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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG NĂM 2014 
 

I.  THÔNG TIN CHUNG : 

1. Thông tin khái quát: 

− Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG 
− Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301822194 do Sở Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hồ Chí Minh cấp. 
− Vốn điều lệ : 302.086.840.000 đồng 
− Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 302.086.840.000 đồng 
− Địa chỉ : 89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp. HCM 
− Điện thoại: (84-8) 3 785 0011  Fax: (84-8) 3 785 4422 
− Email: info@vanphathung.com.vn 
− Wesite: http://www.vanphathung.com 
− Mã cổ phiếu : VPH 

 

2. Quá trình phát triển: 

 Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng tiền thân là Công ty TNHH Vạn Phát Hưng được thành 
lập ngày 09/09/1999 bởi hai sáng lập viên là ông Võ Anh Tuấn và ông Trần Văn Thành. Đến 
tháng 10 năm 2006 Công ty TNHH Vạn Phát Hưng được chuyển đổi thành Công ty Cổ Phần Vạn 
Phát Hưng theo giấy CNĐKKD số 4103005360 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí 
Minh cấp ngày 4/10/2006. 
 Ngay từ những ngày đầu thành lập (năm 1999), Công ty đã nhanh chóng đi vào hoạt động 
và thực hiện thành công dự án phát triển khu dân cư diện tích 3 ha tại Phuờng Phú Thuận và dự 
án Tân Kiểng 0,3 ha tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều cơ sở hạ tầng kỹ thuật chất  
lượng cao đã được công ty đầu tư xây dựng hoàn chỉnh như hệ thống điện, đường, hệ thống cống 
thoát nuớc, phòng cháy chữa cháy, vỉa hè, công viên cây xanh…Qua những dự án tiếp nối nhau, 
Công ty đã dần hình thành một nền tảng vững chắc cả về nhân lực lẫn tài lực, đúc kết được những 
kinh nghiệm quý giá và xây dựng hoàn chỉnh các chiến lược mang tính lâu dài để sẵn sàng đầu tư 
cho những dự án lớn tiếp theo.  

So với thời kỳ đầu công ty vừa mới thành lập, tốc độ phát triển đầu tư hiện nay của công ty đã 
tăng gấp nhiều lần. Nhiều dự án xây dựng khu nhà ở đang được Công ty tập trung mở rộng như 
Dự án Phú Mỹ - Quận 7, Dự án Phú Xuân, Phú Xuân 2 – Nhà Bè, Dự án Bình Trưng Đông – 
Quận 2, Dự án Phú Thuận (La Casa), Dự án Nhơn Đức, … với tổng diện tích đầu tư lên đến gần 
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149 ha. 
  Ngày 09/09/2009 công ty đã đánh dấu bước ngoặt lớn trong việc phát triển với sự kiện cổ 
phiếu công ty chính thức được giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo 
quyết định 104/QĐ-SGDHCM ngày 31/08/2009. Mã chứng khoán giao dịch là: VPH. Tổng số 
vốn điều lệ niêm yết là 200.832.850.000 đồng (Hai trăm tỷ tám trăm ba mươi hai triệu tám trăm 
năm mươi ngàn đồng). 
 Trong quá trình hoạt động, để đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án triển khai, Công ty Cổ 
phần Vạn Phát Hưng đã thực hiện nhiều đợt tăng vốn điều lệ như sau: 

Số lần thay đổi  CNĐK Thời điểm thay đổi trên 

GCNĐK 

Vốn Điều lệ (đồng) 

Lần đầu 4/10/2006 135.000.000.000 

Lần 1 26/02/2007 165.000.000.000 

Lần 2 23/04/2007 173.131.450.000 

Lần 3 13/06/2007 200.832.850.000 

Lần 4  31/03/2010 240.999.420.000 

Lần 5 

Lần 6 

31/07/2010 

03/10/2013 

277.148.160.000 

302.086.840.000 

Lần 1: Theo Quyết định ĐHĐCĐ số 06/07/QĐ-VPH ngày 10/02/2007 về việc tăng vốn điều lệ 
Công ty sẽ tăng vốn điều lệ từ 135.000.000.000 đồng (một trăm ba mươi lăm tỷ đồng) lên 
165.000.000.000 đồng (một trăm sáu mươi lăm tỷ đồng). Theo Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 
10/02/2007, Vạn Phát Hưng phát hành 3.000.000 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng, tương đương 
tổng mệnh giá 30.000.000.000 đồng và phân phối cổ phiếu phát hành thêm cho 2 cổ đông hiện 
hữu là ông Võ Anh Tuấn và ông Trần Văn Thành, mỗi cổ đông được phân phối 1.500.000 cổ 
phiếu với giá phát hành là 10.000đ. 

Lần 2: Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 76/2007/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2007, Công ty 
Cổ phần Vạn Phát Hưng sẽ phát hành 813.145 cổ phần phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, 
tương đương 8.131.450.000 đồng để tăng vốn từ 165.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi lăm 
tỷ đồng) lên 173.131.450.000 đồng (Một trăm bảy mươi ba tỷ một trăm ba mươi mốt triệu bốn 
trăm năm mươi ngàn đồng). Trong đó: 

o      Phát hành 49.365 cổ phần tương đương 493.650.000 đồng từ nguồn lợi nhuận chưa phân 
phối để thưởng cho cán bộ quản lý theo danh sách đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

o      Phát hành 763.780 cổ phần tương đương 7.637.800.000 đồng bán ưu đãi cho toàn thể cán bộ 
công nhân viên công ty theo danh sách và giá bán đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

-       Giá chào bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên bốc thăm ưu tiên là 30.000 đồng/cổ phần 
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-       Giá chào bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên khác là 40.000 đồng/cổ phần. 

Lần 3: Theo Nghị quyết 03/2007/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 19/07/2007, Công ty Cổ phần Vạn Phát 
Hưng sẽ phát hành 2.770.140 cổ phần phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần tương đương 
27.701.400.000 đồng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ là 100:16, cổ đông sở hữu 100 cổ phần được 
quyền mua thêm 16 cổ phần mới với giá 10.000đ để tăng vốn điều lệ từ 173.131.450.000 đồng 
(Một trăm bảy mươi ba tỷ một trăm ba mươi mốt triệu bốn trăm năm mươi ngàn đồng) lên 
200.832.850.000 đồng (hai trăm tỷ tám trăm ba mươi hai triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng).  

Lần 4: Theo Quyết định số 45/10/QĐ-VPH ngày 10/03/2010 của HĐQT Cty CP Vạn Phát Hưng 
v/v phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược. 

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 4.016.657 cổ phiếu tương đương với tổng giá trị cổ phần 
tính theo mệnh giá là 40.166.570.000 đồng. 

- Giá phát hành: 47.500đồng/cổ phần 

Lần 5: Theo Quyết định số 104/10/QĐ-VPH ngày 28/7/2010 của ĐHĐCĐ công ty CP Vạn Phát 
Hưng. V/v: tăng vốn điều lệ từ 240.999.420.000 đồng lên 277.148.160.000 đồng để trả cổ tức đợt 
2 năm 2009 bằng cổ phiếu (5%) và trả cổ phiếu thưởng (10%) cho cổ đông hiện hữu. 

-       Hình thức: phát hành thêm 3.614.874 cổ phần phổ thông 
-       Mệnh giá cổ phần: 10.000đồng/1 cổ phần 
Lần 6: Theo Nghị quyết 03/2013/NQ-VPH ngày 29/04/2013, Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng  
chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 100:9. Cụ thể, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ 
được chia thêm 9 cổ phiếu mới với mệnh giá 10.000đ/cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 
277.148.160.000 đồng ( Hai trăm bảy mươi bảy tỷ một trăm bốn mươi tám triệu một trăm sáu 
mươi ngàn đồng) lên 302.086.840.000 đồng ( Ba trăm lẻ hai tỷ không trăm tám mươi sáu triệu 
tám trăm bốn mươi ngàn đồng ) 

-       Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần 
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.493.868 cổ phiếu tương đương với tổng giá trị cổ phần 

tính theo mệnh giá là 24.938.680.000 đồng. 
 
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 

-  Ngành nghề kinh doanh chính: 

+ Kinh doanh nhà; 

+ Xây dựng dân dụng; 

+ Môi giới bất động sản; Dịch vụ nhà đất - tư vấn bất động sản; 

+ Cho thuê kho, cho thuê nhà phục vụ mục đích kinh doanh; 

+ Dịch vụ quản lý bất động sản (cao ốc, chung cư); 
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+ Tư vấn quản lý dự án; 

+ Xây dựng hạ tầng khu dân cư; 

+ Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; 

+ Dịch vụ chăm sóc duy trì, cảnh quan;….. 
 

-  Điạ bàn kinh doanh: Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý: 

- Mô hình quản trị & cơ cấu bộ máy quản lý công ty: 

 

Sàn giao dịch bất động sản Vạn Phát Hưng 

 Địa chỉ :           89 Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM 

 Điện thoại:       (84-8) 3785 0011 – 3785 0999 – 3785 0132 Fax:   (84-8) 3785 2532 

Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp đã 
được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 8 thông qua 
ngày 29/11/2005. Các hoạt động của Công ty tuân thủ Luật Doanh nghiệp, các Luật khác có liên 
quan và Điều lệ Công ty được Đại hội cổ đông nhất trí thông qua. 
Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng có bộ máy quản lý tổ chức theo mô hình Công ty cổ phần được 
thể hiện theo sơ đồ sau: 
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Hội đồng Quản trị: là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, quản trị Công ty giữa hai kỳ Đại 
hội. Các thành viên Hội đồng Quản trị được cổ đông bầu. Hội đồng Quản trị đại diện cho các cổ 
đông, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền 
lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 
Ban Kiểm soát: là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. 
Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh 
doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng Quản trị và 
Ban Tổng Giám đốc. Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về 
những công việc thực hiện của Ban.  
Tổng Giám đốc: là người điều hành và quyết định cao nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến 
hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về việc thực hiện 
các quyền và nhiệm vụ được giao. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. 
Phó Tổng Giám đốc: hỗ trợ công việc cho Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm về phần việc của 
mình trước Tổng Giám đốc.  
Ban Kiểm soát nội bộ công ty: có chức năng kiểm soát tài chính, kế toán thông qua việc kiểm 
tra, so sánh, đối chiếu, phân tích chứng từ, số liệu; xem xét, kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, 
quy định, chính sách do Công ty ban hành trong hoạt động của các phòng ban; kiểm soát việc 
thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc thu, chi, nhập, xuất tài sản Công ty; xây dựng và triển khai 
thực hiện chương trình phòng chống tiêu cực, lãng phí trong Công ty; phát hiện và đánh giá 
những rủi ro báo cáo cho HĐQT. 
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Các phòng ban: là những phòng ban trực tiếp điều hành công việc của Công ty theo chức năng 
chuyên môn, nhận sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc. Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng có các 
phòng ban được thiết lập với các chức năng, nhiệm vụ như sau:    

 Phòng Hành Chính - Nhân sự: 

+ Lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực và chi tiêu hành chính cho toàn Công ty. 

+ Tổ chức và thực hiện việc tuyển dụng nhân sự. 

