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I. Lịch sử hoạt động của Công ty
1. Những sự kiện quan trọng:
Công ty Cổ Phần Nhà Việt Nam được thành lập ngày 28/02/2002 theo Giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh số 4103000853 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp, với
số vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng. Ngành nghề hoạt động kinh doanh chính là kinh
doanh, đầu tư và môi giới bất động sản.
Từ năm 2007, Công ty cổ phần Nhà Việt Nam đã đăng ký thành công ty cổ phần đại
chúng. Tính đến thời điểm hiện tại, vốn điều lệ của công ty đạt 106,568 tỷ đồng; vốn
thặng dư là 61,76 tỷ đồng với 154 cổ đông (theo danh sách chốt ngày 06/02/2010).
Từ năm 2010, Công ty đã đăng ký niêm yết và giao dịch lên Sàn chứng khoán
TP.HCM.
2. Quá trình phát triển
Qua hơn tám năm thành lập, công ty luôn phấn đấu giữ vững sự tăng trưởng về doanh
số và qui mô hoạt động, từng bước hoàn thiện bộ máy quản lý và qui trình làm việc
để nổ lực trở thành một trong những nhà đầu tư địa ốc chuyên nghiệp hàng đầu tại
Việt Nam.
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Trong quá trình hoạt động, Công ty đã trải qua những sự kiện chính sau:
* Từ 2002 – 2007: xây dựng công ty – tìm hướng đi mới
Tháng 04/2003, Công ty khởi công dự án Xây dựng khu nhà ở Phường Trường
Thạnh, Quận 9, Tp.HCM với quy mô 8,3ha, xây dựng 217 căn biệt thự và nhà phố
với tổng vốn đầu tư khoảng 100 tỷ đồng và đã hoàn thành tháng 06/2007. Ngay dự
án đầu tay, Nhà Việt Nam đã tạo cho mình một hướng phát triển mới – cung cấp
cho thị trường dự án sinh thái: dành 65% diện tích để xây dựng cảnh quan và
công trình công cộng, bảo hành chất lượng hạ tầng (05 năm – chỉ có Nhà Việt
Nam mạnh dạn cam kết), chăm sóc hệ thống cảnh quan từ lúc bắt đầu triển khai
cho đến nay…
* Từ 2008 – 2009: Khẳng định một thương hiệu
Ngày 23/08/2008: khởi công dự án The Boat Club Residences (The BCR) nối liền
dự án Trường Thạnh 1 với tổng diện tích 14,5 ha và tổng vốn đầu tư dự án 1.600
tỷ đồng. Sự ra đời của dự án The BCR đã khẳng định hướng đi đúng đắn của Nhà
Việt Nam. Một dự án sinh thái, nghỉ dưỡng, gần gũi với thiên nhiên sông nước đã
được thị thường đón nhận tích cực. Minh chứng là cuối năm 2009, toàn bộ dự án
đã được bán hết.
* Từ 2010: duy trì và đẩy mạnh phát triển
Tạo ra chuỗi giá trị đẩy mạnh chất lượng công tác quản lý:
o Xây dựng quy trình làm việc đội nhóm,
o Chuỗi nhà cung ứng chất lượng, hiệu quả,
o Quy trình quản lý khoa học,
o Quy trình đánh giá nhu cầu thị trường
o Xây dụng đội ngũ nhận lực trẻ, giàu kinh nghiệm
Niêm yết và giao dịch chính thức trên Sàn chứng khoán Tp.HCM từ tháng
03/2010.
Kể từ khi thành lập đến nay, Công ty Nhà Việt Nam đã nhận được nhiều bằng
khen về thành tích đóng góp cho các hoạt động xã hội trên địa bàn Quận 9 và các
tỉnh, địa phương khác. Tổng số tiền Công ty đã ủng hộ cho các hoạt động xã hội
tính đến nay đã được hơn 5 tỷ đồng.
Với những thành tích và tiến bộ trong thời gian qua, Nhà Việt Nam ngày càng
khẳng định được thương hiệu của mình trên thị trường và được vinh hạnh trao
tặng nhiều giải thưởng uy tín:
- Cúp Thương hiệu mạnh Việt Nam do Cục xúc tiến Thương mại và Thời báo kinh
tế Việt Nam trao tặng.
- Cúp vàng “Thương hiệu ngành xây dựng Việt Nam 2007”
- Bằng chứng nhận “Thương hiệu hàng đầu ngành xây dựng 2007”, Bộ xây dựng –
Triển lãm quốc tế Vietbuild 2007
- Cúp vàng “Topten Thương hiệu Việt” do Cục sở hữu trí tuệ trao tặng.
- Cúp vàng “Thương hiệu ngành xây dựng Việt Nam 2008”.
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3. Định hướng phát triển
Với phương châm cung cấp cho khách hàng sản phẩm địa ốc hiện đại – tiện nghi và
hài hoà với thiên nhiên, toàn thể lãnh đạo và CB-CNV Nhà Việt Nam không ngừng
học hỏi, nghiên cứu để có thể cho ra đời các dự án XANH, SẠCH, ĐẸP mang lại cho
cư dân là khách hàng của mình môi trường sống xanh mát, gần gũi với thiên nhiên và
có chất lượng cao.
a. Mục tiêu phát triển
- Đẩy mạnh triển khai các dự án nhà ở.
- Phát triển đầu tư theo hướng đa dạng hóa và khác biệt hóa sản phẩm, cung cấp cho
khách hàng các dòng sản phẩm từ trung bình đến cao cấp.
- Tìm kiếm và mở rộng các cơ hội hợp tác kinh doanh với các đối tác trong và ngoài
nước.
- Quảng bá thương hiệu Công ty, phát triển thị phần, chăm sóc khách hàng.
- Quản lý chuyên nghiệp
b. Tài chính
- Quản lý tài chính minh bạch, công khai.
- Thanh toán đầy đủ đúng hạn các khoản nợ vay, bảo đảm uy tín với các tổ chức tín
dụng, các nhà thầu, ...
- Quản lý chặt chẽ công nợ của từng khách hàng cụ thể.
- Thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình tài chính của từng dự án để có biện pháp
cân đối tài chính thích hợp.
- Huy động thêm vốn từ cổ đông khi cần thiết.
c. Nhân lực
- Thu hút thêm nhân sự có năng lực trong lĩnh vực bất động sản.
- Thực hiện kế hoạch đào tạo; hỗ trợ kinh phí, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên
môn nghiệp vụ cho CBCNV, đặc biệt nhân viên trẻ có năng lực.
- Tăng thu nhập cho người lao động và cán bộ quản lý.
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II. Báo cáo của Hội đồng quản trị
1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm
Năm 2009, Công ty CP Nhà Việt Nam đã đạt những thành công đáng kể, tạo vị thế
và động lực phát triển cho công ty trong những năm tiếp theo. Công ty đã giải
quyết được những tồn tại, khó khăn của năm 2008 và dần chuyển sang ổn định
trong công tác điều hành, kinh doanh, đầu tư, tài chính, xây dựng… Mặc dù thị
trường bất động sản còn nhiều biến động bất lợi, Công ty đã thực hiện tốt công tác
bán hàng và thu tiền, giúp tình hình tài chính đi vào ổn định, và nâng cao hình ảnh,
vị thế Công ty trên thị trường.
2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch
STT
1
2
3
4
5
6
7

