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I. LỊCH SỬ HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY
1. Lịch sử hình thành và phát triển
Ra ñời vào tháng 01 năm 1994, Công ty TNHH Tuổi Trẻ - tiền thân của Công ty cổ phần
Thế Kỷ 21 – ñã mang dáng dấp của một công ty cổ phần với hơn 120 thành viên gồm cơ
quan Báo Tuổi Trẻ, phóng viên, nhân viên Báo Tuổi Trẻ và một số cộng tác viên, chuyên
viên của Báo.
Năm 1997, Công ty chính thức chuyển sang Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 với gần 200 cổ
ñông, vốn ñiều lệ ban ñầu là 12 tỷ theo giấy phép số : 1728/GP-UB do UBND TP.HCM
cấp ngày 02/08/1997. Qua các năm hoạt ñộng, vốn ñiều lệ ñược tăng dần ñể mở rộng hoạt
ñộng sản xuất kinh doanh , từ 12 tỷ tăng lên 18,5tỷ vào năm 2001, 37 tỷ vào năm 2004,
100 tỷ vào năm 2007 và trong năm 2009 tăng lên 137,12 tỷ. Nguồn vốn huy ñộng chủ yếu
từ cổ ñông nội bộ và từ nhân viên công ty,Báo Tuổi Trẻ và nhân viên Báo Tuổi Trẻ.
Báo cáo thường niên 2009.
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2. Các lĩnh vực hoạt ñộng của Công ty
Trong quá trình hoạt ñộng, C21 ñã nhiều lần bổ sung thêm chức năng và hiện nay lĩnh vực
hoạt ñộng kinh doanh chính của Công ty theo Giấy CNðKKD bao gồm:
 Kinh doanh bất ñộng sản
 Kinh doanh dịch vụ bất ñộng sản
 Khách sạn, resort, nhà hàng ăn uống
 Khu vui chơi giải trí – nhà khách – nhà nghỉ có kinh doanh du lịch – bãi cắm trại
du lịch – làng du lịch;
 Kinh doanh vận chuyển hành khách bằng ô tô
 Khai thác, mua bán khoáng sản phi kim loại;
 Xây dựng công nghiệp và dân dụng;
 Sửa chữa nhà và trang trí nội thất;
 Sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng cầu ñường, san lấp mặt bằng;
 Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất.
3. ðịnh hướng phát triển
ðầu tư vào nhiều lĩnh vực có liên quan nhau, chủ yếu là bất ñộng sản, song song quan tâm
thích ñáng lãnh vực ñất, du lịch, giải trí, vui chơi.
Không giới hạn quy mô nhưng phát triển phải bền vững, chỉ có phát triển nhanh hoặc
chậm chứ không chấp nhận ñể công ty rơi vào khủng hoảng, thụt lùi. Tất cả quyền lợi của
cổ ñông, nhất là cổ ñông gắn bó lâu dài với công ty, có thể ñược nhiều hoặc ñược ít chứ
không bị mất.
Luôn củng cố tăng cường nhân lực tài lực công ty mẹ. Trong quá trình hoạt ñộng tùy theo
nhu cầu mà thiết lập và phát triển các công ty con, chứ không theo chiều ngược lại. Những
mục tiêu ngắn hạn phải phấn ñấu ñạt ñược nhưng mục tiêu lâu dài chỉ là phương hướng,
không cố ñạt ñược với bất cứ giá nào.
Kinh doanh vì lợi nhuận nhưng không phải với bất cứ giá nào. Dứt khoát không vì lợi
nhuận mà làm hại cộng ñồng, xã hội. Xây dựng hình ảnh, thương hiệu bằng uy tín chất
lượng hiệu quả vì lợi ích thiết thực cho khách hàng, không tài trợ cho các hoạt ñộng thời
thượng, phô trương, lãng phí, các hoạt ñộng chỉ phục vụ cho tầng lớp bên trên. Không lợi
dụng hoạt ñộng từ thiện, xã hội ñể ñánh bóng tên tuổi

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ðỐC
Trong năm 2009, nền kinh tế Việt Nam vẫn chưa phục hồi do khủng hoảng trong năm
2008, nhiều doanh nghiệp vẫn còn trong tình trạng khó khăn, thua lỗ, giảm nhân công, thu
hẹp sản xuất, các ngân hàng vẫn hạn chế cho vay ñầu tư dự án. Các doanh nghiệp bất ñộng
sản không phải là trường hợp ngoại lệ, hàng loạt dự án bị tạm hoãn do thiếu vốn tài trợ, giá
Báo cáo thường niên 2009.
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nhà ñất giảm nhưng nhu cầu thị trường chưa sôi ñộng trở lại.
1. Báo cáo tình hình tài chính năm 2009:
Tổng tài sản của công ty là 443,5 tỷ
Nợ phải trả : 120,38 tỷ
Nguồn vốn chủ sở hữu : 319,58 tỷ .
Doanh thu hợp nhất: 79,9 tỷ ñồng
Lợi nhuận sau thuế: 50,7 tỷ ñồng
Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 3.836 ñ/cp
* Các chỉ tiêu tài chính cơ bản ( tại thời ñiểm 31/12/09 )
Cô caáu taøi saûn
Taøi saûn daøi haïn / Toång taøi saûn

35,29%

Taøi saûn ngaén haïn / Toång taøi saûn

64,71%

Cô caáu nguoàn voán
Nôï phaûi traûû / Toång nguoàn voán

27,14 %

Nguoàn voán chủ sở hữu / Toång nguoàn voán

72,86%

Khaû naêng thanh toaùn
Khaû naêng thanh toaùn hieän haønh

3,68 lần

Khaû naêng thanh toaùn nôï ngaén haïn

5,49 lần

Khaû naêng thanh toaùn nhanh

0,5 lần

Tyû suaát sinh lôøi
Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá treân doanh thu

63,46%

Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá treân toång taøi saûn

11,43%

Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá treân nguồn voán chủ sở hữu

16,09%

Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá treân voán ñieàu leä

36,98 %

* Tình hình tăng vốn:
Trong năm 2009 vốn tăng từ 100 tỷ lên 137,1 tỷ ñồng tăng làm 2 ñợt:
ðợt 1 : phát hành 1.500.000 cổ phiếu tăng vốn từ 100 tỷ ñồng lên 115 tỷ ñồng theo nghị
quyết ñại hội cổ ñông năm 2008.
ðợt 2: tạm ứng cổ tức 2009 bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% tăng vốn từ 115 tỷ ñồng lên
137,12078 tỷ ñồng theo nghị quyết ñại hội cổ ñông bất thường năm 2009.
Tại thời ñiểm 31/12/2009 :
Số lượng cổ phiếu ñược phép phát hành :
Số lượng cổ phiếu quỹ :
Số lượng cổ phiếu ñang lưu hành :
Báo cáo thường niên 2009.

