Bước vào tuổi 21

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21
– C21 CORPORATION
41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1, TP.HCM
Tel: (+84.8) 3825 6395 - Fax: (+84.8) 3825 6396
Website: http://www.c21.com.vn
Email: info@C21.com.vn

Website: http://www.c21.com.vn/century/intro.jspcom.vn

CÔ NG TY CỔ PHẦN
THẾ KỶ

21

BÁ O CÁ O
THƯỜNG
NIÊ N
2013

C21 bước vào tuổi 21

MỤC LỤC

2

THÔNG TIN CHUNG

15

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

22

BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

30

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

33

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

44

QUẢN TRỊ CÔNG TY

52

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2013

THÔNG TIN CHUNG

:

THÔNG TIN CHUNG

Tên giao dịch

: CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

Tên tiếng Anh

: CENTURY 21 JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt

: C21 JSC

Logo

:

Giấy chứng nhận ĐKKD số : 0300978657 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp, đăng ký thay
đổi lần thứ 10 vào ngày 08 tháng 08 năm 2011
Vốn điều lệ

: 193.363.710.000 VND
Một trăm chín mươi ba tỷ ba trăm sáu mươi ba triệu bảy
trăm mười nghìn đồng

Địa chỉ

: 41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1,
TP.HCM, Việt Nam

Số điện thoại

: (848) 38.256.395

Số fax

(848) 38.256.396

Website

http://www.C21.com.vn

Email

info@C21.com.vn

Mã cổ phiếu

C21

C21 bước vào tuổi 21

2

THÔNG TIN CHUNG
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
1994
1994

1997

Ra đời vào tháng 01 năm 1994, Công ty TNHH
Tuổi Trẻ - tiền thân của CTCP Thế Kỷ 21 – đã
mang dáng dấp của một Công ty cổ phần với
116 thành viên gồm cơ quan Báo Tuổi Trẻ,
phóng viên, nhân viên Báo Tuổi Trẻ và một số
công tác viên, chuyên viên của Báo.

Ngày 07 tháng 07 năm 1997, Công ty
chính thức chuyển sang CTCP Thế Kỷ
21 với gần 200 cổ đông, vốn điều lệ
ban đầu là 12 tỷ đồng theo giấy phép
số: 1728/GP-UB do UBND TP.Hồ Chí
Minh cấp ngày 02/08/1997.

2000 - 2006

2007

Từ năm 2000 đến 2006, Công ty tập trung
đầu tư, tiến hành xây dựng các khu du lịch;
đồng thời liên doanh với Công ty Codona xây
dựng các dự án nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí.

Năm 2007, tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ
đồng sau 3 lần tăng vốn.

2009
Năm 2009, tăng vốn điều lệ lên 137,12 tỷ
đồng.
2011
Ngày 15/07/2011, chính thức niêm yết trên
Sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM với mã
chứng khoán C21.
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2010
Năm 2010, tăng vốn điều lệ lên 193,36
tỷ đồng.

2014
Ngày 14/01/2014, kỷ niệm 20 năm
thành lập Công ty, C21 chính thức bước
vào tuổi 21.

CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC





Top 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhẩt Việt Nam 2013
“Chứng nhận chỉ số Tín nhiệm – Trusted Brand 2012”
Top 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhẩt Việt Nam 2012
The Guide Awards 2012-2013 – Lazi Beach Resort
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THÔNG TIN CHUNG
NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH
 Kinh doanh bất động
 Giáo dục mầm non,
 Kinh doanh vận chuyển
sản;
giáo dục tiểu học,
hành khách bằng ô tô;
 Kinh doanh dịch vụ
giáo dục trung học cơ
 Xây dựng công nghiệp
bất động sản;
sở và trung học phổ
và dân dụng;
 Khách sạn, resort,
thông;
 Sữa chữa nhà và trang
nhà hàng ăn uống;
 Giáo dục thể thao và
trínội thất;
 Kinh doanh khu vui
giải trí: câu cá, trò
 Sản xuất vật liệu xây
chơi giải trí – nhà
chơi trên mặt nước;
dựng, xây dựng cầu
khách – nhà nghỉ có
 Hoạt động của các cơ
đường, san lấp mặt
kinh doanh du lịch –
sở nuôi dưỡng, điều
bằng;
bãi cắm trại du lịch –
dưỡng (trừ khám
 Khai thác, mua bán
làng du lịch – nhà
chữa bệnh)
khoáng sản phi kim
hàng;
loại;
 Mua bán vật liệu xây
dựng, hàng trang trínội
thất;
Sau 20 năm hoạt động, bắt đầu từ công ty TNHH Tuổi Trẻ, sau chuyển đổi
thành Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 (ngày 7/7/1997) C21 đã phát triển bền
vững với tính chất một công ty đầu tư đa ngành, trong đó lĩnh vực bất
động sản và dịch vụ du lịch là hai ngành chủ lực.

“

CÁC SẢN PHẨM CHÍNH

”

 Kinh doanh bất động sản và văn
phòng cho thuê;
 Kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà
hàng;
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“

ĐỊA BÀN KINH DOANH

Nha Trang

Thành phố Hồ
ChíMinh

Hàm Tân
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THÔNG TIN CHUNG
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

Vietnam Property
Holding

CTCP Codona Thế Kỷ
21

Trần Minh Đức

Công ty TNHH Khu
Nghỉ Dưỡng Bãi Dài

Cổ đông khác

CTCP Indochina Thế
Kỷ 21 Resort

Công ty TNHH MTV
Thế Kỷ 21

Công ty TNHH Khoáng
Sản Sài Gòn Thế Kỷ 21

Công ty TNHH Hàm
Tân Thế Kỷ 21

Công ty TNHH TM XD
Khải Hoàn

Công ty TNHH Sao
Mai Thế Kỷ 21

Cổ đông lớn
Công ty con
Công ty liên kết
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CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG TÀI
CHÍNH – KẾ
TOÁN

PHÒNG
KINH
DOANH TIẾP
THỊ

BQL CÁC
KDC, DỊCH
VỤ,
THƯƠNG
MẠI

Tổ Công nghệ Thông tin

PHÒNG HÀNH
CHÍNH NHÂN SỰ

PHÒNG
THIẾT KẾ KỸ THUẬT

PHÒNG KẾ
HOẠCH –
ĐẦU TƯ

BAN QUẢN
LÝ CÔNG
TRÌNH

Ban Phát triển Quỹ đất

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC
THUỘC, LIÊN
DOANH
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THÔNG TIN CHUNG
CÁC CÔNG TY CON
 Công ty TNHH Sao Mai Thế Kỷ 21
Địa chỉ: Tổ 15, khóm Ngọc Sơn, phường
Ngọc Hiệp, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại: (8458) 383 5335 - 383 5345 383 4939 – 383 0090
Fax: (058) 383 5287
Email: saomaitk21@dng.vnn.vn
Website:
http://www.thapbahotspring.com.vn
Lĩnh vực hoạt động: Hoạt động 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 điều lệ: 11.800.000.000 đồng
Tỷ lệ C21 sở hữu: 77%.

 Công ty TNHH Hàm Tân Thế Kỷ 21
Địa chỉ: Thôn Hiệp Tín, xã Tân Tiến, thị xã
Lagi, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 062 3874 458
Fax: 062 3874 463
Email: gm@lazibeachresort.com
Website: http://lazibeachresort.com
Lĩnh vực hoạt động: Hoạt động 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 điều lệ: 80.000.000.000 đồng
Tỷ lệ C21 sở hữu: 100%
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CÁC CÔNG TY CON (tiếp theo)
 Công ty TNHH MTV Thế Kỷ 21
Địa chỉ: Thôn Viêm Đông, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Công ty TNHH MTV Thế Kỷ 21 được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh số 3304000013 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp ngày
12/09/2006.
Công ty được thành lập để thực hiện dự án Khu du lịch Điện Ngọc Thế Kỷ 21. Hiện
nay, công ty chưa triển khai hoạt động.
Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng
Tỷ lệ C21 sở hữu: 100%.

 Công ty TNHH Khoáng sản Sài Gòn Thế Kỷ 21
Địa chỉ: khu biệt thự Sunny, Khu phố Long Sơn, Phường Mũi Né, TP. Phan Thiết, tỉnh
Bình Thuận.
Công ty TNHH Khoáng Sản Sài Gòn Thế Kỷ 21 được thành lập theo giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh số 3401058517 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp
ngày 20/09/2013.
Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
Tỷ lệ C21 sở hữu: 51%
Hoạt động chính: chế biến xỉ titan

 Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Khải Hoàn
Địa chỉ: 41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ ChíMinh.
Là một công ty TNHH được thành lập theo giấy chứng nhận đăng 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 Đầu tư thành phố Hồ ChíMinh cấp, đã đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày
25 tháng 2 năm 2008.
Lĩnh vực hoạt động: Xây dựng công nghiệp và dân dụng. Mua bán hàng bách hóa, thủ
công mỹ nghệ, mỹ phẩm, phụ tùng xe. Đại lý ký gởi hàng hóa. Đầu tư xây dựng và
khai thác du lịch. Khai thác nước khoáng, bùn khoáng.
Vốn điều lệ: 1.750.000.000 đồng
Tỷ lệ C21 sở hữu: 100%.
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THÔNG TIN CHUNG
CÁC CÔNG TY LIÊN DOANH
 Công ty Indochina Thế Kỷ 21 Resort
Được thành lập theo hợp đồng liên doanh ngày 29 tháng 03 năm 2010 giữa Công ty
con thuộc 100% sở hữu của CTCP Thế Kỷ 21 (Công ty TNHH MTV Thế kỷ 21) và 2
công ty con thuộc 100% sở hữu của ILH2 (Indochina Quang Nam Resort Holding
Ltd và Indochia Quang Nam Resort Holding II).
Giấy chứng nhận đầu tư số 331032000004 ngày 15/06/2012 để thực hiện dự án
resort có diện tích 10,8 ha tại xã Điện Ngọc, Quảng Nam. Theo đó, Công ty TNHH
MTV Thế Kỷ 21 góp 25% vốn điều lệ bằng toàn bộ chi phíthực tế đã đầu tư xây
dựng trên khu đất được các bên thống nhất góp vốn liên doanh của công ty là 1,5
triệu USD tương đương 27 tỷ đồng.
Vốn điều lệ: 108.000.000 đồng
Tỷ lệ C21 sở hữu: 25%.
 CTCP Codona Thế Kỷ 21
Địa chỉ: Đường số 02, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa,
tỉnh Đồng Nai.
Được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số
4703000331 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 22 tháng 08 năm 2006.
Lĩnh vực hoạt động: Đầu tư xây dựng và kinh doanh khu du lịch Hồ Sông Mây. Hiện
nay CTCP Condona Thế Kỷ 21 đang trong giai đoạn quy hoạch và đền bù giải tỏa
Khu du lịch sinh thái Hồ Sông Mây.
Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
Tỷ lệ C21 sở hữu: 50%.

