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 Báo cáo thường niên 
(theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về 

việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) 

 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
NĂM 2013 

------------------- 
 
I. Thông tin chung  

1. Thông tin khái quát:  

 Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH HỘI 

 Tên giao dịch: KHANH HOI EXPORT – IMPORT JOINSTOCK COMPANY 

 Tên viết tắt: KHAHOMEX 

 Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 6 – Khahomex Building 
      Số 360A Bến Vân Đồn – P.1 – Q.4 – TP.Hồ Chí Minh 

 Điện thoại: 84-8-39451027 - Fax: 84-8-39451028  

 E-mail: khahomex@khahomex.com.vn 

 Website: www.khahomex.com.vn 

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0302251673 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. 
Hồ Chí Minh cấp ngày 23/03/2001.  

 Ngành nghề kinh tế: Sản xuất công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ, thương mại, bất động 
sản, giáo dục mầm non. 

 Mã số thuế: 0302251673 

 Mã chứng khoán: KHA. 

 Vốn điều lệ (tính đến 31/12/2013): 141.203.090.000 đồng. (Một trăm bốn mươi mốt 
tỷ, hai trăm lẻ ba triệu, chín mươi ngàn đồng) 

 Vốn chủ sở hữu (tính đến 31/12/2013): 292.586.885.132 đồng. 

 Tổng tài sản (tính đến 31/12/2013): 406.703.178.212 đồng. 
 
2. Quá trình hình thành và phát triển: 
a. Thành lập: 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội (KHAHOMEX) trước đây là 
doanh nghiệp nhà nước, được thành lập vào ngày 17 tháng 02 năm 1982 với tên gọi là 
Công ty Cung ứng Hàng xuất khẩu Quận 4. Năm 1988 đổi tên là Liên hiệp sản xuất kinh 
doanh xuất nhập khẩu Khánh Hội và từ năm 1990 đổi thành Công ty Xuất Nhập khẩu 
Khánh Hội. 
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b. Cổ phần hóa: 
Đến tháng 3 năm 2001, Công ty thực hiện cổ phần hóa, theo Quyết định số 

26/2001/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 07/03/2001 và chính thức hoạt 
động theo hình thức Công ty cổ phần kể từ ngày 01/04/2001 với tên gọi Công ty Cổ phần 
Xuất nhập khẩu Khánh Hội. 

c. Niêm yết: 
Sau hơn một năm hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, KHAHOMEX là 

doanh nghiệp thứ 18 được phép niêm yết trên thị trường chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 
vào ngày 19/08/2002 theo giấy phép số 22/GPPH ngày 25/07/2002 của Ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước với mã chứng khoán là KHA. 

d. Quá trình tăng vốn điều lệ: 
 
+ Vốn điều lệ năm 2001 sau khi cổ phần hóa: 19.000.000.000 đồng. 
+ Năm 2003: Tăng vốn điều lệ 10% từ lợi nhuận tích lũy, tương đương 

1.900.000.000 đồng theo giấy phép số 27/GPPH ngày 09/06/2003 của Ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước. Theo đó, vốn điều lệ là 20.900.000.000 đồng. 

+ Năm 2004: Tăng vốn điều lệ lên 50% bằng cách phát hành cổ phiếu bổ sung 
để thực hiện Dự án mở rộng XN Chế biến Lâm sản Khánh Hội theo giấy đăng ký phát 
hành số 03/UBCK-ĐKPH ngày 28/09/2004 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nâng 
vốn điều lệ lên 31.350.000.000 đồng. 

+ Năm 2006: Tăng vốn điều lệ 5% bằng cách phát hành cổ phiếu chia cổ tức 
đợt 3/2005 theo giấy đăng ký phát hành số 25/UBCK-ĐKPH ngày 05/04/2006 của Ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước, và tiếp sau, phát hành thêm cổ phiếu để triển khai Dự án Chung 
cư Khánh Hội 2 theo Giấy chứng nhận đăng ký phát hành số 42/UBCK-ĐKPH ngày 
05/07/2006 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nâng vốn Điều lệ lên 65.376.320.000 
đồng. 

+ Năm 2007: Tăng vốn điều lệ 100% bằng cách phát hành cổ phiếu mới theo 
giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 132/UBCK-ĐKCB ngày 17/07/2007 của Ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước, nâng vốn Điều lệ lên 130.748.670.000 đồng. 

+ Năm 2008: Tăng vốn điều lệ 8% bằng cách phát hành cổ phiếu thưởng theo 
công văn chấp thuận phát hành cổ phiếu thưởng số 1209/UBCK-QLPH ngày 10/12/2007 
của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nâng vốn Điều lệ lên 141.203.090.000 đồng. 

e/ Các sự kiện quan trọng khác: 
 Tháng 03/2001, Công ty đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do 

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình tặng thưởng theo Quyết định số 140/2001/QĐ/ CTN 
cấp ngày 12/03/2001. 

 Ngày 31/05/2004, phần vốn Nhà nước 29% tại Công ty được chuyển giao về Tổng 
Công ty Bến Thành quản lý và bắt đầu từ đây, KHAHOMEX trở thành một trong 47 
doanh nghiệp thành viên trong hệ thống Bến Thành Group. 

 Ngày 03/02/2007, Công ty vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do 
Chủ tịch Nước tặng thưởng theo Quyết định số 1065/QĐ-CTN ngày 03/10/2006. 

 Ngày 27/06/2007, KHAHOMEX thành lập chi nhánh Trung tâm Giao dịch Bất 
động sản Khánh Hội (KHAREAL) theo Giấy phép hoạt động số 4113028183 của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh. 
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 Ngày 12/11/2007, KHAHOMEX tham gia cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Tư 
vấn Thiết kế Khánh Hội – Căn nhà mơ ước (KHA-DREAM HOUSE Deco) hoạt động 
chuyên nghiệp trên lĩnh vực tư vấn và thiết kế kiến trúc công trình. 

 Trong hai năm 2008 - 2009, Công ty được vinh dự nhận Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc 
năm 2008 và 2009 của Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh. 

 Trong hai năm 2009 – 2010, Thành lập 5 công ty con để mở rộng quy mô hoạt 
động kinh doanh theo hướng ngày càng chuyên nghiệp.  

 Thực hiện tái cấu trúc hoạt động kinh doanh: Giải thể Công ty con Công ty TNHH 
DVTổng Hợp Sải Gòn Khánh Hội; thoái vốn Công ty con Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết 
kế Khánh Hội – Căn nhà mơ ước. 
 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 
Ngành nghề đăng ký kinh doanh: 

- Xuất nhập khẩu hàng hóa tiêu dùng và vật tư sản xuất. 
- Xuất khẩu nông sản, thủy hải sản, lâm sản và các sản phẩm sản xuất từ lâm 

sản, hàng may mặc, hàng da. 
- Nhập khẩu, mua bán và bảo hành hàng kim khí điện máy, máy móc thiết bị, 

linh kiện điện, điện tử hàng hải, nguyên nhiên liệu và hàng hóa phục vụ sản xuất và tiêu 
dùng. 

- Sản xuất, kinh doanh thực phẩm, chế biến lâm sản.  
- Sản xuất, gia công hàng may mặc, bao bì, da và giả da, giầy dép. 
- Cho thuê nhà và văn phòng, du lịch. 
- Ủy thác xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan, vận tải hàng hóa. 
- Đầu tư xây dựng các khu thương mại, siêu thị, các loại nhà ở phục vụ nhu cầu 

của nhân dân ở thành phố và đô thị, kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất 
động sản. 

- Giáo dục mầm non. 
Là Công ty hoạt động đa ngành nghề theo Giấy phép kinh doanh, song hiện 

nay, Công ty chỉ đang tập trung chuyên sâu vào lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ bất động 
sản (đầu tư kinh doanh căn hộ chung cư, khu dân cư, cao ốc văn phòng cho thuê, căn hộ 
dịch vụ), dịch vụ thương mại và giáo dục mầm non. Các lĩnh vực khác sẽ được triển khai 
khi có điều kiện cho phép (như hoạt động du lịch, khách sạn, v.v…) 

Tình hình hoạt động: 
Trong vòng năm năm trở lại đây, Công ty tiến hành tái cấu trúc lại ngành nghề 

hoạt động trên cơ sở thu hẹp và chấm dứt các hoạt gia công sử dụng nhiều lao động để 
chuyển sang kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng và kinh doanh bất động sản cho phù 
hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa bàn Thành phố. 