13.712.078 cổ phiếu
439.500 cổ phiếu
13.272.578 cổ phiếu.
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2. Báo cáo kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh
Kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh trong năm 2009:
ðơn vị tính : triệu ñồng
Các hoạt ñộng

Thu nhập

Lợi nhuận sau thuế

Cho thuê văn phòng cao ốc Yoco

19.807

10.785

Bất ñộng sản

38.272

24.290

Dịch vụ tắm bùn, tắm khoáng nóng

44.585

20.001

Dịch vụ lưu trú tại resort

6.450

( 7.147 )

Hoạt ñộng tài chính

3.303

2.724

Hoạt ñộng khác

3.802

53

116.219

50.706 (*)

Tổng cộng

( * ) : Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 50.706 triệu ñồng trừ cho lợi ích nhà ñầu tư thiểu số
tại công ty TNHH Sao Mai Thế Kỷ 21 là : 4.600 triệu còn lại lợi nhuận của công ty mẹ là :
46.105 triệu ñồng.
3.Tình hình hoạt ñộng, kế hoạch kinh doanh và ñầu tư
a/ Hoạt ñộng kinh doanh
Hoạt ñộng chủ yếu trong năm 2009 của công ty là cho thuê văn phòng và kinh doanh du
lịch nghỉ dưỡng, hoạt ñộng cho thuê văn phòng gặp phải sự cạnh tranh về giá giữa các
công ty cho thuê ñể lôi kéo khách hàng nên buộc công ty phải giảm giá theo ñể giữ khách
hàng hiện tại. Hoạt ñộng kinh doanh bất ñộng sản trong năm 2009 gặp khó khăn do thị
trường ñịa ốc ñóng băng nên doanh thu giảm so với các năm trước.
*Hoạt ñộng cho thuê văn phòng
Cao ốc YOCO tọa lạc ở trung tâm Quận 1, TP.HCM, gần giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai Phạm Ngọc Thạch, cận kề trung tâm mua sắm cao cấp, các nhà hàng, tiệm và các ñiểm
tham quan du lịch nổi tiếng của TP.HCM như Nhà thờ ðức Bà, Dinh Thống Nhất, Công
viên 30-4. Cao ốc YOCO có mặt tiền dài 40 m với 10 tầng lầu, diện tích cho thuê hơn 4000
m2 , rất thuận tiện cho việc ñỗ xe ô tô và xe máy ñối với khách hàng ñến giao dịch với các
ñơn vị thuê văn phòng tại cao ốc.
Toà nhà ñã ñược ñưa vào sử dụng cho thuê cách ñây gần 15 năm nên có lợi thế là chi phí
khấu hao thấp nhưng ñó cũng chính là ñiểm yếu vì cơ sở vật chất xuống cấp, cũ kỹ nên khó
cạnh tranh với các tòa nhà hiện ñại vừa mới xây, tuy nhiên diện tích cho thuê ñạt tỷ lệ bình
quân năm tối thiểu là 90%. Hiện nay cao ốc ñang tiến hành thay mới một số thiết bị vận
hành toà nhà như thang máy, hệ thống giải nhiệt, khắc phục tình trạng thấm ẩm…
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Hoạt ñộng cho thuê văn phòng tại tầng trệt chung cư 326/1 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình
Thạnh: diện tích cho thuê: 800 m2 thuộc sở hữu của công ty, hoạt ñộng kinh doanh cho
thuê chưa thực hiện tốt, chỉ ở mức lấy thu bù chi. Công việc sắp tới cần nghiên cứu, nâng
cấp tiện nghi, dịch vụ nhằm tăng giá cho thuê văn phòng.
* Trung tâm Suối Khoáng nóng Tháp Bà (Công ty TNHH Sao Mai Thế Kỷ 21)
Trung tâm du lịch suối khoáng nóng Tháp Bà với khuôn viên hơn 3 ha tọa lạc tại chân suối
Sạn, bên cạnh dòng sông Cái, là khu du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Nha Trang.
Trung tâm có các khu như: hồ bơi người lớn và trẻ em, khu hồ ngâm 1 người, 2 người, 4
người, khu tắm bùn tiêu chuẩn và bùn nóng, khu VIP với ñầy ñủ tiện nghi. Ngoài ra Trung
Tâm cũng cung cấp các dịch vụ sauna, massage trị liệu... Với hai sản phẩm ñộc ñáo: ngâm
tắm bùn khoáng và nước khoáng nóng không những phục vụ nghỉ ngơi thư giãn mà còn có
tác dụng chăm sóc sức khoẻ và làm ñẹp. Trung tâm ñã và ñang khẳng ñịnh thương hiệu
"tắm bùn Nha Trang" cả trong nước và quốc tế. Bắt ñầu phục vụ khách từ năm 2000, ñến
nay. Trung tâm Suối khoáng nóng Tháp Bà thật sự là một ñiểm du lịch nghỉ dưỡng không
thể thiếu trong các tour du lịch ñến Nha Trang. Trung tâm ñã từng vinh dự ñón và phục vụ
nhiều vị nguyên thủ quốc gia, nhận nhiều Giải thưởng uy tín như "Cúp vàng sản phẩm dịch
vụ uy tín chất lượng", "Giải thưởng Sao vàng ðất Việt", "Cúp vàng thương hiệu".
Năm 2009, doanh thu của Trung tâm Suối Khoáng nóng Tháp Bà là 44,6 tỷ, lợi nhuận sau
thuế: 20 tỷ, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu ñạt 113,92%. Với tỷ lệ vốn góp
của C21 tại công ty TNHH Sao Mai Thế Kỷ 21 là 77%, ñem về lợi nhuận cho C21: 15,4 tỷ.
Kế hoạch năm 2010 dự kiến phát triển mở rộng trung tâm ñạt mục tiêu tăng trưởng doanh
thu và lợi nhuận tăng 6% so với năm 2009.
* Resort Mỏm ðá Chim (Công ty TNHH Hàm Tân Thế Kỷ 21)
Khu Nghỉ Mát Mỏm ðá Chim Resort & Spa (Lazi Beach Resort) cách TP. Hồ Chí Minh
165 km về phía Bắc và chỉ khoảng 3 giờ xe chạy, cách Phan Thiết 50km. ðây là khu nghỉ
mát chuẩn 4 sao có tổng diện tích gần 6 ha với 93 phòng khách sạn và các bungalo. Vốn
ñầu tư ban ñầu là 80 tỷ thuộc sở hữu 100% của công ty cổ phần Thể Kỷ 21 ñã ñược ñưa
vào hoạt ñộng từ năm 2006.
Hoạt ñộng kinh doanh trong năm 2009 của resort vẫn chưa có lợi nhuận, lỗ 7,1 tỷ chủ yếu
là chi phí khấu hao và phân bổ công cụ dụng cụ. Tháng 6/2009 resort ñã chấm dứt hợp
ñồng quản lý với công ty quản lý khách sạn Celadon International. Tháng 7/2009 công ty
ñã bổ nhiệm giám ñốc ñiều hành mới, GOP ñã có lãi. Tuy resort chưa mang lại lợi nhuận
cho công ty nhưng cũng ñã tạo ñược ấn tượng tốt với nhiều khách hàng ñã nghĩ dưỡng tại
resort, hầu hết các khách hàng ñều hài lòng với cảnh quan thiên nhiên và cách phục vụ của
resort, ñó là một tài sản vô hình của C21. Dự kiến năm 2010 tiến hành sửa chữa, nâng cấp
một số hạng mục, trang bị hệ thống phần mềm quản lý khách sạn .. ñể công việc quản lý
ñạt hiệu quả hơn.
Báo cáo thường niên 2009.
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* Sàn giao dịch bất ñộng sản Yocoland
