công ty: Không 

  S� l
�ng c� phi�u c�a nh#ng ng
�i liên quan (�n 20/05/2010): Không 

Các kho�n n� �i v i công ty t�i ngày 20/05/2010: Không   

2. Bà Nguy�n Di�u Linh – Thành viên H2i � ng Qu�n tr" 

 Gi i tính: N1 

 N�m sinh: 14/05/1974 

 N�i sinh: Hà N�i 

 CMND: 011855072, ngày c'p 13/08/2007, n5i c'p: TP Hà N�i 

 Qu�c t�ch: Vi�t Nam 
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 Dân t�c: Kinh 

 ��a ch� th
�ng trú: 14, ngõ 55 Lê �,i Hành, Qu�n Hai Bà Tr�ng, Hà N�i. 

 Trình � v�n hoá: 12/12 

 Trình � chuyên môn: CQ nhân s� ph,m Ngo,i ng1; Th,c sD Lu�t kinh doanh 

qu)c t+ t,i Pháp 

 Quá trình công tác:  

 + T2 03/1996 - 06/1999: Chuyên viên pháp lý V.n phòng Lu�t Ngo Miguérès and 

Partners, Hà N�i.   

 + T2 1999 - 01/2005: C�ng s8 Hãng Lu�t Gide Loyrette Nouel, Hà N�i. 

 + T2 01/2005 - nay: Phó T/ng Giám -)c Công ty C/ ph�n Vincom 

 + T2 04/2007 - nay Phó T/ng Giám -)c Công ty C/ ph�n ��u t� và Th�5ng 

m,i PFV 

 Ch�c v! hi�n nay:  Thành viên H�i -6ng qu0n tr�, Phó T/ng Giám -)c 

 Công ty C/ ph�n Vincom 

Thành viên H�QT, Phó T/ng Giám -)c Công ty c/ ph�n 

��u t� và Th�5ng m,i PFV 

 Hành vi vi ph�m pháp lu�t: Không 

S� c� phi�u n"m gi# (�n 20/05/2010): 0 c/ phi+u 

           Trong -ó: 

             + S* h1u cá nhân:             0 c/ phi+u 

             + �,i di�n s* h1u:           0 c/ phi+u 

   Quy�n l�i m$u thu$n v i l�i ích Công ty: Không 

   S� l
�ng c� phi�u c�a nh#ng ng
�i liên quan (�n 20/05/2010): Không 

Các kho�n n� �i v i công ty t�i ngày 20/05/2010: Không 

3. Bà Võ Th" Ph��ng Th�o – Thành viên H2i � ng Qu�n tr" 

 Gi i tính: N1 

 N�m sinh: 14/08/1970 

 N�i sinh: Hà N�i 

 H� chi�u: N1127251, c'p ngày 04/10/2007 t,i �,i s( quán Vi�t nam 
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t,i Ucraina 

 Qu�c t�ch: Vi�t Nam 

 Dân t�c: Kinh 

 ��a ch� th
�ng trú: T/ 21, Trung Hòa, C�u Gi'y, Hà n�i 

 Trình � v�n hoá: 12/12 

 Trình � chuyên môn: CQ nhân phiên d�ch ti+ng Nga 

 Quá trình công tác:  

 + T2 1992-1993: Th� ký, Vi�n Tin h@c, Vi�n Khoa h@c Vi�t nam   

 + T2 1993-1994: � nhà sinh con 

 + T2 1994 – 02/2010: Công ty TNHH Technocom 

 + T2 07/2008 – nay:                              Thành viên H�i -6ng qu0n tr� Công ty C/ ph�n ��u t� và 

Th�5ng m,i PFV 

 + T2 03/2010 – nay:   Phó Giám -)c �i?u hành phF trách Hành chính T/ng h=p 

Công ty CP Phát tri<n và D�ch vF Vincharm 

 Ch�c v! hi�n nay: Phó Giám -)c �i?u hành phF trách Hành chính T/ng h=p 

Công ty CP Phát tri<n và D�ch vF Vincharm  

Thành viên H�QT Công ty C/ ph�n ��u t� và Th�5ng m,i 

PFV 

 Hành vi vi ph�m pháp lu�t: Không 

  S� c� phi�u n"m gi# (�n 20/05/2010): 600.000 c/ phi+u 

           Trong -ó: 

             + S* h1u cá nhân:             600.000 c/ phi+u 

             + �,i di�n s* h1u:           0 c/ phi+u 

Quy�n l�i m$u thu$n v i l�i ích Công ty: Không 

S� l
�ng c� phi�u c�a nh#ng ng
�i liên quan (�n 20/05/2010): Không 

Các kho�n n� �i v i công ty t�i ngày 20/05/2010: Không 

11.2 Các thành viên Ban T�ng Giám ��c  

1.  Ông Ph�m V!n Kh��ng – T�ng Giám ��c 

 Gi i tính: Nam 
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 N�m sinh: 21/06/1959 

 N�i sinh: Hà N�i 

 H� chi�u: 011539578, ngày c'p 05/07/2001, n5i c'p: TP  Hà N�i 

 Qu�c t�ch: Vi�t Nam 

 Dân t�c: Kinh 

 ��a ch� th
�ng trú: 69 Phùng H�ng, Hoàn Ki+m, Hà N�i 

 Trình � v�n hoá: 12/12 

 Trình � chuyên môn: KD s� xây d8ng 

 Quá trình công tác:  

 + T2 1996 - 2003: Giám -)c Xí nghi�p xây d8ng kinh doanh thi+t b� công 

ngh� CTN – B� Xây d8ng.   

