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THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Tháng 11/2003 thương hiệu Đất Xanh chính thức có mặt trên thị trường bất động sản Việt Nam. Trải
qua một thập kỷ hình thành và phát triển, Đất Xanh luôn vững vàng với mục tiêu mang lại cho khách
hàng những sản phẩm bất động sản tốt nhất bằng dịch vụ chuyên nghiệp nhất.
Với tiềm lực mạnh về tài chính, vững vàng về kinh nghiệm, cùng đội ngũ cán bộ nhân viên được đào
tạo chuyên nghiệp, nhiệt tình, năng động, sáng tạo và làm việc hiệu quả, Đất Xanh nỗ lực không
ngừng trong mọi hoàn cảnh để khẳng định và nâng cao vị thế của mình trên thị trường bất động sản
Việt Nam, giữ vững niềm tin trong tâm trí khách hàng và đối tác.
Tự tin với sức mạnh của ba mũi nhọn là Đầu tư – Xây dựng – Dịch vụ, Đất Xanh đã và đang khẳng
định vị thế là Nhà cung cấp giải pháp bất động sản toàn diện nhằm tạo lập cuộc sống ưu việt cho
khách hàng. Với chiến lược đa ngành nghề, đa sở hữu và đa quốc gia, Đất Xanh chủ trương liên
doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức Tài chính, Ngân hàng, Công nghệ, Nhân lực...nhằm tối ưu
hóa lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
Đất Xanh là một trong những doanh nghiệp có được nét văn hóa riêng, tạo được môi trường lý tưởng
cho mọi người phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, đồng thời đề cao mục tiêu phát triển
doanh nghiệp gắn với sự phát triển xã hội, luôn có những hành động thiết thực chung tay vì một
cộng đồng bền vững và nhân ái.
Với thế và lực sẵn có cùng sự quyết tâm không ngừng, chúng tôi tin rằng Đất Xanh có đủ cơ sở để
đạt được những mục tiêu chiến lược đã đề ra. Đất Xanh sẽ trở thành một trong những tập đoàn kinh
tế hàng đầu Việt Nam và vươn ra thế giới trong một tương lai gần nhất.
I.

THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303104343, đăng ký lần đầu ngày 23/11/2007,
đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 27/02/2014
- Vốn điều lệ tính đến thời điểm hiện tại: 750.000.000.000 đồng (Bảy trăm năm mươi tỷ đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:
- Địa chỉ: 27 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
- Số điện thoại: (08) 6252 5252
- Số fax: (08) 6285 3896
- Website: www.datxanh.com.vn
- Mã cổ phiếu: DXG
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2. Quá trình hình thành và phát triển
 Quá trình hình thành và phát triển:
Năm 2003
-

Thành lập Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh với vốn điều lệ ban đầu là
0,8 tỷ đồng và 10 nhân viên. Khi mới hoạt động, Đất Xanh chuyên về môi giới các dự án bất
động sản.

Năm 2004
-

Tháng 3/2004, Thành lập Chi nhánh Đất Xanh đầu tiên tại Quận 7.

-

Lần đầu tiên Đất Xanh khai sinh khái niệm “Siêu thị chung cư”.

Năm 2005
-

Phát triển mô hình siêu thị căn hộ chung cư đầu tiên tại Việt Nam.

Năm 2006
-

Tháng 1/2006, thành lập Chi nhánh Đất Xanh Mỹ Phước, Bình Dương.

-

Giới thiệu phương thức bán hàng mới “Phương thức bán hàng tập trung” và được thị trường
áp dụng cho đến ngày nay.

-

Tiên phong trong vấn đề minh bạch hóa thông tin sản phẩm bất động sản, các dự án do Đất
Xanh phân phối gây được tiếng vang lớn trên thị trường.

-

Với chiến lược đột phá, Đất Xanh dần chiếm lĩnh toàn bộ thị trường bất động sản Bình
Dương.

Năm 2007
-

Tháng 11/2007, chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh.

-

Tháng 3/2007, thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Đất Xanh. Đất Xanh chính thức mở rộng
hoạt động sang lĩnh vực đầu tư với hàng loạt dự án qui mô lớn có diện tích hàng trăm hecta
với số vốn đầu tư lên đến hàng ngàn tỷ đồng do Đất Xanh làm chủ và hợp tác đầu tư như
Khu đô thị Dịch vụ - Du lịch - Sinh thái Giang Điền, Khu đô thị Thung Lũng Xanh, The
Morning Star Plaza… được khách hàng đón nhận nồng nhiệt bởi uy tín và chất lượng của sản
phẩm.

-

Tháng 5/2007, thành lập Chi nhánh Đất Xanh Bình Dương. Phân phối độc quyền các dự án
lớn tại Bình Dương như Ruby Land, Western Land, Fortuna…

Năm 2008
-

Tháng 1/2008, thành lập Chi nhánh Mỹ Phước 3, Bình Dương.

-

Tháng 7/2008, khởi công dự án Sunview Apartment tại Quận Thủ Đức.

-

Tháng 12/2008, thành lập Chi nhánh Biên Hòa, Đồng Nai. Phát triển thị trường BĐS Đồng
Nai và Bà Rịa Vũng Tàu.
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-

Mua lại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đất Xanh.

Năm 2009
-

Tháng 1/2009, thành lập Chi nhánh Mỹ Phước 4, Bình Dương.

-

Tháng 2/2009, thành lập Chi nhánh Nhơn Trạch, Đồng Nai.

-

Tháng 8/2009, mua lại Công ty TNHH XD – TM - DV Hà Thuận Hùng.

-

Tháng 9/2009, thành lập Công ty Cổ phần ĐT & PT Đất Xanh Tây Bắc.

-

Tháng 10/2009, thành lập Công ty Cổ phần DV & XD Địa ốc Đất Xanh Tây Nam.

-

Tháng 12/2009, khởi công dự án Phú Gia Hưng Apartment tại Quận Gò Vấp.

-

Ngày 22/12/2009, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh với
mã DXG chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM đưa Đất Xanh trở
thành công ty đại chúng.

Năm 2010
-

Tháng 1/2010, thành lập Công ty Cổ phần Đất Xanh Đông Á.

-

Tháng 1/2010, thành lập công ty Cổ phần Đất Xanh Hoàn Cầu.

-

Tháng 4/2010, thành lập công ty Cổ phần Đất Xanh Đồng Nai.

-

Tháng 4/2010, hoàn thiện và bàn giao căn hộ Sunview Apartment 1 – 2 cho khách hàng sớm
hơn dự kiến, mang lại lòng tin cho khách hàng khi đến với Đất Xanh.

-

Tháng 7/2010, thành lập Công ty Cổ phần Đất Xanh Bình Dương.

-

Tháng 7/2010, thành lập Công ty Cổ Phần Đất Xanh Miền Bắc.

-

Tháng 7/2010, chính thức mở bán dự án Phú Gia Hưng Apartment trên toàn hệ thống.

-

Tháng 11/2010, thành lập Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền.

-

Tháng 11/2010, Đất Xanh khởi công xây dựng Khu đô thị Thương mại - Dịch vụ - Du lịch
Suối Son (The Viva City) với quy mô 117 ha tại Đồng Nai

-

Nghiên cứu và thâm nhập thị trường Long An, Bình Thuận.

-

Mở rộng hoạt động kinh doanh sang các lĩnh vực Xây dựng, Tài chính.

-

Triển khai kế hoạch đầu tư mạnh mẽ để phát triển toàn diện về nguồn nhân lực, cơ sở vật
chất, tài chính...

-

Tiên phong ứng dụng công nghệ trong quản lý, kinh doanh bất động sản. Mọi hoạt động của
công ty đều được tin học hóa bằng các phần mềm hiện đại cho phép tối ưu hoá quy trình hoạt
động doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi trong giao dịch, tiết kiệm
thời gian và chi phí cho khách hàng.

-

Trở thành công ty bất động sản có hệ thống phân phối mạnh nhất Việt Nam với gần 20 chi
nhánh, công ty thành viên, công ty liên kết, công ty liên doanh hoạt động trên khắp cả nước.
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Năm 2011
-

Tháng 3/2011, thành lập Tổng Công ty Kinh doanh Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh.

-

Tháng 4/2011, thành lập Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung.

-

Tháng 5/2011, thành lập Tổng Công ty Xây dựng Đất Xanh.

-

Tháng 5/2011, thành lập Tổng Công ty Đầu tư Đất Xanh.

-

Tháng 6/2011, triển khai phân phối độc quyền dự án Five Star – Long An.

-

Tháng 11/2011, thành lập Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Tây.

-

Tái cơ cấu Đất Xanh lên mô hình Tập đoàn Đất Xanh (Dat Xanh Group - DXG).

-

Tiếp tục phát huy thế mạnh trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, triển khai đầu tư hàng loạt
các dự án ở những vị trí chiến lược trên toàn quốc (Arisen Thủ Đức, Bình Dương Riverside,
Khu đô thị Paradise, Biên Hòa Tower...), mở rộng phạm vi địa bàn, hình thức đầu tư, liên kết
với các đối tác, cung cấp những sản phẩm bất động sản đa dạng có chất lượng cao, cùng
những tiện ích hiện đại... nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu an cư và đầu tư của khách hàng.

-

Hoạt động đầu tư dần đóng vai trò chủ lực trong chiến lược kinh doanh của Đất Xanh.

-

Mở rộng phân phối bất động sản tại Úc.

Năm 2012
-

Tháng 2/2012, thành lập Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Long Kim Phát.

-

Tháng 2/2012, khởi công xây dựng dự án Gold Hill với quy mô 26,5ha tại Đồng Nai.

-

Tháng 3/2012, chính thức mở bán dự án Gold Hill, được khách hàng tin tưởng và đón nhận.

-

Tháng 10/2012, Đất Xanh đã thực hiện bàn giao căn hộ Phú Gia Hưng Apartment trong khi
thị trường đang gặp khó khăn và hàng loạt dự án bị ngưng trệ.

-

Mua lại Công ty Lý Khoa Nguyên, tiếp nhận các dự án đang ngưng trệ và quỹ đất để phát
triển các dự án mới tại các quận trung tâm Tp. HCM.

-

Thâm nhập, mở rộng thị trường tỉnh Quảng Ninh, Thành phố Hải Phòng, Huyện Phú Quốc
(tỉnh Kiên Giang), tỉnh Khánh Hòa.

-

Tiên phong xây dựng mạng lưới công ty liên kết trong kinh doanh bất động sản, phát triển
mô hình cộng tác viên trực tuyến.

-

Mở rộng mối quan hệ hợp tác với các tổ chức tài chính, ngân hàng, các tập đoàn lớn… nhằm
hợp lực cùng phát triển, tạo thế mạnh cạnh tranh trên thị trường.

-

Phát triển quy trình khép kín “Đầu tư – Xây dựng – Dịch vụ”. Đây chính là lợi thế cạnh tranh
và nền tảng vững chắc cho sự phát triển vượt bậc của Đất Xanh về sau.

Năm 2013
-

Tháng 3/2013, thành lập Công ty Quản lý Nhà Việt Nam.
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-

Tháng 8/2013, khởi công khu dân cư phức hợp thương mại Sunview Town tại Quận Thủ
Đức.

-

Tháng 9/2013, ra mắt trang thương mại điện tử bất động sản (123muanha.vn) đầu tiên tại
Việt Nam.

-

Tháng 10/2013, mở bán chính thức dự án Sunview Town.

-

Tháng 12/2013, đổi tên Công ty Cổ phần Đất Xanh Hoàn Cầu thành Công ty Cổ phần Đầu tư
và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam.

-

Tháng 12/2013, đổi tên Công ty Cổ phần Đất Xanh Đồng Nai thành Công ty Cổ phần Dịch
vụ và Đầu tư Đông Nam Bộ.