+ Xây dựng cấu trúc lương, thưởng và các chế độ phúc lợi cho nhân viên. 

+ Xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Nội quy lao động, Thoả 
ước lao động tập thể. 

+ Góp phần xây dựng hình ảnh và uy tín Công ty qua các hoạt động xã hội. 

+ Quản lý và theo dõi thủ tục giấy tờ hành chính pháp lý. 

+ Quản lý, bố trí, điều động đội bảo vệ đảm bảo an ninh cho toàn Công ty và phương tiện di 
chuyển tạo điều kiện thuận lợi cho CBCVN yên tâm công tác. 

+ Quản lý cơ sở vật chất và tài sản của toàn Công ty. 

 Phòng Tài chính - Kế toán: 

+ Thực hiện công tác hạch toán kế toán và lưu trữ hệ thống sổ sách kế toán, chứng từ kế 
toán, lập các báo cáo tài chính (tháng, quý, năm), các báo biểu kế toán thống kê. 

+ Phân tích tình hình tài chính từng thời kỳ, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt 
động. 

+ Tham gia xây dựng kế hoạch thu chi tài chính hàng quý, năm. 

+ Trực tiếp theo dõi việc thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước như thuế, các khoản trích nộp 
theo quy định. 

+ Xây dựng bộ máy nhân sự kế toán. 

+ Hoạch định chiến lược tài chính dài hạn, ngắn hạn. 

+ Kiểm soát, phân tích các loại chi phí để đánh giá hiệu quả hoạt động và tình hình tài chính 
của Công ty, các đơn vị thành viên. 

+ Lập báo cáo quản trị tài chính theo qui định. 

+ Tính toán hiệu quả đầu tư tại các dự án của Công ty.  



 
 
                    Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 

                                                                                                                                             Trang  10

+ Tham mưu cho HĐQT và Tổng Giám đốc trong việc dự báo dòng tiền và đưa ra các giải 
pháp sử dụng tiền mặt hiệu quả. 

+ Thiết lập chiến lược đầu tư, chính sách đầu tư và mô hình tài chính để xây dựng và duy trì 
danh mục đầu tư hàng năm của Công ty. 

+ Thẩm định các dự án nhằm đưa ra các giải pháp đầu tư tài chính trên cơ sở phân tích và 
đánh giá dự án và thị trường, nguồn tài chính để lựa chọn phương án đầu tư hiệu quả nhất. 

 Phòng Đầu tư: 

+ Thực hiện việc mua, đổi, đền bù và quản lý đất đã mua: tổ chức thực hiện những phương 
án giải toả, đền bù tối ưu, thanh toán cho chủ đất , đo đạc đất, trông nom đất, lưu giữ hồ 
sơ. 

+ Thực hiện các thủ tục pháp lý: lập các hợp đồng mua, đổi, đền bù và chuyển nhượng. 

+ Kết hợp với các phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Kinh doanh, Ban Quản lý dự án để   
hoàn tất công tác đo đạc, bãn vẽ kỹ thuật, chi phí đền bù, các hợp đồng chuyển nhượng và 
bàn giao sơ đồ cho khách hàng. 

 Phòng Kinh doanh và marketing: 

+ Chào bán các sản phẩm do Công ty đầu tư. 

+ Duy trì quan hệ khách hàng và mở rộng nguồn khách hàng, phát triển nguồn khách hàng 
tiềm năng. 

+ Nghiên cứu chiến lược, chính sách bán hàng, cải tiến quy trình bán hàng. 

+ Nghiên cứu tình hình thị trường bất động sản để tham mưu cho Ban Tổng Giám Đốc về  
thiết kế sản phẩm, giá bán. 

+ Nắm bắt thông tin về chính sách đất đai, quản lý xây dựng. 

+ Phối hợp với các phòng ban liên quan trong việc lập quy hoạch, phân lô, phân nền, bản vẽ 
kỹ thuật, thực hiện các hợp đồng đã ký kết với khách hàng. 

+ Hoạch định chiến lược hoạt động Marketing cho Công ty.  

+ Phát triển thương hiệu Vạn Phát Hưng qua các kênh quảng cáo phù hợp với chiến lược đề ra. 

+ Thực hiện các hoạt động quan hệ cộng đồng. 

+ Phân tích và nghiên cứu nhu cầu khách hàng, thị trường, đối thủ cạnh tranh và dự đoán xu 
hướng của thị trường tiêu thụ. Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thông tin khách hàng và 
khai thác khách hàng tiềm năng cho Công ty. 
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+ Quản lý và phát triển website Vạn Phát Hưng, nghiên cứu phát triển bán hàng qua mạng 
Internet, tìm hiểu thêm phần mềm hỗ trợ quản lý và hoàn thiện hệ thống bán hàng. 

 Phòng Dịch vụ khách hàng: 

+ Soạn thảo, kiểm tra và hiệu chỉnh tất cả các hợp đồng và các văn bản pháp lý khác có liên 
quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. 

+ Trả lời các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng về quy định, chính sách của Công ty và 
các vấn đề liên quan đến tính pháp lý của sản phẩm Công ty. 

+ Cập nhật các văn bản pháp luật và các thông tin mới có liên quan đến hoạt động kinh 
doanh của Công ty để tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc. Tóm tắt và triển khai các văn 
bản đó đến các bộ phận có liên quan khi cần thiết hoặc khi có yêu cầu. 

+ Quản lý và cập nhật danh mục công nợ, danh mục hệ thống bán hàng bằng phần mềm 
quản lý bán hàng. Gửi thư nhắc nợ, thư mời, thông báo và cung cấp thông tin cho khách 
hàng. Theo dõi danh sách nợ. 

+ Quản lý và lưu trữ hồ sơ khách hàng (hợp đồng, biên nhận cọc, …), theo dõi, cập nhật và 
phân nhóm khách hàng, đề xuất cải tiến chăm sóc khách hàng. 

+ Thống kê và phản hồi các ý kiến thắc mắc, khiếu nại của khách hàng. Định kỳ tổ chức kế 
hoạch thu thập ý kiến khách hàng về chất lượng dịch vụ của Công ty. 

+ Phối hợp với phòng Tài chính – Kế toán thực hiện quy trình thanh toán, thu tiền từ khách 
hàng. 

+ Phối hợp với Ban Quản lý dự án trong việc nắm bắt tiến độ thi công và đề xuất giao nền 
kịp thời cho Khách hàng. 

+ Phối hợp với Luật sư, liên hệ các cơ quan chức năng để nắm bắt các văn bản pháp lý và 
thông tin về chính sách đất đai, quản lý xây dựng, tình hình thị trường địa ốc để cung cấp 
cho Giám đốc Kinh doanh và Ban Tổng Giám đốc. 

 Phòng Vật tư: 

+ Quản lý và lập kế hoạch cung ứng vật tư, nguyên vật liệu cho các dự án với giá cả hợp lý 
nhất. 

+ Cung cấp vật tư, nguyên vật liệu kịp thời, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và chất lượng, đồng 
thời tìm kiếm nhà cung cấp uy tín, giá cả hợp lý, dịch vụ tốt theo tiêu chuẩn đánh giá nhà 
cung ứng để ký hợp đồng cung cấp lâu dài, ổn định nhằm phục vụ ngay cho công trường. 
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+ Đánh giá tình hình vật tư  trên thị trường để tham mưu cho ban TGĐ quyết định thời điểm 
và số lượng vật tư dự trữ cho công trình. 

 Phòng Công nghệ thông tin: 

+ Đảm bảo hệ thống mạng và điện thoại toàn công ty được vận hành liên tục, ổn định và thông suốt. 

+ Phát triển và quản lý cơ sở hạ tầng hệ thống mạng công ty 

+ Cập nhật, sao lưu dữ liệu, khắc phục sự cố máy tính. 

+ Quản lý và kiểm soát thông tin công ty 

+ Xây dựng chính sách sử dụng CNTT toàn công ty. 

+ Hỗ trợ và huấn luyện nhân viên công ty sử dụng CNTT. 

+ Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý và duy trì hệ thống Email toàn công ty. 

+ Xây dựng và phát triển website, cập nhật các thông tin dự án cũng như tin tức Vạn Phát 
Hưng và thị trường bất động sản, dịch vụ chăm sóc khách hàng, thông tin tuyển dụng lên 
website 

+ Triển khai các phần mềm, ứng dụng CNTT phục vụ công tác bán hàng của nhân viên kinh doanh, 
quản lý công việc của các phòng ban và công tác quản lý của Ban Tổng Giám Đốc. 

-Các công ty con, công ty liên kết: 

+ Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần công ty: không có 

+ Công ty có trên 50% vốn cổ phần công ty nắm giữ: không có 

+ Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan 

STT Tên công  ty/ Dự 
án Lĩnh vực hoạt động 

Vốn 
điều lệ  

(tỷ 
đồng) 

% góp 
vốn  

Vốn góp 
dự kiến 

của VPH 
(tỷ đồng) 

 Vốn thực góp 
của VPH đến 
31/12/2014 (tỷ 

đồng)  

ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT  

1 
Công ty Cổ phần  

Quản lý Việt 
Hưng 

Quản lý các dự án xây dựng và bất 
động sản ; cung cấp dịch vụ tư vấn 
xây dựng; lập và thẩm định các dự 
án đầu tư ; kiểm định chất lượng 

công trình, giám sát và thiết kế các 
công trình xây dựng công nghiệp và 

dân dụng; thiết kế xây dựng công 
trình hạ tầng đô thị. 

5 40,00% 2 2
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2 

Công ty Cổ phần 
Bất Động Sản 
Nhà Bè (Theo 

giấy CN ĐKKD 
Vạn Phát Hưng 

hiện đã góp 
17,40% trên vốn 

điều lệ) 

Kinh doanh Bất động sản ; cung cấp 
dịch vụ tư vấn và quản lý bất động 
sản ; kinh doanh vật liệu xây dựng, 
may móc thiết bị ngành xây dựng 

và hàng trang trí nội thất. 

50 29,00% 14,5 8,7

3 
Công ty Cổ phần 
Xây dựng  Thuận 

Hưng 

Xây dựng công trình dân dụng, 
công nghiệp, cầu đường ; trang trí 
nội thất ; san lấp mặt bằng ; sản 

xuất vật liệu xây dựng ; sản xuất, 
thi công ép cọc-cống bê tông ; mua 

bán thiết bị xây dựng. 

10 40,00% 4 4

 

 

5. Định hướng phát triển: 

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:  

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là đầu tư phát triển dự án bất động sản và kinh 

doanh sản phẩm bất động sản mà Công ty đã phát triển. Với mục tiêu hoạt động là đầu tư phát 

triển những đô thị chất lượng cao, những không gian sống trong lành, hiện đại, và tiện nghi, các 

sản phẩm đã hoàn thành của Công ty có chất lượng cao, mỹ quan, nội thất hài hòa, sang trọng và 

tiện nghi. Trong quá trình hoạt động, Vạn Phát Hưng luôn nâng cao tính chuyên nghiệp để phục 

vụ tốt hơn nhu cầu khách hàng. Trước khi phát triển một dự án, Vạn Phát Hưng luôn tìm hiểu kỹ 

mong muốn của khách hàng, đồng thời áp dụng những công nghệ mới nhất để đưa ra thị trường 

những sản phẩm tiên phong và ưu việt trong thiết kế cũng như xây dựng. Trong quá trình thực 

hiện dự án, Vạn Phát Hưng luôn công bố tiến độ thi công kịp thời trên các phương tiện truyền 

thông và thông báo trực tiếp cho khách hàng. 