ðược thành lập trong năm 2009, là một bộ phận trực thuộc công ty, bước ñầu hoạt ñộng
tập sự nhằm thực hiện ñúng theo qui ñịnh của nhà nước về kinh doanh bất ñộng sản phải
qua sàn giao dịch nên không ñặt ra chỉ tiêu lợi nhuận. Kế hoạch năm 2010 sẽ chỉnh trang
lại cơ sở vật chất và tuyển dụng thêm nhân sự ñể ñi vào hoạt ñộng thực sự, cũng không ñặt
ra chỉ tiêu lợi nhuận nhưng hoạt ñộng chuyên nghiệp hơn và lấy thu bù chi.
b/Hoạt ñộng ñầu tư các dự án
Lợi nhuận từ ñất không còn ñược như thời gian qua, không phải có ñất là có lợi
nhuận, do ñó mục tiêu của công ty trong giai ñoạn hiện nay là chú trọng vào quy hoạch
thiết kế ñể nâng cao chất lượng sản phẩm. ðối tượng khách hàng chủ yếu vẫn là tầng lớp
có thu nhập khá, tuy vậy công ty cũng không bỏ qua cơ hội ñầu tư nhà cho thuê giá thấp
ñặc biệt nhà ở cho công nhân viên chức và ký túc xá cho sinh viên ở các quận mới (giá ñất
thấp, nhà nước có chính sách ưu ñãi).
Tập trung ñầu tư thực hiện một dự án ñể năm 2011 có sản phẩm. Các dự án khác thực hiện
theo tiến ñộ cần thiết, vừa làm vừa nghiên cứu thị trường, chỉnh sửa quy hoạch thiết kế,
ñiều chỉnh kế hoạch. Năm 2010, nhất thiết phải có một dự án mới, hoặc là một khu chung
cư cao tầng ở các quận cũ và quận 2, hoặc một khu dân cư mới tại các nơi khác kể cả các
tỉnh.
Hiện nay, tình hình chung của việc xin giấy phép ñầu tư, giấy phép xây dựng gặp phải
nhiều qui ñịnh mới ra sau ñòi hỏi nhiều thủ tục hơn. Trong năm 2009, hoạt ñộng ñầu tư các
dự án của công ty vẫn ñang trong giai ñoạn ñền bù, thiết kế, xin giấy phép xây dựng do
phải bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp với quy ñịnh mới nên trong năm 2009 các dự án bất
ñộng sản vẫn chưa có sản phẩm mới bán ra.
* Dự án Huỳnh Tấn Phát
Khu ñất 7.480 m2 tọa lạc ngay mặt tiền số 528 Hùynh Tấn Phát, Q.7, góc ngã tư giao với
Nguyễn Thị Thập. Cách cầu Phú Mỹ (nối Q.7 và Q.2) chỉ 1 km, cách trung tâm Q.1, ñô thị
Phú Mỹ Hưng, trường học Quốc tế, bệnh viện Pháp - Việt trong vòng 10 phút ñi bằng xe
gắn máy.
Qui mô ñầu tư: tổng diện tích sàn xây dựng là 55.015 m2. Trong ñó, hơn 11.000 m2 là diện
tích trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê; còn lại là khu chung cư 18 tầng với 348
căn hộ ñể bán và cho thuê. Tổng vốn ñầu tư dự kiến 440 tỷ ñồng.
Bị ảnh hưởng bởi tình hình chung của thị trường bất ñộng sản, dự án khu căn hộ - cao ốc
văn phòng Huỳnh Tấn Phát của C21 cũng ñược giãn tiến ñộ. Sau khi ñược UBND
TP.HCM thuận chủ trương ñầu tư, công ty ñã tiến hành ký hợp ñồng thiết kế và ñang trong
quá trình xin giấy phép xây dựng, dự kiến khởi công xây dựng trong quý 2-2010 ñể sang
quý 2-2011 có sản phẩm ñủ ñiều kiện ñể bán.
Báo cáo thường niên 2009.
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* Dự án Nam Sài Gòn
Dự án ñược ñặt tại lô 9B-7, khu chức năng số 9, ðô thị mới Nam thành phố, xã Bình
Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Là một hướng phát triển quan trọng về phía Nam của
TP.HCM, khu ñô thị mới Nam thành phố lấy ñường Nguyễn Văn Linh làm trục, nối trung
tâm thành phố, ñô thị Phú Mỹ Hưng với các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Qui hoạch tổng thể
gồm các chức năng: thương mại, công nghiệp, khoa học, giáo dục, giải trí.
Mục tiêu và quy mộ của dự án : ñầu tư xây dựng khu nhà ở có môi trường sống thích hợp,
ñúng tiêu chuẩn với các tiện nghi về hạ tầng ñô thị hoàn chỉnh, hiện ñại và các dịch vụ có
liên quan, ñáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân. Diện tích ñất sử dụng: 59.125 m2
trong ñó diện tích ñất ở : 29.755m2 gồm ñất phức hợp cao tầng : 12.125m2 gồm trung tâm
thương mại, căn hộ ñể bán và cho thuê, ñất ở biệt thự : 17.630m2 với 50 biệt thự ven sông.
Vốn ñầu tư dự kiến : 900 tỷ ñồng.
Dự án ñã ñền bù xong 100% và hoàn tất san lấp mặt bằng, với 55% diện tích thuộc về C21
và 45% diện tích ñất thuộc ñơn vị hợp tác kinh doanh là công ty cổ phần ñầu tư Nam Long.
Hiện ñang tiến hành thủ tục giao ñất và chuẩn bị xây dựng kết cấu hạ tầng khu dân cư, thi
công xây dựng hệ thống ñường và thoát nước…ðến quý 1/2011 cơ bản hoàn thành hạ tầng,
xây dựng xong phần thô ít nhất 1 biệt thự làm nhà mẫu ñể rao bán.
Song song với việc xây dựng hệ thống ñường, thoát nước, sẽ gấp rút thiết kế các hạng mục
khác như ñiện, cấp nước, hồ cảnh quan, bờ kè, cây xanh và thi công ñược càng nhiều càng
tốt.
* Dự án Phước Long B
Dự án tọa lạc tại Khu dân cư Xóm Mới, P.Phước Long B, quận 9. Dự án khu dân cư mới
nằm trong khu vực hệ thống giao thông thuận lợi, tiếp giáp ñường vành ñai trong thành
phố, ven khu vực ñường cao tốc TPHCM - Long Thành và Khu công nghệ cao với cảnh
quan sông nước tạo nên môi trường sống lý tưởng. Hệ thống giao thông ñược kết nối với
các Khu dân cư hiện hữu.
Qui mô dự án: tổng diện tích 16,1ha, khu dân cư sẽ có cụm biệt thự ven sông Rạch Chiếc,
hơn 300 nền nhà liên kế vườn và cụm chung cư cao tầng, tổng vốn ñầu tư (chi phí ñất và
kết cấu hạ tầng ) là 400 tỷ ñồng
Sau khi xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng, Công ty sẽ mời gọi ñối tác trong và ngoài
nước ñầu tư xây dựng chung cư cao tầng, biệt thự, nhà liên kết, trường học, trung tâm
thương mại.
ðến ñầu năm 2010, công ty ñã ñền bù ñược 70%, tình hình thị trường diễn biến không
thuận lợi, người dân yêu cầu giá quá cao nên không thể nào ñền bù hết ñược .
Trong năm 2010 tập trung ñền bù cho ñủ 100% diện tích, tiến hành lập thủ tục xin giấy
phép ñầu tư và quyết ñịnh giao ñất. Trong quý 1/2010: trình duyệt quy hoạch thiết kế