 Công ty TNHH Khu nghỉ dưỡng Bãi Dài
Được thành lập theo hợp đồng liên doanh ngày 25 tháng 10 năm 2012 với Công
ty Soleman Services S.A được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư
số 37122000410 ngày 12/12/2012 để thực hiện dự án resort Bãi Dài. Theo đó,
Công ty sở hữu 72,50% vốn điều lệ công ty này bằng việc góp toàn bộ các khoản
chi thực tế đã đầu tư xây dựng dự án Khu du lịch Bãi Dài, Cam Ranh (Khánh Hòa).
Trị giá phần góp vốn liên doanh của Công ty là 60,523 tỷ đồng, tương đương 2,9
triệu USD.
Ngày 8 tháng 1 năm 2013, Công ty thỏa thuận với Công ty Soleman Services S.A
chuyển nhượng 52,5% vốn góp của Công ty trong dự án cho Công ty Soleman
Services S.A. Sau khi chuyển nhượng, tỷ lệ vốn góp thực tế của Công ty tại Công ty
TNHH Khu nghỉ dưỡng Bãi Dài còn 20%.
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty
 Đầu tư vào nhiều lĩnh vực có liên quan nhau,
chủ yếu là bất động sản, 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 để công ty rơi vào
khủng hoảng, thụt lùi. Phát triển phải bền
vững. Quyền lợi của cổ đông có thể được
nhiều hoặc được ít chứ không bị mất.
 Luôn củng cố tăng cường nhân lực tài lực
công ty mẹ. Trong quá trình hoạt động 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 đấu đạt
được nhưng mục tiêu lâu dài chỉ là phương
hướng, không cố đạt được 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
đồng, xã hội. Xây dựng hình
ảnh, thương hiệu bằng uy tín,
chất lượng hiệu quả vìlợi ích
thiết thực cho khách hàng,
không tài trợ cho các hoạt
động thời thượng, phô
trương, lãng phí, các hoạt
động chỉ phục vụ cho tầng
lớp bên trên. Không lợi dụng
hoạt động từ thiện, xã hội để
đánh bóng tên tuổi.

 Chiến lược phát triển trung và dài hạn.
Tập trung cho các lĩnh vực kinh doanh chính là Bất động sản và Du lịch. Công ty lựa
chọn chiến lược hoạt động dựa trên nền tảng của sự an toàn, chắc chắn, vừa đảm
bảo mục tiêu lợi nhuận đi kèm với việc mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng xã hội.
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THÔNG TIN CHUNG
CÁC RỦI RO

Rủi ro kinh tế
Năm 2013, kinh tế Việt Nam có dấu hiệu phục hồi và ổn định hơn so với năm 2012. Theo
báo cáo số liệu thống kê về kinh tế - xã hội năm 2013, nhờ chính sách thắt chặt tiền tệ, lạm
phát cả năm được khống chế ở mức 6,04%; giảm 3 lần so với mức lạm phát cao nhất năm
2011 là 18,13%.
Tuy nhiên, chính sách này lại ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh bất động sản. Theo cục
Quản lý đăng ký kinh doanh, trong năm 2013, có khoảng gần 20% doanh nghiệp kinh
doanh Bất động sản phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động. Việc thu hẹp nguồn vốn khiến
cho việc đầu tư trở nên khó khăn hơn, tiến độ thi công các công trình cũng chậm lại.
Phương pháp quản trị: Dự báo trước được tình hình kinh tế năm 2013, Công ty tiếp tục
tạm ngưng đầu tư vào các dự án về chung cư, nhà cao cấp; tập trung đầu tư vào các dự án
khu du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ cho thuê văn phòng.
Theo số liệu từ Tổng cục Du lịch, so với năm 2012, số lượt khách quốc tế tới Việt Nam
trong năm 2013 là 7,57 triệu lượt, tăng 11,3%; khách du lịch nội địa đạt con số 35 triệu
lượt; tăng 7,69%; tổng doanh thu đạt 200 nghin tỷ đồng; tăng 25% so với năm 2012. Đây
được coi là bước tăng trưởng ấn tượng trong ngành và là dấu hiệu tích cực cho hoạt động
kinh doanh, phát triển của công ty trong mảng kinh doanh về du lịch.
Chính vìthế, có thể nhận định rằng, rủi ro kinh tế hiện tại có thể ảnh hưởng tương đối tới
kết quả kinh doanh của Công ty nhưng xét trong dài hạn, hoạt động kinh doanh của Công ty
sẽ tăng trưởng ổn định trở lại theo nhịp phục hồi của nền kinh tế nói chung và ngành bất
động sản nói riêng.

Rủi ro cạnh tranh
Nhu cầu nghỉ ngơi, du lịch của người dân ngày càng tăng cao do đó tiềm năng để phát
triển ngành du lịch là rất lớn. Điều này dẫn tới sự xuất hiện của các công ty chuyên hoạt
động về du lịch trong và ngoài nước ngày càng nhiều khiến cho cuộc chiến cạnh tranh
càng trở nên khốc liệt. Trong năm 2013, Suối khoáng Tháp Bà của Công ty lần đầu tiên có
kết quả kinh doanh sụt giảm do xuất hiện hai đối thủ mới là I Resort và Trăm Trứng.
Phương pháp quản trị: Chính vìthế, để có thể đảm bảo đem lại hiệu quả tốt nhất, Công
ty luôn cẩn trọng trong việc đề ra dự án và thực hiện kế hoạch, giám sát chặt chẽ chi phí,
tích cực nghiên cứu những giải pháp để tạo ra sự khác biệt, nâng cao khả năng cạnh
tranh của mình trước các đối thủ trong và ngoài nước.
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Rủi ro pháp luật
Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty là bất động sản và đầu tư du lịch. Vìvậy, hoạt động kinh
doanh sẽ chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ môi trường pháp lý. Các hoạt động của Công ty chịu ảnh
hưởng bởi luật đầu tư trong nước, nước ngoài, các quy định liên quan đến đất đai, du lịch, môi
trường, cơ sở hạ tầng v.v… Thêm vào đó, khi đã niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch TP.HCM,
công ty còn chịu sự điều chỉnh của luật chứng khoán và thị trường chứng khoán cũng như các văn
bản pháp luật có liên quan.
Trong năm 2013, Bộ Xây Dựng đã đề ra Thông tư 07/2013/TT-BXD với nội dung hướng dẫn điều
chỉnh xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở; mục đích tạo điều kiện giúp đỡ cho
người dân có nhà ở và các doanh nghiệp kinh doanh nhà đất hoạt động có hiệu quả. Tuy nhiên,
quy trình xét duyệt đối tượng còn nhiều bất cập dẫn tới vấn đề vẫn chưa được giải quyết, chưa
đem lại lợi ích cho người dân và thị trường bất động sản vẫn chưa có nhiều chuyển biến.
Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật của Việt Nam hiện nay chưa thật sự hoàn chỉnh và khả năng thực
thi chưa cao. Cụ thể, các chế độ chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng, quy hoạch, lập và
trình duyệt dự án đầu tư, cấp phép xây dựng, thủ tục giao dịch nhà đất, cấp giấy sở hữu nhà đất,
đóng tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất…đều khá phức tạp và thiếu đồng bộ. Do đó, việc thay
đổi luật pháp cũng như thủ tục hành chính không những có ảnh hưởng trực Công ty mà còn tới
nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.
Phương pháp quản trị: Công ty luôn theo dõi và kịp thời cập nhật các quy định liên quan đến
lĩnh vực kinh doanh đặc biệt là mảng bất động sản để có thế ứng phó kịp thời với các thay đổi, tận
dụng được cơ hội đầu tư và hạn chế các rủi ro tiềm năng. Với xu hướng phát triển chung của nền
kinh tế, hệ thống pháp luật cũng ngày càng hoàn thiện, điều chỉnh theo hướng thông thoáng hơn
về các thủ tục hành chính để phục vụ nhu cầu về nhà ở ngày càng trở nên bức thiết đối với người
dân.
Rủi ro khác
Trong quá trình kinh doanh, sẽ xuất hiện những rủi ro liên quan đến sự an toàn của người
lao động như: hỏa hoạn, cháy nổ… Ngoài ra, những rủi ro bất khả kháng như thiên tai, bão
lũ…nếu xảy ra cũng sẽ gây thiệt hại về tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của
Công ty.
Phương pháp quản trị: Vìvậy, Công ty cũng đặt ra những quy định nghiêm ngặt về an toàn
lao động, đồng thời cũng tổ chức các lớp nghiệp vụ về phòng chống an toàn cháy nổ cho nhân
viên công ty nhằm phòng ngừa và hạn chế đến mức tối đa những thiệt hại do các rủi ro này
mang lại. Công tác bảo vệ môi trường tại những nơi Công ty đang hoạt động cũng là một biện
pháp được thực hiện nhằm đối phó với loại rủi ro này.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Tổng doanh thu năm 2013 của C21 đạt 127,8 tỷ đồng.
Trong đó, doanh thu từ hoạt động chính của Công ty là bất động sản và đầu tư du lịch
chiếm 84% chứng tỏ công ty vẫn đang bám sát hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 9,035 tỷ đồng, giảm so với con số 14,1 triệu đồng
trong năm 2012 do nguồn thu của Công ty chủ yếu đền từ tiền lãi gửi ngân hàng và cho
vay. Trong năm 2013, mặt bằng lãi suất của thị trường giảm.