Chỉ tiêu
Tổng doanh thu thuần
Chi phí Giá vốn
Chi phí hoạt động công ty
Chi phí tài chính, đầu tư
Tổng lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế
Vốn điều lệ

Kế hoạch
2009
57.981
36.531
16.257
524
4.669
3.502
166.568

Thực hiện
2009
155.580
63.678
15.862
49.709 (*)
26.331
21.364
106.568

Tỷ lệ
tăng giảm
268 %
174 %
98 %
9.486 %
564 %
610 %
64 %

(*) chi phí thanh lý các khoản đầu tư tài chính Cty Vạn Phúc Gia, Cty CK Sen Vàng.
3. Những thay đổi chủ yếu trong năm
Dự án The BCR: thực tế tình hình triển khai dự án, chi phí triển khai thi công hạ tầng
dự án The BCR chỉ 25 tỷ đồng so với kế hoạch đề ra là 85 tỷ đồng; chủ yếu thực hiện
công tác san lấp, gia tải, hạ tải đường giao thông, và lắp đặt cống… Điều chỉnh quy
hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án The BCR: chuyển 9.000 m2 khu chung cư 1
thành 11 lô nền VIP để dự án đẹp và thông thoáng hơn.
Dự án N27: tạm hoãn triển khai dự án Chung cư, đổi tên dự án N27 đặt lại tên mới là
Dự án Trường Giang, xin thuận lại chủ trương điều chỉnh diện tích dự án từ 6 ha
xuống 2,8 ha do việc đền bù hiện nay gặp nhiều khó khăn, và đổi thiết kế từ Chung cư
thành Dự án Biệt thự, nhà phố; chờ thủ tục điều chỉnh xong sẽ xây dựng hạ tầng trong
năm 2010.
Góp thêm 27,3 tỷ vào Công ty CP Vạn Phúc Gia nhằm đảm bảo góp đủ vốn điều lệ
theo quy định để có thể thương lượng thanh lý thu hồi khoảng đầu tư này với đối tác.
Chuyển nhượng phần hùn trong Công ty CP Chứng khoán Sen Vàng cho Cổ đông
sáng lập khác theo giá thị trường. Việc thu hồi các khoản đầu tư trên nhằm đảm bảo
cho dòng tiền hoạt động của công ty trong năm 2009 và những năm tiếp theo được ổn
định, tránh việc đầu tư dàn trải, thiếu trọng tâm và không hiệu quả.
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Dự án Long Phước: xin UBND tỉnh Đồng Nai gia hạn thời gian thực hiện dự án Long
Phước thêm 1 năm nữa.
4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai
Năm 2008, tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng tài chính trên thế giới làm thị
trường giá nhà đất giảm mạnh, giao dịch diễn ra cầm chừng trong bối cảnh Chính phủ
thực hiện các chính sách kiềm chế lạm phát. Năm 2009, với việc nhiều bộ luật và quy
định có hiệu lực như: Luật Thuế thu nhập cá nhân đặc biệt là thuế TNCN khi chuyển
nhượng bất động sản, các chính sách thuế giá trị gia tăng mới, ngân hàng thắt chặt cho
vay BĐS v.v… đã khiến tình hình thị trường bất động sản trong nước có nhiều thay
đổi và khó khăn hơn;
- Tuy nhiên về trung và dài hạn, nhu cầu về bất động sản như nhà ở, văn phòng, khách
sạn, trung tâm thương mại và các khu công nghiệp sẽ vẫn còn cao, tốc độ đô thị hóa
diễn ra nhanh chóng cùng lúc với nền kinh tế trong nước tiếp tục tăng trưởng. Có thể
thấy triển vọng phát triển của thị trường trong tương lai vẫn rất tươi sáng. Đặc biệt thị
trường bất động sản tại TPHCM luôn luôn hấp dẫn, sôi động so với thị trường tại các
nước Đông Nam Á.
Thị trường bất động sản ngày càng đa dạng, phong phú và tăng dần theo xu thế hội
nhập phát triển. Các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đã an tâm bỏ vốn đầu tư
vào thị trường Việt Nam, tạo cơ hội tốt để phát triển thị trường bất động sản;
- Chiến lược phát triển của Nhà Việt Nam trong 4 năm tới (2010 – 2013):
Tập trung đầu tư địa ốc, liên tục phát triển dự án, đưa nhanh sản phẩm ra thị trường
bằng việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, thiết kế và làm thủ tục đầu tư dự
án. Huy động vốn với nhiều phương thức linh động để có đủ tiền mua những quỹ đất
chiến lược nhằm tạo lợi nhuận tăng đều và ổn định. Mỗi dự án, mỗi sản phẩm đều có
sự khác biệt hóa, có tính độc đáo.
Phát triển thương hiệu và thị phần.
Liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước về vốn, công nghệ và kinh
nghiệm phát triển bất động sản.
Đưa Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán vào đầu 2010.
Chuyên nghiệp hoá công tác quản lý Công ty và nhân sự theo hướng ISO.
5. Công tác quản trị của Hội đồng quản trị
Từ Đại hội cổ đông thường niên năm 2009, Hội đồng quản trị đã tổ chức 19 cuộc họp.
Ban hành các Nghị quyết, quyết định để chỉ đạo thực hiện các vấn đề sau:
¾ Vay vốn Ngân hàng để đầu tư các dự án của công ty và bổ sung vốn lưu động.
¾ Góp đủ vốn điều lệ theo quy định vào Công ty CP Vạn Phúc Gia
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¾ Thông qua quyết định đầu tư dự án Trường Giang
¾ Chuyển nhượng phần vốn góp trong Công ty CP Chứng khoán Sen Vàng, và
Công ty CP Vạn Phúc Gia để ổn định tình hình tài chính, tập trung hoạt động
chính của Công ty.
¾ Thông qua quyết định tạm ngừng phát hành 6 triệu cổ phần trong năm 2009 do
tình hình đầu tư, thị trường chưa thuận lợi.
¾ Quyết định niêm yết 10.656.800 cổ phần của Công ty trên Sàn GD HOSE và
thông qua hồ sơ niêm yết.
¾ Thông qua việc thay đổi Tổng Giám đốc điều hành và là người đại diện theo
pháp luật của công ty.
¾ Đề xuất Đại Hội đồng cổ đông thông qua thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.
¾ Ngoài ra, trong chức năng quyền hạn của mình, HĐQT cũng theo dõi chỉ đạo
giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, cơ cấu
tổ chức trong năm, cũng như cân đối các nguồn vốn phục vụ cho việc triển khai
đầu tư các dự án của Công ty sao cho đảm bảo vốn lưu động cho hoạt động,
đồng thời tích lũy cho việc phát triển các dự án mới.
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III. Báo cáo của Ban Giám đốc
1. Báo cáo tình hình tài chính
Trong năm 2009, căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 đã được
Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/03/2009 thông qua. Ban Tổng Giám đốc đã
tiến hành triển khai thực hiện mục tiêu phương hướng đã định. Mặc dù tình hình kinh tế
trong năm đặc biệt khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám
đốc cùng toàn thể nhân viên công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm qua của
Công ty CP Nhà Việt Nam đã đạt được những kết quả hết sức khả quan.
Năm 2009
TỔNG TÀI SẢN
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn
NỢ PHẢI TRẢ
Nợ ngắn hạn
Nợ dài hạn
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
Vốn chủ sở hữu
Thặng dư vốn cổ phần
Quỹ đầu tư phát triển
Quỹ dự phòng tài chính
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
DOANH THU
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ
LỢI NHUẬN SAU THUẾ
Các chỉ tiêu
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần):
TSLĐ/Nợ ngắn hạn
TSLĐ - Hàng tồn kho/ Nợ ngắn hạn
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
Hệ số Nợ/Tổng tài sản
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho:
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân
Doanh thu thuần/Tổng tài sản
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh
doanh/Doanh thu thuần