-

Thành lập liên minh G5 - Liên minh bất động sản mạnh nhất thị trường hiện nay tại phía Bắc.

-

Tái cấu trúc Tập đoàn theo mô hình quản trị hiệu quả với mục tiêu trở thành tập đoàn đa
ngành “Đầu tư – Xây dựng – Dịch vụ”, tăng trưởng đột phá và triển khai những dự án đô thị
lớn.

 Các giải thưởng đã đạt được:
Với những nỗ lực không ngừng trong quá trình vươn tới một tập đoàn hùng mạnh nhằm đáp ứng
tốt nhất nhu cầu của thị trường cũng như những đóng góp thiết thực của công ty cho xã hội, Đất
Xanh đã được cộng đồng ghi nhận và trao tặng những danh hiệu:
-

Bằng khen Thủ tướng chính phủ vì “Đã có thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh
và tham gia công tác từ thiện xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và
bảo vệ Tổ Quốc”.

Năm 2013
-

“Giải Sao vàng đất Việt – 2013” của Hội doanh nhân trẻ Việt Nam.

-

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 2013

-

Bằng khen của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam 2013

Năm 2012
-

“Giải thưởng Thương hiệu uy tín chất lượng 2012” - Mạng doanh nghiệp Việt Nam

-

Doanh nhân trẻ xuất sắc TP.HCM 2012

-

Doanh nhân trẻ tài năng của giải thưởng Top 100 Phong cách Doanh nhân 2012

Năm 2011
-

“Cúp vàng thương hiệu ngành xây dựng – Bất Động Sản” - 2011

-

“Giải Sao vàng đất Việt – 2011” của Hội doanh nhân trẻ Việt Nam

-

Giải thưởng Gian hàng đẹp, Quy mô, ấn tượng Vietbuild 2011

-

Danh hiệu Doanh nghiệp Sài Gòn tiêu biểu 2011 do UBND TP.HCM trao tặng.
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Năm 2010
-

“Cúp vàng thương hiệu ngành xây dựng – Bất Động Sản” - 2010

-

“Giải Sao vàng đất Việt – 2010” của Hội doanh nhân trẻ Việt Nam

-

Bằng khen của Chủ Tịch UBND TPHCM năm 2010
Năm 2009

-

“Giải bán hàng sàn giao dịch bất động sản tiêu biểu năm 2009” của Hiệp hội Bất động sản
Việt Nam.

-

“Giải vàng sàn giao dịch Bất động sản tiêu biểu năm 2009” của Hiệp hội Bất động sản Việt
Nam.

Năm 2008
-

“Giải thưởng Thương hiệu uy tín chất lượng 2008” - Mạng doanh nghiệp Việt Nam 2007

-

“Doanh nghiệp Việt Nam uy tín - Chất lượng 2007” - Mạng doanh nghiệp Việt Nam bình
chọn

-

“Cúp vàng thương hiệu ngành xây dựng – Bất Động Sản” - VietBuild 2007

-

“Cúp vàng Sản phẩm Thương hiệu Việt Hội nhập WTO 2007 Thương hiệu Địa ốc Đất Xanh”
- Thương hiệu Việt

-

“Cúp vàng thương hiệu ngành xây dựng – Bất Động Sản” - VietBuild 2007

 Thành viên các Hiệp hội:
-

Hiệp hội các nhà đầu tư Tài Chính Việt Nam

-

Hiệp hội Bất Động Sản Thành phố Hồ Chí Minh

-

Hiệp hội Bất Động Sản Việt Nam

-

Hiệp hội Doanh nghiệp Trẻ Thành Phố Hồ Chí Minh

-

Câu Lạc Bộ Địa ốc Thành Phố Hồ Chí Minh

-

Câu Lạc Bộ Doanh Nhân Sài Gòn

-

Câu Lạc Bộ Doanh Nhân 2030

-

Câu lạc bộ FAST 500 (Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam)

-

Hội viên hội doanh nhân Nghệ Tĩnh

-

Hội viên Phòng thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

-

Thành viên chính thức của Mạng Doanh Nghiệp Việt Nam
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3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
 Ngành nghề kinh doanh:
-

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi
tiết: kinh doanh nhà, dịch vụ nhà đất. Cho thuê nhà ở, xưởng, văn phòng;

-

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: môi giới bất
động sản. Tư vấn bất động sản (trừ các dịch vụ mang tính chất pháp lý). Dịch vụ sàn giao
dịch bất động sản;

-

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng dân dụng, công nghiệp. Xây
dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;

-

Hoàn thiện công trình xây dựng. Chi tiết: sửa chữa nhà. Hoàn thiện công trình xây dựng…

 Địa bàn kinh doanh: Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội, Thành phố Đà Nẵng, tỉnh
Bình Dương, tỉnh Đồng Nai, huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang),…
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
 Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý
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 Cơ cấu quản lý

 Thông tin Ban lãnh đạo Công ty:

(2)

(1)

(3)
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(1) Ông LƯƠNG TRÍ THÌN - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn
Đất Xanh
Ông Lương Trí Thìn hiện đang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng
Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh. Với hơn 20 năm kinh
nghiệm quản trị cùng những quyết định táo bạo, tầm nhìn xa và nắm bắt cơ hội kinh doanh,
Ông đã xây dựng nên thương hiệu Đất Xanh trở thành một thương hiệu bất động sản uy tín
và lớn mạnh như ngày nay. Ông Lương Trí Thìn được đánh giá là chuyên gia kỳ cựu và rất
am hiểu thị trường tài chính và bất động sản. Năm 2003, Ông sáng lập nên Công ty TNHH
Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh, tiền thân của Tập đoàn Đất Xanh hiện nay.
Suốt một thập kỷ qua, Ông là người chịu trách nhiệm về định hướng tầm nhìn, quản trị chiến
lược cũng như trực tiếp chỉ đạo, điều hành để đưa Tập đoàn Đất Xanh lần lượt vượt qua
những sóng gió của thị trường và gặt hái nhiều thành công.
Không chỉ là một nhà quản trị giỏi, có tầm nhìn mà ông còn là một biểu tượng của niềm đam
mê công việc, khát vọng, hoài bão và ý chí quyết tâm dám nghĩ, dám làm.
Tin rằng, với sự lãnh đạo của Ông Lương Trí Thìn cùng các tiềm lực sẵn có, Đất Xanh sẽ còn
phát triển hơn nữa trong thời gian tới.
(2) Ông NGUYỄN KHÁNH HƯNG - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn
Đất Xanh
Ông Nguyễn Khánh Hưng có kinh nghiệm trên 15 năm và rất am hiểu thị trường bất động
sản. Gắn bó với Đất Xanh từ những ngày đầu thành lập cùng với sự nhạy bén và am hiểu sâu
sắc về thị trường của mình, Ông là người có những đóng góp quan trọng trong việc nghiên
cứu, xây dựng và hoàn thiện các chiến lược phát triển Đất Xanh.
Với thời gian gắn bó lâu dài cùng Đất Xanh, Ông Nguyễn Khánh Hưng là một trong những
thành viên ban điều hành có nhiều kiến thức và kinh nghiệm về thị trường, sản phẩm, cùng
mối quan hệ thân thiết với các đối tác, nhà đầu tư và đặc biệt là khả năng nắm bắt, thấu hiểu
tâm lý khách hàng.
Với tất cả những lợi thế đó cùng tầm nhìn chiến lược, Ông Nguyễn Khánh Hưng là người
đang góp phần phát triển mũi nhọn đầu tư của Đất Xanh. Các dự án và sản phẩm Đất Xanh
đầu tư đều mang lại hiệu quả lớn, góp phần nâng cao hơn nữa vị thế Đất Xanh.
(3) Ông LÊ VĂN NHƯ HẢI - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đất Xanh
Ông Lê Văn Như Hải hiện tại là Phó Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt
động kinh doanh, tiếp thị, dịch vụ khách hàng và phát triển kinh doanh của Tập đoàn.
Ông từng là thủ khoa chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh Doanh (Masstricht Hà Lan khóa
VI), có trên 15 năm kinh nghiệm thực tế trong các lĩnh vực kinh doanh, tiếp thị trong các
công ty đa quốc gia thuộc nhiều ngành nghề khác nhau. Ông từng nắm giữ các vị trí quản lý
kinh doanh - tiếp thị cấp cao tại các tập đoàn, công ty đa quốc gia như Kingsmen, Chevalier,
SK Telecom (S-Fone), Nepien Telecom and Vimpelcom (Beeline).
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Ông Lê Văn Như Hải là người có những ý kiến đóng góp quan trọng cho Đất Xanh trong
việc phát triển thương hiệu theo hướng chuyên nghiệp và có sức cạnh tranh trên thị trường
quốc tế. Ngoài ra, Ông cũng đề ra những ý tưởng cho hoạt động kinh doanh tiếp thị sản phẩm
và phục vụ tốt nhất cho khách hàng của Đất Xanh.
 Các công ty con, công ty liên kết:
Stt

Tên công ty

Địa chỉ

Lĩnh vực
SXKD

Giá trị vốn góp

Tỷ lệ sở
hữu của
DXG

1

Công ty Cổ phần
Xây dựng Địa ốc
Long Kim Phát

11, lô C1, KP1,
QL51, P. Long Bình
Tân, Biên Hòa,
Đồng Nai

Bất động
sản

53.839.000.000

100%

2

Công ty TNHH XD
TM DV Hà Thuận
Hùng

27 Đinh Bộ Lĩnh,
P.24, Bình Thạnh,
TP.HCM

Bất động
sản

125.740.000.000

99,79%

3

Công ty Cổ phần
Đầu tư và phát triển
TP.HCM

27 Đinh Bộ Lĩnh,
P.24, Bình Thạnh,
TP.HCM

Bất động
sản

76.521.294.000

99%

4

Công ty Cổ phần
Xây dựng Đất Xanh

27 Đinh Bộ Lĩnh,
P24, Bình Thạnh,
TP.HCM

Xây dựng

16.914.675.000

82%

5

Công ty Cổ phần
Địa ốc Đồng bằng
Sông Cửu Long

Số 1 Cây Keo, P.
Tam Phú, Q.Thủ
Đức, TP.HCM

Bất động
sản

2.700.000.000

75%

6

Công ty Cổ phần
Địa ốc Đất Xanh
Bình Dương

Lô K1, Ô 17-18
đường NE8, xã Thới
Hòa, Huyện Bến
Cát, tỉnh Bình
Dương

Bất động
sản

8.973.350.000

57%

7

Công ty Cổ phần
Đất Xanh Miền
Trung

422 Đường 2-9, P.
Hòa Cường Bắc,
Hải Châu, Đà Nẵng

Bất động
sản

3.300.000.000

55%

8

Công ty Cổ phần
Đất Xanh Đồng Nai

11, lô C1, KP1,
Bất động
QL51, P. Long Bình
sản
Tân, Biên Hòa, ĐNai

3.060.000.000

51%

11

Giá trị vốn góp

Tỷ lệ sở
hữu của
DXG

Bất động
sản

4.509.100.000

51%

Công ty Cổ phần
114 Nguyễn Cửu
Đầu tư và Dịch vụ
Vân, P.17, Bình
Đất Xanh Miền Nam Thạnh, TP.HCM
(*)

Bất động
sản

3.060.000.000

51%

11

Công ty Cổ phần
Địa ốc Long Điền

Số 104/4, ấp Hòa
Bình, xã Giang
Điền, huyện Trảng
Bom, tỉnh Đồng Nai

Bất động
sản

111.716.210.000

49%

12

Công ty Cổ phần
Đầu tư và Phát triển
Đất Xanh Tây Bắc

70 Trường Chinh, P.
Tân Hưng Thuận,
Q.12, TP.HCM

Bất động
sản

2.160.000.000

36%

13

Công ty Cổ phần
Đất Xanh Đông Á

30 Trần Não, P.An
Phú, Q.12, TP.HCM

Bất động
sản

1.176.460.000

36%

Stt

Tên công ty

9

Công ty Cổ phần
Dịch vụ và Địa ốc
Đất Xanh Miền Bắc

10

Địa chỉ
Tầng 18, Center
Building, Số 1
Nguyễn Huy
Tưởng, P.Thanh
Xuân Trung,
Q.Thanh Xuân,
Tp.Hà Nội

Lĩnh vực
SXKD

(*): Căn cứ theo Giấy phép đăng ký kinh doanh điều chỉnh lần thứ 05 ngày 03/12/2013, Công ty Cổ phần Đầu
tư và Phát triển Đất Xanh Hoàn Cầu đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam

5. Định hướng phát triển
5.1 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty
-

Trở thành Tập đoàn kinh tế vững mạnh với hệ thống công ty con, công ty liên kết hoạt động
toàn diện trên các lĩnh vực Bất động sản - Đầu tư - Xây dựng, tận dụng lợi thế của quy trình
sản xuất kinh doanh khép kín, nâng cao khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững.