Doanh thu khác chiếm 9% tổng doanh thu đến từ các khoản hoàn nhập dự phòng dự án
Bình Trưng 2, dự phòng trợ cấp mất việc làm, phígiải phóng mặt bằng Khu dân cư Sông
quận 2, thanh lý tài sản cố định…

Lợi nhuận trước thuế đạt 49,26 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 36,62 tỷ đồng lần lượt
giảm 54,7% và 52% so với năm 2012.

Chỉ tiêu
Tổng doanh thu
Doanh thu thuần
Doanh thu từ hoạt
động tài chính
Doanh thu khác
Lợi nhuận từ HĐKD
Lợi nhuận khác
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế
Lợi nhuận sau thuế cổ
đông công ty mẹ
Lãi cơ bản trên một cổ
phiếu

Thực
hiện
2012
166.673
114.348

Kế
Tỷ lệ
Tỷ lệ TH
Thực hiện
hoạch
TH/KH 2013/2012
2013
2013
2013 (%)
(%)
127.835
76,70%
249.000
106.825
42,90%
93,42%

14.140

-

9.035

-

63,90%

38.186
51.791
38.122
89.913
69.884

113.000
85.000

11.975
37.807
11.455
49.261
36.626

43,59%
43,09%

31,36%
73,00%
30,05%
54,79%
52,41%

62.552

53.000

31.467

59,37%

50,30%

3.125

2.904

1.452

50,00%

46,46%
Đvt: triệu đông
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Cơ cấu Tổng Doanh thu 2012

Cơ cấu Tổng Doanh thu 2013

7%

9%

Doanh thu thuần
Doanh thu từ hoạt động tài
chính
Doanh thu khác
84%

Doanh thu thuần

23%
8%
69%

Doanh thu từ hoạt
động tài chính
Doanh thu khác

Nhìn chung trong năm 2013, các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận của Công ty chưa đạt
được kết quả như mong muốn. Đây là hiện trạng có thể giải thích trong điều kiện kinh tế
vĩ mô năm 2013 dù đang trên đà hồi phục nhưng chưa vững chắc, đặc biệt thị trường bất
động sản còn gặp nhiều trở ngại do cầu thị trường yếu, các gói hỗ trợ của Chính phủ
chưa thực sự phát huy hiệu quả và giúp các doanh nghiệp thoát khỏi tình trạng khó khăn.
Thanh khoản kém và áp lực giảm giá đè nặng lên hầu hết các phân khúc của thị trường.
Mảng kinh doanh về du lịch của công ty cũng gặp nhiều khó khăn do áp lực cạnh tranh
lớn khi xuất hiện 2 đối thủ mới là I-resort và Trăm Trứng khiến hoạt động của suối
khoáng Tháp Bà – nguồn lợi nhuận chiếm tỷ trọng cao của Công ty giảm sút.

Để giảm thiểu những tác động tiêu cực của thị trường, trong năm 2013, Công ty tiếp tục
tạm ngưng các dự án về chung cư, nhà cao cấp mà chuyển sang tập trung đầu tư vào các
dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ cho thuê văn phòng. Đặc biệt doanh thu từ
mảng dịch vụ phòng nghỉ và ăn uống tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ chứng tỏ rằng khai thác
mảng kinh doanh về du lịch đang mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với bất động sản.

Nhìn chung dù tình hình còn nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn tạo ra lợi nhuận và duy
trìhoạt động ổn định so với các Công ty khác trong ngành bất động sản. Đặc biệt không
chịu áp lực lãi vay do không có nợ vay cũng là một lợi thế của Công ty.

17

CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN
Trong năm tài chính này, hoạt động chủ yếu của Công ty là cho thuê văn phòng và đầu tư
các dự án bất động sản.

Phát triển dự án
Tên Dự án
Dự án 528 Huỳnh Tấn Phát,
Quận 7

Dự án Phước Long B, quận 9

Tiến độ thực hiện
+ Đã hoàn tất thực hiện nghĩa vụ tài chính (tiền sử
dụng đất) bổ sung, đang tiến hành nộp hồ sơ xin cấp
Giấy chứng nhận QSDĐ dự án như kế hoạch đề ra
2013.
+ Chào hợp tác/ chuyển nhượng dự án.
+ Được chấp thuận gia hạn thực hiện và điều chỉnh
ranh dự án của UBND TP.
+ Không tiến hành đền bù thêm do thị trường BĐS
đóng băng, giá người dân yêu cầu đền bù vẫn ở mức
cao, nếu đầu tư sẽ không hiệu quả.
+ Đã thông qua QH 1/2000, đang tiến hành QH 1/500.
+ Chào hợp tác/chuyển nhượng dự án.

Dự án Cam Ranh

+ Thủ tướng chưa duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm
2011-2015 của thành phố, nên vẫn phải chờ quyết
định giao đất.
+ Điều chỉnh QH TMB 1/500 để cơ cấu sản phẩm phù
hợp với thị trường hiện nay. Đầu năm 2014, Ban Tổng
giám đốc đã trình kế hoạch đầu tư thực hiện dự án.
Chỉ mới được Sở QHKT thông qua điều chỉnh QH
1/2000 trình UBND Thành phố. Tiến độ thực hiện dự
án chậm do có 3 tổ chức có pháp nhân tham gia dự án
này
Hoàn tất việc chuyển nhượng dự án cho đối tác.

Dự án suối khoáng nóng
Phong Điền

Thực hiện trồng cây xanh, Cam kết bảo vệ mội trường,
Giấy chứng nhận đầu tư bổ sung và xin cấp phép khai
thác mỏ nước khoáng.

Dự án 9B7 (Nam Sài Gòn)

Dự án Gò Sao Quận 12

Nâng cấp Tháp Bà 1, khởi
công Tháp Bà 2
Dự án KDL Mũi Đá

Nâng cấp lại Tháp Bà 1 và Thiết kế xây dựng Tháp Bà
2 (khởi công vào quý 1/2014).
Đền bù thêm 1 hộ (2.469𝑚2 ), đảm bảo dự án không bị
thu hồ
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ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

STT

Tên công ty

Năm 2013
Công ty TNHH Sao Mai Thế
1
Kỷ 21
Công ty TNHH Hàm Tân Thế
2
Kỷ 21
3
Công ty TNHH Khải Hoàn
Công ty TNHH Khoáng sản
4
Sài Gòn Thế Kỷ 21
Năm 2012
Công ty TNHH Sao Mai Thế
1
Kỷ 21
Công ty TNHH Hàm Tân Thế
2
Kỷ 21
3
Công ty TNHH Khải Hoàn

Lợi nhuận sau
thuế

Tổng tài
sản

65.916

22.432

51.388

17.655

-4.770

53.575

37

6

2.043

-

-2

3.197

72,110

31,877

43,409

16.998

-742

57.330

89

53

2,040

Doanh thu

ĐVT: triệu đồng
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu

2012

2013

% tăng/giảm so với 2012

Tổng tài sản

629.349

605.227

-3,83%

Doanh thu thuần

114.348

106.825

-6,58%

Lợi nhuận từ HĐKD

51.791

37.807

-27,00%

Lợi nhuận khác

38.122

11.455

-69,95%

Lợi nhuận trước thuế

89.913

49.261

-45,21%

Lợi nhuận sau thuế

69.884

36.626

-47,59%
ĐVT: triệu đồng

Các chỉ tiêu tài chính trong năm 2013 đều giảm so với năm trước. Tốc độ giảm của lợi
nhuận nhanh hơn tốc độ giảm của doanh thu do không chỉ lợi nhuận của hoạt động kinh
doanh giảm mà lợi nhuận từ hoạt động tài chính và các hoạt động khác cũng giảm. Tổng
tài sản năm 2013 giảm nhẹ 3,83% chủ yếu vìgiảm tài sản dài hạn.