- Chiến lược trung và dài hạn: 

+ Công ty sẽ tập trung đầu tư các dự án trọng điểm tại TP.HCM mà hiện nay công ty đang có 

sẵn quỹ đất, ưu tiên đầu tư các dự án có quy mô lớn có vị trí tốt, có lợi thế cạnh tranh và khả 

năng thu hồi vốn tốt 

+ Bán bớt các qũy đất của các dự án nhỏ lẻ hiện có và các sản phẩm bất động sản do Công ty 

kinh doanh, đồng thời thương thảo với các đối tác để chuyển nhượng lại một số dự án như 

Bình Trưng Đông Quận 2, Quận 9, …. Các dự án còn lại tiếp tục thực hiện đầy đủ các thủ tục 

pháp lý nhằm chuẩn bị sẳn sàng cho việc khởi công xây dựng trong một thời điểm thích hợp 

và thuận lợi nhất cho công ty. 
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+ Tập trung vào việc đưa ra thị trường những sản phẩm có tính cạnh tranh và áp dụng các công 

nghệ mới từ các nước tiên tiến để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, giảm chi phí. 

+ Đảm bảo tính minh bạch trong mọi thông tin liên quan đến công ty để tạo niềm tin với nhà đầu tư. 

+ Nâng cao chất lượng sản phẩm và chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân viên  trong  hoạt  động  

kinh  doanh,  dịch  vụ  để  giữ  vững  uy  tín  và  thương  hiệu  của Công ty. … 

- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hôi và cộng đồng của công ty: Công ty luôn mong 

muốn góp phần tạo thêm quỹ nhà ở cho cộng đồng và cho xã hội, tạo nên môi trường sống xanh, 

sạch, đẹp và văn minh. 

 

6. Các rủi ro: 

- Rủi ro về luật pháp: 
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu sự điều chỉnh của Luật Xây dựng, Luật Đất đai, 
Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các Luật 
khác. Hệ thống quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động của thị trường bất động sản đã dần hoàn 
thiện, tạo điều kiện để thị trường bất động sản phát triển bền vững và lành mạnh, môi trường đầu 
tư thông thoáng và thuận lợi cho cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Tuy nhiên, Luật và các 
văn bản dưới Luật của Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách 
luôn có thể xảy ra và khi xảy ra thì sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của 
doanh nghiệp. 
- Rủi ro ngành: Khi tham gia thị trường Thị trường bất động sản hiện nay, có thể sẽ gặp phải 
một số rủi ro và khó khăn sau:  

+ Trình tự, thủ tục về đất đai, thỏa thuận quy hoạch, phê duyệt dự án quá phức tạp, kéo dài qua 
nhiều cấp, thông thường công tác chuẩn bị đầu tư thường kéo dài từ 2 đến 3 năm. 

+ Tính minh bạch của thị trường bất động sản Việt Nam chưa cao: hầu hết các dự án bất động 
sản lớn vẫn phải theo cơ chế “xin – cho”, điều chỉnh quy hoạch; chưa có cơ chế cung cấp 
thông tin thị trường bất động sản một cách hữu hiệu, do đó nhà đầu tư còn gặp nhiều trở ngại 
và không bình đẳng trong việc tiếp cận dự án phát triển nhà ở và khu đô thị mới, người dân 
cũng khó khăn khi tìm mua trực tiếp nhà ở.  

+ Chưa có cơ chế tài chính bất động sản phù hợp để thúc đẩy thị trường bất động sản Việt Nam 
phát triển. Hệ thống ngân hàng chưa sẵn sàng cho vay dài hạn, lãi suất vay trung hạn vẫn còn 
cao dẫn đến thiếu vốn cung cấp cho thị trường bất động sản, nhiều nhà đầu tư lâm vào tình 
trạng có thể phá sản do hụt vốn. 
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+ Do việc đầu tư kinh doanh bất động sản trong thời gian qua đã đem lại lợi nhuận cao cho hầu 
hết các nhà đầu tư đã dẫn đến tình trạng nhiều công ty, ngân hàng, tập đoàn lớn tập trung đầu 
tư vào lĩnh vực bất động sản, thị trường bất động sản phát triển quá nóng nay thị trường lại 
rơi vào tình trạng đóng băng, thị trường đầu ra không có, hàng tồn kho tăng cao sẽ dễ dẫn 
doanh nghiệp đến rủi ro thiếu vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc thanh toán 
các khoản nợ đến hạn. 

- Rủi ro khác: 
Các rủi ro khác như thiên tai, địch hoạ, hoả hoạn .v.v... là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra 
sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty. 

II- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM:  

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:  

− Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:  

+ Doanh thu thuần : 279.797.591.241 đồng 
+ Lợi nhuận thuần sau thuế: 2.944.000.160 đồng 
 

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:  
(ĐVT: ngàn đồng) 

STT CHỈ TIÊU Thực hiện 
năm 2013 Năm 2014 

% Thực 
hiện so 
với kế 
hoạch 
2014 

Mức tăng(+), giảm (-) thực 
hiện năm 2014 so với thực 

hiện năm 2013 

Kế hoạch Thực hiện Số tiền % 

1 
Doanh thu & 
các thu nhập 
khác 425.184.875 467.845.500 291.180.025 62,2% -134.004.850 -31,52% 

- Doanh thu 
thuần 

 
403.899.752 425.595.500 

 
279.797.591 65,7% -124.102.161 -30,73% 

- Doanh thu HĐ 
tài chính 13.726.178 5.000.000 5.773.561 115,5% -7.952.617 -57,94% 

- Thu nhập khác 7.558.945 37.250.000 5.608.873 15,1% -1.950.072 -25,80% 

2 Tổng chi phí 409.811.443 428.507.050 285.202.376 66,6% -124.609.067 -30,41% 

- 
Giá vốn hàng 
bán 347.305.270 347.183.570 245.562.512 70,7% -101.742.757 -29,29% 

- 
Chi phí tài 
chính 34.428.461 16.000.000 13.662.173 85,4% -20.766.288 -60,32% 

- 
Chi phí bán 
hàng 5.364.422 10.570.000 5.845.690 55,3% 481.268 8,97% 

- Chi phí quản lý 20.848.632 18.000.000 20.108.000 111,7% -740.632 -3,55% 

- Chi phí khác 1.864.659 36.753.480 
 

24.000 0,1% -1.840.659 -98,71% 
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3 
Lợi nhuận 
trước thuế 15.373.432 39.338.450 5.977.650 15,2% -9.395.783 -61,12% 

4 Thuế TNDN 9.097.692 8.654.459 3.033.649 35,1% -6.064.043 -66,65% 

5 
Lợi nhuận sau 
thuế 6.275.740 30.683.991 2.944.000 9,6% -3.331.740 -53,09% 

 

Trong năm, Công ty đã hoàn thành thi công hoàn thiện Bock 1A- 1B dự án khu căn hộ phức hợp 

La Casa tại Phường Phú Thuận Quận 7, tiếp tục bàn giao căn hộ và đã ghi nhận tiếp doanh thu, 

tổng cộng doanh thu ghi nhận cho phần căn hộ này tính đến thời điểm 31/12/2014 là 278 căn/352 

căn. Mặc khác, trong năm Công ty đã điều chỉnh quy hoạch 1/500 dự án La Casa, trong đó có 

điều chỉnh một phần dự án sang 11.929 m2 đất nền và đã bán được hơn 6.600 m2, ghi nhận 

doanh thu cho phần đất nền này là 3.137 m2. Trong năm 2014 Công ty cũng đã ký hợp đồng 

chuyển nhượng Block 5 cho  Công Ty An Gia và việc chuyển nhượng này vẫn chưa được ghi 

nhận doanh thu. Thêm vào đó việc chuyển nhượng một phần dự án Nhơn Đức vì lý do khách 

quan vẫn chưa thực hiện được nên doanh thu thực hiện năm 2014 đã giảm 31% so với năm 2013. 

Về chi phí tài chính năm nay đã giảm đáng kể ( 60 % so với cùng kỳ năm trước )  là do mặt bằng 

lãi suất vay vốn lưu động giảm đáng kể cộng với tiền lãi cho khoản thanh toán trước hạn của 

khách hàng cũng giảm do chính sách trả lãi trước hạn của Công ty cũng gần hết hiệu lực. Chi phí 

bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn còn ở mức như cũ mặc dù doanh thu đã giảm, điều 

đó cho thấy công tác quản lý sử dụng nguồn nhân lực chưa đạt hiệu quả. Kết quả, Công ty đã 

không đạt được kế hoạch đã đề ra, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt được 9,6% của kế hoạch lợi nhuận 

năm 2013 và giảm 53% so với trong năm 2013.  

2. Tổ chức và nhân sự: 

- Danh sách Ban điều hành  

STT Tên Năm sinh Số CMND Chức danh 

I Hội đồng quản trị       

1 Võ Anh Tuấn 01/01/1959 023501432 Chủ tịch HĐQT 

2 Trương Thành Nhân 11/07/1981 025203574 Thành viên HĐQT 

3 Vũ Ngọc Nam 02/09/1975 025666888 Thành viên HĐQT 

4 Trần Thu Oanh 01/11/1973 024686225 Thành viên HĐQT 

5 Võ Nguyễn Như Nguyện 08/06/1988 381329020 

Thành viên HĐQT ( thay 
thế Ông Đỗ Văn Bá từ 
ngày 01/04/2015 ) 
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STT Tên Năm sinh Số CMND Chức danh 

II Ban Tổng Giám đốc     

1 Trương Thành Nhân 11/07/1981 025203574 Tổng Giám đốc 

2 Trần Thu Oanh 01/11/1973 024686225 Phó Tổng Giám đốc 

III Ban Kiểm soát      

1 Hoàng Thị Thu Thủy 15/02/1972 024404914 Trưởng Ban kiểm soát 

2 Trần Thanh Phương Trang 16/01/1982 321056362 Thành viên Ban kiểm soát 

3 Lương Ngọc Đinh 21/10/1981 023307334 

 
Thành viên Ban kiểm soát  
( thay thế Bà Phạm Như 
Uyên từ ngày 01/04/2015) 

IV Giám đốc tài chính      

1 Vũ Ngọc Nam 02/09/1975 271192006 Giám đốc tài chính 

IV Kế toán trưởng      

 Lê Thị Hồng Phượng 14/10/1974 024776756 Kế toán trưởng 

 

LÝ LỊCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN CÔNG TY CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI 
ĐỒNG QUẢN TRỊ: 

a. Ông VÕ ANH TUẤN 

+ Giới tính:   Nam. 

+ Số CMND:    023501432 Ngày cấp: 20/03/1997   Nơi cấp: CA. TP.HCM 

+ Ngày tháng năm sinh:  01/01/1959.   

+ Nơi sinh:    Cà Mau.     

+ Quốc tịch:   Việt Nam. 

+ Dân tộc:   Kinh. 

+ Quê quán:   Cà Mau. 

