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Chuùng toâi laø Coâng ty Baát Ñoäng Saûn chuyeân nghieäp
vôùi cam keát ñem laïi nhöõng giaù trò cao nhaát cho khaùch haøng
thoâng qua vò theá chieán löôïc, phaùp lyù vöõng chaéc,
coâng trình chaát löôïng vaø tieän ích toái öu.
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Thoâng ñieäp cuûa Chuû tòch Hoäi ñoàng Quaûn trò
Kính thöa Quyù vò Coå ñoâng cuøng Quyù Nhaø ñaàu tö,

OÂng Lyù Ñieàn Sôn
Chuû tòch Hoäi ñoàng Quaûn trò

“...Vôùi quaù trình 10 naêm phaùt
trieån, ñeán cuoái naêm 2009 Khang
Ñieàn ñaõ ñaàu tö voán vaøo 13 döï
aùn vôùi toång quyõ ñaát khoaûng
80 ha. Trong thôøi gian 03 naêm
tôùi, laø giai ñoaïn khai thaùc döï aùn
neân lôïi nhuaän cuûa Coâng ty seõ
taêng tröôûng lieân tuïc. Ñieàu naøy
khaúng ñònh taàm nhìn chieán löôïc
cuûa Hoäi ñoàng Quaûn trò...”

Böôùc vaøo naêm 2009, tieáp noái cuoäc khuûng hoaûng taøi
chính töø giöõa naêm 2008 cuûa moät soá neàn kinh teá chuû
choát ñaõ ñaåy kinh teá theá giôùi laâm vaøo tình traïng suy thoaùi
nghieâm troïng, laøm thu heïp ñaùng keå thò tröôøng voán,
thò tröôøng lao ñoäng... Tuy chæ môùi böôùc ñaàu hoäi nhaäp
nhöng kinh teá Vieät Nam - do phuï thuoäc quaù nhieàu vaøo
xuaát khaåu vaø voán ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi neân ñaõ
chòu nhöõng aûnh höôûng tieâu cöïc trong nhieàu lónh vöïc. Tuy
nhieân, döôùi söï quaûn lyù ñieàu tieát cuûa Chính phuû, cuøng söï
hoã trôï cuûa caùc chính saùch vó moâ hôïp lyù, nhöõng tín hieäu
phuïc hoài ñaõ theå hieän trong nöûa cuoái naêm 2009. Ñieàu
naøy cho pheùp chuùng ta hy voïng vaø tin töôûng raèng thôøi kyø
ñen toái nhaát cuûa neàn kinh teá theá giôùi noùi chung vaø kinh
teá Vieät Nam noùi rieâng ñaõ daàn ñi qua.
Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö vaø Kinh doanh Nhaø Khang Ñieàn
chuyeån sang moâ hình coå phaàn töø naêm 2007. Vôùi söï hoã
trôï, hôïp taùc cuûa hai coå ñoâng chieán löôïc laø Prudential vaø
VinaCapital, Coâng ty ñaõ chuû ñoäng ñöông ñaàu vôùi nhöõng
khoù khaên, ñieàu chænh vaø thöïc hieän caùc chieán löôïc phuø
hôïp nhaèm ñaûm baûo hoaït ñoäng kinh doanh coù laõi, ñem
ñeán giaù trò gia taêng cho coå ñoâng vaø khaùch haøng ngay caû
trong thôøi ñieåm khoù khaên nhaát.
Vôùi quaù trình 10 naêm phaùt trieån, ñeán cuoái naêm 2009
Khang Ñieàn ñaõ ñaàu tö voán vaøo 13 döï aùn vôùi toång quyõ
ñaát khoaûng 80 ha. Trong thôøi gian 3 naêm tôùi laø giai ñoaïn
khai thaùc döï aùn neân lôïi nhuaän cuûa Coâng ty seõ taêng
tröôûng lieân tuïc. Ñieàu naøy khaúng ñònh taàm nhìn chieán
löôïc cuûa Hoäi ñoàng Quaûn trò. Vôùi muïc tieâu trôû thaønh moät
trong nhöõng coâng ty baát ñoäng saûn haøng ñaàu taïi TP HCM,
Khang Ñieàn cam keát cung caáp nhöõng doøng saûn phaåm
mang giaù trò vöôït troäi vaø theå hieän ñaúng caáp cuûa ngöôøi sôû
höõu. Beân caïnh ñoù, chuùng toâi nhaän thöùc ñöôïc taàm quan
troïng cuûa vieäc khoâng ngöøng hoaøn thieän phöông phaùp
quaûn trò doanh nghieäp khoa hoïc, taùi caáu truùc boä maùy
doanh nghieäp vaø cô caáu voán ñaàu tö. Ngoaøi ra, xaây döïng
vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc ñöôïc xem laø moät trong
nhöõng nhaân toá quyeát ñònh cho söï phaùt trieån an toaøn vaø
beàn vöõng cuûa Khang Ñieàn trong töông lai.

Ñoàng haønh cuøng vôùi söï phaùt trieån cô sôû haï taàng cuûa
Thaønh phoá taïi khu vöïc Quaän 2, Quaän 9 vaø taän duïng
nhöõng kinh nghieäm trong quaù trình thöïc hieän thuû tuïc
phaùp lyù döï aùn, Khang Ñieàn vöõng tin seõ tìm kieám theâm
nhieàu cô hoäi ñaàu tö môùi nhaèm mang laïi giaù trò gia taêng
cao nhaát cho coå ñoâng, khaùch haøng cuõng nhö ñoäi nguõ
Caùn boä nhaân vieân Coâng ty.
Ñaõ coù raát nhieàu caâu hoûi ñaët ra cho Coâng ty veà lyù do taïi
sao choïn khu vöïc Quaän 2, Quaän 9 maø khoâng phaûi laø
Quaän 7 hay khu vöïc Trung taâm Thaønh phoá ñeå ñaàu tö
caùc döï aùn baát ñoäng saûn. Ñieàu naøy cuõng chính laø ñieàu
toâi traên trôû töø khi baét ñaàu töø thöïc hieän Döï aùn ñaàu tieân laø
Khang Ñieàn Phöôùc Long B vaøo naêm 2002. Taïi thôøi ñieåm
ñoù, caùc keá hoaïch phaùt trieån cô sôû haï taàng khu vöïc naøy
vaãn chæ laø nhöõng baûn döï thaûo. Gaët haùi lôïi nhuaän khoâng
theå laø keá hoaïch cho naêm lieàn keà maø phaûi laø ba hay naêm
naêm thaäm chí coù theå laø möôøi naêm sau ñoù. Quaù trình ñoâ
thò hoùa maïnh meõ vaø nhu caàu nhaø ôû thöïc teá ngaøy caøng
taêng cao ñaõ giuùp caùc döï thaûo veà moät thaønh phoá töông
töï nhö Phoá Ñoâng Thöôïng Haûi - Trung Quoác - trôû thaønh
hieän thöïc. Khu Ñoâ thò môùi Thuû Thieâm - trung taâm Haønh
chính, Vaên hoùa, Thöông maïi caáp Quoác gia; haàm Thuû
Thieâm; caàu Phuù Myõ; caùc tuyeán ñöôøng Vaønh Ñai; ñöôøng
cao toác Saøi Goøn - Long Thaønh - Daàu Giaây ñeå ñeán Saân
bay Quoác teá Long Thaønh môùi ñaõ vaø ñang hình thaønh
trong töông lai raát gaàn... trôû thaønh nhöõng ñieåm töïa raát
vöõng chaéc cho söï phaùt trieån cuûa caùc döï aùn hieän coù cuûa
Khang Ñieàn. Vôùi lôïi theá caùc döï aùn ñöôïc ñaàu tö kyõ veà
chaát löôïng ngay töø giai ñoaïn ñaàu, caùc saûn phaåm cuûa
Khang Ñieàn hy voïng seõ mang laïi cho khaùch haøng nhöõng
giaù trò toái öu nhaát vôùi giaù baùn hôïp lyù nhaát treân thò tröôøng
baát ñoäng saûn hieän nay.
Ngaøy 01/02/2010 vöøa qua ñaùnh daáu moät böôùc ngoaët
lòch söû ñoái vôùi quaù trình phaùt trieån cuûa Coâng ty Khang
Ñieàn. Coå phieáu cuûa Coâng ty vôùi maõ chöùng khoaùn laø
KDH chính thöùc ñöôïc nieâm yeát treân Sôû Giao dòch Chöùng
khoaùn TP HCM, trôû thaønh coå phieáu thöù 233 nieâm yeát
treân saøn.
Nhaân ñaây, toâi xin göûi lôøi caùm ôn chaân thaønh nhaát ñeán
toaøn theå coå ñoâng Coâng ty, hai coå ñoâng chieán löôïc laø

Prudential, VinaCapital ñaõ tin töôûng vaø ñoàng haønh vôùi
Khang Ñieàn ngay trong nhöõng thôøi ñieåm khoù khaên nhaát,
nhöõng nhaø ñaàu tö ñaõ ñaët nieàm tin hôïp taùc vaø caùc cô
quan chöùc naêng ñaõ quan taâm giuùp ñôõ.
Thay maët cho Hoäi ñoàng Quaûn trò Coâng ty, toâi ñaùnh giaù
cao nhöõng noã löïc, nhieät huyeát vaø söï taän taâm cuûa Ban
Ñieàu haønh cuõng nhö toaøn theå Caùn boä nhaân vieân Coâng
ty Khang Ñieàn. Toâi göûi lôøi caûm ôn chaân thaønh ñeán caùc
baïn, nhöõng nhaân toá chính ñaõ coáng hieán cho söï phaùt
trieån cuûa Coâng ty trong thôøi gian qua ñaëc bieät laø naêm
2009, moät naêm nhieàu khoù khaên vaø choâng gai cuûa thò
tröôøng baát ñoäng saûn Vieät Nam.

Traân troïng kính chaøo,

LYÙ ÑIEÀN SÔN
Chuû tòch Hoäi ñoàng Quaûn trò
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Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån Coâng ty

Coânngg ty
ty TNHH
TNHH Ñaà
Ñaàuu tö
tö
* Thaùng 12/2001 Coâ

vaø Kinh
Kinh doanh
doanh Nhaø
Nhaø Khang
Khang Ñieà
Ñieànn ñöôï
ñöôïcc thaø
thaønnhh laä
laäpp vôù
vôùii
vaø
voánn ñieà
ñieàuu leä
leä laø
laø 10
10 tyû
tyû ñoàng
voá

* Thaùng 10/2002

Coânngg ty
ty taê
taênngg voá
voánn ñieà
ñieàuu
Coâ
leä leâ
leânn 32
32 tyû
tyû ñoà
ñoànngg ñeå
ñeå ñaà
ñaàuu tö
tö thöï
thöïcc hieä
hieänn 02
02 Döï
Döï aùaùnn:: Khu
Khu
leä
Nhaø ôûôû Khang
Khang Ñieà
Ñieànn -- Phöôù
Phöôùcc Long
Long B
B vaø
vaø Khu
Khu Nhaø
Nhaø ôûôû Trí
Trí
Nhaø
Kieätt -- Phöôù
Phöôùcc Long
Long B
B
Kieä

Coâng ty TNHH Ñaàu tö vaø Kinh doanh nhaø Khang Ñieàn
ñöôïc thaønh laäp vaøo thaùng 12 naêm 2001, ban ñaàu coù hai
thaønh vieân goùp voán vôùi voán ñieàu leä laø 10 tyû ñoàng. Coâng
ty ñaõ tröïc tieáp laøm chuû ñaàu tö moät soá döï aùn khu daân cö
taïi Quaän 9 TP HCM. Tieáp noái söï thaønh coâng töø caùc döï
aùn naøy, Khang Ñieàn ñaõ maïnh daïn ñaàu tö voán vaøo caùc
Coâng ty Thaønh vieân chuyeân kinh doanh baát ñoäng saûn.
Tính ñeán thaùng 4 naêm 2007, Coâng ty Khang Ñieàn ñaõ
goùp voán vaøo 05 Coâng ty Thaønh vieân ñeå qua ñoù tham gia
ñaàu tö vaøo 10 döï aùn baát ñoäng saûn taïi Quaän 2 vaø Quaän
9 vôùi tyû leä sôû höõu töø 33% ñeán 95%. Khi ñoù, ñoøi hoûi
Coâng ty phaûi thay ñoåi moâ hình hoaït ñoäng cho phuø hôïp.
Thaùng 5 naêm 2007, Khang Ñieàn chính thöùc chuyeån ñoåi

* Thaùng 4/2007

Tieápp noá
noáii thaø
thaønnhh coâ
coânngg töø
töø
Tieá
02 Döï
Döï aùaùnn Khu
Khu Nhaø
Nhaø ôûôû Khang
Khang Ñieà
Ñieànn -- Phöôù
Phöôùcc Long
Long B
B vaø
vaø
02
Khu Nhaø
Nhaø ôûôû Trí
Trí Kieä
Kieätt -- Phöôù
Phöôùcc Long
Long B,
B, Coâ
Coânngg ty
ty ñaõ
ñaõ maï
maïnnhh
Khu
daïnn ñaà
ñaàuu tö
tö tröï
tröïcc tieá
tieápp vaø
vaøoo 03
03 Döï
Döï aùaùnn vaø
vaø goù
goùpp voá
voánn (töø
(töø 33%
33%
daï
ñeánn 95%)
95%) vaø
vaøoo 05
05 Coâ
Coânngg ty
ty Thaø
Thaønnhh vieâ
vieânn ñeå
ñeå qua
qua ñoù
ñoù tham
tham
ñeá
gia ñaà
ñaàuu tö
tö vaø
vaøoo 07
07 Döï
Döï aùaùnn baá
baátt ñoä
ñoänngg saû
saûnn taï
taïii Quaä
Quaänn 22 vaø
vaø
gia
Quaänn 99
Quaä

töø Coâng ty traùch nhieäm höõu haïn thaønh Coâng ty coå phaàn
vôùi voán ñieàu leä laø 32 tyû ñoàng.
Ñeå ñaûm baûo nguoàn löïc taøi chính khi trieån khai thöïc hieän
caùc döï aùn, Coâng ty ñaõ taêng voán ñieàu leä töø 32 tyû ñoàng leân
216 tyû ñoàng. Ñoàng thôøi caáu truùc laïi boä maùy nhaân söï quaûn
lyù, chuyeån ñoåi truï sôû Coâng ty vaøo hoaït ñoäng trong cao oác
vaên phoøng taïi trung taâm Quaän 3, TP HCM, môû Chi nhaùnh
taïi Quaän 1 ñeå ñaët Phoøng Kinh doanh, taïo ñieàu kieän thuaän
tieän trong vieäc giao dòch vôùi khaùch haøng.
Nhaän thaáy vôùi quy moâ phaùt trieån ngaøy caøng môû roäng,
Coâng ty raát caàn söï hoã trôï khoâng chæ veà voán maø coøn
laø kinh nghieäm quaûn lyù, ñieàu haønh doanh nghieäp cuûa

Vôùii soá
soá löôï
löôïnngg döï
döï aùaùnn taê
taênngg cao
cao ñoø
ñoøii * Thaùng 11/2007 Ñeå
Ñeå ñaù
ñaùpp öùöùnngg nhu
nhu caà
caàuu taø
taøii
* 02/5/2007 Vôù

hoûii Coâ
Coânngg ty
ty phaû
phaûii naâ
naânngg taà
taàm
m boä
boä maù
maùyy quaû
quaûnn lyù
lyù,, do
do ñoù
ñoù
hoû
Coânngg ty
ty ñaõ
ñaõ chuyeå
chuyeånn ñoå
ñoåii hình
hình thöù
thöùcc hoaï
hoaïtt ñoä
ñoänngg töø
töø Coâ
Coânngg ty
ty
Coâ
TNHH
thaø
n
h
Coâ
n
g
ty
coå
phaà
n
TNHH thaønh Coâng ty coå phaàn
Coânngg ty
ty taê
taênngg voá
voánn ñieà
ñieàuu leä
leä töø
töø 32
32 tyû
tyû
* 14/5/2007 Coâ

ñoànngg leâ
leânn 216
216 tyû
tyû ñoà
ñoànngg vôù
vôùii söï
söï goù
goùpp theâ
theâm
m voá
voánn töø
töø caù
caùcc coå
coå
ñoà
ñoânngg saù
saùnngg laä
laäpp
ñoâ

caùc coå ñoâng chieán löôïc laø caùc toå chöùc kinh teá haøng
ñaàu. Thaùng 11/2007, Coâng ty ñaõ phaùt haønh coå phaàn
taêng voán töø 216 tyû ñoàng leân 332 tyû ñoàng cho caùc coå
ñoâng chieán löôïc laø caùc Quyõ ñaàu tö uy tín treân thò tröôøng:
VinaCapital vaø Prudential.
Thöïc hieän cam keát vôùi coå ñoâng, khaúng ñònh uy tín, naâng
cao tính coâng khai, minh baïch, ña daïng hoùa coå ñoâng
nhaèm thu huùt nguoàn voán ñaàu tö; ngaøy 01/02/2010, coå
phieáu Khang Ñieàn ñaõ chính thöùc nieâm yeát treân Sôû Giao
dòch Chöùng khoaùn TP HCM vôùi maõ chöùng khoaùn KDH,
trôû thaønh coå phieáu thöù 233 ñöôïc nieâm yeát. Ñaây chính laø
böôùc tieán quan troïng trong quaù trình gaàn 10 naêm hoaït
ñoäng cuûa Khang Ñieàn.

chính cho
cho vieä
vieäcc trieå
trieånn khai
khai thöï
thöïcc hieä
hieänn döï
döï aùaùnn,, Coâ
Coânngg ty
ty taê
taênngg
chính
voánn ñieâ
ñieâuu leä
leä töø
töø 216
216 tyû
tyû ñoà
ñoànngg leâ
leânn 332
332 tyû
tyû ñoà
ñoànngg thoâ
thoânngg qua
qua
voá
vieä
c
phaù
t
haø
n
h
rieâ
n
g
leû
11,6
trieä
u
coå
phaà
n
cho
caù
c
nhaø
vieäc phaùt haønh rieâng leû 11,6 trieäu coå phaàn cho caùc nhaø
ñaàuu tö
tö chieá
chieánn löôï
löôïcc laø
laø VinaCapital
VinaCapital vaø
vaø Prudential
Prudential
ñaà

Coå phieá
phieáuu Coâ
Coânngg ty
ty chính
chính thöù
thöùcc
* 01/02/2010 Coå
nieâm
m yeá
yeátt treâ
treânn Sôû
Sôû Giao
Giao dòch
dòch Chöù
Chöùnngg khoaù
khoaùnn TP
TP HCM
HCM
nieâ

NGAØNH NGHEÀ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH:

Laø Coâng ty ñaàu tö vaø kinh doanh baát ñoäng saûn chuyeân
nghieäp, Khang Ñieàn khoâng chæ tröïc tieáp laøm chuû ñaàu tö
thöïc hieän caùc döï aùn maø coøn ñaàu tö voán vaøo caùc coâng
ty coù chöùc naêng xaây döïng haï taàng, kinh doanh baát ñoäng
saûn vaø cung caáp caùc dòch vuï baát ñoäng saûn, töøng böôùc
ña daïng hoùa ngaønh ngheà hoaït ñoäng ñeå phuø hôïp vôùi
nhu caàu phaùt trieån cuûa töøng giai ñoaïn.
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Hoäi ñoàng Quaûn trò
1. OÂng LYÙ ÑIEÀN SÔN
Chuû tòch Hoäi ñoàng Quaûn trò kieâm Toång Giaùm ñoác
Laø ngöôøi saùng laäp Coâng ty Khang Ñieàn, OÂng Lyù Ñieàn Sôn
tröïc tieáp quaûn lyù, ñieàu haønh Coâng ty töø nhöõng naêm ñaàu
thaønh laäp. Töø thaùng 05 naêm 2007 cho ñeán nay, OÂng giöõ
chöùc vuï Chuû tòch Hoäi ñoàng Quaûn trò kieâm Toång Giaùm ñoác
Coâng ty.
OÂng Lyù Ñieàn Sôn coù nhieàu naêm kinh nghieäm trong lónh
vöïc ñaàu tö, kinh doanh baát ñoäng saûn, ñaëc bieät laø söï am
hieåu veà quaù trình phaùt trieån ñoâ thò khu vöïc Quaän 2 vaø
Quaän 9.
Vôùi traùi tim nhieät huyeát xaây döïng Coâng ty trôû thaønh moät
trong nhöõng Coâng ty baát ñoäng saûn uy tín haøng ñaàu taïi thò
tröôøng Vieät Nam, OÂng Sôn ñang töøng böôùc taùi caáu truùc
boä maùy quaûn lyù ñieàu haønh theo moâ hình quaûn trò doanh
nghieäp hieän ñaïi, khoa hoïc ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu phaùt
trieån ngaøy caøng cao cuûa moät Coâng ty nieâm yeát.
2. OÂng DAVID ROBERT HENRY
Thaønh vieân Hoäi ñoàng Quaûn trò
OÂng Henry - quoác tòch UÙc - toát nghieäp Ñaïi hoïc New
South Wales vaø tham gia khoùa hoïc Quaûn lyù baát ñoäng saûn
caáp cao (AMDP) cuûa tröôøng Ñaïi hoïc Harward.
Hôn 10 naêm kinh nghieäm trong lónh vöïc baát ñoäng saûn taïi
thò tröôøng UÙc vaø 02 naêm taïi thò tröôøng Vieät Nam trong vai
troø Giaùm ñoác ñieàu haønh Quyõ Baát ñoäng saûn VinaCapital;
thaùng 10/2009, OÂng David Robert Henry ñöôïc môøi tham
gia vaøo Hoäi ñoàng Quaûn trò Coâng ty.
Vôùi kieán thöùc chuyeân moân cuûa OÂng trong lónh vöïc baát
ñoäng saûn cuøng kinh nghieäm thöïc teá trong vieäc quaûn lyù
vaø trieån khai caùc Döï aùn taïi thò tröôøng trong khu vöïc, OÂng
ñaõ coù nhöõng tö vaán hôïp lyù vaø goùp phaàn ñaùng keå trong
vieäc phaùt trieån caùc Döï aùn baát ñoäng saûn taïi Coâng ty trong
thôøi gian qua.
3. Baø NGUYEÃN THÒ DIEÄU PHÖÔNG
Thaønh vieân Hoäi ñoàng Quaûn trò
Baø Phöông toát nghieäp Hoïc vieän Ngaân haøng TP HCM vaø
coù Chöùng chæ Kieåm toaùn vieân Coâng chöùng Anh Quoác
(ACCA). Baø Phöông hieän laø Tröôûng phoøng Ñaàu tö caáp
cao cuûa Quyõ VinaCapital. Tröôùc ñoù, Baø töøng laø Kieåm toaùn
vieân caáp cao taïi Coâng ty Kieåm toaùn KPMG Vieät Nam.
2
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4

3

1

Vôùi beà daøy kinh nghieäm trong quaù trình coâng taùc, thaùng
10/2009, Baø Phöông trôû thaønh Thaønh vieân Hoäi ñoàng
Quaûn trò Coâng ty. Baø ñaõ cuøng caùc boä phaän chuyeân moân
xaây döïng chieán löôïc taøi chính vaø ñònh höôùng cô caáu danh
muïc ñaàu tö cho Coâng ty.

4. Baø MAI TRAÀN THANH TRANG
Thaønh vieân Hoäi ñoàng Quaûn trò kieâm Phoù Toång Giaùm ñoác
Baø Mai Traàn Thanh Trang toát nghieäp Ñaïi hoïc Noâng nghieäp 1
Haø Noäi, chuyeân ngaønh Quaûn lyù ñaát ñai, ñoàng thôøi Baø cuõng
laø cöû nhaân Ñaïi hoïc Luaät.
Baø Trang tham gia vaøo Coâng ty Khang Ñieàn töø naêm 2005
vôùi vai troø laø Tröôûng Phoøng Haønh chính. Thaùng 07/2007,
Baø Trang ñöôïc boå nhieäm laøm Trôï lyù Chuû tòch Hoäi ñoàng
Quaûn trò. Hieän Baø laø Thaønh vieân Hoäi Ñoàng Quaûn trò kieâm
Phoù Toång Giaùm ñoác Coâng ty.
Laø ngöôøi chuyeân traùch thöïc hieän caùc thuû tuïc, hoà sô phaùp
lyù cho caùc Döï aùn, Baø Trang giöõ vai troø heát söùc quan troïng
trong vieäc xaây döïng haønh lang phaùp lyù vöõng chaéc, laø neàn
taûng chuû ñaïo cho vieäc phaùt trieån hieäu quaû caùc Döï aùn
Coâng ty.
5. OÂng NGUYEÃN ÑÌNH BAÛO
Thaønh vieân Hoäi ñoàng Quaûn trò kieâm Phoù Toång Giaùm ñoác
OÂng Nguyeãn Ñình Baûo toát nghieäp Ñaïi hoïc Luaät TP HCM
vaø Trung hoïc Chuyeân nghieäp chuyeân ngaønh Marketing.
OÂng Baûo tham gia vaøo Coâng ty Khang Ñieàn töø naêm 2007
vôùi vai troø laø Chuyeân vieân Phaùp cheá. Thaùng 01/2008, OÂng
Baûo ñöôïc boå nhieäm laøm Trôï lyù Toång Giaùm ñoác. Hieän OÂng
laø Thaønh vieân Hoäi ñoàng Quaûn trò kieâm Phoù Toång Giaùm ñoác
Coâng ty.
Vôùi vai troø laø Luaät sö, OÂng Baûo chòu traùch nhieäm caùc vaán
ñeà lieân quan ñeán phaùp lyù Coâng ty. Ñoàng thôøi, OÂng cuøng
caùc boä phaän coù lieân quan xaây döïng caùc quy cheá, quy
trình hoaït ñoäng noäi boä nhaèm ñaûm baûo caùc hoaït ñoäng cuûa
Coâng ty theo ñuùng quy ñònh phaùp luaät, Ñieàu leä Coâng ty vaø
ñaït hieäu quaû cao nhaát.
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Baùo caùo cuûa Hoäi ñoàng Quaûn trò
HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH TRONG NAÊM CUÛA KHANG ÑIEÀN
Keát quaû kinh doanh
Naêm 2009, Coâng ty ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû taêng
tröôûng khaû quan trong hoaït ñoäng kinh doanh vôùi toác ñoä
taêng Doanh thu thuaàn vaø Lôïi nhuaän sau thueá laàn löôït laø
250% vaø 113%. Lôïi nhuaän sau thueá ñaït 45,8 tyû ñoàng,
hoaøn thaønh keá hoaïch lôïi nhuaän cuûa naêm.
Tình hình taøi chính
Keát thuùc naêm taøi chính 2009, Coâng ty sôû höõu moät cô
caáu Taøi saûn vaø Nguoàn voán ñöôïc ñaùnh giaù laø an toaøn vaø
hôïp lyù vôùi caùc chæ tieâu veà khaû naêng sinh lôøi, khaû naêng
thanh toaùn vaø cô caáu voán toát hôn so vôùi nhieàu doanh
nghieäp hoaït ñoäng trong cuøng lónh vöïc.
Caùc khoaûn ñaàu tö môùi
Tieáp böôùc naêm 2008, hôn nöûa ñaàu naêm 2009, Coâng ty
tieáp tuïc taäp trung vaøo vieäc gia taêng quyõ ñaát vaø ñaàu tö
vaøo caùc Döï aùn tieàm naêng, thoâng qua vieäc mua tieáp coå
phaàn taïi caùc Coâng ty con vaø Coâng ty lieân keát.

TOÅNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TEÁ
Trong boái caûnh kinh teá theá giôùi trong nhöõng naêm gaàn
ñaây gaëp nhieàu khoù khaên, Vieät Nam ñaõ chuyeån sang muïc
tieâu ngaên chaën suy giaûm vaø oån ñònh kinh teá vó moâ. Kinh
teá Vieät Nam trong naêm qua beân caïnh nhöõng ñieåm saùng
vaãn coøn boäc loä nhieàu haïn cheá vaø thaùch thöùc.
Naêm 2009, cuoäc khuûng hoaûng kinh teá taøi chính vaãn tieáp
tuïc aûnh höôûng saâu saéc ñeán hoaït ñoäng kinh doanh cuûa
caùc doanh nghieäp trong haàu heát moïi lónh vöïc. Tuy nhieân,
noã löïc cuûa Chính phuû cuøng caùc chính saùch cuûa Ngaân
haøng Nhaø nöôùc ñaõ baét ñaàu phaùt huy taùc duïng roõ raøng
töø Quyù 3, Quyù 4 naêm 2009.
Ñoái vôùi lónh vöïc baát ñoäng saûn, maëc duø nhaän ñöôïc nhieàu
hôn nhöõng söï hoã trôï töø heä thoáng ngaân haøng so vôùi naêm
2008, nhöng nhìn chung, naêm 2009, caùc doanh nghieäp

baát ñoäng saûn vaãn coøn gaëp nhieàu khoù khaên trong vieäc
huy ñoäng voán ñeå phaùt trieån caùc döï aùn do vaãn coøn nhieàu
quy ñònh haïn cheá ñoái vôùi vieäc cho vay kinh doanh baát
ñoäng saûn. Thò tröôøng baát ñoäng saûn sau naêm 2008 giaûm
suùt maïnh ñaõ baét ñaàu ñoùn nhaän tín hieäu phuïc hoài töø Quyù 3
naêm 2009 nhôø vaøo nhöõng daáu hieäu taêng tröôûng trôû laïi
cuûa neàn kinh teá vaø söï phaùt trieån ñoàng boä cuûa heä thoáng
cô sôû haï taàng.
Trong boái caûnh ñoù, Hoäi ñoàng Quaûn trò (HÑQT) Khang
Ñieàn ñaët muïc tieâu “Phaùt trieån oån ñònh vaø beàn vöõng”
laøm tieâu chí hoaït ñoäng haøng ñaàu. Muïc tieâu naøy thöôøng
xuyeân ñöôïc giaùm saùt bôûi HÑQT thoâng qua vieäc pheâ
chuaån caùc khoaûn ñaàu tö, keá hoaïch trieån khai döï aùn vaø
cô caáu taøi chính cuûa Coâng ty.

Cuï theå, Coâng ty ñaõ naâng tyû leä sôû höõu taïi Coâng ty coå
phaàn Ñòa oác Saøi Goøn Khang Ñieàn (tröôùc ñaây laø Coâng ty
coå phaàn Ñòa oác Golf Khang Ñieàn) leân 67,6%; naâng tyû leä
sôû höõu taïi Coâng ty TNHH Ñaàu tö Kinh doanh nhaø Ñoaøn
Nguyeân töø 51% leân 98%. Coâng ty cuõng ñaõ ñaàu tö vaø
sôû höõu 35% coå phaàn trong Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö vaø
Kinh doanh baát ñoäng saûn Khu Ñoâng ñeå phaùt trieån Döï
aùn Villa Park vôùi toång dieän tích hôn 11 ha, ñeán thôøi ñieåm
thaùng 03/2010, tyû leä naøy ñaõ taêng leân 54,5%.
Ñaây ñöôïc ñaùnh giaù laø nhöõng khoaûn ñaàu tö coù hieäu quaû
cao vì caùc Döï aùn ñaõ hoaøn chænh phaùp lyù vaø ñang ñöôïc
trieån khai, ñoàng thôøi coù vò trí chieán löôïc toát vì vaäy khaû
naêng thu hoài voán cuûa caùc döï aùn laø khaù nhanh. Taát caû
ñeàu ñaùp öùng ñuùng tieâu chí cuûa HÑQT laø ñaàu tö hieäu
quaû vaø an toaøn.
Gia taêng quyõ ñaát saïch
Vôùi söï phaùt trieån maïnh veà quy moâ voán ñaàu tö, Coâng ty
ñaõ chuyeån daàn töø phöông thöùc ñaàu tö döï aùn ngay giai
ñoaïn ñaàu tieân (tieán haønh ñeàn buø, giaûi phoùng maët baèng)
sang phöông thöùc nhaän chuyeån nhöôïng caùc Döï aùn coù
quyõ ñaát saïch, vò trí toát ñeå phaùt trieån.
Phöông thöùc ñaàu tö môùi naøy giuùp Coâng ty giaûm ñöôïc
thôøi gian ñaàu tö, vieäc phaùt trieån döï aùn ñöôïc tieán haønh
nhanh hôn vaø do ñoù hieäu quaû kinh doanh cao hôn. Vôùi

phöông thöùc ñaàu tö môùi, Khang Ñieàn taäp trung nhieàu
hôn vaøo vieäc taïo ra giaù trò gia taêng cho caùc saûn phaåm khi
ñöôïc tung ra thò tröôøng vaø ñem laïi nhieàu giaù trò gia taêng
cho caùc khaùch haøng vaø coå ñoâng.
Phaùt trieån döï aùn, ñònh hình saûn phaåm
Trong giai ñoaïn naêm 2007 - 2008, Coâng ty chuû yeáu taäp
trung vaøo vieäc thu huùt nguoàn voán ñaàu tö ñeå gia taêng quyõ
ñaát saïch. Naêm 2009, Coâng ty taäp trung maïnh cho coâng
taùc phaùt trieån caùc döï aùn nhaèm ñem laïi nguoàn lôïi nhuaän
oån ñònh trong caùc naêm saép tôùi.
Ban Ñieàu haønh xaùc ñònh roõ cô sôû phaùp lyù laø neàn taûng
thaønh coâng cuûa caùc döï aùn baát ñoäng saûn. Caùc thuû tuïc,
hoà sô phaùp lyù caùc döï aùn ñeàu ñöôïc thöïc hieän moät caùch
nhanh nhaát theo ñuùng caùc quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc giuùp
cho vieäc trieån khai xaây döïng döï aùn sau naøy ñöôïc thuaän lôïi.
Naêm 2009, Coâng ty baét ñaàu thöïc hieän quaù trình ña daïng
hoùa caùc saûn phaåm cuûa mình. Hieän caùc döï aùn cuûa Khang
Ñieàn chuû yeáu taäp trung taïi khu vöïc Quaän 2 vaø Quaän 9,
saûn phaåm cuûa caùc Döï aùn phuø hôïp vôùi nhieàu phaân khuùc
khaùch haøng khaùc nhau töø trung caáp nhö nhaø phoá lieân keá
ñeán cao caáp nhö bieät thöï sang troïng vôùi dieän tích hôïp
lyù vaø ñaëc bieät laø giaù baùn phuø hôïp vôùi khaû naêng taøi chính
cuûa khaùch haøng. Caùc Döï aùn toïa laïc ôû nhöõng vò trí chieán
löôïc gaàn caùc tuyeán ñöôøng huyeát maïch trong töông lai,
caïnh keânh raïch hay soâng hoà ñeå taïo moâi tröôøng soáng
thaân thieän, töï nhieân vaø trong laønh. Coâng ty khoâng chæ
tieán haønh hoaøn taát cô sôû haï taàng, maø coøn ñaàu tö vaøo
vieäc xaây döïng caûnh quan xung quanh ñeå cö daân coù
ñöôïc caùi nhìn thöïc teá vaø soáng ñoäng hôn veà ngoâi nhaø
cuûa hoï trong töông lai. Ngoaøi ra, caùc Döï aùn cuûa Khang
Ñieàn coù hoà sô phaùp lyù roõ raøng, minh baïch, ñuùng quy
ñònh cuûa nhaø nöôùc. Qua ñoù, khaúng ñònh cam keát cuûa
Khang Ñieàn trong vieäc ñem laïi nhöõng saûn phaåm coù giaù
trò gia taêng cao nhaát cho khaùch haøng.
Naêm qua, Coâng ty ñaõ hoaøn thaønh vieäc xaây döïng cô sôû
haï taàng cho Döï aùn Khu Caên hoä Spring Life 3 ha taïi Quaän
2, Khu Bieät thöï cao caáp Villa Park 11 ha taïi Quaän 9.
Coâng ty cuõng ñaõ hoaøn thaønh vieäc xaây döïng caûnh quan
cho caùc Döï aùn Topia Garden vaø River Town taïi khu vöïc
Quaän 9. Ñaây laø caùc Döï aùn döï kieán ñem laïi nguoàn thu
nhaäp chuû yeáu cho Coâng ty trong naêm 2010.
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TRIEÅN VOÏNG VAØ KEÁ HOAÏCH PHAÙT TRIEÅN
HÑQT nhaän ñònh kinh teá theá giôùi vaø kinh teá Vieät Nam seõ
coù nhöõng böôùc phuïc hoài ñaùng keå trong naêm 2010 vaø
taêng tröôûng maïnh hôn töø nhöõng naêm 2011, 2012. Taêng
tröôûng kinh teá seõ giuùp thu nhaäp cuûa ngöôøi daân taêng
leân vaø ñaây seõ laø thôøi ñieåm toát nhaát ñeå Coâng ty tung ra
thò tröôøng nhöõng doøng saûn phaåm ña daïng. Hieän taïi, thò
tröôøng baát ñoäng saûn Vieät Nam vaãn raát haáp daãn ñoái vôùi
caùc nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc vì tieán trình ñoâ thò
hoùa ôû Vieät Nam môùi chæ ôû giai ñoaïn ñaàu vaø Vieät Nam
laø quoác gia coù cô caáu daân soá treû. Ngoaøi ra, caùc chính
saùch côûi môû cuûa Nhaø nöôùc nhö taïo ñieàu kieän cho ngöôøi
daân ñöôïc mua nhaø ôû taïi caùc ñoâ thò maø khoâng caàn hoä
khaåu, döï kieán môû roäng ñoái töôïng Vieät Kieàu ñöôïc mua

Xaây döïng thöông hieäu Khang Ñieàn
Keá hoaïch cuûa HÑQT ñöa Khang Ñieàn trôû thaønh Coâng
ty nieâm yeát trong naêm 2010 ñaõ ñöôïc thöïc hieän. Ngaøy
01/02/2010, Khang Ñieàn chính thöùc nieâm yeát vaø giao
dòch coå phieáu treân Sôû Giao dòch Chöùng khoaùn TP HCM
vôùi maõ chöùng khoaùn laø KDH, toång soá löôïng nieâm yeát laø
33,2 trieäu coå phieáu.

nhaø vaø cho pheùp thöïc hieän thí ñieåm ngöôøi nöôùc ngoaøi
ñöôïc mua nhaø ôû taïi Vieät Nam… cuõng seõ laø ñoäng löïc laøm
gia taêng nhu caàu veà nhaø ôû taïi caùc ñoâ thò lôùn.
Chieán löôïc ñaàu tö vaø phaùt trieån cuûa Khang Ñieàn khi
choïn vò trí cuûa caùc döï aùn taïi khu vöïc Quaän 9 vaø Quaän 2
- phía Ñoâng TP HCM döïa treân söï ñaùnh giaù veà tieàm naêng
phaùt trieån cô sôû haï taàng taïi khu vöïc naøy trong töông
lai gaàn. Ñaây laø khu vöïc döï kieán seõ coù söï phaùt trieån raát
maïnh töø naêm 2010 vôùi ñònh höôùng quy hoaïch phaùt trieån
cuûa Thaønh phoá. Coâng ty ñaõ xaây döïng keá hoaïch phaùt
trieån caùc döï aùn moät caùch chi tieát treân cô sôû caùc nghieân
cöùu khaû thi nhaèm ñem laïi nguoàn lôïi nhuaän oån ñònh cho
Coâng ty trong caùc naêm tôùi.

Ñieàu naøy goùp phaàn ñöa Khang Ñieàn tôùi gaàn hôn vôùi
coâng chuùng, qua ñoù thu huùt hôn nöõa söï quan taâm cuûa
caùc nhaø ñaàu tö trong lónh vöïc baát ñoäng saûn. Ñaây laø cô
hoäi ñeå Khang Ñieàn thöïc hieän toát hôn nöõa caùc chieán
löôïc kinh doanh ñaõ ñaët ra döôùi söï giaùm saùt cuõng nhö
hoã trôï cuûa coå ñoâng vaø nhaø ñaàu tö ñoàng thôøi töøng böôùc
khaúng ñònh thöông hieäu cuûa Coâng ty treân thò tröôøng baát
ñoäng saûn.

Caùc Döï aùn baát ñoäng saûn taïo neân giaù trò thöông hieäu cuûa Khang Ñieàn
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Caàu Thuû Thieâm ñaõ hoaøn thaønh vaøo cuoái naêm 2007,
keát noái giao thoâng töø trung taâm Thaønh phoá qua khu vöïc
Quaän 2 raát thuaän tieän.
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Ñaïi loä Ñoâng Taây vaø haàm Thuû Thieâm döï kieán hoaøn
thaønh trong naêm 2010 seõ noái trung taâm Thaønh phoá vôùi
khu vöïc phía Ñoâng qua tuyeán ñöôøng cao toác loä giôùi 120 m,
nhôø vaäy khoaûng caùch giöõa trung taâm Quaän 1 hieän höõu
vôùi khu vöïc Thuû thieâm, Quaän 2 vaø Quaän 9 seõ ñöôïc ruùt
ngaén ñaùng keå.

Chieán löôïc taøi chính
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Chieán löôïc taøi chính ñöôïc xaây döïng vôùi muïc tieâu ñem laïi
lôïi ích cao nhaát cho coå ñoâng trong caû ngaén haïn vaø daøi
haïn thoâng qua vieäc:
Taïo ra söï oån ñònh trong quaûn trò doøng tieàn töø caùc hoaït
ñoäng ñaàu tö vaø kinh doanh baát ñoäng saûn ñeå taêng hieäu
quaû söû duïng voán.
Xaây döïng söï caân ñoái toát nhaát, khai thaùc toái ña naêng löïc
taøi chính beân trong vaø taän duïng hieäu quaû caùc nguoàn voán
beân ngoaøi nhaèm ñem laïi söï taêng tröôûng nhanh nhöng
ñaûm baûo an toaøn vaø beàn vöõng cho Coâng ty.

Chieán löôïc phaùt trieån döï aùn

Khu Trung taâm Ñoâ thò môùi Thuû Thieâm vôùi dieän tích 657
ha ñöôïc nghieân cöùu quy hoaïch töø moät taàm nhìn chieán
löôïc phaùt trieån Thaønh Phoá trong theá kyû XXI. Khu Trung
taâm Ñoâ thò môùi Thuû Thieâm ñaõ ñöôïc thieát keá ñeå trôû thaønh
trung taâm taøi chính, thöông maïi quoác teá vaø kinh teá cao
caáp cuûa Vuøng cuõng nhö cuûa khu vöïc Ñoâng Nam AÙ, laø ñòa
chæ thu huùt ñaàu tö tieàm naêng ñoái vôùi caùc nhaø ñaàu tö treân
theá giôùi.
Tuyeán ñöôøng cao toác TP HCM - Long Thaønh - Daàu Giaây
ñaõ ñöôïc ñoäng thoå thi coâng vaøo thaùng 10 naêm 2009 vaø
döï kieán giai ñoaïn 1 ñöôïc hoaøn thaønh trong naêm 2012
ñeå keát noái TP HCM vaø Thaønh phoá ñoâ thò veä tinh môùi
Nhôn Traïch, Ñoàng Nai.

Caàu Phuù Myõ ñaõ hoaøn thaønh thoâng caàu vaøo thaùng 9
naêm 2009. Tuyeán ñöôøng Vaønh Ñai 1 cuõng ñang ñöôïc thi
coâng vaø döï kieán hoaøn thaønh trong naêm 2010 ñeå noái caàu
Phuù Myõ vôùi Tænh loä 25, tuyeán ñöôøng cao toác TP HCM Long Thaønh - Daàu Giaây. Töø ñaây, khu vöïc phía Ñoâng TP HCM
seõ ñöôïc keát noái giao thoâng thuaän tieän vôùi khu vöïc phía
Nam bao goàm Quaän 7 vaø huyeän Bình Chaùnh.

Chieán löôïc phaùt trieån döï aùn ñöôïc xaây döïng vôùi muïc tieâu
ñem laïi lôïi ích vaø söï thoûa maõn cao nhaát cho khaùch haøng
baèng vieäc cung caáp saûn phaåm ña daïng, ñaûm baûo chaát
löôïng ñuùng nhö cam keát, dòch vuï haäu maõi toát.
Keá hoaïch phaùt trieån döï aùn ñöôïc xaây döïng döïa treân hieän
traïng vaø tình hình phaùt trieån cô sôû haï taàng khu vöïc taïi
moãi döï aùn, ñaûm baûo raèng döï aùn khi phaùt trieån coù theå
ñem ñeán cho khaùch haøng khoâng gian soáng lyù töôûng
cuõng nhö ñaày ñuû nhöõng tieän ích khu vöïc xung quanh vaø
khaû naêng keát noái giao thoâng vôùi trung taâm Thaønh phoá.

Chieán löôïc phaùt trieån
nguoàn nhaân löïc

Toång theå keá hoaïch phaùt trieån cuûa Khang Ñieàn ñaët troïng
taâm vaøo yeáu toá “Nguoàn nhaân löïc”. Khang Ñieàn nhaän
thöùc raèng Nhaân löïc laø yeáu toá quan troïng ñem ñeán thaønh
coâng cho Coâng ty vaø taïo ra lôïi theá caïnh tranh cho doanh
nghieäp treân thò tröôøng.
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Ban Kieåm soaùt

3

1
2

1. OÂng TOÂ QUANG TUØNG
Tröôûng Ban Kieåm soaùt

OÂng Toâ Quang Tuøng toát nghieäp Ñaïi hoïc Taøi chính Keá
toaùn Haø Noäi. OÂng coù chöùng chæ Kieåm toaùn vieân Coâng
chöùng Anh Quoác (ACCA). OÂng Tuøng töøng laø Chuû nhieäm
cuûa Coâng ty Kieåm toaùn Ernst & Young Vieät Nam. Vôùi kinh
nghieäm hôn 10 naêm trong ngaønh Keá toaùn Kieåm toaùn,
OÂng Tuøng ñaõ thöïc hieän toát vai troø Tröôûng Ban Kieåm soaùt
cuûa mình, qua ñoù hoã trôï Coâng ty thöïc hieän tính minh
baïch vaø chuaån hoùa heä thoáng keá toaùn theo caùc chuaån
möïc quoác teá.

2. OÂng PHUØNG DUY KHANG
Thaønh vieân

OÂng Khang toát nghieäp Ñaïi hoïc Baùch Khoa TP HCM,
chuyeân ngaønh Xaây döïng, ñoàng thôøi laø Thaïc só Quaûn trò
kinh doanh. OÂng Khang coù nhieàu naêm laøm vieäc trong lónh
vöïc xaây döïng (Coâng ty Beâ toâng Chaâu Thôùi), lónh vöïc taøi
chính ngaân haøng (Phoøng Quaûn lyù nôï vaø Khai thaùc taøi saûn
taïi Ngaân haøng Saøi Goøn Thöông Tín). OÂng ñaõ ñoùng goùp
nhöõng yù kieán chuyeân moân höõu ích cuõng nhö kinh nghieäm
thöïc teá cho söï phaùt trieån vaø caûi tieán hoaït ñoäng kieåm soaùt
noäi boä cuûa Coâng ty.

3. OÂng TRAÀN ÑÖÙC THAÉNG
Thaønh vieân

OÂng Thaéng toát nghieäp Ñaïi hoïc Noâng nghieäp 1 Haø Noäi,
chuyeân ngaønh quaûn lyù ñaát ñai. Töøng ñaûm traùch nhieäm vuï
Giaùm saùt quaûn lyù Khu Caên hoä Conic, chuyeân vieân quaûn
lyù ñaát ñai taïi Taäp ñoaøn Cotec, OÂng Thaéng coù nhieàu naêm
kinh nghieäm thöïc teá trong lónh vöïc baát ñoäng saûn ñaëc bieät
laø quaù trình trieån khai vaø quaûn lyù caùc döï aùn. Trong quaù
trình tham gia vaøo Ban Kieåm soaùt, OÂng ñaõ ñoùng goùp yù
kieán xaây döïng vaø caûi tieán caùc quy trình trieån khai, quaûn lyù
Döï aùn moät caùch chuyeân nghieäp vaø hieäu quaû nhaát.
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Baùo caùo cuûa Ban Kieåm soaùt
Caùc hoaït ñoäng cuûa Ban Kieåm soaùt
Ban Kieåm soaùt ñaõ tieán haønh hoaït ñoäng kieåm tra, giaùm
saùt vieäc tuaân thuû caùc quy ñònh cuûa Luaät Doanh Nghieäp,
Ñieàu leä Toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa Coâng ty trong vieäc
quaûn lyù, ñieàu haønh toaøn boä hoaït ñoäng kinh doanh cuûa
Coâng ty, cuï theå:
Tham gia moät soá buoåi hoïp cuûa Hoäi ñoàng Quaûn Trò, kieåm
tra giaùm saùt vieäc trieån khai caùc Nghò quyeát cuûa Ñaïi hoäi
ñoàng coå ñoâng ñoái vôùi Hoäi ñoàng Quaûn Trò vaø Ban Toång
Giaùm ñoác, ñöa ra moät soá yù kieán ñoùng goùp trong phaïm
vi traùch nhieäm quyeàn haïn vaø hieåu bieát cuûa mình.
Tham gia moät soá buoåi laøm vieäc veà hoaït ñoäng, toå chöùc
vaø ñieàu haønh cuûa Coâng ty
Xem xeùt caùc baùo caùo ñònh kyø do Ban Toång Giaùm ñoác
laäp, Baûn Caùo baïch, coâng boá thoâng tin khi nieâm yeát
chöùng khoaùn treân Sôû Giao dòch Chöùng khoaùn TP HCM.
Kieåm tra, giaùm saùt caùc Baùo caùo taøi chính haøng quyù vaø
Baùo caùo taøi chính naêm nhaèm ñaùnh giaù tính hôïp lyù cuûa
caùc soá lieäu taøi chính. Ñoàng thôøi, phoái hôïp vôùi Coâng ty
Kieåm toaùn ñoäc laäp xem xeùt phaïm vi kieåm toaùn vaø yù kieán
kieám toaùn ñoái vôùi Baùo caùo taøi chính.
Trao ñoåi vaø tö vaán Ban Toång Giaùm ñoác vaø boä phaän taøi
chính keá toaùn caùc thay ñoåi lôùn veà kinh teá vó moâ, chính
saùch tieàn teä, tín duïng vaø chính saùch thueá, kinh doanh
baát ñoäng saûn cuûa Nhaø nöôùc coù theå aûnh höôûng ñeán
hoaït ñoäng cuûa Coâng ty.
Keát quaû giaùm saùt tình hình hoaït ñoäng cuûa Coâng ty
Ban Kieám soaùt khoâng phaùt hieän tröôøng hôïp baát thöôøng
naøo trong hoaït ñoäng cuûa Coâng ty. Caùc quy trình hoaït
ñoäng tuaân thuû theo caùc yeâu caàu cuûa heä thoáng quaûn trò
noäi boä. Heä thoáng kieåm soaùt taøi chính noäi boä vaø cheá ñoä
hoïp giao ban thöïc hieän ñeàu ñaën, phaùt hieän kòp thôøi caùc
vaán ñeà, ñeà xuaát caùc kieán nghò vaø giaûi phaùp phuø hôïp
nhaèm ngaên chaën caùc gian laän hay sai soùt cuûa heä thoáng
taøi chính keá toaùn trong Coâng ty.