 + N.m 2003: Tr�*ng Ban Qu0n lý -�u t� xây d8ng Vincom. 

 

 + N.m 2006 - nay:                      T/ng Giám -)c Công ty C/ ph�n ��u t� và Th�5ng m,i 

PFV ; 

Ch: t�ch H�i -6ng qu0n tr� Công ty CP T� v'n và Qu0n lý 

xây d8ng Vincom (nay là Công ty CP PCM) 

 Ch�c v! hi�n nay:  T/ng Giám -)c Công ty C/ ph�n ��u t� và Th�5ng m

PFV 

 Thành viên H�i -6ng qu0n tr� Công ty C/ ph�n Vincom 

Phó T/ng Giám -)c Công ty C/ ph�n Vincom 

 Hành vi vi ph�m pháp lu�t: Không 

S� c� phi�u n"m gi# (�n 20/05/2010): 0 c/ phi+u 

            Trong -ó: 

             + S* h1u cá nhân:      0 c/ phi+u 

             + �,i di�n s* h1u:      0 c/ phi+u 

   Quy�n l�i m$u thu$n v i l�i ích Công ty: Không 

   S� l
�ng c� phi�u c�a nh#ng ng
�i liên quan (�n 20/05/2010):  

+ V= Ph,m Th� Tuy+t Mai: s* h1u 50 c/ phi+u 

Các kho�n n� �i v i công ty t�i ngày 20/05/2010:  Không 
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2. Bà Nguy�n Di�u Linh – Phó T�ng Giám ��c (xem ph�n H2i � ng Qu�n tr") 

3. Bà Hoàng B�ch D��ng – Phó T�ng Giám ��c 

 Gi i tính: N1 

 N�m sinh: 31/3/1961 

 N�i sinh: Hà N�i 

 H� chi�u: 023967178 C'p t,i TP. HCM, Ngày: 15/01/2002 

 Qu�c t�ch: Vi�t Nam 

 Dân t�c: Kinh 

 ��a ch� th
�ng trú: 220/4 NguyIn Tr@ng Tuy<n, P. 8, Q. Phú Nhu�n 

 Trình � v�n hoá: 12/12 

 Trình � chuyên môn: KD s� hoá 

 Quá trình công tác:  

 + 1983-1994 KD s� hoá, Vi�n hoá, Vi�n khoa h@c Vi�t Nam 

 + 1994-2002 Tr�*ng phòng TB khoa h@c, Cty Schmidt Vietnam 

 + 2002-2/2007 Tr�*ng �,i di�n, VPDD Schmidt BioMedTech t,i TP 

HCM 

 + 02-12/2007 Giám -)c CN Cty C/ ph�n Vincom t,i TP. HCM  

 + 12/2007-Nay Phó T/ng Giám -)c Công ty C/ ph�n Vincom, Giám -)c 

CN Cty C/ ph�n Vincom t,i TP. HCM 

 + 7/2008 – Nay Phó T/ng Giám -)c Công ty C/ ph�n ��u t� và Th�5ng 

m,i PFV 

 Ch�c v! hi�n nay:  Phó T/ng Giám -)c Công ty C/ ph�n ��u t� và

Th�5ng m,i PFV 

Phó T/ng Giám -)c Công ty C/ ph�n Vincom 

 Giám -)c CN Công ty C/ ph�n Vincom t,i TP. HCM 

 Hành vi vi ph�m pháp lu�t: Không 

S� c� phi�u n"m gi# (�n 20/05/2010):  0 c/ phi+u 

            Trong -ó: 

             + S* h1u cá nhân:       0 c/ phi+u 
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             + �,i di�n s* h1u:      0 c/ phi+u 

   Quy�n l�i m$u thu$n v i l�i ích Công ty: Không 

S� l
�ng c� phi�u c�a nh#ng ng
�i liên quan (�n 20/05/2010): Không 

Các kho�n n� �i v i công ty t�i ngày 20/05/2010:  Không 

11.3  Ban ki#m soát 

1. Ông �inh Ng�c Lân – Tr�9ng Ban Ki#m soát 

 Gi i tính: Nam 

 N�m sinh: 19/11/1975 

 N�i sinh: Hà N�i 

 H� chi�u: 011733755 

 Qu�c t�ch: Vi�t Nam 

 Dân t�c: Kinh 

 ��a ch� th
�ng trú: 32 Ngõ ch= Khâm Thiên- �)ng �a- Hà N�i. 