+ Địa chỉ thường trú: A15 Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, Q 7 TP.HCM.  

+ Điện thoại liên lạc:  0903 830 144  

+ Trình độ học vấn:  Đại học 
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+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính Kế toán   

+ Quá trình công tác:               

• 1996 - 1998: Phó Giám đốc Công ty TNHH Thành Danh.  

• 1999 - 2003: Phó Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH Vạn Phát Hưng. 

• 2004 – Tháng 10/2006: Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Vạn Phát Hưng. 

• 10/2006 – đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.  

+ Chức vụ hiện tại ở Công ty: Chủ tịch Hội đồng Quản trị.  

+ Số cổ phần nắm giữ: 6.033.815 cổ  phần 

Trong đó:  + Sở hữu cá nhân:  6.033.815 cổ  phần 
    + Đại diện sở hữu:  0    cổ phần 

+ Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu:  

STT Họ và tên Quan hệ với người khai Số cổ phần nắm giữ 

1 Phan Tiết Hồng Minh Vợ 2.181.090

- Hành vi vi phạm pháp luật: không 

b. Ông TRƯƠNG THÀNH NHÂN  

+ Giới tính:   Nam. 

+ Số CMND :   025203574 Ngày cấp: 04/01/2010Nơi cấp: CA. TPHCM.  

+ Ngày tháng năm sinh: 11/07/1981. 

+ Nơi sinh:   Cà Mau. 

+ Quốc tịch:   Việt Nam. 

+ Dân tộc:   Kinh. 

+ Quê quán:   Cà Mau.  

+ Địa chỉ thường trú:  1-19-2 tầng 19 block 1, khu căn hộ Phú Mỹ - Tổ 5 – Khu 
phố 1, phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM  

+ Điện thoại liên lạc:  0988 202 686.  

+ Trình độ học vấn:  Đại học 

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế ngành Tài chính - Tiền tệ - Tín dụng;  
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Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng. 

+ Quá trình công tác:                

• 2002 - 2004: Trưởng nhóm bán hàng Công ty Cổ phần Dược Cà Mau. 

• 01/04/2005 - 14/10/2005: Trợ lý Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Vạn 
Phát Hưng. 

• 15/10/2005 - 31/12/2006: Giám đốc xây dựng Công ty TNHH Vạn Phát Hưng.  

• 01/01/2007 - 07/01/2007: Phó Tổng Giám đốc Đầu tư – Xây dựng Công ty Cổ phần 
Vạn Phát Hưng. 

• 08/01/2007 - 30/04/2007: Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh – Đầu tư – Tài chính Công 
ty Cổ phần Vạn Phát Hưng. 

• 01/05/2007 - 22/10/2007: Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh – Đầu tư Công ty Cổ phần 
Vạn Phát Hưng. 

• 18/10/2008 đến nay : Thành viên HĐQT Công ty CP Vạn Phát Hưng 

• 22/10/2007 đến nay : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.       

+ Chức vụ hiện tại ở Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc  

+ Số cổ phần nắm giữ: 22.574 cổ  phần              
  Trong đó:  + Sở hữu cá nhân:  22.574 cổ  phần                 
    + Đại diện sở hữu:           0 cổ phiếu.  

+ Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu:  

 

STT Họ và tên Quan hệ với người khai Số cổ phần nắm giữ 

1 Trương Thanh Tâm Cha 0

- Hành vi vi phạm pháp luật: không 

c. Ông VŨ NGỌC NAM 

+ Giới tính:   Nam 

+ Số CMND:    025666888   Ngày cấp: 02/07/2012  Nơi cấp: CA TP HCM 

+ Ngày tháng năm sinh:  02/09/1975 

+ Nơi sinh:    Nam Định 
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+ Quốc tịch:    Việt Nam 

+ Dân tộc:    Kinh  

+ Quê quán:    Nam Định 

+ Địa chỉ thường trú:  13/2 Đường 13, Khu Phố 2, P. Linh Chiểu, Quận Thủ Đức 

+ Số điện thoại liên lạc:  0903 699 118 

+ Trình độ học vấn:   Đại học 

+ Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Tài chính – Kế toán 

+ Quá trình công tác: 

• 1998 – 2000 : Công ty Minh Hiệp – Kế toán trưởng 
• 2000 – 2002 : Công ty TNHH G & D – Kế toán trưởng 
• 2002 – 2005 : Công ty Quốc Minh –  Giám đốc Tài chính 
• Từ 2005 đến 03/2010: Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng – Kế toán trưởng 
• 04/2010 – 08/2010 : Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng – Kế toán trưởng kiêm Thành 

viên HĐQT. 
• 09/2010 đến nay : Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng - Giám đốc Tài chính kiêm 

Thành viên HĐQT. 

+ Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính 

+ Số cổ phần nắm giữ: 4.248 cổ phần 

Trong đó:   + Sở hữu cá nhân: 4.248 cổ  phần 
    + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần 

+ Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: không có 

+ Hành vi vi phạm pháp luật: không có. 

d. Ông VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỆN  

+ Giới tính:    Nam 

+ Số CMND:    381329020 Ngày cấp: 22/02/2007  Nơi cấp: CA. Cà Mau 

+ Ngày tháng năm sinh:  18/06/1988        Nơi sinh: Cà Mau 

+ Quốc tịch:   Việt Nam 

+ Dân tộc:   Kinh  

+ Quê quán:    Cà Mau 
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+ Địa chỉ thường trú:   A15 Hoàng Quốc Việt, P.Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM. 

+ Số điện thoại liên lạc:  0983400600 

+ Trình độ học vấn:   Đại học 

+ Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Tài Chính 

+ Quá trình công tác: 

• Tốt nghiệp trường Đại học California State , Northridge , USA tháng 05/2014. 

• Từ tháng 7/2014 đến tháng 01/2015 là nhân viên kiểm định sản phẩm ở Công ty 

J.D Power and Associates , Westlake Village,USA. 

+ Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Chuyên viên tư vấn tài 
chính Công Ty CP Vạn Phát Hưng 

+ Số cổ phần nắm giữ: 1.600.000 cổ phần 

Trong đó:   + Sở hữu cá nhân: 1.600.000 cổ  phần 
    + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần 

+ Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: không có 

+ Hành vi vi phạm pháp luật: không có. 

e. Bà TRẦN THU OANH 

+ Giới tính:    Nữ 

+ Số CMND:    024686225  Ngày cấp:11/01/2007    Nơi cấp: CA.Tp.HCM 

+ Ngày, tháng, năm sinh:  01/11/1973                               Nơi Sinh : An Giang 

+ Quốc tịch:   Việt Nam 

+ Dân tộc:    Kinh 

+ Quê quán:    An Giang 

+ Địa chỉ thường trú:   21/8/95 Lê Công Phép, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM 

+ Số điện thoại liên lạc:  0903 840 470 

+ Trình độ học vấn:   Đại học 

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh 

+ Quá trình công tác: 
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• 09/1995 – 04/1996: Trưởng phòng HC-NS Công ty TNHH Sin Ta 

• 4/1996 – 2/2003: Giám đốc Công ty TNHH MỸ QUAN 

• 3/2003 – 12/2005: Trợ lý Giám đốc Công ty Art De Chine 

• 1/2006 – 3/2006: Thư ký Giám Đốc Nghiên cứu & Phát triển Công ty TNHH Vạn 
Phát Hưng 

• 4/2006  – 07/2010: Thư ký Chủ Tịch HĐQT Công ty CP Vạn Phát Hưng 

• 07/2010 đến nay: Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Vạn Phát Hưng 

• Từ 30/3/2011 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Vạn Phát Hưng 

+ Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc  

+ Số cổ phần nắm giữ: 4.248 cổ phần 

Trong đó:    Sở hữu cá nhân: 4.248 cổ  phần 

    Đại diện sở hữu: 0 cổ phần 

+ Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan:  

STT Họ và tên Quan hệ với người khai Số cổ phần nắm giữ 

1 Trần Thu Nguyệt Chị 2

2 Trần Thu Hồng Em 5

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

 

LÝ LỊCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN CÔNG TY CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

a. Ông TRƯƠNG THÀNH NHÂN 

Chức vụ hiện tại: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng. 

Lý lịch trình bày tại phần b trong danh sách HĐQT ở trên. 

b. Bà TRẦN THU OANH 

 Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng. 

Lý lịch trình bày tại phần e trong danh sách HĐQT ở trên. 

 

LÝ LỊCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN CÔNG TY CỦA  BAN KIỂM SOÁT 
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a. Bà HOÀNG THỊ THU THỦY 

+ Giới tính:   Nữ 

+ Số CMND:   024404914 Ngày cấp: 14/02/2006   Nơi cấp: CA TP.HCM.  

+ Ngày tháng năm sinh:  15/02/1972.  

+ Nơi sinh:   Bình Định 

+ Quốc tịch:   Việt Nam. 

+ Dân tộc:   Kinh.  

+ Quê quán:   Bình Định. 

+ Địa chỉ thường trú:  45/6 Đường 10, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, 
TP.HCM. 

+ Điện thoại liên lạc:  0903 002 777  

+ Trình độ học vấn:  Đại học 

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán – Kiểm toán. 

+ Quá trình công tác:                

• 1997 - 1999: Kế toán Công ty Xuất Nhập khẩu Công Nghệ Mới thuộc Bộ Khoa học 
Công nghệ môi trường. 

• 2000 - 2001: Kế toán Công ty TNHH Thương mại – Sản xuất Tiến Phong. 

• Từ 02/02/2001 – 01/04/2004: Kế Toán Công Ty TNHH Vạn Phát Hưng. 

• Từ 01/04/2004 – 01/03/2006: Phó Phòng Kế Toán Công ty TNHH Vạn Phát Hưng 

• Từ 01/03/2006 – 08/01/2007: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng. 

• Từ 08/01/2007- đến nay: Trưởng Ban Kiểm Soát nội bộ Công ty Cổ Phần Vạn Phát 
Hưng. 

• Từ 01/07/2007 đến 31/12/2009 : Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Phát Hưng 

+ Chức vụ hiện tại ở Công ty: Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ. Từ 18/10/2008 đến nay 
kiêm nhiệm Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng. 

+ Số cổ phiếu nắm giữ: không. 

+ Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: không 
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+ Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

b. Bà TRẦN THANH PHƯƠNG TRANG 

+ Giới tính:   Nữ 

+ Số CMND:    321056362 Ngày cấp: 30/08/2012 Nơi cấp: CA. Bến Tre.  

+ Ngày tháng năm sinh: 16/01/1982.  

+ Nơi sinh:   Bến Tre. 

+ Quốc tịch:   Việt Nam. 

+ Dân tộc:   Kinh.  

+ Quê quán:   Bến Tre. 

+ Địa chỉ thường trú:  Ấp 2, Lương Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre. 

+ Điện thoại liên lạc:  0986 687 637. 

+ Trình độ học vấn:  Đại học 

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán  

+ Quá trình công tác:               
• 05/2003 - 07/2004: Kế toán Công ty TNHH Quang Thuận. 
• 08/2004 - 05/2006: Kế toán Công ty TNHH Vạn Phát Hưng. 
• 06/2006 – 6/2012: Nhân viên Kiểm soát nội bộ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng. 
• 07/2012- đến nay : Kế toán trưởng Công ty CP XD Thuận Hưng 

+ Chức vụ hiện tại ở Công ty: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vạn Phát 
Hưng.  