Baùo caùo keát quaû thaåm ñònh Baùo caùo taøi chính naêm 2009
Ban Kieåm soaùt ñaõ thöïc hieän vieäc phaân tích vaø soaùt xeùt
Baùo caùo taøi chính hôïp nhaát tröôùc khi kieåm toaùn vaø trao
ñoåi vôùi Boä phaän Taøi chính keá toaùn veà Baùo caùo taøi chính
cuûa Coâng ty.
Ban Kieåm soaùt cuõng ñaõ trao ñoåi vôùi Coâng ty Kieåm toaùn
veà phaïm vi vaø thôøi gian kieåm toaùn Baùo caùo taøi chính
cuûa Coâng ty. Chuùng toâi ñaõ soaùt xeùt döï thaûo Baùo caùo
taøi chính hôïp nhaát ñöôïc kieåm toaùn vaø trao ñoåi caùc yù
kieán laøm roõ soá lieäu treân Baùo caùo taøi chính vôùi Boä phaän
Taøi chính keá toaùn. Ban Kieåm soaùt thoáng nhaát soá lieäu taøi
chính vaø keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuõng nhö yù kieán
cuûa kieåm toaùn vieân trong Baùo caùo taøi chính hôïp nhaát
naêm 2009.
Keát quaû giaùm saùt thöïc hieän caùc Nghò quyeát cuûa Hoäi
ñoàng Quaûn trò
Coâng ty ñaõ tuaân thuû ñaày ñuû caùc quy ñònh cuûa Phaùp luaät
trong coâng taùc quaûn lyù haønh chính cuõng nhö trong caùc
giao dòch. Caùc thaønh vieân Hoäi ñoàng Quaûn trò, Ban Toång
Giaùm ñoác vaø caùc caùn boä quaûn lyù ñaõ thöïc hieän ñuùng
chöùc naêng, nhieäm vuï ñöôïc giao theo quy ñònh cuûa Luaät
Doanh Nghieäp, Ñieàu leä Coâng ty vaø Nghò quyeát cuûa Ñaïi
hoäi ñoàng coå ñoâng.
Döïa treân keát quaû kieåm tra, giaùm saùt, Ban Kieåm soaùt
nhaát trí vôùi caùc noäi dung trong baùo caùo ñaùnh giaù coâng
taùc quaûn lyù, ñieàu haønh naêm 2009 cuûa Hoäi ñoàng Quaûn trò
vaø Ban Toång Giaùm ñoác.
Ban Kieåm soaùt khoâng thaáy ñieàu gì baát thöôøng trong hoaït
ñoäng cuûa Hoäi ñoàng Quaûn trò, Ban Toång Giaùm ñoác vaø
caùc Caùn boä quaûn lyù Coâng ty. Ban Kieåm soaùt cho raèng
trong naêm 2009, Hoäi ñoàng Quaûn trò ñaõ coù nhieàu hoaït
ñoäng cuï theå theå hieän traùch nhieäm cao ñoái vôùi Coâng ty
nhö kòp thôøi chæ ñaïo Ban Toång Giaùm ñoác giaûi quyeát caùc
vaán ñeà khoù khaên trong quaù trình hoaït ñoäng kinh doanh
cuûa Coâng ty trong naêm vöøa qua.
Hoäi ñoàng Quaûn trò ñaõ thoâng qua vieäc thaønh laäp vaø duy
trì hoaït ñoäng cuûa Boä phaän Kieåm soaùt noäi boä tuy nhieân
thöïc teá thì Boä phaän Kieåm soaùt noäi boä chæ môùi chính thöùc
hoaït ñoäng töø giöõa naêm 2009.

Baùo caùo ñaùnh giaù söï phoái hôïp hoaït ñoäng giöõa Ban Kieåm
soaùt vôùi Hoäi ñoàng Quaûn trò vaø Ban Toång Giaùm ñoác
Ban Kieåm soaùt ñöôïc cung caáp ñaày ñuû caùc thoâng tin
veà caùc quyeát ñònh cuûa Hoäi ñoàng Quaûn trò vaø Ban Toång
Giaùm ñoác Coâng ty.
Caùc vaán ñeà xem xeùt, trao ñoåi trong caùc buoåi laøm vieäc
cuûa Ban Kieåm soaùt ñeàu thoâng baùo cho Ban Toång Giaùm
ñoác vaø caùc boä phaän lieân quan. Ban Toång Giaùm ñoác vaø
caùc boä phaän coù lieân quan ñeàu phoái hôïp vaø toân troïng yù
kieán ñoùng goùp cuûa Ban Kieåm soaùt.
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Ban Toång Giaùm ñoác
1. OÂng LYÙ ÑIEÀN SÔN
Toång Giaùm ñoác

(Xem thoâng tin trang 9)

2. OÂng NGUYEÃN ÑÌNH BAÛO
Phoù Toång Giaùm ñoác

(Xem thoâng tin trang 9)

3. Baø MAI TRAÀN THANH TRANG
Phoù Toång Giaùm ñoác

(Xem thoâng tin trang 9)

4. OÂng NGUYEÃN TRUNG KIEÂN
Phoù Toång Giaùm ñoác

OÂng Nguyeãn Trung Kieân toát nghieäp Ñaïi hoïc Ngaân haøng
chuyeân ngaønh Taøi chính Tín duïng ñoàng thôøi laø Thaïc só
Quaûn trò Kinh doanh, Ñaïi hoïc Columbia - Hoa Kyø.
OÂng Kieân tham gia vaøo Coâng ty Khang Ñieàn töø thaùng
4/2009 vôùi vai troø laø Chuyeân vieân Taøi chính caáp cao.
Thaùng 5/2009, OÂng Kieân ñöôïc boå nhieäm laøm Toång Giaùm
ñoác Coâng ty Coå phaàn Ñòa oác Saøi Goøn Khang Ñieàn, moät
trong nhöõng Coâng ty con cuûa Khang Ñieàn, OÂng Kieân
ñoàng thôøi giöõ chöùc vuï Phoù Toång Giaùm ñoác Coâng ty Coå
phaàn vaø Kinh Doanh nhaø Khang Ñieàn.
OÂng Kieân ñang phuï traùch Boä phaän Ñaàu tö, Kinh doanh
vaø Marketing, chòu traùch nhieäm xaây döïng keá hoaïch kinh
doanh, hoå trôï baùn haøng cho töøng Döï aùn.

5. OÂng NGUYEÃN MINH HAÛI
Phoù Toång Giaùm ñoác

OÂng Nguyeãn Minh Haûi toát nghieäp Ñaïi hoïc Kinh teá TP HCM
naêm 1999, chuyeân ngaønh Keá toaùn Kieåm toaùn vaø hieän
ñang theo hoïc khoùa Thaïc só Keá toaùn Taøi chính, Ñaïi hoïc
Swinburne - UÙc.
OÂng Haûi gia nhaäp Khang Ñieàn töø naêm 2007 vaø ñöôïc boå
nhieäm laøm Phoù Toång Giaùm ñoác phuï traùch taøi chính Coâng
ty töø thaùng 5/2009. Tröôùc khi trôû thaønh thaønh vieân cuûa
Khang Ñieàn, OÂng Haûi töøng laø Phoù phoøng Keá toaùn Coâng
ty Cash & Carry Vieät Nam vaø Tröôûng nhoùm Kieåm toaùn
Coâng ty Kieåm toaùn vaø Tö vaán A&C.
Vôùi 10 naêm kinh nghieäm trong lónh vöïc taøi chính keá toaùn,
OÂng ñaõ coù nhieàu ñoùng goùp cho quaù trình coå phaàn hoùa,
keâu goïi voán ñaàu tö, taùi caáu truùc vaø xaây döïng keá hoaïch
taøi chính toái öu cho Coâng ty.
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Baùo caùo cuûa Ban Toång Giaùm ñoác
CÔ CAÁU TAØI CHÍNH AN TOAØN
Keát thuùc naêm taøi chính 2009, Coâng ty sôû höõu moät cô
caáu Taøi saûn vaø Nguoàn voán ñöôïc ñaùnh giaù laø an toaøn vaø
hôïp lyù. Taøi saûn löu ñoäng ñöôïc duy trì phuø hôïp vôùi löôïng
tieàn maët vaøo thôøi ñieåm 31/12/2009 laø 52 tyû ñoàng (VNÑ).
Khoaûn tieàn maët töông ñoái doài daøo naøy ñaûm baûo khaû
naêng thanh khoaûn cho vieäc tieáp tuïc trieån khai caùc döï aùn
cuûa Coâng ty. Nôï phaûi thu vaø Nôï phaûi traû ñöôïc caân ñoái
hôïp lyù ôû möùc 13% so vôùi Toång taøi saûn. Haøng toàn kho vaø
caùc khoaûn Ñaàu tö daøi haïn laø giaù trò caùc döï aùn baát ñoäng

Khaû naêng sinh lôøi

saûn Coâng ty ñang ñaàu tö ñöôïc thöïc hieän chuû yeáu töø
nguoàn voán Chuû sôû höõu.
Vieäc xaây döïng moät cô caáu taøi chính an toaøn ñaõ ñöôïc
Ban Toång Giaùm ñoác Coâng ty xaùc ñònh laø öu tieân haøng
ñaàu trong giai ñoaïn kinh teá coøn nhieàu khoù khaên vaø thò
tröôøng baát ñoäng saûn vaãn chöa coù nhöõng böôùc phuïc hoài
ñaùng keå. Cô caáu taøi chính naøy seõ taïo döïng cho Coâng ty
moät theá maïnh rieâng ñaëc bieät laø khaû naêng huy ñoäng voán
cho vieäc trieån khai caùc döï aùn trong thôøi gian saép tôùi.

Toùm taét Baûng Caân ñoái keá toaùn
TÀI SẢN
TÀI SẢN NGẮN HẠN
Tiền mặt
Các khoản phải thu
Hàng tồn kho
Tài sản ngắn hạn khác
TÀI SẢN DÀI HẠN

2008

2009

Tỉ suất Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần

19,8%

61,4%

37,3%

Ti suất Lợi nhuận sau thuế/ Vốn Chủ sở hữu

3,8%

2,9%

5,9%

Tỉ suất Lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản

3,3%

1,9%

3,9%

30,4%

87,9%

44,7%

Tỉ suất Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần

Vôùi vieäc kinh doanh coù hieäu quaû caùc döï aùn trong naêm 2009, caùc Tæ suaát Lôïi nhuaän sau thueá/ Voán chuû sôû höõu vaø
Tæ suaát Lôïi nhuaän sau thueá/ Toång taøi saûn ñeàu coù söï taêng tröôûng ñaùng keå so vôùi naêm 2008 do toác ñoä taêng cuûa Lôïi
nhuaän cao hôn toác ñoä taêng cuûa Voán chuû sôû höõu vaø Toång taøi saûn.

Khaû naêng thanh toaùn

31/12/2009

TỶ TRỌNG

973

83,5%

52

4,5%

KHẢ NĂNG THANH TOÁN

156

13,4%

Hệ số thanh toán hiện hành

761

65,2%

4

0,4%
16,6%

1.167

100%

NGUỒN VỐN

31/12/2009

TỶ TRỌNG

NỢ PHẢI TRẢ

153

13,1%

NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

765

65,6%

LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ

249

21,3%

1.167

100%

TỔNG CỘNG

2007

Đvt: tỷ VNĐ

194

TỔNG CỘNG

Chỉ tiêu

Chỉ tiêu

Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn
Hệ số thanh toán nhanh
(Tài sản lưu động - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn

Đvt: lần
2007

2008

2009

11,5

42,7

40,4

8,9

10,9

8,8

9,3%

3,8%

13,1%

10,5%

5,6%

20%

CƠ CẤU VỐN
Hệ số Nợ/Tổng tài sản
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

Heä soá thanh toaùn ñöôïc Coâng ty duy trì ôû möùc ñoä an toaøn trong ñieàu kieän neàn kinh teá noùi chung vaø ngaønh taøi chính
noùi rieâng gaëp nhieàu khoù khaên. Trong naêm 2009, Coâng ty baét ñaàu trieån khai nhanh vaø maïnh caùc döï aùn baát ñoäng saûn
vaø do vaäy taêng daàn nguoàn voán vay töø caùc toå chöùc tín duïng. Ñaây laø nguyeân nhaân laøm cho Heä soá Nôï/Toång taøi saûn vaø
Heä soá Nôï/Voán chuû sôû höõu taêng so vôùi naêm 2008 tuy nhieân vaãn ôû möùc ñoä chaáp nhaän ñöôïc.

24

Baùo caùo thöôøng nieân 2009

25

Voán coå phaàn
Möùc Voán ñieàu leä cuûa Coâng ty ñaõ ñöôïc ñaêng kyù vôùi Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö TP HCM laø 332 tyû ñoàng.
Voán ñieàu leä ñöôïc chia thaønh 33.200.000 coå phaàn coù meänh giaù 10.000 ñoàng/coå phaàn. Trong naêm 2009, Coâng ty
khoâng coù söï thay ñoåi veà Voán ñieàu leä.
Đvt: triệu VNĐ
VỐN ĐIỀU LỆ
THỜI ĐIỂM
NGUỒN
VỐN ĐIỀU LỆ
TĂNG THÊM
Khi thành lập ngày 02/05/2007

32.000

Lần 1: 14/05/2007

184.000

Cổ đông sáng lập góp thêm vốn

216.000

Lần 2: 03/11/2007

116.000

Phát hành riêng lẻ 11.600.000 cổ phần
cho các nhà đầu tư chiến lược

332.000

Taïi thôøi ñieåm 31/12/2009, toång soá coå phieáu cuûa Coâng ty laø 33.200.000 coå phieáu phoå thoâng.
Phaân phoái lôïi nhuaän
Lôïi nhuaän naêm 2008 ñaõ ñöôïc phaân phoái trong naêm 2009 theo Nghò quyeát Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân soá
01/2009/NQ-ÑHÑCÑ naêm 2009 nhö sau:
Quyõ Khen thöôûng:
5% Lôïi nhuaän sau thueá
Quyõ Phuùc lôïi:		
5% Lôïi nhuaän sau thueá
Soá coøn laïi ñeå ñaàu tö môû roäng hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh
Đvt: tỷ VNĐ

Hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh
CHỈ TIÊU

2007

2008

2009

TĂNG GIẢM
2009/2008

Doanh thu thuần

131,2

35,1

122,7

87,6

250%

Lợi nhuận gộp

53,2

5,3

77,6

72,3

1.364%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

39,9

30,8

54,8

24

78%

Lợi nhuận sau thuế

25,9

21,5

45,8

24,3

113%

8,4

16,7

15,6

-1,1

-7%

Chi phí quản lý

TỶ TRỌNG

Naêm 2009, maëc duø thò tröôøng baát ñoäng saûn vaãn chöa thöïc söï phuïc hoài vaø khôûi saéc nhöng ñaõ ghi nhaän moät naêm
taêng tröôûng khaù toát trong keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Coâng ty vôùi caùc chæ tieâu Doanh thu, Lôïi nhuaän töø hoaït
ñoäng kinh doanh vaø Lôïi nhuaän sau thueá ñeàu coù söï taêng tröôûng khaù cao.
Doanh thu thuaàn naêm 2009 taêng 250% so naêm 2008 chuû yeáu töø vieäc khai thaùc caùc döï aùn khu daân cö. Coâng ty ñaõ
hoaøn taát vieäc phaùt trieån cô sôû haï taàng taïi khu vöïc Quaän 9, TP HCM laø Topia Garden vaø River Town. Lôïi nhuaän sau
thueá cuûa Coâng ty ñaõ taêng tröôûng 113% so vôùi naêm 2008. Vôùi Lôïi nhuaän sau thueá ñaït 45,8 tyû VNÑ trong naêm 2009,
Coâng ty ñaõ ñaït 100% keá hoaïch lôïi nhuaän naêm 2009.

Cô caáu lôïi nhuaän goäp theo töøng loaïi saûn phaåm
STT

2007

Chỉ tiêu

1

Lợi nhuận bất động sản

2

Lợi nhuận cung cấp dịch vụ

3

Lợi nhuận xây dựng
TỔNG CỘNG

Đvt: triệu VNĐ
2008

2009

GIÁ TRỊ

TỶ TRỌNG

GIÁ TRỊ

TỶ TRỌNG

GIÁ TRỊ

TỶ TRỌNG

50.970

95,8%

4.915

92,4%

77.594

100%

545

1%

-

-

-

-

1.688

3,2%

407

7,6%

-

-

53.203

100%

5.322

100%

77.594

100%

Trong giai ñoaïn naêm 2007-2009, Coâng ty ñaõ söû duïng heát caùc nguoàn löïc ñeå phaùt trieån caùc Döï aùn ñaàu tö töø cung
caáp dòch vuï, xaây döïng ñeán kinh doanh baát ñoäng saûn. Rieâng trong naêm 2009, Coâng ty ñaõ quyeát ñònh taïm döøng caùc
hoaït ñoäng veà xaây döïng ñeå taäp trung vaøo lónh vöïc ñaàu tö vaø phaùt trieån caùc Döï aùn baát ñoäng saûn. Hoaït ñoäng xaây
döïng cuûa caùc Döï aùn ñöôïc Coâng ty giao cho caùc nhaø thaàu xaây döïng coù uy tín ñaûm traùch. Doanh thu vaø Lôïi nhuaän
trong naêm 2009 thu ñöôïc ñeàu baét nguoàn töø hoaït ñoäng kinh doanh baát ñoäng saûn.
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BAÙO CAÙO TIEÁN ÑOÄ TRIEÅN KHAI CAÙC DÖÏ AÙN
Haàu heát caùc Döï aùn ñeàu naèm trong keá hoaïch kinh doanh naêm 2010 vaø ñaõ hoaøn taát caùc thuû tuïc phaùp lyù caàn thieát,
hoaøn taát vieäc xaây döïng cô sôû haï taàng bao goàm: Khu Daân cö Khang Ñieàn Phöôùc Long B, Khu Bieät thöï Topia Garden,
Khu Bieät thöï River Town (Trí Kieät), Khu Bieät thöï Villa Park.
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CAÙC DÖÏ AÙN DÖÏ KIEÁN ÑEM LAÏI NGUOÀN THU VAØ LÔÏI NHUAÄN GIAI ÑOAÏN 2010 - 2011

STT

TÊN DỰ ÁN

VỊ TRÍ

QUY MÔ
DỰ ÁN
(M2)

TỶ LỆ
SỞ
HỮU

Khu Dân cư Khang Điền
Phước Long B

Phường Phước
Long B, Quận 9,
TP HCM

2

Khu Dân cư Khang Điền
Phú Hữu Topia Garden

Phường Phú Hữu,
Quận 9, TP HCM

3

Khu Nhà biệt thự và
Căn hộ Đoàn Nguyên Quận 2

Phường Bình
Trưng Đông, Quận
2,
TP HCM

4

Khu Căn hộ Spring Life

Phường Bình
Trưng Đông, Quận
2,
TP HCM

104.139

60.194

60.000

29.593

100%

6

Khu Dân cư Trí Kiệt
Phước Long B
River Town

Khu Biệt thự Villa Park

Phường Phước
Long B, Quận 9,
TP HCM

Phường Phú Hữu,
Quận 9, TP HCM

71.382

112.425

Hiện đang triển khai xây
dựng nhà và lập thủ tục
cấp Giấy Chứng nhuận
quyền sở hữu nhà cho
khách hàng.

2005-2010

100%

Đã hoàn thành xây dựng
cơ sở hạ tầng và được cấp
Giấy Chứng nhận quyền
sử dụng đất.
Đang trong quá trình kinh
doanh bán hàng và xây
dựng nhà cho khách hàng.

2006-2010

98%

Đã hoàn tất đền bù.
Đang trong quá trình phê
duyệt quy hoạch chi tiết
1/500.

2010-2013

67,6%

Đã hoàn thành xây dựng
cơ sở hạ tầng và cấp giấy
phép xây dựng chung cư
cao tầng.
Khởi công thi công phần
móng Quý 1/2010.

2009-2012

40%

Đã hoàn thành xây dựng
cơ sở hạ tầng và được cấp
Giấy Chứng nhận quyền
sử dụng đất.
Đang trong quá trình kinh
doanh bán hàng và xây
dựng nhà cho khách hàng

2005-2010

54,5%

Đã hoàn thành xây dựng
cơ sở hạ tầng và được cấp
Giấy Chứng nhận quyền
sử dụng đất.
Đang trong quá trình xây
dựng nhà để kinh doanh.

2010-2012

Döï aùn Khu Bieät thöï vaø Caên hoä Ñoaøn Nguyeân

5

THỜI GIAN
PHÁT TRIỂN
DỰ ÁN

Đã hoàn thành xây dựng
cơ sở hạ tầng và được cấp
Giấy Chứng nhận quyền
sử dụng đất.

Döï aùn Ñoaøn Nguyeân ñang trong giai ñoaïn trình pheâ duyeät thieát keá 1/500 vaø seõ ñöôïc thi coâng cô sôû haï taàng trong
naêm 2010 song song vôùi tieán ñoä thi coâng ñöôøng Vaønh Ñai 1 noái vôùi Caàu Phuù Myõ.
1

TÌNH HÌNH
TRIỂN KHAI DỰ ÁN
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NHÖÕNG THAØNH TÖÏU ÑAÏT ÑÖÔÏC

CAÙC DÖÏ AÙN DÖÏ KIEÁN ÑEM LAÏI NGUOÀN THU VAØ LÔÏI NHUAÄN GIAI ÑOAÏN 2011 - 2014

STT

1

2

3

4

5

6

7

TÊN DỰ ÁN

Khu Dân cư
Khang Điền
Long Trường

VỊ TRÍ

Phường
Long Trường,
Quận 9, TP HCM

Khu Căn hộ
Long Phước Điền
Phước Long B

Phường
Phước Long B,
Quận 9, TP HCM

Khu Biệt thự
Long Phước Điền
Long Trường

Phường
Long Trường,
Quận 9, TP HCM

Trung tâm thương
mại và Căn hộ MEGA

Phường Phú Hữu,
Quận 9, TP HCM

Khu Biệt thự Trí Kiệt Long Trường

Phường Long
Trường, Quận 9,
TP HCM

Trung tâm thương
mại và căn hộ Minh Á

Khu Dân cư Gia Phước

Phường
Phước Long B,
Quận 9, TP HCM

Phường
Phú Hữu,
Quận 9, TP HCM

QUY MÔ
DỰ ÁN
(M2)

150.000

8.424

63.254

32.048

60.000

11.335

38.138

TỶ LỆ
SỞ
HỮU

TÌNH HÌNH
TRIỂN KHAI DỰ ÁN

100%

Đã hoàn tất đền bù 77%.
Đang trong quá trình phê
duyệt quy họach chi tiết
1/500.

95%

Đã hoàn tất đền bù và
được phê duyệt quy
hoạch chi tiết 1/500.
Đang trong quá trình trình
hồ sơ phê duyệt Dự án.

95%

51%

40%

33,4%

51%

Đã hoàn tất đền bù 70%.
Đang trong quá trình phê
duyệt quy hoạch chi tiết
1/500.
Đã có Quyết Định giao đất.
Đang trong giai đoạn thiết
kế chi tiết.
Đã được chấp thuận chủ
trương đầu tư.
Đã hoàn thành đền bù 20%.
Đã hoàn thành đền bù
100% và có Quyết Định
giao đất.
Đang trong quá trình phê
duyệt quy họach chi tiết
1/500.
Đã hoàn thành đền bù.
Đang trong quá trình phê
duyệt quy hoạch chi tiết
1/500.

THỜI GIAN
PHÁT TRIỂN
DỰ ÁN

2011-2013

2010-2012
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Qua gaàn 10 naêm hoaït ñoäng, Khang Ñieàn ñaõ trôû thaønh

“Nguoàn nhaân löïc”. Coâng ty ñaõ vaø ñang xaây döïng cuõng

moät trong nhöõng Coâng ty haøng ñaàu trong lónh vöïc ñaàu

nhö ngaøy caøng hoaøn thieän caùc chính saùch ñeå thu huùt

tö vaø kinh doanh baát ñoäng saûn taïi TP HCM. Khang Ñieàn

vaø duy trì nguoàn nhaân löïc coù naêng löïc nghieäp vuï thoâng

ñaõ trieån khai vaø kinh doanh thaønh coâng nhieàu Döï aùn coù

qua caùc chính saùch thu nhaäp, khen thöôûng, quyeàn coå

quy moâ lôùn nhö Khu Daân cö Khang Ñieàn Phöôùc Long B

phieáu cho nhaân vieân… Caùc chính saùch veà ñaøo taïo ñöôïc

taïi Quaän 9 vôùi quy moâ 10 ha; Khu Daân cö Trí Kieät Phöôùc

ñaëc bieät chuù troïng ñeå hoaøn thieän kyõ naêng vaø naâng cao

Long B - River Town - Quaän 9 vôùi quy moâ 7 ha; Khu Daân

trình ñoä chuyeân moân cho töøng Caùn boä nhaân vieân. Coâng

cö Khang Ñieàn Phuù Höõu - Topia Garden - Quaän 9 vôùi

ty duy trì moâi tröôøng laøm vieäc thaân thieän nhöng vaãn ñaûm

quy moâ 6 ha. Thöông hieäu Khang Ñieàn ñang töøng böôùc

baûo tính chuyeân nghieäp nhaèm taïo ñieàu kieän laøm vieäc toát

ñöôïc khaúng ñònh treân thò tröôøng baát ñoäng saûn theå hieän

nhaát ñeå töøng nhaân vieân theå hieän vaø phaùt huy ñöôïc heát

qua vieäc thöïc hieän ñaày ñuû caùc cam keát vôùi khaùch haøng

khaû naêng cuûa mình trong moãi vò trí coâng vieäc.

veà phaùp lyù döï aùn hoaøn chænh, chaát löôïng saûn phaåm vaø
2011-2013

tieán ñoä thöïc hieän .
Sau khi tieán haønh coå phaàn hoùa naêm 2007, Khang Ñieàn
ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh coâng nhaát ñònh trong vieäc taùi
caáu truùc doanh nghieäp ñeå xaây döïng moät heä thoáng quaûn

2010-2014

lyù khoa hoïc vaø chuyeân nghieäp. Ñònh höôùng ñaàu tö vaø
phaùt trieån daøi haïn cuûa Khang Ñieàn laø hoaït ñoäng hieäu
quaû, ñaûm baûo tính an toaøn vaø beàn vöõng. Nhôø vaäy, maëc

2011-2013

duø trong tình hình thò tröôøng nhaø ñaát trôû neân traàm laéng
keå töø giöõa naêm 2008 vaø ñaàu naêm 2009 do aûnh höôûng
cuûa cuoäc khuûng hoaûng kinh teá toaøn caàu nhöng hoaït
ñoäng kinh doanh cuõng nhö tình hình taøi chính cuûa Khang

2011-2014

2010-2014

Caùc Döï aùn naèm trong keá hoaïch kinh doanh töø naêm 2011 trôû ñi cuõng ñang ñöôïc gaáp ruùt hoaøn taát coâng taùc ñeàn buø.
Song song ñoù, Coâng ty cuõng xuùc tieán nhanh vieäc hoaøn chænh hoà sô phaùp lyù döï aùn vaø trình duyeät quy hoaïch 1/500
cho caùc Döï aùn.