Khác với hoạt động trước đây, đầu tư và kinh doanh bất động sản là hoạt động 
có chu kỳ kinh doanh dài, mang tính chuyên nghiệp cao và đặc biệt là đòi hỏi vốn đầu tư 
lớn. Từ năm 2005 trở lại đây, Công ty đang từng bước đi sâu và chuyên nghiệp hóa hoạt 
động kinh doanh bất động sản. Trong thực tế, mô hình kinh doanh bất động sản đầu tiên 
của Công ty là Chung cư Khánh Hội 1, Chung cư Khánh Hội 2  và Chung cư Khánh Hội 3 
đã mang lại hiệu quả cao, được người tiêu dùng tín nhiệm.  
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Cùng với chuyển hướng sang kinh doanh bất động sản, Công ty đã và đang tiếp 
tục tái cấu trúc nguồn nhân lực và các nguồn lực khác như vốn, tài sản … để đáp ứng tốt 
nhất yêu cầu điều hành, tạo nên sức cạnh tranh và mang lại hiệu quả trong hoạt động kinh 
doanh.  

 
4. Thông tin mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý: 
- Mô hình quản trị: 
Công ty được quản lý và điều hành theo cơ cấu tổ chức gồm: 

+ Đại Hội đồng cổ đông. 
+ Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát 
+ Ban điều hành (Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng) 

 Đại Hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội 
đồng cổ đông bầu ra Hội đồng quản trị gồm 7 thành viên, là tổ chức quản lý cao nhất của 
Công ty giữa hai nhiệm kỳ Đại hội đồng cổ đông, đứng đầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị, 
người chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 
ty. Hội đồng quản trị là cơ quan đưa ra những định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Công ty, quyết định bộ máy điều hành của Công ty bao gồm Tổng Giám đốc, các Phó 
Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và đội ngũ cán bộ quản lý bao gồm Giám đốc các Phòng 
chức năng, Giám đốc các công ty trực thuộc.  

 Tổng Giám đốc Công ty là người chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về 
việc tổ chức, quản lý, điều hành mọi hoạt động trong Công ty, sử dụng có hiệu quả các 
nguồn lực của Công ty và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị theo 
nhiệm vụ và quyền hạn được giao. 

 Các Phó Tổng Giám đốc là những người giúp Tổng Giám đốc trong quản lý và 
điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước Tổng 
Giám đốc về các nhiệm vụ được phân công. 

 Kế toán trưởng là người tham mưu cho Tổng Giám đốc về công tác quản lý tài 
chính - kế toán tại đơn vị, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các vấn đề có liên 
quan đến công tác tài chính - kế toán, quyết toán tài chính, thuế và tình hình thực hiện chế 
độ quản lý tài chính của Công ty và các đơn vị trực thuộc. 
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Bộ máy quản lý: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Các công ty con, công ty liên kết: 
Tính đến ngày 31/12/2013 công ty đang đầu tư vốn vào 4 công ty con, chi tiết như 

sau: 
 

Tên công ty Ngành nghề  
Kinh doanh 

Tỷ lệ 
vốn 
góp 

Tỷ lệ  
lợi ích 

Vốn điều lệ 
(đồng) 

1. Công ty TNHH MTV Mầm 
Non Khánh Hội 

Giáo dục mầm 
non 

100% 100% 16.000.000.000  

2. Công ty TNHH MTV Sàn 
Giao Dịch BĐS Khánh Hội 

Dịch vụ sàn giao 
dịch bất động sản 

100% 100%   6.000.000.000  

3. Công ty TNHH DVTổng 
Hợp Sải Gòn Khánh Hội (*) 

Kinh doanh bất 
động sản 

51% 51%   6.000.000.000  

4. Công ty TNHH MTV 
Quản Lý Cao Ốc Khánh Hội 

Quản lý bất động 
sản 

100% 100%   2.000.000.000  

Ghi chú: (*) Đang tiến hành thủ tục giải thể Công ty TNHH DVTổng Hợp Sải Gòn Khánh 
Hội theo Nghị quyết 56/2013/NQ.HĐQT-KHM ngày 12/09/2013. 

ĐẠI HỘI ĐỒNG  
CỔ ĐÔNG 

BAN KIỂM SOÁT 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÒNG 
TÀI 

CHÍNH 
KẾ 

TOÁN 

PHÒNG 
NHÂN 

SỰ 
HÀNH 
CHÍNH 

PHÒNG 
ĐẦU  
TƯ 

BAN 
QUẢN 

LÝ CÁC 
CÔNG 
TRÌNH 

PHÒNG 
KẾ 

HOẠCH 
KINH 

DOANH 

CÔNG TY CON 

Thư ký HĐQT 
Trợ lý Tổng Giám đốc 
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5. Định hướng phát triển: 
a/. Mục tiêu chủ yếu Công ty: 

Mục tiêu chiến lược của Công ty là phấn đấu trở thành một trong những doanh 
nghiệp mạnh và có uy tín trên thị trường kinh doanh BĐS và kinh doanh dịch vụ BĐS.  

Việc thành lập các Công ty con, Công ty liên kết được thực hiện trên cơ sở 
tuyển dụng và thu hút nguồn nhân lực mới có năng lực và chuyên nghiệp trong từng lĩnh 
vực chuyên ngành, đồng thời mở rộng việc hợp tác chiến lược với một số đối tác có tiềm 
năng trong cùng ngành nghề hoạt động. 

b/. Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 
Sản phẩm chủ lực của Công ty là đầu tư các chung cư, đầu tư và khai thác các 

cao ốc văn phòng, căn hộ dịch vụ và trung tâm thương mại – dịch vụ tại một số vị trí dọc 
tuyến đường Bến Vân Đồn (khu vực nhánh cầu Nguyễn Văn Cừ nối liền Quận 1, Quận 5 
và Quận 8 và khu vực đối diện với Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM mà trong tương 
lai sẽ trở thành khu trung tâm tài chính, ngân hàng của Quận 4). 

Để phát triển và mở rộng các sản phẩm này trong vài năm tới, Công ty đang 
tiến hành hợp tác đầu tư với các thành viên trong hệ thống Tổng Công ty Bến Thành (Bến 
Thành Group) như Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn (SAVICO), Công ty Cổ 
phần SXKD Hàng Xuất khẩu Tân Bình (TITCO), Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn 
(HOTRACO) trên các địa bàn của quận Tân Bình, Tân Phú, và huyện Hóc Môn. Xúc tiến 
việc hợp tác với Cảng Sài Gòn trên một số lĩnh vực về bất động sản và dịch vụ (khu vực ụ 
tàu Sitic và đường Nguyễn Tất Thành).  

Cùng với quản lý cao ốc văn phòng, Công ty sẽ mở rộng các loại hình dịch vụ 
phục vụ văn phòng, gắn việc đầu tư kinh doanh bất động sản với tư vấn và thiết kế công 
trình xây dựng. Ngoài ra, khi Cảng Sài Gòn trở thành Cảng du lịch, Công ty cũng nghiên 
cứu và phát triển những loại hình dịch vụ phù hợp. 

Xây dựng thương hiệu “KHAHOMEX” gắn liền với việc phát triển thương 
hiệu “Chung cư Khánh Hội”, chuyên nghiệp hóa công tác quản lý đầu tư từ quá trình 
triển khai dự án, quá trình xây dựng cho đến khi hoàn thành và đưa vào thị trường, đảm 
bảo cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất với giá cả hợp lý và các dịch vụ phục vụ 
làm hài lòng và thỏa mãn khách hàng. Ra sức xây dựng KHAHOMEX trở thành một 
trong những thương hiệu mạnh và có uy tín trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh - dịch vụ 
bất động sản. 

Căn cứ để Công ty khẳng định mục tiêu trên xuất phát từ những tiền đề sau:  

+ Về thế mạnh và lợi thế: 
- Thương hiệu Chung cư Khánh Hội đang lan tỏa, tạo niềm tin cho người tiêu 

dùng và nhiều người biết đến; 
- Căn hộ chung cư Khánh Hội được nhiều khách hàng hài lòng về chất lượng, 

độ thông thoáng và an toàn; 
- Cấp lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược trong việc chuyển hướng hoạt động của 

Công ty đúng lúc, kịp thời; 
- Đội ngũ nhân viên, chuyên viên có năng lực và kinh nghiệm trong việc triển 

khai các dự án cao tầng về mặt thủ tục, thiết kế và quản lý thi công xây dựng; 
- Một số nhà xưởng, cửa hàng hiện hữu có khả năng chuyển đổi mục đích để 

phát triển dự án bất động sản; 
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- Khả năng huy động vốn: Là doanh nghiệp niêm yết trên HOSE, Công ty có 
khả năng và thuận lợi trong việc huy động vốn đáp ứng cho yêu cầu đầu tư; 

- Có mối quan hệ tốt, đáng tin cậy với các đối tác kinh doanh, các nhà cung 
cấp; 

- Có khả năng hợp sức, hợp tác với các đơn vị thành viên trong hệ thống Bến 
Thành Group; 

- Đội ngũ nhân viên cam kết gắn bó, có ý thức trách nhiệm và phát huy tinh 
thần văn hóa tập thể. 