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1/500, nghiên cứu thị trường và giá ñền bù ñể quyết ñịnh tiếp tục ñền bù hay mời nhà ñầu
tư tham gia.
Tập trung tối ña công tác thiết kế quy hoạch, sẵn sàng ñiều chỉnh quy hoạch phù hợp nhu
cầu người mua, quy hoạch một khu dân cư có nhiều ñặc ñiểm, bản sắc riêng. Phương án
quy hoạch tổng mặt bằng tối ưu: các loại nhà: chung cư cao tầng, liên kế vườn, biệt thự
liên lập - song lập - ñơn lập, biệt thự bờ hồ, biệt thự ven sông. Tuỳ tình hình thị trường,
nếu thuận lợi, tiến hành thi công san lấp mặt bằng.
* Dự án khu du lịch ðiện Ngọc
Diện tích: 13,8 ha tại thôn 3, xã ðiện Ngọc, huyện ðiện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Resort ðiện Ngọc Thế Kỷ 21 tọa lạc trên con ñường ven biển nối giữa Hội An và ðà
Nẵng, cách TP ðà Nẳng 15 km. Resort ñược thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn 5 sao, có
quy mô hơn 200 phòng gồm các bungalow, biệt thự và khách sạn với ñầy ñủ các dịch vụ
nghỉ dưỡng, hội họp, giải trí, ẩm thực, vui chơi, tham quan, phục hồi sức khoẻ.
Tổng vốn ñầu tư là 22 triệu USD. Dự kiến resort sẽ hoàn thành vào năm 2011. ðã xây
dựng xong phần thô khu trung tâm gồm 48 phòng khách sạn và các công trình dịch vụ.
Việc san lấp mặt bằng cũng ñã hoàn tất. C21 ñã hoàn tất thủ tục chuyển dự án cho công ty
con là Công ty TNHH một thành viên Thế Kỷ 21. Trong năm 2009 ñã ký hợp ñồng nguyên
tắc hợp tác liên doanh với công ty nước ngoài.
* Dự án Khu du lịch Cam Ranh
Khu ñất ven biển này có diện tích hơn 16 ha tại Bãi Dài, Nha Trang. C21 dự kiến sẽ xây
dựng một resort & spa 5 sao qui mô 200 phòng, 20 biệt thự với tổng vốn ñầu tư dự kiến
400 tỷ ñồng.
Dự án ñã ñược cấp phép ñầu tư và ñền bù ñược 98 % diện tích, trong năm 2009 ñã thực
hiện công việc lập quy hoạch 1/500 và thiết kế cơ sở, tiến hành nộp hồ sơ xin giấy phép
xây dựng trong năm 2010. Hiện ñang liên hệ với một số ñối tác trong và ngoài nước ñể
thành lập liên doanh thực hiện dự án.
* Dự án khu du lịch nước khoáng nóng Phong ðiền:
Dự án tọa lạc trên khu ñất 10ha tại xã Phong ðiền, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình
Thuận. C21 ñã ñược cấp phép ñầu tư, ñã tiến hành ño vẽ hiện trạng vị trí khu mỏ, và khảo
sát lựa chọn ñịa ñiểm ñầu tư, ñang lập hồ sơ xin cấp phép khai thác mỏ.
* Dự án Hồ Sông Mây :
Diện tích giai ñoạn 1: 125 ha, diện tích ñầy ñủ 400 ha.
ðịa ñiểm: Huyện Trảng Bom, tỉnh ðồng Nai. ðây là dự án liên doanh giữa Công ty CP
Thế Kỷ 21(50%) và Công ty CP ðồng Nai. Cách TPHCM 40 km, khu du lịch Hồ Sông
Mây với quy mô lớn ñược ñầu tư nhằm phục vụ cho các hoạt ñộng sinh thái, cắm trại, vui
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chơi, giải trí, nghỉ dưỡng. ðặc ñiểm của khu du lịch Hồ Sông Mây là gần gũi thiên nhiên,
không gian thoáng ñãng, ñặc biệt là diện tích mặt nước hồ tự nhiên rộng ñến gần 400 ha
bao quanh bởi các ñồi cao. thấp, rừng tái sinh, rừng trồng. KDL sinh thái Hồ Sông Mây
hình thành sẽ góp phần làm ña dạng thêm loại hình du lịch cho khu vực, kết hợp hầu hết
các loại hình du lịch tham quan.
Khu du lịch Hồ Sông Mây giai ñoạn 1 với diện tích 125 ha, sẽ tập trung vào mô hình du
lịch sinh thái, tham quan, vườn thực vật, vườn ñộng vật, khu giải trí vui chơi quy mô lớn,
khu nhà ở bên hồ. Tổng vốn ñầu tư giai ñoạn 1: 400 tỷ ñồng (25 triệu USD). Giai ñoạn 2:
diện tích mở rộng lên 400 ha với các khu vực cắm trại, tham quan thú nuôi trong môi
trường tự nhiên (safari). Tổng vốn ñầu tư giai ñoạn 2: 400 tỷ ñồng (25 triệu USD)
Tổng vốn ñầu tư nêu trên chưa tính phần vốn của các ñối tác liên kết ñầu tư vào các hạng
mục giải trí vui chơi (khoảng 50 triệu USD). Sau khi xây dựng xong hệ thống hạ tầng, cảnh
quan và các công trình công cộng, công ty Codona - TK21 sẽ mời gọi các ñối tác ñầu tư
kinh doanh nhà hàng, khách sạn, các trò chơi kỹ thuật cao, các vườn hoa ñặc chủng.
Hiện nay ñang thực hiện công tác ñền bù, trồng cây xanh, quy hoạch thiết kế. Kế hoạch
xây dựng ñưa vào khai thác khu dã ngoại câu cá rộng 22 ha chưa thực hiện ñược trong năm
2009 vì những phức tạp trong quy hoạch tổng mặt bằng và các khó khăn về thủ tục, sẽ tiếp
tục thực hiện mục tiêu này trong năm 2010. ðã tiến hành mua thêm 4ha ñất ñưa tổng diện
tích ñất dự án giai ñoạn 1 lên gần 130ha.
* Khu du lịch Mũi ðá – Bình Thuận :
Diện tích: 5,8ha tại xã Tân Thiện, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
Trong năm 2009, thực hiện ñiều chỉnh mốc ranh, tính lại diện tích ñất, xác ñịnh hiện trạng
sử dụng ñất. Năm 2010 tiến hành công tác ñền bù ñất và quy hoạch 1/500 và những công
việc cần thiết theo yêu cầu của các cơ quan quản lý, nghiên cứu thị trường xem xét kỹ lại
mục tiêu dự án nên không phải tập trung mọi nguồn lực cho dự án này.
* Dự án Mỏm ðá Chim mở rộng
ðược khai thác trên 2ha ñất trống bên cạnh resort Mỏm ðá Chim hiện hữu, mục tiêu của
dự án là xây dựng 60 biệt thự ñể bán theo hình thức timeshare. Người mua sở hữu nhà vĩnh
viễn hoặc theo thời hạn của dự án, ñưa vào kinh doanh cùng với resort ñể chia lãi.
* Dự án khu dân cư Gò Sao
Dự án hợp tác với công ty TNHH MTV Phát triển Gia Cư cùng hợp tác khai thác 3,43ha
ñất tại phường Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM trong ñó C21góp 1,7ha ñể xây dựng khu dân
cư với 2/3 diện tích là nhà liên kế và chung cư cao tầng vớ 400 căn hộ chiếm 1/3 diện tích
ñất ở, hợp tác ñầu tư toàn diện ñến khi có sản phẩm. Hiện ñang trong giai ñoạn hoàn tất
một số thủ tục pháp lý về quyền sử dụng ñất, trong năm 2010 sẽ tiến hành quy hoạch
1/500.
Báo cáo thường niên 2009.