+ Số cổ phiếu nắm giữ: không. 

+ Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: không 

+ Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

c. Bà LƯƠNG NGỌC ĐINH 

+ Giới tính:   Nữ. 

+ Số CMND:   023307334 Ngày cấp:17/10/2007 Nơi cấp: CA. Khánh Hòa.  

+ Ngày tháng năm sinh:  21/10/1981.  
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+ Nơi sinh:   TPHCM 

+ Quốc tịch:   Việt Nam. 

+ Dân tộc:   Hoa  

+ Quê quán:   Quảng Đông Trung Quốc 

+ Địa chỉ thường trú:     161C/58 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp.HCM.. 

+ Điện thoại liên lạc:  0903634818  

+ Trình độ học vấn:  Đại học 

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Luật sư  

+ Quá trình công tác:               

• 12/2005 - 05/2013: Nhân viên pháp lý Công ty CP Vạn Phát Hưng 

• 06/2013 – nay : Trưởng phòng dịch vụ khách hàng Công Ty CP Vạn Phát Hưng   

+ Chức vụ hiện tại ở Công ty: Trưởng phòng dịch vụ khách hàng Công Ty CP Vạn Phát 
Hưng .  

+ Số cổ phiếu nắm giữ: 553 . 

+ Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: không 

+ Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

 

LÝ LỊCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN CÔNG TY CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG 

Bà Lê Thị Hồng Phượng 

+ Giới tính:   Nữ 

+ Số CMND:    024776756 Ngày cấp: 12/06/2007   Nơi cấp: CA. TP. HCM 

+ Ngày tháng năm sinh:  14/10/1974    Nơi sinh: Tiền Giang 

+ Quốc tịch:    Việt Nam 

+ Dân tộc:   Kinh  

+ Quê quán:    Quảng Ngãi 

+ Địa chỉ thường trú:   870/29 Lạc Long Quân, P.8, Q. Tân Bình, TP. HCM 
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+ Số điện thoại liên lạc:  0909 758 958 

+ Trình độ học vấn:   Đại học 

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị Tài chính  

+ Quá trình công tác:  

• 2000 – 2002: Kế toán trưởng Công ty TNHH Dược Phẩm Phước Thịnh 

• 2003 – tháng 12/2005: Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Hưng Đạt 

• 01/2006 đến 2007: Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng 

• 2008 đến 31/08/2010: Phó phòng kế toán Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng 

• 01/09/2010 đến nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng 

+ Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Kế toán trưởng 

+ Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không có 

+ Số cổ phần nắm giữ: không. 

+ Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: không 

+ Hành vi vi phạm pháp luật: không có. 

- Những thay đổi trong Ban điều hành trong năm: không có 

- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động: 

Số lương nhân viên đến 31/12/2014: 102 nhân viên 

 

CÁC CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG: 

a. Chế độ làm việc 

Thời gian làm việc:   

o Buổi sáng: từ 8 giờ đến 12 giờ. 

o Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. 

o Ngày nghỉ hàng tuần: chiều thứ bảy và chủ nhật. 

o Thời gian làm việc hàng ngày được giảm 1 giờ cho phụ nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi, kể cả 
con nuôi hợp pháp, và giảm 2 giờ cho phụ nữ sinh đôi. 

Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết:  
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o Người lao động được nghỉ phép 12 ngày/năm. Tùy theo thời gian công tác trong năm, người 
lao động được hưởng số ngày phép tương ứng, mỗi tháng công tác được hưởng 1 ngày phép. 
Số ngày nghỉ hàng năm được tăng theo thâm niên làm việc tại cơ quan, cứ đủ 5 năm được 
tăng thêm 1 ngày. 

o  Người lao động được nghỉ lễ, tết 09 ngày theo quy định của Luật Lao động. 

b. Chính sách tuyển dụng, đào tạo 

Tuyển dụng: 

Công ty chú trọng tuyển dụng những nhân viên phù hợp với yêu cầu của công việc. Công ty 
khuyến khích việc tuyển dụng nội bộ, cho phép nhân viên nộp đơn vào những vị trí mà Công ty 
đang có nhu cầu nếu thấy năng lực của họ phù hợp nhằm tạo điều kiện cho nhân viên có cơ hội 
phát triển và thăng tiến. Công ty đưa ra chính sách đào tạo phù hợp cho những nhân viên tiềm 
năng hoặc nâng cao hơn nữa năng lực của các nhân viên giỏi, xuất sắc. 

Nhân viên được Công ty tuyển dụng trực tiếp hoặc thông qua các Công ty Tư vấn, Môi giới nhân 
lực, thi tuyển, nguồn nội bộ hoặc sự giới thiệu của nhân viên Công ty. 

Đào tạo: 

Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, kỹ năng về nghiệp vụ chuyên 
môn, khuyến khích người lao động học tập nâng cao trình độ công tác và đạo đức nghề nghiệp.  
Đối với nhân viên mới, Công ty có chương trình đào tạo nội bộ về nội quy lao động, An toàn lao 
động, quy định, chính sách của Công ty, giới thiệu về các hoạt động kinh doanh, cơ cấu tổ chức 
của Công ty, đào tạo kiến thức ISO và đào tạo chuyên môn để nhân viên mới mau chóng hòa 
nhập vào công việc. Nhân viên nghiệp vụ đều được đào tạo chuyên môn và kỹ năng chung theo 
yêu cầu của từng phòng ban và từng giai đoạn phát triển của Công ty.  
Ngoài ra, Công ty còn có chính sách khuyến khích nhân viên tự đào tạo nâng cao trình độ bằng 
cách hỗ trợ kinh phí hoặc thời gian cho cán bộ công nhân viên tham gia các đợt tập huấn, các 
khóa học.  

c. Chính sách lương, thưởng và phúc lợi 

Chính sách lương:  
Công ty tính và trả lương theo thời gian. Ngoài tiền lương theo hợp đồng, Công ty còn trả lương 
theo hiệu quả công việc và các khoản phụ cấp như phụ cấp cơm trưa, phụ cấp trách nhiệm, phụ 
cấp điện thoại và phụ cấp đi lại. Nếu làm việc tăng giờ, nhân viên được hưởng thêm lương tăng 
giờ. Tăng giờ cho ngày thường là 150% và tăng giờ cho ngày lễ, chủ nhật là 200%-300%. 
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Chính sách thưởng:  

Công ty có chính sách thưởng tết Dương lịch, thưởng lễ 30/4, thưởng lễ 2/9, thưởng cuối năm và 
thưởng thành tích cá nhân cuối năm. Căn cứ tính thưởng là thâm niên làm việc, hệ số chức vụ và 
kết quả đánh giá công việc hàng tháng. 

Bảo hiểm và phúc lợi:  

Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được Công ty thực hiện đúng theo quy định của 
pháp luật. Công ty thực hiện các chế độ phúc lợi, các chế độ về thai sản, bảo hiểm tai nạn lao 
động, ... theo Luật lao động. Ngoài ra, hàng năm tùy theo tình hình kinh doanh, Công ty có thể tổ 
chức cho cán bộ công nhân viên đi nghỉ mát, tham quan du lịch trong và ngoài nước.  
 

 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án: 

a) Các khoản đầu tư lớn: 

+ Đến cuối năm 2014, dự án khu phức hợp La Casa (dự án Phú Thuận) tại Phường Phú 
Thuận, Q.7 Công ty đã hoàn thiện xong block 1A-1B (35 tầng) và đã bàn giao được 
96% trong số căn hộ đã bán cho khách hàng. Block 2A-2B và Block 5 đã được chuyển 
nhượng xong, Công ty đang tiếp tục triển khai các Block còn lại. Phần hạ tầng khu nhà 
liên kế cũng đã dần hoàn tất và đang bàn giao nền cho khách hàng xây dựng. 

+ Tiếp tục thi công san lấp hoàn chỉnh dự án Nhơn Đức và hoàn thành khoảng 60% khối 
lượng đầu tư cơ sở hạ tầng dự án Nhơn Đức, Nhà Bè. 

+   Hoàn tất việc xin phê duyệt điều chỉnh lại 1/2000 dự án Nhơn Đức từ khu dân cư sang 

một phần là cho giáo dục Đại học và một phần cho dân cư để chuẩn bị các bước tiếp 

theo chuyển nhượng khoảng gần 30ha cho hai trường Đại học. 

+  Tìm kiếm thêm đối tác tham gia nhận chuyển nhượng đất tại dự án Nhơn Đức là trường 

Đại học Sư phạm Thể dục thể thao và đẩy nhanh tiến độ đàm phán với các trường. 

+  Đang điều chỉnh chức năng dự án Cao ốc Văn phòng Công ty tại Hoàng Quốc Việt thành 

chức năng Căn hộ.    
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b) Các công ty con, công ty liên kết: 

STT Tên công  ty/ Dự án 
 

Tình hình tài chính 

A ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT 

1 Công ty Cổ phần  Quản lý 
Việt Hưng 

Trong năm, Công ty này kinh doanh bị lỗ.Tuy nhiên lũy kế 
đến thời điểm 31/12/2014 vẫn không bị lỗ , VPH không phải 
lập dự phòng cho khoản đầu tư này..  

2 Công ty Cổ phần Bất Động 
Sản Nhà Bè  

Tính đến 31/12/14 Công ty Cổ phần Bất Động Sản Nhà Bè 
lỗ lũy kế 354 triệu đồng. VPH đã lập dự phòng khoản lỗ của 
khoản đầu tư này luỹ kế đến 31/12/2014 là 108 triệu đồng. 
Thông qua đại hội cổ đông năm 2014, Công ty sẽ tiến hành 
thủ tục rút khoản đầu tư vào công ty này trong năm. 

3 Công ty Cổ phần Xây dựng  
Thuận Hưng 

Trong năm, Công ty này kinh doanh có lãi, lợi nhuận sau 
thuế đạt 15 tỷ đồng, VPH không phải lập dự phòng cho 
khoản đầu tư này. 