- Với vị trí trở thành quận trung tâm của Thành phố, phát triển Cảng du lịch, 
nhiều công trình hạ tầng, cầu đường đang lần lượt triển khai nối liền nhiều tuyến giao 
thông sang các quận 1, 2, 5, 7, 8, Quận 4 vẫn là nơi thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực 
tài chính, ngân hàng và dịch vụ, do đó nhu cầu về văn phòng làm việc, nhu cầu về các căn 
hộ chung cư ngày càng gia tăng tại khu vực này, đặc biệt là trên tuyến đường Bến Vân 
Đồn chạy dọc theo kênh Bến Nghé đối diện với Quận 1 có vị trí đầy tiềm năng và lợi thế 
cạnh tranh tốt. 

c/. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: 
Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, Công ty cũng đã quan tâm đóng góp tích 

cực cho hoạt động cộng đồng, xã hội, đền ơn đáp nghĩa nhằm góp phần nâng cao văn hóa 
và ý thức sống vì cộng đồng trong bản thân từng nhân viên Công ty. 

Một số hoạt động cộng đồng, xã hội có ý nghĩa thực hiện trong năm 2013: 
+ Đóng góp cho quỹ vì người nghèo Quận 4. 
+ Chăm lo gia đình chính sách, thương binh. 
+ Chăm lo tết cho Cộng đồng: Thông qua chương trình “Khahomex san sẻ Tết 

yêu thương”, gửi tặng các phần quà tết cho người nghèo của 15 phường trong Quận 4, Ủy 
ban Mật trận Tổ quốc Quận 4, Liên đòan Lao động, Quận đoàn, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội 
cựu chiến binh, Hội chữ thập đỏ, Phòng LĐTB Xã hội, Nhà thiếu nhi Quận 4, Trường tiểu 
học 1/6… cũng như các cán bộ Đoàn viên trong Công ty có hoàn cảnh khó khăn với mong 
muốn mang đến một cái Tết đầy đủ sung túc hơn cho người dân địa phương và các cán bộ 
công tác tại Khahomex.  

 6. Các rủi ro:  
a/. Rủi ro kinh tế  
Quá trình phát triển và hội nhập của nền kinh tế Việt Nam gắn kết với những biến 

đổi của nền kinh tế Thế giới và khu vực. Vì thế, kinh tế trong nước sẽ gánh chịu nhiều yếu 
tố rủi ro mang tính hệ thống khi có sự thay đổi của nền kinh tế Thế giới. Từ đó, sẽ ảnh 
hưởng nhất định đối với nền kinh tế trong nói chung và hoạt động kinh doanh của các 
doanh nghiệp nói riêng. 

Đối với nền kinh tế trong nước, Các chính sách kinh tế vĩ mô như chính sách tiền 
tệ, chính sách tài khóa, tốc độ tăng trưởng kinh tế, tình hình lạm phát… điều gây ảnh 
hưởng đến họat động kinh doanh của Công ty. 

b/. Rủi ro pháp luật 
Hệ thống các văn bản pháp luật còn đang hoàn thiện, với không ít điều khỏan 

thường xuyên thay đổi và chỉnh sửa và việc áp dụng vào thực tế còn nhiều khó khăn. 
Nhiều quy định còn bất hợp lý và gây khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động trong 
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lĩnh vực Bất động sản: quy định về giá đất quá cao, thủ tục pháp lý còn rườm rà, vấn đề 
giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa còn rất nhiều vướng mắc và phức tạp … dẫn đến thời 
gian triển khai dự án thường kéo dài làm gia tăng các chi phí vô hình cho doanh nghiệp, 
chậm trễ tiến độ, giảm cơ hội kinh doanh. 

c/. Rủi ro hoạt động  
Một số vấn đề mà Công ty phải đối mặt trong thời gian tới: 
- Những dự án chung cư không còn thuận lợi về vị trí như trước đây: Đòi hỏi phải 

tăng cường hoạt động quảng bá và tiếp thị dưới nhiều hình thức; 
- Nguồn cung căn hộ sẽ tăng mạnh nên khách hàng sẽ có nhiều lựa chọn và ngày 

càng trở nên khó tính hơn; 
- Giá đất đang được Nhà nước điều chỉnh tăng cao, do đó tỷ suất lợi nhuận của 

hoạt động đầu tư kinh doanh nhà ở, căn hộ sẽ giảm mạnh đáng kể; 
- Đội ngũ nhân viên chưa có kinh nghiệm trong các dự án về cao ốc văn phòng, 

marketting, mua bán đất, dự án; 
- Áp lực về nguồn tài chính: Từ những dự án ngắn hạn và trung hạn (từ 1-3 năm) 

như các dự án chung cư, có thể huy động được nguồn vốn ứng trước, Công ty đang có kế 
hoạch đầu tư một số dự án dài hạn (văn phòng, căn hộ cho thuê), đòi hỏi vừa phải tăng 
quy mô vốn, đồng thời cũng phải tái cấu trúc mạnh về tài chính. 

d/. Rủi ro khác 
Các rủi ro như thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh … là những rủi ro bất khả kháng, nếu 

xãy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và ảnh hưởng đến tình hình hoạt động chung 
của Công ty.  

II.  Tình hình hoạt động trong năm 2013 
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: 
Năm 2013, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp vẫn tiếp tục khó 

khăn, nhiều thử thách. Đối với ngành bất động sản, mặc dù Chính phủ đã có nhiều chính 
sách để tháo gỡ, hỗ trợ … nhưng vẫn chưa có tín hiệu khởi sắc, tiêu dùng vẫn bị thắt chặt, 
nguồn tín dụng khó tiếp cận. 

Trước bối cảnh đó, Công ty đã có nhiều nỗ lực để thực hiện hòan thành nhiệm vụ 
năm 2013. 

 Đơn vị tính: Triệu đồng 

CHỈ TIÊU TH 2012 KH 2013 TH 2013 
% so 

TH 2012 
% so 

KH 2013 

Tổng doanh thu thuần 98.668 77.000 107.985 109% 140% 

Lợi nhuận trước thuế 41.126 35.000 42.618 104% 122% 

Cổ tức 15% 15% 15% 100% 100% 

Kết quả trên cho thấy, doanh thu thuần hợp nhất năm 2013 đạt 140% kế hoạch đề 
ra và bằng 109% so năm 2012, chỉ tiêu lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 122% kế hoạch và 
vượt 104% so mức thực hiện năm 2012.  
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2. Tổ chức và nhân sự 
Danh sách Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng: 

1. Bà Nguyễn Ngọc Hạnh: Tổng Giám đốc (điều hành kể từ tháng 4/2012) 
2. Ông Lê Văn Nam: Phó Tổng Giám đốc 
3. Ông Quách Toàn Bình: Kế toán trưởng  
 

Tóm tắt lý lịch cá nhân trong Ban điều hành: 
 

1. Bà NGUYỄN NGỌC HẠNH 

 Giới tính:    Nữ 
 Ngày tháng năm sinh: 17/03/1978 
 Nơi sinh:    Tp.HCM  
 Quốc tịch:   Việt Nam 
 Dân tộc:   Kinh 
 Quê quán:   Củ Chi, Tp.HCM 
 Địa chỉ thường trú: 104 Trần Huy Liệu, P.15, Quận Phú Nhuận, TP.HCM. 
 Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 3 9451 027  
 Trình độ học vấn: 12/12 
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh. 
 Quá trình công tác: 

o 2000 – 2004 : Làm việc tại Trung tâm Công nghệ phần mềm Tp.HCM. 
o 2005 – 2007 : Học sau đại học tại Đại học Kinh tế Tp.HCM. 
o 04/2007 – 11/2009 : Chuyên viên văn phòng UBND Quận 4 
o 12/2009 – 02/2011 : Phó Chủ tịch UBND phường 1, Quận 4 
o 03/2011 đến 04/2012 : Phó Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Khánh Hội. 
o 04/2012 – 18/04/2013 : Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Khánh Hội. 
o 18/04/2012 – đến nay : Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Khánh Hội, thành 

viên HĐQT 

 Chức vụ công tác hiện nay: Tổng Giám đốc Công ty, thành viên HĐQT. 
 Số cổ phần sở hữu (tính đến 12/03/2014):  15.350 cổ phần, tỷ lệ 0,1202% 

Cam kết không có quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty; chưa vi phạm 
pháp luật lần nào. 