Trang 9

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 ñã ñược kiểm toán
BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN
TAØI SAÛN

Maõ
soá

TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN
Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn
Tieàn
Caùc khoaûn töông ñöông tieàn
Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn
Ñaàu tö ngaén haïn
Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn
Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn
Phaûi thu khaùch haøng
Traû tröôùc cho ngöôøi baùn
Phaûi thu noäi boä
Phaûi thu theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng xaây döïng
Caùc khoaûn phaûi thu khaùc
Döï phoøng caùc khoaûn phaûi thu khoù ñoøi
Haøng toàn kho
Haøng toàn kho
Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho
Taøi saûn ngaén haïn khaùc
Chi phí traû tröôùc ngaén haïn
Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø
Thueá vaø caùc khoaûn khaùc phaûi thu Nhaø nöôùc
Taøi saûn ngaén haïn khaùc
TAØI SAÛN DAØI HAÏN
Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn
Phaûi thu daøi haïn cuûa khaùch haøng
Voán kinh doanh ôû ñôn vò tröïc thuoäc
Phaûi thu daøi haïn noäi boä
Phaûi thu daøi haïn khaùc
Dö phoøng phaûi thu daøi haïn khoù ñoøi
Taøi saûn coá ñònh
Taøi saûn coá ñònh höõu hình
Nguyeân giaù
Giaù trò hao moøn luyõ keá
Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính
Nguyeân giaù
Giaù trò hao moøn luyõ keá
Taøi saûn coá ñònh voâ hình
Nguyeân giaù
Giaù trò hao moøn luyõ keá
Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang

100
110
111
112
120
121
129
130
131
132
133
134
138
139
140
141
149
150
151
152
154
158
200
210
211
212
213
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
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Thuyeát
minh

V.01

V.02
V.02(a)
V.02(b)

V.02(c)
V.03

V.04
V.05
V.05
V.06

V.07

V.08

V.09

Soá cuoái naêm

Soá ñaàu naêm

287.028.658.494
25.910.320.138
25.910.320.138
14.791.492.923
10.664.103.266
3.364.307.159
36.983.277

212.393.923.239
15.101.923.363
15.101.923.363
15.417.216.875
1.198.288.361
3.908.181.234
58.031.680
252.715.600
179.494.307.819
179.494.307.819
2.380.475.182
1.243.035.058
432.054.180
705.385.944
122.681.076.646
340.146.154
(340.146.154)
75.173.019.343
58.911.928.645
81.352.761.614
(22.440.832.969)
11.432.684.965
12.775.397.542
(1.342.712.577)
4.828.405.733

726.099.221
244.502.887.295
244.502.887.295
1.823.958.138
1.047.926.390
3.965.547
772.066.201
156.510.144.267
340.146.154
(340.146.154)
70.823.044.386
54.915.902.963
84.396.205.256
(29.480.302.293)
14.735.093.059
16.290.397.542
(1.555.304.483)
1.172.048.364
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TAØI SAÛN (tieáp theo)

Maõ
soá

Thuyeát
minh

Baát ñoäng saûn ñaàu tö
Nguyeân giaù
Giaù trò hao moøn luyõ keá
Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn
Ñaàu tö vaøo coâng ty con
Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát, lieân doanh
Ñaàu tö daøi haïn khaùc
Döï phoøng giaûm giaù chöùng khoaùn ñaàu tö daøi haïn
Taøi saûn daøi haïn khaùc
Chi phí traû tröôùc daøi haïn
Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi
Taøi saûn daøi haïn khaùc
Lôïi theá thöông maïi

240
241
242
250
251
252
258
259
260
261
262
268
269

V.10

TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN

270

NGUOÀN VOÁN

MAÕ
SOÁ

NÔÏ PHAÛI TRAÛ
Nôï ngaén haïn
Vay vaø nôï ngaén haïn
Phaûi traû ngöôøi baùn
Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc
Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc
Phaûi traû ngöôøi lao ñoäng
Chi phí phaûi traû
Phaûi traû noäi boä
Phaûi traû theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng xaây döïng
Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp ngaén haïn khaùc
Döï phoøng phaûi traû ngaén haïn
Nôï daøi haïn
Phaûi traû daøi haïn khaùc
Vay vaø nôï daøi haïn
Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû
Döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm
Döï phoøng phaûi traû daøi haïn

300
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
330
333
334
335
336
337

NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU

400

Voán chuû sôû höõu

410

Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu
Thaëng dö cuûa voán coå phaàn
Voán khaùc cuûa chuû sôû höõu
Coå phieáu ngaân quyõ
Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn
Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi

411
412
413
414
415
416
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V.11

V.12
V.13
V.14
V.15

Soá cuoái naêm

Soá ñaàu naêm

17.012.677.518
17.999.502.004
34.504.095.176
34.504.095.176
(17.491.417.658) (16.504.593.172)
54.137.142.343
14.785.642.343
27.997.500.000
22.646.000.000
40.789.000.000
6.789.000.000
(14.649.357.657) (14.649.357.657)
14.476.590.020
14.641.992.956
1.194.374.142
1.315.512.037
37.428.119
77.529.553
13.244.787.759
13.248.951.366
60.690.000
80.920.000
443.538.802.761

335.074.999.885

Soá cuoái naêm

Soá ñaàu naêm

120.387.730.137
52.252.325.064
21.000.000.000
872.417.977
515.579.514
13.033.164.064
2.321.595.175
1.285.906.199
13.223.662.135
68.135.405.073
67.720.257.754
415.147.319
-

89.239.279.621
42.188.541.412
3.983.635.420
15.485.131.067
13.540.734.976
1.511.335.202
1.472.875.167
6.194.829.580
47.050.738.209
46.730.416.937
320.321.272
-

319.585.388.012

242.762.995.045

V.25

315.078.881.678

238.840.688.893

V.25(m)

137.120.780.000
84.029.559.250
(8.790.000.000)
-

100.000.000.000
61.529.559.250
(8.790.000.000)
-

Thuyeát
minh

V.16
V.17
V.18
V.19
V.20
V.21

V.22

V.23

V.24

Trang 11

293.732.581
Quyõ ñaàu tö phaùt trieån
Quyõ dö phoøng taøi chính
Lôïi nhuaän chöa phaân phoái
Nguoàn kinh phí vaø quyõ khaùc
Quyõ khen thöôûng phuùc lôïi
Nguoàn kinh phí
Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh taøi saûn coá ñònh

417
418
420
430
431
432
433

13.785.089.045
13.005.736.031
75.633.984.771
4.506.506.334
4.506.506.334
-

12.190.962.178
10.215.000.000
63.695.167.465
3.922.306.152
3.922.306.152
-

LÔÏI ÍCH CỔ ÑOÂNG THIEÅU SOÁ

439

3.565.684.612

3.072.725.219

TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN

440

443.538.802.761

335.074.999.885

BAÙO CAÙO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT
CHÆ TIEÂU
Maõ
soá