Năm 2008

500.489
490.053
10.436
309.638
149.966
159.672
190.851
106.568
61.762
228
144
22.126
109.508
26.331
21.364

492.230
461.851
30.379
318.442
137.416
181.026
173.788
106.568
61.762
167
83
5.208
36.964
1.879
1.218

Tỷ lệ
tăng/giảm
1,68%
6,11%
-65,65%
-2,76%
9,13%
-11,80%
9,82%
0,00%
0,00%
36,53%
73,49%
324,85%
196,26%
1.301,33%
1.654,02%

Năm 2009

Năm 2008

3,27
0,76

3,36
0,48

0,62
1,62

0,65
1,83

0,22
0,22

0,08
0,08

19,77%
11,33%
4,33%

3,30%
0,70%
0,25%

23,94%

5,05%
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Năm 2009 là năm hoạt động và phát triển tốt đối với Công ty CP Nhà Việt Nam;
các chỉ tiêu về hiệu quả đầu tư đều tăng so với năm 2008. Nguyên nhân chủ yếu: công ty
đã triển khai bán hết hàng cho dự án The BCR, tiến độ đầu tư xây dựng đảm bảo nên việc
bàn giao nền cho khách hàng đạt đúng kế hoạch để ghi nhận doanh thu - chi phí trong
năm. Vì vậy, chỉ tiêu về năng lực hoạt động thể hiện qua vòng quay hàng tồn kho cao và
tăng đáng kể (từ 0,08x năm 2008 lên 0,22x năm 2009). Hàng tồn kho, nợ vay giảm trong
năm 2009 cũng dẫn đến khả năng thanh toán nhanh cao và tăng so với năm 2008 (tăng từ
0,48x lên 0,76x)
- Lợi nhuận ghi nhận trong năm 2009 là phần lợi nhuận của dự án The Boat Club
Residences, tăng mạnh so với năm 2008. Trong khi đó, vốn điều lệ của Nhà Việt Nam
không đổi và tổng tài sản trong năm 2009 tăng không đáng kể, dẫn đến chỉ tiêu về khả
năng sinh lời của Nhà Việt Nam tăng mạnh so với năm 2008.
- Năm 2009, tình hình tài chính Công ty CP Nhà Việt Nam đi vào ổn định, việc
thanh toán sớm các khoản nợ vay làm hệ số nợ/ tổng tài sản giảm (từ 65% xuống còn
62%); và tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu cũng giảm đáng kể (giảm từ 1,83x xuống 1,62x).
- Năm 2009, các chỉ tiêu tài chính công ty đã cải thiện đáng kể khi dự án The BCR
được ghi nhận doanh thu và có lợi nhuận
- Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp
Thời điểm
Khi thành
lập
02/2002
Lần 1:
12/2003
Lần 2:
08/2006
Lần 3:
05/2007

Vốn tăng thêm
(đồng)

Phương thức tăng vốn

Vốn điều lệ
(đồng)

Cổ đông sáng lập góp vốn
5.000.000.000

10.000.000.000

50.000.000.000

Lần 4:
06/2007

7.718.000.000

Lần 5:
05/2008

28.850.000.000

5.000.000.000
Chào bán riêng lẻ cho cổ đông hiện
hữu Theo BBHĐQT
02/TVĐL/HĐQT ngày 06/06/2003
Chào bán riêng lẻ cho cổ đông hiện
hữu và đối tác chiến lược Theo
BBHĐQT 30/QĐ – NVN ngày
21/08/2006
Chào bán riêng lẻ cho cổ đông hiện
hữu và đối tác chiến lược Theo
NQĐHCĐ 41/QĐ-NVN ngày
09/05/2007
Chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến
lược và CBNV Theo NQĐHCĐ
01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2007
Chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến
lược Theo NQĐHCĐ 01/NQĐHĐCĐ ngày 21/04/2008

10.000.000.000

20.000.000.000

70.000.000.000

77.718.000.000
106.568.000.000
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- Tổng số cổ phiếu theo từng loại
Số lượng cổ phần phổ thông đăng ký phát hành:

10.656.800

Số lượng cổ phần phổ thông đang lưu hành:

10.656.800

Mệnh giá cổ phần đang lưu hành: 10.000 VND/ cổ phần
- Cổ tức chia cho các cổ đông góp vốn
Năm 2009, Công ty dự kiến chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền là 12% mệnh giá
(tương đương 1.200 đồng/cổ phần). Tổng giá trị chi trả dự kiến là 12.788.160.000 đồng,
việc chi trả sẽ thực hiện từ ngày 23/03/2010.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty
Năm 2009 có thể xem là năm của nhiều biến động của thị trường bất động sản
Việt Nam. Hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh địa ốc đều gặp phải bài toán khó
về huy động vốn đầu tư, dẫn đến nhiều dự án bị hủy, tình hình tài chính gặp nhiều
bất lợi… Do đánh giá đúng tình hình và có nguồn vốn ổn định. Công ty CP Nhà
Việt Nam đã kịp thời điều chỉnh chiến lược đầu tư phù hợp trên cơ sở đánh giá lại
phân khúc thị trường, tập trung đầu tư dự án trọng tâm, ngừng đầu tư tài chính và
hạn chế những hoạt động đầu tư khác chưa cần thiết… do đó sự suy thoái của thị
trường trong thời gian qua không ảnh hưởng lớn đến hoạt động đầu tư của Nhà
Việt Nam.
Hoạt động kinh doanh và Marketing của công ty trong năm 2009 thành công, đã
hoàn thành kế hoạch bán hàng, thu tiền; phản ảnh kịp thời thông tin và nhu cầu thị
trường. Tổ chức thành công các hội nghị, sự kiện giúp Thương hiệu Nhà Việt Nam
ngày càng có uy tín trên thị trường bất động sản TP.HCM.
Tình hình tài chính của công ty đã được ổn định trong ngắn và trung hạn, thu xếp
thanh toán trước hạn các khoản nợ vay, kiểm soát tốt chi phí. Hoạt động xây dựng,
đầu tư, thiết kế của công ty tuy gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn hoàn thành các mục
tiêu quan trọng. Công ty đã hoàn thành đúng như cam kết về việc thi công đường
Tam Đa, xây cổng chào tại dự án Trường Thạnh và trồng thêm nhiều cây xanh làm
tăng vẻ đẹp của dự án. Các công tác về thủ tục đầu tư dự án cũng đạt được nhiều
kết quả tốt như gia hạn được chủ trương đầu tư dự án Long Phước, trình duyệt lại
1/500 dự án The BCR, đấu nối nước sạch vào dự án Trường Thạnh 1, nhận thêm 9
sổ đỏ, …. Các phòng ban công ty đã biết phối hợp công tác để đạt mục tiêu chung,
tạo thành một đội ngũ nhân viên đoàn kết, hợp tác. Hầu hết cán bộ CNV đều an
tâm và tin tưởng vào sự phát triển của công ty.
Công ty cũng đã hoàn thành các thủ tục để đăng ký niêm yết trên Sàn Chứng
khoán Tp.HCM vào tháng 12 năm 2009.
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Tuy nhiên, công ty còn một số điểm cần cải thiện như công tác đối ngoại còn yếu,
công tác thiết kế còn chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng, do công ty lựa
chọn thiết kế những hướng đi rất mới như nhà ở kết hợp nghĩ dưỡng, chuyển thiết
kế dự án Trường Giang từ chung cư thành biệt thự và chuyển một phần khu chung
cư The BCR thành khu biệt thự VIP…
3. Những tiến bộ công ty đã đạt được
- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
Để đạt được thành công trong năm 2009, HĐQT và Ban giám đốc nhận thức rõ vai
trò và trách nhiệm của mình đối với Công ty và Cổ đông, quyết tâm thực hiện
nhiệm vụ chiến lược đề ra: phát huy tối đa năng lực của mỗi thành viên trong
Công ty, không ngừng cải tiến bộ máy quản lý để nâng cao năng lực cạnh trên
thương trường. Cụ thể trong năm qua Công ty thành lập thêm các Bộ phận mới và
tái cơ cấu tổ chức một số bộ phận chuyên môn như:
- Thành lập Phòng Thiết kế:
Chuyên quản lý các thiết kế các dự án từ thiết kế tổng mặt bằng, thiết kế quy
hoạch chi tiết, các mẫu nhà Biệt thự, nhà phố; lập phối cảnh quy hoạch 1/500; làm
việc với các công ty thiết kế nước ngoài…
- Thành lập Sàn giao dịch bất động sản:
Với mục tiêu đẩy mạnh bán hàng và thực hiện tư vấn môi giới sản phẩm dự án của
công ty, ngoài ra còn thực hiện giới thiệu môi giới, tư vấn các dự án khác.
- Tiếp tục tái cơ cấu tổ chức bộ phận khác như thành lập thêm Tổ tài chính từ
Phòng Tài chính Kế Toán
Cùng với việc xây dựng đội ngũ CBNV chuyên nghiệp, sự liên tục cải tiến bộ máy
tổ chức đã mang lại cho công ty một diện mạo mới, tạo nên nét đột phá mang tính
chất riêng cho những công trình mang thương hiệu Nhà Việt Nam và không ngừng
nâng cao tầm hoạt động của Công ty.
4. Kế hoạch phát triển trong năm 2010.
4.1 Dự báo tình hình
Năm 2010, tình hình kinh tế thế giới cũng như của Việt Nam sẽ tiếp tục khó khăn;
đặc biệt ngành tài chánh, ngành địa ốc sẽ tiếp tục đứng trước những thách thức to
lớn. Theo dự đoán của các chuyên gia trong ngành đầu tư bất động sản, năm 2010
giá nhà đất cũng như thị trường tiêu thụ vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục mạnh mẽ.
Do vậy, không nằm ngoài tình hình khó khăn chung nên năm 2010 sẽ tiếp tục là
một năm đầy thử thách đối với tình hình tài chính và kinh doanh của Công ty cổ
phần Nhà Việt Nam.
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Tuy nhiên nhờ có sự chuẩn bị chu đáo từ năm 2009 về nhân lực và nguồn lực tài
chính, trong năm 2010, Công ty Nhà Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai dự án The
BCR theo đúng tiến độ kế hoạch; đồng thời tích cực thực hiện các thủ tục pháp lý
đối với dự án Trường Giang nhằm chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để
khi tình hình thị trường địa ốc khả quan thì triển khai dự án để có thể đưa vào kinh
doanh sớm...
4.2 Chỉ tiêu Kinh doanh
-

Chỉ tiêu bán hàng:
Quý 3/2010, bán 11 lô VIP dự án The BCR: doanh số từ 95 tỷ trở lên, thu
tiền đạt 90% theo tiến độ của hợp đồng.
Nền dự trữ: bán 5/11 nền dự án The BCR.
Dịch vụ môi giới: doanh số đạt 6 tỷ
- Thu tiền bán hàng:
The BCR: các đợt 2, 3, 4, 5… theo hợp đồng
117.840 triệu đồng
The BCR: Thuế VAT
17.475 triệu đồng
296 triệu đồng
Trường Thạnh 1: Thuế VAT
Trường Thạnh 1: Nợ khó đòi, 5% còn lại
103 triệu đồng
Tổng cộng: 135.714 triệu đồng
- Trường Giang: bán 50% số lượng nền và thu tiền tương ứng.
- Thúc đẩy khách hàng Trường Thạnh 1 xây dựng 50 căn nhà.
4.3 Chỉ tiêu đầu tư:
Dự án The BCR:
Hoàn thành đầu tư hạ tầng trong năm 2010, tổng chi phí triển khai thi công dự
kiến 75.900 triệu đồng.
Dự án Trường Giang:
- Quý 2/2010 hoàn thành công tác thiết kế.
- Quý 3/2010 hoàn thành công tác duyệt 1/500, Thiết kế cơ sở, phê duyệt và
giao đất.
- Quý 4/2010 bán hàng
Dự án Long Phước
- Quý 1/2010 thông qua nhiệm vụ thiết kế.
- Quý 2/2010 hoàn thành công tác duyệt 1/500
- Quý 3/2010 lập thủ tục xin giao đất
2 khu chung cư Condo I & II The BCR
- Quý 3/2010 hoàn thành công tác thiết kế
- Quý 4/2010 có giấy phép xây dựng
Xây dựng khu TTTM TT1 tạm (diện tích 1.200m2) khởi công 01/10/2010
Chia làm 3 khu vực: Văn phòng BQLDA (200m2), khu vực tạp hóa, cà phê, cơm
(200m2), khu trưng bày showroom VLXD (800m2)
4.4 Chỉ tiêu tài chính:
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Chỉ tiêu
Vốn điều lệ sau khi phát hành 6 triệu
cổ phần mới
Doanh thu thuần
Lợi nhuận sau thuế
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ
Cổ tức/ vốn điều lệ
-

Triệu đồng

Năm 2010
% tăng thêm so với 2009

166.568

56%

203.050
51.301
24,77%
30,20%

36,44%
158,23%
89%
65%
15%

Cổ tức dự kiến chia cho cổ đông kết thúc năm 2010 là 15%
Trích quỹ năm 2010
Trích Quỹ phúc lợi 2%:
Trích Quỹ khen thưởng 8%:
Cuối tháng 03/2010: niêm yết cổ phiếu lên sàn HOSE
Đầu quý II/2010: tìm và chào bán cho cổ đông chiến lược 6 triệu cổ phần mới
nhằm tạo thêm vốn triển khai đầu tư dự án.
Phát hành 120 tỷ trái phiếu đầu tư cho một dự án mới