 Trình � v�n hoá: 12/12 

 Trình � chuyên môn: CQ nhân kinh t+- Tr�Bng �H Th�5ng M,i Hà N�i 

 Quá trình công tác:  

 + T2 9/1996 - 11/ 2007 : Ki<m toán viên-Ki<m toán Nhà n�9c 

 + T2 12/2007- 05/2008  Phó tr�*ng Phòng Ki<m toán DNNN- KTNN Khu v8c I 

 + T2 5/2008- -+n nay  Tr�*ng phòng Ki<m toán n�i b� Công ty CP Vincom 

 Ch�c v! hi�n nay: Tr�*ng Ban Ki<m soát Công ty C/ ph�n ��u t� và Th�5ng 

m,i PFV 

Thành viên Ban ki<m soát Công ty C/ ph�n Vincom 

 Hành vi vi ph�m pháp lu�t: Không 

S� c� phi�u n"m gi# (�n 20/05/2010): 50 c/ phi+u 

            Trong -ó: 

             + S* h1u cá nhân:      50 c/ phi+u 

             + �,i di�n s* h1u:      0 c/ phi+u 

   Quy�n l�i m$u thu$n v i l�i ích Công ty: Không 

   S� l
�ng c� phi�u c�a nh#ng ng
�i liên quan (�n 20/05/2010): Không 
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Các kho�n n� �i v i công ty t�i ngày 20/05/2010: Không  

2. Bà Tr�n Thanh Mai – Thành viên Ban Ki#m soát 

 Gi i tính: N1 

 N�m sinh: 09/11/1969 

 N�i sinh: Hà N�i 

 H� chi�u/CMT 011744653 do CAHN c'p ngày 26/02/2007  

 Qu�c t�ch: Vi�t Nam 

 Dân t�c: Kinh 

 ��a ch� th
�ng trú: 18 Ngõ 285 ��i C'n, Ba �ình, Hà n�i 

 Trình � v�n hoá: 12/12 

 Trình � chuyên môn: CQ nhân kinh t+/Thành viên Hi�p h�i K+ toán Công ch(ng 

Anh ACCA 

 Quá trình công tác:  

 + 10/1991 – 11/1996 Ki<m toán viên cao c'p Công ty Ernst & Young Vietnam 

 + 12/1996 – 11/2005 

+ 12/2005 -  11/2009 

+ 12/2009 –  -+n nay 

Giám -)c tài chính Công ty TNHH Shell Gas H0i Phòng  

K+ toán tr�*ng Công ty TNHH Nortel Vi�t nam 

Tr�*ng phòng Qu0n lý K+ toán Công ty CP T�p -oàn ��u 

t� Vi�t Nam 

 Ch�c v! hi�n nay: Thành viên Ban Ki<m soát Công ty C/ ph�n ��u t� và 

Th�5ng m,i PFV 

 Hành vi vi ph�m pháp lu�t: Không 

S� c� phi�u n"m gi# (�n 20/05/2010): 50 c/ phi+u 

            Trong -ó: 

             + S* h1u cá nhân:      50 c/ phi+u 

             + �,i di�n s* h1u:      0 c/ phi+u 

            Quy�n l�i m$u thu$n v i l�i ích Công ty: Không 

S� l
�ng c� phi�u c�a nh#ng ng
�i liên quan (�n 20/05/2010): Không 

Các kho�n n� �i v i công ty t�i ngày 20/05/2010:  Không 

3. Bà �oàn Th" Bích Ng�c – Thành viên Ban Ki#m soát 



                                                                                     
                                          B�N CÔNG B� THÔNG TIN 

�

CÔNG TY C� PH�N ��U T� VÀ TH��NG M�I PFV� � ���

�

 Gi i tính: N1 

 N�m sinh: 05/10/1977 

 N�i sinh: H�ng Yên 

 H� chi�u: 011869826 C'p t,i Hà N�i, ngày 25/08/2009  

 Qu�c t�ch: Vi�t Nam 

 Dân t�c: Kinh 

 ��a ch� th
�ng trú: Phòng 8 dãy T3 t�p th< B� y t+, ngõ 135 Núi Trúc, Ba 

�ình, Hà N�i 

 Trình � v�n hoá: 12/12 

 Trình � chuyên môn: CQ nhân kinh t+ 

 Quá trình công tác:  

 + 7/1999-12/2000 Nhân viên kinh doanh Công ty D�=c ph7m Hàng Châu 

 + 1/2001-10/2004 K+ toán Công ty D�=c ph7m Hàng Châu 

 + 11/2004-nay K+ toán Công ty CP Vincom 

 Ch�c v! hi�n nay: Thành viên ban ki<m soát Công ty CP ��u t� và Th�5ng 

m,i PFV 

 Hành vi vi ph�m pháp lu�t: Không 

S� c� phi�u n"m gi# (�n 20/05/2010): 50 c/ phi+u 

            Trong -ó: 

             + S* h1u cá nhân:      50 c/ phi+u 

             + �,i di�n s* h1u:      0 c/ phi+u 

   Quy�n l�i m$u thu$n v i l�i ích Công ty: Không 

   S� l
�ng c� phi�u c�a nh#ng ng
�i liên quan (�n 20/05/2010): Không 

Các kho�n n� �i v i công ty t�i ngày 20/05/2010: Không.  