4 Công ty Cổ phần Vạn Khải 
Trong năm 2014, VPH đã hoàn tất thủ tục rút khoản đầu tư 
vào công ty này . 
 

B CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ KHÁC 

1 Công ty Cổ phần chứng 
khoán Sen Vàng 

Trong năm 2014, VPH đã chuyển nhượng cổ phần tại Công 
ty này cho Công ty Hòa Bình 
 
 

 
 
4. Tình hình tài chính: 
 
a) Tình hình tài chính:  

           ĐVT: đồng 

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 % tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản 1.791.405.731.134 1.712.821.076.199 -4,39%

Doanh thu thuần 403.899.751.733 279.797.591.198 -30,73%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh 16.940.185.792 392.776.408 -97,68%

Lợi nhuận khác 5.694.286.875 5.584.873.143 -1,92%

Lợi nhuận trước thuế 22.634.472.667 5.977.649.551 -73,59%
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Lợi nhuận sau thuế (Bao gồm 
phần điều chỉnh lợi nhuận năm 
trước) 6.275.740.412 2.944.000.160 -53,09%

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức   
        

– Các chỉ tiêu khác:  

 
b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

Các chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Ghi chú 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

TSLĐ/Nợ ngắn hạn 

+ Hệ số thanh toán nhanh: 

TSLĐ - Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

 

1,48 lần 

 

0,20 lần 

1,91 lần

0,19 lần

 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

 

69,5% 

2,28 lần 

71,5%

2,51 lần

 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

+ Vòng quay hàng tồn kho: 

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản 

 

0,238 vòng 

22,55% 

0,165 vòng

16,34%

 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  
thuần 

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

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 

 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh/Doanh thu thuần 

 

1,55% 

 

1,15% 

 

0,35% 

 

2,4% 

1,05%

0,60%

0,17%

0,14%

 

 
Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán năm 2014 đã tăng so với năm 2013 là do: năm 2014 

Công ty đã tái cơ cấu lại các khoản nợ đến hạn trả trong năm 2014 thành các khoản vay trung hạn 
và dài hạn . Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động năm 2014 vẫn còn ở mức thấp điều đó cho thấy 
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lượng tồn kho còn ở mức rất cao đồng nghĩa với lượng tiêu thụ giảm xuống (doanh thu giảm). 
Các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu, trên Doanh thu thuần, … đều có xu 
hướng giảm mạnh. Vì thế trọng tâm trong năm 2015 Ban Tổng giám đốc công ty đặt ra là điều 
chỉnh sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu thị trường nhằm tăng doanh thu trong thời gian tới. 

 
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

b) Cổ phần:  

Tổng số cổ phần đang lưu hành đến 31/12/2014 là 30.208.684 cổ phần, toàn bộ là số lượng cổ 
phần chuyển nhượng tự do . 

c) Cơ cấu cổ đông góp vốn tính đến ngày 31/03/2015: 

STT Danh mục 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  
      

2 Cổ đông sáng lập 9.307.085 30,81% 3 0 3
- Trong nước: 9.307.085 30,81% 3 0 3
- Ngoài nước: 0 0,00% 0 0 0

3 Cổ đông lớn sở hữu từ 
5% trở lên 8.000.042 26,48% 4 2 2
- Trong nước: 4.983.102 16,50% 3 1 2
- Ngoài nước: 3.016.940 9,99% 1 1 0

4 Công đoàn Công ty   0 0 0
- Trong nước:   0 0 0
- Ngoài nước:   0 0 0

5 Cổ phiếu quỹ     0 0 0
6 Cổ phiếu sở hữu cổ 

phiếu ưu đãi (nếu có) 
    0 0 0

7 Cổ đông khác 12.901.557 42,71% 1.392 1.342 50
- Trong nước: 10.969.541 36,31% 1.377 1.339 38
- Ngoài nước: 1.932.016 6,40% 15 3 12

  TỔNG CỘNG 30.208.684 100,00% 1.399 1.344 55
  - Trong nước: 25.259.728 83,62% 1.383 1.340 43
  - Ngoài nước: 4.948.956 16,38% 16 4 12

 

d) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có 

e) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có 
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f) Các chứng khoán khác: không có 

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc: 

1. Đánh giá báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:  

Năm 2014 kinh tế vĩ mô đã có dấu hiệu khả quan hơn, thị trường đã có dấu hiệu hồi phục và 

thanh khoản của sản phẩm đã khởi sắc hơn cuối năm 2013. Tuy nhiên năm 2014 vẫn còn nhiều 

khó khăn đối với bất động sản, đặc biệt là tính thanh khoản đã có nhưng chưa cao, giá cả còn 

thấp, chi phí cao (đặc biệt là tiền sử dụng đất),  hàng tồn kho tăng, trong khi tín dụng bất động 

sản bị thắt chặt dẫn đến việc thiếu vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc thanh toán 

các khoản nợ đến hạn nên kết quả hoạt động rất thấp hoặc thua lỗ, dẫn đến hàng loạt công ty bất 

động sản hoặc phải đóng cửa, hoặc đang phải hoạt động cầm chừng, hoặc đang đang trên bờ vực 

phá sản,… và chỉ có một số ít công ty có đủ uy tín, đủ tiềm lực tài chính, có thị trường đầu ra thì 

mới tồn tại và có khả năng phát triển. 

- Bên cạnh đó, trong năm 2014 hầu hết các khoản nợ vay của công ty đến hạn phải thanh toán. 

Tuy nhiên, Ban điều hành đã nỗ lực hoàn tất việc cơ cấu được hầu hết các khoản nợ vay của 

Ngân hàng, thành các khoản nợ trung và dài hạn, theo từng phân kỳ trả nợ và phần lớn chỉ phải 

trả vào cuối năm 2017 và năm 2018. 

- Đã hoàn tất việc điều chỉnh 1/500 dự án La Casa, trong đó có điều chỉnh một phần dự án sang 

11.929m² đất nhà phố; trong năm 2014 đã bán được khoảng hơn 6.600m² với doanh số khoảng 

131 tỷ đồng và đã tạo thêm dòng tiền thu đáng kể cho Công ty. 

- Đã ký hợp đồng hợp tác để chuyển nhượng phần khối đế Block5, dự án La Casa cho Công ty 

An Gia với tổng giá trị chuyển nhượng khoảng 73 tỷ đồng. 

- Đã hoàn tất phê duyệt điều chỉnh 1/2000 dự án Nhơn Đức. từ một phần đất dân cư chuyển 

sang đất giáo dục, tạo cơ sở pháp lý cho việc chuyển nhượng cho hai trường Đại học. 

2. Tình hình tài chính: 

a) Tình hình tài sản: 

Năm 2014 vẫn là năm nhiều khó khăn đối với công ty, công ty vẫn tập trung các nguồn lực tài 
chính, thu hồi dần các khoản đầu tư để có nguồn vốn phục vụ thi công các dự án đang thực hiện, 
đảm bảo đúng và đẩy nhanh tiến độ thi công của các dự án đang thực hiện, nên nhìn  chung, tổng 
tài sản trong không có biến động đáng kể. 

b) Tình hình nợ phải trả: 
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- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ: 

 Vay vaø nôï ngaén haïn naêm 2014:       (ÑVT: ñoàng) 

Chæ tieâu Soá cuoái naêm  Soá ñaàu naêm 

  - Vay ngaén haïn 185.969.583.963 182.911.698.384 

  + Vay ngaân haøng 33.650.000.000 38.651.760.421 

    Ngaân Haøng No & PTNT - Chi nhaùnh Chôï Lôùn    

    Ngaân Haøng TMCP Ñaïi Chuùng Vieät Nam -CNTPHCM 6.000.000.000  12.000.000.000 

   Ngaân Haøng No & PTNT - Chi nhaùnh Thaønh Ñoâ 27.650.000.000 26.651.760.421 

  + Vay caù nhaân, coâng ty khaùc 152.319.583.963 144.259.937.963 

  - Nôï daøi haïn ñeán haïn traû 108.359.772394 420.077.822.553 

   Ngaân Haøng No & PTNT - Chi nhaùnh Chôï Lôùn 78.359.772.395 318.529.000.000 

   Ngaân haøng TMCP Quaân Ñoäi CN Ñoâng Saøi Goøn (*)  2.148.822.553 

   Ngaân Haøng No & PTNT - Nam Saøi Goøn 29.999.999.999 99.400.000.000 

                                        Coäng 294.329.356.357 602.989.520.937 

(*) Khoaûn vay naøy ñaõ bao goàm khoaûn vay baèng ngoaïi teä ñöôïc ñaùnh giaù laïi vaøo cuoái kyø laø: 
- Soá löôïng (USD)  52.627,73

- Tyû giaù (VND/USD)  21.085

Vay vaø nôï daøi haïn         (ÑVT: ñoàng) 

Chæ tieâu Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm 

  a - Vay daøi haïn 357.539.000.005 89.000.000.001

     - Vay ngaân haøng 357.539.000.005 89.000.000.001

            + Ngaân Haøng NN & PTNT Chi Nhaùnh Chôï Lôùn 280.539.000.000 60.000.000.000

            + Ngaân Haøng Noâng Nghieäp & PTNT Nam Saøi Goøn 77.000.000.005 29.000.000.001

  b - Nôï daøi haïn 341.601.891  

                                        Coäng 357.880.601.896 89.000.000.001

Trong năm, công ty đã cơ cấu lại các khoản nợ vay đến hạn thành các khoản nợ trung và 
dài hạn đã giảm bớt áp lực tài chính góp phần giúp Công ty vượt qua khó khăn . 
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3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý: không 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:  

4.1. Kế hoạch kinh doanh:  

Năm 2015, tình hình thị trường đang có xu hướng khả quan, nhu cầu và tính thanh khoản 

cao hơn. Do vậy, Công ty dự kiến triển khai đã và sẽ bán 07 sản phẩm dự án, với giá bán và 

doanh số ước tính như sau: 

ST
T 

Tên D.A Diện tích 
bán (m2) 

Đơn giá (ngàn 
đồng/m²) 

Doanh số 
chưa VAT 

(ngàn đồng) 

Ghi chú 

1 Bán căn hộ La Casa 
Block1A& 1B 

4.000 19.000 76.000.000  

2 Bán đất nền dự án La Casa 5.300 19.000 100.700.000  

3 Chuyển nhượng đất và giá trị 
cọc  đã đầu tư tại Block2 dự 
án La Casa (gồm sàn căn hộ 

và sàn thương mại) 

  173.500.000 Đã ký 
hợp đồng 

tháng 
02/2015 

4 Chuyển nhượng đất dự án 
Nhơn Đức cho hai  trường 

Đại học 

260.000 2.400 624.000.000  

5 Bán một phần Đất nền dự án 
Nhơn Đức 

5.000 7.500 37.500.000  

6 Bán căn hộ Chung cư Hoàng 
Quốc Việt 

2.000 20.000 40.000.000  

7 Chuyển nhượng/thanh lý đất 
dự án Quận 9 

20.000 2.000 40.000.000  

 Tổng cộng 296.300  1.091.700.000  

 Nguồn: ĐHCĐ thường niên công ty CP Vạn Phát Hưng năm 2015 

Tổng doanh số bán trong năm 2015 dự kiến sẽ đạt khoảng 1.091,7 tỷ đồng. 

Ngoài ra, để thực hiện kế hoạch bán hàng trên sẽ cần: chi phí bán hàng và chi phí Marketing 

khoảng 3% đến 4%/tổng doanh số bán hàng trong năm của các dự án: Đất nền và căn hộ La Casa 

Block 1A&1B;  đất nền dự án Nhơn Đức; Căn hộ Chung cư Hoàng QuốNguồn: ĐHCĐ thường 

niên công ty CP Vạn Phát Hưng năm 2014 
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4.2. Kế hoạch xây dựng: 

Trong năm Công ty chỉ tập trung thực hiện thi công hai dự án chính là: 

- Tiếp tục thi công hoàn san lấp hoàn chỉnh dự án Nhơn Đức và hoàn thành khoảng 60% 

khối lượng đầu tư cơ sở hạ tầng dự án Nhơn Đức, Nhà Bè. 

- Hoàn tất phần móng, cọc, tầng hầm và hoàn thành khoảng 80% khối lượng phần thân 

(phần xây thô) Chung cư Hoàng Quốc Việt, Quận 7. 