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU
ĐVT

2012

2013

Khả năng thanh toán
Hệ số thanh toán ngắn hạn

Lần

10,38

17,57

Hệ số thanh toán nhanh

Lần

3,31

5,86

Cơ cấu vốn
Hệ số nợ/Tổng tài sản

%

16,57%

14,08%

Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu

%

20,19%

16,72%

Năng lực hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho

Vòng

0,15

0,17

Vòng quay tổng tài sản

Vòng

0,19

0,17

Khả năng sinh lời
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

%

50,11%

24,93%

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

%

11,09%

5,15%

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

%

9,11%

4,23%

Tỷ suất lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu thuần

%

45,29%

35,29%
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Về khả năng thanh toán: Các hệ số
thanh toán của C21 trong hai năm gần
nhất duy trì rất tốt khi tài sản ngắn
hạn luôn lớn hơn 10 lần các khoản nợ
ngắn hạn. Năm 2013 cả chỉ số thanh
toán ngắn hạn và thanh toán nhanh
đều tăng mạnh, lần lượt tăng 69,34%
và 77,22% so với cùng kỳ. Do trong
năm tài sản ngắn hạn tăng 5,98%
tương đương tăng thêm gần 24 tỷ
đồng và nợ ngắn hạn giảm 37,42% so
với số của năm 2012. Nợ ngắn hạn
giảm chủ yếu do C21 đã hoàn trả hơn
10 tỷ đồng ứng trước liên quan đến
việc chuyển nhượng vốn tại Công ty
TNHH khu nghỉ dưỡng Bài Dài cho
Công ty Soleman Services S.A do giao
dịch chuyển nhượng này đã hoàn tất.

Về năng lực hoạt động: Vòng quay hàng
tồn kho của Công ty trong năm 2013 tăng
nhẹ 0,02 vòng dù giá trị hàng tồn kho
tăng 3,67% cho thấy công tác quản lý
hàng tồn kho của Công ty có hiệu quả
hơn. Vòng quay tổng tài sản năm 2013 là
0,17 giảm 0,02 lần so với năm trước. Như
vậy cứ với 1 đồng tài sản Công ty tạo ra
được 0,17 đồng doanh thu. Tuy chỉ số
này có giảm trong năm 2013 nhưng mức
giảm không đáng kể chứng tỏ Công ty vẫn
cố gắng duy trì được hiệu quả hoạt động
trong tình hình kinh tế nói chung và thị
trường bất động sản nói riêng còn nhiều
khó khăn.

Về cơ cấu vốn: Tỷ trọng nợ trong
tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của
công ty cũng giảm lần lượt ở mức
15,06% và 17,16% do trong năm nợ
phải trả của Công ty giảm. Trong đó,
mức giảm chủ yếu nằm ở nợ ngắn
hạn và giảm nhiều nhất ở các khoản
phải trả người bán. Với những khó
khăn hiện tại của ngành Bất động
sản, C21 không thực hiện vay nợ,
tránh áp lực lãi vay và rủi ro cho hoạt
động của Công ty.

Về khả năng sinh lời: Trong năm 2013,
tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu
thuần là 24,93%, tỷ suất lợi nhuận sau
thuế trên vốn chủ sở hữu là 5,15%, tỷ
suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản
là 4,23. Tỷ suất lợi nhuận giảm chủ yếu vì
nguyên nhân nguồn thu từ hoạt động du
lịch giảm, trong đó Mỏm Đá Chim lỗ 4,77
tỷ đồng, Suối Khoáng nóng Tháp Bà vấp
phải sự cạnh tranh từ I-resort và Trăm
Trứng nên chỉ đạt 74,77% kế hoạch, đồng
thời dự án khu dân cư Nam Sài gòn 9B7
đã hoãn thi công xây dựng qua năm
2013, đồng thời trong năm 2013 vẫn
chưa tìm được đối tác chuyển nhượng dự
án nên không có nguồn thu từ dự án này.
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ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2013
Doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và
cung cấp dịch vụ thực hiện năm 2013 đạt
106,8 tỷ đồng, thấp hơn 6,58% so với mức
thực hiện năm 2012. Mức giảm này chủ yếu
do khu du lịch Tháp Bà đang chịu sự cạnh
tranh mạnh mẽ từ các đối thủ xung quanh
cộng thêm tình hình bất ổn kéo dài của thị
trường bất động sản.
Bên cạnh doanh thu thuần thìcác nguồn thu
nhập khác như thu nhập tài chính và thu
nhập khác cũng giảm do mặt bằng lãi suất
thị trường giảm và Công ty không có nhiều
khoản hoàn nhập dự phòng như năm 2012.

TT

Chỉ tiêu

Lợi nhuận Công ty giảm so với năm
2012 do trong năm 2013, C21 không có
lợi nhuận từ việc chuyển nhượng dự án
như trong năm 2012 và do lãi từ các
Công ty con giảm.
Lợi nhuận trước thuế đạt 43,59% kế
hoạch, tương đương 54,79% so với năm
ngoái.
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đạt 50%
kế hoạch, tương ứng với 46,46% năm
2012.

Tỷ lệ %

Thực
hiện
2012

Kế hoạch
2013

Thực
hiện
2013

TH/ KH
(2013)

TH2013/
TH2012

1

Doanh thu thuần

114.348

249.000

106.825

42,90%

93,42%

2

Lợi nhuận trước thuế

89.913

113.000

49.261

43,59%

54,79%

3

Lợi nhuận sau thuế
Công ty mẹ

62.552

53.000

26.626

50,24%

46,46%

ĐVT: triệu đồng
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DOANH THU THEO NHÓM SẢN PHẨM
So với năm 2012, nhìn chung doanh thu theo nhóm sản phẩm của Công ty không thay đổi
nhiều. Tỷ trọng doanh thu dịch vụ cho thuê văn phòng giảm không đáng kể 0,17%. Dịch
vụ nghỉ dưỡng tắm khoáng – bùn tỷ trọng năm 2013 là 60,68%, giảm 1,5% so với năm
2012. Dịch vụ nghỉ dưỡng resort với tỷ trọng đạt 16,5% tăng 1,67% so với cùng kỳ năm
ngoái.

Năm 2012
Khoản mục

Cho thuê văn phòng
Mua bán bất động sản
Dịch vụ nghỉ dưỡng
tắm khoáng - bùn
Dịch vụ nghỉ dưỡng
Resort
Tổng cộng

Giá trị

Năm 2013
Tỷ trọng
(%)

Giá trị

Tỷ trọng (%)

26.285

22,99%

24.376

22,82%

0

-

0

-

71.107

62,18%

64.822

60,68%

16.956

14,83%

17.628

16,50%

114.348

100%

106.826

100%

ĐVT: triệu đồng

Xét về giá trị, hai mảng cho thuê văn phòng và dịch vụ nghỉ dưỡng tắm khoáng – bùn
giảm so với cùng kỳ. Trong đó dịch vụ tắm khoáng – bùn giảm nhiều nhất 9,69% do suối
khoáng Tháp Bà có hai đối thủ cạnh tranh mới là I-Resort và Trăm Trứng. Khả quan nhất
là mảng Dịch vụ nghỉ dưỡng resort với giá trị doanh thu tăng 3,96%.

C21 bước vào tuổi 21
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LỢI NHẬN GỘP THEO NHÓM SẢN PHẨM

Năm 2012
Khoản mục

Cho thuê văn phòng

Giá trị

Năm 2013

Tỷ trọng
(%)

Tỷ
trọng
(%)

Giá trị

17.598

24,06%

14.629

24,38%

52.790

72,17%

45.685

76,15%

2.761

3,77%

-318

-0,53%

Mua bán bất động sản
Dịch vụ nghỉ dưỡng tắm
khoáng – bùn
Dịch vụ nghỉ dưỡng Resort

ĐVT: triệu đồng

Trong năm 2013, tỷ trọng về lợi nhuận
của các nhóm sản phẩm đều tăng, ngoại
trừ mảng dịch vụ nghỉ dưỡng resort. Tỷ
trọng Dịch vụ cho thuê văn phòng vẫn
giữ nguyên ở mức 24,38%. Dịch vụ nghỉ
dưỡng tắm khoáng bùn vẫn chiếm tỷ
trọng cao nhất 76,15%, tăng 3,98% so
với năm ngoái.
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Mặc dù là mảng duy nhất có giá trị
doanh thu tăng trong năm 2013 nhưng
do tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo
cảnh quang đồng thời đền bù giải tỏa đất
dẫn đến mảng Dịch vụ nghỉ dưỡng
resort trong năm 2013 chưa mang lại lợi
nhuận.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu

2012

2013

Tỷ lệ % tăng giảm

Tài sản ngắn hạn

400.188

424.114

5,98%

Tài sản dài hạn

229.161

181.113

-20,97%

Tổng tài sản

629.349

605.227

-3,83%

Nợ ngắn hạn

38.563

24.134

-37,42%

Nợ dài hạn

65.740

61.070

-7,10%

104.301

85.204

-18,31%

Tổng nợ

ĐVT: triệu đồng

Cơ cấu tài sản
Trong năm 2013, Công ty tập trung đầu tư
vào các khoản ngắn hạn, tài sản ngắn hạn
trong năm đạt 424 tỷ đồng, tăng gần 6% so
với năm 2012.
30%

70%

Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn giảm 20,97%, tổng tài sản
giảm 3,83% so với năm 2012. Trong cơ
cấu tài sản năm 2013, tài sản ngắn hạn
chiếm 70% trong khi tài sản dài hạn chỉ
chiếm 30%.
Tài sản ngắn hạn chủ yếu là hàng tồn kho
và tiền. Tài sản dài hạn giảm chủ yếu do
trong năm Công ty đã chuyển nhượng
52,5% phần vốn góp của mình tại Công ty
TNHH Khu nghỉ dưỡng Bài Dài với giá trị
43,827 tỷ đồng làm giảm khoản đầu tư tài
chính dài hạn từ 104,6 tỷ còn khoảng 61
tỷ đồng.

C21 bước vào tuổi 21
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Cơ cấu nguồn vốn

14%
28%
Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

VCSH

Nợ dài hạn
72%

86%

Cơ cấu nguồn vốn năm 2013 nợ phải trả chiếm 14%, thấp hơn mức 16,6% của năm
2013. Trong cơ cấu nợ, hết 72% là nợ dài hạn, còn lại 28% là nợ ngắn hạn. Tuy nhiên
Công ty không vay nợ từ các tổ chức tín dụng nên có áp lực trả nợ vay. Nợ ngắn hạn
trong năm giảm đến 37,42%; nợ dài hạn giảm 7%. Đến ngày 31/12/2013, tổng nợ của
Công ty giảm 18,31%.