11.4 Bà Lê Th" H�i Y�n - K� toán tr�9ng 

 Gi i tính: N1 

 N�m sinh: 20/12/1981 

 N�i sinh: Hà N�i 
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 CTM s�: 012175791 C'p t,i Hà N�i, Ngày: 11/08/2003 

 Qu�c t�ch: Vi�t Nam 

 Dân t�c: Kinh 

 ��a ch� th
�ng trú: S) 03 NguyIn V.n TrJi, Ph�Bng Ph�5ng Li�t, Qu�n Thanh 

Xuân, HN 

 Trình � v�n hoá: Sau �,i h@c 

 Trình � chuyên môn: Th,c sD K+ toán 

 Quá trình công tác:  

 + 01/2003-04/2006 K+ toán công ty TNHH C5 Kim Khí S5n Hà 

 + 4/2006-01/2008 K+ toán công ty TNHH Tháp trung tâm Hà N�i  

 + 1/2008-6/2009 K+ toán tr�*ng Công ty TNHH Phát tri<n H6 Tây 

 + 6/2009 -> nay K+ toán tr�*ng Công ty CP ��u t� và Th�5ng m,i PFV 

 Ch�c v! hi�n nay:  K+ toán tr�*ng Công ty CP ��u t� và Th�5ng m,i PFV 

 Hành vi vi ph�m pháp lu�t: Không 

 S� c� phi�u n"m gi# (�n 20/05/2010): 50 c/ phi+u 

            Trong -ó: 

             + S* h1u cá nhân:      50 c/ phi+u 

             + �,i di�n s* h1u:      0 c/ phi+u 

   Quy�n l�i m$u thu$n v i l�i ích Công ty: Không 

   S� l
�ng c� phi�u c�a nh#ng ng
�i liên quan (�n 20/05/2010): Không 

Các kho�n n� �i v i công ty t�i ngày 20/05/2010: Không 

 
12. Danh sách tài s�n Công ty (tính ��n 31/12/2009) 

��n v�: �ng 

STT Tên tài s�n Nguyên giá Giá tr" hao 
mòn Giá tr" còn l�i 

1 B't -�ng s0n -�u t� 301.570.197.583 (2.766.991.226) 298.803.206.357 

2 Máy móc, thi+t b�  1.574.808.182 (288.297.995) 1.286.510.187 

3 Thi+t b� qu0n lý  441.099.465 (137.153.762) 303.945.703 

4 Ph�n m?m qu0n lý  42.085.000 (19.87 3.476) 22.211.524 

T�NG C�NG 303.628.190.230 (3.212.316.460) 300.415.873.770 
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(Ngu�n: Công ty C� ph	n �	u t
 và Th
�ng m�i PFV) 

Danh m�c ��t �ai công ty �ang s; d�ng 

STT �"a �i#m Di�n tích 
(m2) 

Th8i 
gian H;D
I�BC 

Th8i 
gian b1t 
��u H;D
I�BC 

M�c �ích s; 
d�ng 

1 

Khu HH1 s) 114 Mai 
H4c �+, ph�Bng Lê �,i 
Hành, qu�n Hai Bà 
Tr�ng, Hà n�i 

1.556 Thuê 50 
n.m 01/03/07 

Xây d8ng 
t�ng h�m và 
l)i -i chung 

2 

Khu HH1 s) 114 Mai 
H4c �+, ph�Bng Lê �,i 
Hành, qu�n Hai Bà 
Tr�ng, Hà n�i 

2.053 SQ dFng  
lâu dài 01/03/07 

Xây d8ng 
trung tâm 
th�5ng m,i và 
c.n h� cao 
c'p cho thuê 

T�NG C�NG 3.609    

(Ngu�n: Công ty C� ph	n �	u t
 và Th
�ng m�i PFV) 