 
2. Ông LÊ VĂN NAM 

 Giới tính:    Nam 
 Ngày tháng năm sinh: 10/10/1956 
 Nơi sinh:    Bình Định  
 Quốc tịch:   Việt Nam 
 Dân tộc:   Kinh 
 Quê quán:   Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định 
 Địa chỉ thường trú: 4A đường Vĩnh Hội, P.4, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh 
 Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 3 9 400 757 
 Trình độ học vấn: 12/12 
 Trình độ chuyên môn: Quản lý kinh tế 
 Quá trình công tác: 
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o 1975 – 1977 : Nhân viên kế toán UBND Phường 4, Phó Bí thư Chi đoàn 
Phường, Quận 4. 

o 1977 – 1981 : Phó Chủ tịch UBND Phường 4 - Quận 4. 
o 1988 – 1989 : Bí thư Đảng bộ Phường 4 - Quận 4 
o 1989 – 1996 : Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc XN May Quận 4 
o 1996 – 1999 : Giám đốc XN May Khánh Hội 
o 1999 – 2002 : Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty XNK Khánh Hội 
o 2002 – 3/2007: Phó Tổng Giám đốc, Phó CT HĐQT, Chủ tịch Công đoàn 
o 4/2007 – 18/04/2013: Phó Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT, Chủ tịch 

Công đoàn. 
o 18/04/2012 – đến nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Khánh Hội. 

 Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty.  
 Số cổ phần sở hữu (tính đến 12/03/2014): 9.639 cổ phần, tỷ lệ  0,0755%. 

Cam kết không có quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty; chưa vi phạm 
pháp luật lần nào. 
 

4. Ông QUÁCH TOÀN BÌNH 

 Giới tính:    Nam 
 Ngày tháng năm sinh:  06/04/1975 
 Nơi sinh:    Sông Bé 
 Dân tộc:    Kinh 
 Quốc tịch:   Việt Nam 
 Quê quán:    Tỉnh Bình Định  
 Địa chỉ thường trú:  59 Lầu 1, Trần Quốc Thảo, Quận3, TPHCM 
 Số điện thoại liên hệ:  9451034 
 Trình đô học vấn:            12/12 
 Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng  
 Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kế toán. 
 Quá trình công tác: 

o Tháng 01/2000 – 02/2010:  Kế toán tại Công ty CP XNK Khánh Hội. 
o Tháng 3/2010 – 6/2010    :  Kế toán trưởng Công ty TNHH Tổng Hợp Sài 

Gòn Khánh Hội. 
o Tháng 7/2010 đến nay      : Kế toán trưởng Công ty CP XNK Khánh Hội.  

 Số cổ phần sở hữu (tính đến 12/03/2014): 960 cổ phần, tỷ lệ 0,0075%. 
Cam kết không có quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty; chưa vi phạm 

pháp luật lần nào. 
Những thay đổi trong Ban điều hành: Không có thay đổi 
- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:  
*  Đội ngũ cán bộ, công nhân lao động (tính đến 31/12/2013):  

Tổng số: 211 người (giảm 21 người so cuối năm 2013)  
+ Trong đó, chia ra:  

- Trực tiếp:       147 người, tỷ lệ:  69,67% 
- Gián tiếp:    64 người, tỷ lệ:  30,33% 

+ Trong đó, về chuyên môn nghiệp vụ: 
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- Đại học và trên Đại học:  32 người, tỷ lệ: 15,17% 
- Cao đẳng:       15 người, tỷ lệ:       7,11% 
- Trung cấp:      22 người, tỷ lệ:    10,43%  
- Lao động phổ thông   142 người, tỷ lệ:     67,29% 

 
BIỂU ĐỒ CƠ CẤU LAO ĐỘNG NĂM 2013 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Năm 2012

Năm 2013 Đại học và trên đại học
Cao đẳng
Trung cấp
Phổ thông

 
 

* Chính sách đối với người lao động: 
Công ty luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao 

động theo quy định của Bộ Luật Lao động và các chế độ, chính sách hiện hành của Nhà 
nước. Hàng năm công ty tổ chức cho cán bộ, công nhân viên đi tham quan nghỉ mát để 
vui chơi, thư giãn sau thời gian làm việc.  

Hàng năm với cương vị là người sử dụng lao động, Tổng giám đốc đã làm việc 
với Tổ chức công đoàn Công ty để đánh giá lại những nội dung đã thực hiện và chưa thực 
hiện được trong thỏa ước lao động tập thể. Đồng thời kết hợp với tổ chức Công đoàn 
Công ty tổ chức Đại hội công nhân viên chức theo đúng quy định. 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 
a. Các khoản đầu tư lớn: 

1. Dự án 56 Bến Vân Đồn: Việc triển khai Dự án gặp nhiều khó khăn bởitình 
hình chung của kinh doanh bất động sản, phải trải qua thời gian khá dài để thực hiện các 
thủ tục về chuyển đổi công năng, và chỉ được phép triển khai dự án vớicông năng hỗn hợp 
(10 tầng căn hộ, 15 tầng văn phòng thương mại); do tái cơ cấu các dự án đầu tư nên đối 
tác Savico đã thoái vốn khỏi dự án và chuyển nhượng lại toàn bộ phần vốn góp cho 
Khahomex (49%). Đánh giá về thị trường, năng lực và nguồn tài chính để Khahomex tự 
triển khai thực hiện dự án có thể có nhiều rủi ro, khó khăn, do đó khi có đối tác quan tâm, 
đề nghị hợp tác, HĐQT Công ty đã cân nhắc, tính toán lựa chọn phương án chuyển 
nhượng toàn bộ dự án nhằm đảm bảo hiệu quả, giảm thiểu rủi ro. Hiện nay thủ tục đang 
được tiến hành theo trình tự và qui định. 

2. Dự án 1014B Thoại Ngọc Hầu – Quận Tân Phú: Trong quá trình chuyển 
đổi công năng từ dự án bất động sản sang kinh doanh thương mại dịch vụ đã gặp khó 
khăn về thủ tục pháp lý, do đó tiến độ thực hiện không đúng như kế hoạch. Chủ đầu tư 
Công ty sản xuất kinh doanh XNK Tân Bình (Titco) bước đầu tháo gỡ được thủ tục pháp 
lý cho phép chuyển công năng, tạm thời cải tạo mặt bằng làm nhà hàng tiệc cưới trong 5 
năm. Chủ đầu tư xây dựng phương án với tổng mức đầu tư được điều chỉnh lên đến 78 tỷ 
(so với phương án ban đầu đầu tư 12 năm, tổng mức đầu tư 60 tỷ). Trước tình hình thời 
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gian được phép khai thác bị rút ngắn, tổng mức đầu tư tăng lên, sau khi đánh giá lại thị 
trường, hiệu quả đầu tư theo phương án mới, Ban lãnh đạo Công ty đã quyết định không 
tham gia vào dự án Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Melisa, đến khi các bên tái lập việc đầu 
tư dự án bất động sản, Khahomex sẽ tiếp tục tham gia đầu tư. 

3. Dự án 5ha – Xuân Thới Thượng - Hóc Môn: là dự án có diện tích gần 5 
ha theo qui hoạch khu dân cư hợp tác với Công ty CP Thương mại Hóc Môn (chủ đầu tư), 
theo tỷ lệ góp vốn 50:50, với tổng mức đầu tư dự kiến 150 tỷ, hiện nay dự án đã hoàn tất 
thủ tục mua toàn bộ diện tích đất (đạt 100%), dự án đã có qui hoạch 1/2000. Công ty CP 
Thương mại Hóc Môn đang tập trung hoàn thiện phần qui hoạch chi tiết 1/500 và tổ chức 
tiếp các công việc tiếp theo như thiết kế, xin giao đất, làm hạ tầng. Trong đó, một phần 
diện tích khoảng 6.000m2 chuyển nhượng cho Điện lực thành phố đã thoả thuận xong thủ 
tục và giá cả, 2 bên đang đàm phán tiếp về hợp đồng. 

4. Khu đất 9.000m2 – Xã Tân Hiệp -  Hóc Môn, là dự án thứ 2 hợp tác với 
Công ty CPThương mại Hóc Môn từ năm 2007 với mục tiêu xây dựng chung cư, theo tỷ 
lệ 50:50, Khahomex làm chủ đầu tư. Do thị trường biến động không thuận lợi nên việc 
triển khai chung cư tại đây không khả thi, hai bên thống nhất tìm kiếm đối tác chuyển 
nhượng toàn bộ khu đất hoặc nghiên cứu phương án khai thác, hiện khu đất này đang phải 
chờ thông tin qui hoạch tổng thể của huyện Hóc Môn được duyệt để tiếp tục giải quyết 
vấn đề pháp lý theo yêu cầu của khách hàng quan tâm. 