NHỮNG CẢI TIẾN, TIẾN BỘ TRONG NĂM QUA
 Tiếp thị kinh doanh




Viết lại trang WEB Tháp Bà, tạo trang Facebook cho Tháp Bà và lập các nhóm
fan.
Đào tạo một nhóm quản trị trang WEB và trang Facebook. Bước đầu tham gia
quản trị hai trang đó.
Xây dựng quy trình Marketing online và bắt đầu vận hành thử nghiệm.

 Bộ máy nhân sự
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Tuyển thêm nhân sự cho vị tríkế toán tổng hợp.
Xây dựng bộ phận Marketing, đã tuyển nhân viên PR nhằm thúc đẩy hoạt động
quảng bá hình ảnh, thương hiệu.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG NĂM 2014
 Kế hoạch đầu tư, dự án
Khởi công thi công xây dựng dự án 9B7
Nam Sài Gòn
Nhằm có sản phẩm đưa ra thị trường năm
2015. Năm 2014 hoàn thành cơ bản hệ
thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và thi
công 2 khối chung cư với tổng diện tích
sàn xây dựng khoảng 25.000 𝑚2 . Tổng chi
phí khoảng 250 tỷ đồng. Trong đó, vốn
chủ sở hữu C21: 65 tỷ, vốn liên kết đầu tư
65 tỷ, vốn vay: 120 tỷ.
Xây dựng, mở rộng và nâng cấp Tháp
Bà Spa - Nha Trang (TB2)
Tổng vốn đầu tư 110 tỷ đồng. Năm 2014
hoàn thành giai đoạn 1 với chi phí80 tỷ
đồng. Trong đó vốn chủ sở hữu (Công ty
Sao Mai Thế Kỷ 21) là 20 tỷ đống, vốn vay
là 60 tỷ đồng.
Xây dựng 1 khách sạn mini 60 phòng
tại Phú Quốc
Tổng chi phílà 35 tỷ. Trong đó vốn chủ sở
hữu C21 là 25 tỷ đồng, vốn vay là 10 tỷ
đồng.
Tiếp tục đền bù đất đạt 100% dự án
Phước Long B, Q.9, TP.HCM

Các dự án khác




Tổng chi phídự kiến khoảng 35 tỷ đồng
bằng vốn chủ sở hữu C21.





Cao ốc căn hộ văn phòng đường Huỳnh
Tấn Phát, Q.7, TP. HCM: kêu gọi hợp tác
đầu tư hoặc chuyển nhượng toàn bộ dự
án, thu đủ vốn và có lãi.
Dự án KDL Mũi Đá: chưa có kế hoạch
đầu tư xây dựng, có thể tiếp tục đền bù
đất để đạt 100% diện tích với chi phí
không đáng kể, vào khoảng vài trăm
triệu đồng.
Dự án mở rộng KDL Mỏm Đá Chim: tiếp
tục tạm ngừng đầu tư.
Dự án KDC Gò Sao: chi phíchuẩn bị đầu
tư và quản lý dự án khoảng 0,5 tỷ đồng.
Dự án suối khoáng nóng Phong Điền:
tiếp tục chi để hoàn tất các thủ tục khai
thác mỏ, chi phíkhoảng 0,5 tỷ đồng.

C21 bước vào tuổi 21
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▲ CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH NĂM 2014 ▼
TỔNG DOANH THU

195,840 tỷ đồng
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

67,102 tỷ đồng
LỢI NHUẬN SAU THUẾ

52,340 tỷ đồng
LNST CỦA CỔ ĐÔNG CTCP THẾ KỶ 21

43,189 tỷ đồng
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BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
 Hoạt động kinh doanh
Tình hình tài chính năm 2013 mặc dù còn gặp khó khăn, thị trường bất động sản trầm
lắng, những kế hoạch đề ra trong năm vẫn chưa hoàn thành, tuy nhiên tình hình hoạt
động kinh doanh, cung cấp dịch vụ vẫn mang lại lợi nhuận cho Công ty đồng thời được
kiểm soát rủi ro chặt chẽ. Kết quả này đạt được là nhờ vào sự nỗ lực và phấn đấu không
ngừng của Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể CB.CNV đã đoàn kết làm việc.

 Tình hình tài sản
Tổng tài sản trong năm của Công ty có giảm nhưng không có xảy ra biến động bất
thường. Cơ cấu tài sản của Công ty thiên về tài sản ngắn hạn. Khoản chiếm hầu hết tổng
tài sản ngắn hạn là hàng tồn kho.
Hàng tồn kho trong năm 2013 của Công ty bao gồm Chi phí đầu tư vào các dự án:
-

Khu dân cu Sông Giồng, Quận 2

-

Khu dân cư Phước Long B, Quận 9

-

Khu dân cư 9B-7 khu đô thị Nam Sài Gòn

-

Khu cao ốc - căn hộ Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

-

Khu du lich Mũi Đá, Binh Thuận

Có thể thấy nguồn tài sản trong năm được sử dụng đúng mục đích phục vụ cho mảng
kinh doanh cốt lõi của Công ty là bất động sản và du lịch.

 Tình hình nguồn vốn
Nợ phải trả chỉ chiếm 14% tổng nguồn vốn so với 16,5% của năm 2012. Như vậy, nguồn
vốn của Công ty được đảm bảo an toàn với tỷ lệ vốn chủ sở hữu cao, tỷ lệ nợ thấp và ít
rủi ro.
Trong tình hình suy thoái kinh tế chung hiện nay và việc kinh doanh bất động sản còn
nhiều khó khăn, Công ty vẫn bảo toàn được nguồn vốn và thực hiện được việc chi trả cổ
tức cho cổ đông. Điều đó thể hiện sự nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc
trong việc tìm kiếm phát triển những dự án mới như dự án xỉ titan tại Bình Thuận, khu
nghỉ dưỡng và căn hộ cho thuê Hồ Tràm...
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Trong năm 2013 vừa qua, mặc dù các chỉ tiêu về kết quả
kinh doanh như doanh thu, lợi nhuận được HĐQT đề ra
chưa được thực hiện vìtình hình kinh tế nói chung còn
nhiều thách thức và thị trường bất động sản vẫn chưa
thoát khỏi chuỗi ngày khó khăn. Song các hoạt động sản
xuất kinh doanh vẫn được quản lý hợp lý, vẫn tạo ra lợi
nhuận và giá trị cho cổ đông.
HĐQT đánh giá Ban Tổng giám đốc đã hết sức nỗ lực và
cố gắng để mang đến thành quả này. Đồng thời ghi nhận
tinh thần phấn đấu chung của toàn thể CB.CNV và lãnh
đạo Công ty đã chung tay góp sức để Công ty đứng vững
và phát triển trong tình hình khó khăn hiện nay.

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Dự báo tình hình kinh tế thế giới sẽ có
những khởi sắc trong năm 2014, theo đó
tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2014
được dự đoán có nhiều khả năng sẽ hồi
phục tuy chưa thực sự bền vững. Vìvậy, Hội
đồng quản trị vẫn tiếp tục đặt niềm tin và
sự kỳ vọng to lớn vào khả năng ứng phó,
vượt qua mọi thách thức, khó khăn của
Giám đốc và toàn thể CB.CNV Công ty để đạt
được hiệu quả và thành công trong năm
2014.
Định hướng hoạt động của Hôi đồng quản trị trong năm 2014 như sau:


Trở lại đầu tư bất động sản sau 5 năm ngừng đầu tư.



Các cơ sở du lịch phải phục hồi khả năng cạnh tranh, nâng cao hiệu quả hơn năm qua.



Lãi trên mỗi cổ phiếu năm 2014 cao hơn năm 2013, cụ thể EPS đạt 2.355 đ/cổ phiếu

Với nhận định tình hình 2014 và chủ trương hoạt động trên, Hội đồng quản trị đã xem xét
và thống nhất với kế hoạch đầu tư và kinh doanh mà Ban Tổng giám đốc chuẩn bị cho năm
tài chính 2014.
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 Cơ cấu Hội đồng quản trị
Ông TRẦN MINH ĐỨC
Chủ tịch HĐQT

Ông HUỲNH
SƠN PHƯỚC
TV HĐQT kiêm
Tổng Giám đốc

Ông LOUIS
T.NGUYỄN
TV HĐQT không
điều hành

Ông TRẦN
CÔNG TUẤN
TV HĐQT không
điều hành

Ông PHẠM
UYÊN NGUYÊN
TV HĐQT độc
lập

Ông ĐINH
THẾ HIỂN
TV HĐQT độc
lập

 Sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng quản trị
Ông TRẦN MINH ĐỨC - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Giới tính

: Nam

Năm sinh
Trình độ chuyên
môn
Quá́ trình công tá́ c
1964 – 1975
1976 – 1977
1977 – 1997

: 1946
: Đại học Sư phạm Sài Gòn

1994 đến
nay
Chức vụ hiện tại
Chức vụ đáng nắm
giữ tại tổ chức khác
Số lượng cổ phần
sở hữu cá nhân

:
: Tham gia Cách mạng (Thành đôàn Sài Gòn – Giá Định)
: Cán bộ Thành đôàn TP.Hồ ChíMinh
: Phóng viên, Phó tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ TP.Hồ Chí
Minh
: Chủ tịch HĐQT CTCP Thế Kỷ 21
: Chủ tịch HĐQT.
: Chủ tịch HĐTV Công ty Sáô Mái – Thế Kỷ 21
Chủ tịch HĐTV CT TNHH Trần Minh An
Thành viên HĐQT CTCP Côdôná – Thế kỷ 21
: 1.086.000 cổ phần - chiếm tỷ lệ 5,94% số lượng cổ
phiếu có quyền biểu quyết
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Ông HUỲNH SƠN PHƯỚC - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
Xem phần lý lịch thành viên Bán Điều hành

Ông TRẦN CÔNG TUẤN - Thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành
Giới tính

: Nam

Năm sinh

: 1949

Trình độ chuyên
môn

: Đại học Sư Phạm

Quá́ trình công tá́ c

:

1975 – 1988

: Cán bộ quản lý ngành giáo dục

1989 – 1994

: Cán bộ Ban trị sự Báo Tuổi Trẻ

1995 – 1997

: Cán bộ Công ty TNHH Tuổi Trẻ.