13. K� ho�ch s�n xu�t kinh doanh trong n!m ti�p theo, các d: án Công ty �ang th:c hi�n  

��n v�: nghìn �ng 

Ch5 tiêu 

N!m 2010 N!m 2011 

Giá tr� 

% t.ng/ 
(gi0m) so 
v9i n.m 

2009 

Giá tr� % t.ng/ 
(gi0m) so 
v9i n.m 

2010 

V)n -i?u l� 600.000.000.000 0 600.000.000.000 0 

Doanh thu thu�n 98.764.257 (1.613) 108.640.683 10 

L=i nhu�n sau thu+ 41.885.818 (2.295) 46.074.400 10 

T� l� l=i nhu�n sau 
thu+/Doanh thu thu�n 

42.41% (39.85) 42.41 % - 

T� l� l=i nhu�n sau 
thu+/V)n ch: s* h1u 

6.19% (22.95) 6.41 % 3.46 

C/ t(c Theo quy+t -�nh c:a �,i h�i -6ng c/ -ông 

 (Ngu�n: K� ho�ch s�n xu�t kinh doanh, l�i nhu�n và c� t�c c�a Công ty) 

 

K+ ho,ch kinh doanh c:a công ty -�=c xây d8ng trên các c.n c( sau: 

+ Tòa nhà Vincom Park Place: -ã hoàn thành và -�a vào khai thác t2 tháng 8 n.m 2009 khu 

trung tâm th�5ng m,i có di�n tích kho0ng 14.000
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bàn giao cho khách hàng khu c.n h� cao c'p có di�n tích 31.852 m2 (khách hàng -ã -.ng ký 

mua 100%). 

+ K+ ho,ch chi phí c:a công ty -�=c xây d8ng d8a trên h� th)ng qu0n lý chi phí hi�n t,i c:a 

Công ty CP Vincom (công ty mR) b0o -0m sQ dFng chi phí hi�u qu0 và ti+t ki�m. 

 + S* dH doanh thu và l=i nhu�n n.m 2010 tFt gi0m m,nh so v9i n.m 2009 là do ph�n c.n h� 

c:a PFV -ã -�=c bán h+t và ghi nh�n doanh thu trong n.m 2009. N.m 2010 doanh thu ch: 

y+u là t2 ho,t -�ng cho thuê TTTM, t�ng h�m -�u xe. Ngoài ra, trong n.m 2010 và 2011 

công ty cEng sC có thêm ngu6n doanh thu và l=i nhu�n t2 các d8 án mà công ty -ang -�u t� 

(Ví dF: d8 án Vinpearl H�i An công ty -ang s* h1u 24% sC b4t -�u có doanh thu t2 n.m 

2010, d8 án B�S H0i Phòng công ty s* h1u 41% v)n cEng sC có doanh thu trong n.m 

2011). 

Các d: án Công ty �ang th:c hi�n:  

 D: án: Trung tâm Th��ng m�i và C!n h2 cao c�p t�i 114 Mai H1c ��, Ph�8ng Lê 
��i Hành, Qu*n Hai Bà Tr�ng, Hà N2i (tòa nhà Vincom Park Place) 

� ��a -i<m: Khu -'t HH1, s) 114 Mai H4c �+, Ph�Bng Lê �,i Hành, Qu�n Hai Bà Tr�ng, 

Hà N�i. Bao b@c b*i -�Bng Bùi Th� Xuân kéo dài, -�Bng �oàn Tr�n Nghi�p và 1 -�Bng 

n�i b� (nGm sát c,nh Tòa tháp -ôi Vincom City Towers c:a Công ty CP Vincom) 

� T/ng chi phí -�u t� sau thu+ :  795.483 tri�u VND 

� Di�n tích khu -'t:                           3.609 m2 

� Di�n tích xây d8ng:           58.252 m2 

� C.n h� cao c'p:                31.852 m2     

� Trung tâm Th�5ng m,i:    13.832 m2  

� T�ng h�m (03 t�ng):                  10.802 m2 

� T�ng kD thu�t (01 t�ng):                     1.772 m2  

� T/ng s) t�ng cao: 25 t�ng và 3 t�ng h�m 

� Tháng 8/2009 D8 án -ã -�=c -�a vào khai thác. 

V9i t/ng di�n tích sQ dFng g�n 60.000 m2, D8 án Trung tâm th�5ng m,i và C.n h� cao c'p 

-�=c thi+t k+ và xây d8ng cao 25 t�ng và 3 t�ng h�m, -�=c thi+t k+ liên thông v9i Tòa tháp 

-ôi Vincom City Towers hi�n t,i c:a Công ty CP Vincom, t,o thành qu�n th< các tháp 

Vincom và tr* thành m�t khu trung tâm th�5ng m,i, v.n phòng, c.n h� sang tr@ng và hi�n 

-,i nh't t,i Th: -ô Hà N�i. 
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Vincom Park Place bao g6m 200 c.n h� cao c'p và penthouse sang tr@ng nGm trên 18 t�ng, 

v9i 2 t�ng h�m -J xe, tr�Bng m>u giáo qu)c t+ uy tín, b< b5i n�9c nóng, Trung tâm Gym và 

Spa ch.m sóc s4c -Rp và s(c kh;e.  