5. Dự án Khahomex Plaza: Là dự án cao ốc văn phòng, thương mại dịch vụ, 
cao 18 tầng tại trung tâm khu vực 360 Bến Vân Đồn. Dự án được triển khai đầu tư giai 
đoạn 1, cải tạo mặt bằng xây dựng Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Riverside Palace, hiện 
nay hiệu quả đầu tư tại đây khá tốt, cổ tức năm 2013 đạt 20%. Đây là dự án trọng tâm, qui 
mô lớn của Khahomex trong thời gian sắp tới. Khi thị trường thích hợp và nguồn lực đáp 
ứng được, giai đoạn 2 của dự án sẽ cung ứng cho thị trường gần 30 nghìn m2 sàn. 

6. Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ Hatha: được đưa và vận hành vào tháng 
6/2013 và chính thức khai trương vào tháng 9/2013. Trung tâm cung cấp các dịch vụ cải 
thiện và chăm sóc sức khoẻ như Gym, yoga, xông hơi, hồ ngâm thuỷ lực… Kết quả hoạt 
động 6 tháng trong năm 2013 tuy chưa có hiệu quả nhưng số lượng hội viên đã đạt 874 và 
ngày càng tăng lên, trung tâm dần đi vào ổn định, dự kiến năm 2014 sẽ có hiệu quả. Sau 
khi Hatha đi vào hoạt động, khu vực văn phòng xung quanh được nhộn nhịp hơn và gần 
như lắp đầy. 

7. Dự án Công ty chế biến Lâm sản Khánh Hội 2: sau nhiều năm gặp khó 
khăn trong việc tìm kiếm đầu ra cho dự án, Công ty đã đàm phán và chuyển nhượng thành 
công dự án này, mang về hiệu quả cho Công ty. 

8. Dự án góp vốn thành lập Công ty CP thực phẩm Hóc Môn: đây là dự án 
mới phát triển trong năm 2013 tại Hóc Môn. Dự án là một trong 4 điểm được qui hoạch 
nhà máy giết mổ gia súc của Thành phố theo tiêu chuẩn đầu tư dây chuyền công nghệ 
đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường. Dự án được đầu tư và vận 
hành bởi Công ty CP thực phẩm Hóc Môn, với tổng mức đầu tư 280 tỷ, (Công ty CP thực 
phẩm Hóc Môn được thành lập với sự góp vốn của 3 đơn vị, vốn điều lệ 90 tỷ, trong đó 
Công ty CP Thương mại Hóc Môn – 30%, Khahomex – 20%, Công ty CP Thương mại 
Củ Chi – 20% và 30% của một số cổ đông cá nhân). Giai đoạn 1 đầu tư xây dựng nhà 
máy giết mổ với qui mô 4.000 con/ngày tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn trên 
khu đất rộng 6 héc-ta, mức đầu tư cho giai đoạn này là 140 tỷ. Theo kế hoạch, dự kiến 
hoàn tất các thủ tục về thành lập doanh nghiệp, góp vốn, tháng 4/2014 khởi công, đưa hệ 
thống hoạt động vào cuối năm 2014. 
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9. Các dự án khác: trong năm, Công ty vẫn tiếp tục theo đuổi các dự ánnhư 
Trúc Giang tại phường 13, dự án Ụ Stic tại phường 1, quận 4 và quan tâm tìm kiếm cơ hội 
ở các dự án khả thi khác. 

b. Các Công ty con, công ty liên kết: 
+  KHAHOMEX có đầu tư vào các công ty con sau: 

Logo Công ty con   Thông tin công ty con  Vốn 
góp 

 

 

  
- Công ty TNHH MTV Mầm Non Khánh Hội 
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 4104009719 ngày 
07/05/2009. 
- Ngành nghề kinh doanh: giáo dục mầm non. 
- Vốn điều lệ: 16.000.000.000 (đồng). 
- Tồng giá trị tài sản 31/12/13: 20.751 triệu đồng. 
- Tổng doanh thu năm 2013:  11.427 triệu đồng. 
- Lợi nhuận trước thuế 2013: 3.957 triệu đồng. 

 
100% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
- Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch BĐS 
Khánh Hội 
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0309498750 ngày 
26/11/2009. 
- Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ sàn giao dịch bất 
động sản. 
- Vốn điều lệ: 6.000.000.000 (đồng) 
- Tồng giá trị tài sản 31/12/13: 6.311 triệu đồng 
- Tổng doanh thu năm 2013:  858 triệu đồng.  
- Lợi nhuận trước thuế 2013:  205 triệu đồng. 

 
100% 

 

 
 
 
  
 
 

  
- Công ty TNHH MTV Quản Lý Cao Ốc Khánh 
Hội 
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0310341786 ngày 
24/09/2010. 
- Ngành nghề kinh doanh: Quản lý bất động sản. 
- Vốn điều lệ: 2.000.000.000 (đồng). 
- Tồng giá trị tài sản 31/12/13:  5.300 triệu đồng. 
- Tổng doanh thu năm 2013:  17.172 triệu đồng. 
- Lợi nhuận trước thuế 2013:  3.104 triệu đồng. 

 
100% 

 

          
 
 

  
- Công ty TNHH DVTH Sài Gòn Khánh Hội 
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0309535441 ngày 
04/01/2010 
- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động 
sản. 
- Vốn điều lệ: 6.000.000.000 (đồng). 
- Tồng giá trị tài sản 31/12/12:  2.463 triệu đồng. 
- Tổng doanh thu năm 2013: 239 triệu đồng. 
- Lợi nhuận trước thuế 2013: 237 triệu đồng. 
 
(Đã tạm ứng vốn góp cho các thành viên góp vốn) 

 
51% 
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+  KHAHOMEX có đầu tư mua cổ phần (đầu tư dài hạn) của các đơn vị sau: 
 
Tên công ty    Địa chỉ   Vốn điều lệ  

31/12/13 (đồng) 
  Vốn 

góp 
 - Công ty Cổ phần Kỹ 
thuật Xây dựng Phú 
Nhuận (PN 
TECHCONS) 

 Cao ốc Pntechcons, 48 Hoa 
Sứ, Q.Phú Nhuận, 
TPHCM. 

 87.574.750.000  1,17% 

 - Công ty CP Đầu tư 
Phát triển Công nghiệp - 
TM  Củ Chi (CIDICO) 

 Ấp Bàu Tre – X. Tân An 
Hội – H. Củ Chi, TPHCM. 

 133.986.200.000  2,78% 

 - Công ty CP Căn Nhà 
Mơ Ước Đông Nam 
(Dong Nam Dream 
House Co) 

  Số 06 Lô C1, Làng 
Chuyên Gia Ruby Land, H. 
Bến Cát, Bình Dương. 

 40.650.000.000  14,76% 

 - Công ty CP Thương 
Mại Phú Nhuận (PNCo)  

 314-316 Phan Đình Phùng, 
Phú Nhuận, TPHCM. 

 48.000.000.000  4,17% 

 - Công ty CP Du Lịch 
Bến Thành Long Hải  

 Thị trấn Phước Hải, H. Đất 
Đỏ, Tỉnh Bà rịa – Vũng 
tàu. 

 50.000.000.000  3,2% 

 - Công ty CP Lâu Đài 
Ven Sông (Riverside 
Palace) 

  360D Bến Vân Đồn, Quận 
4 , TPHCM. 

  36.254.000.000   14,97% 

 - Công ty CP Sàn BĐS 
Bến Thành - Đức Khải 

 71-79 Đồng Khởi, Quận 1, 
TPHCM. 

 23.950.000.000  6,26% 

- Công ty CP TMDV Ôtô 
Bến Thành  

 360D Bến Vân Đồn, Quận 
4 , TPHCM. 

 8.000.000.000  15,00% 

Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan: 
1. Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận (PN TECHCONS) 

Là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn, cổ phần hóa vào 
tháng 7/2005, chuyên ngành thi công xây dựng, thiết kế xây dựng, kinh doanh nhà, thi 
công hạ tầng … . Hiện nay PN TECHCONS đã và đang triển khai một số dự án như Dự 
án Cao ốc PNTECHCONS với quy mô 18 tầng, 41.610m2 sàn xây dựng; Dự án Văn 
phòng PNTECHCONS với quy mô 8 tầng, 2.267m2 sàn xây dựng; Dự án Khu dân cư 
Rạch Miễu; Dự án Khu nghỉ dưỡng tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ; Dự án Khu dân cư 
dôc Hương lộ 33, Phường Phú Hữu, Quận 9; Dự án Khu dân cư Ngả ba Gò Trang, 
Phường Phú Hữu, Quận 9, và nhiều dự án hợp tác khác trên địa bàn Quận Phú Nhuận, 
Quận 12, Quận 2. 