Ñieàn haàu nhö khoâng bò aûnh höôûng nhieàu. Giai ñoaïn naøy

Ñeå cuûng coá vaø naâng cao chaát löôïng quaûn lyù noäi boä,

coøn laø cô hoäi cho Khang Ñieàn ñaåy maïnh coâng taùc ñeàn

coâng ty ñaõ aùp duïng heä thoáng quaûn lyù ISO 9001. Ngaøy

buø ñeå gia taêng quyõ ñaát saïch, coù thôøi gian ñeå cuûng coá

11/12/2009, Coâng ty ñaõ ñöôïc toå chöùc Bureau Veritas

laïi cô caáu boä maùy quaûn lyù chuaån bò cho giai ñoaïn trieån

chính thöùc caáp Giaáy Chöùng nhaän heä thoáng quaûn lyù chaát

khai döï aùn

löôïng, nhaèm coâng nhaän heä thoáng quaûn lyù cuûa Coâng ty

Toång theå keá hoaïch phaùt trieån chieán löôïc cuûa Khang
Ñieàn trong töông lai ñöôïc ñaët troïng taâm vaøo yeáu toá

ñöôïc vaän haønh phuø hôïp vôùi nhöõng yeâu caàu cuûa tieâu
chuaån heä thoáng quaûn lyù quoác teá.
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Keá hoaïch hoaït ñoäng naêm 2010
Sau khoaûng thôøi gian ñaàu tö ñeå taïo döïng quyõ ñaát saïch
giai ñoaïn 2007 - 2009, baét ñaàu töø naêm 2010 trôû ñi, Ban
Ñieàu haønh Coâng ty xaùc ñònh taäp trung toaøn boä nguoàn
löïc cho vieäc trieån khai caùc Döï aùn, ñaàu tö môû roäng quyõ
ñaát nhaèm ñem laïi nguoàn thu oån ñònh cho Coâng ty, giaù
trò cao nhaát cho coå ñoâng vaø saûn phaåm chaát löôïng toát
nhaát cho khaùch haøng. YÙ thöùc ñöôïc vieäc phaûi tieáp tuïc
ñoái maët vôùi nhieàu khoù khaên trong nhöõng thaùng ñaàu
naêm 2010, Ban Laõnh ñaïo Coâng ty quyeát taâm noã löïc ñaït
ñöôïc nhöõng keá hoaïch hoaït ñoäng ñeà ra, ñöa Coâng ty
sang moät giai ñoaïn phaùt trieån môùi.
TRIEÅN KHAI phaùt trieån döï aùn
Döï aùn Khu Nhaø lieân keá Topia Garden vaø Döï aùn Khu
villa lieân keá vöôøn River Town
Ñaây laø caùc Döï aùn Coâng ty ñaõ hoaøn thaønh vieäc xaây döïng
cô sôû haï taàng. Trong Quyù 1/2010, Coâng ty seõ hoaøn
thaønh xaây döïng, chænh trang caûnh quan. Song song, tieáp
tuïc coâng taùc xaây döïng nhaø cho khaùch haøng ñeå hoaøn
thaønh Döï aùn.
Döï aùn Nhaø phoá lieân keá vaø Bieät thöï Villa Park
Hoaøn thieän coâng taùc xaây döïng cô sôû haï taàng vaø phaùp
lyù Döï aùn trong Quyù 1/2010. Thöïc hieän vieäc thi coâng caùc
coâng trình tieän ích, caûnh quan xung quanh cho Döï aùn
trong ñaàu Quyù 2/2010, ñaûm baûo ñöa saûn phaåm ra thò
tröôøng trong cuoái Quyù 2/2010.
Döï aùn Khu Bieät thöï cao caáp Ñoaøn Nguyeân
Taäp trung hoaøn thieän coâng taùc phaùp lyù Döï aùn trong Quyù 1
vaø Quyù 2/2010. Coâng taùc xaây döïng cô sôû haï taàng seõ
ñöôïc thöïc hieän trong Quyù 3/2010 nhaèm ñaûm baûo keá
hoaïch ñöa Döï aùn vaøo kinh doanh trong thôøi gian cuoái
Quyù 3 vaø Quyù 4 naêm 2010.
Döï aùn Khu Caên hoä Spring Life
Trieån khai vieäc thi coâng xaây döïng Giai ñoaïn 1 khu caên
hoä theo ñuùng tieán ñoä vôùi chaát löôïng cao nhaát, cam keát
ñem laïi moät saûn phaåm tieän ích vaø giaù baùn phuø hôïp vôùi
nhieàu ñoái töôïng khaùch haøng.

Keá hoaïch ñeàn buø giaûi phoùng maët baèng vaø
hoaøn thieän phaùp lyù döï aùn
Caùc Döï aùn taïi khu vöïc Phöôøng Long Tröôøng, Quaän 9
bao goàm Khang Ñieàn Long Tröôøng, Long Phöôùc Ñieàn
Long Tröôøng, Trí Kieät Long Tröôøng ñaõ hoaøn thaønh
khoaûng treân 70% coâng taùc ñeàn buø giaûi toûa. Trong naêm
2010, Coâng ty seõ taäp trung hoaøn taát coâng taùc ñeàn buø
giaûi toûa caùc Döï aùn naøy vaø thöïc hieän caùc thuû tuïc phaùp lyù
caàn thieát theo ñuùng quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc nhaèm ñaûm
baûo keá hoaïch phaùt trieån Döï aùn töø naêm 2011 trôû ñi.

Keá hoaïch phaùt trieån nguoàn nhaân löïc
Ñeå ñaûm baûo ñoäi nguõ nhaân söï coù trình ñoä chuyeân moân
cao, coù nhieàu kinh nghieäm ñeå trieån khai caùc Döï aùn,
Coâng ty luoân chuù troïng xaây döïng chính saùch thoûa ñaùng
cho ngöôøi lao ñoäng. Beân caïnh cheá ñoä ñaõi ngoä vôùi thu
nhaäp haáp daãn, Coâng ty luoân taïo moâi tröôøng laøm vieäc
thaân thieän vaø caïnh tranh laønh maïnh; giao quyeàn quyeát
ñònh, giao traùch nhieäm cuï theå cho nhaân vieân theo töøng
chöùc danh coâng vieäc ñeå ngöôøi lao ñoäng phaùt huy heát
khaû naêng saùng taïo vaø naêng löïc laøm vieäc.

Ñoái vôùi caùc Döï aùn ñaõ hoaøn taát ñeàn buø bao goàm Khu
Chung cö cao taàng Mega, Khu Caên hoä Döï aùn Ñoaøn
Nguyeân, Khu Caên hoä cao taàng Gia Phöôùc, Khu Caên hoä
keát hôïp trung taâm thöông mai Minh AÙ, Coâng ty cuõng
baét ñaàu thöïc hieän coâng taùc thieát keá bôûi caùc Coâng ty tö
vaán thieát keá chuyeân nghieäp vaø kinh nghieäm.

Ngoaøi ra, Coâng ty Khang Ñieàn coøn coù chính saùch khen
thöôûng kòp thôøi ñoái vôùi caùc caù nhaân vaø taäp theå coù thaønh
tích toát, coù quaù trình ñoùng goùp cho söï phaùt trieån vaø
thònh vöôïng Coâng ty.

Keá hoaïch ñaàu tö
Vôùi nhaän ñònh coâng taùc phaùt trieån cô sôû haï taàng khu vöïc
Quaän 2 vaø Quaän 9 seõ coù söï buøng noå maïnh meõ trong
naêm 2010, Ban Ñieàu haønh Coâng ty tieáp tuïc taäp trung
tìm kieám caùc döï aùn ñaàu tö môùi taïi khu vöïc naøy thoâng
qua hình thöùc hôïp taùc kinh doanh, mua laïi coå phaàn cuûa
caùc coâng ty sôû höõu caùc döï aùn coù vò trí chieán löôïc tieàm
naêng. Ñoái vôùi moät Coâng ty kinh doanh baát ñoäng saûn,
vieäc lieân tuïc gia taêng quyõ ñaát laø moät phöông phaùp hieäu
quaû nhaèm khaúng ñònh giaù trò thöông hieäu cuõng nhö taêng
giaù trò cuûa Coâng ty.
Keá hoaïch kinh doanh
Ñoái vôùi töøng döï aùn khi ñöôïc tung ra thò tröôøng, Boä phaän
Kinh doanh cuûa Coâng ty luoân chuù troïng ñeán vieäc thöïc
hieän coâng taùc nghieân cöùu thò tröôøng veà nhu caàu saûn
phaåm, thò hieáu khaùch haøng, ñoái thuû caïnh tranh nhaèm
ñaûm baûo vieäc ñöa saûn phaåm ra thò tröôøng ñaït hieäu quaû
cao nhaát. Caùc coâng taùc veà nghieân cöùu, tieáp thò vaø kinh
doanh döï aùn seõ ñöôïc keát hôïp vôùi caùc ñoái taùc tö vaán
coù kinh nghieäm vaø uy tín trong lónh vöïc baát ñoäng saûn
nhö CBRE, Savills nhaèm ñaûm baûo söï thaønh coâng cho
döï aùn.

Keá hoaïch hoaït ñoäng vì coäng ñoàng
Khoâng chæ ñaët muïc tieâu phaùt trieån kinh doanh, Coâng ty
Khang Ñieàn vaãn luoân quan taâm ñeán caùc chöông trình xaõ
hoäi, theå hieän traùch nhieäm vôùi coäng ñoàng vôùi mong muoán
chung tay xaây döïng moät cuoäc soáng töôi ñeïp hôn.
Trong naêm 2009 vaø naêm 2010, Khang Ñieàn tham gia
moät soá hoaït ñoäng töø thieän, gaây quyõ hoã trôï treû em ngheøo
hieáu hoïc taïi Quaän 2.
Thaùng 5 naêm 2010, Khang Ñieàn seõ tham döï chöông
trình “Chung Söùc Töông Lai ” nhaèm vaän ñoäng vaø quyeân
goùp cho vieäc xaây döïng cô sôû daïy ngheà daønh rieâng cho
treû em ngheøo khuyeát taät vaø coù hoaït caûnh ñaëc bieät.
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Caùc Döï aùn tieâu bieåu

DÖÏ AÙN KHU DAÂN CÖ KHANG ÑIEÀN PHUÙ HÖÕU TOPIA GARDEN
Toïa laïc taïi Phöôøng Phuù Höõu, Quaän 9, TP HCM, naèm
trong khu daân cö ñöôïc quy hoaïch môùi Phuù Höõu- Phöôùc
Long B, gaàn keà caùc Döï aùn cao caáp Garland, Riviera Cove,
Topia Garden taän höôûng ñöôïc lôïi theá chieán löôïc khi
ñöôïc bao boïc bôûi ba maët soâng vaø moät maët tieáp giaùp vôùi
ñöôøng Cao Toác Long Thaønh - Daàu Giaây.
Toång dieän tích döï aùn laø 6 ha, trong ñoù dieän tích ñaát ôû
2,98 ha, döï aùn laø toång theå lieân keát cuûa caùc khu bieät thöï
ñôn laäp, song laäp vaø nhaø phoá vôùi caùc tieän ích cao nhö:
Coâng vieân doïc bôø soâng, baûo veä 24/24...

DÖÏ AÙN KHU CAÊN HOÄ CAO TAÀNG SPRING LIFE
Naèm treân ñöôøng Nguyeãn Duy Trinh, Phöôøng Bình Tröng
Ñoâng, Quaän 2, TP HCM, caùch trung taâm TP HCM 6 km,
Spring Life ra ñôøi nhaèm ñaùp öùng nhu caàu raát lôùn veà nhaø ôû
cuûa caùc khaùch haøng coù thu nhaäp trung bình khaù, ñaëc bieät
laø giôùi trí thöùc treû vôùi giaù baùn hôïp lyù.
Döï aùn laø moät quaàn theå rieâng bieät bao goàm 3 khoái nhaø cao
töø 12 ñeán 18 taàng ñöôïc xaây döïng treân toång dieän tích ñaát 3 ha.
Döï aùn ñöôïc trieån khai thoâng qua caùc ñôn vò thi coâng uy tín
vaø kinh nghieäm.
Taän duïng lôïi theá gaàn soâng Gioàng OÂng Toá, Spring Life ñöôïc
thieát keá theo moâ hình coâng ngheä xanh vôùi phong caùch hieän
ñaïi, treû trung trong ñoù bao goàm nhieàu tieän ích: Coâng vieân, hoà
bôi, nhaø treû, quaûng tröôøng, khu vöïc ñaäu xe vaø baûo veä 24/24.

DÖÏ AÙN KHU DAÂN CÖ TRÍ KIEÄT PHÖÔÙC LONG B RIVER TOWN
Toïa laïc taïi Phöôøng Phöôùc Long B, Quaän 9, keà caän caùc
döï aùn ñaõ ñöôïc quy hoaïch toång theå taïo neân moät coäng
ñoàng daân cö phaùt trieån thònh vöôïng, River Town laø söï
lieân keát cuûa caùc bieät thöï ñôn laäp, song laäp vaø khu nhaø
lieân keá.
Vôùi lôïi theá moät maët tieáp giaùp Quaän 2 treân truïc ñöôøng
Ñoã Xuaân Hôïp - Nguyeãn Duy Trinh, moät maët tieáp giaùp
vôùi raïch OÂng Caøy vaø höôùng nhìn ra soâng Raïch Chieác,
River Town ñem ñeán moät khoâng gian soáng thanh bình
vaø trong laønh.

DÖÏ AÙN KHU DAÂN CÖ VILLA PARK
Villa Park laø Döï aùn bieät thöï cao caáp ñöôïc hôïp taùc bôûi
Khang Ñieàn vaø Prudential trong ñoù cung caáp nhöõng tieän
ích toái öu nhaát cho khaùch haøng nhö: Hoà bôi, Jacuzzi,
Phoøng taäp theå duïc, Vöôøn nöôùng vaø Nhaø maãu giaùo. Ñaëc
bieät Döï aùn raát chuù troïng ñaàu tö vaøo caùc maûng xanh vôùi
saùu cuïm coâng vieân caây xanh hoøa cuøng doøng soâng ngay
caïnh Döï aùn.
Ñieåm ñaëc bieät cuûa Döï aùn laø nhöõng tieän ích beân trong
ñaõ ñöôïc hoaøn thaønh vaø coù theå söû duïng ñöôïc ngay khi
khaùch haøng mua saûn phaåm.
Toång dieän tích cuûa Villa Park laø 11.2 ha, toaï laïc taïi
phöôøng Phuù Höõu, Quaän 9 vôùi lôïi theá chieán löôïc veà vò trí
khi naèm gaàn tuyeàn ñöôøng cao toác Ñaïi Loä Ñoâng Taây vaø
ñöôøng Vaønh Ñai Trong.
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DÖÏ AÙN KHU NHAØ BIEÄT THÖÏ VAØ CAÊN HOÄ
ÑOAØN NGUYEÂN
Döï aùn toïa laïc taïi Phöôøng Bình Tröng Ñoâng, Quaän 2, TP HCM,
treân tuyeán ñöôøng Vaønh Ñai Trong, coù dieän tích 6 ha,
ñöôïc quy hoaïch thaønh khu chung cö cao taàng, khu bieät
thöï cao caáp ven soâng keát hôïp trung taâm thöông maïi
doïc theo tuyeán ñöôøng Vaønh Ñai Trong.

DÖÏ AÙN TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI VAØ CAÊN HOÄ MEGA
Döï aùn toïa laïc taïi Phöôøng Phuù Höõu, Quaän 9, TP HCM,
taïi goùc ngaõ tö giöõa ñöôøng cao toác Saøi Goøn Long Thaønh
Daàu Giaây vaø ñöôøng Vaønh Ñai Trong. Döï aùn coù dieän tích
3,2 ha, ñöôïc quy hoaïch thaønh khu chung cö cao taàng
keát hôïp trung taâm thöông maïi vôùi toång dieän tích saøn xaây
döïng laø 160.000 m2.

DÖÏ AÙN KHU DAÂN CÖ KHANG ÑIEÀN LONG TRÖÔØNG
Döï aùn toïa laïc taïi Phöôøng Long Tröôøng, Quaän 9, TP HCM,
coù dieän tích 15 ha, ñöôïc quy hoaïch thaønh khu chung cö
cao taàng keát hôïp trung taâm thöông maïi doïc theo tuyeán
ñöôøng cao toác vaø khu bieät thöï cao caáp ven soâng.

DÖÏ AÙN KHU CAÊN HOÄ LONG PHÖÔÙC ÑIEÀN PHÖÔÙC LONG B
Döï aùn toïa laïc taïi Phöôøng Phöôùc Long B, Quaän 9, TP HCM,
coù dieän tích 8.424 m2, ñöôïc quy hoaïch thaønh khu chung cö
cao taàng vôùi toång dieän tích saøn xaây döïng laø 20.369 m2.

DÖÏ AÙN KHU BIEÄT THÖÏ LONG PHÖÔÙC ÑIEÀN LONG TRÖÔØNG
Döï aùn toïa laïc taïi Phöôøng Long Tröôøng, Quaän 9, TP
HCM, coù dieän tích 6 ha, ñöôïc quy hoaïch thaønh khu bieät
thöï cao caáp ven soâng.

DÖÏ AÙN KHU BIEÄT THÖÏ TRÍ KIEÄT - LONG TRÖÔØNG
Döï aùn toïa laïc taïi Phöôøng Long Tröôøng, Quaän 9, TP
HCM, coù dieän tích 6 ha, ñöôïc quy hoaïch thaønh khu bieät
thöï cao caáp ven soâng.

KHU DAÂN CÖ KHANG ÑIEÀN PHÖÔÙC LONG B
Döï aùn toïa laïc taïi Phöôøng Phöôùc Long B, Quaän 9, TP
HCM, coù dieän tích 10,4 ha, trong ñoù dieän tích ñaát ôû 6,1
ha, ñöôïc quy hoaïch thaønh khu bieät thöï vaø nhaø phoá.
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Caùc Coâng ty Thaønh vieân
Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö vaø Kinh doanh Nhaø Khang Ñieàn ñöôïc toå chöùc theo moâ hình coâng ty meï - coâng ty con, cô
caáu toå chöùc cuûa Coâng ty bao goàm 06 Coâng ty con, laø nhöõng Coâng ty maø Khang ñieàn naém giöõ coå phaàn chi phoái
treân 50% vaø 02 Coâng ty lieân keát, laø nhöõng Coâng ty maø Khang Ñieàn naém giöõ coå phaàn töø 20% ñeán 50%.Taát caû caùc
Coâng ty naøy ñeàu hoaït ñoäng trong lónh vöïc baát ñoäng saûn.

COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑAÀU TÖ VAØ
KINH DOANH NHAØ KHANG ÑIEÀN

COÂNG TY CON

COÂNG TY LIEÂN KEÁT

Coâng ty TNHH Ñaàu tö vaø
Kinh doanh Nhaø Ñoaøn Nguyeân

98%

40%

Coâng ty TNHH Phaùt trieån Nhaø vaø
Cô sôû haï taàng Long Phöôùc Ñieàn

95%

33,4%

Coâng ty coå phaàn Ñòa oác
Saøi Goøn Khang Ñieàn

67,6%

Coâng ty coå phaàn Ñaàu tö vaø
Kinh doanh Baát ñoäng saûn Khu Ñoâng

54,5%

Coâng ty TNHH Ñaàu tö vaø
Kinh doanh Ñòa oác Gia Phöôùc

Coâng ty TNHH Ñoâ thò MeâGa

51%

51%

Coâng ty TNHH Ñaàu tö vaø
Kinh doanh Ñòa oác Trí Vieät

Coâng ty TNHH Ñòa oác Minh AÙ
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CÔ CAÁU NHAÂN SÖÏ CUÛA COÂNG TY TÍNH ÑEÁN 31/12/2009

BAN

-

- QL & PT DÖÏ AÙN
-

- TÀI CHÍNH
-

- KINH DOANH
- MARKETING

- HÀNH CHÁNH
- CNTT

LAO ĐỘNG
SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN

31/12/2009

TỶ TRỌNG

95

100%

Phân theo giới tính



Nữ

34

32%



Nam

61

68%

Phân theo trình độ chuyên môn



Thạc sĩ

5

6%



Đại học

56

57%



Cao đẳng, Trung học

13

14%



Đã qua đào tạo nghề

15

16%



Lao động phổ thông

6

7%

Toång soá nhaân söï toaøn Coâng ty ñeán cuoái naêm 2009 laø 95 nhaân söï. Möùc löông bình quaân laø 10.000.000 ñoàng/nhaân söï.
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Thoâng tin coå ñoâng
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ VAØ BAN KIEÅM SOAÙT
Hoäi ñoàng Quaûn trò
Hoäi ñoàng Quaûn trò do Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng baàu ra. Hieän
taïi Hoäi ñoàng Quaûn trò coù naêm thaønh vieân vôùi nhieäm kyø 05
naêm töø 2007 ñeán 2012.

Ban Kieåm soaùt
Ban Kieåm soaùt Coâng ty coù ba thaønh vieân, trong ñoù coù
moät thaønh vieân coù chuyeân moân keá toaùn. Ban Kieåm soaùt
coù nhieäm kyø 05 naêm töø 2007 ñeán 2012.

Trong naêm thaønh vieân Hoäi ñoàng Quaûn trò thì coù ba thaønh
vieân ñoàng thôøi laø Ban Ñieàu haønh Coâng ty, coøn laïi hai
thaønh vieân ñoäc laäp.

Thaønh vieân Ban Kieåm soaùt coù ñuû tö caùch vaø naêng löïc
ñeå thöïc hieän nhieäm vuï cuûa mình. Hoï coù kinh nghieäm
vaø trình ñoä chuyeân moân cao veà quaûn lyù taøi chính, keá
toaùn cuõng nhö trong caùc lónh vöïc hoaït ñoäng cuûa Coâng
ty. Ban Kieåm soaùt coù thaåm quyeàn kieåm tra baát kyø vaán

Trong naêm 2009, Hoäi ñoàng Quaûn trò ñaõ thöïc hieän ñaày
ñuû nhieäm vuï cuûa mình trong phaïm vi, quyeàn haïn quy
ñònh taïi Ñieàu leä Coâng ty.

HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ
SỐ CỔ PHIẾU
NẮM GIỮ
8.640.000

26,02 %

Thành viên HĐQT

55.000

0,165 %

Nguyễn Đình Bảo

Thành viên HĐQT

32.500

0,097 %

4

David Robert Henry

Thành viên HĐQT

Không

Không

5

Nguyễn Thị Diệu Phương

Thành viên HĐQT

Không

Không

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Lý Điền Sơn

Chủ tịch HĐQT

2

Mai Trần Thanh Trang

3

%

BAN KIEÅM SOAÙT
STT

SỐ CỔ PHIẾU
NẮM GIỮ

%

20.000

0,06 %

Thành viên BKS

2.500

0,0075 %

Thành viên BKS

2.000

0,006 %

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Ông Tô Quang Tùng

Trưởng BKS

2

Ông Phùng Duy Khang

3

Ông Trần Đức Thắng

Trong naêm 2009 khoâng coù söï thay ñoåi naøo veà tyû leä naém giöõ soá coå phaàn Coâng ty cuûa Thaønh vieân Hoäi ñoàng Quaûn trò
vaø Ban Kieåm soaùt.

Taát caû caùc döï aùn cuûa Coâng ty Khang Ñieàn tröôùc khi
quyeát ñònh ñaàu tö, trieån khai ñeàu ñöôïc Hoäi ñoàng Quaûn
trò thoâng qua chuû tröông, keá hoaïch thöïc hieän. Trong
caùc phieân hoïp, ña soá caùc thaønh vieân tham döï ñaày ñuû,
moät vaøi tröôøng hôïp khoâng theå tham döï ñeàu coù vaên baûn
uûy quyeàn cho ngöôøi ñaïi dieän tham döï phieân hoïp ñeå
thaûo luaän vaø bieåu quyeát thoâng qua caùc vaán ñeà nghò söï
taïi phieân hoïp. Caùc quyeát ñònh thoâng qua taïi phieân hoïp
hoaëc thoâng qua hình thöùc laáy yù kieán baèng vaên baûn ñeàu
nhaän ñöôïc söï nhaát trí 100% cuûa caùc Thaønh vieân Hoäi
ñoàng Quaûn trò.
Khi ban haønh caùc quyeát ñònh giao quyeàn cho Ban ñieàu
haønh Coâng ty trieån khai thöïc hieän, Hoäi ñoàng Quaûn trò
luoân theo doõi, giaùm saùt chaët cheõ ñeå coù nhöõng chæ ñaïo
kòp thôøi ñaûm baûo caùc chính saùch chuû tröông ñöôïc thöïc
hieän ñuùng.