-

Trở thành một trong những tập đoàn kinh tế hàng đầu ở Việt Nam, có uy tín đối với các đối
tác quốc tế, tạo tiền đề cho việc mở rộng phạm vi hoạt động bên ngoài lãnh thổ Việt Nam,
thực hiện hiệu quả, thành công kế hoạch chiến lược phát triển doanh nghiệp.

5.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn.
Định hướng phát triển chiến lược của Đất Xanh trong thời gian trung và dài hạn: DXG tập trung
phát triển các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, bao gồm: Đầu tư phát triển dự án, Xây dựng, Hợp tác
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đầu tư/ Mua bán thứ cấp dự án và dịch vụ kinh doanh bất động sản. Trong đó:
-

Lĩnh vực đầu tư phát triển dự án:
9 Tập trung tạo quỹ đất và phát triển dự án tại các khu vực trọng điểm của cả nước, bao
gồm: TPHCM (50-100ha), Thành phố Hà Nội (30-50ha), huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên
Giang) (100-200ha), …
9 Các loại hình sản phẩm đầu tư: Căn hộ, đất nền, nhà phố, biệt thự, khu du lịch nghỉ
dưỡng, resort, khách sạn, …
9 Phân khúc sản phẩm: 50% sản phẩm khá (Loại B), 50% sản phẩm trung bình (Loại C).
9 Tạo ra các loại tài sản có giá trị khai thác ổn định, lâu dài như: Tòa nhà văn phòng,
khách sạn, Khu du lịch nghỉ dưỡng, …

-

Lĩnh vực xây dựng:
9 Phát triển một đơn vị xây dựng đạt TOP10 Việt Nam trong vòng 05 năm.
9 Đóng vai trò là đơn vị thực hiện thi công các dự án có quy mô lớn với tiến độ, chất lượng
tốt nhất.

-

Lĩnh vực Hợp tác đầu tư/ Mua bán thứ cấp dự án và dịch vụ kinh doanh bất động sản:
9 Duy trì và phát triển Đất Xanh là đơn vị kinh doanh dịch vụ bất động sản hàng đầu Việt
Nam với các kênh phân phối chính: 20 sàn giao dịch bất động sản (với trên 500 nhân
viên bán hàng chuyên nghiệp), 50 sàn liên kết, 5.000 cộng tác viên, các đội bán hàng tổ
chức và kênh phân phối trực tuyến.
9 Đảm bảo lượng sản phẩm giao dịch bình quân đạt 6.000 – 8.000 sản phẩm/năm.

5.3 Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.
Gắn kết và chia sẻ thành công với cộng đồng, xã hội là những nghĩa cử cao đẹp đã và đang
được toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty Đất Xanh thực hiện bằng những hành động
thiết thực nhất, với mong muốn mang lại hạnh phúc ấm no cho người dân gặp khó khăn trong
cả nước.
6. Các rủi ro
Rủi ro về kinh tế
Những biến động của nền kinh tế Việt Nam nói riêng và nền kinh tế thế giới nói chung có ảnh
hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Do đó cần lưu ý rằng những dự báo
về triển vọng phát triển trong tương lai cũng như những kế hoạch kinh doanh đã đề ra của Công
ty có thể thay đổi theo biến động của nền kinh tế.
Rủi ro lãi suất
Rủi ro lãi suất là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài
chính sẽ biến động theo những thay đổi của lãi suất thị trường. Rủi ro thị trường do thay đổi lãi
suất của Công ty chủ yếu liên quan đến tiền và các khoản tiền gửi ngắn hạn của Công ty. Đây là
các khoản đầu tư ngắn hạn và không được công ty nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ sự tăng lên
trong giá trị.
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Công ty quản lý rủi ro lãi suất bằng cách phân tích tình hình cạnh tranh trên thị trường để có
được các lãi suất có lợi cho mục đích của Công ty và vẫn nằm trong giới hạn quản lý rủi ro của
mình.
Công ty quản lý rủi ro lãi suất bằng cách theo dõi chặt chẽ tình hình thị trường có liên quan, bao
gồm thị trường tiền tệ và kinh tế trong nước và quốc tế. Trên cơ sở đó, Công ty dự tính và điều
chỉnh mức đòn bẩy tài chính cũng như chiến lược tài chính theo tình hình hiện tại.
Rủi ro tín dụng
Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc hợp đồng khách
hàng không thực hiện các nghĩa vụ của mình, dẫn đến tổn thất tài chính. Công ty có rủi ro tín
dụng từ các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình (chủ yếu đối với các khoản phải thu khách
hàng) và từ hoạt động tài chính của mình, bao gồm tiền gửi ngân hàng và các công cụ tài chính
khác.
Phải thu khách hàng
Việc quản lý rủi ro tín dụng khách hàng của Công ty dựa trên các chính sách, thủ tục và quy trình
kiểm soát của Công ty có liên quan đến việc quản lý rủi ro tín dụng khách hàng.
Công ty thường xuyên theo dõi các khoản phải thu khách hàng chưa thu được, và tìm cách duy
trì kiểm soát chặt chẽ đối với các khoản phải thu tồn đọng. Đối với các khách hàng lớn, công ty
thực hiện xem xét sự suy giảm trong chất lượng tín dụng của từng khách hàng tại ngày lập báo
cáo. Trên cơ sở này và việc các khoản phải thu khách hàng của Công ty có liên quan đến nhiều
khách hàng khác nhau, rủi ro tín dụng không bị tập trung đáng kể vào khách hàng nhất định.
Tiền gửi ngân hàng
Công ty chủ yếu duy trì số dư tiền gửi tại các ngân hàng được nhiều người biết đến ở Việt Nam.
Rủi ro tín dụng đối với số dư tiền gửi tại các ngân hàng được quản lý bởi bộ phận kế toán của
Công ty và các công ty con theo chính sách của Công ty. Công ty nhận thấy mức độ tập trung rủi
ro tín dụng đối với ngân hàng là thấp.
Các công cụ tài chính khác
Ban Tổng Giám Đốc đánh giá rằng tất cả các tài sản chính đều trong hạn và không bị suy giảm vì
các tài sản tài chính này đều liên quan đến các khách hàng có uy tín và có khả năng thanh toán
tốt, ngoại trừ các khoản phải thu được coi là quá hạn và đã lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.
Rủi ro thanh khoản
Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính do thiếu
vốn. Rủi ro thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả
tài chính có các thời điểm đáo hạn lệch nhau.
Công ty giám sát rủi ro thanh khoản qua việc duy trì một lượng tiền mặt và các khoản tương
đương tiền và các khoản vay ngân hàng ở mức mà Ban Tổng Giám Đốc cho là đủ để đáp ứng
cho các hoạt động của Công ty và để giảm thiểu ảnh hưởng của những biến động về luồng tiền.
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Rủi ro đặc thù
Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, việc tìm kiểm dự án, công
tác đền bù, giải toả liên quan đến các dự án sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ của dự án, công
trình và sẽ tác động đến tình hình hoạt động của công ty.
Thị trường bất động sản phải chịu một áp lực lớn do hàng loạt chính sách điều tiết của Nhà nước.
Bên cạnh đó, công tác quản lý Nhà nước đối với thị trường này còn nhiều điều bấtcập, một mặt
có quá nhiều quy định phức tạp, mặt khác lại không kiểm soát và điều tiết nổi thị trường giao
dịch ngầm.
Trong hoạt động xây dựng cơ bản, thời gian thi công của các công trình thường kéo dài, việc
nghiệm thu, bàn giao được thực hiện từng phần; và tại Việt Nam hiện nay việc giải ngân vốn
thường chậm, quá trình hoàn tất hồ sơ thi công cũng như thống nhất phê duyệt quyết toán giữa
chủ đầu tư và nhà thầu thường mất rất nhiều thời gian. Do vậy đã có những ảnh hưởng không
nhỏ đến tình hình tài chính của các công ty xây dựng, đặc biệt là tình hình công nợ phải thu, phải
trả và dòng tiền hoạt động.
Bên cạnh đó, giá cả các yếu tố đầu vào của ngành xây dựng, đặc biệt là thép luôn biến động bất
thường làm ảnh hưởng đến chi phí tác động đến việc tăng giá vốn của các sản phẩm kinh doanh
của công ty. Tuy nhiên, nền kinh tế đang tăng trưởng, nhu cầu về nhà ở, thuê cao ốc, văn phòng
và đầu tư hạ tầng cơ sở đang tăng cao, công ty đã có uy tín trong ngành, và có đội ngũ cán bộ
công nhân viên giàu kinh nghiệm nên việc đảm bảo được kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đặt ra
là khả thi.
II.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Đvt: triệu đồng

Stt

Chỉ tiêu

1

Doanh thu thuần

2

2011

2012

2013

286,386

403,503

342,591

Lợi nhuận từ HĐKD

56,037

66,805

116,802

3

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất

33,060

59,095

89,730

4

Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ

24,591

57,860

82,764

Tốc độ tăng trưởng

-

1

Tăng trưởng DTT

-23%

41%

-15%

2

Tăng trưởng LN HĐKD

-34%

19%

75%

3

Tăng trưởng LNST hợp nhất

-58%

79%

52%

4

Tăng trưởng LNST Công ty mẹ

-66%

135%

43%

Trong năm 2013, do đặc thù kinh doanh của Tập đoàn tập trung vào mảng kinh doanh đầu tư
phát triển dự án, đầu tư thứ cấp và đẩy mạnh hoạt động môi giới đã tạo tăng trưởng mạnh
trong kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013, cụ thể:
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9 Lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 89.730 triệu đồng, tăng 52% so với 2012
và vượt 128% kế hoạch lợi nhuận 2013 mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.
9 Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ đạt 82.764 triệu đồng, tăng 43% so với năm 2012.
-

Tình hình biến động các khoản chi phí năm 2013.
Biến động chi phí từ 2011-2013
Đvt: triệu đồng
Stt

Chỉ tiêu

2011

2012

2013

1

Giá vốn hàng bán

80,303

210,618

136,660

2

Chi phí bán hàng

45,220

44,046

62,494

3

Chi phí quản lý

83,736

78,671

81,246

4

Chi phí tài chính

38,554

6,623

343

5

Chi phí khác

4,396

3,376

1,982

Tổng chi phí

252,210

343,334

282,725

Tỷ trọng trên doanh thu thuần
1

Giá vốn hàng bán/DTT

28%

52%

40%

2

Chi phí bán hàng/DTT

16%

11%

18%

3

Chi phí quản lý/DTT

29%

19%

24%

4

Chi phí tài chính/DTT

13%

2%

0%

5

Chi phí khác/DTT

2%

1%

1%

2. Tổ chức và nhân sự
1.1. Danh sách Ban điều hành:
Danh sách Ban điều hành:
Stt

Tên thành viên

Chức vụ

Số lượng cổ phần

Tỷ lệ

15.685.388

20,91%

Phó Tổng Giám đốc

135.004

0,18%

Lê Văn Như Hải

Phó Tổng Giám đốc

40.000

0,053%

Đỗ Thị Thái

Kế toán trưởng

8.980

0,012%

1

Lương Trí Thìn

Tổng Giám đốc

2

Nguyễn Khánh Hưng

3
4

Tóm tắt lý lịch Ban điều hành:
- Ông Lương Trí Thìn – Tổng Giám đốc
9 Ngày tháng năm sinh : 10/08/1976
9 Nơi sinh

: Thanh Hóa

9 Số CMND

: 024789689, ngày cấp 27/09/2007, nơi cấp: CA .TP.HCM
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9 Quốc tịch

: Việt Nam

9 Dân tộc

: Kinh

9 Quê quán

: Thanh Hóa

9 Địa chỉ thường trú

: 140/60 Điện Biên Phủ, P17, Bình Thạnh, TP.HCM

9 Trình độ văn hóa

: 12/12

9 Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
9 Quá trình công tác:


Từ năm 1996 – 2000: Giám đốc Cty TNHH nhà hàng khách sạn Hoa Anh Đào



Từ năm 2000 – 2003: Giám đốc Cty cổ phần Du lịch Địa ốc Anh-Pháp-Nhật



Từ năm 2003 – nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ
và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh.