1998 – 2001

: Cán bộ quản lý Công ty TNHH Tân Uyên, cán bộ CTCP
Thế Kỷ 21

2002 đến nay

: Phó Tổng giám đốc CTCP Thế Kỷ 21

05/2008 đến
nay

: Thành viên HĐQT CTCP Thế Kỷ 21

Chức vụ hiện tại

: Thành viên HĐQT

Chức vụ đáng nắm
giữ tại tổ chức khác

: Thành viên HĐQT Công ty TNHH Trần Minh An
Thành viên HĐQT CTCP Côdôná – Thế kỷ 21
Thành viên HĐQT Công ty TNHH Khu nghỉ dưỡng Bãi
Dài
Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Khải Hoàn

Số lượng cổ phần
sở hữu cá nhân
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: 689.111 cổ phần - chiếm tỷ lệ 3,758% số lượng cổ phiếu
có quyền biểu quyết

Ông LOUIS T.NGUYỄN - Thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành
Giới tính

: Nam

Năm sinh

: 1963

Trình độ chuyên
môn

: Cử nhân Khoa học – Chuyên ngành Kế toán

Quá́ trình công tá́ c

:

2003 – 2005

: Người sáng lập Quỹ IDG Ventures Vietnam

2005 – 2007

: Giám đốc điều hành Vinacapital

2007 – nay

: Chủ tịch HĐQT
Management

20/06/2012 - nay

: Thành viên HĐQT CTCP Thế Kỷ 21

kiêm

TGĐ

Quỹ

Saigon

Asset

Chức vụ hiện tại

: Thành viên HĐQT.

Chức vụ hiện tại nắm
giữ ở tổ chức khác

: Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy, Thành
viên HĐQT CTCP Hợp tác xã Kinh tế và Xuất nhập khẩu
SAVIMEX

Số lượng cổ phần sở
hữu cá nhân

: 0 cổ phần.

Ông ĐINH THẾ HIỂN - Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập
Giới tính

: Nam

Năm sinh
Trình độ chuyên
môn
Quá́ trình công tá́ c
1997 – 2004
2004 đến nay

: 1961
: Tiến sỹ tài chính, Kỹ sư công nghệ thông tin

Chức vụ hiện tại
Chức vụ đáng nắm
giữ tại tổ chức khác

Số lượng cổ phần
sở hữu cá nhân

:
: Phó phòng Thẩm định Quỹ Đầu Tư TP.HCM
: Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Tin Học và Kinh Tế Ứng
Dụng.
: Thành viên HĐQT độc lập.
: Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tin học & Kinh tế ứng
dụng
Ủy viên Ủy ban Chiến lược Phát triển Ngân hàng TMCP
Eximbank
: 36.140 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0,199 % số lượng cổ phiếu
có quyền biểu quyết
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Ông PHẠM UYÊN NGUYÊN - Thành viên Hội dồng Quản trị độc lập
Giới tính

: Nam

Năm sinh
Trình độ chuyên
môn
Quá́ trình công tá́ c
13/04/2013
07/1990 - 07/1991
07/1991 - 07/1994
07/1994 - 07/1997

: 1968
: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
:
:
:
:
:

07/1997 - 02/2000 :
01/2000 - 09/2003 :
09/2003 - 03/2007 :

03/2007 - 09/2007 :
09/2007 - nay
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:

Chức vụ hiện tại
Chức vụ đáng nắm
giữ tại tổ chức khác

:
:

Số lượng cổ phần sở
hữu cá nhân

:

thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21
Phóng viên tập sự - Báô Tuổi trẻ
Cán bộ nghiên cứu - Viện Kinh tế TpHCM
Du học tại Singápôre (Trường Đại học Công nghệ
Nányáng) và Mỹ (Trường Đại học Pennsylvániá),
chương trình Thạc sỹ Quản trị (MBA) chuyên ngành Tài
chính Ngân hàng, học bổng tôàn phần củá chính phủ
Singápôre; là cố vấn đầu tư (Investment Advisor) - Công
ty đầu tư củá chính phủ Singápôre (GSIC - Government
of Singapore Investment Corporation).
Phó trưởng Bán thẩm định - Quỹ đầu tư phát triển đô
thị TpHCM (HIFU).
Giám đốc chi nhánh tại TpHCM - Công ty Cổ phần Chứng
khôán Bảô Việt (BVSC).
Giám đốc điều hành kiêm Trưởng văn phòng đại diện
Công ty VináCápitál Investment Mánágent Ltd, đơn vị
quản lý Quỹ đầu tư VietNám Oppôrtunity Fund (VOF);
Giám đốc các Công ty thành viên thuộc VOF: VOF
Investment Ltd, Asia Value Investment Ltd, Vietnam
Venture Ltd, VietNam Investment Ltd và VietNam
Enterprise Ltd; Tỏng giám đốc Công ty đầu tư Phông
Phú.
Cố vấn cáô cấp Công ty VináCápitál Investment
Management Ltd.
Sáng lập viên, Phó CT thường trực HĐQT kiêm TGĐ
Công ty CP Quản lý quỹ Hợp lực Việt Nám.
Thành viên HĐQT độc lập.
Thành viên HĐQT CTCP Văn hóá Phương Nám
Chủ tịch HĐQT Công ty Dược Ninh Thuận
171.230 cổ phần – chiếm tỷ lệ 0,034% số lượng cổ
phiếu có quyền biểu quyết

BAN KIỂM SOÁT
 Cơ cấu Ban Kiểm soát
Bà NGUYỄN THỊ KIM DUNG
Trưởng Ban Kiểm soát

Ông PHẠM TRƯỜNG PHƯƠNG
Thành viên Ban Kiểm soát

Ông VÕ HOÀNG CHƯƠNG
Thành viên Ban Kiểm soát

 Sơ yếu lý lịch Ban Kiểm soát
Bà NGUYỄN THỊ KIM DUNG - Trưởng Ban Kiểm soát
Giới tính

: Nữ

Năm sinh

: 1955
: Cử nhân kinh tế
Kỹ sư Nông nghiệp

Trình độ chuyên
môn
Quá trình công tá́ c

01/12/2012 - nay

: Công tác tại Thành Đôàn TP. Hồ ChíMinh
- Cán bộ Bán Nông thôn Thành Đôàn
- Bí Thư Đôàn Sở Thủy Sản
- Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy (chuyên trách)
Đảng ủy Thành đôàn
: Công tác tại báo Tuổi trẻ
- Cán bộ Văn phòng
- Phó Chánh Văn Phòng
- Chánh Văn phòng
: Nghỉ hưu

Chức vụ hiện tại
Số lượng cổ phần sở
hữu cá nhân

: Trưởng Ban Kiểm soát
31.000 cổ phần – chiếm tỷ lệ 0,169 % số lượng cổ phiếu
:
có quyền biểu quyết

1981-11/1994

11/1994 –
30/11/2012
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Ông PHẠM TRƯỜNG PHƯƠNG - Thành viên Ban Kiểm soát
Giới tính

: Nam

Năm sinh
Trình độ chuyên
môn

: 1974
: Thạc sỹ kinh tế chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
Cử nhân Tài chính Kế toán
Cử nhân chính trị
:
: Phó giám đốc BQL Cụm Công nghiệp – khu dân cư Đô thị
mới Nhị Xuân
: TP kế hoạch CTCP Đầu tư Bất động sản EXIMLAND
Giám đốc CTCP Đầu tư KCN – Đô thị Hóc Môn (thuộc
EXIMLAND)
: Thành viên Hội đồng khoa học – Viện Nghiên cứu Tin
học & Kinh tế Ứng dụng (IIB)
Giảng viên Trường Đại học Giá Định, trường ĐH Quốc tế
Hồng Bàng
: TV Ban kiểm soát
: 300 cổ phần – chiếm tỷ lệ 0,002% số lượng cổ phiếu có
quyền biểu quyết

Quá́ trình công tá́ c
2007 – 2008
2008 – 2012

2010 – nay

Chức vụ hiện tại
Số lượng cổ phần sở
hữu cá nhân

Ông VÕ HOÀNG CHƯƠNG - Thành viên Ban Kiểm soát
Giới tính
Năm sinh
Trình độ chuyên
môn
Quá́ trình công tá́ c
2009 – 2010
2010 - 2012
2012 – nay
Chức vụ hiện tại
Số lượng cổ phần sở
hữu cá nhân
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: Nam
: 1985
:
Thạc sỹ Tài chính
:
: Chuyên viên phân tích tài chính của CTCP quản lý quỹ đầu
tư VIPC
: Chuyên viên phân tích tài chính của CTCP chứng khoán
Rồng Việt
: Chuyên viên Phân tích đầu tư của Saigon Asset
Management
: Thành viên Ban Kiểm soát.
:
0 cổ phần