ñeà naøo trong phaïm vi traùch nhieäm cuûa hoï, coù ñaày ñuû
quyeàn tieáp caän vaø laøm vieäc vôùi Ban Ñieàu haønh Coâng ty
veà baát cöù lónh vöïc naøo.
Trong quaù trình hoaït ñoäng, Ban Kieåm soaùt tröïc tieáp laøm
vieäc vôùi Phoøng Kieåm soaùt noäi boä cuûa Coâng ty vaø Kieåm
toaùn ñoäc laäp maø khoâng caàn coù söï tham gia cuûa Ban
Ñieàu haønh Coâng ty.
Thuø lao Hoäi ñoàng Quaûn trò vaø Ban Kieåm soaùt
Toång möùc thuø lao cho toaøn boä Hoäi ñoàng Quaûn trò ñaõ chi
trong naêm 2009 laø 360 trieäu ñoàng.
Toång möùc thuø lao cuûa Ban Kieåm soaùt ñaõ chi trong naêm
2009 laø 168 trieäu ñoàng.
Ngoaøi möùc thuø lao treân, Hoäi ñoàng Quaûn trò vaø Ban Kieåm
soaùt khoâng coù baát kyø khoaûn lôïi ích naøo khaùc
Cô caáu coå ñoâng
Trong naêm 2009 khoâng coù söï thay ñoåi naøo veà tyû leä naém
giöõ soá coå phaàn taïi Coâng ty cuûa caùc coå ñoâng naém giöõ
töø 5% voán coå phaàn, coå saùng laäp Coâng ty vaø coå ñoâng
nöôùc ngoaøi.
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DANH SAÙCH COÅ ÑOÂNG NAÉM GIÖÕ TÖØ 5% VOÁN COÅ PHAÀN TRÔÛ LEÂN
ÑEÁN NGAØY 12/01/2010
STT

1

2

3

4

5

HỌ VÀ TÊN

HỘ KHẨU
THƯỜNG TRÚ

Lý Điền Sơn

147/8 Nguyễn Đình
Chính, P11, Q PN,
TP HCM

Đoàn Thị Nguyên

92 Khu phố 4,
Phường An Lạc A,
Q Bình Tân, TP HCM

Công ty TNHH Bảo hiểm
Nhân thọ Prudential

Tầng 23, Saigon
Trade Center, 37 Tôn
Đức Thắng, Q1,
TP HCM

GIÁ TRỊ
(NGÀN ĐỒNG)

TỶ LỆ
(%)

CMND/
GCNĐKKD

8.640.000

86.400.000

26,02

021904623

8.293.391

1.660.000

82.933.910

16.600.000

24,98

5

DANH SAÙCH COÅ ÑOÂNG SAÙNG LAÄP CUÛA COÂNG TY ÑEÁN NGAØY 12/01/2010
STT Họ và tên

13th Floor, one IFC
Habour View Street,
Central, Hong Kong

VOF INVESTMENT LIMITED
(Do VinaCapital quản lý)

Commence
Chambers,
Road Town, Tortola,
British Virgin IsLands

1.660.000

16.600.000

5

MC-177566

21.913.391

16.600.000

219.133.910

5

Giá trị
(ngàn đồng)

Tỷ lệ
(%)

CMND/
GCNĐKKD

Lý Điền Sơn

147/8 Nguyễn Đình Chính, P11,
Q Phú Nhuận, TP HCM

8.640.000

86.400.000

26,02

021904623

2

Đoàn Thị Nguyên

92 Khu phố 4, P An Lạc A,
Q Bình Tân, TP HCM

8.293.391

82.933.910

24,98

020665132

3

Lê Hoàng Sơn

997/21/12 Trần Xuân Soạn,
P Tân Hưng, Q 7, TP HCM

1.592.627

15.926.270

4,80

331119145

4

Lê Phong Hào

11 Phường Tân Tiến, TP Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai

1.510.605

15.106.050

4,55

270007955

5

Lê Phong Nhã

Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Thạnh
Trung, Huyện Châu Phú,
Tỉnh An Giang

996.004

9.960.040

3,00

351782127

6

Trần Tấn Phát

62 Phú Thọ, Phường 2, Quận 11

567.373

5.673.730

1,71

021904622

21.600.000

216.000.000

65,06

DANH SAÙCH COÅ ÑOÂNG GOÙP VOÁN NÖÔÙC NGOAØI ÑEÁN NGAØY 12/01/2010
STT HỌ VÀ TÊN

1.660.000

Số lượng
cổ phần

1

020665132

15GP/KDBH

Hộ khẩu thường trú

TỔNG CỘNG

PCA INTERNATIONAL
FUNDS SPC ON BEHALF
OF VIETNAM SEGREGATED
PORTIFOLIO FUND (Do
Prudential Vietnam Fund
Management quản lý)

TỔNG CỘNG

SỐ LƯỢNG
CỔ PHẦN

43

SỐ LƯỢNG
CỔ PHẦN

GIÁ TRỊ
(NGÀN
ĐỒNG)

TỶ LỆ
(%)

CMND/
GCNĐKKD

Tầng 23, Saigon
Trade Center, 37
Tôn Đức Thắng, Q 1,
TP HCM

1.660.000

16.600.000

5,00

15GP/KDBH

NGÀNH
NGHỀ

TRỤ SỞ
CÔNG TY

Bảo hiểm

565720
1

Công ty TNHH Bảo hiểm
Nhân thọ Prudential

2

PCA INTERNATIONAL
FUNDS SPC ON
BEHALF OF VIETNAM
Quản lý
SEGREGATED
Quỹ
PORTIFOLIO FUND (Do
Prudential Vietnam Fund
Management quản lý)

13th Floor, one IFC
Habour View Street,
Central, Hong Kong

1.660.000

16.600.000

5,00

MC-177566

3

VOF INVESTMENT
LIMITED
(Do VinaCapital quản lý)

Commence
Chambers,
Road Town, Tortola,
British Virgin
IsLands

1.660.000

16.600.000

5,00

565720

4.980.000

49.800.000

15,00

66

TỔNG CỘNG

Quản lý
Quỹ
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BAÙO CAÙO CUÛA HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ

BAÙO CAÙO CUÛA HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ (tieáp theo)

Hoäi ñoàng Quaûn trò Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö vaø Kinh doanh Nhaø Khang Ñieàn (“Coâng ty”) trình baøy baùo caùo naøy vaø
caùc baùo caùo taøi chính hôïp nhaát cuûa Coâng ty vaø coâng ty con (“Nhoùm Coâng ty”) vaøo ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009 vaø
cho naêm taøi chính keát thuùc cuøng ngaøy.

NHOÙM COÂNG TY (tieáp theo)

NHOÙM COÂNG TY

Coâng ty TNHH Ñaàu tö Kinh doanh Ñòa oác Gia Phöôùc (“GP”), trong ñoù Coâng ty naém giöõ 51% voán chuû sôû höõu, laø
coâng ty traùch nhieäm höõu haïn coù hai thaønh vieân trôû leân ñöôïc thaønh laäp theo Giaáy Chöùng nhaän Ñaêng kyù Kinh doanh
soá 4102051945 do DPI Thaønh phoá Hoà Chí Minh caáp ngaøy 10 thaùng 7 naêm 2007 vaø caùc Giaáy Chöùng nhaän ñieàu
chænh. GP coù truï sôû ñaêng kyù taïi soá 997/21/12 Ñöôøng Traàn Xuaân Soaïn, Phöôøng Taân Höng, Quaän 7, Thaønh phoá
Hoà Chí Minh, Vieät Nam. Hoaït ñoäng chính cuûa GP laø kinh doanh nhaø; ñaàu tö xaây döïng keát caáu haï taàng khu coâng
nghieäp; ñaàu tö xaây döïng, kinh doanh nhaø ôû, cho thueâ nhaø phuïc vuï muïc ñích kinh doanh, kho baõi; vaø xaây döïng caùc
coâng trình daân duïng, coâng nghieäp, thöông maïi, vaên hoùa, theå thao.

Nhoùm Coâng ty bao goàm Coâng ty vaø caùc coâng ty con, cuï theå nhö sau:
Coâng ty
Coâng ty laø moät coâng ty coå phaàn ñöôïc thaønh laäp taïi Vieät Nam theo Giaáy Chöùng nhaän Ñaêng kyù Kinh doanh soá
4103006559 do Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö (“DPI”) Thaønh phoá Hoà Chí Minh caáp ngaøy 2 thaùng 5 naêm 2007, vaø caùc Giaáy
Chöùng nhaän ñieàu chænh. Coâng ty ñöôïc hình thaønh töø vieäc coå phaàn Coâng ty TNHH Ñaàu tö vaø Kinh doanh Nhaø Khang
Ñieàn, laø coâng ty traùch nhieäm höõu haïn ñöôïc thaønh laäp theo Giaáy Chöùng nhaän Ñaêng kyù Kinh doanh soá 4102007824
do DPI Thaønh phoá Hoà Chí Minh caáp ngaøy 20 thaùng 12 naêm 2001.
Coâng ty coù truï sôû chính ñaêng kyù taïi Phoøng 603, laàu 6, Toøa nhaø Centec, 72-74, Ñöôøng Nguyeãn Thò Minh Khai,
Phöôøng 6, Quaän 3, Thaønh phoá Hoà Chí Minh, Vieät Nam.
Hoaït ñoäng chính cuûa Coâng ty laø kinh doanh nhaø ôû, cho thueâ, mua baùn nhaø ôû, nhaän quyeàn söû duïng ñaát ñeå xaây
döïng nhaø ñeå baùn vaø cho thueâ, ñaàu tö xaây döïng cô sôû haï taàng theo quy hoaïch, xaây döïng nhaø ôû ñeå chuyeån quyeàn
söû duïng ñaát vaø xaây döïng daân duïng vaø coâng nghieäp.
Coâng ty con vaø coâng ty lieân keát

Coâng ty con vaø coâng ty lieân keát (tieáp theo)

Ngoaøi ra, Nhoùm Coâng ty coù caùc coâng ty lieân keát nhö sau:
Coâng ty TNHH Ñòa oác Minh AÙ (“MA”) laø coâng ty traùch nhieäm höõu haïn coù hai thaønh vieân trôû leân ñöôïc thaønh laäp theo
Giaáy Chöùng nhaän Ñaêng kyù Kinh doanh soá 4102040481 do DPI Thaønh phoá Hoà Chí Minh caáp ngaøy 22 thaùng 6 naêm
2006 vaø caùc Giaáy Chöùng nhaän ñieàu chænh. MA coù truï sôû ñaêng kyù taïi soá 143 Ñöôøng Lyù Thöôøng Kieät, Phöôøng 9,
Quaän Taân Bình, Thaønh phoá Hoà Chí Minh, Vieät Nam. Hoaït ñoäng chính cuûa MA laø kinh doanh baát ñoäng saûn, thöïc
hieän caùc coâng trình xaây döïng daân duïng vaø kyõ thuaät.
Coâng ty TNHH Ñaàu tö vaø Kinh doanh Ñòa oác Trí Kieät (“TK”) laø coâng ty traùch nhieäm höõu haïn coù hai thaønh vieân trôû
leân ñöôïc thaønh laäp theo Giaáy Chöùng nhaän Ñaêng kyù Kinh doanh soá 4102014172 do DPI Thaønh phoá Hoà Chí Minh
caáp ngaøy 26 thaùng 2 naêm 2003, vaø caùc Giaáy Chöùng nhaän ñieàu chænh. TK coù truï sôû ñaêng kyù taïi Phoøng 603, laàu 6,
Toøa nhaø Centec, 72-74 Nguyeãn Thò Minh Khai, Phöôøng 6, Quaän 3, Thaønh phoá Hoà Chí Minh, Vieät Nam. Hoaït ñoäng
chính cuûa TK laø kinh doanh baát ñoäng saûn, thöïc hieän caùc coâng trình xaây döïng daân duïng vaø kyõ thuaät.

Coâng ty TNHH Phaùt trieån Nhaø vaø Xaây döïng Haï taàng Long Phöôùc Ñieàn (“LPÑ”), trong ñoù Coâng ty naém giöõ 95%
voán chuû sôû höõu, laø coâng ty traùch nhieäm höõu haïn ñöôïc thaønh laäp taïi Vieät Nam theo Giaáy Chöùng nhaän Ñaêng kyù Kinh
doanh soá 4102033561 ngaøy 30 thaùng 9 naêm 2005 do DPI Thaønh phoá Hoà Chí Minh caáp, vaø caùc Giaáy Chöùng nhaän
ñieàu chænh. LPÑ coù truï sôû ñaêng kyù taïi Phoøng 603, Laàu 6, Toøa nhaø Centec, 72-74, Ñöôøng Nguyeãn Thò Minh Khai,
Phöôøng 6, Quaän 3, Thaønh phoá Hoà Chí Minh, Vieät Nam. Hoaït ñoäng chính cuûa LPÑ laø kinh doanh baát ñoäng saûn, thöïc
hieän caùc coâng trình xaây döïng daân duïng vaø kyõ thuaät, trang trí noäi – ngoaïi thaát, san laáp maët baèng vaø kinh doanh vaät
lieäu xaây döïng.

Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö vaø Kinh doanh Baát ñoäng saûn Khu Ñoâng (“KÑ”) laø coâng ty coå phaàn ñöôïc thaønh laäp theo
Giaáy Chöùng nhaän Ñaêng kyù Kinh doanh soá 0309344729 do DPI Thaønh phoá Hoà Chí Minh caáp ngaøy 8 thaùng 9 naêm
2009, vaø caùc Giaáy Chöùng nhaän ñieàu chænh. KD coù truï sôû ñaêng kyù taïi Phoøng 603, laàu 6, Toøa nhaø Centec, 72-74
Nguyeãn Thò Minh Khai, Phöôøng 6, Quaän 3, Thaønh phoá Hoà Chí Minh, Vieät Nam. Hoaït ñoäng chính cuûa KÑ laø kinh
doanh baát ñoäng saûn, xaây döïng nhaø caùc loaïi, xaây döïng coâng trình ñöôøng boä.

Coâng ty Coå phaàn Ñòa oác Saøi Goøn Khang Ñieàn (“GKÑ”), tröôùc ñaây laø Coâng ty Coå phaàn Baát ñoäng saûn Phuùc Ñieàn,
trong ñoù Coâng ty naém giöõ 67.6% voán chuû sôû höõu, laø coâng ty coå phaàn ñöôïc thaønh laäp theo Giaáy Chöùng nhaän Ñaêng
kyù Kinh doanh soá 4103003229 do DPI Thaønh phoá Hoà Chí Minh caáp ngaøy 24 thaùng 3 naêm 2005 vaø caùc Giaáy Chöùng
nhaän ñieàu chænh. GKÑ coù truï sôû ñaêng kyù taïi soá 559 Ñöôøng Nguyeãn Duy Trinh, Phöôøng Bình Tröng Ñoâng, Quaän 2,
Thaønh phoá Hoà Chí Minh, Vieät Nam. Hoaït ñoäng chính cuûa GKÑ laø kinh doanh baát ñoäng saûn, thöïc hieän caùc coâng
trình xaây döïng daân duïng vaø kyõ thuaät.

KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH VAØ COÅ TÖÙC

Coâng ty TNHH Ñoâ thò Meâ Ga (“MG”), trong ñoù Coâng ty naém giöõ 51% voán chuû sôû höõu, laø coâng ty traùch nhieäm höõu
haïn coù hai thaønh vieân trôû leân, ñöôïc thaønh laäp theo Giaáy Chöùng nhaän Ñaêng kyù Kinh doanh soá 4102046748 do DPI
Thaønh phoá Hoà Chí Minh caáp ngaøy 12 thaùng 1 naêm 2007, caùc Giaáy Chöùng nhaän ñieàu chænh. MG coù truï sôû ñaêng kyù
taïi soá 85A Ñöôøng Phan Keá Bính, Phöôøng Ña Kao, Quaän 1, Thaønh phoá Hoà Chí Minh, Vieät Nam. Hoaït ñoäng chính
cuûa MG laø kinh doanh baát ñoäng saûn.
Coâng ty TNHH Ñaàu tö Kinh doanh nhaø Ñoaøn Nguyeân (“ÑN”), trong ñoù Coâng ty naém giöõ 98% voán chuû sôû höõu, laø
coâng ty traùch nhieäm höõu haïn coù hai thaønh vieân trôû leân ñöôïc thaønh laäp theo Giaáy Chöùng nhaän Ñaêng kyù Kinh doanh
soá 4102051944 do DPI Thaønh phoá Hoà Chí Minh caáp ngaøy 10 thaùng 7 naêm 2007 vaø caùc Giaáy Chöùng nhaän ñieàu
chænh. ÑN coù truï sôû ñaêng kyù taïi soá 85A Ñöôøng Phan Keá Bính, Phöôøng Ña Kao, Quaän 1, Thaønh phoá Hoà Chí Minh,
Vieät Nam. Hoaït ñoäng chính cuûa ÑN laø kinh doanh nhaø; ñaàu tö xaây döïng keát caáu haï taàng khu coâng nghieäp; ñaàu tö
xaây döïng, kinh doanh nhaø ôû, cho thueâ nhaø phuïc vuï muïc ñích kinh doanh, kho baõi; vaø xaây döïng caùc coâng trình daân
duïng, coâng nghieäp, thöông maïi, vaên hoùa, theå thao.

Lợi nhuận thuần phân bổ cho các cổ đông của Công ty

Ngaøn VNÑ
Năm nay

Năm trước

45.790.649

21.549.587

-

(618.100)

94.211.715

51.970.368

Cổ tức trả trong năm
Lợi nhuận chưa phân phối vào cuối năm
HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ
Caùc thaønh vieân Hoäi ñoàng Quaûn trò trong naêm vaø vaøo ngaøy laäp baùo caùo naøy nhö sau:
Ông Lý Điền Sơn

Chủ tịch

Bà Mai Trần Thanh Trang

Thành viên

Ông David Robert Henry

Thành viên

Bà Nguyễn Thị Diệu Phương

Thành viên

Ông Nguyễn Đình Bảo

Thành viên
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BAÙO CAÙO CUÛA HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ (tieáp theo)

BAÙO CAÙO KIEÅM TOAÙN ÑOÄC LAÄP

CAÙC SÖÏ KIEÄN SAU NGAØY KEÁT THUÙC KYØ KEÁ TOAÙN

Kính göûi: Caùc coå ñoâng Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö vaø Kinh doanh Nhaø Khang Ñieàn

Khoâng coù söï kieän quan troïng naøo xaûy ra keå töø ngaøy keát thuùc kyø keá toaùn naêm yeâu caàu phaûi coù caùc ñieàu chænh hoaëc
thuyeát minh trong caùc baùo caùo taøi chính hôïp nhaát.

Chuùng toâi ñaõ kieåm toaùn baûng caân ñoái keá toaùn hôïp nhaát vaøo ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009 cuûa Coâng ty Coå phaàn
Ñaàu tö vaø Kinh doanh Nhaø Khang Ñieàn (“Coâng ty”) vaø caùc coâng ty con (“Nhoùm Coâng ty”), baùo caùo keát quaû hoaït
ñoäng kinh doanh hôïp nhaát vaø baùo caùo löu chuyeån tieàn teä hôïp nhaát cho naêm taøi chính keát thuùc cuøng ngaøy vaø caùc
thuyeát minh baùo caùo taøi chính hôïp nhaát keøm theo (sau ñaây ñöôïc goïi chung laø “caùc baùo caùo taøi chính hôïp nhaát”)
ñöôïc trình baøy töø trang 5 ñeán trang 32. Caùc baùo caùo taøi chính hôïp nhaát naøy thuoäc traùch nhieäm cuûa Ban Giaùm ñoác
Nhoùm Coâng ty. Traùch nhieäm cuûa chuùng toâi laø ñöa ra yù kieán veà caùc baùo caùo taøi chính hôïp nhaát naøy döïa treân vieäc
kieåm toaùn cuûa chuùng toâi.

KIEÅM TOAÙN VIEÂN
Coâng ty kieåm toaùn Ernst & Young baøy toû nguyeän voïng ñöôïc tieáp tuïc laøm coâng taùc kieåm toaùn cho Nhoùm Coâng ty.
COÂNG BOÁ TRAÙCH NHIEÄM CUÛA BAN GIAÙM ÑOÁC ÑOÁI VÔÙI CAÙC BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH HÔÏP NHAÁT
Ban Giaùm ñoác Nhoùm Coâng ty chòu traùch nhieäm ñaûm baûo caùc baùo caùo taøi chính hôïp nhaát cho töøng naêm taøi chính
phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù tình hình taøi chính hôïp nhaát, keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh hôïp nhaát vaø tình hình löu
chuyeån tieàn teä hôïp nhaát cuûa Nhoùm Coâng ty trong naêm. Trong quaù trình laäp caùc baùo caùo taøi chính hôïp nhaát naøy,
Ban Giaùm ñoác Nhoùm Coâng ty caàn phaûi:
·

löïa choïn caùc chính saùch keá toaùn thích hôïp vaø aùp duïng caùc chính saùch naøy moät caùch nhaát quaùn;

·

thöïc hieän caùc ñaùnh giaù vaø öôùc tính moät caùch hôïp lyù vaø thaän troïng;

·

neâu roõ caùc chuaån möïc keá toaùn aùp duïng cho Nhoùm Coâng ty coù ñöôïc tuaân thuû hay khoâng vaø taát caû nhöõng sai
leäch troïng yeáu so vôùi nhöõng chuaån möïc naøy ñaõ ñöôïc trình baøy vaø giaûi thích trong caùc baùo caùo taøi chính hôïp
nhaát; vaø

·

laäp caùc baùo caùo taøi chính hôïp nhaát treân cô sôû nguyeân taéc hoaït ñoäng lieân tuïc tröø tröôøng hôïp khoâng theå cho raèng
Coâng ty vaø caùc coâng ty con seõ tieáp tuïc hoaït ñoäng.

Ban Giaùm ñoác Nhoùm Coâng ty chòu traùch nhieäm ñaûm baûo vieäc caùc soå saùch keá toaùn thích hôïp ñöôïc löu giöõ ñeå phaûn
aùnh tình hình taøi chính hôïp nhaát cuûa Nhoùm Coâng ty, vôùi möùc ñoä chính xaùc hôïp lyù, taïi baát kyø thôøi ñieåm naøo vaø ñaûm
baûo raèng caùc soå saùch keá toaùn tuaân thuû vôùi heä thoáng keá toaùn ñaõ ñöôïc ñaêng kyù. Ban Giaùm ñoác cuõng chòu traùch
nhieäm veà vieäc quaûn lyù caùc taøi saûn cuûa Nhoùm Coâng ty vaø do ñoù phaûi thöïc hieän caùc bieän phaùp thích hôïp ñeå ngaên
chaën vaø phaùt hieän caùc haønh vi gian laän vaø nhöõng vi phaïm khaùc.
Ban Giaùm ñoác Nhoùm Coâng ty ñaõ cam keát vôùi Hoäi ñoàng Quaûn trò raèng Nhoùm Coâng ty ñaõ tuaân thuû nhöõng yeâu caàu
neâu treân trong vieäc laäp caùc baùo caùo taøi chính hôïp nhaát.

Cơ sở ý kiến kiểm toán
Chuùng toâi ñaõ tieán haønh kieåm toaùn theo caùc quy ñònh cuûa caùc Chuaån möïc Kieåm toaùn Vieät Nam vaø Quoác teá ñöôïc aùp
duïng taïi Vieät Nam. Caùc chuaån möïc naøy yeâu caàu chuùng toâi phaûi laäp keá hoaïch vaø thöïc hieän vieäc kieåm toaùn ñeå ñaït
ñöôïc möùc tin caäy hôïp lyù veà vieäc caùc baùo caùo taøi chính khoâng coù sai soùt troïng yeáu. Vieäc kieåm toaùn bao goàm vieäc
kieåm tra, theo phöông phaùp choïn maãu, caùc baèng chöùng veà soá lieäu vaø caùc thuyeát minh treân caùc baùo caùo taøi chính
hôïp nhaát. Vieäc kieåm toaùn cuõng bao goàm vieäc ñaùnh giaù caùc nguyeân taéc keá toaùn ñaõ ñöôïc aùp duïng vaø caùc öôùc tính
quan troïng cuûa Ban Giaùm ñoác cuõng nhö ñaùnh giaù vieäc trình baøy toång theå caùc baùo caùo taøi chính hôïp nhaát. Chuùng
toâi tin töôûng raèng coâng vieäc kieåm toaùn cuûa chuùng toâi cung caáp cô sôû hôïp lyù cho yù kieán kieåm toaùn.
Ý kiến kiểm toán
Theo yù kieán cuûa chuùng toâi, caùc baùo caùo taøi chính hôïp nhaát ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù tình hình taøi chính cuûa
Nhoùm Coâng ty vaøo ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009, keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh vaø tình hình löu chuyeån tieàn teä cho
naêm taøi chính keát thuùc cuøng ngaøy phuø hôïp vôùi caùc Chuaån möïc Keá toaùn vaø Heä thoáng Keá toaùn Vieät Nam vaø tuaân thuû
caùc quy ñònh coù lieân quan.

PHEÂ DUYEÄT CAÙC BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH HÔÏP NHAÁT
Chuùng toâi pheâ duyeät caùc baùo caùo taøi chính hôïp nhaát keøm theo. Caùc baùo caùo naøy phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù
tình hình taøi chính hôïp nhaát cuûa Nhoùm Coâng ty vaøo ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009, keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh
hôïp nhaát vaø tình hình löu chuyeån tieàn teä hôïp nhaát cho naêm taøi chính keát thuùc cuøng ngaøy phuø hôïp vôùi Chuaån möïc
Keá toaùn vaø Heä thoáng Keá toaùn Vieät Nam vaø tuaân thuû caùc quy ñònh coù lieân quan.
Thay maët Hoäi ñoàng Quaûn trò:

Coâng ty traùch nhieäm höõu haïn Ernst & Young Vieät Nam

Maria Cristina M. Calimbas			
Phoù Toång Giaùm ñoác			
Kieåm toaùn vieân coâng chöùng			
Soá ñaêng kyù: N.1073/KTV			

Lyù Ñieàn Sôn
Chuû tòch

Ngaøy 8 thaùng 3 naêm 2010

Thaønh phoá Hoà Chí Minh, Vieät Nam
Ngaøy 8 thaùng 3 naêm 2010

Leâ Quang Minh
Kieåm toaùn vieân phuï traùch
Kieåm toaùn vieân coâng chöùng
Soá ñaêng kyù: 0426/KTV
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Baûng Caân Ñoái Keá Toaùn Hôïp Nhaát (tieáp theo)
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Ngàn VNĐ
Mã số

TÀI SẢN

Số đầu năm

Mã số

973.113.082

968.892.990

300

A.

51.868.395

106.879.873

310

I

51.851.043

18.969.829

312

1.

Phải trả người bán

17.352

87.910.044

313

2.

Người mua trả tiền trước

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

-

17.800.000

314

3.

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

1. Đầu tư ngắn hạn

-

17.800.000

315

4.

Phải trả người lao động

155.946.522

110.055.606

316

5.

Chi phí phải trả

104.716.368

41.997.004

319

6.

Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

24.984.792

2.412.374

323

7.

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

26.245.362

65.646.228

760.926.473

720.157.743

760.926.473

A

TÀI SẢN NGẮN HẠN

110

I.

Tiền và các khoản tương đương tiền

111

1. Tiền

112

2. Các khoản tương đương tiền

120

II.

121
130

1. Phải thu khách hàng

132

2. Trả trước cho người bán

135

3. Các khoản phải thu khác

1. Hàng tồn kho
V.

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

152

2. Thuế Giá trị gia tăng được khấu trừ

154

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

158

4. Tài sản ngắn hạn khác

200

B.

TÀI SẢN DÀI HẠN

220

I.

Tài sản cố định

221

1. Tài sản cố định hữu hình

222

Nguyên giá

223

Giá trị hao mòn lũy kế

227

2. Tài sản cố định vô hình

228

Nguyên giá

229

Giá trị hao mòn lũy kế

230

3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
II.

252
260
262

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

268

Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN

153.140.757

40.810.967

Nợ ngắn hạn

24.064.832

22.946.460

860.405

1.926.273

15.860.599

16.243.547

1.793.542

1.601.373

76.247

50.818

14

1.655.268

1.583.000

15

631.778

1.277.983

3.186.993

263.466

129.075.925

17.864.507

Phải trả dài hạn khác

720.157.743

335

3.

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

4.371.692

13.999.768

336

4.

Dự phòng trợ cấp mất việc làm

873.398

94.740

400

B.

VỐN CHỦ SỞ HỮU

3.017.667

10.543.235

410

I

Vốn chủ sở hữu

106.378

30.872

411

374.249

3.330.921

3.093.772

7.105.656

5.449.189

(3.571.735)

(2.355.417)

5.042

10.542

16.500

16.500

(11.458)

(5.958)

30.363

-

155.299.486

99.355.098

155.299.486

99.355.098

2.406.553

2.100.598

1.537.067

1.196.491

22.3

351.522

884.930

517.964

19.177

12

32.631.472

7.039.119

1.167.019.919

1.080.492.119

Thuyết minh

13

Nợ dài hạn
Vay và nợ dài hạn

3.533.921

3. Tài sản dài hạn khác
IV.

NỢ PHẢI TRẢ

1.

3.104.314

10

Số đầu năm

2.