Khu th�5ng m,i và d�ch vF Vincom Galleries nGm trên 7 t�ng -+ c:a Vincom Park Place, 

-�=c khai thác t2 tháng 8/2009. Hi�u su't khai thác -+n nay -ã -,t 100%. Nh1ng cQa hi�u 

sang tr@ng t,i Vincom Galleries sC góp ph�n t,o nên khu t/ h=p hoàn h0o, t,i -�a ch� lý 

t�*ng này -em l,i hi�u qu0 ho,t -�ng /n -�nh cho công ty. 

Toàn b� di�n tích khu c.n h� cEng -ã -�=c bán h+t t,i thBi -i<m 31/12/2009. 

 D: án: Khu du l"ch sinh thái Vinpearl H2i An t�i kh�i Ph�7c H�i, ph�8ng C;a ��i, 
thành ph� H2i An, Qu�ng Nam. 

� ��a -i<m:  Kh)i Ph�9c H0i, ph�Bng CQa �,i, thành ph) H�i An, cách 30 km t2 sân bay 

qu)c t+ �à Nqng v? phía Nam. V� trí -�a lý khu -'t nh� sau: Phía �ông B4c giáp Bi<n 

�ông, phía �ông Nam giáp -�Bng Âu C5, phía Nam giáp m;m cát cQa sông Thu B6n, 

phía Tây B4c giáp khu c0nh quan du l�ch bi<n H�i An. 

� Ch: -�u t� d8 án: Công ty C/ ph�n ��u t� Du l�ch Vinpearl H�i An (Công ty PFV tham 

gia góp v)n và n4m gi1 24% v)n -i?u l� c:a Công ty CP �T Du l�ch Vinpearl H�i An) 

THÔNG TIN CO B!N V% D� ÁN  

� ��a -i<m th8c hi�n d8 án: D8 án -�=c -�u t� xây d8ng t,i kh)i Ph�9c H0i, ph�Bng CQa 

�,i, thành ph) H�i An, t�nh Qu0ng Nam (cách sân bay qu)c t+ �à Nqng kho0ng 30 km 

v? phía Nam).  

Ngày 12/11/2009, UBND t�nh Qu0ng Nam -ã ra Quy+t -�nh s) 3863/Q�-UBND cho 

phép chuy<n mFc -ích sQ dFng 28.338 m2 -'t sang -< kinh doanh b't -�ng s0n (xây 

d8ng bi�t th8 -< bán, cho thuê và kinh doanh d�ch vF du l�ch) t,i khu du l�ch sinh thái 

Vinpearl H�i An. 

� MFc tiêu và Quy mô d8 án: Nh� v�y, hi�n nay mFc tiêu c:a d8 án -ã -�=c thay -/i, d8 

án không ch� là -�u t� xây d8ng và kinh doanh khách s,n mà còn -�u t� xây d8ng bi�t 

th8 -< bán, cho thuê và k+t h=p kinh doanh d�ch vF du l�ch . 

- T/ng di�n tích -'t d8 án là: 70.277 m2, trong -ó:  

• ��u t� xây d8ng và kinh doanh khu khách s,n g6m 147 phòng theo tiêu chu7n 5 sao 

và h, t�ng kD thu�t chung cho d8 án trên di�n tích 41.939 m2 -'t. 

• ��u t� xây d8ng khu bi�t th8 g6m 26 c.n -< bán, cho thuê và k+t h=p v9i kinh doanh 

d�ch vF du l�ch trên di�n tích 28.338 m2 -'t, g6m: 

o Lo,i 5 phòng ng:, di�n tích sàn 482m2/c.n:         03 c.n 
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o Lo,i 4 phòng ng:, di�n tích sàn 456m2/c.n:         05 c.n 

o Lo,i 3 phòng ng:, di�n tích sàn 387m2/c.n:         18 c.n 

- T/ng v)n -�u t� d8 ki+n: 578,2 tK -6ng. 

TIrN �� TRIsN KHAI D� ÁN 

- �)i v9i khu khách s,n 05 sao và h, t�ng kD thu�t d�ch vF: Kh*i công xây d8ng t2 tháng 

10/2008. ThBi gian xây d8ng và l4p -3t thi+t b� t2 tháng 10/2008 -+n tháng 06/2011. 

- �)i v9i khu bi�t th8: ThBi gian xây d8ng và hoàn thi�n: t2 tháng 03/2010 -+n tháng 

06/2011.  

- D8 án ho,t -�ng thQ nghi�m t2 tháng 7/2011 -+n tháng 8/2011 và chính th(c ho,t -�ng 

t2 tháng 9/2011. 

 D: án: T� h�p Trung tâm th��ng m�i, v!n phòng và c!n h2 cao c�p t�i S� 4 Lê 

Thánh Tông – Qu*n Ngô Quy)n – H�i Phòng. 