9 Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần
Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh.
9 Chức vụ đang nắm giữ ở các công ty khác: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu
tư và Phát triển TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH XD - TM DV Hà Thuận Hùng.
9 Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến 10/03/2014):


Sở hữu

: 15.685.388 cổ phần, chiếm 20,91% vốn điều lệ



Đại diện

: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

9 Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu:


Anh ruột, Lương Trí Thảo nắm giữ: 937.459 cổ phiếu, chiếm 1,25% vốn điều lệ



Em ruột, Lương Trí Tú nắm giữ: 660.000 cổ phiếu, chiếm 0,88% vốn điều lệ

9 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty

: không

9 Các khoản nợ đối với Công ty

: không

9 Lợi ích liên quan đối với Công ty

: không

9 Hành vi vi phạm pháp luật

: không

- Ông Nguyễn Khánh Hưng – Phó Tổng Giám đốc
9 Ngày tháng năm sinh : 27/8/1978
9 Nơi sinh

: Quảng Bình

9 Số CMND

: 24113471, ngày cấp: 19/8/2006, nơi cấp: Đắc Lắc

9 Quốc tịch

: Việt Nam
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9 Dân tộc

: Kinh

9 Quê quán

: Sơn Thủy – Lệ Thủy – Quảng Bình

9 Địa chỉ thường trú

: 666/20/15 Đường 3/2, phường 14, quận 10, Tp.HCM

9 Trình độ văn hóa

: 12/12

9 Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
9 Quá trình công tác:


Từ 2004 – nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Dịch vụ
và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh

9 Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ
phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh
9 Chức vụ đang nắm giữ ở các công ty khác: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc
Đồng bằng Sông Cửu Long, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung,
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc, Thành viên
HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam, Thành viên HĐQT
Công ty Cổ phần Xây dựng Đất Xanh
9 Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến 10/03/2014):


Sở hữu

: 135.004 cổ phần, chiếm 0,18% vốn điều lệ



Đại diện

: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

9 Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu : không
9 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty

: không

9 Các khoản nợ đối với Công ty

: không

9 Lợi ích liên quan đối với Công ty

: không

9 Hành vi vi phạm pháp luật

: không

- Ông Lê Văn Như Hải – Phó Tổng Giám đốc
9 Ngày tháng năm sinh : 20/01/1975
9 Nơi sinh

: Đà Nẵng

9 Số CMND

: 025408746, ngày cấp: 24/11/2010, nơi cấp: CA TP.HCM

9 Quốc tịch

: Việt Nam

9 Dân tộc

: Kinh

9 Quê quán

: Quảng Nam

9 Địa chỉ thường trú

: 80A Võ Thành Trang, P11, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

9 Trình độ văn hóa

: Thạc Sỹ
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9 Trình độ chuyên môn : Quản trị - Kinh Doanh – Tiếp Thị
9 Quá trình công tác:


Từ năm 1998 đến năm 2001: Kingsmen International (Vietnam) Limited



Từ năm 2001 đến năm 2003: Chevalier International Holdings Limited (Hồng Kông) –
Văn Phòng Đại Diện tại Việt Nam.



Từ năm 2003 đến năm 2010: Trung Tâm Điện Thoại Di Động CDMA (Thương hiệu SFone) là Hợp Đồng Hợp tác Kinh Doanh - BCC giữa Công ty SPT và SLD
Telecom/SK-Telecom)



Từ năm 2011 đến năm 2012: Công ty CP Viễn Thông Di Động Toàn Cầu (G-TelMobile JSC, thương hiệu Beeline) là liên doanh giữa Tổng Công ty Viễn thông Toàn
cầu (G-Tel Corp.) thuộc Bộ Công An và Vimpelcom thuộc Liên Bang Nga)



Từ năm 2012 đến năm 2014: Công ty Cổ phần Dịch vụ - Xây Dự Địa ốc Đất Xanh
(Tập Đoàn Đất Xanh)

9 Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc
9 Chức vụ đang nắm giữ ở các công ty khác: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Trung
tâm Đầu tư (Investhub JSC), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ
Đất Xanh Miền Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đất Xanh Đồng Nai
9 Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến 10/03/2014):


Sở hữu

: 40.000 cổ phần, chiếm 0,053 % vốn điều lệ



Đại diện

: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

9 Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu : không
9 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty

: không

9 Các khoản nợ đối với Công ty

: không

9 Lợi ích liên quan đối với Công ty

: không

9 Hành vi vi phạm pháp luật

: không

- Bà Đỗ Thị Thái – Kế toán trưởng
9 Ngày tháng năm sinh : 25/09/1976
9 Nơi sinh

: Tịnh Châu, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

9 Số CMND

: 211967130, ngày cấp: 28/8/1998, nơi cấp: CA Quảng Ngãi

9 Quốc tịch

: Việt Nam

9 Dân tộc

: Kinh

9 Quê quán

: Tịnh Châu, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

9 Địa chỉ thường trú

: L4.3 Chung cư Phước Bình, P.Phước Bình, Quận 9, TP.HCM
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9 Trình độ văn hóa

: 12/12

9 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
9 Quá trình công tác:


Từ 2000 – 2002: Công ty Bê tông MeKong – Kế toán tổng hợp



Từ 2002 – 2007: Công ty CP Đầu tư Phát triển Kinh tế - Tp. HCM – Kế toán trưởng



Từ 2007 – 2008: Công ty CP DV Tổng hợp Sài Gòn ( SAVICO) – Phó Kế toán trưởng



Từ 2008 – nay: Công ty CP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh – Kế toán trưởng

9 Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng
Địa ốc Đất Xanh
9 Chức vụ đang nắm giữ ở các công ty khác: Không.
9 Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến 10/03/2014):


Sở hữu

: 8.980 cổ phần, chiếm 0,012% vốn điều lệ



Đại diện

: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

9 Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu : không
9 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty

: không

9 Các khoản nợ đối với Công ty

: không

9 Lợi ích liên quan đối với Công ty

: không

9 Hành vi vi phạm pháp luật

: không

1.2. Những thay đổi trong ban điều hành:
- Ông Nguyễn Đình Lâm – Phó Tổng Giám đốc Tài chính – Quản trị kiêm Giám đốc Tài
chính: Từ nhiệm ngày 11/11/2013
- Ông Lê Văn Như Hải – Phó Tổng Giám đốc: Bổ nhiệm từ ngày 11/11/2013.
1.3. Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người
lao động.
Số lượng cán bộ, nhân viên Công ty
Đất Xanh tự hào là nơi tập trung đội ngũ năng động, chuyên nghiệp và có chuyên môn cao,
tính đến 31/12/2013, tổng số nhân sự toàn hệ thống Đất Xanh là 688 người với cơ cấu như
sau:
Phân loại theo trình độ chuyên môn

Số lượng



Trên Đại học

21



Đại học, cao đẳng

575



Trung cấp

46
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Phân loại theo trình độ chuyên môn