ST
T 

Tên D.A Thời gian, % hoàn 
thành 

Chi phí thi 
công 

1 Dự án Nhơn Đức  
- San lấp hoàn chỉnh toàn dự án 
-    Đầu tư cơ sở hạ tầng 

 
Tháng 09/2015; 100% 
Tháng 12/2015; 60% 

40 tỷ đồng
36 tỷ đồng

2 Dự án Chung cư Hoàng Quốc Việt  
- Hoàn thiện phần móng, cọc, hầm 
-    Thi công phần thân (phần thô) 

 
Tháng 07/2015; 100% 
Tháng 12/2015; 80% 

8 tỷ đồng
20 tỷ đồng

Nguồn: ĐHCĐ thường niên công ty CP VPH năm 2015 
 

4.3. Mục tiêu tài chính năm 2015: 

Đơn vị tính: ngàn đồng 
Stt Chæ tieâu Soá tieàn 

1 Doanh thu  626.500.000

2 Caùc khoaûn giaûm tröø 0

3 Doanh thu thuaàn  (3 = 1-2) 626.500.000

4 Giaù voán haøng baùn 492.020.000

5 Lôïi nhuaän goäp (5 = 3 - 4) 134.480.000

6 Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 1.000.000

7 Chi phí taøi chính 11.500.000

8 Chi phí baùn haøng 6.000.000

9 Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 20.000.000

10 Lôïi nhuaän thuaàn töø HĐKD[10 = 5 + (6 - 7) - (8 + 9)] 97.980.000

11 Thu nhaäp khaùc 47.900.000

12 Chi phí khaùc 41.500.000
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13 Toång TN keá toaùn tröôùc thueá (13 = 10 +11 – 12) 104.380.000

14 Chi phí thueá TNDN hieän haønh 22.963.600

15 Chi phí thueá TNDN hoaõn laïi 0

16 TN sau thueá TNDN (16 = 13 -14 – 15) 81.416.400

 

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 

Năm 2014 là một năm còn rất nhiều khó khăn và thách thức đối với các doanh nghiệp do 

những tác động bất lợi của kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước mà cụ thể trong đó là : Tỷ lệ nợ xấu 

của ngân hàng thực tế vẫn còn rất cao, thị trường bất động sản tuy có có dấu hiệu hồi phục nhưng 

thanh khoản chưa nhiều và mới chỉ tập trung ở một số phân khúc sản phẩm có diện tích vừa và 

nhỏ với giá cả trung bình khá; chính sách tiền tệ vẫn thắt chặt đối với lĩnh vực bất động sản, nên 

các doanh nghiệp tiếp cận nguồn tín dụng còn rất khó khăn,… trong khi hàng tồn kho của các 

doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức cao; tỷ lệ nợ vay và nợ đến hạn trả rất lớn;... dẫn đến việc 

rất nhiều doanh nghiệp đã phải ngừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng và một số doanh 

nghiệp để tồn tại được đã phải tìm hướng đi cho riêng mình, trong đó có những doanh nghiệp đã 

phải chấp nhận phát hành cổ phiếu dưới mệnh giá từ 30% đến 40% nhằm tạo nguồn thu để cân 

đối dòng tiền, tránh cho việc họ có nguy cơ phá sản,...  

Trước bối cảnh chung đó, Vạn Phát Hưng cũng phần nào chịu tác động nên đã ảnh hưởng 

đến kết quả kinh doanh của Công ty. Vì thế, Hội đồng Quản trị năm 2014 đã chỉ đạo Ban Tổng 

Giám Đốc công ty hoạt động đúng định hướng, bám sát tình hình thị trường, tái cấu trúc toàn 

diện mọi hoạt động của Công ty nhằm loại bỏ những yếu kém tồn tại; điều chỉnh lại chiến lược 

kinh doanh và đề ra những mục tiêu kinh doanh hiệu quả nhất. Hội đồng Quản trị đã sâu sát, chỉ 

đạo kịp thời để công ty vượt qua khó khăn. Chủ tịch Hội đồng Quản trị thường xuyên làm việc 

với Ban Tổng Giám Đốc và các cấp quản lý để có ý kiến chỉ đạo kịp thời. Các thành viên của Hội 

đồng Quản trị hội ý thường xuyên để thống nhất các giải pháp về đầu tư, tài chính, kinh doanh, 

thiết kế, xây dựng, quản lý dự án, thủ tục pháp lý… và mọi vấn đề quan trọng của công ty đều 

được Hội đồng Quản trị cho ý kiến kịp thời. 

Ngoài ra, trong năm 2014, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành các công việc 

chính như: 
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- Hoàn tất việc tái cơ cấu lại các khoản nợ đến hạn thành các khoản vay trung hạn và dài 

hạn, có phân kỳ trả nợ phần lớn là vào năm 2017 và năm 2018.  

- Hoàn tất việc xin phê duyệt điều chỉnh lại 1/500 dự án La Casa từ một phần khu cao 

tầng thành khu thấp tầng đất nền nhằm tạo tính thanh khoản cho dự án cũng như cải thiện nguồn 

thu nhằm đảm bảo cân đối nguồn tài chính cho Công ty. 

- Chuyển nhượng Khối đế Block5 dự án La Casa cho Công ty An Gia với tổng giá trị 

chuyển nhượng khoảng 73 tỷ đồng. 

- Hoàn tất việc xin phê duyệt điều chỉnh lại 1/2000 dự án Nhơn Đức từ khu dân cư sang 

một phần là cho giáo dục Đại học và một phần cho dân cư để chuẩn bị các bước tiếp theo chuyển 

nhượng khoảng gần 30ha cho hai trường Đại học. 

- Tìm kiếm thêm đối tác tham gia nhận chuyển nhượng đất tại dự án Nhơn Đức là trường 

Đại học Sư phạm Thể dục thể thao và đẩy nhanh tiến độ đàm phán với các trường. 

- Đang điều chỉnh chức năng dự án Cao ốc Văn phòng Công ty tại Hoàng Quốc Việt 

thành chức năng Căn hộ.    

Tình hình tài chính của công ty đến thời điểm 31/12/2014 như sau:  

           *  Tổng tài sản                     :      1.712.821.076.199 đồng  

                      + Tài sản ngắn hạn   :       1.658.119.450.639 đồng  

                      + Tài sản dài hạn      :            54.701.625.560 đồng  

           *  Tổng nguồn vốn             :        1.712.821.076.199 đồng  

                      + Nợ phải trả            :   1.225.262.325.057 đồng  

                      + Vốn chủ sở hữu    :     487.558.751.142 đồng  

 Tình hình thực hiện so với kế hoạch:  

Năm 2014, là một năm kinh doanh khó khăn của các công ty hoạt động trong lĩnh vực 
kinh doanh bất động sản. Chính vì vậy,  mặc dù đã đề ra các phương hướng hoạt động cụ thể 
để khắc phục khó khăn và cố gắng thực hiện theo các chỉ tiêu kế hoạch, Công ty vẫn chưa 
thể hoàn thành được các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. 

 
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám Đốc công ty :  

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được giao : tìm kiếm kịp 
thời nguồn tài chính cho hoạt động công ty, giúp Cty vượt qua khó khăn hiện nay . 
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3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị :  

Theo nhận định của Hội đồng Quản trị thì trong năm 2014, tình hình kinh tế sẽ có nhiều 

thuận lợi và ổn định hơn, trong đó lĩnh vực bất động sản nói chung sẽ có tính thanh khoản tốt 

hơn, nhất là phân khúc các sản phẩm có diện tích và giá cả vừa phải, phù hợp với thu nhập đại đa 

số công viên chức và người lao động có thu nhập trung bình và trung bình khá mà đang có nhu 

cầu về nhà ở hoặc các sản phẩm có vị trí đẹp, gần trung tâm và thuận tiện về kết nối giao thông. 

Tuy nhiên, thực trạng chung hiện nay của các doanh nghiệp bất động sản là hàng tồn kho lớn, các 

doanh nghiệp chưa có nhiều phân khúc các sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường nên đầu ra 

thì còn rất khó và tính thanh khoản của hầu hết các dòng sản phẩm vẫn còn thấp trong khi tỷ lệ 

nợ xấu của các doanh nghiệp này rất cao, chính sách tiền tệ về việc cấp vốn và tái cấp vốn cho 

bất động sản vẫn sẽ được thắt chặt, do đó các chủ đầu tư vẫn còn gặp nhiều khó khăn về vốn. Vì 

vậy: 

- Đối với công tác đầu tư: Công ty sẽ điều chỉnh sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu thị 

trường và tiếp tục tập trung đầu tư các dự án hiện công ty đang có sẵn qũy đất, có vị trí 

tốt, có lợi thế cạnh tranh và khả năng bán hàng, thu hồi vốn tốt. Bên cạnh đó, dự kiến sẽ 

mở rộng quỹ đất sạch, pháp lý rõ ràng, có vị trí gần trung tâm, gần các trục giao thông 

huyết mạch và có khả năng gia tăng giá trị cao. Các dự án hiện nay Công ty tập trung đầu 

tư năm 2015 là: 

+ Dự án Khu Phức hợp La Casa tọa lạc tại Phường Phú Thuận, Quận 7 

+ Dự án Khu dân cư Nhơn Đức tại huyện Nhà Bè 

+ Dự án Chung cư Hoàng Quốc Việt, Quận 7 

- Đối với công tác bán hàng: Công ty sẽ tập trung trọng điểm là chuyển nhượng Block 2 dự 

án La Casa và hoàn tất việc ký hợp đồng chuyển nhượng gần 30ha đất tại dự án Nhơn 

Đức cho hai trường Đại học. Bên cạnh đó sẽ tiếp tục bán các sản phẩm căn hộ và đất nền 

còn tồn của dự án La Casa; bán một phần đất nền dự án Nhơn Đức; bán một phần căn hộ 

chung cư Hoàng Quốc Việt; tiếp tục chuyển nhượng phần còn lại dự án Quận 9 và bán bớt 

các quỹ đất còn tồn của các dự án nhỏ lẻ hiện có,… nhằm hiện thực hóa lợi nhuận và tăng 

thêm nguồn lực tài chính tái cơ cấu nguồn vốn, giảm bớt tỷ lệ nợ vay và để bổ sung nguồn 

vốn cho các dự án trọng điểm như La Casa, Nhơn Đức mà công ty đang thực hiện. 
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- Đối với công tác thi công: Tiếp tục thi công dự án Nhơn Đức và thi công Chung cư 

Hoàng Quốc Việt, Quận 7. 

- Đối với công tác pháp lý: hoàn tất phê duyệt 1/500 Nhơn Đức; hoàn tất thủ tục đóng tiền 

sử dụng đất Block 1, Block 2, Block 5 dự án La Casa; hoàn tất thủ tục pháp lý chuyển đổi 

từ chức năng Văn phòng sang căn hộ cho Chung cư Hoàng Quốc Việt; tiếp tục hoàn thiện 

pháp lý dự án Bình Trưng Đông quận 2,… 

- Đối với công tác phát hành: Dự kiến Công ty sẽ phát hành tăng vốn điều lệ thêm khoảng 

300 tỷ đồng, gồm hai đợt: 

+ Đợt 1: Phát hành tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu khoảng 150 tỷ đồng với tỷ lệ 

2:1 và giá dự kiến là 10.000 đồng/cổ phần, nhằm tăng lượng cổ phiếu đưa vào lưu thông 

để tăng thanh khoản của cổ phiếu cho thị trường, đồng thời thu về một khoản tiền đáng kể 

để bổ sung vốn hoạt động cho Công ty cũng như tái cơ cấu lại các khoản vay nợ. 