� ��a -i<m:  Khu -'t có di�n tích 9.125 m2 t,i s) 4 Lê Thánh Tông – qu�n Ngô Quy?n – 

H0i Phòng.   

        *   V� trí khu �t nh
 sau: 

� Phía B4c : Ti+p giáp -�Bng Lê Thánh Tông, phía -)i di�n là khu v8c c0ng H0i Phòng. 

� Phía Nam : Ti+p giáp khu dân, Khu -'t quân s8. 

� Phía �ông : Ti+p giáp khu kho 5 (Kho V.n ngo,i th�). 

�  Phía �ông B4c : Ti+p giáp Kho rau qu0 - Công ty W/
jX�	
Xu't nh�p kh7u t��
��0
H0i 

Phòng. 
�

� �

�ây là khu v8c trung tâm c:a Thành ph), ti+p giáp v9i các tuy+n giao c4t chính c:a h� th)ng 

giao thông n�i th�. Theo quy ho,ch phát tri<n chung c:a Thành ph), khu v8c này sC tr* thành 

trung tâm hành chính, tài chính ngân hàng và d�ch vF du l�ch, th�5ng m,i c:a H0i Phòng. 
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� Ch: -�u t� d8 án:  Công ty C/ ph�n ���
T� & PXmT
T�<	 B't -�ng s0n H0i Phòng, trong 

-ó Công ty PFV n4m gi1  41% c/ ph�n c:a Công ty C/ ph�n B't -�ng s0n H0i Phòng. 

� T/ng chi phí -�u t� d8 ki+n sau thu+ :  2.033 tK -6ng. 

� Di�n tích xây d8ng:           :    137.465 m2 

� ThBi gian d8 ki+n hoàn thành công trình:  n.m 2011 

V9i l=i th+ -�=c xây d8ng t,i H0i Phòng, m�t trong nh1ng trung tâm kinh t+ th�5ng m,i 

phát tri<n c:a mi?n B4c, -6ng thBi khu -'t xây d8ng l,i có -i?u ki�n giao thông và v� trí 

thu�n l=i,  D8 án -�=c hy v@ng sC t,o ra m�t t/ h=p Trung tâm th�5ng m,i – V.n phòng – 

C.n h� cao c'p hàng -�u t,i H0i Phòng, -áp (ng -�=c nhu c�u v.n phòng làm vi�c – c.n h� 

cho thuê cho các -)i t�=ng là doanh nghi�p trong và ngoài n�9c, các chuyên gia n�9c ngoài 

và các cá nhân có thu nh�p cao. 
�

� �

�

CHJ TIÊU ��N V
 GIÁ TR
 
* T/ng m(c -�u t� tri�u -6ng 1.363.440 
*Doanh thu bình quân tri�u -6ng/n.m 157.226 
* L=i nhu�n bình quân tri�u -6ng/n.m 67.736 
* H� s) hoàn v)n n�i b� ( IRR ) % 36,44% 
* Giá tr� hi�n t,i ròng (NPV) tri�u -6ng 455.377 
* N�p ngân sách hàng n.m  31,706 
 Thu� VAT n�p ngân sách (trung bình) tri�u -6ng/n.m 11.926 
 Thu� thu nh�p doanh nghi�p (trung bình) tri�u -6ng/n.m 24.490 
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� Thông tin thêm: 

Công ty CP -�u t� và phát tri<n B�S H0i Phòng -ã nh�n chuy<n nh�=ng h=p -6ng thuê -'t 

s) 18/2003/H�-T� ký ngày 24/10/2003 gi1a công ty giao nh�n và XNK H0i Phòng và S* 

Tài nguyên và Môi tr�Bng H0i Phòng cùng toàn b� v�t ki+n trúc -�=c xây d8ng trên -'t thuê 

t,i s) 5 ph) Lê Thánh Tông, ph�Bng Máy T5, qu�n Ngô Quy?n, thành ph) H0i Phòng, v9i 

di�n tích -'t thuê là 10.736,64 m2, di�n tích xây d8ng là 5.102,4 m2.  

Cùng v9i khu -'t t,i s) 4 Lê Thánh Tông – qu�n Ngô Quy?n – H0i Phòng (di�n tích 9.125 

m2) ch: -�u t� Công ty C/ ph�n B't -�ng s0n H0i Phòng -ang xin quy ho,ch -i?u ch�nh l,i 

theo h�9ng g�p 2 lô -'t vào thành d8 án  ”T/ h=p Trung tâm th�5ng m,i, v.n phòng và c.n 

h� cao c'p t,i S) 4 Lê Thánh Tông – Qu�n Ngô Quy?n – H0i Phòng”  v9i quy mô l9n và 

hi�u qu0 cao h5n. 