3.569.326

9

II

Số cuối năm

333

111.599.129

8

330

Nguồn vốn

334

193.906.837

III. Tài sản dài hạn khác
1. Chi phí trả trước dài hạn

270

7

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty liên kết

261

269

6

Tài sản ngắn hạn khác

151

250

5

IV. Hàng tồn kho

141
150

4

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

131

140

Thuyết minh

Ngàn VNĐ

Số cuối năm

100

51

1.

Vốn cổ phần

1.000.000

-

16

94.911.554

-

22.3

32.576.416

17.275.621

587.955

588.886

764.449.546

722.208.199

764.449.546

722.208.199

17.2

332.000.000

332.000.000

17.1

412

2.

Thặng dư vốn cổ phần

17.1

337.873.400

337.873.400

417

3.

Quỹ đầu tư phát triển

17.5

242.954

242.954

418

4.

Quỹ dự phòng tài chính

17.5

121.477

121.477

420

5.

Lợi nhuận chưa phân phối

17.1

94.211.715

51.970.368

249.429.616

317.472.953

1.167.019.919

1.080.492.119

500
440

C

LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

Ngoâ Thò Mai Chi
Keá toaùn tröôûng

Ngaøy 08 Thaùng 03 Naêm 2010

Lyù Ñieàn Sôn
Toång giaùm ñoác
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Baùo Caùo Löu Chuyeån Tieàn Teä Hôïp Nhaát

B03-DN/HN

Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009

Ngàn VNĐ
Mã số
01

Chỉ tiêu
1.

Ngàn VNĐ

Năm nay

Năm trước

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

145.937.533

41.636.050

(23.273.431)

(6.558.376)

18.1

122.664.102

35.077.674

19

(45.069.734)

(29.756.401)

02

Khấu hao và khấu trừ tài sản cố định

77.594.368

5.321.273

05

Lãi từ hoạt động đầu tư

4.923.437

46.614.241

06

Chi phí lãi vay

08

03

2.

Các khoản giảm trừ doanh thu

10

3.

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

11

4.

Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp

20

5.

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

21

6.

Doanh thu hoạt động tài chính
Chi phí tài chính

Thuyết minh

18.2
20

53

Mã số

Chỉ tiêu
I.

01

Thuyết minh

Lưu Chuyển Tiền Từ Hoạt Động Kinh Doanh

Năm nay

Năm trước

61.273.685

30.684.678

Lợi nhuận trước thuế
Điều chỉnh cho các khoản:
8, 9, 12

3.119.945

1.162.905

(5.145.080)

(42.009.726)

3.741.478

18.000

Lợi nhuận (lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi
vốn lưu động

62.990.028

(10.144.143)

20

22

7.

(10.976.101)

(3.929.631)

23

	Trong đó: Chi phí lãi vay

(3.741.478)

(18.000)

24

8.

Chi phí bán hàng

(1.113.913)

(449.863)

09

(Tăng) giảm các khoản phải thu

(33.210.564)

67.555.686

25

9.

Chi phí quản lý doanh nghiệp

(15.602.737)

(16.733.317)

10

Tăng hàng tồn kho

(40.768.730)

(49.721.161)

30

10.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

54.825.054

30.822.703

11

Giảm (tăng) các khoản phải trả

(43.828)

(15.843.733)

(Tăng) giảm chi phí trả trước

(1.119.234)

25.137

(3.741.478)

(18.000)

(3.735.963)

(7.688.492)

(626.777)

(697.591)

(20.256.546)

(16.532.297)

31

11.	Thu nhập khác

21

891.467

1.335.989

12

32

12.

Chi phí khác

21

(975)

(843.612)

13

Tiền lãi vay đã trả

40

13.

Lợi nhuận khác

890.492

492.377

14

Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp

5.558.139

(630.402)

16

Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh

61.273.685

30.684.678

20

Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động kinh doanh

45

14.

50

15.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

51

16.

Chi phí thuế TNDN hiện hành

22.1

(541.648)

(8.300.874)

52

17.

Chi phí thuế TNDN hoãn lại

22.3

(15.834.203)

299.485

21

Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định

(1.686.830)

(152.642)

22.683.289

22

Tiền thu do thanh lý, nhượng bán tài sản cố định

-

299.607

23

Tiền chi cho vay và tiền gửi ngân hàng ngắn hạn

17.800.000

112.050.000

(56.000.000)

(359.130.597)

-

161.950.446

60

18.

Lợi nhuận (lỗ) từ công ty liên kết

22.2

Lợi nhuận sau thuế TNDN

44.897.834

Phân bổ
18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
18.2 Cổ đông của Công ty
70

19.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

17.6

II.

(892.815)

1.133.702

25

Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

45.790.649

21.549.587

26

Tiền thu từ thanh lý đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

1,38

0,65

27

Lãi tiền gửi, cổ tức được nhận

30

Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư
III.

Ngaøy 08 Thaùng 03 Naêm 2010

Lyù Ñieàn Sôn
Toång giaùm ñoác

4.860.344

26.312.868

(35.026.486)

(58.670.318)

-

14.632.900

(124.040.000)

-

Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được

104.911.554

-

(10.000.000)

(600.000)

-

(618.100)

29.400.000

-

271.554

13.414.800

Lưu Chuyển Tiền Từ Hoạt Động Tài Chính

31

Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu

32

Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu (mua thêm quyền sở
hữu trong các công ty con)

33

Ngoâ Thò Mai Chi
Keá toaùn tröôûng

Lưu Chuyển Tiền Từ Hoạt Động Đầu Tư

34

Tiền chi trả nợ gốc vay

36

Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu

37

Nhận góp vốn của cổ đông thiểu số

40

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
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Baùo Caùo Löu Chuyeån Tieàn Teä Hôïp Nhaát (tieáp theo)

B03-DN/HN

Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009

Chỉ tiêu

Thuyết minh

Năm nay

Năm trước

50

Lưu chuyển tiền thuần trong năm

(55.011.478)

(61.787.815)

60

Tiền và tương đương tiền đầu năm

106.879.873

168.667.688

70

Tiền và tương đương tiền cuối năm

51.868.395

106.879.873

4

B03-DN/HN

Ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009 vaø cho naêm keát thuùc cuøng ngaøy

Ngàn VNĐ
Mã số

Thuyeát Minh Baùo Caùo Taøi Chính Hôïp nhaát

55

1.

THOÂNG TIN DOANH NGHIEÄP
Nhoùm Coâng ty bao goàm Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö vaø Kinh doanh Nhaø Khang Ñieàn (“Coâng ty”) vaø coâng ty con,
cuï theå nhö sau:
COÂNG TY
Coâng ty laø moät coâng ty coå phaàn ñöôïc thaønh laäp taïi Vieät Nam theo Giaáy Chöùng nhaän Ñaêng kyù Kinh doanh
soá 4103006559 do Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö (“DPI”) Thaønh phoá Hoà Chí Minh caáp ngaøy 2 thaùng 5 naêm 2007,
vaø caùc Giaáy Chöùng nhaän ñieàu chænh. Coâng ty ñöôïc hình thaønh töø vieäc coå phaàn Coâng ty TNHH Ñaàu tö vaø
Kinh doanh Nhaø Khang Ñieàn, laø coâng ty traùch nhieäm höõu haïn ñöôïc thaønh laäp theo Giaáy Chöùng nhaän Ñaêng
kyù Kinh doanh soá 4102007824 do DPI Thaønh phoá Hoà Chí Minh caáp ngaøy 20 thaùng 12 naêm 2001.
Coâng ty coù truï sôû chính ñaêng kyù taïi Phoøng 603, laàu 6 Toøa nhaø Centec, 72-74, Ñöôøng Nguyeãn Thò Minh Khai,
Phöôøng 6, Quaän 3, Thaønh phoá Hoà Chí Minh, Vieät Nam.
Hoaït ñoäng chính cuûa Coâng ty laø kinh doanh nhaø ôû, cho thueâ, mua baùn nhaø ôû, nhaän quyeàn söû duïng ñaát ñeå
xaây döïng nhaø ñeå baùn vaø cho thueâ, ñaàu tö xaây döïng cô sôû haï taàng theo quy hoaïch, xaây döïng nhaø ôû ñeå
chuyeån quyeàn söû duïng ñaát vaø xaây döïng daân duïng vaø coâng nghieäp.
COÂNG TY CON

Ngoâ Thò Mai Chi
Keá toaùn tröôûng

Ngaøy 08 Thaùng 03 Naêm 2010

Lyù Ñieàn Sôn
Toång giaùm ñoác

Coâng ty TNHH Phaùt trieån Nhaø vaø Xaây döïng Haï taàng Long Phöôùc Ñieàn (“LPÑ”), trong ñoù Coâng ty naém giöõ
95% voán chuû sôû höõu, laø coâng ty traùch nhieäm höõu haïn ñöôïc thaønh laäp taïi Vieät Nam theo Giaáy Chöùng nhaän
Ñaêng kyù Kinh doanh soá 4102033561 ngaøy 30 thaùng 9 naêm 2005 do DPI Thaønh phoá Hoà Chí Minh caáp vaø
caùc Giaáy Chöùng nhaän ñieàu chænh. LPÑ coù truï sôû ñaêng kyù taïi phoøng 603, laàu 6, Toøa nhaø Centec, 72-74,
Ñöôøng Nguyeãn Thò Minh Khai, Phöôøng 6, Quaän 3, Thaønh phoá Hoà Chí Minh, Vieät Nam. Hoaït ñoäng chính cuûa
LPÑ laø kinh doanh baát ñoäng saûn,thöïc hieän caùc coâng trình xaây döïng daân duïng vaø kyõ thuaät, trang trí noäi –
ngoaïi thaát, san laáp maët baèng vaø kinh doanh vaät lieäu xaây döïng.
Coâng ty Coå phaàn Ñòa oác Golf Khang Ñieàn (“GKÑ”), tröôùc ñaây laø Coâng ty Coå phaàn Baát ñoäng saûn Phuùc Ñieàn,
trong ñoù Coâng ty naém giöõ 67.6% voán chuû sôû höõu, laø coâng ty coå phaàn ñöôïc thaønh laäp theo Giaáy Chöùng
nhaän Ñaêng kyù Kinh doanh soá 4103003229 do DPI Thaønh phoá Hoà Chí Minh caáp ngaøy 24 thaùng 3 naêm 2005
vaø caùc Giaáy Chöùng nhaän ñieàu chænh. GKÑ coù truï sôû ñaêng kyù taïi soá 559 Ñöôøng Nguyeãn Duy Trinh, Phöôøng
Bình Tröng Ñoâng, Quaän 2, Thaønh phoá Hoà Chí Minh, Vieät Nam. Hoaït ñoäng chính cuûa GKÑ laø kinh doanh baát
ñoäng saûn, thöïc hieän caùc coâng trình xaây döïng daân duïng vaø kyõ thuaät.
Coâng ty TNHH Ñoâ thò Meâ Ga (“MG”), trong ñoù Coâng ty naém giöõ 51% voán chuû sôû höõu, laø coâng ty traùch
nhieäm höõu haïn coù hai thaønh vieân trôû leân, ñöôïc thaønh laäp theo Giaáy Chöùng nhaän Ñaêng kyù Kinh doanh soá
4102046748 do DPI Thaønh phoá Hoà Chí Minh caáp ngaøy 12 thaùng 1 naêm 2007 vaø caùc Giaáy Chöùng nhaän ñieàu
chænh. MG coù truï sôû ñaêng kyù taïi soá 85A Ñöôøng Phan Keá Bính, Phöôøng Ña Kao, Quaän 1, Thaønh phoá Hoà Chí
Minh, Vieät Nam. Hoaït ñoäng chính cuûa MG laø kinh doanh baát ñoäng saûn.
Coâng ty TNHH Ñaàu tö Kinh doanh nhaø Ñoaøn Nguyeân (“ÑN”), trong ñoù Coâng ty naém giöõ 98% voán chuû sôû
höõu, laø coâng ty traùch nhieäm höõu haïn coù hai thaønh vieân trôû leân ñöôïc thaønh laäp theo Giaáy Chöùng nhaän Ñaêng
kyù Kinh doanh soá 4102051944 do DPI Thaønh phoá Hoà Chí Minh caáp ngaøy 10 thaùng 7 naêm 2007 vaø caùc Giaáy
Chöùng nhaän ñieàu chænh . ÑN coù truï sôû ñaêng kyù taïi soá 85A Ñöôøng Phan Keá Bính, Phöôøng Ña Kao, Quaän 1,
Thaønh phoá Hoà Chí Minh, Vieät Nam. Hoaït ñoäng chính cuûa DN laø kinh doanh nhaø; ñaàu tö xaây döïng keát caáu
haï taàng khu coâng nghieäp; ñaàu tö xaây döïng, kinh doanh nhaø ôû, cho thueâ nhaø phuïc vuï muïc ñích kinh doanh,
kho baõi; xaây döïng caùc coâng trình daân duïng, coâng nghieäp, thöông maïi, vaên hoùa, theå thao.
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1.

THOÂNG TIN DOANH NGHIEÄP (tieáp theo)

2.

CÔ SÔÛ TRÌNH BAØY (tieáp theo)

COÂNG TY CON ( tieáp theo)

2.4

ĐƠN VỊ TIỀN TỆ KẾ TOÁN

Coâng ty TNHH Ñaàu tö Kinh doanh Ñòa oác Gia Phöôùc (“GP”), trong ñoù Coâng ty naém giöõ 51% voán chuû sôû höõu,
laø coâng ty traùch nhieäm höõu haïn hai thaønh vieân trôû leân ñöôïc thaønh laäp theo Giaáy Chöùng nhaän Ñaêng kyù Kinh
doanh soá 4102051945 do DPI Thaønh phoá Hoà Chí Minh caáp ngaøy 10 thaùng 7 naêm 2007 vaø caùc Giaáy Chöùng
nhaän ñieàu chænh. GP coù truï sôû ñaêng kyù taïi soá 997/21/12 Ñöôøng Traàn Xuaân Soaïn, Phöôøng Taân Höng, Quaän
7, Thaønh phoá Hoà Chí Minh, Vieät Nam. Hoaït ñoäng chính cuûa GP laø kinh doanh nhaø; ñaàu tö xaây döïng keát caáu
haï taàng khu coâng nghieäp; ñaàu tö xaây döïng, kinh doanh nhaø ôû, cho thueâ nhaø phuïc vuï muïc ñích kinh doanh,
kho baõi; xaây döïng caùc coâng trình daân duïng, coâng nghieäp, thöông maïi, vaên hoùa, theå thao.

2.

CÔ SÔÛ TRÌNH BAØY

2.1

CHUẨN MỰC VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Quyeát ñònh soá 149/2001/QÑ-BTC ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2001 veà vieäc ban haønh boán Chuaån möïc Keá
toaùn Vieät Nam (Ñôït 1);

·

Quyeát ñònh soá 165/2002/QÑ-BTC ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2002 veà vieäc ban haønh saùu Chuaån möïc Keá
toaùn Vieät Nam (Ñôït 2);
Quyeát ñònh soá 234/2003/QÑ-BTC ngaøy 30 thaùng 12 naêm 2003 veà vieäc ban haønh saùu Chuaån möïc Keá
toaùn Vieät Nam (Ñôït 3);

·
·

Quyeát ñònh soá 12/2005/QÑ-BTC ngaøy 15 thaùng 2 naêm 2005 veà vieäc ban haønh saùu Chuaån möïc Keá toaùn
Vieät Nam (Ñôït 4); vaø

·

Quyeát ñònh soá 100/2005/QÑ-BTC ngaøy 28 thaùng 12 naêm 2005 veà vieäc ban haønh boán Chuaån möïc Keá
toaùn Vieät Nam (Ñôït 5).

Theo ñoù, baûng caân ñoái keá toaùn hôïp nhaát, baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh hôïp nhaát, baùo caùo löu
chuyeån tieàn teä hôïp nhaát vaø caùc thuyeát minh baùo caùo taøi chính hôïp nhaát ñöôïc trình baøy keøm theo vaø vieäc
söû duïng caùc baùo caùo naøy khoâng daønh cho caùc ñoái töôïng khoâng ñöôïc cung caáp caùc thoâng tin veà caùc thuû
tuïc vaø nguyeân taéc vaø thoâng leä keá toaùn taïi Vieät Nam vaø hôn nöõa khoâng ñöôïc chuû ñònh trình baøy tình hình taøi
chính, keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh vaø löu chuyeån tieàn teä theo caùc nguyeân taéc vaø thoâng leä keá toaùn ñöôïc
chaáp nhaän roäng raõi ôû caùc nöôùc vaø laõnh thoå khaùc ngoaøi Vieät Nam.

3.

CAÙC CHÍNH SAÙCH KEÁ TOAÙN CHUÛ YEÁU

3.1

CƠ SỞ HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Caùc baùo caùo taøi chính hôïp nhaát bao goàm caùc baùo caùo taøi chính cuûa Coâng ty vaø caùc coâng ty con. Caùc baùo
caùo taøi chính cuûa coâng ty con ñaõ ñöôïc laäp cho cuøng kyø keá toaùn vôùi Coâng ty, aùp duïng caùc chính saùch keá
toaùn nhaát quaùn vôùi caùc chính saùch keá toaùn cuûa Coâng ty. Caùc buùt toaùn ñieàu chænh ñöôïc thöïc hieän ñoái vôùi baát
kyø khaùc bieät naøo trong chính saùch keá toaùn nhaèm ñaûm baûo tính nhaát quaùn giöõa caùc coâng ty con vaø Coâng ty.
Taát caû caùc soá dö vaø nghieäp vuï, keå caû caùc khoaûn laõi chöa thöïc hieän phaùt sinh töø caùc giao dòch noäi boä ñaõ
ñöôïc loaïi tröø hoaøn toaøn. Caùc khoaûn loã chöa thöïc hieän ñöôïc loaïi ra tröø tröôøng hôïp khoâng theå thu hoài chi phí.
Lôïi ích cuûa coå ñoâng thieåu soá theå hieän phaàn lôïi nhuaän hoaëc loã vaø taøi saûn thuaàn khoâng naém giöõ bôûi caùc coå
ñoâng cuûa Coâng ty vaø ñöôïc trình baøy ôû muïc rieâng treân baùo caùo keát quaû kinh doanh hôïp nhaát vaø baûng caân
ñoái keá toaùn hôïp nhaát.
Coâng ty con ñöôïc hôïp nhaát keå töø ngaøy Coâng ty naém quyeàn kieåm soaùt vaø seõ chaám döùt hôïp nhaát keå töø ngaøy
Coâng ty khoâng coøn kieåm soaùt coâng ty con ñoù. Trong tröôøng hôïp Coâng ty khoâng coøn naém quyeàn kieåm soaùt
coâng ty con thì caùc baùo caùo taøi chính hôïp nhaát seõ bao goàm caû keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa giai ñoaïn
thuoäc naêm baùo caùo maø trong giai ñoaïn ñoù Coâng ty vaãn coøn naém quyeàn kieåm soaùt.
Baùo caùo taøi chính cuûa caùc coâng ty con thuoäc ñoái töôïng hôïp nhaát kinh doanh döôùi söï kieåm soaùt chung ñöôïc
bao goàm trong baùo caùo taøi chính hôïp nhaát cuûa Nhoùm Coâng ty theo phöông phaùp coäng giaù trò soå saùch.
Vieäc mua laïi lôïi ích cuûa coå ñoâng thieåu soá ñöôïc haïch toaùn theo phöông phaùp mua theâm cuûa coâng ty meï,
theo ñoù, khoaûn cheânh leäch giöõa chi phí mua vaø giaù trò hôïp lyù cuûa phaàn giaù trò thuaàn taøi saûn mua ñöôïc ghi
nhaän vaøo lôïi theá thöông maïi.

3.2

Lôïi theá thöông maïi ñöôïc xaùc ñònh ban ñaàu theo giaù goác, laø phaàn cheânh leäch cuûa giaù phí hôïp nhaát so vôùi
phaàn sôû höõu cuûa Nhoùm Coâng ty trong giaù trò hôïp lyù thuaàn cuûa taøi saûn, nôï phaûi traû coù theå xaùc ñònh ñöôïc vaø
caùc khoaûn nôï tieàm taøng. Neáu giaù phí hôïp nhaát thaáp hôn giaù trò hôïp lyù thuaàn cuûa taøi saûn cuûa coâng ty con
ñöôïc hôïp nhaát, phaàn cheânh leäch ñöôïc ghi nhaän tröïc tieáp vaøo baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh hôïp
nhaát.

HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Sau khi ghi nhaän ban ñaàu, lôïi theá thöông maïi ñöôïc xaùc ñònh baèng nguyeân giaù tröø giaù trò phaân boå luõy keá. Vieäc
phaân boå lôïi theá thöông maïi ñöôïc thöïc hieän theo phöông phaùp ñöôøng thaúng trong 10 naêm laø thôøi gian thu
hoài lôïi ích kinh teá coù theå mang laïi cho Coâng ty.

Hình thöùc soå keá toaùn aùp duïng ñöôïc ñaêng kyù cuûa Nhoùm Coâng ty laø Nhaät kyù chung vaø Chöùng töø ghi soå.
2.3

NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN
Nieân ñoä keá toaùn cuûa Nhoùm Coâng ty baét ñaàu töø ngaøy 1 thaùng 1 vaø keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12.

HỢP NHẤT KINH DOANH VÀ LỢI THẾ THƯƠNG MẠI
Caùc giao dòch hôïp nhaát kinh doanh ñöôïc haïch toaùn keá toaùn theo phöông phaùp mua. Giaù phí hôïp nhaát kinh
doanh bao goàm giaù trò hôïp lyù taïi ngaøy dieãn ra trao ñoåi cuûa caùc taøi saûn ñem trao ñoåi, caùc khoaûn nôï phaûi traû
ñaõ phaùt sinh hoaëc ñaõ thöøa nhaän vaø caùc coâng cuï voán do beân mua phaùt haønh ñeå ñoåi laáy quyeàn kieåm soaùt
beân bò mua, coäng caùc chi phí lieân quan tröïc tieáp ñeán vieäc hôïp nhaát kinh doanh. Caùc taøi saûn, nôï phaûi traû coù
theå xaùc ñònh ñöôïc vaø nôï tieàm taøng ñaõ thöøa nhaän trong giao dòch hôïp nhaát kinh doanh seõ ñöôïc ghi nhaän ban
ñaàu theo giaù trò hôïp lyù taïi ngaøy mua, khoâng tính ñeán lôïi ích cuûa coå ñoâng thieåu soá.

Ngaøy 6 thaùng 11 naêm 2009, Boä Taøi chính ban haønh Thoâng tö soá 210/2009/TT-BTC höôùng daãn aùp d u ï n g
Chuaån möïc keá toaùn quoác teá veà trình baøy baùo caùo taøi chính vaø thuyeát minh thoâng tin ñoái vôùi coâng cuï taøi
chính. Vieäc aùp duïng Thoâng tö naøy yeâu caàu coâng boá theâm thoâng tin vaø aûnh höôûng ñeán vieäc trình baøy moät soá
coâng cuï taøi chính trong caùc baùo caùo taøi chính hôïp nhaát. Thoâng tö seõ naøy ñöôïc aùp duïng töø naêm 2011 trôû
ñi. Hoäi ñoàng Quaûn trò cuûa Nhoùm Coâng ty hieän ñang ñaùnh giaù veà söï aûnh höôûng cuûa vieäc aùp duïng Thoâng tö
naøy ñoái vôùi caùc baùo caùo taøi chính hôïp nhaát cuûa Nhoùm Coâng ty trong töông lai.
2.2

B03-DN/HN

Nhoùm Coâng ty thöïc hieän vieäc ghi cheùp soå saùch keá toaùn baèng VNÑ.

Caùc baùo caùo taøi chính hôïp nhaát cuûa Nhoùm Coâng ty ñöôïc trình baøy baèng ñoàng Vieät Nam (“VNÑ”) phuø hôïp
vôùi Heä thoáng Keá toaùn Vieät Nam vaø caùc Chuaån möïc Keá toaùn Vieät Nam do Boä Taøi chính ban haønh theo:
·
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3.3

TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN
Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn bao goàm tieàn maët taïi quyõ, tieàn göûi ngaân haøng, caùc khoaûn ñaàu tö ngaén
haïn coù thôøi haïn goác khoâng quaù ba thaùng, coù tính thanh khoaûn cao, coù khaû naêng chuyeån ñoåi deã daøng thaønh
caùc löôïng tieàn xaùc ñònh vaø khoâng coù nhieàu ruûi ro trong chuyeån ñoåi thaønh tieàn.
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CAÙC CHÍNH SAÙCH KEÁ TOAÙN CHUÛ YEÁU (tieáp theo)

3.

CAÙC CHÍNH SAÙCH KEÁ TOAÙN CHUÛ YEÁU (tieáp theo)

3.4

HÀNG TỒN KHO

3.7

KHẤU HAO VÀ KHẤU TRỪ

Chi phí naâng caáp taøi saûn thueâ ngoaøi
Phöông tieän vaän taûi
Thieát bò vaên phoøng
Phaàn meàm keá toaùn

Giaù thaønh bao goàm:
Quyeàn söû duïng ñaát voâ thôøi haïn vaø coù thôøi haïn

·

Chi phí xaây döïng traû cho nhaø thaàu

·

3.8

Chi phí ñi vay ñöôïc haïch toaùn nhö chi phí phaùt sinh trong kyø ngoaïi tröø caùc khoaûn ñöôïc voán hoùa nhö theo noäi
dung cuûa ñoaïn tieáp theo.

Giaù thaønh cuûa haøng toàn kho ghi nhaän treân baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh ñoái vôùi nghieäp vuï baùn
ñöôïc xaùc ñònh theo caùc chi phí cuï theå phaùt sinh cuûa baát ñoäng saûn baùn ñi vaø phaân boå caùc chi phí chung döïa
treân dieän tích töông ñoái cuûa baát ñoäng saûn baùn ñi.

Döï phoøng nôï phaûi thu khoù ñoøi theå hieän phaàn giaù trò cuûa caùc khoaûn phaûi thu maø Coâng ty döï kieán khoâng coù
khaû naêng thu hoài taïi ngaøy keát thuùc kyø keá toaùn naêm. Taêng hoaëc giaûm soá dö taøi khoaûn döï phoøng ñöôïc haïch
toaùn vaøo chi phí quaûn lyù doanh nghieäp trong naêm treân baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh hôïp nhaát.
3.6

Chi phí ñi vay lieân quan tröïc tieáp ñeán vieäc mua saém, xaây döïng hoaëc hình thaønh moät taøi saûn cuï theå caàn coù
moät thôøi gian ñuû daøi ñeå coù theå ñöa vaøo söû duïng theo muïc ñích ñònh tröôùc hoaëc ñeå baùn ñöôïc voán hoùa vaøo
nguyeân giaù cuûa taøi saûn ñoù.