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
 Cơ cấu Ban Tổng Giám đốc

Ông HUỲNH SƠN PHƯỚC
Tổng Giám đốc

Ông ĐẶNG HỒNG ÂN
Phó Tổng Giám đốc

Ông NGUYỄN MẠNH HÀO
Phó Tổng Giám đốc

Bà NGUYỄN THỊ MINH TẦN
Kế tôán trưởng

 Sơ yếu lý lịch thành viên Ban Tổng Giám đốc

Ông HUỲNH SƠN PHƯỚC - Tổng Giám đốc
Giới tính

: Nam

Năm sinh
Trình độ chuyên môn
Quá́ trình công tá́ c
1968 – 1969

:
:
:
:
:

1969 – 1972
1973 – 1975
1975 – 1979
1980 – 07/2008
07/2008 10/2010
11/2010 - nay
2003 - nay
Chức vụ hiện tại
Chức vụ đáng nắm
giữ tại tổ chức khác
Số lượng cổ phần sở
hữu cá nhân

1950
Cử nhân Chính trị, Cử nhân Ngữ văn

Công tác Đôàn nội thành Đà Nẵng – Hội An
Công tác Đôàn các trường Đại học – Thành đôàn TNCS
Sài Gòn – Giá Định
: Phóng viên “Đô thị vùng lên” Đài phát thánh Giải Phóng
: Phóng viên Tiền phương vàô chiến dịch tiếp quản Đài
phát thanh Giải phóng, Trưởng Ban biên tập buổi “Phát
thánh Thánh Niên”
: Tổng thư ký tòá sôạn Báo Tuổi Trẻ, Phó tổng biên tập
Báo Tuổi Trẻ
:
Chuyên viên cao cấp Báo Tuổi Trẻ
: Trợ lý TGĐ, Tổng giám đốc CTCP Thế kỷ 21
: Thành viên HĐQT CTCP Thế kỷ 21
: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
:
Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Viễn Đông
: 305.915 cổ phần – chiếm tỷ lệ 1,67% số lượng cổ phiếu
có quyền biểu quyết
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Ông ĐẶNG HỒNG ÂN - Phó Tổng Giám đốc
Giới tính

: Nam

Năm sinh

: 1955

Trình độ chuyên
môn

: Đại học Kinh Tế - Quản Trị Kinh Dôánh

Quá́ trình công tá́ c

:

1981 – 1983

: Phó Chủ tịch UBND Phường 1, Gò Vấp

1983 – 1993

: Giám đốc Xí nghiệp giấy Báô Tuổi Trẻ

1993 – 1994

: Phó bán trị sự Báô Tuổi Trẻ

1994 – 1997

: Thành viên HĐTV kiêm Phó giám đốc Công ty TNHH
Tuổi Trẻ, giám đốc cáô ốc Tuổi Trẻ (Yôcô)

1997 đến náy

: Phó tổng giám đốc CTCP Thế Kỷ 21

2007 đến náy

: Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Hàm Tân – Thế Kỷ 21

Chức vụ hiện tại

: Phó tổng giám đốc CTCP Thế Kỷ 21

Số lượng cổ phần sở
hữu cá nhân

: 666.880 cổ phần – chiếm tỷ lệ 3,637% số lượng cổ
phiếu có quyền biểu quyết

Ông NGUYỄN MẠNH HÀO - Phó Tổng Giám đốc
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Giới tính

: Nam

Năm sinh

: 1961

Trình độ chuyên
môn

: Cử nhân

Quá́ trình công tá́ c

:

1986 - 1994

: Làm việc tại Báô Tuổi Trẻ

1994 - nay

: Làm việc tại Công ty TNHH Tuổi Trẻ náy là CTCP Thế Kỷ
21

Chức vụ hiện tại

: Phó Tổng giám đốc

Số lượng cổ phần sở
hữu cá nhân

: 599.999 cổ phần – chiếm tỷ lệ 3,272% số lượng cổ phần
có quyền biểu quyết

Bà NGUYỄN THỊ MINH TẦN - Kế tôán trưởng
Giới tính

: Nữ

Năm sinh

: 1975

Trình độ chuyên
môn

: Cử nhân

Quá́ trình công tá́ c
1999 – 2001

:
: Kế toán tại Công ty TNHH TVXD Tuổi trẻ

2001 – 2006
2006 – nay

: Kế toán tại Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại Thương
: Kế toán tại Công ty cổ phần Thế kỷ 21

Chức vụ hiện tại

: Kế tôán trưởng

Số lượng cổ phần sở
hữu cá nhân

: 14.000 cổ phần – chiếm tỷ lệ 0,076% số lượng cổ phần
có quyền biểu quyết

THAY ĐỔI TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN
TỔNG GIÁM ĐỐC

Họ và tên

Chức vụ

Ngày bổ nhiêm

Ngày miễn
nhiệm

Hội Đồng Quản Trị
Đinh Thế Hiển

Thành viên HĐQT

13/04/2013

Vũ Văn Bình

Thành viên HĐQT

13/04/2013

Đặng Hồng Ân

Thành viên HĐQT

13/04/2013

Phạm Uyên Nguyên

Thành viên HĐQT

13/04/2013

Ban kiểm soát
Đinh Thế Hiển

Trưởng BKS

13/04/2013

Đinh Minh Trung

Thành viên BKS

13/04/2013

Nguyễn Thị Hồng Châu

Thành viên BKS

13/04/2013

Nguyễn Thị Kim Dung

Trưởng BKS

13/04/2013

13/04/2013

Võ Hôàng Chương

Thành viên BKS

13/04/2013

13/04/2013

Phạm Trường Phương
Ban Tổng giám đốc

Thành viên BKS

13/04/2013

13/04/2013

Trông năm không có sự tháy đổi nhân sự trông Bán Tổng giám đốc
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TÌNH HÌNH NHÂN SỰ
Để đảm bảô đầy đủ quyền lợi và nhu cầu cho toàn thể
nhân viên, Công ty luôn thực hiện đúng chế độ láô động
theô quy định của Bộ Luật láô động và các quy định khác
có liên quan về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm
thất nghiệp… Ngôài rá, Công ty cũng tổ chức khám sức
khỏe định kỳ cho nhân viên, tổ chức du lịch, nghỉ dưỡng
vào các dịp nghỉ lễ.

Hằng năm Công ty vẫn luôn duy trì các chính sách đàô
tạô, nâng cáô trình độ nhân lực trong tổ chức Công ty.
Bên cạnh đó, Công ty còn tổ chức các lớp an toàn lao
động, hướng dẫn cách phòng cháy chữa cháy cho toàn thể
nhân viên.

STT

Tính chất phân loại

A

Theo trình độ

1

Số lượng

Tỷ lệ

349

100%

Trên Đại học

2

0,57%

2

Đại học

61

17,48%

3

Cáô đẳng

37

10,60%

4

Khác

249

71,35%

B

Theo tính chất hợp đồng lao động

349

100%

Hợp đồng có xác định thời hạn

115

33%

2

Hợp đồng không xác định thời hạn

231

66%

3

Hợp đồng theô thời vụ (công nhật)

3

1%

Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)
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Năm

Mức lương bình quân

2013

7.191.594

QUẢN TRỊ CÔNG TY

QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN
Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 19.336.371 cổ phiếu
Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
Số lượng cổ phần ưu đãi: Không
Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 18.336.371 cổ phiếu
Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: Không

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM 04/03/2014
Cổ đông

Số lượng cổ đông

Cổ đông trong nước
Cổ đông nước ngoài
Cổ đông nhà nước
Cổ phiếu quỹ
Tổng cộng
Cổ đông lớn
Cổ đông nhỏ
Cổ phiếu quỹ
Tổng cộng
Cổ đông tổ chức
Cổ đông cá nhân
Cổ phiếu quỹ
Tổng cộng

Số lượng cổ phần
nắm giữ

646
11
0
657
2
655
657
11
646
657

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU
Không có

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ
Không có

CHỨNG KHOÁN KHÁC
Không có
45

13.834.486
4.501.885
0
1.000.000
19.336.371
4.786.000
13.550.371
1.000.000
19.336.371
6.485.702
11.850.669
1.000.000
19.336.371

Tỷ lệ nắm giữ/ Tổng
số CP
71,55%
23,28%
0,00%
5,17%
100%
24,75%
70,08%
5,17%
100,00%
33,54%
61,29%
5,17%
94,83%

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trong năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty CP Thế Kỷ 21 (HĐQT) đã thực hiện các
nhiệm vụ theo quy định và nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013. Cụ thể như sau:


Tổ chức các cuộc họp HĐQT hàng quý và một số buổi họp chuyên đề để nhận định
tình hình đầu tư – kinh doanh và các chủ trương, kế hoạch đầu tư. Số buổi họp là
9 buổi, trong đó 4 thành viên tham dự 100%, 2 thành viên tham dự 80% buổi họp.



HĐQT đã ban hành 8 nghị quyết về các chủ trương, quyết định đầu tư, phân phối
lợi nhuận và kiểm toán.



Các Thành viên chuyên trách HĐQT đã tham dự các phiên họp đầu tuần và các
phiên họp quan trọng trong tuần của Ban điều hành về các kế hoạch, giải pháp
đầu tư – kinh doanh và các vấn đề điều hành quan trọng khác của Công ty.



Chủ tịch và các Thành viên chuyên trách HĐQT đã thực hiện các hoạt động giám
sát tình hình kinh doanh, hoạch định chiến lược và xây dựng kế hoạch đầu tư –
kinh doanh các Công ty con (Công ty Sao Mai Thế Kỷ 21, Công ty Hàm Tân Thế Kỷ
21…).