   

14. Thông tin v) nh3ng cam k�t nh�ng ch�a th:c hi�n c(a t� ch�c �!ng ký giao d"ch 

(thông tin v) trái phi�u chuy#n ��i, thông tin v) các h�p � ng thuê s; d�ng ��t…): 

Không có 

�

15. Các thông tin, các tranh ch�p ki�n t�ng liên quan t7i công ty:  

Không có 

V. CHNG KHOÁN �	NG KÝ GIAO D
CH  

1. Lo�i ch�ng khoán:   C� phi�u ph� thông 

2. M�nh giá:    10.000 � ng 

3. T�ng s� ch�ng khoán �KGD: 60.000.000 c� phi�u 

4. Ph��ng pháp tính giá:  

Công ty sQ dFng ph�5ng pháp giá tr� s/ sách -< tính giá c/ ph�n c:a PFV. S) li�u -�=c 

sQ dFng -< tính là s) li�u tài chính t,i thBi -i<m 31/12/2009, cF th< nh� sau: 

 = 676.647.778.148 = 11.277 -6ng 

60.000.000 

V�y, giá tr� s/ sách m�t c/ ph�n c:a PFV là 11.277 -6ng. 

Giá tr� s/ sách 1 CP = 
Ngu6n v)n ch: s* h1u – ngu6n kinh phí và các quD khác 

S) c/ ph�n -ã phát hành – C/ phi+u quD 
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5. Gi7i h�n v) t> l� n1m gi3 ��i v7i ng�8i n�7c ngoài: 

�i?u l� t/ ch(c và ho,t -�ng c:a Công ty không gi9i h,n tK l� n4m gi1 c/ phi+u c:a 

Công ty -)i v9i ng�Bi n�9c ngoài.  

Theo Quy+t -�nh 55/2009/Q�-TTg, có hi�u l8c t2 1/6/2009, qui -�nh v? tK l� tham gia 

c:a bên n�9c ngoài vào th� tr�Bng ch(ng khoán Vi�t Nam thì t/ ch(c, cá nhân n�9c 

ngoài mua, bán ch(ng khoán trên th� tr�Bng ch(ng khoán Vi�t Nam -�=c n4m gi1 t)i -a 

49% t/ng s) c/ phi+u c:a công ty c/ ph�n -,i chúng. 

Hi�n nay, Công ty không có c/ -ông là ng�Bi n�9c ngoài. 

6. Các lo�i thu� có liên quan  

� Thu� thu nh�p cá nhân 

Ngày 21 tháng 11 n.m 2007, Lu�t Thu+ thu nh�p cá nhân -ã -�=c Qu)c h�i thông qua và 

có hi�u l8c t2 ngày 1/1/2009. Theo lu�t Thu+ Thu nh�p cá nhân, thu nh�p t2 -�u t� 

ch(ng khoán c:a nhà -�u t� cá nhân sC b� -ánh thu+. CF th<, thu nh�p t2 c/ t(c c:a nhà 

-�u t� sC b� -ánh thu+ v9i m(c thu+ su't là 5%. Các giao d�ch liên quan t9i chuy<n 

nh�=ng c/ phi+u c:a nhà -�u t� là cá nhân c� trú sC b� -ánh thu+ theo 2 l8a ch@n: ho3c * 

m(c 20% -)i v9i ph�n lãi thu�n thu -�=c t2 chuy<n nh�=ng ho3c 0,1% trên t/ng giá tr� 

giao d�ch. 

� Thu� thu nh�p doanh nghi�p: 

Công ty có nghHa vF n�p thu+ thu nh�p doanh nghi�p v9i thu+ su't 25% trên thu nh�p 

ch�u thu+. 

VI. CÁC ��I TÁC LIÊN QUAN ��N �KT NIÊM Y�T 

T� ch�c t� v�n niêm y�t:  

Công ty C� ph�n Ch�ng khoán Vincom 

TrF s* chính:   T�ng 4, tòa nhà Vincom, 191 Bà Tri�u, Hà N�i. 

�i�n tho,i:   (84-4) 3974 2299  Fax:  (84-4) 3974 4288 

Website :     http://www.vincomsc.com.vn 

T� ch�c ki#m toán:   

Công ty Trách nhi�m h3u h�n Ernst & Young  

TrF s* chính:   T�ng 15, tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã, Hà N�i 

�i�n tho,i:   (84-4) 3831 5100   Fax:  (84-4) 3831 5090 

Website :     http://www.ey.com 
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VII. PH% L%C 

1. PhF lFc I: B0n sao h=p l� Gi'y ch(ng nh�n -.ng ký kinh doanh 

2. PhF lFc II: �i?u l� Công ty 

3. PhF lFc III: Báo cáo tài chính ki<m toán n.m 2008 và 2009 

4. PhF lFc IV: S5 y+u lý l�ch H�QT, Ban Giám -)c, Ban Ki<m soát, K+ toán tr�*ng 
 

         Hà N�i, ngày      tháng 5  n�m  2010 
��I DI&N CÔNG TY ��U T� VÀ TH��NG M�I PFV 
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