Số lượng

Lao động phổ thông

46

Tổng cộng

688

Thu nhập bình quân của người lao động năm 2012 là: 10.687.000 đồng/người/tháng
Thu nhập bình quân của người lao động năm 2013 là: 11.390.000 đồng/người/tháng
Chính sách đối với người lao động:
- Chính sách tuyển dụng:
Được Công ty sử dụng khá linh hoạt với nhiều cách thức “tuyển” để “dụng” với những
tiêu chí tuyển dụng công khai, minh bạch…Với thông điệp “Đất Xanh – nơi hội tụ nhân
tài”, đảm bảo số lượng và chất lượng nhân sự đầu vào có chất lượng cao mặc dù thị
trường nhân sự trong lĩnh vực Bất động sản ngày càng khan hiếm. Công tác tuyển dụng
được thực hiện theo chiến lược phát triển của Công ty, thực hiện theo kế hoạch hàng năm
và trong từng giai đoạn dựa trên nguyên tắc tạo cơ hội bình đẳng cho mọi ứng cử viên,
thực hiện theo quy trình tuyển dụng của Công ty.
- Chính sách đào tạo:
Đào tạo và phát triển nhân viên là ưu tiên hàng đầu của Đất Xanh. Đào tạo để cùng đồng
hành và phát triển với Công ty được coi là chính sách quan trọng. Đất Xanh luôn quan
tâm và coi trọng chính sách đào tạo trong từng thời kỳ phát triển của Công ty, đào tạo là
phương thức hỗ trợ CB-NV phát triển nghề nghiệp. Mỗi CB-NV đều được khuyến khích
và tạo điều kiện tham gia các khóa đào tạo tại Công ty hoặc bên ngoài.
Tại Đất Xanh, nhân viên sẽ được đào tạo thông qua các phương pháp đào tạo phù hợp
như: đào tạo thông qua giao việc (on job training), huấn luyện tập trung tại lớp (off job
training), kết hợp giữa các bài học lý thuyết và các tình huống thảo luận thực tế, sát với
thực tiễn để giải quyết các vấn đề thường gặp trong công việc, hoặc kết hợp hoạt động
ngoại khóa… Sau mỗi khóa đào tạo nội bộ, nhân viên đều được kiểm tra, đánh giá, lưu
hồ sơ nhân sự, và báo cáo kết quả đào tạo đến các cấp quản lý.CBNV làm việc từ 6 tháng
trở lên được tham gia đào tạo ngắn hạn trong nước theo kế hoạch đào tạo nghiệp vụ hàng
năm, đào tạo đột xuất theo nhu cầu của đơn vị và bằng các hình thức như đào tạo thông
qua luân chuyển công tác, bố trí tham gia các ban dự án, chương trình để nhân viên có
điều kiện phát huy khả năng và học hỏi kinh nghiệm, tích lũy kiến thức, phát triển chuyên
môn và nghề nghiệp theo định hướng của Công ty
- Thăng tiến và phát triển nghề nghiệp:
Tại Đất Xanh, cơ hội thăng tiến nghề nghiệp công bằng cho mọi đối tượng được xác lập
bằng kế hoạch quy hoạch sử dụng nguồn nhân lực với quy trình rõ ràng. Công ty có chính
sách quy hoạch nguồn cán bộ lâu dài từ những cán bộ, nhân viên có tâm huyết, đủ trình
độ, năng lực lãnh đạo, có thành tích trong công tác, được lãnh đạo đơn vị đánh giá cao và
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đưa vào nguồn cán bộ quy hoạch dài hạn cho công ty. Những cán bộ thuộc diện quy
hoạch sẽ được bồi dưỡng, đào tạo, bổ sung kiến thức chuyên môn để điều hành các hoạt
động của Công ty Đất Xanh trong những năm tiếp theo.
Công ty thực hiện việc đánh giá năng lực và kết quả thực hiện công việc định kỳ (3
tháng/ lần), qua đó đánh giá mục tiêu công việc, mục tiêu phát triển nghề nghiệp của mỗi
cá nhân, đồng thời cũng là cơ sở tham khảo nhằm quy hoạch nguồn nhân sự phù hợp với
từng giai đoạn phát triển của Đất Xanh.
- Chính sách tiền lương:
Với mục tiêu tạo mọi điều kiện cho người lao động an tâm, gắn bó dài lâu, đồng thời tiếp
tục duy trì văn hóa doanh nghiệp Đất Xanh, chính sách đãi ngộ lao động luôn được Đất
Xanh xem trọng và liên tục hoàn thiện. Do đó, tại Đất Xanh người lao động được hưởng
các chế độ tiền lương, tiền thưởng theo quy chế rõ ràng. Hàng năm, người lao động đã
làm việc tại Công ty từ đủ 12 tháng trở lên sẽ được xem xét điều chỉnh tăng lương sao
cho phù hợp với mức tăng của hệ số trượt giá.
- Chính sách thưởng:
Đất Xanh thực hiện chế độ khen thưởng cho nhân viên căn cứ trên năng lực làm việc của
mình. Công ty có chính sách thưởng bằng hiện kim thông qua việc đánh giá thi đua khen
thưởng hàng quý, hàng năm, căn cứ vào việc xem xét quá trình công tác, hiệu quả làm
việc cao, thành tích tiêu biểu của từng nhân sự. Đồng thời, Công ty cũng có chính sách
thưởng đột xuất đối với các cá nhân và tập thể có những đóng góp nổi bật hoặc có những
thành tích nổi bật trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Công ty,
có những ý tưởng và giải pháp sáng tạo mang lại hiệu quả trong việc phát triển công ty.
Ngoài ra, Công ty cũng có chính sách đề xuất thưởng theo danh hiệu thi đua của nhà
nước đối với những tập thể và cá nhân có những thành tích xuất sắc vượt bậc theo tiêu
chuẩn chung của Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn. Kết quả thi đua
khen thưởng của cán bộ nhân viên được sử dụng làm cơ sở để thực hiện các chính sách
của Công ty như: quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực kế thừa, nâng cao; nâng bậc lương
trước thời hạn; đề bạt, bố trí chức vụ cao hơn.
- Chính sách phúc lợi:
Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động luôn được Công ty quan
tâm hàng đầu. Công ty đảm bảo các chế độ, chính sách được trả bằng hoặc cao hơn yêu
cầu của pháp luật lao động. Tất cả các cán bộ nhân viên chính thức của Đất Xanh đều
được đảm bảo thụ hưởng các chế độ chính sách phù hợp với Luật lao động Việt Nam,
ngoài ra cán bộ nhân viên của Công ty còn được nhận các chế độ phúc lợi theo Thỏa ước
lao động tập thể của Công ty, được điều chỉnh hàng năm và có những chế độ như: thưởng
các dịp Lễ, Tết, lương tháng 13, trợ cấp thâm niên, tham quan nghỉ mát, sinh nhật, kết
hôn, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ khó khăn; Được tham gia các hoạt động tổ chức Công
đoàn, văn thể mỹ, thể dục thể thao.
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- Môi trường - điều kiện làm việc:
Với phương châm “Con người là yếu tố cốt lõi của sự cạnh tranh”, chúng tôi đang hướng
đến một môi trường làm việc hiện đại và chuyên nghiệp, nơi thật sự tôn vinh những tài
năng và giá trị con người. Đất Xanh không ngừng xây dựng một môi trường làm việc:
9
9
9
9
9
9

Giao tiếp cởi mở và tôn trọng;
Công việc thách thức và sáng tạo;
Thu nhập cạnh tranh và công bằng;
Cơ hội học tập, thăng tiến rõ ràng và không giới hạn;
Thành tích được đánh giá khách quan và khoa học;
Công việc ổn định và được chăm sóc chu đáo.

Đất Xanh luôn chú tâm duy trì không khí thoải mái, vui vẻ khi làm việc. Các hoạt động
thường xuyên được tổ chức như: các giải thể thao, văn nghệ, tổ chức sinh nhật cho cán bộ
nhân viên, ngày Hội gia đình Đất Xanh và các hoạt động sinh hoạt khác như tham dự các
ngày lễ truyền thống của đất nước và Công ty, các hoạt động chung vì cộng đồng…
Ngoài việc xây dựng môi trường làm việc gắn kết và minh bạch, quy trình làm việc chuyên
nghiệp, văn hóa doanh nghiệp mạnh, kể từ năm 2014, Đất Xanh sẽ triển khai và hoàn thiện
các chính sách cho cán bộ công nhân viên, cụ thể như sau:
- Đào tạo: Trong năm 2014, công tác đào tạo được phát triển đa dạng, bên cạnh hệ thống
chứng chỉ đào tạo đặc trưng trong hoạt động kinh doanh BĐS (39 DXG Credit Training
System), công ty còn bổ sung thêm các chương trình “Talk show” với khách mời là các
chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực liên quan. Ngoài ra, chương trình đào tạo tiếng Anh
chuyên ngành cũng sẽ được triển khai định kỳ cho CBNV.
- Nhà ở: Ngay trong quý 1/2014 sẽ triển khai cho cán bộ nhân viên đăng ký mua căn hộ
Sunview Town theo chính sách ưu đãi: giảm giá đến 15% và trả góp trong vòng 5 năm
không lãi suất.
- Bảo hiểm sức khỏe cao cấp và tai nạn 24/24: Nhằm đảm bảo cho cán bộ nhân viên an tâm
làm việc và được chăm sóc sức khỏe tại các Cơ sở y tế có dịch vụ tốt nhất, chương trình
này sẽ được ưu đãi mở rộng đến những nhân viên có hiệu quả công việc vượt trội. (Trước
đây chỉ mới triển khai đến cấp quản lý và gia đình).
- Ngoài ra còn triển khai áp dụng:
9 Thưởng cổ phiếu theo chương trình ESOP;
9 Trợ cấp thâm niêm một lần từ một năm đến ba năm lương cho cán bộ nhân viên gắn
bó lâu năm khi nghỉ việc;
9 Du lịch, thưởng lễ tết, tặng quà các dịp sinh nhật, ngày lễ 1/1, 8/3, 1/6, trung thu, 2/9,
20/10, và ngày kỉ niệm thành lập Công ty 13/11,…
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3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
a. Dự án đã thực hiện
SUNVIEW APARTMENT 1 - 2
• Vị trí: Tam Phú, Thủ Đức, Tp.HCM
• Diện tích đất dự án: 16.000 m2
• Tổng diện tích sàn xây dựng: 43.332 m2
• Quy mô công trình: 02 block, 15 tầng,
448 căn hộ
• Tổng mức đầu tư: 450 tỉ đồng
• Tiến độ: Đã hoàn thành
PHU GIA HUNG APARTMENT
• Vị trí: Phường 15, Gò Vấp, Tp.HCM.
• Diện tích đất dự án: 4.533,1 m2
• Tổng diện tích sàn xây dựng: 23.562,2 m2
• Quy mô công trình: 1 block, 14 tầng, 234
căn hộ
• Tổng mức đầu tư: 222 tỷ đồng
• Tiến độ: Đã hoàn thành
b. Dự án đang thực hiện
DỰ ÁN SUNVIEW TOWN - www.sunviewtown.vn
• Vị trí: Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Tp.
HCM
• Diện tích đất dự án: 36.697 m2
• Diện tích sàn xây dựng: 146.991 m2
• Quy mô công trình: 4 block, 18 – 19 tầng,
1.603 căn hộ.
• Tổng mức đầu tư: 1.368 tỷ đồng
• Tiến độ: Đang thi công Block A2 và bán
hàng
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GOLD HILL CENTER - www.goldhill.vn
• Vị trí: Thị trấn Trảng Bom, tỉnh Đồng
Nai
• Diện tích đất dự án: 265.700 m2
• Diện tích đất xây dựng: 165.012 m2
• Qui mô công trình: 1.264 nền đất gồm
liên kế và biệt thự.
• Tổng mức đầu tư: 466 tỷ
• Tiến độ: Chuẩn bị hoàn thành hạ tầng và
bàn giao nền.
THE VIVA CITY - www.thevivacity.vn
• Vị trí: Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai
• Diện tích đất dự án: 1.170.908 m2
• Diện tích đất xây dựng: 560.411 m2
• Quy mô: Được chia làm 9 phân khu với
3.313 nền đất liên kế và biệt thự.
• Tổng mức đầu tư: 1.089 tỷ đồng.
• Tiến độ: Đang trong giai đoạn bán hàng
và bàn giao nền.
c. Một số dự án hợp tác đầu tư và phân phối độc quyền điển hình
4S RIVERSIDE LINH ĐÔNG - www.4slinhdongriverside.com
• Vị trí: Quận Thủ Đức, Tp.HCM
• Diện tích đất dự án: 6.865 m2
• Diện tích sàn xây dựng: 116.924 m2
• Tổng mức đầu tư: 1.110 tỷ đồng
• Quy mô công trình: Gồm 4 khối chung cư
cao 15 - 20 tầng, 1.116 căn hộ.
• Tiến độ: Đang thi công hoàn thiện Block
B, C, đang xây dựng Block A, D
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GOLDEN WEST LÊ VĂN THIÊM
• Vị trí: Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Hà
Nội
• Diện tích đất dự án: 8.777 m2,
• Diện tích sàn xây dựng: 87.000 m2
• Qui mô công trình: 27 tầng, 816 căn
• Tổng mức đầu tư: 1.480 tỷ đồng
• Tiến độ: Đang thi công và bán hàng
SUNSET SANATO
• Vị trí: Bắc bãi trường, Dương Tơ, Phú
Quốc, Kiên Giang
• Diện tích đất dự án: 247.000 m2
• Diện tích đất xây dựng: 74.100 m2
• Quy mô: 210 căn biệt thự biển và khu
nghĩ dưỡng, resort
• Tổng mức đầu tư: 815 tỷ đồng
• Tiến độ: Đang đầu tư hạ tầng và bán
hàng.
EMERALD
• Vị trí: Lê Văn Chí, Linh Trung, Thủ Đức,
Tp. HCM
• Diện tích đất dự án: 8.637,2 m2
• Tổng diện tích sàn: 56.327 m2
• Quy mô công trình: 3 Block chung cư, 17
tầng, 452 căn.
• Tổng vốn đầu tư: 556 tỷ đồng.
• Tiến độ: Đang hoàn thiện, chuẩn bị giao
nhà vào tháng 6.
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d. Các dự án sắp triển khai
RIVERSIDE GARDEN
• Vị trí: Quận Thủ Đức, Tp.HCM
• Diện tích đất dự án: 20.000 m2
• Diện tích sàn xây dựng: 67.378 m2
• Quy mô công trình: Gồm 2 khối, cao 20
tầng, 480 căn hộ.