Báo cáo tài chính năm 2013 của PN TECHCONS (đã được kiểm toán) ghi nhận 
kết quả hoạt động kinh doanh như sau: 

+ Doanh thu thuần:   144 tỷ đồng. 
+ Lợi nhuận sau thuế:   14,55 tỷ đồng.  

2. Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi (CIDICO) 
Là doanh nghiệp cổ phần hóa vào tháng 5/2002, với chức năng kinh doanh 

thương mại, dịch vụ, đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, quản lý khu công 
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nghiệp, hiện nay CIDICO là chủ đầu tư Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi và đang triển 
khai Dự án mở rộng khu công nghiệp này. Ngoài ra CIDICO cũng đang hoàn chỉnh hồ sơ 
quy hoạch Khu tái định cư 34,2 ha, trong đó đã triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng 4,7 ha. 

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 của CIDICO (đã được kiểm toán) ghi 
nhận kết quả hoạt động kinh doanh như sau: 

+ Doanh thu thuần:  444 tỷ đồng 
+ Lợi nhuận sau thuế:  15,79 tỷ đồng.  

 3. Công ty CP Căn Nhà Mơ Ước Đông Nam (Dong Nam Dream House Co) 
Công ty Cổ phần Căn Nhà Mơ Ước Đông Nam là công ty con của Công ty 

DREAM HOUSE, chuyên tổ chức tiếp thị bán chung cư, căn hộ cao cấp. Bằng việc 
nghiên cứu vận dụng thành công những đặc điểm nổi bật của công nghệ bán nhà số 1 của 
Mỹ và của Việt Nam, đồng thời lấy phong cách chuyên nghiệp lấy chất lượng dịch vụ  
làm trọng tâm, tạo điều kiện cho khách hàng, Dream House đã tiếp thị và bán thành công 
hàng ngàn căn hộ thuộc dự án Hoàng Anh 1, 2, 3, Tây Nguyên Plaza Cần Thơ do tập đoàn 
Hoàng Anh Gia Lai làm chủ đầu tư, cũng như nhiều dự án khác. 

Hiện Công ty Cổ phần Căn Nhà Mơ Ước Đông Nam đang tập trung đầu tư vào 
một số dự án tại Nhơn Trạch (Đồng Nai) nên chưa có doanh thu và lợi nhuận từ họat động 
kinh doanh.  

4. Công ty Cổ phần Thương Mại Phú Nhuận (PNCo) 
Công ty Cổ phần Thương Mại Phú Nhuận tên giao dịch viết tắt là “PNCo” 

là doanh nghiệp được cổ phần hoá từ doanh nghiệp nhà nước, hoạt động trên các  lĩnh vực 
xuất nhập khẩu, kinh doanh thương mại, dịch vụ ăn uống nhà hàng tiệc cưới và sản xuất. 
Trong thời gian tới, Công ty đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ như đầu tư Dự án 
Trung tâm hội nghị tiệc cưới tại số 82 Trần Huy Liệu; Dự án Trung tâm Thương mại – 
cao ốc văn phòng tại 6/8 Hoàng Minh Giám và 38 Trương Quốc Dung, Phú Nhuận. 

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 của PNCO (đã được kiểm toán) ghi nhận 
kết quả hoạt động kinh doanh như sau: 

+ Doanh thu thuần:   177 tỷ đồng. 
+ Lợi nhuận sau thuế : 11,12 tỷ đồng. 

4. Tình hình tài chính 
a/. Tình hình tài chính 

 

CHỈ TIÊU Đơn vị 
tính 

Năm  
2012 

Năm  
2013 

So sánh 
Tăng/(giảm) 

Tổng giá trị tài sản Triệu đồng 423.090 406.703 (3,87)% 

Doanh thu thuần Triệu đồng 79.001 65.237 (17,42)% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh Triệu đồng 40.944 25.089 (38,72)% 

Lợi nhuận khác Triệu đồng 181 18.547 10.147% 

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 41.126 42.618 3,63 % 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 31.613 33.075 4,62 % 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức % 15 15  
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b/. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2013 phản ánh một số chỉ tiêu về khả 

năng sinh lời và khả năng thanh toán như sau: 

CHỈ TIÊU Năm 
2012 

Năm 
2013 

Ghi chú 
 

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

TSLĐ/Nợ ngắn hạn 2,44 2,69  

  + Hệ số thanh toán nhanh    

TSLĐ- Hàng tồn kho 
Nợ ngắn hạn 

1,13 0,94  

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

  + Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,31 0,28  

  + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 0,45 0,39  

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

  + Vòng quay hàng tồn kho    

Giá vốn hàng bán 
Hàng tồn kho bình quân 

0,22 0,14  

  + Doanh thu thuần/Tổng tài sản 0,19 0,16  

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    
  + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần 0,39 0,51  

  + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu 0,11 0,11  

  + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản 0,07 0,08  

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

0,52 0,38  

- Phân tích các hệ số 
Các chỉ số thanh toán cho thấy tổng quát tình hình tài chính của Công ty là rất 

tốt, có độ an toàn tương đối cao, đảm bảo được khả năng thanh toán hiện hành (tài sản có 
giá trị gấp 3,60 lần các khoản nợ). Tương tự, chỉ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là 
2,69 lần, biểu hiện đủ khả năng thanh toán nợ đến hạn mà không phải vay thêm. 

Riêng chỉ số khả năng thanh toán nhanh là chỉ đạt 0,94 lần. Điều này phản ánh 
Công ty có khả năng trả nợ ngay bằng tiền cùng một lúc tất cả các khoản nợ đáo hạn vào 
thời điểm cuối năm. Tuy nhiên, các khoản nợ phải trả của Công ty chủ yếu là tiền ứng 
trước của khách hàng mua căn hộ chung cư và các khoản thu góp vốn thực hiện các dự án 
liên kết với đối tác. 

Tính hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty thể 
hiện rõ trong các chỉ tiêu về tỷ suất sinh lời với tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu 
thuần (ROS) năm 2013 là 51%; năm 2012 là 39% tăng tương ứng là 12%. Mặc dù, trong 
năm 2013 tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn nhưng Công ty vẫn duy trì mức tỷ suất lợi 
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nhuận sau thuế trên doanh thu 51% là tương đối cao so với bình quân của các doanh 
nghiệp trong ngành.  

Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) năm 2013 so với 
năm 2012 với mức tương ứng là 8% và 7%; thể hiện suất sinh lời của tài sản năm 2013 tốt 
hơn năm 2012. Tương tự, đối với chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu (ROE) không 
thay đổi, nếu như trong năm 2013, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 11% 
thì năm 2012 là 11%. Do các căn hộ tái định cư tại Chung cư Khánh Hội 3 được giải tỏa 
nên Công ty thực hiện được doanh thu các căn hộ này và chuyển nhượng tài sản góp vốn 
tại Công ty cổ phần Chế biến lâm sản Khánh Hội 2, từ đó đã ảnh hưởng đến kết quả kinh 
doanh và hiệu quả sử dụng vốn của Công ty. 
 BIỂU ĐỒ SO SÁNH TỶ SUẤT SINH LỜI  BIỂU ĐỒ SO SÁNH GIÁ TRỊ 

24,49%

8,83% 6,13%

38,99%

11,13% 7,47%

50,70%

8,13%11,30%
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- Phân tích những biến động - những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên 
nhân dẫn đến biến động 

1. Tình hình chung năm 2013 và kể cả năm 2014 được đánh giá là vẫn tiếp tục 
còn nhiều khó khăn. Đối với Khahomex, năm 2013 có các yếu tố tác động làm giảm chỉ 
tiêu hoạt động như: Cty chỉ tiếp nhận được 6 căn hộ tái định cư còn lại tại chung cư 3, lãi 
suất giảm mạnh, ghi nhận các khoản lỗ và trích lập các khoản dự phòng từ Cty đầu tư, liên 
kết. Tuy nhiên, do việc quản lý và khai thác các mặt bằng văn phòng cho thuê được tối ưu 
hơn, chuyển nhượng thành công Cty CP chế biến Lâm sản Khánh Hội 2 và các hoạt động 
dịch vụ trong khu vực đạt hiệu quảđã góp phần vào kết quả hoạt động năm 2013. 