V.25(n)
V.25

Thuyeát
minh

Naêm nay

Naêm tröôùc

VI.02

80.909.229.126

114.122.437.357

Doanh thu baùn haøng, cung caáp dòch vuï

01

Caùc khoaûn giaûm tröø

02

1.006.671.413

533.074.616

Doanh thu thuaàn baùn haøng, cung caáp dòch vuï

10

79.902.557.713

113.589.362.741

Giaù voán haøng baùn

11

22.826.228.787

26.963.375.096

Lôïi nhuaän goäp baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï
(10-11)

20

57.076.328.926

86.625.987.645

Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính

21

VI.02

3.303.606.273

5.192.163.261

Chi phí taøi chính

22

VI.03

-

299.573.705

-

12.504.000

Trong ñoù: Chi phí laõi vay

VI.03

23

Chi phí baùn haøng

24

VI.03

14.009.818.468

11.052.294.402

Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp

25

VI.03

13.017.154.964

13.248.785.911

Lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng kinh doanh

30

33.352.961.767

67.217.496.888

Thu nhaäp khaùc

31

VI.02

33.013.788.337

398.711.778

Chi phí khaùc

32

VI.03

2.832.584.508

716.557.662

Lôïi nhuaän khaùc

40

30.181.203.829

(317.845.884)

Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá

50

63.534.165.596

66.899.651.004

Chi phí thueá TNDN hieän haønh

51

12.787.810.482

24.725.341.367

Chi phí thueá TNDN hoaõn laïi

52

40.101.434

155.667.437

Lôïi nhuaän sau thueá TNDN

60

50.706.253.680

42.018.642.200

Lôïi nhuaän sau thueá cuûa coå ñoâng thieåu soá

61

4.600.362.308

3.377.499.100

Lôïi nhuaän sau thueá cuûa Coâng ty meï
62
Coå phieáu phoå thoâng ñang löu haønh bình quaân trong
kyø

46.105.891.372

38.641.143.100

10.754.023

9.560.500

3.836

3.432

Laõi cô baûn treân coå phieáu
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70

VI.04

VI.01

VI.05

Trang 12

BAÙO CAÙO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
CHÆ TIEÂU

MAÕ
SOÁ

NAÊM NAY

NAÊM TRÖÔÙC

01

63.534.165.596

66.899.651.004

- Khaáu hao TSCÑ

02

8.238.885.716

7.680.811.785

- Caùc khoaûn döï phoøng

03

101.874.475

-

- Laõi, loã cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi chöa thöïc hieän

04

-

-

- Laõi, loã töø hoaït ñoäng ñaàu tö

05

(3.283.376.273)

(3.876.289.493)

06

-

12.504.000

08

68.591.549.514

70.716.677.296

- Taêng, giaûm caùc khoaûn phaûi thu

09

847.632.328

68.967.393.031

- Taêng, giaûm haøng toàn kho
- Taêng, giaûm caùc khoaûn phaûi traû
(khoâng keå laõi vay phaûi traû, thueá thu nhaäp phaûi noäp)

10
11

- Taêng giaûm chi phí traû tröôùc

12

364.603.932

1.199.456.100

- Tieàn laõi vay ñaõ traû

13

-

(12.504.000)

- Thueá thu nhaäp doanh nghieäp ñaõ noäp

14

- Tieàn thu khaùc töø hoaït ñoäng kinh doanh

16

- Tieàn chi khaùc töø hoaït ñoäng kinh doanh

20

Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh

20

1.388.964.649

(12.166.262.252)

Tieàn chi ñeå mua saém, xaây döïng TSCÑ, taøi saûn daøi haïn khaùc

21

(2.950.443.642)

(8.379.217.722)

Tieàn thu töø thanh lyù, nhöôïng baùn TSCÑ,taøi saûn daøi haïn khaùc

22

11.200.000

-

Tieàn chi cho vay, mua caùc coâng cuï nôï cuûa ñôn vò khaùc
Tieàn thu hoài cho vay, baùn laïi caùc coâng cuï nôï cuûa ñôn vò
khaùc

23

-

-

24

-

20.000.000

Tieàn chi ñaàu tö goùp voán vaøo ñôn vò khaùc

25

(39.351.500.000)

(9.396.000.000)

Tieàn thu hoài ñaàu tö goùp voán vaøo ñôn vò khaùc

26

-

-

Tieàn thu laõi cho vay, coå töùc vaø lôïi nhuaän ñöôïc chia

27

3.428.606.273

3.876.289.493

Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng ñaàu tö

30

(38.862.137.369)

(13.878.928.229)

Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng taøi chính
Tieàn thu töø phaùt haønh coå phieáu, nhaän voán goùp cuûa chuû sôû
höõu

31

34.625.000.000

-

Tieàn chi traû voán goùp cho caùc chuû sôõ höõu, mua laïi coå phieáu
cuûa Doanh nghieäp ñaõ phaùt haønh

32

-

-

Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng kinh doanh
Lôïi nhuaän tröôùc thueá
Ñieàu chænh cho caùc khoaûn

- Chi phí laõi vay
Lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng kinh doanh tröôùc thay ñoåi voán löu
ñoäng

(65.008.579.476) (86.218.041.206)
11.592.650.187 (24.216.002.938)

(13.392.347.488) (30.291.722.019)
1.943.469.638

20.073.320

(3.550.013.986) (12.331.591.836)

Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng ñaàu tö
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Trang 13

Tieàn vay ngaén haïn, daøi haïn nhaän ñöôïc

33

21.000.000.000

-

Tieàn chi traû nôï goác vay

34

-

(425.000.000)

Tieàn chi traû nôï thueâ taøi chính

35

-

-

Coå töùc, lôïi nhuaän ñaõ traû cho chuû sôû höõu

36

(7.637.163.086) (28.056.600.949)

Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng taøi chính

40

47.987.836.914

(28.481.600.949)

Löu chuyeån tieàn thuaàn trong Kyø

50

10.514.664.194

(54.526.791.430)

Tieàn vaø töông ñöông tieàn ñaàu kyø

60

15.101.923.363

69.628.714.793

Aûnh höôûng cuûa thay ñoåi tyû giaù hoái ñoaùi quy ñoåi ngoaïi teä

61

293.732.581

-

Tieàn vaø töông ñöông tieàn cuoái kyø

70

25.910.320.138

15.101.923.363

V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO KIỂM TOÁN
1. Kiểm toán ñộc lập
ðơn vị kiểm toán ñộc lập: Công ty Kiểm Toán AS
ðịa chỉ : 63 Võ Văn Tần, cao ốc Vitek, Q.3, TP.HCM, Việt Nam.
Báo cáo kiểm toán ñộc lập :
Kính gửi: Hội ðồng Quản Trị và Ban Tổng Giám ðốc Công ty cổ phần Thế Kỷ 21.
Chúng tôi ñã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 gồm:
bảng cân ñối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh
Báo cáo tài chính hợp nhất từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 ñến ngày 31 tháng 12 năm 2009
của Quý Công ty từ trang 07 ñến trang 35, các báo cáo này ñược soạn thảo phù hợp với hệ
thống chế ñộ kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam và các thông tư hướng dẫn, sửa ñổi, bổ
sung của Bộ Tài Chính.
Việc lập, soạn thảo và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất này thuộc về trách nhiệm của Ban
Tổng Giám ñốc Quý Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là căn cứ vào việc kiểm toán ñể
hình thành một ý kiến ñộc lập về các Báo cáo tài chính hợp nhất này.
Cơ sở của việc kiểm toán
Chúng tôi ñã thực hiện việc kiểm toán theo những quy ñịnh của Nhà nước Việt Nam về Chế
ñộ kế toán và kiểm toán, phù hợp với các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam và các Chuẩn
mực Kiểm toán Quốc tế cùng với những Thông lệ kiểm toán ñược Nhà nước Việt Nam chấp
nhận.
Trên căn bản thử nghiệm, cuộc kiểm toán bao gồm việc xem xét các chứng cứ liên quan ñến
các số liệu và các công bố trên các Báo cáo tài chính hợp nhất nói trên. Cuộc kiểm toán cũng
bao gồm việc ñánh giá về những ước lượng và những ý kiến quan trọng ñã ñược thể hiện bởi
Ban Tổng Giám ñốc của Quý Công ty, về sự phù hợp của các nguyên tắc, phương pháp tính
và trình bày ñầy ñủ trong việc soạn thảo các Báo cáo tài chính hợp nhất.
Báo cáo thường niên 2009.