• Tổng vốn đầu tư: 660 tỷ đồng
• Tiến độ: Đang hoàn chỉnh thủ tục pháp lý
DỰ ÁN KHU NHÀ Ở THE HARBOR
• Vị trí: Quận 9, Tp.HCM
• Diện tích đất dự án: 79.000 m2
• Diện tích đất xây dựng: 48.000 m2
• Quy mô công trình: phức hợp gồm 192
nhà liên kế, biệt thự và 2 block chung cư.
• Tổng vốn đầu tư: 764 tỷ
• Tiến độ: Đang hoàn chỉnh tục pháp lý
ARISEN
• Vị trí: Phường Hiệp Bình Chánh, Quận
Thủ Đức, Tp.HCM
• Diện tích đất dự án: 6.487 m2
• Tổng diện tích sàn xây dựng: 50.386,6 m2
• Quy mô công trình: 18 tầng, 449 căn hộ

• Tổng mức đầu tư: 418 tỷ đồng
• Tiến độ: Đang hoàn chỉnh tục pháp lý
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MỸ SƠN TOWER
• Vị trí: Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh
Xuân, Hà Nội
• Diện tích đất dự án: 5.039 m2
• Tổng diện tích sàn xây dựng: 50.451 m2
• Quy mô công trình: 2 hầm + 22 tầng, 350
căn hộ

• Tổng mức đầu tư: 550 tỷ
• Tiến độ: Đang hoàn chỉnh thủ tục pháp lý
TOPAZ GARDEN
• Vị trí: Trịnh Đình Thảo, Tân Phú, Tp.
HCM.
• Diện tích đất dự án: 5.576 m2
• Tổng diện tích sàn xây dựng: 45.620 m2
• Quy mô công trình: 2 Block, 20 tầng, 407
căn hộ.
• Tổng mức đầu tư: 467 tỷ đồng
• Tiến độ: Đang chuẩn bị triển khai xây
dựng và kinh doanh
e. Các công ty con, công ty liên kết:
Stt

Tên công ty

Tổng tài sản

Doanh thu

Lợi nhuận

1

Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Long
Kim Phát

398.583

117.207

24.305

2

Công ty TNHH XD TM DV Hà Thuận Hùng

203.362

40.090

13.795

3

Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển
TP.HCM

52.994

-

(193)

4

Công ty Cổ phần Xây dựng Đất Xanh

27.287

16.479

(3.680)

5

Công ty Cổ phần Địa ốc Đồng bằng Sông
Cửu Long

49

297

(430)

6

Công ty Cổ phần Địa ốc Đất Xanh Bình
Dương

11.813

1.472

(2.946)
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Stt

Tên công ty

Tổng tài sản

Doanh thu

Lợi nhuận

17.576

21.446

10.748

5.243

9.730

(3.657)

7

Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung

8

Công ty Cổ phần Đất Xanh Đồng Nai

9

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa ốc Đất
Xanh Miền Bắc

89.303

53.538

16.332

10

Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đất
Xanh Miền Nam (*)

8.984

12.084

773

11

Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền

1.274.707

50.013

7.543

12

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đất
Xanh Tây Bắc

10.746

6.291

(1.699)

13

Công ty Cổ phần Đất Xanh Đông Á

4.898

9.514
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4. Tình hình tài chính
a. Tình hình tài chính
Chỉ tiêu

Năm 2012 (đồng)

Năm 2013 (đồng)

Tổng giá trị tài sản

816.452.176.467

1.268.215.067.494

55,3%

Doanh thu thuần

403.502.983.914

342.591.140.488

-15,1%

66.804.516.125

116.801.564.163

74,8%

1.333.800.718

1.566.655.571

17,5%

Lợi nhuận trước thuế

79.113.799.736

120.486.043.871

52,3%

Lợi nhuận sau thuế

59.094.848.109

89.729.900.007

51,8%

LN thuộc cổ đông Công ty Mẹ

57.859.951.147

82.763.993.612

43%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
Lợi nhuận khác

% tăng giảm

(Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2012, 2013)
b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Các chỉ tiêu

Năm 2012

Năm 2013

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn

2,49

1,76

+ Hệ số thanh toán nhanh

1,94

0,94

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản

31.93%

50.08%

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

42,62%

95,49%

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
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Các chỉ tiêu

Năm 2012

Năm 2013

+ Vòng quay hàng tồn kho:

1,61

0,31

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản

0,50

0,27

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

14,34%

24,16%

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

10,41%

13,07%

7,09%

6,53%

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
a. Cổ phần:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành tính đến thời điểm hiện tại: 75.000.000 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 60.955.290 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 14.044.710 cổ phiếu.
b. Cơ cấu cổ đông:
Stt

Đối tượng

Số lượng cổ
phiếu

Tỷ lệ sở hữu
(%)

Số lượng cổ
đông

Cơ cấu cổ đông
Tổ chức

Cá nhân

1

Cổ đông Nhà nước

0

0

0

0

0

2

Cổ đông sáng lập/cổ
đông FDI

0

0

0

0

0

25.785.771

34,38%

3

1

2

34,38%

3

1

2

- Trong nước
- Nước ngoài
3

Cổ đông lớn (sở hữu
5% vốn cổ phần trở
lên)
- Trong nước

4

- Nước ngoài

0

0

0

0

0

Công đoàn công ty

0

0

0

0

0

- Trong nước
- Nước ngoài
5

Cổ phiếu quỹ

0

0

0

0

0

6

Cổ đông sở hữu cổ
phiếu ưu đãi (nếu có)

0

0

0

0

0

7

Cổ đông khác

49.214.229

65,62%

3781

51

3730
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Cơ cấu cổ đông

Số lượng cổ
phiếu

Tỷ lệ sở hữu
(%)

Số lượng cổ
đông

- Trong nước

41.206.484

54,94%

3721

37

3684

- Nước ngoài

8.007.745

10,68%

60

14

46

TỔNG CỘNG

75.000.000

100%

3784

52

3.732

Trong đó: - Trong nước

66.992.255

89,32%

3724

38

3.686

8.007.745

10,68%

60

14

46

Stt

Đối tượng

- Nước ngoài

Tổ chức

Cá nhân

Nguồn: Theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/03/2014
c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:
Trong năm 2013, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh đã có hai đợt phát
hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:
- Đợt phát hành tháng 5/2013: phát hành 10.499.681 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2012 và cổ
phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ Công ty từ 420.000.000.000 đồng lên 524.996.810.000
đồng.
- Đợt phát hành tháng 8/2013: phát hành 300.000 cổ phiếu ESOP để tăng vốn điều lệ Công
ty từ 524.996.810.000 đồng lên 527.996.810.000 đồng.
Tháng 2/2014: phát hành 22.200.319 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty từ
527.996.810.000 đồng lên 750.000.000.000 đồng.
d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Tính đến thời điểm hiện tại Công ty không có cổ phiếu quỹ.
e. Các chứng khoán khác: Không có.
III.

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc bao gồm các nội dung sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
ĐVT: tỷ đồng
%
TH2013/
TH2012

76,1%

407,8

84%

82,7

118%

57,9

143%

1.678
đồng

-

1.789
đồng

93,8%

Chỉ tiêu

Thực
hiện 2013

1

Doanh thu thuần

450

342,6

2

Lợi nhuận sau thuế

70

3

Thu nhập trên mỗi cổ
phần (EPS)

-

Stt

-

Thực
hiện 2012

Kế hoạch
2013

%
TH2013/
KH2013

Nhìn chung, Công ty đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận mà ĐHĐCĐ thường niên 2013 đã đề
ra với tổng doanh thu đạt 342 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 82,7 tỷ đồng.
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-

Trong cơ cấu doanh thu 2013 thì hoạt động chuyển nhượng bất động sản (dự án trực tiếp đầu
tư/đầu tư sơ cấp) đạt 160 tỷ đồng chiếm tới 47% doanh thu và lợi nhuận gộp là 75 tỷ đồng,
chiếm 37% tổng lợi nhuận gộp. Tỷ suất lợi nhuận gộp của hoạt động chuyển nhượng bất
động sản năm 2013 là 47%, cao hơn nhiều so với mức 27% năm 2012 và 44% ở năm 2011.

-

Trong khi đó, hoạt động dịch vụ, môi giới bất động sản (bao gồm môi giới, đầu tư thứ cấp)
mang lại doanh thu và các khoản lợi nhuận tương ứng là 178 tỷ đồng doanh thu (đóng góp
52% tổng doanh thu) và 131 tỷ đồng lợi nhuận (đóng góp 64% tổng lợi nhuận gộp). Tỷ suất
lợi nhuận gộp của hoạt động dịch vụ, môi giới bất động sản năm 2013 là 73,9%, giảm nhẹ so
với mức 78,5% của năm 2012 và 87,9% của năm 2011.
Cơ cấu doanh thu 2011-2013
2011

Khoản mục

Giá trị

2012

Tỷ trọng

Giá trị

2013

Tỷ trọng

Giá trị

Tỷ trọng

Doanh từ hoạt động môi giới

181,290

63%

162,638

40%

178,151

52%

Doanh thu từ hoạt động chuyển
nhượng bất động sản

105,096

37%

240,865

60%

160,392

47%

Doanh thu từ hoạt động xây dựng

-

0%

-

0%

4,048

1%

286,386

100%

403,503

100%

342,591

100%

Tổng

Cơ cấu lợi nhuận gộp 2011-2013
2011

Khoản mục

Giá trị

Lợi nhuận gộp từ hoạt động dịch
vụ, môi giới BĐS
Lợi nhuận gộp từ hoạt động
chuyển nhượng BĐS

Tỷ trọng

Giá trị

2013

Tỷ trọng

Giá trị

Tỷ trọng

159,456

77%

127,703

66%

131,719

64%

46,627

23%

65,182

34%

75,499

37%

-

0%

-

0%

(1,287)

-1%

206,083

100%

192,885

100%

205,931

100%

Lợi nhuận gộp từ hoạt động xây
dựng
Tổng

2012

Tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu 2011-2013
Khoản mục

2011

2012

2013

Tỷ suất LN gộp/Doanh thu hoạt động dịch vụ, môi
giới BĐS

88%

79%

74%

Tỷ suất LN gộp/Doanh thu hoạt động chuyển
nhượng BĐS

44%

27%

47%

Tỷ suất LN gộp /Doanh thu hoạt động xây dựng
Tỷ suất LN gộp/Doanh thu

-32%
72%

48%

60%
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2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2013
Thuận lợi
-

Đất Xanh là nơi tập hợp của những cá nhân có tâm huyết, hoài bão, năng động, sáng tạo và
không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức từ thực tiễn cũng như qua các
khóa huấn luyện chuyên nghiệp. Nhờ vào đội ngũ chuyên nghiệp, tầm nhìn xa và tâm huyết
vì mục tiêu chung đã giúp cho Đất Xanh ngày càng lớn mạnh, vượt qua giai đoạn khó khăn,
đứng vững và mở rộng thị phần, kết quả kinh doanh ngày càng cao.

-

Hệ thống phân phối: Đất Xanh tập trung đầu tư mạnh vào phát triển hệ thống mạng lưới bán
lẻ, xây dựng cơ sở dữ liệu trên 3.000.000 khách hàng tiềm năng và hơn 120.000 khách hàng
thân thuộc, địa bàn hoạt động trải rộng trên các khu vực đô thị mới có hoạt động kinh doanh
bất động sản rất sôi động như Tp. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Long
An, Thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hà Nội, huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), …

-

Về tài chính: Công ty có thể chủ động nguồn vốn để triển khai thực hiện các dự án. Ngoài ra,
Công ty còn có khả năng huy động vốn bằng hình thức vay ngân hàng, liên doanh cùng với
các doanh nghiệp, nhà đầu tư và phát hành trái phiếu công trình, cổ phiếu trên thị trường
chứng khoán;

-

Nhu cầu nhà ở thực tế là rất lớn, các dự án tương lai tốt đảm bảo khả năng tăng trưởng ổn
định.