+ Đợt 2: Phát hành tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu khoảng 150 tỷ đồng với tỷ lệ 

3:1 bằng hình thức thưởng cổ phiếu từ ngồn thặng dư vốn của Công ty, nhằm tăng tính 

thanh khoản và tăng lợi ích cho cổ đông. 

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2014 và Phương  hướng 

nhiệm vụ năm 2015, kính trình Đại hội đồng cổ đông  xem xét và thông qua. 

V. Quản trị công ty  

1. Hội đồng quản trị 

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:  

 
 

STT Tên Số cổ phần 
nắm giữ 

Tỷ lệ 
 

Chức danh 
 

Ghi chú 
 

1 Võ Anh Tuấn 
 

6.033.815
 

19,97% Chủ tịch HĐQT Tham gia điều hành 

2 Trương Thành Nhân 22.574 0,07% Thành viên HĐQT Tham gia điều hành 

3 Vũ Ngọc Nam 3.459 0,01% Thành viên HĐQT Tham gia điều hành 
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STT Tên Số cổ phần 
nắm giữ 

Tỷ lệ 
 

Chức danh 
 

Ghi chú 
 

4 Trần Thu Oanh 4.248 0,01% Thành viên HĐQT Tham gia điều hành 

5 Võ Nguyễn Như 
Nguyện 1.600.000 5,29% Thành viên HĐQT Tham gia điều hành 

 Cộng 7.664.096 25,35%   

 

Ông Võ Anh Tuấn - Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:  

• Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Phú Mỹ Thuận 

• Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sài Gòn Mới 

• Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ - Du lịch CTC 

• Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý Việt Hưng  

• Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tấn Lực 

Ông Trương Thành Nhân - Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: 

• Chủ tịch HĐQT Công ty Bất động sản Phát Hưng 

• Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kim Cương Xanh 

• Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần BĐS Nhà  Bè  

• Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý Việt Hưng 

• Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng 

Ông Vũ Ngọc Nam - Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có 

Bà Trần Thu Oanh - Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: 

• Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Thuận Hưng 

• Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Bất Động Sản Nhà Bè 

• Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sài Gòn Mới 

Ông Võ Nguyễn Như Nguyện - Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:Không có 

 

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Chưa thành lập tiểu ban 

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: Trong năm 2014 HĐQT đã họp 14 phiên họp 
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STT Nội dung cuộc họp Ngày tháng 

1 Cuộc họp HĐQT số 01/2014/BB-VPH – V/v HĐQT hủy bỏ việc nhận quyền 

chuyển nhượng 1.244,8m2 đất và hủy bỏ hợp đồng số 09/BB-LT công ty đã ký 

với bà Đỗ Thị Lan và nhận lại 2.489.600.000 đồng từ bà Lan 

07/01/2014 

2 Cuộc họp HĐQT số 02/2014/BB-VPH – V/v HĐQT hủy bỏ việc nhận quyền 

chuyển nhượng 4.376m2 đất và hủy bỏ hợp đồng số 08/BB-LT công ty đã ký 

với ông Nguyễn Văn Hải và nhận lại 8.752.000.000 

07/01/2014 

3 Cuộc họp HĐQT số 03/2014/BB-VPH- V/v HĐQT huỷ bỏ việc nhận chuyển 

nhượng 2.295,23m2 đất và huỷ bỏ hợp đồng số 06/BB-LT công ty đã ký với 

ông Quách Tấn Xuân và nhận lại 5.245.540.000 đồng.  

07/01/2014 

4 Cuộc họp HĐQT số 03A/2014/BB-VPH V/v HĐQT  ủy quyền cho ông Tạ 

Khánh Hùng là người đứng tên giấy chứng nhận đăng ký Quyền sử dụng đát 

đối với lô đất diện tích 241,63m2 (thửa 19-1) ,Phường Phú Mỹ, Quận 7 

24/02/2014 

5 Cuộc họp HĐQT số 04/2014/BB-VPH v/v HĐQT đồng ý thông qua các hồ sơ 

gia hạn thời hạn trả nợ vay Ngân Hàng No & PTNT chi nhánh Thành Đô 

Với tổng dư nợ là: 26.651.760.421 đồng 

12/03/2014 

6 Cuộc họp HĐQT số 05/2014/BB-VPH V/v HĐQT đồng ý thông qua biên bản 

họp hội đồng cỏ đông thường niên năm 2014 

18/04/2014 

7 Cuộc họp HĐQT số 06/2014/BB-VPH – V/v HĐQT đồng ý thông qua hồ sơ 

gia hạn thời hạn trả nợ vay Ngân Hàng No & PTNT chi nhánh Nam Sài Gòn 

với tổng dư nợ là: 126.500.000.000 đồng 

12/03/2014 

8 Cuộc họp HĐQT số 07/2014/BB-VPH V/v HĐQT đồng ý thông qua hồ sơ gia 

hạn HĐTD số 6220-LAV-201100908 với dư nợ là: 282.129.000.000 đồng 

Và hồ sơ HĐTD số 6220-LAV-201300041 với dư nợ là: 94.910.000.000 đồng 

12/03/2014 

9 Cuộc họp HĐQT số 7A/2014/BB-VPH V/v tái bổ nhiệm Ông Trương Thành 

Nhân là Tổng Giám Đốc Công Ty nhiệm kỳ 2014-2017 

26/04/2014 
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d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: không có 

e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: không có 

f) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty 
: 3 người 

- Ông VÕ ANH TUẤN – Chủ tịch HĐQT 

- Ông TRƯƠNG THÀNH NHÂN – Thành viên HĐQT kiêm TGĐ 

- Ông VŨ NGỌC NAM – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc tài chính 

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công 
ty trong năm:  không có 
 

10 Cuộc họp HĐQT số 08/2014/BBH-VPH V/v HĐQT đồng ý thông qua hồ sơ 

vay vốn tín dụng tại Ngân hang Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi 

nhánh Thành Đô với hạn mức vay là: 30.000.000.000 đồng 

20/05/2014 

11 Cuộc họp HĐQT số 09/2014/BBH-VPH V/v thanh lý hợp đồng góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất và đầu tư dự án bất động sản số 01-2009/HĐGV/VPH-TB 

và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại đường Đào Trí- Hoàng Quốc 

Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM của công ty TNHH thương mại 

Thiên Bích với tổng giá trị chuyển nhượng là 128.859.100.220 đồng 

07/07/2014 

12 Cuộc họp HĐQT số 9B/2014/BBH-VPH v/v HĐQT đồng ý thông qua hợp 

đồng chuyển nhượng thửa đất 878 diện tích 115m2 thuộc xã Nhơn Đức- huyện 

Nhà Bè của ông Trương Văn Di  giá chuyển nhượng là 2/000.000đ/m2   

07/07/2014 

13 Cuộc họp HĐQT số 10/2014/BBH-VPH v/v HĐQT đồng ý thông qua chủ 

trương chuyển nhượng cho công ty CP đầu tư và Phát triển Bất động sản An 

Gia quyền sử dụng đất đối với khối 5 thuộc Dự Án Khu dân cư phường Phú 

Thuận(La Casa) tại Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM với tổng giá trị 

chuyển nhượng(đã bao gồm thus giá trị gia tăng) là: 73.430.700.000 đồng.  

25/08/2014 

14 Cuộc họp HĐQT số 13/2013/BBH-VPH v/v HĐQT quyết định thông qua chủ 

trương rút vốn của Vạn Phát Hưng tại công ty Cổ phần chứng khoán Sen 

Vàng(GLS) với tổng giá trị góp vốn được rút ra là :13.365.000.000 đồng 

20/11/2014 
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2. Ban Kiểm soát 

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:  

- Bà Hoàng Thị Thu Thủy : Số cổ phần nắm giữ: 0  cố phần           

- Bà Trần Thanh Phương Trang : Số cổ phần nắm giữ: 0 cố phần           

- Bà Lương Ngọc Đinh : Số cổ phần nắm giữ: 553 cố phần     

 
b) Hoạt động của Ban kiểm soát:  

Trong năm 2014, Ban Kiểm Soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ 

các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt 

động kinh doanh của Công ty, cụ thể: 

• Kiểm tra và đánh giá thực tế việc thực thi và tuân thủ các quy chế, quy định và quy trình 

quản lý nội bộ của Công ty. Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản 

Trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các 

văn bản của Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty, 

• Tham gia các buổi họp của Hội đồng Quản Trị, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc, 

• Tham gia các buổi làm việc về Chiến lược hoạt động của Công ty. 

• Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng Giám đốc lập, 

• Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số 

liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai 

sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát ban lãnh đạo trong việc 

thực hiện những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra. 

• Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty 

Việc kiểm tra, kiểm soát được các thành viên Ban kiểm soát thực hiện một cách trực tiếp 

thông qua kiểm tra hồ sơ chứng từ và gián tiếp thông qua báo cáo của Ban điều hành. 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và 
Ban kiểm soát 

• Hội đồng Quản trị:  

Các thành viên trực tiếp tham gia điều hành công việc của Công ty thường xuyên hàng ngày 
thì hưởng lương quản lý, điều hành theo quy chế lương của Công ty, gồm: Ông Trương Thành 
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Nhân, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty; Bà Trần Thu Oanh, Thành viên HĐQT 
kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty và Ông Vũ Ngọc Nam, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài 
chính; các thành viên còn lại không trực tiếp tham gia điều hành công việc của Công ty thường 
xuyên hàng ngày đều không hưởng thù lao. 

             Thu nhập được hưởng trong năm 2014 

+  Ông Trương Thành Nhân :     1.098.430.000 đồng 

+  Bà Trần Thu Oanh :        412.510.000 đồng 

+   Ông Vũ Ngọc Nam :        380.450.000 đồng 

• Ban Kiểm soát:  
Các thành viên Ban kiểm soát, trong năm chỉ hưởng lương của công việc chính hàng ngày là 
kiểm sóat nội bộ cho Ban Tổng Giám đốc công ty, không hưởng thù lao kiêm nhiệm của Ban 
kiểm sóat. 

             Thu nhập được hưởng trong năm 2014 

+     Bà Hoàng Thị Thu Thủy :   431.290.000 đồng 

+  Bà Trần Thanh Phương Trang :                 0 đồng 

+   Bà Phạm Như Uyên :        95.690.000 đồng 

     ( đã nghỉ việc từ ngày 27/10/2014 ) 

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

Stt Người thực 
hiện giao 

dịch 

Cổ đông nội 
bộ/Quan hệ 
với cổ đông 

nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ 

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

Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 

1 Trương 
Thanh Tâm 

Cha 21.800 0,072% 0 0 % Tiêu dùng cá 
nhân 

2 Võ Anh 
Tuấn 

Chủ Tịch 
HĐQT 

7.633.815 25,27% 6.033.815 19,97% Chuyển nhượng 
cho Ông Võ 
Nguyễn Như 

Nguyện 

 
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:  

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH : 
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