2. Về quy mô: Năm 2013, Khahomex đã chủ động củng cố, sắp xếp và mở rộng 
hoạt động liên doanh, liên kết. Đối với các đơn vị hoạt động không hiệu quả, Cty tiến 
hành giải thể, sáp nhập; đồng thời đầu tư mở rộng các dịch vụ mới như dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe, đầu tư mới vào dự án Công ty CP chế biến thực phẩm Hóc Môn. Các dịch vụ 
gia tăng triển khai tại các cty con được ổn định và phát triển khá tốt, tuy nhiên, còn cần 
phải nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ, kiện toàn bộ máy quản lý, đội ngũ nhân sự và 
nâng chất lượng dịch vụ cao hơn nữa tạo tiền đề cho việc mở rộng các mô hình này trong 
thời gian tới. 

3. Tình hình kinh doanh bất động sản khó khăn, các thủ tục pháp lý vướng mắc, 
thị trường hạn chế, nên Cty không tiếp tục đầu tư vào dự án Trung tâm Hội nghị tiệc cưới 
tại Tân Phú và dự án tại Hóc Môn cũng chưa thể khai thác được trong năm; chỉ tiêu qui 
hoạch kiến trúc và thị trường cho dự án 56 Bến Vân Đồn cũng gặp nhiều trở ngại nên Cty 
chọn phương án chuyển nhượng cho đối tác mà không tự thực hiện như dự kiến. Hiện nay 
Cty tập trung mảng khai thác dịch vụ, tối ưu hoá hiệu quả khai thác các mặt bằng, văn 
phòng, chờ đợi cơ hội thuận lợi cho việc triển khai dự án Khahomex Plaza giai đoạn 2, và 
tiếp tục theo đuổi các dự án trong khu vực. 
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 Nhìn chung, các hoạt động cho thuê mặt bằng, văn phòng và dịch vụ của Cty 
đã phát huy được thế mạnh trong thời gian qua nhờ lợi thế về vị trí địa lý, thị trường mới 
gia tăng thông qua chương trình chỉnh trang đô thị của quận 4, thành phố; Trong năm, Cty 
đã thu hẹp được những đơn vị kém hiệu quả và cũng đã mở ra được những ngành nghề 
mới, hướng đi mới. Thị trường chứng khoán dần phục hồi, Cổ phiếu KHA tăng theo đà 
chung, chốt phiên cuối năm 2013 đạt 15 nghìn đồng. Bằng nhiều nỗ lực, Công ty đã thực 
hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

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

- Tổng số cổ phần: 14.120.309 cố phần 
- Loại cổ phần đang lưu hành: toàn bộ là cổ phần phổ thông. 

b. Cơ cấu cổ đông (Danh sách chốt ngày 12/3/2014) 
Cổ đông trong nước: 

-  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông trong nước:  
 

STT DANH MỤC SỐ LƯỢNG  
CP NẮM GIỮ  

TỶ LỆ  
% 

1 Cổ đông sở hữu trên 5% cổ phiếu có quyền biểu 
quyết 

5.756.160 45,0812% 

2 Cổ đông sở hữu từ 1% đến dưới 5% cổ phiếu có 
quyền biểu quyết 

2.332.601 18,2685% 

3 Cổ đông sở hữu dưới 1% cổ phiếu có quyền 
biểu quyết 

3.679.673 28,8184% 

 TỔNG CỘNG 11.768.434 92,1681% 

- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn trong nước: 
 

 
STT 

 
TÊN 

 
ĐỊA CHỈ 

NGÀNH 
NGHỀ  

SỐ 
LƯỢNG 
CP NĂM 

GIỮ 

 
TỶ LỆ 

% 

 
GHI  
CHÚ 

1 Tổng Công ty 
Bến Thành 
(Ben Thanh 
Group)  

27 Nguyễn Trung 
Trực, Q1, 
TP.HCM 

Đa 
ngành 
nghề 

4.007.387 31,39% Cổ đông  
Nhà nước 

2 Công ty CP 
Đầu Tư Toàn 
Việt  

56 Phạm Ngọc 
Thạch, Phường 
06, Quận 3 

 980.650 7,68% Cổ đông 
tổ chức 

3 Ông Lê Văn 
Truông 

122 Nguyễn 
Trọng Tuyển, 
P15- Phú Nhuận 

 768.123 6,02% TV 
HĐQT  

4 Ông Đinh Lê 
Chiến 

27/1 Nguyễn Văn 
Đậu, Bình Thạnh 

 566.930 4,44% TV 
HĐQT 
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5 Công ty 
TNHH 
TMDV Nam 
Thiên Hà 

27/1 Nguyễn Văn 
Đậu, Bình Thạnh 

 348.430 2,73% Tổ chức  
có liên 
quan đến 
Ông Đinh 
Lê Chiến 

 TỔNG CỘNG 6.671.520 52,26%  
(Ghi chú: Cổ phiếu đang lưu hành đến ngày 12/3/2014 là 12.768.439 cổ phiếu) 

Cổ đông nước ngoài 

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông nước ngoài: 
STT DANH MỤC SỐ LƯỢNG CP NẮM  

GIỮ 
TỶ LỆ % 

1 Cổ đông sở hữu trên 5% cổ phiếu có 
quyền biểu quyết 

0 0 

2 Cổ đông sở hữu từ 1% đến dưới 5% 
cổ phiếu có quyền biểu quyết 

304.019 2,3810% 

3 Cổ đông sở hữu dưới 1% cổ phiếu có 
quyền biểu quyết 

695.986 5,4509% 

 TỔNG CỘNG 1.000.005 7,8319% 

 (Ghi chú: Cổ phiếu đang lưu hành đến ngày 12/3/2014 là 12.768.439 cổ phiếu) 

   -     Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn nước ngoài: (không có) 
 

TỔNG HỢP CƠ CẤU CỔ ĐÔNG  (Danh sách chốt ngày 12/3/2014) 

TT Loại hình Cá nhân Tổ chức Cộng 
1. Số lượng Cổ đông    

a. Trong nước 2.693 54 2.747 
b. Nước ngoài 116 10 126 
 Tổng cộng: 2.809 64 2.873 

2. Số lượng Cổ phần    

a. Trong nước  5.748.243 6.020.191 11.768.434 
 Tỷ lệ % 45,0192% 47,1490% 92,1681% 
 Trong đó, Cổ đông nhà nước  4.007.387  
 chiếm tỷ lệ %  31,3851%  

b. Nước ngoài 517.999 482.006 1.000.005 
 Tỷ lệ % 4,0569% 3,7750% 7,8319% 

 Tổng cộng: 
Tỷ lệ % 

6.266.242 
49,0760% 

6.502.197 
50,9240 

12.768.439 
100% 

(Ghi chú: Cổ phiếu quỹ đến ngày 12/3/2014  là 1.351.870 cổ phiếu) 
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c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 
Trong năm 2013, vốn Điều lệ Công ty không thay đổi: 141.203.090.000 đồng 

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ:  
Tính đến ngày 31/12/2013 cổ phiếu quỹ là 1.351.870 cp (toàn bộ là cổ phiếu 

thường). 

e. Các chứng khoán khác: không có 
 
III. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
Năm 2013, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp vẫn tiếp 

tục khó khăn, nhiều thử thách. Đối với ngành bất động sản, mặc dù Chính phủ đã có 
nhiều chính sách để tháo gỡ, hỗ trợ … nhưng vẫn chưa có tín hiệu khởi sắc, tiêu dùng 
vẫn bị thắt chặt, nguồn tín dụng khó tiếp cận. 

Đối với Khahomex, việc khó khăn chung của ngành bất động sản đã tác 
động đến tình hình hoạt động của đơn vị, các dự án tái khởi động chậm, không có sản 
phẩm mới để kinh doanh. Riêng các đơn vị khai thác dịch vụ và mảng mặt bằng, văn 
phòng cho thuê… hoạt động khá, giá cổ phiếu KHA ổn định và có tăng dần theo sự 
phát triển của đơn vị và Khahomex đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013. 

a/. Kết quả hợp nhất của toàn hệ thống như sau: 
Đơn vị tính: Triệu đồng 

CHỈ TIÊU TH 2012 KH 2013 TH 2013 % so TH 
2012 

% so KH 
2013 

Tổng doanh thu thuần 98.668 77.000 107.985 109% 140% 

Lợi nhuận KT trước thuế  41.126 35.000 42.618 104% 122% 

Cổ tức 15% 15% 15% 100% 100% 
(Theo số liệu trên Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2013 đã kiểm toán) 

 

BIỂU ĐỒ SO SÁNH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN  
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b/. Cơ cấu theo từng đơn vị trong toàn hệ thống: 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