Khó khăn
-

Hoạt động kinh doanh của Công ty chủ yếu là trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, vì vậy
Công ty có thể chịu ảnh hưởng chu kỳ phát triển của ngành xây dựng và kinh doanh bất động
sản;

-

Ngành xây dựng và kinh doanh bất động sản là ngành đòi hỏi Công ty phải có lưu lượng vốn
lớn và dài hạn. Vì vậy, nếu không chủ động được nguồn tài chính thì Công ty sẽ gặp khó
khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Tình hình tài chính
a. Cơ cấu tài sản:
-

Tại thời điểm 31/12/2013 Tổng tài sản của Toàn Tập đoàn Đất Xanh đạt 1.268 tỷ đồng tăng
451 tỷ đồng, tương đương 55% so với năm 2012. Xét về mặt cơ cấu thì tài sản ngắn hạn đã
tăng 61%, chiếm 74% tổng tài sản và tài sản dài hạn tăng 42%, chiếm 26% tổng tài sản.

-

Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn thì tiền và các khoản tương đương chiếm 6% giảm 46%, các
khoản phải thu chiếm 30% tăng 37%, hàng tồn kho chiếm 34% tăng 235%, tài sản ngắn hạn
chiếm 3% tăng 27% so với cùng kỳ.

-

Đối với cơ cấu tài sản dài hạn thì chủ yếu là các khoản đầu tư tài chính dài và tài sản dài hạn
khác, khi lần lượt chiếm 18% và 5% tổng tài sản và tăng 29%, 845% so với cùng kỳ.
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Khoản mục

2012
Giá trị

Tăng giảm so với
đầu năm

2013

Tỷ trọng

Giá trị

Tỷ trọng

Giá trị

Tỷ trọng

A.TÀI SẢN NGẮN HẠN

580,625

71%

934,032

74%

353,408

61%

I.Tiền và các khoản tương đương tiền

136,053

17%

72,886

6%

(63,166)

-46%

-

0%

0%

-

0%

III.Các khoản phải thu

281,683

35%

385,706

30%

104,023

37%

IV.Hàng tồn kho

129,207

16%

432,787

34%

303,580

235%

V.Tài sản ngắn hạn khác

33,682

4%

42,653

3%

8,971

27%

B.TÀI SẢN DÀI HẠN

235,827

29%

334,183

26%

98,355

42%

-

0%

-

0%

-

0%

II.Tài sản cố định

13,168

2%

12,153

1%

(1,015)

-8%

III.Bất động sản đầu tư

24,537

3%

23,661

2%

(876)

-4%

IV.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 176,960

22%

228,690

18%

51,730

29%

II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn
hạn

I.Các khoản phải thu dài hạn

V.Tài sản dài hạn khác

6,048

1%

57,137

5%

51,089

845%

VI.Lợi thế thương mại

15,114

2%

12,541

1%

(2,572)

-17%

100% 1,268,215

100%

451,763

55%

C.TỔNG TÀI SẢN

816,452

b. Cơ cấu nguồn vốn:

Khoản mục

2012
Giá trị

Tăng giảm so với
đầu năm

2013

Tỷ trọng

Giá trị

Tỷ trọng

Giá trị

Tỷ trọng

A.NỢ PHẢI TRẢ

236,858

29%

604,600

48%

367,742

155%

I.Nợ ngắn hạn

232,959

29%

531,226

42%

298,268

128%

3,899

0%

73,374

6%

69,474

1782%

B.NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

555,736

68%

633,133

50%

77,397

14%

I.Vốn chủ sở hữu

555,736

68%

633,133

50%

77,397

14%

-

0%

-

0%

-

0%

23,858

3%

30,482

2%

6,624

28%

100% 1,268,215

100%

451,763

55%

II.Nợ dài hạn

II.Nguồn kinh phí và quỹ khác
C.LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
D.TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

816,452

c. Tình hình nợ phải trả
-

Tổng nợ phải trả của toàn Tập đoàn Đất Xanh tại 31/12/2013 là 604 tỷ đồng (chiếm 48%
tồng nguồn vốn) tăng 367 tỷ đồng tương đương 155% so với năm 2012. Trong cơ cấu nợ
34

phải trả thì nợ ngắn hạn là 531 tỷ đồng, chiếm 42% tổng nguồn vốn, nợ ngắn hạn chủ yếu là
các khoản nợ thương mại như: phải trả cho người bán và người mua trả tiền trước là 179 tỷ
đồng, thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước là 47 tỷ đồng, chi phí phải trả là 240
tỷ đồng ...
-

Đối với khoản nợ dài hạn 73 tỷ đồng thì chủ yếu là nợ dài hạn tài trợ dự án Sunview Town
(69 tỷ đồng), khoản nợ này có thời gian đáo hạn là vào năm 2018.

4. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
-

Cải tiến về cơ cấu tổ chức: Trong năm 2013, Công ty đã tiến hành điều chỉnh cơ cấu tổ chức,
bộ máy quản lý của Công ty theo hướng tinh gọn, tiết giảm chi phí, giảm các cấp quản lý
trung gian, giảm chồng chéo trong công việc và chức năng giữa các bộ phận, nâng cao năng
suất lao động, thuận lợi cho việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị và hoàn
thiện hệ thống đánh giá nhân viên hiệu quả, công bằng.

-

Điều chỉnh bộ nhận diện thương hiệu: Trong năm Công ty đã tái thiết kế logo Công ty và
toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu theo hướng ý nghĩa hơn, tươi sáng hơn, đơn giản hơn
nhưng vẫn quen thuộc nhằm thu hút sự chú ý hơn nữa của khách hàng, công chúng và giới
truyền thông.

5. Kế hoạch kinh doanh năm 2014
ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu

Năm 2014

Doanh thu thuần

520.000

Lợi nhuận sau thuế

125.000

EPS (Đồng/cổ phần)

1.667

6. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: không có
IV.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty
-

Trong năm 2013, mọi hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật
và của Điều lệ Công ty.

-

Mặc dù năm 2013 tiếp tục là một năm khó khăn của thị trường bất động sản, nhưng Công ty
đã hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra, đạt 82 tỷ
đồng tăng 18% so với kế hoạch và tăng 43% so với năm 2012. Đây thực sự là một sự nỗ lực
lớn của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn,
hàng loạt doanh nghiệp đóng cửa hoặc giải thể.
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2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty
Trong năm 2013, Hội đồng Quản trị Công ty đã luôn song hành cùng Ban Tổng Giám đốc trong
từng hoạt động, bám sát thị trường, đưa ra các chỉ đạo kịp thời. Các hoạt động của Ban Tổng
Giám đốc tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại
hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trước tình hình thị trường bất động
sản còn gặp nhiều khó khăn, Ban Tổng Giám đốc đã đề ra các chương trình, giải pháp và quyết
định phù hợp với tình hình thực tế của thị trường, đảm bảo hiệu quả trong điều hành hoạt động
kinh doanh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị trong thời gian sắp tới
Hội đồng quản trị thống nhất cao về định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Tập đoàn.
Trong năm 2014, Hội đồng quản trị tập trung tìm kiếm các dự án, các cơ hội đầu tư cho Tập
đoàn, hỗ trợ Ban điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh và chiến lược của Tập đoàn trong các
năm tiếp theo. Ngoài ra, nhằm tăng cường công tác quản trị tại Tập đoàn, năm 2014 Hội đồng
quản trị DXG từng bước xây dựng và hoàn thiện các Quy trình, quy chế quản trị theo hướng
chuyên trách, nâng cao vai trò từng thành viên Hội đồng quản trị và kịp thời xử lý các vấn đề
phát sinh của Tập đoàn trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông.
V.

QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị
a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:
Stt
1

Họ tên
Lương Trí
Thìn

Chức vụ
Chủ tịch
HĐQT

SLCP

Tỷ lệ

Chức danh tại Công ty khác

15.685.388 20,91% - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát
triển TP.HCM: thành viên
HĐQT
- Công ty TNHH XD TM DV Hà
Thuận Hùng: Chủ tịch HĐTV

2

Nguyễn
Quang Vinh

Phó Chủ
tịch HĐQT
– không
điều hành

350.000

0,47% - Ngân hàng TMCP Việt Á: Phó
chủ tịch HĐQT
- CTCP Chứng khoán Quốc Gia:
Chủ tịch HĐQT
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Stt
3

Họ tên
Nguyễn
Khánh Hưng

Chức vụ

SLCP

Thành viên
Hội đồng
quản trị

135.004

Tỷ lệ

Chức danh tại Công ty khác

0,26% - Công ty Cổ phần Địa ốc Đồng
Bằng Sông Cửu Long: Chủ tịch
HĐQT
- Công ty Cổ phần Đất Xanh
Miền Trung: Chủ tịch HĐQT
- Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa
ốc Đất Xanh Miền Bắc: Chủ
tịch HĐQT
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát
triển Đất Xanh Hoàn Cầu:
Thành viên HĐQT
- Công ty Cổ phần Xây dựng Đất
Xanh: Thành viên HĐQT

4

Lương Trí
Thảo

Thành viên
HĐQT –
không điều
hành

5

Trần Minh
Toàn

Thành viên
HĐQT –
độc lập
không điều
hành

937.459

1,25% - Công ty Cổ phần Địa ốc Đất
Xanh Bình Dương: Thành viên
HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

24.000 0,032% - Công ty Cổ phần Du lịch Nhà
Bè Bình Thuận: Chủ tịch HĐQT
kiêm Tổng Giám đốc
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư
vấn Đầu tư Đông Dương: Chủ
tịch HĐQT

Ghi chú: Số lượng cổ phiếu và tỷ lệ được tính trên vốn điều lệ hiện tại 750.000.000.000 đồng
b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban
c. Hoạt động của Hội đồng quản trị: đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số
lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp.
Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã tiến hành 20 cuộc họp và thông qua 33 nội dung, cụ
thể như sau:
Stt

Số Nghị quyết

Ngày

Nội dung

1

01/2013/NQ-HĐQT 18/01/2013

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

2

02/2013/NQ-HĐQT 30/01/2013

Cử ông Nguyễn Trường Sơn là đại diện quản lý vốn
góp mới của DXG (21%) tại CTCP Xây dựng Đất
Xanh thay cho ông Vũ Trần Dương
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Stt

Số Nghị quyết

Ngày

Nội dung

3

03/2013/NQ-HĐQT 04/03/2013

Thông qua việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức
năm 2012 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ
phần từ nguồn thặng dư vốn. Thông qua chủ trương
phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho
người lao động trong Công ty (ESOP)

4

04/2013/NQ-HĐQT 04/03/2013

Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch trích
lập các quỹ năm 2013

5

05/2013/NQ-HĐQT 04/03/2013

Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh
nghiệp chào bán riêng lẻ tài trợ vốn cho dự án
Sunview Town (Dự án khu nhà ở phường Hiệp
Bình Phước – Tam Bình, Quận Thủ Đức)

6

06/2013/NQ-HĐQT 07/03/2013

Thông qua việc chi trả thù lao thành viên Hội đồng
quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012

7

07/2013/NQ-HĐQT 20/03/2013

Thông qua việc mua lại 60% phần vốn góp tại Công
ty TNHH Du lịch – Thương mại – Sản xuất và Xây
dựng Lý Khoa Nguyên

8

08/2013/NQ-HĐQT 21/03/2013

Thông qua việc thay đổi người đại diện quản lý vốn
góp tại CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất
Xanh Tây Nam

9

09/2013/NQ-HĐQT 21/03/2013

Thông qua việc thay đổi người đại diện quản lý vốn
góp tại CTCP Đầu tư và Phát triển Đất Xanh Hoàn
Cầu

10

10/2013/NQ-HĐQT 25/03/2013

Thông qua việc triển khai việc phát hành cổ phiếu
tăng vốn điều lệ để trả cổ tức năm 2012 bằng cổ
phiếu và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ
thặng dư vốn cổ phần theo Nghị quyết số
01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/03/2013 của
ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

11

11/2013/NQ-HĐQT 09/05/2013

Thông qua việc góp vốn thêm 87.216.210.000 đồng
để tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Địa ốc
Long Điền