CÁC KHOẢN PHẢI THU
Caùc khoaûn phaûi thu ñöôïc trình baøy treân baùo caùo taøi chính hôïp nhaát theo giaù trò ghi soå caùc khoaûn phaûi thu
töø khaùch haøng vaø phaûi thu khaùc sau khi caán tröø caùc khoaûn döï phoøng ñöôïc laäp cho caùc khoaûn phaûi thu khoù
ñoøi.

3.9

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
Chi phí traû tröôùc bao goàm caùc chi phí traû tröôùc ngaén haïn hoaëc chi phí traû tröôùc daøi haïn treân baûng caân ñoái
keá toaùn vaø ñöôïc phaân boå trong khoaûng thôøi gian traû tröôùc cuûa chi phí töông öùng vôùi caùc lôïi ích kinh teá ñöôïc
taïo ra töø caùc chi phí naøy.

3.10

ĐẦU TƯ NGẮN HẠN KHÁC
Caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn ñöôïc theå hieän theo giaù mua tröø caùc khoaûn döï phoøng (neáu coù). Döï phoøng giaûm
giaù caùc khoaûn ñaàu tö ñöôïc trích laäp nhaèm phaûn aùnh cheânh leäch giöõa giaù trò thò tröôøng vôùi giaù goác khoaûn
ñaàu tö taïi thôøi ñieåm cuoái naêm.

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Taøi saûn coá ñònh höõu hình vaø voâ hình ñöôïc theå hieän theo nguyeân giaù tröø ñi giaù trò hao moøn luõy keá.
Nguyeân giaù taøi saûn coá ñònh bao goàm giaù mua vaø nhöõng chi phí coù lieân quan tröïc tieáp ñeán vieäc ñöa taøi saûn vaøo
hoaït ñoäng nhö döï kieán. Caùc chi phí mua saém, naâng caáp vaø ñoåi môùi taøi saûn coá ñònh ñöôïc ghi taêng nguyeân
giaù cuûa taøi saûn vaø chi phí baûo trì, söûa chöõa ñöôïc haïch toaùn vaøo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh hôïp nhaát khi
phaùt sinh. Khi taøi saûn ñöôïc baùn hay thanh lyù, nguyeân giaù vaø giaù trò hao moøn luõy keá ñöôïc xoùa soå vaø caùc khoaûn
laõi loã phaùt sinh do thanh lyù taøi saûn ñöôïc haïch toaùn vaøo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh hôïp nhaát.

CHI PHÍ ĐI VAY
Chi phí ñi vay bao goàm laõi tieàn vay vaø caùc chi phí khaùc phaùt sinh lieân quan tröïc tieáp ñeán caùc khoaûn vay cuûa
doanh nghieäp.

Giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc laø giaù baùn öôùc tính trong ñieàu kieän kinh doanh bình thöôøng, döïa treân giaù
thò tröôøng taïi ngaøy baûng caân ñoái keá toaùn vaø chieát khaáu cho giaù trò thôøi gian cuûa tieàn teä (neáu troïng yeáu), tröø
chi phí ñeå hoaøn thaønh vaø chi phí baùn haøng öôùc tính.

3.5

5 naêm
3 - 6 naêm
3 naêm
3 naêm

Theo ñònh kyø, thôøi gian höõu duïng öôùc tính cuûa taøi saûn coá ñònh vaø tyû leä khaáu hao ñöôïc xem xeùt laïi nhaèm ñaûm
baûo raèng phöông phaùp vaø thôøi gian trích khaáu hao nhaát quaùn vôùi lôïi ích kinh teá döï kieán seõ thu ñöôïc töø vieäc
söû duïng taøi saûn coá ñònh.

Chi phí vay, chi phí laäp keá hoaïch vaø thieát keá, chi phí giaûi phoùng maët baèng, chi phí cho caùc dòch vuï phaùp lyù
chuyeân nghieäp, thueá chuyeån nhöôïng baát ñoäng saûn, chi phí xaây döïng vaø caùc chi phí khaùc coù lieân quan.

Tieàn hoa hoàng khoâng hoaøn laïi traû cho ñaïi lyù tieáp thò hoaëc baùn haøng trong vieäc baùn caùc loâ baát ñoäng saûn ñöôïc
ghi nhaän vaøo chi phí khi thanh toaùn.

B03-DN/HN

Khaáu hao vaø khaáu tröø taøi saûn coá ñònh höõu hình vaø taøi saûn coá ñònh voâ hình ñöôïc trích theo phöông phaùp khaáu
hao ñöôøng thaúng trong suoát thôøi gian höõu duïng öôùc tính cuûa caùc taøi saûn nhö sau:

Haøng toàn kho, chuû yeáu laø baát ñoäng saûn ñöôïc mua hoaëc ñang ñöôïc xaây döïng ñeå baùn trong ñieàu kieän kinh
doanh bình thöôøng, hôn laø naém giöõ nhaèm muïc ñích cho thueâ hoaëc chôø taêng giaù, ñöôïc naém giöõ nhö laø haøng
toàn kho vaø ñöôïc ghi nhaän theo giaù thaáp hôn giöõa giaù thaønh vaø giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc.
·
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3.11

ĐẦU TƯ VÀO CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT
Hoaït ñoäng ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát do Nhoùm Coâng ty tieán haønh ñuôïc haïch toaùn theo phöông phaùp voán chuû
sôû höõu. Moät coâng ty lieân keát laø moät phaùp nhaân trong ñoù Nhoùm Coâng ty coù aûnh höôûng ñaùng keå nhöng khoâng
phaûi laø moät coâng ty con hoaëc coâng ty lieân doanh.
Theo phöông phaùp voán chuû sôû höõu, ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát ñöôïc ghi nhaän ban ñaàu theo giaù goác. Sau
ñoù, giaù trò ghi soå cuûa khoaûn ñaàu tö ñöôïc ñieàu chænh taêng hoaëc giaûm töông öùng vôùi phaàn sôû höõu cuûa Nhoùm
Coâng ty ñoái vôùi taøi saûn roøng cuûa coâng ty lieân keát. Lôïi theá thöông maïi phaùt sinh töø vieäc ñaàu tö vaøo coâng ty
lieân keát ñöôïc bao goàm trong giaù trò soå saùch cuûa khoaûn ñaàu tö vaø ñöôïc phaân boå trong thôøi haïn laø 10 naêm.
Keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty lieân keát seõ ñöôïc phaûn aùnh treân baùo caùo laõi loã cuûa Nhoùm Coâng
ty töông öùng vôùi phaàn sôû höõu cuûa Nhoùm Coâng ty trong coâng ty lieân keát. Laõi, loã töø caùc giao dòch giöõa Nhoùm
Coâng ty vôùi coâng ty lieân keát seõ ñöôïc loaïi tröø töông öùng vôùi phaàn lôïi ích trong coâng ty lieân keát.
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3.12

CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ VÀ CHI PHÍ TRÍCH TRƯỚC

3.16

GHI NHẬN DOANH THU

3.13

3.14

B03-DN/HN

Caùc khoaûn phaûi traû vaø chi phí trích tröôùc ñöôïc ghi nhaän cho soá tieàn phaûi traû trong töông lai lieân quan ñeán
haøng hoùa vaø dòch vuï ñaõ nhaän ñöôïc khoâng phuï thuoäc vaøo vieäc Nhoùm Coâng ty ñaõ nhaän ñöôïc hoùa ñôn cuûa
nhaø cung caáp hay chöa.

Doanh thu ñöôïc ghi nhaän khi Nhoùm Coâng ty coù khaû naêng nhaän ñöôïc caùc lôïi ích kinh teá coù theå xaùc ñònh
ñöôïc moät caùch chaéc chaén. Caùc ñieàu kieän ghi nhaän cuï theå sau ñaây cuõng phaûi ñöôïc ñaùp öùng khi ghi nhaän
doanh thu:

TRÍCH LẬP TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM

Doanh thu từ bất động sản

Trôï caáp maát vieäc laøm cho nhaân vieân ñöôïc trích laäp vaøo cuoái moãi naêm baùo caùo cho toaøn boä coâng nhaân vieân
ñaõ laøm vieäc taïi Nhoùm Coâng ty ñöôïc hôn moät naêm vôùi möùc trích laäp baèng moät nöûa thaùng löông cuûa löông
bình quaân 6 thaùng gaàn nhaát cho moãi naêm laøm vieäc tôùi thôøi ñieåm 31 thaùng 12 naêm 2008 theo Luaät Lao ñoäng,
Luaät Baûo hieåm xaõ hoäi vaø caùc höôùng daãn lieân quan. Baát cöù söï thay ñoåi naøo treân taøi khoaûn döï phoøng trôï caáp
maát vieäc laøm seõ ñöôïc ghi nhaän vaøo baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh. Töø ngaøy 1 thaùng 1 naêm 2009,
Nhoùm Coâng ty chuyeån sang trích ñoùng baûo hieåm thaát nghieäp theo Nghò ñònh soá 127/2008/NÑ-CP ngaøy 12
thaùng 12 naêm 2008.

Doanh thu ñöôïc ghi nhaän khi hoaøn thaønh xaây döïng cô sôû haï taàng vaø chuyeån giao ñaát cho ngöôøi mua.
Tiền lãi
Doanh thu ñöôïc ghi nhaän khi tieàn laõi phaùt sinh treân cô sôû doàn tích (coù tính ñeán lôïi töùc maø taøi saûn ñem laïi)
tröø khi khaû naêng thu hoài tieàn laõi khoâng chaéc chaén.
Cổ tức
Doanh thu ñöôïc ghi nhaän khi quyeàn ñöôïc nhaän khoaûn thanh toaùn coå töùc cuûa Nhoùm Coâng ty ñöôïc xaùc laäp.

LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU
Laõi cô baûn treân coå phieáu ñöôïc tính baèng caùch chia lôïi nhuaän sau thueá (tröôùc khi trích laäp quyõ khen thöôûng
phuùc lôïi) phaân boå cho coå ñoâng sôû höõu coå phieáu phoå thoâng cho soá löôïng bình quaân gia quyeàn cuûa soá coå
phieáu phoå thoâng ñang löu haønh trong naêm.

3.15
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PHÂN CHIA LỢI NHUẬN
Lôïi nhuaän thuaàn sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp coù theå ñöôïc chia cho caùc coå ñoâng khi ñöôïc Ñaïi hoäi coå
ñoâng pheâ duyeät vaø sau khi ñaõ trích laäp caùc quyõ döï phoøng theo Ñieàu leä cuûa Nhoùm Coâng ty vaø caùc quy ñònh
cuûa phaùp luaät Vieät Nam.
Quỹ dự phòng tài chính

3.17

THUẾ
Thuế thu nhập hiện hành
Taøi saûn thueá thu nhaäp vaø thueá thu nhaäp phaûi noäp cho naêm hieän haønh vaø caùc naêm tröôùc ñöôïc xaùc ñònh baèng
soá tieàn döï kieán phaûi noäp cho (hoaëc ñöôïc thu hoài töø) cô quan thueá, döïa treân caùc möùc thueá suaát vaø caùc luaät
thueá coù hieäu löïc ñeán ngaøy keát thuùc kyø keá toaùn naêm.
Thueá thu nhaäp hieän haønh ñöôïc ghi nhaän vaøo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh hôïp nhaát ngoaïi tröø tröôøng hôïp
thueá thu nhaäp phaùt sinh lieân quan ñeán moät khoaûn muïc ñöôïc ghi thaúng vaøo voán chuû sôû höõu, trong tröôøng
hôïp naøy, thueá thu nhaäp hieän haønh cuõng ñöôïc ghi nhaän tröïc tieáp vaøo voán chuû sôû höõu.

Quyõ döï phoøng taøi chính ñöôïc trích laäp töø lôïi nhuaän thuaàn sau thueá cuûa Nhoùm Coâng ty theo ñeà xuaát cuûa
Hoäi ñoàng Quaûn trò vaø ñöôïc caùc coå ñoâng thoâng qua taïi Ñaïi hoäi Coå ñoâng Thöôøng nieân. Quyõ ñöôïc daønh rieâng
nhaèm baûo veä caùc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Nhoùm Coâng ty tröôùc caùc ruûi ro hoaëc thieät haïi kinh doanh hoaëc
döï phoøng cho caùc khoaûn loã hoaëc thieät haïi vaø caùc tröôøng hôïp baát khaû khaùng ngoaøi döï kieán, ví duï nhö hoûa
hoaïn, baát oån kinh teá vaø taøi chính cuûa quoác gia hoaëc cuûa baát kyø nôi naøo khaùc, v.v..

Doanh nghieäp chæ ñöôïc buø tröø caùc taøi saûn thueá thu nhaäp hieän haønh vaø thueá thu nhaäp hieän haønh phaûi traû khi
doanh nghieäp coù quyeàn hôïp phaùp ñöôïc buø tröø giöõa taøi saûn thueá thu nhaäp hieän haønh vôùi thueá thu nhaäp hieän
haønh phaûi noäp vaø doanh nghieäp döï ñònh thanh toaùn thueá thu nhaäp hieän haønh phaûi traû vaø taøi saûn thueá thu
nhaäp hieän haønh treân cô sôû thuaàn.

Quỹ đầu tư phát triển

Thueá thu nhaäp hoaõn laïi ñöôïc xaùc ñònh cho caùc khoaûn cheânh leäch taïm thôøi taïi ngaøy keát thuùc naêm taøi chính
giöõa cô sôû tính thueá thu nhaäp cuûa caùc taøi saûn vaø nôï phaûi traû vaø giaù trò ghi soå cuûa chuùng cho muïc ñích laäp
baùo caùo taøi chính.

Quyõ ñaàu tö phaùt trieån kinh doanh ñöôïc trích laäp töø lôïi nhuaän thuaàn sau thueá cuûa Nhoùm Coâng ty theo ñeà xuaát
cuûa Hoäi ñoàng Quaûn trò vaø ñöôïc caùc coå ñoâng thoâng qua taïi Ñaïi hoäi Coå ñoâng Thöôøng nieân. Quyõ naøy ñöôïc
trích laäp nhaèm môû roäng hoaït ñoäng kinh doanh hoaëc ñaàu tö chieàu saâu cuûa nhoùm coâng ty.
Quỹ khen thưởng và phúc lợi
Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi ñöôïc trích laäp töø lôïi nhuaän thuaàn sau thueá cuûa Nhoùm Coâng ty theo ñeà xuaát cuûa
Hoäi ñoàng Quaûn trò vaø ñöôïc caùc coå ñoâng thoâng qua taïi Ñaïi hoäi Coå ñoâng Thöôøng nieân. Quyõ naøy ñöôïc trích
laäp nhaèm khen thöôûng vaø khuyeán khích, ñaõi ngoä vaät chaát, ñem laïi phuùc lôïi chung vaø naâng cao ñôøi soáng vaät
chaát vaø tinh thaàn cho coâng nhaân vieân.

Thuế thu nhập hoãn lại

Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi vaø thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû ñöôïc xaùc ñònh theo thueá suaát döï tính seõ aùp
duïng cho naêm taøi chính taøi saûn ñöôïc thu hoài hay nôï phaûi traû ñöôïc thanh toaùn, döïa treân caùc möùc thueá suaát vaø
luaät thueá coù hieäu löïc vaøo ngaøy keát thuùc kyø keá toaùn naêm.
Thueá thu nhaäp hoaõn laïi ñöôïc ghi nhaän vaøo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh ngoaïi tröø tröôøng hôïp thueá thu
nhaäp phaùt sinh lieân quan ñeán moät khoaûn muïc ñöôïc ghi thaúng vaøo voán chuû sôû höõu, trong tröôøng hôïp naøy,
thueá thu nhaäp hoaõn laïi cuõng ñöôïc ghi nhaän tröïc tieáp vaøo voán chuû sôû höõu.
Doanh nghieäp chæ ñöôïc buø tröø caùc taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi vaø thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû khi
doanh nghieäp coù quyeàn hôïp phaùp ñöôïc buø tröø giöõa taøi saûn thueá thu nhaäp hieän haønh vôùi thueá thu nhaäp
hieän haønh phaûi noäp vaø caùc taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi vaø thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû lieân quan tôùi
thueá thu nhaäp doanh nghieäp ñöôïc quaûn lyù bôûi cuøng moät cô quan thueá ñoái vôùi cuøng moät ñôn vò chòu thueá
vaø doanh nghieäp döï ñònh thanh toaùn thueá thu nhaäp hieän haønh phaûi traû vaø taøi saûn thueá thu nhaäp hieän haønh
treân cô sôû thuaàn.
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3.17

THUẾ (tiếp theo)

HAØNG TOÀN KHO

Haøng toàn kho bao goàm caùc döï aùn ñang trieån khai ñeå phaùt trieån caùc khu daân cö nhö sau:
Ngaøn VNÑ
Số cuối năm

Số đầu năm

Đoàn Nguyên Bình Trưng Đông

180.027.526

176.607.387

Mêga Phú Hữu

146.525.639

145.261.978

Golf Khang Điền Bình Trưng Đông

137.776.770

122.319.461

Khang Điền Long Trường

126.551.027

92.135.072

Gia Phước Phú Hữu

70.004.015

69.794.349

Khang Điền Phú Hữu

32.928.610

54.027.088

Long Phước Điền Long Trường

39.232.457

28.762.086

Long Phước Điền Phước Long B

17.831.424

16.837.536

Khang Điền Phước Long B

10.049.005

14.371.764

-

41.022

760.926.473

720.157.743

Thuế thu nhập hoãn lại (tiếp theo)
Giaù trò ghi soå cuûa taøi saûn thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi phaûi ñöôïc xem xeùt laïi vaøo ngaøy keát thuùc kyø
keá toaùn naêm vaø phaûi giaûm giaù trò ghi soå cuûa taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi ñeán möùc baûo ñaûm chaéc chaén coù
ñuû lôïi nhuaän tính thueá cho pheùp lôïi ích cuûa moät phaàn hoaëc toaøn boä taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi ñöôïc söû
duïng. Caùc taøi saûn thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi chöa ghi nhaän tröôùc ñaây ñöôïc xem xeùt laïi vaøo ngaøy
keát thuùc kyø keá toaùn naêm vaø ñöôïc ghi nhaän khi chaéc chaén coù ñuû lôïi nhuaän tính thueá ñeå coù theå söû duïng caùc
taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi chöa ghi nhaän naøy.

4.

TIEÀN VAØ CAÙC KHOAÛN TÖÔNG ÑÖÔNG TIEÀN
Tiền mặt
Tiền gửi ngân hàng
Các khoản tương đương tiền
TỔNG CỘNG

Ngaøn VNÑ
Số cuối năm

Số đầu năm

451.747

3.011.625

51.399.296

15.958.204

17.352

87.910.044

51.868.395

106.879.873

Công cụ, dụng cụ

Caùc khoaûn töông ñöông tieàn theå hieän laø khoaûn tieàn göûi ngaén haïn coù thôøi haïn döôùi ba thaùng, coù khaû naêng
chuyeån ñoåi deã daøng thaønh caùc löôïng tieàn xaùc ñònh, khoâng coù nhieàu ruûi ro trong chuyeån ñoåi thaønh tieàn vaø
höôûng tieàn laõi theo laõi suaát tieàn göûi ngaén haïn coù theå aùp duïng.

5.

CAÙC KHOAÛN PHAÛI THU KHAÙC

Số đầu năm

24.000.000

-

-

63.360.352

1.823.261

-

Phải thu từ công ty Sơn Anh

277.255

-

Lãi tiền gửi tiết kiệm

104.343

-

Phải thu khác

40.503

2.285.876

TỔNG CỘNG

26.245.362

65.646.228

Bà Phan Thị Hà
Thuế TNDN tạm nộp (2% doanh thu xuất hóa đơn) (**)

TỔNG CỘNG

Ngaøn VNÑ
Số cuối năm

Bà Bùi Thị Hồng Ánh (*)

B03-DN/HN
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3.
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(*) Ñaây laø khoaûn taïm öùng cho Baø Buøi Thò Hoàng AÙnh ñeå mua theâm 19,5% quyeàn lôïi trong Coâng ty Coå phaàn
Ñaàu tö vaø Kinh doanh Baát Ñoäng saûn Khu Ñoâng. Khoaûn taïm öùng naøy ñöôïc theá chaáp baèng soå chöùng nhaän
coå phaàn sôû höõu 25% trong coâng ty naøy. Sau ñoù, vieäc mua theâm naøy ñaõ ñöôïc pheâ duyeät cuûa DPI Thaønh
phoá Hoà Chí Minh thoâng qua vieäc phaùt haønh Giaáy Chöùng nhaän Ñaêng kyù Kinh doanh söûa ñoåi laàn thöù 4 soá
0309344729 vaøo ngaøy 26 thaùng hai 2010.
(**) Theo Thoâng tö soá 130/2009/TT-BTC ngaøy 26 thaùng 12 naêm 2008 cuûa Boä Taøi chính höôùng daãn thi haønh
moät soá ñieàu cuûa Luaät thueá TNDN, Nhoùm Coâng ty ñöôïc keâ khai taïm noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp theo
tyû leä 2% treân doanh thu thu ñöôïc tieàn trong tröôøng hôïp chöa xaùc ñònh ñöôïc chi phí töông öùng.

7.

TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN KHAÙC
Ngàn VNĐ
Số cuối năm

Số đầu năm

Tạm ứng đền bù

154.066

3.039.010

Ký quỹ ngắn hạn

220.183

291.911

374.249

3.330.921

TỔNG CỘNG

64

Baùo caùo thöôøng nieân 2009

Thuyeát Minh Baùo Caùo Taøi Chính Hôïp nhaát (tieáp theo)

B03-DN/HN

Thuyeát Minh Baùo Caùo Taøi Chính Hôïp nhaát (tieáp theo)

ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009 vaø cho naêm keát thuùc cuøng ngaøy

ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009 vaø cho naêm keát thuùc cuøng ngaøy

8.

10. ÑAÀU TÖ VAØO COÂNG TY LIEÂN KEÁT

TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH HÖÕU HÌNH
Nhà cửa &
vật kiến trúc

Máy móc
Thiết bị

Phương tiện
vận tải

Trang thiết bị
văn phòng Tài sản khác

Ngaøn VNÑ

50.174

12.565

3.739.133

1.647.317

-

5.449.189

Mua trong năm

-

69.368

806.953

769.328

10.818

1.656.467

Số dư cuối năm

50.174

81.933

4.546.086

2.416.645

10.818

7.105.656

49.338

1.396

1.391.593

913.090

-

2.355.417

836

15.560

619.785

576.831

3.306

1.216.318

50.174

16.956

2.011.378

1.489.921

3.306

3.571.735

Số dư đầu năm

836

11.169

2.347.540

734.227

-

3.093.772

Số dư cuối năm

-

64.977

2.534.708

926.724

7.512

3.533.921

Giá trị hao mòn:
Số dư đầu năm
Khấu hao
trong năm
Số dư cuối năm

Năm nay
Tên đơn vị

Số dư đầu năm

B03-DN/HN

Ngaøn VNÑ

Tổng cộng

Nguyên giá:
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Năm trước

Giá trị đầu tư

Tỷ lệ sở hữu (%)

Giá trị đầu tư

Tỷ lệ sở hữu (%)

Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh
Địa ốc Trí Kiệt

66.038.517

40,00

65.676.773

40,00

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh
doanh Bất động sản Khu Đông

55.961.331

35,00

-

-

Công ty TNHH Địa ốc Minh Á

33.299.638

33,40

33.341.751

33,40

-

-

336.574

30,00

Công ty TNHH Đầu Tư và Kinh doanh
Bất động sản Sơn Anh
TỔNG CỘNG

155.299.486

99.355.098

Giá trị còn lại:

9.

TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH VOÂ HÌNH

Ngaøn VNÑ
Phần mềm máy tính

Nguyên giá:
Số dư đầu năm và cuối năm

Số cuối năm

Số đầu năm

Giá gốc của khoản đầu tư vào công ty liên kết

165.400.000

109.800.000

Phân bổ lợi thế thương mại lũy kế

(13.468.855)

(8.255.104)

3.368.341

(2.189.798)

155.299.486

99.355.098

Phần lãi (lỗ) lũy kế trong công ty liên kết

16.500

Giá trị hao mòn:
Số dư đầu năm

5.958

Khấu hao trong năm

5.500

Số dư cuối năm

Ngaøn VNÑ

11.458

Giá trị còn lại:
Số dư đầu năm

10.542

Số dư cuối năm

5.042

Coâng ty TNHH Ñaàu tö vaø Kinh doanh Ñòa oác Trí Kieät (“TK”) laø coâng ty traùch nhieäm höõu haïn coù hai thaønh vieân
trôû leân ñöôïc thaønh laäp theo Giaáy Chöùng nhaän Ñaêng kyù Kinh doanh soá 4102014172 do DPI Thaønh phoá Hoà
Chí Minh caáp ngaøy 26 thaùng 2 naêm 2003, vaø caùc Giaáy Chöùng nhaän ñieàu chænh. TK coù truï sôû ñaêng kyù taïi
Phoøng 603, laàu 6, Toøa nhaø Centec, 72-74 Nguyeãn Thò Minh Khai, Phöôøng 6, Quaän 3, Thaønh phoá Hoà Chí
Minh, Vieät Nam. Hoaït ñoäng chính cuûa TK laø kinh doanh baát ñoäng saûn, thöïc hieän caùc coâng trình xaây döïng
daân duïng vaø kyõ thuaät.
Coâng ty TNHH Ñòa oác Minh AÙ (“MA”) laø coâng ty traùch nhieäm höõu haïn coù hai thaønh vieân trôû leân ñöôïc thaønh laäp
theo Giaáy Chöùng nhaän Ñaêng kyù Kinh doanh soá 4102040481 do DPI Thaønh phoá Hoà Chí Minh caáp ngaøy 22
thaùng 6 naêm 2006 vaø caùc Giaáy Chöùng nhaän ñieàu chænh. MA coù truï sôû ñaêng kyù taïi soá 143 Ñöôøng Lyù Thöôøng
Kieät, Phöôøng 9, Quaän Taân Bình, Thaønh phoá Hoà Chí Minh, Vieät Nam. Hoaït ñoäng chính cuûa MA laø kinh doanh
baát ñoäng saûn, thöïc hieän caùc coâng trình xaây döïng daân duïng vaø kyõ thuaät.
Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö vaø Kinh doanh Baát ñoäng saûn Khu Ñoâng (“KÑ”) laø coâng ty coå phaàn ñöôïc thaønh laäp
theo Giaáy Chöùng nhaän Ñaêng kyù Kinh doanh soá 0309344729 do DPI Thaønh phoá Hoà Chí Minh caáp ngaøy 8
thaùng 9 naêm 2009, vaø caùc Giaáy Chöùng nhaän ñieàu chænh. KD coù truï sôû ñaêng kyù taïi Phoøng 603, laàu 6, Toøa
nhaø Centec, 72-74 Nguyeãn Thò Minh Khai, Phöôøng 6, Quaän 3, Thaønh phoá Hoà Chí Minh, Vieät Nam. Hoaït ñoäng
chính cuûa KÑ laø kinh doanh baát ñoäng saûn, xaây döïng nhaø caùc loaïi, xaây döïng coâng trình ñöôøng boä.