4.5 Biện pháp thực hiện
- Đối với hoạt động đầu tư:
Đẩy nhanh tiến độ thi công cơ sở hạ tầng dự án The BCR, triển khai thiết kế khu
chung cư, phấn đấu hoàn tất giấy phép xây dựng trong quý 4/2010; hoàn tất các thủ
tục pháp lý cho dự án Trường Giang trước quý 3/2010 để có thể triển khai xây dựng
trong quý 4/2010; nghiên cứu tìm kiếm các cơ hội mua/ bán dự án địa ốc hoặc hợp
tác đầu tư.
- Đối với hoạt động kinh doanh:
• Phát triển khách hàng mới
• Chăm sóc khách hàng cũ
• Tiếp tục đẩy mạnh công tác marketing bao gồm các chiến dịch quảng cáo tiếp
thị, quảng bá thương hiệu và sản phẩm
• Tích cực tìm kiếm đối tác liên doanh liên kết đầu tư dự án của Công ty hay của
đối tác
• Phát hiện kịp thời cơ hội kinh doanh.
- Đối với công tác tổ chức - nhân sự:
Sắp xếp bộ máy, nâng cao năng lực công ty; đào tạo, sàng lọc, tuyển chọn nhân viên
và nâng cấp môi trường làm việc; Nâng cấp phê duyệt tất cả các quy trình quản lý;
Cập nhật nội dung, phân công, phân nhiệm, mô tả công việc cho tất cả các vị trí điển
hình, Xây dựng sơ đồ tổ chức kế thừa và quy hoạch nguồn nhân lực; Ứng dụng công
nghệ thông tin trong truyền thông nội bộ tiến tới e-office; Quỹ lương toàn năm 2010
tăng 20% so với năm 2009; đưa ra chính sách khen thưởng hiệu quả.
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IV. Báo cáo tài chính
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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2009
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VIỆT NAM
-

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.
Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát
được qui định Điều lệ Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2009 và kết quả
thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam như sau:
I.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009:
ĐVT: Triệu đồng
CHỈ TIÊU

SỐ TIỀN

THU NHẬP

155.628

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

109.508

Doanh thu hoạt động tài chính

45.959

Thu nhập khác
CHI PHÍ

161
129.297

Giá vốn hàng bán

63.678

Chi phí bán hàng

471

Chi phí tài chính

49.709

Chi phí quản lý

15.391

Chi phí khác
TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

48
26.331

Thuế thu nhập doanh nghiệp (*)
TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ

4.967
21.364

(*) Số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp do công ty tự kê khai và hạch
toán, chưa được kiểm tra quyết toán bởi cơ quan thuế
II.

Tình hình tài chính của công ty tài thời điểm 31/12/2009:
ĐVT: Triệu đồng
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CHỈ TIÊU
TÀI SẢN
1. Tiền và các khoản tương đương tiền
2. Các khoản phải thu
3. Hàng tồn kho
4. Tài sản ngắn hạn khác
5. Tài sản cố định
6. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
7. Tài sản dài hạn khác
NGUỒN VỐN
1. Vay và nợ ngắn hạn
2. Phải trả người bán
3. Người mua trả tiền trước
4. Các khoản phải trả khác
5. Vay dài hạn
6. Thuế thu nhập hoãn lại
7. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
8. Thặng dư vốn cổ phần
9. Quỹ đầu tư phát triển
10. Quỹ dự phòng tài chính
11. Lợi nhuận chưa phân phối
III.

SỐ TIỀN
500.488
32.824
73.842
376.144
7.243
2.874
0
7.561
500.488
50.840
851
93.382
4.893
159.511
161
106.568
61.762
228
144
22.126

Nhận xét đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám
Đốc
Ban kiểm soát xác nhận thông tin, số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh
của Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam năm 2009 theo Báo cáo của Chủ tịch
HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã phản ánh trung thực toàn bộ hoạt động kinh
doanh của công ty tại thời điểm báo cáo.
Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đã quản lý, chỉ đạo hoạt động của
công ty theo đúng pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, đã nỗ
lực triển khai, hỗ trợ thực hiện, giám sát hoạt động của tất cả các phòng ban
toàn công ty trong việc thực hiện mục tiêu năm 2009 theo kế hoạch đề ra.
Năm 2009 Công ty CP Nhà Việt Nam đã đạt những thành công đáng kể, tạo vị
thế và động lực phát triển cho công ty trong năm 2010. Hoạt động kinh doanh
công ty đã hoàn thành chỉ tiêu bán hàng và thu tiền theo kế hoạch đề ra, thúc
đẩy khách hàng xây dựng nhà, triển khai hoạt động sàn giao dịch bất động
sản…Đặc biệt là lợi nhuận sau thuế của ty công ty tăng gấp 6 lần so với kế
hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra, và công ty cũng đã nộp hồ sơ niêm yết
cổ phiếu công ty trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và đã được chấp
thuận về nguyên tắc.
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IV.

Kết quả thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2009:
Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty Cổ
phần Nhà Việt Nam và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:
-

V.

Việc tính toán, ghi chép các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực đúng
chế độ, nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu
trữ và bảo quản chứng từ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ.
Các Báo cáo tài chính năm 2009 của công ty được lập đúng theo biểu mẫu
ban hành kèm theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20/03/2006
của Bộ trưởng Bộ tài chính.
Xét trên mọi phương diện trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh hợp lý
tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2009, kết quả hoạt
động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/09 đến
31/12/2009, phù hợp với các quy định và chuẩn mực của hệ thống kế toán
hiện hành.

Công tác kiểm tra giám sát của Ban Kiểm Soát:
Căn cứ vào kết quả báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009, Ban kiểm
soát đã phối hợp với Bộ phận Tài chính và một số đơn vị phòng ban liên quan
thực hiện việc kiểm tra giám sát mọi hoạt động của công ty bao gồm:
-

VI.

Giám sát việc thực hiện chỉ tiêu kinh tế hàng tháng, quý và cả năm.
Kiểm kê quỹ: trong năm 2009 đã thực hiện kiểm kê định kỳ hàng tháng và
thực hiện kiểm kê quỹ hàng ngày.
Kiểm kê tài sản cố định: phối hợp với phòng Kế toán và phòng Hành chính
thực hiện việc kiểm kê kiểm kê tài sản vào ngày 31/12/2009.
Thực hiện việc kiểm tra chứng từ kế toán thường xuyên và định kỳ.
Phối hợp với phòng Kế toán giám sát chặt chẽ các khoản chi phí đầu tư,
mua sắm tài sản.
Thực hiện giám sát các quy trình hoạt động của công ty.