Trang 14

Chúng tôi ñã lập kế hoạch và hoàn thành cuộc kiểm toán ñể ñạt ñược tất cả các thông tin và
các giải trình cần thiết. Chúng tôi tin rằng việc kiểm toán ñã cung cấp cơ sở hợp lý cho ý kiến
của chúng tôi.
Ý kiến của Kiểm toán viên
Theo quan ñiểm của Chúng tôi, xét trên mọi phương diện trọng yếu, Báo cáo tài chính hợp nhất ñính
kèm ñã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 tại thời
ñiểm ngày 31 tháng 12 năm 2009, cũng như kết quả hoạt ñộng kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ từ
ngày 01 tháng 01 năm 2009 ñến ngày 31 tháng 12 năm 2009, phù hợp với chuẩn mực và chế ñộ kế
toán Việt Nam hiện hành và các quy ñịnh pháp lý có liên quan.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2010
Giám ñốc

Kiểm toán viên

( ðã ký )

( ðã ký )

Voõ Phan Söû

Leâ Thò Thu Höông

Chöùng chæ Kieåm Toaùn Vieân

Chöùng chæ Kieåm Toaùn Vieân

Soá: 0330/KTV

Soá: 1255/KTV

Do Boä Taøi Chính Vieät Nam caáp

Do Boä Taøi Chính Vieät Nam caáp

VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN
1.Các công ty con
1.1 Công ty TNHH Sao Mai Thế kỷ 21
Cơ sở kinh doanh trực thuộc là Trung tâm du lịch suối khoáng nóng Tháp Bà Nha Trang
ðịa chỉ: tổ 15, khóm Ngọc Sơn, phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Là một công ty trách nhiệm hữu hạn ñược thành lập theo giấy chứng ñăng ký kinh doanh
công ty TNHH có 2 thành viên trở lên số 072501 ngày 23 tháng 7 năm 1999 do Sở Kế
hoạch và ðầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp, ñã ñăng ký thay ñổi lần thứ 16 ngày 30 tháng 12
năm 2008.
Hoạt ñộng kinh doanh chính của Công ty TNHH Sao Mai Thế kỷ 21 là khai thác nước
khoáng, bùn khoáng phục vụ nghỉ dưỡng và thương mại.
Vốn ñiều lệ : 11.800.000.000 ñ
Báo cáo thường niên 2009.
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Tỷ lệ lợi ích/ Quyền biểu quyết của công ty mẹ : 77%
Doanh thu thuần : 44.603.497.584 ñ
Lợi nhuận sau thuế : 20.001.575.250 ñ
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ : 15.401.212.942 ñ
1.2 Công ty TNHH Hàm Tân Thế kỷ 21
Còn ñược gọi là Lazi Beach resort ( Mỏm ðá Chim resort )
ðịa chỉ : Lý Thái Tổ, xã Tân Tiến, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận.
Là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty cổ phần Thế kỷ 21 làm chủ sở
hữu, ñược thành lập theo giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành
viên số 4804000001 ngày 24 tháng 6 năm 2003 do Sở Kế hoạch và ðầu tư tỉnh Bình Thuận
cấp, ñã ñăng ký thay ñổi lần thứ 3 ngày 18 tháng 9 năm 2007.
Hoạt ñộng kinh doanh chính của Công ty TNHH Hàm Tân Thế kỷ 21 là kinh doanh dịch
vụ nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn và các dịch vụ du lịch khác, chính thức khai trương vào
cuối năm 2006.
Vốn ñiều lệ : 80.000.000.000 ñ
Tỷ lệ lợi ích/ Quyền biểu quyết của công ty mẹ : 100%
Doanh thu thuần : 6.535.740.467 ñ
Lỗ : ( 7.147.659.560 ) ñ chủ yếu là chi phí khấu hao và phân bổ công cụ dụng cụ.
Tháng 6/2009 ñã chấm dứt hợp ñồng quản lý với tập ñoàn quản lý khách sạn Celedon.
1.3 Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Khải Hoàn
Là một công ty trách nhiệm hữu hạn ñược thành lập theo giấy chứng nhận ñăng ký kinh
doanh công ty TNHH có hai thành viên trở lên số 043310 ngày 22 tháng 5 năm 1997 do Sở
Kế hoạch và ðầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp, ñã ñăng ký thay ñổi lần thứ 5 ngày 25
tháng 2 năm 2008.
Hoạt ñộng kinh doanh chính là ñầu tư xây dựng và khai thác du lịch, hiện ñang hoàn tất hồ
sơ xin thuê ñất và xin cấp giấy phép khai thác dự án khu du lịch suối khoáng nóng Phong
ðiền tại Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.
Vốn ñiều lệ : 1.750.000.000 ñ
Tỷ lệ lợi ích/ Quyền biểu quyết của công ty mẹ : 100%
Doanh thu ( hoạt ñộng tài chính ) : 88.655.234
Lợi nhuận sau thuế : 57.847.365

Báo cáo thường niên 2009.
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2.Công ty liên doanh
Công ty Cổ phần Codona Thế Kỷ 21
ðược thành lập theo giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 4703000331
ngày 22 tháng 8 năm 2006.
Hoạt ñộng chính : ñầu tư xây dựng và kinh doanh khu du lịch Hồ Sông Mây, hiện nay
Công ty cổ phần Codona Thế kỷ 21 ñang trong giai ñoạn quy hoạch và ñền bù giải tỏa khu
du lịch sinh thái Hồ Sông Mây.
Vốn ñiều lệ : 50.000.000.000 ñ
Vốn ñã góp ñến 31/12/09 : 12.997.500.000 ñ
Tỷ lệ lợi ích/ Quyền biểu quyết của công ty mẹ : 50%

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
1.Cơ cấu tổ chức của công ty
Thành phần Ban Giám ðốc :
Ông Trần Minh ðức - Tổng Giám ðốc
Ông ðặng Hồng Ân – Phó Tổng Giám ðốc
Ông Trần Công Tuấn – Phó Tổng Giám ðốc
Ông Nguyễn Mạnh Hào – Phó Tổng Giám ðốc
C21 ñược tổ chức và ñiều hành theo mô hình Công ty cổ phần, tuân thủ theo các quy ñịnh
của pháp luật hiện hành. Cấu trúc tổ chức của Công ty ñược xây dựng theo cấu trúc chức
năng nhằm phù hợp với lĩnh vực hoạt ñộng của Công ty
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SƠ ðỒ TỔ CHỨC CỦA C21 JSC

ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG

BAN KIỂM SOÁT
HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ðỐC

P. TỔNG GIÁM ðỐC

Phòng
Tài
chính Kế toán

Phòng
kinh
doanh
tiếp thị

BQL các
Khu dân
cư, dịch
vụ,
thương
mại

Tổ công nghệ
thông tin

Phòng hành chánh
nhân sự

P. TỔNG GIÁM ðỐC

Phòng
thiết kế
- kỹ
thuật

Phòng
kế
hoạch ñầu tư

Ban
quản lý
công
trình

Ban phát triển
quỹ ñất

Các ñơn vị trực thuộc ,
liên doanh

2.Tình hình nhân sự
Tổng số lao ñộng của toàn hệ thống Công ty tại thời ñiểm 31/12/2009 là gần 500 người,
trong ñó số lao ñộng tại văn phòng trụ sở chính tại TP.HCM là 35 người. Cơ cấu lao ñộng
theo trình ñộ của công ty tại trụ sở chính ñược thể hiện trong bảng sau:
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CƠ CẤU LAO ðỘNG THEO TRÌNH ðỘ
Tiêu chí

Số lượng

Tỷ lệ

PHÂN THEO TRÌNH ðỘ LAO ðỘNG

35

100%

Trên ñại học

1

2,8%

ðại học

25

71,5%

Cao ñẳng, trung cấp, sơ cấp

9

25,7%

Chính sách ñối với người lao ñộng
Công ty luôn thực hiện chế ñộ lao ñộng theo ñúng quy ñịnh luật Lao ñộng và các quy ñịnh
khác của Pháp luật: ký hợp ñồng lao ñộng, thực hiện ñầy ñủ các chính sách về bảo hiểm xã
hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn..
Ngoài ra công ñoàn hàng năm tổ chức khám sức khỏe ñịnh kỳ cho nhân viên, tổ chức du
lịch nghỉ mát và hỗ trợ cho nhân viên mượn tiền khi gặp khó khăn.
Nhân sự luôn là nhân tố quan trọng nhất của sự thành công và phát triển của mọi Công ty.
ðối với Thế kỷ 21, vấn ñề này luôn xem là nhân tố sống còn, sẵn sàng ñáp ứng những
chính sách về nhân sự hợp lý ñể cho tình hình hoạt ñộng của Công ty ngày càng phát triển
mạnh hơn nữa.

VIII. THÔNG TIN CỔ ðÔNG, HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH
VIÊN GÓP VỐN.
1. Hội ñồng quản trị, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên
Hội ðồng Quản Trị có nhiệm vụ: Báo cáo trước ðại hội ñồng Cổ ñông tình hình kinh
doanh, dự kiến phân phối lợi nhuận, chia lãi cổ phần, báo cáo quyết toán tài chính, phương
hướng phát triển và kế hoạch hoạt ñộng kinh doanh của Công ty.
Quyết ñịnh cơ cấu tổ chức, bộ máy, quy chế hoạt ñộng và quỹ lương của Công ty
Bổ, bãi nhiệm và giám sát hoạt ñộng của Ban Giám ñốc
Kiến nghị sửa ñổi và bổ sung ñiều lệ của Công ty
Quyết ñịnh triệu tập ðại hội ñồng cổ ñông
Và các nhiệm vụ khác qui ñịnh trong ñiều lệ.
Hội ðồng Quản Trị gồm 5 thành viên trong ñó có 2 thành viên ñộc lập không tham gia
ñiều hành và Ban Kiểm Soát gồm 3 thành viên ñộc lập không tham gia ñiều hành.
Thành phần Hội ðồng Quản Trị bao gồm :
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Ông Trần Minh ðức - Chủ Tịch
Ông Huỳnh Sơn Phước – Phó Chủ Tịch
Ông ðặng Hồng Ân – thành viên .
Ông Trần Công Tuấn – thành viên .
Ông Vũ Văn Bình - thành viên.
Ban kiểm soát: Ban kiểm soát do ðại hội ñồng cổ ñông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính
hợp lý, hợp pháp trong ñiều hành hoạt ñộng kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty.
Hiện tại Ban kiểm soát Công ty gồm ba (3) thành viên, mỗi thành viên có nhiệm kỳ 5
(năm) năm.
Thành phần Ban Kiểm Soát :
Ông ðinh Thế Hiển - Trưởng Ban
Bà Nguyễn Thị Hồng Châu – thành viên.
Ông ðinh Minh Trung – thành viên.
Thù lao Hội ðồng Quản Trị:
Theo nghị quyết ðại Hội Cổ ðông thường niên 2009 thông qua, thù lao Hội ðồng Quản
Trị ñược tính trên phần trăm lương của quản trị viên trước khi nhận làm quản trị viên
chuyên trách hoặc trong thời gian kiêm nhiệm. ðối với quản trị viên là nhân viên công ty
kiêm nhiệm: Chủ tịch hưởng phụ cấp 20% lương, quản trị viên kiêm nhiệm hưởng 12%
lương, quản trị viên không phải nhân viên công ty hưởng thù lao gấp 2 lần quản trị viên
kiêm nhiệm.
Thù lao kiểm soát viên hưởng 65% thù lao quản trị viên kiêm nhiệm, trưởng ban kiểm soát
hưởng gấp ñôi kiểm soát viên.
Thù lao Hội ðồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2009: 320.743.000 ñ.
Thưởng cho Hội ðồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát từ lợi nhuận năm 2008 : 386.000.000 ñ
Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Hội ðồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát ( 31/12/2009 ) :
Số cổ phần

Tỷ lệ (% )

Trần Minh ðức

735.924 cp

5,36%

Huỳnh Sơn Phước

351.278 cp

2,56 %

ðặng Hồng Ân

360.600 cp

2,62 %

Trần Công Tuấn

409.560 cp

2,98 %

Vũ Văn Bình

70.281 cp

0,51%

Hội ðồng Quản Trị
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Ban Kiểm Soát
ðinh Thế Hiển

25.128 cp

0,18%

Nguyễn Thị Hồng Châu

54.528 cp

0,39%

ðinh Minh Trung

4.236 cp

0,03%

2. Các dữ liệu thống kê về cổ ñông
Cơ cấu cổ ñông ( 31/12/2009 ):
Cổ ñông

Số cổ phần

Tỷ lệ (%)

Hội ðồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát

2.011.535 cp

14,66 %

Công nhân viên công ty

1.297.781 cp

9,46 %

Tổ chức trong nước

1.249.749 cp

9,11 %

Cá nhân trong nước

8.712.313 cp

63,53 %

Cá nhân nước ngoài

1.200 cp

0,004 %

439.500 cp

3,2 %

13.712.078 cp

100 %

Cổ phiếu quỹ
Tổng cộng
Tỷ lệ sở hữu của cổ ñông lớn :
Cổ ñông

Số cổ phần

Tỷ lệ (%)

Báo Tuổi Trẻ

690.000 cp

5,03 %

Trần Minh ðức

735.924 cp

5,36 %

Công ðoàn công ty CPThế Kỷ 21

926.112 cp

6,75 %

TP.HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2010
Tổng Giám ðốc.
( ðã ký )
TRẦN MINH ðỨC
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