 Mặt tích cực


HĐQT bám sát nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013, thực hiện hầu hết các công
việc được giao.



Nhóm Thành viên chuyên trách HĐQT đã làm việc tích cực, hỗ trợ chặt chẽ với
Ban điều hành trong việc nghiên cứu giải pháp, triển khai kế hoạch đầu tư kinh
doanh. Qua đó tăng cường năng lực và hiệu quả điều hành, quản lý của Ban Tổng
Giám đốc trong tình hình Ban TGĐ giảm về nhân sự.

 Mặt hạn chế


Kết quả kinh doanh lợi nhuận năm 2013 không đạt so với kế hoạch có phần trách
nhiệm lớn của HĐQT trong việc thúc đẩy các ý tưởng đầu tư – kinh doanh với các
chương trình kế hoạch cụ thể.



HĐQT chưa thực sự mạnh dạn đẩy mạnh hoạt động đầu tư – kinh doanh các lĩnh
vực ngoài BĐS do chưa có giải pháp tốt để khắc phục các rủi ro dự kiến.
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QUẢN TRỊ CÔNG TY
 Các cuộc họp
Trong năm 2013, Công ty đã tổ chức thành công 9 cuộc họp, đưa ra 8 Nghị quyết về việc
thông qua các đề án, dự án đầu tư, hoạt động kinh doanh.
Tỷ lệ tham dự các cuộc họp của từng thành viên Hội đồng quản trị:

Thời gian

STT
1
2

3
Từ
01/01/2013
đến
4
12/04/2013
5
6
1
2
3
Từ
13/04/2013 4
5
6
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Thành viên
HĐQT
Ông Trần Minh
Đức
Ông Huỳnh Sơn
Phước
Ông Đặng Hồng
Ân
Ông Vũ Văn Bình
Ông Trần Công
Tuấn
Ông Louis
T.Nguyễn
Ông Trần Minh
Đức
Ông Huỳnh Sơn
Phước
Ông Louis
T.Nguyễn
Ông Trần Công
Tuấn
Ông Phạm Uyên
Nguyên
Ông Đinh Thế
Hiển

Số buổi
họp
Chức vụ
tham
dự
Chủ tịch
4/4

Tỷ lệ

Lý do không
tham gia

100%

Thành
viên
Thành
viên
Thành
viên
Thành
viên
Thành
viên
Chủ tịch

4/4

100%

4/4

100%

3/4
4/4

75% Bận công tác
đột xuất
100%

4/4

100%

5/5

100%

Thành
viên
Thành
viên
Thành
viên
Thành
viên
Thành
viên

5/5

100%

4/5

80% Bận công tác
nước ngoài
100%

5/5
4/5
5/5

80% Bận công tác
nước ngoài
100%

Danh sách các Nghị quyết năm 2013 được Hội đồng quản trị thông qua trong các cuộc
họp:
STT

Số Nghị
quyết/Quyết định

Ngày

1

01/NQ-HĐQT

07/01/2013

2

02/NQ-HĐQT

18/01/2013

3

03/NQ-HĐQT

02/05/2013

4

04/NQ-HĐQT

21/06/2013

5

05/NQ-HĐQT

14/09/2013

6

06/NQ-HĐQT

25/09/2013

7

07/NQ-HĐQT

04/10/2013

8

08/NQ-HĐQT

22/11/2013

Nội dung
Thông qua việc C21 chuyển nhượng 52.5%
VĐL của Công ty TNHH Khu Nghỉ Dưỡng
Bãi Dài cho Công ty Soleman Services S.A
Thông qua việc giải thể Công ty con của C21
là Công ty TNHH Cam Ranh – Thế Kỷ 21
Thông qua việc thanh toán cổ tức đợt cuối
năm 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%
Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm
toán BDO là Công ty kiểm toán C21 trong
năm tài chính 2013.
Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư XD
nhà máy xỉ Titan.
Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư kinh
doanh dự án resort – khu căn hộ tại tỉnh Bà
Rịa Vũng Tàu.
Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 01 năm
2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%.
Thông qua việc C21 chuyển nhượng 15%
VĐL của Công ty TNHH Khu Nghỉ Dưỡng
Bãi Dài cho Công ty Soleman Services S.A

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP,
KHÔNG ĐIỀU HÀNH
Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không điều hành tham gia các cuộc họp của Hội
đồng quản trị như đã nêu. Tại cuộc họp, các thành viên trao đổi và đưa ra ý kiến độc lập,
thẳng thắn dựa trên tình hình hoạt động thực tế của Công ty nhằm đưa ra giải pháp thúc
đẩy các hoạt động kinh doanh, bán hàng, đầu tư,...

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ CHỨNG CHỈ
ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Không có
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QUẢN TRỊ CÔNG TY
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Ban kiểm soát trong năm có 03 thành viên, và có sự thay đổi nhân sự tại Đại hội đồng cổ
đông thường niên 2013. Trong năm, Ban kiểm soát hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ
của mình được quy định tại điều 37 Điều lệ Công ty. Đồng thời, Ban kiểm soát cũng đã
ban hành Quy chế hoạt động riêng, nhằm hướng dẫn cụ thể về hoạt động của mình đên
từng thành viên trong Ban kiểm soát, đảm bảo hoạt động tuân thủ đúng quy định, thực
hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình.
Qua các cuộc họp định kỳ và bất thường, Ban kiểm soát đã thực hiện các hoạt động chính
trong năm qua như sau:
-

-
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Ban kiểm soát ban hành quy chế hoạt động của Ban, các thành viên Ban kiểm soát
thực hiện đúng theo quy chế của Ban.
Trưởng ban tham dự các cuộc họp hội đồng quản trị: giám sát và đóng góp ý kiến
trong việc thực hiện kế hoạch của Công ty.
Ban kiểm soát có ý kiến về việc chọn Công ty kiểm toán, kiểm toán tài chánh năm
2013 của Công ty. Chọn Công ty TNHH kiểm toán BDO kiểm toán năm 2013. Đây
là Công ty kiểm toán có uy tín, 2 năm liền thực hiện việc kiểm toán Công ty Thế Kỷ
21.
Xem xét, đánh giá hoạt động Công ty liên quan đến việc thực hiện kế hoạch tài
chánh, kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty.

LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO CỦA HĐQT, BGĐ & BKS
Chức
vụ

Họ tên
Hội đồng quản trị

Thù lao

Lương

TC lươngthù laothưởng

Thưởng

243.000.000

874.771.500

95.000.000 1.212.771.500

Trần Minh Đức

Chủ tịch

-

340.000.000

31.000.000

371.000.000

Trần Công Tuấn

TV

-

309. 771.500

16.000.000

325.771.500

Đinh Thế Hiển

TV

-

225.000.000

16.000.000

241.000.000

Vũ Văn Bình

TV

21.000.000

-

-

21.000.000

Louis T. Nguyễn

TV

84.000.000

-

16.000.000

100.000.000

Phạm Uyên Nguyên

TV

63.000.000

-

16.000.000

79.000.000

Huỳnh Sơn Phước

TV

60.000.000

-

-

60.000.000

Đặng Hồng Ân

TV

15.000.000

-

-

15.000.000

Ban kiểm soát
Đinh Thế Hiển
Đinh Minh Trung

180.000.000
Trưởng
BKS
TV

180.000.000

21.000.000

-

-

21.000.000

12.000.000

-

-

12.000.000

Nguyễn Thị Hồng Châu

TV

12.000.000

-

-

12.000.000

Nguyễn Thị Kim Dung

Trưởng
BKS

63.000.000

-

-

63.000.000

Võ Hoàng Chương

TV

36.000.000

-

-

36.000.000

Phạm Trường Phương

TV

36.000.000

-

-

36.000.000

-

1.461.500.000

-

461.600.000

-

601.600.000

-

480.450.000

-

614.210.000

-

519.450.000

-

669.043.600

Ban điều hành
Huỳnh Sơn Phước
Đặng Hồng Ân
Nguyễn Mạnh Hào
TỔNG CỘNG

TGĐ
Phó
TGĐ
Phó
TGĐ

423.000.000

2.336.271.500

- 1.461.500.000

95.000.000 2.854.271.500
ĐVT: Đồng
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QUẢN TRỊ CÔNG TY
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
S
T
T

Cổ đông lớn/ CĐ
nội bộ

Chức vụ

SLCP
trước GD

Giao
dịch

1

Trần Minh Đức

Chủ tịch
HĐQT

1.048.630

Mua

2

Trần Công Tuấn

Chủ tịch
HĐQT

669.131

3

Nguyễn Mạnh Hào

Phó TGĐ

4

Đặng Hồng Ân

5

Nguyễn Thị Kim
Dung

Số
lượng
CP đã
GD

Số lượng
CP sau
giao dịch

Thời gian thực
hiện

37.370

1.086.000

20/02 - 13/03

Mua

19.980

689.111

21/02 - 15/03

582.429

Mua

17.570

599.999

20/02 - 04/03

Phó TGĐ

647.840

Mua

19.040

666.880

21/02 - 15/03

Trưởng
BKS

22.000

Mua

9.000

31.000

14/06 - 28/06

HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
Không có

VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Thực hiện theo quy định Thông tư số 121/2012/TT-BTC về Quản trị Công ty áp dụng
cho Công ty đại chúng, Hội đồng quản trị đã soạn thảo và ban hành Quy chế quản trị nội
bộ Công ty nhằm chuẩn hóa các hoạt động liên quan đến quản trị Công ty.
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21
VÀ CÁC CÔNG TY CON
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán
cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2013

`
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XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP
LUẬT CỦA CÔNG TY