Kiến nghị:
Năm 2010 để đáp ứng mục tiêu kế hoạch hoạt đông kinh doanh HĐQT và Ban
Tổng Giám Đốc cần có các phương án tìm kiếm cổ đông chiến lược để phát
hành thêm cổ phần mới nhằm tạo thêm vốn triển khai đầu tư dự án .
TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
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V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán
1. Kiểm toán độc lập
- Đơn vị kiểm toán độc lập
Công ty TNHH Kiểm toán DTL
Địa chỉ: 140 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.8) 3827 5026

Fax: (84.8) 3827 5027

Email: dtlco@horwathdtl.com.vn
-

Website: www.horwathdtl.com

Ý kiến kiểm toán độc lập

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý
trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam
vào ngày 31 tháng 12 năm 2009 cũng như kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ
của năm tài chính kết thúc vào cùng ngày nêu trên phù hợp với Chuẩn mực và chế độ
kế toán Việt Nam.
- Các nhận xét đặc biệt.
Không có
2. Kiểm toán nội bộ
- Ý kiến kiểm toán nội bộ
Căn cứ vào chức năng kiểm soát tài chính, kế toán thông qua việc kiểm tra, so
sánh, đối chiếu, phân tích chứng từ, số liệu; xem xét, kiểm tra việc tuân thủ các
quy trình, quy định, chính sách do Công ty ban hành trong hoạt động các
phòng ban; kiểm soát việc thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc thu, chi, nhập,
xuất tài sản Công ty. Theo ý kiến của chúng tôi; các số liệu tài chính, kế toán
đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, các mặt hoạt động
của Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định, chính sách, kế hoạch đã đưa ra
trong năm 2009, và đảm bảo tuân thủ theo đúng luật pháp.
-

Các nhận xét đặc biệt
Không có
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VI. Các công ty có liên quan
- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan
Trong các tháng đầu năm 2009, Công ty vẫn còn đầu tư vào Công ty Cổ phần Vạn Phúc
Gia, và Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng. Tuy nhiên, Công ty đã thu hồi toàn bộ
các khoản đầu tư trên và đã thu đầy đủ tiền trong năm quý III, IV năm 2009 nhằm đảm
bảo cho dòng tiền hoạt động của công ty trong năm 2009 và những năm tiếp theo
được ổn định, tránh việc đầu tư dàn trải, thiếu trọng tâm và không hiệu quả.
VII. Tổ chức và nhân sự
- Cơ cấu tổ chức của công ty
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐIỀU HÀNH

TỔ TÀI CHÍNH

KIỂM SOÁT NỘI BỘ

PHÒNG
KINH
DOANH

BỘ PHẬN
BÁN HÀNG

SÀN GIAO
DỊCH BĐS

BỘ PHẬN DV
KHÁCH HÀNG

PHÒNG
KẾ TOÁN

BỘ PHẬN
HÀNH CHÍNH

PHÒNG
ĐẦU TƯ

BỘ PHẬN
MARKETING IT

PHÒNG
THIẾT KẾ

BAN QUẢN LÝ
CÁC DỰ ÁN

DỰ ÁN
TRƯỜNG THẠNH 1
DỰ ÁN
THE BCR
DỰ ÁN
TRƯỜNG GIANG
DỰ ÁN
LONG PHƯỚC

- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành
Hội đồng quản trị
1. Ông TRẦN VĂN THÀNH - Chủ tịch HĐQT
Ngày sinh: 31/07/1958
CMND: 022054480 ngày cấp: 26/12/2008 nơi cấp: CA TPHCM
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Địa chỉ thường trú: 39 Đỗ Ngọc Thạnh, Phường 14, Quận 5, TPHCM
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (84.8) 3818 1888
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Quản trị Kinh doanh
Quá trình công tác:
- Từ 1991 -1993: Giám đốc công ty CP Đồng Khánh
- Từ 1999 - nay: Phó chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Vạn Phát Hưng
- Từ 2007 - T11/2009: Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám Đốc Công ty CP Nhà Việt Nam
- Từ T11/2009 - nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tư vấn chiến lược Công ty CP Nhà
Việt Nam
2. Ông TRẦN ĐỨC KHIÊM – Phó Chủ tịch HĐQT
Ngày sinh: 05/10/1983
CMND: 023547353 ngày cấp: 19/04/1999 nơi cấp: CA TPHCM
Địa chỉ thường trú: 1333/9 Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Thuận, Q7, TPHCM
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (84.8) 3818 1888
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh
Quá trình công tác:
- Từ 2007 đến T11/2009: Phó Tổng Giám Đốc của Công ty CP Nhà Việt Nam, Tổng
Giám Đốc Công ty CP KD BĐS Vạn Phúc Gia
- Từ T11/2009 đến nay : Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc của Công ty Cổ phần
Nhà Việt Nam
3. Bà TRẦN ANH THI – Thành viên
Ngày sinh: 16/10/1985
Số CMND: 023832741 Ngày cấp: 03/10/2000 Nơi cấp: CA TPHCM
Địa chỉ thường trú: 39 Đỗ Ngọc Thạnh, Phường 14, Quận 5, TPHCM
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh và quản trị khách
sạn du lịch (Hotel Institute Montreux, Swizterland)
Quá trình công tác:
- Từ 2007 – nay: Công ty CP Vạn Phát Hưng , thành viên Hội đồng Quản trị Công ty
CP Nhà Việt Nam.
4. Ông QUÁCH TUẤN HẢI – Thành viên
Ngày sinh: 01/10/1965
CMND: 021591925 ngày cấp:13/03/2002 nơi cấp: CA TPHCM
Địa chỉ thường trú: 915 Lò Gốm, Phường 5, Q6, TPHCM
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (84.8) 3818 1888
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kinh doanh
Quá trình công tác:
- 1982-2001 : Kinh doanh vải chợ Soái Kình Lâm, Q.5
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- 2002 - 2006 : Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Nhà Việt Nam
- 2006 - nay : Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Giám đốc Kinh doanh Công Ty CP
Nhà Việt Nam
5. Ông TRƯƠNG KÍNH ĐÌNH – Thành viên
Ngày sinh: 30/10/1955
CMND: 020345458 ngày cấp: 23/05/1995 nơi cấp: CA TPHCM
Địa chỉ thường trú: 120 Lạc Long Quân, Quận 11, TPHCM
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (84.8) 3818 1888
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Quản trị Kinh doanh
Quá trình công tác:
- Từ 1991 đến 2001: tự doanh
- Từ 10/2001 đến nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Hưng Phú,
thành viên HĐQT Công ty CP Nhà Việt Nam
6. Ông ĐỖ VIỆT DÂN – Thành viên
Ngày sinh: 02/02/1957
CMND: 020577839 ngày cấp: 04/06/2009 nơi cấp: CA TPHCM
Địa chỉ thường trú: 101/74 đường Gò Dầu, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TPHCM
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (84.8) 3818 1888
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ, Quản trị Kinh doanh Quá trình công tác:
- Từ 1979 đến 1996: Giáo viên trường Trung học Quân y 2; Phó Chủ nhiệm khoa Y
học cơ sở
- Từ 1997 đến 2008: Phó Chủ nhiệm khoa ngoại II Bệnh viện 7A; Chủ nhiệm khoa
ngoại Bệnh viện Quân dân Miền đông.
- Từ 2009 đến nay: Trợ lý Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Nhà Việt Nam
7. Ông NGUYỄN QUỐC ÂN – Thành viên
Ngày sinh: 30/11/1983
CMND: 321137802 ngày cấp: 09/09/1999 nơi cấp: CA Tp.Bến Tre
Địa chỉ thường trú: 18 đường 3/2, phường 3, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (84.8) 3818 1888
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành Tài chính – Kế toán
Quá trình công tác:
- Từ 2005 đến tháng 04/2007: Kiểm toán viên – Công ty Kiểm toán AASC
- Từ tháng 05/2007 đến nay: Chuyên viên Tài chính, Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty
Cổ phần Nhà Việt Nam
Ban Tổng giám đốc
1. Ông TRẦN ĐỨC KHIÊM – Tổng Giám Đốc
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Lý lịch trình bày trong danh sách HĐQT ở trên.
Kế toán trưởng
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH THẢO
Ngày sinh: 26/05/1975
Số CMND: 024436644 ngày cấp: 11/08/2005 nơi cấp: CA TPHCM
Địa chỉ thường trú: 264/10/17/15 Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, Quận 7,
TPHCM
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (84.8) 3818 1888
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế - chuyên ngành Tài chính
Quá trình công tác:
- Từ 1998 đến 2008: Kế toán Công ty TNHH Gunze (Viet Nam)
- Từ 2008 đến 2009: Kế toán Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam
- Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành trong năm
Căn cứ theo Quyết định số 123/QĐ-NS ngày 12/11/2009, bổ nhiệm ông Trần Đức Khiêm
làm Tổng Giám đốc thay thế cho ông Trần Văn Thành và là người đại diện theo pháp luật
của Công ty.
- Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc và các
quyền lợi khác của Ban Giám đốc
Thù lao Hội đồng quản trị và Thu nhập của Ban Giám đốc:
Thù lao Hội đồng quản trị
Lương Tổng Giám đốc