66

Baùo caùo thöôøng nieân 2009

Thuyeát Minh Baùo Caùo Taøi Chính Hôïp nhaát (tieáp theo)

B03-DN/HN

Thuyeát Minh Baùo Caùo Taøi Chính Hôïp nhaát (tieáp theo)

ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009 vaø cho naêm keát thuùc cuøng ngaøy

ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009 vaø cho naêm keát thuùc cuøng ngaøy

11. CHI PHÍ LAÕI VAY VOÁN HOÙA

14. CHI PHÍ PHAÛI TRAÛ

Trong naêm, Nhoùm Coâng ty ñaõ phaùt sinh khoaûn chi phí laõi vay voán hoùa 298.992 ngaøn VNÑ (2008: khoâng
coù). Nhöõng chi phí naøy lieân quan ñeán caùc khoaûn vay nhaèm taøi trôï cho vieäc xaây döïng vaø phaùt trieån caùc döï
aùn cuûa GKÑ.

12. LÔÏI THEÁ THÖÔNG MAÏI
Trong naêm, Coâng ty ñaõ mua theâm 47% quyeàn sôû höõu cuûa ÑN vaø 4% quyeàn sôû höõu cuûa GKÑ taêng tæ leä sôû
höõu cuûa Coâng ty trong ÑN taêng leân töø 51% leân 98% vaø trong GKÑ taêng leân töø 63,6% leân 67,6%. Vieäc mua
theâm quyeàn sôû höõu trong coâng ty con ñöôïc chaáp thuaän bôûi Hoäi ñoàng Quaûn trò vaø DPI thoâng qua vieäc phaùt
haønh Giaáy chöùng nhaän Ñaêng kyù kinh doanh ñieàu chænh soá 0305090745 ngaøy 23 thaùng 7 naêm 2009 vaø soá
4102033561 ngaøy 21 thaùng 7 naêm 2009 töông öùng cho GKÑ vaø ÑN.
Vieäc mua naøy ñaõ taïo ra moät khoaûn lôïi theá thöông maïi trò giaù 27.490.480 ngaøn VNÑ. Tình hình taêng giaûm lôïi
theá thöông maïi trong naêm ñöôïc trình baøy nhö sau:
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Ngaøn VNÑ
Số cuối năm

Số đầu năm

Lương tháng 13

673.858

299.550

Phí dịch vụ chuyên nghiệp

596.809

474.000

Chi phí lãi vay

130.961

-

Chi phí xây dựng

90.909

767.286

Các khoản khác

162.731

42.164

1.655.268

1.583.000

TỔNG CỘNG

15. CAÙC KHOAÛN PHAÛI TRAÛ, PHAÛI NOÄP NGAÉN HAÏN KHAÙC
Ngaøn VNÑ

Ngaøn VNÑ

Lợi thế
thương mại
Ký quỹ, ký cược đã nhận

Nguyên giá:
Số đầu năm

7.475.171

Bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế

Số cuối năm

Số đầu năm

560.000

400.000

58.674

487

7.595

46.347

Tăng trong năm

27.490.480

Kinh phí công đoàn

Số cuối năm

34.965.651

Thuế GTGT đầu ra lô đất chưa xuất hóa đơn

-

830.645

Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

5.509

504

631.778

1.277.983

Giá trị hao mòn lũy kế:
Số đầu năm

436.052

Phân bổ trong năm

1.898.127

Số cuối năm

2.334.179

Giá trị còn lại:
Số đầu năm

7.039.119

Số cuối năm

32.631.472

Thuế thu nhập cá nhân
TỔNG CỘNG

Ngaøn VNÑ

TỔNG CỘNG
Ngaøn VNÑ

Thuế giá trị gia tăng

16. VAY VAØ NÔÏ DAØI HAÏN

Vay ngân hàng

13. THUEÁ VAØ CAÙC KHOAÛN PHAÛI NOÄP NHAØ NÖÔÙC

Thuế thu nhập doanh nghiệp

TỔNG CỘNG

Số cuối năm

Số đầu năm

226.196

1.521.862

1.485.356

-

81.990

79.511

1.793.542

1.601.373

Số cuối năm

Số đầu năm

94.911.554

-

94.911.554

-

-

-

94.911.554

-

Trong đó:
Nợ ngắn hạn
Nợ dài hạn

Hợp đồng vay số
010.00
11452/HĐTD SCB-SGD. 09
ngày 27 tháng 7
năm 2009

Hợp đồng vay số
010.00 /HDTDSCB-SGD. 09
ngày 10 tháng 6
năm 2009

TỔNG CỘNG
15.311.554

94.911.554
Thanh toán Mua lại 47%
một lần vào
cổ phần
ngày 28
Đoàn
tháng 7 năm
Nguyên
2012

21 tháng sau
kể từ ngày giải
ngân đầu tiên
Xây dựng
dự án
Spring Life
Lãi suất thả nổi xác định
tại từng lần rút vốn
Quyền sử dụng
đất và nhà trên
đất dự án Spring
Life, với tổng diện
tích 29.593m2

-

Trích lập các quỹ khen thưởng,
phúc lợi
Phát sinh tăng do mua công ty con
Chi các quỹ

332.000.000

-

Trích lập các quỹ khen thưởng,
phúc lợi

337.873.400

-

-

337.873.400

337.873.400

-

-

-

-

-

5.268.000

332.605.400

242.954

-

-

242.954

242.954

(9.224)

72.002

-

-

-

-

180.176

121.477

-

-

121.477

121.477

(4.611)

36.000

-

-

-

-

90.088

94.211.715

(3.549.302)

45.790.649

51.970.368

51.970.368

23.057

-

(458.815)

(618.100)

21.549.587

-

31.474.639

764.449.546

(3.549.302)

45.790.649

722.208.199

722.208.199

9.222

108.002

(458.815)

(618.100)

21.549.587

14.632.900

686.985.403

Tổng cộng

Ngaøn VNÑ

Baùo caùo thöôøng nieân 2009

Số dư cuối năm

-

332.000.000
Lợi nhuận trong năm

Số dư đầu năm

Năm nay:

332.000.000

-

Chia cổ tức

Số dư cuối năm

-

9.364.900
Lợi nhuận trong năm

Phát hành cổ phần mới trong năm

322.635.100

98% vốn điều lệ
của Đoàn Nguyên

Số dư đầu năm

Lợi nhuận chưa
phân phối

Hình thức
đảm bảo

Năm trước:

Ngân hàng Thương mại Cổ phần
Sài Gòn – Sở Giao dịch TPHCM

Qũy dự phòng
tài chính

Caùc khoaû n vay ngaâ n haø n g daø i haïn

vốn cổ phần

Quỹ đầu tư
phát triển

16. VAY VAØ NÔÏ DAØI HAÏN (tieáp theo)

Vốn góp

Thặng dư

10,5%/ năm có thể
điều chỉnh
mỗi 6 tháng

Tình hình thay ñoåi nguoàn voán chuû sôû höõu

Lãi suất

17.1

79.600.000
Kỳ hạn
trả gốc Mục đích vay

VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU

Số dư
cuối năm

B03-DN/HN
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17. VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU (tieáp theo)

17. VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU (tieáp theo)

17.2 Chi tieát voá n ñaà u tö cuû a chuû sôû höõu

Ngaøn VNÑ

Số cuối năm
Cổ phiếu
thuờng

Tỷ lệ
sở hữu

Tổng số

Cổ phiếu
thuờng

Tỷ lệ
sở hữu

Công ty đầu tư VOF

16.600.000

16.600.000

5%

33.200.000

33.200.000

10%

Công ty bảo hiểm
nhân thọ Prudential Việt
Nam

16.600.000

16.600.000

5%

16.600.000

16.600.000

5%

Ngaøn VNÑ
Số đầu năm

Quỹ dự phòng tài chính

121.477

121.477

Quỹ đầu tư và phát triển

242.954

242.954

364.431

364.431

TỔNG CỘNG

17.6 Laõ i cô baû n treâ n coå phieá u
16.600.000

16.600.000

5%

16.600.000

16.600.000

5%

Vietnam Investment
Limited

13.400.000

13.400.000

4%

-

-

-

Vietnam Investment
Property Limited

13.400.000

13.400.000

4%

-

-

-

Bà Đoàn Thị Nguyên

82.933.910

82.933.910

25%

108.000.000

108.000.000

32%

Ông Lý Điền Sơn

86.400.000

86.400.000

26%

86.400.000

86.400.000

26%

Ông Lê Hoàng Sơn

16.161.270

16.161.270

5%

-

-

-

Ông Lê Phong Hào

15.206.050

15.206.050

5%

-

-

-

Ông Lý Văn Hùng

-

-

-

21.600.000

21.600.000

7%

Các cổ đông khác

54.698.770

54.698.770

16%

49.600.000

49.600.000

15%

332.000.000 332.000.000

100%

332.000.000

332.000.000

100%

TỔNG CỘNG

B03-DN/HN

Số cuối năm

Số đầu năm

Tổng số

PCA International Funds
SPA thay mặt Vietnam
Segregated Portfolio Fund

17.5 Quyõ khaù c thuoä c voá n chuû sôû höõ u
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17.3 Caùc giao dòch veà voán vôùi caùc chuû sôû höõu vaø phaân phoái coå töùc, lôïi nhuaän
Năm nay

Ngaøn VNÑ

Vốn góp tăng trong năm
Số dư cuối năm
Cổ tức, lợi nhuận LPĐ đã chia

17.4 Coå phieáu - coå phieá u phoå thoâ ng

Lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của
công ty mẹ (Ngàn VNĐ)

45.790.649

21.549.587

Số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân

33.200.000

33.060.044

1,38

0,65

Lãi cơ bản trên cổ phiếu
(Mệnh giá: 10.000 VND/cổ phiếu)

18. DOANH THU
18.1 Doanh thu baù n haø n g vaø cung caá p dòch vuï

Ngaøn VNÑ
Năm nay

Năm trước

145.937.533

40.120.929

-

1.515.121

Hàng bán bị trả lại

(23.273.431)

(6.558.376)

Doanh thu thuần

122.664.102

35.077.674

Doanh thu thuần bất động sản

122.664.102

33.562.553

Doanh thu hợp đồng xây dựng

-

1.515.121

Trong đó

332.000.000

322.635.100

-

9.364.900

332.000.000

332.000.000

Doanh thu hợp đồng xây dựng

-

(618.100)

Các khoản giảm trừ doanh thu

Ngaøn VNÑ

33.200.000

Số lượng cổ phiếu đã phát hành và được góp vốn đầy đủ
Cổ phiếu phổ thông

Năm trước

Tổng doanh thu

Số cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu được phép phát hành

Năm nay

Năm trước

Vốn đầu tư đã góp của chủ sở hữu
Vốn góp đầu năm

Ngaøn VNÑ

33.200.000

Số lượng cổ phiếu chưa phát hành

-

Cổ phiếu phổ thông

-

Doanh thu bất động sản

Trong đó:
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18.

21.

DOANH THU (tieáp theo)

18.2 Doanh thu hoaï t ñoä n g taø i chính

Lãi tiền gửi
Lợi nhuận từ thanh lý khoản đầu tư
TỔNG CỘNG

19.

Giá vốn công trình xây dựng
TỔNG CỘNG

20.

Năm nay

Năm trước

4.923.437

26.589.241

-

20.025.000

4.923.437

46.614.241

Năm nay

Năm trước

45.069.734

28.648.400

-

1.108.001

45.069.734

29.756.401

Ngaøn VNÑ
Năm nay

Năm trước

Phân bổ lợi thế thương mại

7.111.878

3.907.453

Lãi tiền vay

3.741.478

18.000

122.745

4.178

10.976.101

3.929.631

Chi phí tài chính khác
TỔNG CỘNG

891.467

1.335.989

Thu tiền phạt do thanh lý hợp đồng

401.128

119.923

Thu phí chuyển nhượng

365.153

-

74.236

-

Thu từ khoản thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư

-

400.000

Thu thanh lý tài sản

-

299.607

Thu thanh lý công cụ dụng cụ

-

88.576

Thu nhập khác

50.950

427.883

Chi phí khác

(975)

(843.612)

Giá trị còn lại của tài sản thanh lý

-

(366.268)

Tiền lãi chậm trả

-

(360.976)

Giá trị còn lại của tài sản thanh lý

-

(114.060)

(975)

(2.308)

890.492

492.377

Thu tiền thuê nhà

Chi phí khác
giá trỊ thuẦn

22.

CHI PHÍ TAØI CHÍNH

Ngaøn VNÑ
Năm trước

Thu nhập khác

Ngaøn VNÑ

B03-DN/HN

Năm nay

Ngaøn VNÑ

GIAÙ VOÁN HAØNG BAÙN VAØ DÒCH VUÏ CUNG CAÁP

Giá vốn bất động sản

THU NHAÄP VAØ CHI PHÍ KHAÙC
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THUEÁ THU NHAÄP DOANH NGHIEÄP
Thueá suaát thueá thu nhaäp doanh nghieäp (“thueá TNDN”) aùp duïng cho Nhoùm Coâng ty laø 25% lôïi nhuaän chòu thueá.
Theo Thoâng tö soá 03/2009/TT-BTC ngaøy 13 thaùng 1 naêm 2009 cuûa Boä Taøi chính höôùng daãn thöïc hieän
giaûm, gia haïn noäp thueá TNDN, Nhoùm Coâng ty ñöôïc giaûm 30% thueá TNDN phaûi noäp cuûa naêm 2009.
Caùc baùo caùo thueá cuûa Nhoùm Coâng ty seõ chòu söï kieåm tra cuûa cô quan thueá. Do vieäc aùp duïng luaät vaø caùc
qui ñònh veà thueá coù theå ñöôïc giaûi thích theo nhieàu caùch khaùc nhau, soá thueá ñöôïc trình baøy treân caùc baùo
caùo taøi chính coù theå seõ bò thay ñoåi theo quyeát ñònh cuoái cuøng cuûa cô quan thueá.

22.1 Chi phí thueá TNDN hieä n haø n h
Chi phí thuế TNDN năm hiện hành
Giảm 30% thuế TNDN năm 2009
Thuế TNDN trích thừa do phần lợi nhuận chịu thuế trước khi sở hữu
Điều chỉnh thuế TNDN trích thiếu (thừa) năm trước
TỔNG CỘNG

Ngaøn VNÑ
Năm nay

Năm trước

189.638

8.733.936

(56.891)

(191.084)

-

(4.354)

408.901

(237.624)

541.648

8.300.874
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22.

THUEÁ THU NHAÄP DOANH NGHIEÄP ( tieáp theo )

Thueá TNDN hieän haønh phaûi traû ñöôïc xaùc ñònh döïa treân thu nhaäp chòu thueá cuûa naêm hieän taïi. Thu nhaäp chòu
thueá cuûa Nhoùm Coâng ty khaùc vôùi thu nhaäp ñöôïc baùo caùo trong Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh
vì thu nhaäp chòu thueá khoâng bao goàm caùc khoaûn muïc thu nhaäp chòu thueá hay chi phí ñöôïc khaáu tröø cho
muïc ñích tính thueá trong caùc naêm khaùc vaø cuõng khoâng bao goàm caùc khoaûn muïc khoâng phaûi chòu thueá hay
khoâng ñöôïc khaáu tröø cho muïc ñích tính thueá. Thueá TNDN hieän haønh phaûi traû cuûa Nhoùm Coâng ty ñöôïc tính
theo thueá suaát ñaõ ban haønh ñeán ngaøy keát thuùc kyø keá toaùn naêm.
Döôùi ñaây laø ñoái chieáu giöõa chi phí TNDN cuûa Nhoùm Coâng ty vaø keát quaû laõi theo baùo caùo trong Baùo caùo
keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh nhaân vôùi thueá suaát thueá TNDN aùp duïng cho Nhoùm Coâng ty:
Ngaøn VNÑ
Năm nay

Năm trước

61.273.685

30.684.678

-

(318.690)

Phí dịch vụ

188.176

(105.956)

Dự phòng trợ cấp mất việc làm

(26.431)

439.161

Chi phí không được khấu trừ

414.582

4.906.848

-

2.108.319

14.949.170

-

(75.385.929)

(4.914.153)

Phân chia (lợi nhuận) lỗ trong công ty liên kết

(5.558.139)

-

Lợi nhuận chưa thực hiện

(2.208.439)

647.625

7.111.878

4.740.787

-

(457.444)

Lương tháng 13

Dự phòng cho khoản lỗ trong công ty liên kết
Lỗ chưa sử dụng của các công ty con
Lợi nhuận bán bất động sản chưa chịu thuế

Phân bổ lợi thế thương mại vào chi phí
Chi phí phải trả
Lợi nhuận điều chỉnh trước thuế chưa cấn trừ lỗ
năm trước và thuế

758.553

37.731.175

-

(6.538.546)

Thu nhập chịu thuế ước tính năm hiện hành

758.553

31.192.629

Thuế TNDN phải trả ước tính năm hiện hành

189.638

8.733.936

Thuế TNDN phải trả đầu năm

1.521.862

909.480

(56.891)

(191.084)

-

(4.354)

408.901

(237.624)

(3.735.963)

(7.688.492)

(1.672.453)

1.521.862

Lỗ năm trước chuyển sang

Giảm 30% thuế TNDN
Thuế TNDN phải trích thừa cho phần lợi nhuận chịu thuế trước khi mua
công ty con
Điều chỉnh thuế TNDN trích thiếu (thừa) năm trước
Thuế TNDN đã trả trong năm
Thuế TNDN (phải thu) phải trả cuối năm

B03-DN/HN

THUEÁ THU NHAÄP DOANH NGHIEÄP ( tieáp theo )

22.3 Thueá TNDN hoaõ n laï i

22.2 Thueá TNDN hieä n haø n h

Lợi nhuận thuần trước thuế
Các điều chỉnh tăng (giảm) lợi nhuận theo
kế toán
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Nhoùm Coâng ty ñaõ ghi nhaän moät soá khoaûn thueá TNDN hoaõn laïi phaûi traû vaø taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi
vôùi caùc bieán ñoäng trong naêm baùo caùo vaø naêm tröôùc nhö sau:
Ngaøn VNÑ
Bản cân đối kế toán

Báo cáo hoạt động kinh doanh

Số cuối năm

Số đầu năm

Năm nay

Năm trước

283.997

836.106

(552.109)

81.002

-

-

-

(50.804)

4.000

(1.725)

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
Lợi nhuận chưa
thực hiện
Thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ
mua các công ty con
Dự phòng trợ cấp
mất việc làm

10.875

Lỗ tính thuế

38.709

-

38.709

-

Chi phí phải trả khác

17.941

41.949

(24.008)

(100.396)

351.522

884.930
(533.408)

(71.923)

6.875

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
Lương tháng 13

-

-

-

(89.233)

Phí dịch vụ

120.555

60.778

59.777

(51.222)

Dự phòng trợ cấp
mất việc làm

121.236

129.969

(8.733)

3.085.742

-

3.085.742

(319.487)

(35.903.949)

(17.466.368)

(18.437.581)

720.001

(32.576.416)

(17.275.621)
(15.300.795)

371.408

(15.834.203)

299.485

Lỗ tính thuế
Lợi nhuận bán bất động sản chưa
chịu thuế

(Chi phí) thu nhập thuế thu nhập
hoãn lại tính vào kết quả kinh
doanh

111.349
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23.

24.

NGHIEÄP VUÏ VÔÙI CAÙC BEÂN LIEÂN QUAN

CAÙC CAM KEÁT

Nhoùm Coâng ty thueâ vaên phoøng theo hôïp ñoàng thueâ hoaït ñoäng. Khoaûn phaûi traû toái thieåu trong töông lai taïi
ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009 nhö sau:

Ngaøn VNÑ
Mối quan hệ

Nội dung nghiệp vụ

Giá trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh
doanh Bất động sản Khu Đông

Công ty liên kết

Góp vốn

56.000.000

Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh
Địa ốc Trí Kiệt

Công ty liên kết

Tạm ứng

15.000.000

Hoàn trả

15.000.000

Chuyển nhượng vốn

56.400.000

Trả hàng

9.469.553

Tạm ứng

35.400.000

Hoàn nhập tạm ứng

66.500.000

Bà Phan Thị Hà

Ngaøn VNÑ
Năm nay

Năm trước

Dưới 1 năm

2.814.385

179.854

Từ 1 đến 5 năm

4.417.525

306.639

7.231.910

486.493

TỔNG CỘNG

Cổ đông

B03-DN/HN

Caùc cam keát lieân quan ñeán chi phí hoaït ñoäng

Nhöõng giao dòch troïng yeáu cuûa Nhoùm Coâng ty vôùi caùc beân lieân quan trong naêm bao goàm:

Bên liên quan
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Bùi Thị Hồng Ánh

Cổ đông

Doanh thu bán đất nền

1,920,000

Lê Hoàng Sơn

Cổ đông

Doanh thu bán đất nền

2,000,000

Lê Thị Hoàng Yến

Cổ đông

Doanh thu bán đất nền

2,560,000

Trần Huệ Mẫn

Cổ đông

Doanh thu bán đất nền

3,200,000

Caùc cam keát lieân quan ñeán caùc chi phí ñaàu tö lôùn
Taïi thôøi ñieåm 31 thaùng 12 naêm 2009, Nhoùm Coâng ty coù khoaûn cam keát 2.719.400 ngaøn ñoàng Vieät Nam
chuû yeáu lieân quan ñeán cô sôû haï taàng cho caùc coâng trình xaây döïng dôû dang.

25.

CAÙC SÖÏ KIEÄN PHAÙT SINH SAU NGAØY KEÁT THUÙC KYØ KEÁ TOAÙN NAÊM
Khoâng coù söï kieän troïng yeáu naøo phaùt sinh sau ngaøy keát thuùc kyø keá toaùn naêm yeâu caàu phaûi ñöôïc ñieàu
chænh hay trình baøy trong caùc baùo caùo taøi chính hôïp nhaát.

26.

SOÁ LIEÄU SO SAÙNH
Moät vaøi soá lieäu treân baùo caùo taøi chính hôïp nhaát ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2008 vaø cho naêm taøi chính keát
thuùc cuøng ngaøy ñaõ ñöôïc phaân loaïi laïi cho phuø hôïp vôùi hình thöùc trình baøy cuûa naêm hieän haønh.

Ngoâ Thò Mai Chi
Keá toaùn tröôûng
Ngaøy 08 Thaùng 03 Naêm 2010

Lyù Ñieàn Sôn
Toång giaùm ñoác
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Caùc söï kieän cuûa Coâng Ty
Ñöùng tröôùc nhöõng thaùch thöùc töø söï aûnh höôûng cuûa cuoäc khuûng hoaûng kinh teá naêm 2008, taäp theå Khang Ñieàn vaãn
khoâng ngöõng noã löïc ñeå xaây döïng neàn taûng vöõng maïnh cho coâng ty, laøm böôùc ñeäm cho nhöõng böôùc ngoaët lôùn ñaùng
nhôù vaøo giai ñoaïn ñaàu naêm 2010 vôùi taát caû nhieät huyeát vaø söï quyeát taâm.

Beân caïnh ñoù, Coâng ty cuõng toå chöùc moät soá hoaït ñoäng nhaèm taïo söï gaén keát caùc thaønh vieân trong Coâng ty ñoàng
thôøi cuøng chia seû vaø taïo ra söùc maïnh ñoaøn keát vôùi quan nieäm “ Nhaân vieân laø nhaân toá chính ñoùng goùp cho söï phaùt
trieån thònh vöôïng vaø beàn vöõng cuûa Coâng ty ”.

Ngaøy 26 thaùng 1 naêm 2010, Khang Ñieàn ñaõ toå chöùc buoåi
“Toïa ñaøm giôùi thieäu Cô hoäi ñaàu tö” taïi khaùch saïn Legend
nhaèm cung caáp nhöõng thoâng tin ñaày ñuû, chính xaùc vaø tieàm
naêng phaùt trieån cuûa coâng ty ñeán nhaø ñaàu tö tröôùc söï kieän
Khang Ñieàn tham gia vaøo thò tröôøng chöùng khoaùn taïi sôû
giao dòch Hose.

Ñeâm chöông trình “Theâm nhieät huyeát, vöõng thaønh coâng”
ñöôïc toå chöùc cho caùn boä coâng nhaân vieân Coâng ty vaø gia
ñình taïi Resort Padanus Phan Thieát thaùng 12 naêm 2009.

Ngaøy 01 thaùng 02 naêm 2010, ñaùnh daáu söï kieän coå phieáu
Coâng ty Khang Ñieàn chính thöùc ñöôïc nieâm yeát treân Sôû giao
dòch chöùng khoaùn TP.HCM, môû theâm löïa choïn vaø cô hoäi
cho caùc nhaø ñaàu tö. Söï kieän naøy laø keát quaû cuûa söï coá gaéng
khoâng ngöøng cuûa taäp theå Khang Ñieàn, höôùng ñeán muïc tieâu
ñöa thöông hieäu Khang Ñieàn trôû thaønh Coâng ty Baát ñoäng
saûn uy tín haøng ñaàu taïi Vieät Nam

Ñeâm tieäc taát nieân nhieàu nieàm vui vaø söï gaén keát taïi Khu Du
lòch Bình Quôùi thaùng 2 naêm 2010.

Ngaøy 23 thaùng 03 naêm 2010, Leã Khôûi coâng vaø Khai tröông
caên hoä maãu döï aùn cao taàng Spring Life cuûa Coâng Ty ñöôïc
dieãn ra taïi Phöôøng Bình Tröng Ñoâng, Quaän 2 vôùi söï tham
döï cuûa OÂng Huyønh Thaønh Laäp - Phoù Chuû tòch Hoäi ñoàng
Nhaân daân TP.HCM cuøng hôn 200 khaùch môøi laø caùc ñoái
taùc, caùc ngaân haøng vaø khaùch haøng tieàm naêng.