12

12/2013/NQ-HĐQT 27/05/2013

Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên
524.996.810.000 đồng và việc chỉnh sửa Điều 5
Điều lệ Công ty

13

13/2013/NQ-HĐQT 05/08/2013

Thông qua kế hoạch phát hành 22.500.319 cổ phiếu
để tăng vốn điều lệ công ty lên 750 tỷ đồng và
Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm
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Stt

Số Nghị quyết

Ngày

Nội dung
2013

14

14/2013/NQ-HĐQT 05/08/2013

Thông qua việc mua lại cổ phiếu của Công ty Cổ
phần Xây dựng Đất Xanh

15

15/2013/NQ-HĐQT 08/08/2013

Thông qua việc góp vốn thêm 46 tỷ đồng để tăng
vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Địa ốc Long Kim
Phát

16

16/2013/NQ-HĐQT 08/08/2013

Thông qua việc góp thêm 100 tỷ đồng để tăng vốn
điều lệ tại Công ty TNHH XD-TM-DV Hà Thuận
Hùng

17

17/2013/NQ-HĐQT 12/08/2013

Thông qua việc thành lập ban điều hành ESOP và
quy chế ESOP

18

18/2013/NQ-HĐQT 12/08/2013

Thông qua danh sách người lao động được tham gia
chương trình ESOP năm 2013

19

19/2013/NQ-HĐQT 23/08/2013

Thông qua việc cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP
Việt Á

20

20/2013/NQ-HĐQT 23/08/2013

Thông qua việc chuyển nhượng lại 100% phần vốn
góp của DXG tại Công ty TNHH Du lịch – Thương
mại – Sản xuất và Xây dựng Lý Khoa Nguyên

21

21/2013/NQ-HĐQT 14/09/2013

Thông qua việc chỉnh sửa Điều 7 Điều lệ Công ty

22

22/2013/NQ-HĐQT 14/09/2013

Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán
ra công chúng

23

23/2013/NQ-HĐQT 14/09/2013

Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược

24

24/2013/NQ-HĐQT 14/09/2013

Thông qua danh sách đối tác chiến lược tiềm năng
để chào bán cổ phiếu

25

25/2013/NQ-HĐQT 26/10/2013

Thông qua việc thay đổi người đại diện phần vốn
góp của DXG tại CTCP Dịch vụ và Địa ốc Đất
Xanh Miền Bắc

26

26/2013/NQ-HĐQT 09/11/2013

Thông qua việc chuyển nhượng dự án Khu dân cư
Tân Vũ Minh

27

27/2013/NQ-HĐQT 11/11/2013

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh PTGĐ đối
với ông Nguyễn Đình Lâm và bổ nhiệm ông Lê Văn
Như Hải là PTGĐ Công ty

28

28/2013/NQ-HĐQT 29/11/2013

Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực
hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

29

29/2013/NQ-HĐQT 23/12/2013

Thông qua việc thay đổi danh sách cổ đông chiến
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Stt

Số Nghị quyết

Ngày

Nội dung
lược mua 11.640.383 cổ phiếu trong đợt phát hành
tăng vốn điều lệ lên 750 tỷ đồng

30

30/2013/NQ-HĐQT 26/12/2013

Thông qua việc giảm tỷ lệ sở hữu của DXG tại
CTCP Đất Xanh Đông Á

31

31/2013/NQ-HĐQT 26/12/2013

Thông qua việc chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần
của DXG tại CTCP Quy hoạch Kiến Trúc Việt

32

32/2013/NQ-HĐQT 26/12/2013

Thông qua việc chuyển nhượng 306.000 cổ phần
của DXG tại CTCP Green Real

33

33/2013/NQ-HĐQT 26/12/2013

Thông qua việc giảm tỷ lệ sở hữu của DXG tại
CTCP Đầu tư và Phát triển Đất Xanh Tây Bắc

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành.
Trong thành phần Hội đồng quản trị Công ty có 01 thành viên là độc lập không điều hành là
ông Trần Minh Toàn. Ông Toàn đã có những đóng góp tích cực trong mọi hoạt động của Hội
đồng quản trị.
e. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: không có
2. Ban Kiểm soát
a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:
Stt

Họ tên

Chức vụ

SLCP nắm giữ

Tỷ lệ

1

Trần Thị Thùy Trang

Trưởng Ban Kiểm soát

16.438

0,03%

2

Nguyễn Quốc Vy Liêm

Thành viên Ban Kiểm soát

27.834

0,05%

3

Trịnh Thị Ngọc Hà

Thành viên Ban Kiểm soát

5.003

0,009%

b. Hoạt động của Ban kiểm soát: Ban Kiểm soát của Công ty gồm một trưởng ban và hai thành
viên. Trong năm 2013, Ban Kiểm soát đã tiến hành nhiều hoạt động kiểm tra, giám sát việc
tuân thủ các quy định của Pháp luật của Ban điều hành, cụ thể như sau:
- Tham gia 100% các cuộc họp của Hội đồng quản trị,
- Giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2013 và việc thực thi các
nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Giám sát việc điều hành Công ty của Tổng Giám đốc;
- Kiểm tra báo cáo tài chính quý, sáu tháng và năm;
- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật bao gồm:
nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác.
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3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban
kiểm soát
a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:
Thù lao Hội đồng quản trị

: 827.000.000 đồng

Thù lao Hội đồng quản trị Công ty mẹ

: 716.000.000 đồng

Thù lao Hội đồng quản trị các công ty con

: 111.000.000 đồng

Thu nhập Tổng Giám đốc

: 4.913.362.282 đồng

Thu nhập Tổng Giám đốc Công ty mẹ

: 1.187.031.832 đồng

Thu nhập Tổng Giám đốc các Công ty con

: 3.726.330.450 đồng

Thu nhập của cán bộ chủ chốt toàn Tập đoàn

: 11.704.622.941 đồng

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Stt

Người
thực hiện
giao dịch

Quan
hệ với
cổ
đông
nội bộ
Chủ
tịch
HĐQT

Số cổ phiếu sở hữu
đầu kỳ
Số cổ
phiếu

Tỷ lệ
(*)

9.408.375

22,40%

1

Lương Trí
Thìn

2

Nguyễn
Khánh
Hưng

Thành
viên
HĐQT

123.004

0,29%

3

Lương Trí
Thảo

Thành
viên
HĐQT

636.350

1,51%

4

Trần Minh
Toàn

Thành
viên
HĐQT

0

5

Trần Thị
Thùy
Trang

Trưởng
Ban
Kiểm
soát

8.351

0,02%

6

Trịnh Thị

Thành

8.876

0,02%

Số cổ phiếu sở hữu
cuối kỳ
Số cổ
phiếu

Tỷ lệ
(**)

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

15.685.388 20,91% -Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
và cổ phiếu thưởng
-Thực hiện quyền mua cổ
phiếu cho cổ đông hiện hữu
-Mua cổ phiếu dôi dư trong
đợt phát hành cho cổ đông
hiện hữu
135.004 0,18% -Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
và cổ phiếu thưởng.
-Nhận cổ phiếu thưởng
ESOP.
-Bán.
937.459 1,25% -Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
và cổ phiếu thưởng
-Thực hiện quyền mua cổ
phiếu cho cổ đông hiện hữu
-Bán
14.000 0,019% -Nhận cổ phiếu thưởng ESOP
-Thực hiện quyền mua cổ
phiếu cho cổ đông hiện hữu
-Bán
12.438 0,017% -Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
và cổ phiếu thưởng
-Nhận cổ phiếu thưởng ESOP
-Bán
-Thực hiện quyền mua cổ
phiếu cho cổ đông hiện hữu
-Bán
5.003 0,007% -Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
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Stt

Người
thực hiện
giao dịch
Ngọc Hà

Quan
hệ với
cổ
đông
nội bộ
viên
BKS
Thành
viên
BKS

Số cổ phiếu sở hữu
đầu kỳ

0

7

Nguyễn
Quốc Vy
Liêm

8

Lê Văn
Như Hải
Đỗ Thị
Thái

Phó
TGĐ
Kế
toán
trưởng

10

Ngân
hàng
TMCP
Việt Á

11

12

9

Số cổ
phiếu

Tỷ lệ
(*)

17.468

0,04%

Số cổ phiếu sở hữu
cuối kỳ
Số cổ
phiếu

Tỷ lệ
(**)

33.400 0,045%

40.000 0,053%

và cổ phiếu thưởng.
-Bán.
-Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
và cổ phiếu thưởng.
-Nhận cổ phiếu thưởng
ESOP.
-Bán
-Thực hiện quyền mua cổ
phiếu cho cổ đông hiện hữu
Nhận cổ phiếu thưởng
ESOP.
-Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
và cổ phiếu thưởng.
-Nhận cổ phiếu thưởng
ESOP.
-Bán.
-Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
và cổ phiếu thưởng.
-Bán.
-Thực hiện quyền mua cổ
phiếu cho cổ đông hiện hữu
-Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
và cổ phiếu thưởng.
-Bán
-Thực hiện quyền mua cổ
phiếu cho cổ đông hiện hữu
-Cổ đông chiến lược trong
đợt phát hành tăng vốn lên
750 tỷ đồng
-Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
và cổ phiếu thưởng.
-Chuyển trả danh mục cho
nhà đầu tư ủy thác

8.786

0,02%

Cổ
đông
lớn

4.620.000

11,00%

4.290.000

5,72%

Công ty
Cổ phần
Tập đoàn
Đầu tư
Việt
Phương

Cổ
đông
lớn

1.200.000

2,86%

2.340.000

3,12%

Công ty
Cổ phần
Quản lý
Quỹ đầu
tư FPT
Trần Việt
Anh

Cổ
đông
lớn

2.111.453

5,03%

1.092.312

1.46%

Cổ
đông
lớn

3.900.000

9,29%

2.042.730

14

Vũ Thị
Quỳnh

Cổ
đông
lớn

3.800.000

9,05%

4.060.000

15

Lương Trí
Tú

Em trai
chủ

441.308

1,05%

660.000

2,72% -Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
và cổ phiếu thưởng
-Bán
-Thực hiện quyền mua cổ
phiếu cho cổ đông hiện hữu
-Bán
5,41% -Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
và cổ phiếu thưởng.
-Bán.
-Thực hiện quyền mua cổ
phiếu cho cổ đông hiện hữu
-Bán
0,88% -Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
và cổ phiếu thưởng

13

8.980 0,012%

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

Người
thực hiện
giao dịch

16

Trần Thị
Yến
Chinh

17

Nguyễn
Quốc Vũ
Luân

Quan
hệ với
cổ
đông
nội bộ
tịch
HĐQT
Vợ
thành
viên
HĐQT
Anh
trai
thành
viên
BKS

Số cổ phiếu sở hữu
đầu kỳ
Số cổ
phiếu

Tỷ lệ
(*)

4.647

0,011%

20.886

0,05%

Số cổ phiếu sở hữu
cuối kỳ
Số cổ
phiếu

Tỷ lệ
(**)

8

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

-Thực hiện quyền mua cổ
phiếu cho cổ đông hiện hữu
-Bán
0,00% -Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
và cổ phiếu thưởng.
-Bán.

4.478 0,006% -Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
và cổ phiếu thưởng.
-Bán.
-Thực hiện quyền mua cổ
phiếu cho cổ đông hiện hữu
-Bán

Ghi chú: (*) Tỷ lệ sở hữu đầu kỳ được tính trên vốn điều lệ 420.000.000.000 đồng
(**) Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ được tính trên vốn điều lệ 750.000.000.000 đồng (tính đến ngày 04/03/2014)

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có
d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Thực hiện được theo quy định của pháp luật
về quản trị công ty.
VI.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2013 đính kèm)

1. Ý kiến kiểm toán
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán
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