35.000.000
264.000.000

- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động
Số lượng người lao động trong công ty hiện nay là 92 người
Trình độ học vấn
Đại học
Cao đẳng
Trung cấp
Phổ thông (công nhân)
Tổng cộng
Trực tiếp
Gián tiếp
Tổng cộng

Số lao động
23
02
05
62
92
83
9
92

Tỷ lệ
25%
2,18%
5,43%
67,39%
100%
90,22%
9,78%
100%

Chế độ làm việc
- Thời gian làm việc: Thời gian làm việc bình thường là 7,5 giờ một ngày
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Ngày làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 làm việc từ 8:30 đến 17:30 - Thứ 7 làm việc từ 8:30 đến
12:00
Nghỉ trưa: 1.5 giờ
Nghỉ hàng tuần: chiều thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần
- Tất cả CBCNV đều được nghỉ phép năm theo chế độ của nhà nước hiện hành và được
xét lên lương khi đến kỳ hạn;
- Điều kiện làm việc: Công ty cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc cho CBCNV của
Công ty. Đối với lực lượng lao động trực tiếp, Công ty trang bị đầy đủ phương tiện bảo
hộ lao động và luôn tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc về an toàn lao động.
Chính sách tuyển dụng đào tạo
- Công ty chú trọng tuyển dụng những nhân viên có năng lực đáp ứng với yêu cầu của
công việc. Công ty khuyến khích việc tuyển dụng nội bộ, cho phép nhân viên nộp đơn
vào những vị trí mà Công ty đang có nhu cầu nếu thấy năng lực của họ phù hợp nhằm tạo
điều kiện cho nhân viên có cơ hội phát triển và thăng tiến. Công ty đưa ra chính sách đào
tạo phù hợp cho những nhân viên tiềm năng hoặc nâng cao hơn nữa năng lực của các
nhân viên giỏi, xuất sắc.
- Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, kỹ năng về nghiệp
vụ chuyên môn, khuyến khích người lao động học tập nâng cao trình độ công tác và đạo
đức nghề nghiệp.
- Đối với nhân viên mới, Công ty có chương trình đào tạo nội bộ về về chiến lược,
thương hiệu, nội quy, an toàn lao động, quy định, chính sách của Công ty, giới thiệu về
các hoạt động kinh doanh, cơ cấu tổ chức của Công ty và đào tạo chuyên môn để nhân
viên mới mau chóng hòa nhập vào công việc. Nhân viên nghiệp vụ đều được đào tạo
chuyên môn và kỹ năng chung theo yêu cầu của từng phòng ban và từng giai đoạn phát
triển của Công ty.
Chính sách lương, thưởng, phúc lợi:
- Công ty tính và trả lương theo thời gian. Ngoài tiền lương theo hợp đồng, Công ty còn
trả lương theo hiệu quả công việc và các khoản phụ cấp như phụ cấp cơm trưa, phụ cấp
trách nhiệm, phụ cấp điện thoại và phụ cấp đi lại. Nếu làm việc tăng giờ, nhân viên được
hưởng thêm lương tăng giờ. Tăng giờ cho ngày thường là 150% và tăng giờ cho ngày lễ,
chủ nhật là 200%-300%.
- Công ty có chính sách thưởng tết Dương lịch, thưởng lễ 30/4, thưởng lễ 2/9 và thưởng
thành tích cá nhân cuối năm âm lịch. Căn cứ tính thưởng là thâm niên làm việc, hệ số
chức vụ và kết quả đánh giá công việc hàng tháng.
- Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được Công ty thực hiện đúng theo quy
định của pháp luật. Công ty thực hiện các chế độ phúc lợi, các chế độ về thai sản, bảo
hiểm tai nạn lao động, ... theo Luật lao động. Ngoài ra, hàng năm tùy theo tình hình kinh
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doanh, Công ty có thể tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi nghỉ mát, tham quan du lịch
trong và ngoài nước.
- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng.
1) Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/12/2009, Đại hội đồng cổ đông
chấp thuận cho 3 thành viên HĐQT cũ từ nhiệm gồm bà Giao Thị Yến, ông Wong
Horng Yit và ông Lê Việt Tùng. Đại hội cũng nhất trí chấp thuận bổ nhiệm 3
thành viên HĐQT mới, gồm:
- Bà Trần Anh Thi
CMND số: 023832741 cấp ngày 3/10/2000 tại Công an Tp.HCM
- Ông Đỗ Việt Dân
CMND số: 020577839 cấp ngày 4/6/2009 tại Công an Tp.HCM
- Ông Nguyễn Quốc Ân
CMND số: 321137802 cấp ngày 9/9/1999 tại Công an Bến Tre.
2) Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-NS ngày 20/01/2009 bổ nhiệm bà Nguyễn Thị
Thanh Thảo giữ chức vụ Kế toán trưởng thay cho bà Trà Thanh Trà đã có đơn từ
nhiệm.
3) Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/02/2009 chấp thuận cho bà
Nguyễn Thị Thanh Thảo từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát, Đại Hội
đồng cổ đông cũng nhất trí chấp thuận cho bà Phạm Thị Kim Dung làm thành viên
Ban Kiểm soát.
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VIII. Thông tin cổ đông và Quản trị công ty
1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
- Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát
STT
Tên
I. Hội đồng Quản trị
1
Trần Văn Thành
2
Trần Đức Khiêm
3
Trần Anh Thi
4
Quách Tuấn Hải
5
Trương Kính Đình
6
Đỗ Việt Dân
7
Nguyễn Quốc Ân
II. Ban Kiểm soát
1
Phạm Thị Kim Dung
2
Phạm Minh Đức
3
Vũ Anh Quân

Năm sinh
31/07/1958
05/10/1983
16/10/1985
01/10/1965
30/10/1955
02/02/1957
30/11/1983

Chức danh
Chủ tịch
Phó chủ tịch
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên

16/03/1958 Trưởng Ban
04/02/1959 Thành viên
28/11/1982 Thành viên

- Hoạt động của HĐQT
Từ Đại hội cổ đông thường niên năm 2009, Hội đồng quản trị đã tổ chức 19 cuộc họp.
Ban hành các Nghị quyết, quyết định để chỉ đạo thực hiện các vấn đề sau:
¾
¾
¾
¾

Vay vốn Ngân hàng để đầu tư các dự án của công ty và bổ sung vốn lưu động.
Góp đủ vốn điều lệ theo quy định vào Công ty CP Vạn Phúc Gia
Thông qua quyết định đầu tư dự án Trường Giang
Chuyển nhượng phần vốn góp trong Công ty CP Chứng khoán Sen Vàng, và
Công ty CP Vạn Phúc Gia để ổn định tình hình tài chính, tập trung vào lĩnh vực
hoạt động chính của Công ty.
¾ Thông qua quyết định tạm ngừng phát hành 6 triệu cổ phần trong năm 2009 do
tình hình đầu tư, thị trường chưa thuận lợi.
¾ Quyết định niêm yết 10.656.800 cổ phần của Công ty trên Sàn GD HOSE và
thông qua hồ sơ niêm yết.
¾ Ngoài ra, trong chức năng quyền hạn của mình, HĐQT cũng theo dõi chỉ đạo sát
sao Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh trong năm,
cũng như cân đối các nguồn vốn phục vụ cho việc triển khai đầu tư các dự án
của Công ty sao cho đảm bảo vốn lưu động cho hoạt động, đồng thời tích lũy
cho việc phát triển các dự án mới.
- Hoạt động của Ban kiểm soát
Căn cứ vào kết quả báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009, Ban kiểm
soát đã phối hợp với Ban Tài chính và một số đơn vị phòng ban liên quan thực
hiện việc kiểm tra giám sát mọi hoạt động của công ty bao gồm:
-

Giám sát việc thực hiện chỉ tiêu kinh tế hàng tháng, quý và cả năm.
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-

Kiểm kê quỹ: trong năm 2009 đã thực hiện kiểm kê định kỳ hàng tháng và
thực hiện kiểm kê quỹ hàng ngày.
Kiểm kê tài sản cố định: phối hợp với phòng Kế toán và phòng Hành chính
thực hiện việc kiểm kê kiểm kê tài sản vào ngày 31/12/2009.
Thực hiện việc kiểm tra chứng từ kế toán thường xuyên và định kỳ.
Phối hợp với phòng Kế toán giám sát chặt chẽ các khoản chi phí đầu tư,
mua sắm tài sản.
Thực hiện giám sát các quy trình hoạt động của công ty.

- Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty
Hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát tuân thủ
theo các quy định trong Điều lệ, Quy chế của Công ty.
Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo và Ban kiểm soát của Công ty sẽ thường
xuyên phối hợp, trao đổi thông tin và tổ chức nhóm họp nhanh chóng khi cần
thiết để đưa ra những quyết sách kịp thời trong công tác điều hành Công ty.
- Số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào
tạo về quản trị công ty: Các thành viên đã đạt được 8 chứng chỉ đào tạo về quản trị công
ty.
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành
viên HĐQT
STT

Thành viên HĐQT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Trần Văn Thành
Trần Đức Khiêm
Lê Việt Tùng
Trương Kính Đình
Quách Tuấn Hải
Giao Thị Yến
Wong Horng Yit
Trần Anh Thi
Đỗ Việt Dân
Nguyễn Quốc Ân

Số cổ phiếu sở hữu
Số cổ phiếu sở hữu
đầu kỳ
cuối kỳ
Số cổ
Tỷ lệ
Số cổ
Tỷ lệ
phiếu
phiếu
7%
7%
706.000
700.000
14% 2.189.250
21%
1.450.500
9%
0%
1.000.000
0
22%
3%
2.300.000
300.000
3%
3%
280.000
280.000
0%
0%
0
0
5%
0%
585.000
0
0% 1.174.250
11%
0
0%
2%
174.200
0
0%
0%
0
0

Lý do tăng,
giảm (mua,
bán, chuyển
đổi, thưởng...)
Bán
Mua
Bán
Bán

Bán
Mua
Mua

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông
2.1. Cổ đông Nhà nước
Không có
2.2. Cổ đông sáng lập
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ST
Tên
T
1 Quách Thị Tú Anh
2 Quách Tuấn Hải
3 Lý Mỹ Trang
Tổng cộng

Địa chỉ
39 Đỗ Ngọc Thạnh, P.14, Q.5
915 Lò Gốm, P.5, Q.6
160/5 Cô Giang, P.Cô Giang, Q.1

Số cổ
phiếu
2.775.000
280.000
110.000
3.165.000

Tỷ lệ
26,04%
2,63%
1,03%
29,70%

(*): Công ty CP Nhà Việt Nam đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
lần đầu ngày 28/02/2002. Do đó, tính đến thời điểm hiện nay thì mọi điều kiện chuyển
nhượng áp dụng đối với cổ đông sáng lập không còn hiệu lực.
2.3. Cổ đông nước ngoài
Không có
2.4. Cơ cấu cổ đông
Danh mục
Tổng số vốn thực góp
1. Cổ đông Nhà nước
2. Cổ đông nội bộ
Hội đồng Quản trị
Ban Tổng Giám đốc (*)
Ban Kiểm soát
Kế toán trưởng
3. Cổ đông trong Công ty
Cổ phiếu quỹ
Cán bộ công nhân viên
4. Cổ đông ngoài công ty
Cá nhân
Tổ chức

Cổ đông trong nước
Số lượng cổ
Giá trị
phiếu
10.656.800 106.568.000.000
4.819.100 48.191.000.000
4.817.700 48.177.000.000
2.189.250 21.892.500.000
1.400
14.000.000
766.000
7.660.000.000
766.000
7.660.000.000
5.071.700 50.717.000.000
5.071.700 50.717.000.000
-

Tỷ lệ
(%)
100,00%
45,22%
45,21%
20,54%
0,01%
0,00%
7,19%
7,19%
47,59%
47,59%
0,00%

(*) Thành viên Ban Tổng Giám đốc cũng là thành viên Hội đồng Quản trị

HĐQT, BTGĐ, BKS
45,22%

47,59%

Cán bộ công nhân viên

7,19%

Cá nhân ngoài công ty

48

MỤC LỤC
--- W X ---

I. Lịch sử hoạt động của Công ty ........................................................................2
1. Những sự kiện quan trọng .......................................................................2
2. Quá trình phát triển .................................................................................2
3. Định hướng phát triển .............................................................................4
II. Báo cáo của Hội đồng quản trị .....................................................................5
1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm ..............................5
2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch .......................................................5
3. Những thay đổi chủ yếu trong năm ........................................................5
4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai ..................................................6
5. Công tác quản trị của Hội đồng quản trị .................................................6
III. Báo cáo của Ban Giám đốc ...........................................................................8
1. Báo cáo tình hình tài chính .....................................................................8
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ...................................10
3. Những tiến bộ công ty đã đạt được .......................................................11
4. Kế hoạch phát triển trong năm 2010 .....................................................11
IV. Báo cáo tài chính ..........................................................................................14
-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ...................................................................15

-

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ...........................19

-

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ .....................................................20

-

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ...............................................22

-

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT .......................................................36

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán ..............................39
1. Kiểm toán độc lập ............................................................................................39
2. Kiểm toán nội bộ ..............................................................................................39
VI. Các công ty có liên quan .............................................................................40
VII. Tổ chức và nhân sự ...................................................................................40
VIII. Thông tin cổ đông và Quản trị công ty ...................................................46
1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát .................................................................46
2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông ......................................................................47
49