CHỈ TIÊU THỰC HIỆN 
2013 % SO KH 2013 

1. Công ty mẹ 

Tổng doanh thu thuần 93.061 171% 
Lợi nhuận kế toán trước thuế 32.562 105% 

2. Công ty TNHH MTV Trường Mầm Non Khánh Hội 

Tổng doanh thu thuần 11.427 107% 
Lợi nhuận kế toán trước thuế 3.957 113% 

3. Công ty TNHH MTV Dịch vụ quản lý cao ốc Khánh Hội 

Tổng doanh thu thuần 17.172 105% 
Lợi nhuận kế toán trước thuế 3.104 100% 

4. Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch BĐS Khánh Hội 

Tổng doanh thu thuần 858 78% 
Lợi nhuận kế toán trước thuế 205 102% 

5. Công ty TNHH DV TH Sài gòn - Khánh Hội – tính đến 30/9/2013 

Tổng doanh thu thuần 239 53% 
Lợi nhuận kế toán trước thuế 237 53% 

54.452 93.061

16.305 17.172

10.700 11.427

1.100 858

444 239

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Công ty XNK Khánh Hội

Công ty Quản lý Cao Ốc

Công ty Mầm Non Khánh Hội

Công ty Sàn GD BĐS Khánh Hội

Công ty Sài Gòn Khánh Hội

KH Năm 2013 TH Năm 2013

BIỂU ĐỒ DOANH THU TỪNG ĐƠN VỊ TRONG HỆ THỐNG

 
Kết quả trên cho thấy, mặc dù số căn hộ tái định cư được nhận về để kinh doanh 

chỉ có 6 căn nhưng các mảng khác đạt hiệu quả như hoạt động giáo dục mầm non, quản 
lý cao ốc, khai thác văn phòng, mặt bằng cho thuê tăng thêm 2800 m2 trong năm 2013, và 
ghi nhận hiệu quả từ việc chuyển nhượng Công ty CP Chế biến lâm sản Khánh Hội 2 nên 
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năm 2013 toàn hệ thống Khahomex đã thực hiện đạt được doanh thu vượt 53%, lợi nhuận 
trước thuế hợp nhất vượt 22% so kế hoạch đề ra, và có tăng trưởng hơn so với cùng kỳ 
năm trước. 
 Doanh thu và lợi nhuận tại các Công ty con đều đạt và vượt, tình hình hoạt động 
ổn định, tăng trưởng so năm 2012: 

+ Trường Mầm non Khánh Hội với cơ sở vật chất không ngừng được nâng cấp và 
mở rộng, cùng chương trình giáo dục ngày được cập nhật và phong phú, được thiết kế 
sinh động và phù hợp với từng độ tuổi, hiện nay Trường đang nuôi dạy cho hơn 300 cháu 
từ 9 tháng đến 5 tuổi. 

+ Công ty Dịch vụ Quản lý cao ốc trong năm đã phát triển quản lý thêm 2 cao ốc ở 
quận 8 và quận Thủ Đức, Ngoài các dịch vụ hiện nay như quản lý cao ốc, trông giữ xe, 
Công ty đã tăng cường mở rộng các dịch vụ tiện ích phục vụ cộng đồng dân cư như giặt 
ủi, bảo trì máy lạnh,sửa chữa nhỏ, vệ sinh tại gia… 

+Sàn giao dịch bất động sản Khánh Hội đã tinh gọn và nâng cao hoạt động môi 
giới trong từng thành viên, tăng cường các hoạt động môi giới bán và cho thuê văn 
phòng, căn hộ, đáp ứng được nhu cầu trong khu vực. 

+ Riêng Công ty TNHH Sài Gòn Khánh Hội chưa có hoạt động kinh doanh, hiệu 
quả ghi nhận chủ yếu từ nguồn lãi tiền gửi của vốn điều lệ; do cơ cấu lại dự án đầu tư, 
nên Công ty đã chốt sổ sách và hiện đang tiến hành thủ tục giải thể công ty kể từ ngày 
30/9/2013. 

2. Tình hình tài chính  
2.1 Tình hình tài sản  

(Đơn vị tính: Triệu đồng) 

Chênh lệch 
Chỉ tiêu 31/12/2013 

Tỷ 
Trọng 31/12/2012 

Tỷ 
Trọng Giá trị % 

Tài sản ngắn hạn 292.918 72,02% 307.853 71,03% (14.935) -4,85% 

Tài sản dài hạn 113.785 27,98% 115.236 28,97% (1.451) -1,26% 

Tổng tài sản 406.703 100% 423.089 100% (16.386) -6,11% 

Tài sản ngắn hạn năm 2013 so với 2012 giảm 14.935 triệu đồng (tương đương 4,85 
%) Do biến động chủ yếu từ các khoản sau: 

+ Tiền và các khỏan tương đương tiền: tăng 9.423 triệu đồng.  
+ Các khỏan đầu tư ngắn hạn: giảm 17.600 triệu đồng. Do giảm tiền Cho vay 

ngắn hạn 23.900 triệu đồng và tăng tiền gửi kỳ hạn 6.300 triệu đồng.  
+ Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 30.589 triệu đồng. Chủ yếu do các nguyên 

nhân sau: 
 Giảm các khoản công nợ từ bán căn hộ đến hạn thanh toán và các khoản 

công nợ từ cho thuê mặt bằng. 
 Các khỏan phải thu khác: tiền cho vay Cổ đông nội bộ tại Công ty CP 

TVTK Khánh Hội Căn Nhà Mơ ước: 5.000 triệu đồng (số liệu tại Công 
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ty con khi thanh lý;  Phải thu lãi tiền sử dụng vốn của Savico 3.734 triệu 
đồng. 

 Trích lập bổ sung dự phòng công nợ khó đòi: 12.859 triệu đồng. 
Tài sản dài hạn năm 2013 so với 2012 giảm 1.451 triệu đồng (tương đương 1,26 %) 

Do biến động chủ yếu từ các khoản sau: 
+ Tài sản cố định hữu hình: giảm 2.803 triệu đồng. 
+ Tài sản vô hình tăng 501 triệu đồng. Do triển khai phần mềm kế toán mới. 
+ Bất động sản đầu tư: giảm 1.514 triệu đồng.  
+ Các khỏan đầu tư tài chính dài hạn: giảm 4.571 triệu đồng.  

2.2 Tình hình nợ phải trả  (Đơn vị tính: Triệu đồng) 

Chênh lệch 
Chỉ tiêu 31/12/2013 Tỷ 

Trọng 
31/12/2012 Tỷ 

Trọng Giá trị % 
Nợ ngắn hạn 108.925 96,45% 125.970 97,54% (17.405) -13,53% 

Nợ dài hạn 4.005 3,55% 3.183 2,46% 822 25,82% 

Tổng nợ phải trả 112.930 100% 129.153 100% (16.223) 12,29% 

Nợ ngắn hạn năm 2013 so với 2012 giảm 17.405 triệu đồng (tương đương 
13,53%) Do chủ yếu từ các khỏan sau: 

+ Vay ngắn hạn ngân hàng: giảm 16.099 triệu đồng. Vay bổ sung vốn lưu động 
(thế chấp bằng sổ tiết kiệm) 

+ Người mua trả tiền trước: tăng 72.063 triệu đồng. Đây là tiền thanh toán của 
Savico liên quan dự án 56 Bến Vân Đồn. 

+ Thuế và các khỏan phải nộp nhà nước: giảm 240 triệu đồng. Chủ yếu là 
khoản thuế TNDN quý 4 phải nộp. 

+ Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác: giảm 68.542 triệu đồng. Chủ yếu 
là khoản giảm tiền góp vốn của Savico liên quan dự án 56 Bến Vân Đồn. 

Nợ dài hạn năm 2013 so với 2012 tăng 822 triệu đồng (tương đương 25,82%) 
Do tăng chủ yếu từ các khỏan sau: 

+ Phải trả dài hạn khác: tăng  656 triệu đồng. Chủ yếu là tiền ký quỹ của Khách 
hàng thuê mặt bằng. 

+ Doanh thu chưa thực hiện: tăng 165 triệu đồng. Đây là tiền doanh thu nhận 
trước từ cho thuê mặt bằng và tiền cơ sở vật chất nhận trước tại trường mầm non Khánh 
Hội. 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý  
Năm 2013 là năm Công ty tiếp tục đẩy mạnh quá trình tái cấu trúc ngành nghề 

hoạt động và bộ máy điều hành; tổ chức thực hiện tốt vai trò quản lý và kiểm soát của 
HĐQT với vai trò điều hành của Tổng Giám đốc. 

Bộ máy nhân sự có sự điều chỉnh, sắp xếp lại, tinh gọn và hợp lý hơn. Nâng cao 
năng suất và hiệu quả làm việc từng vị trí, bộ phận. Đời sống tinh thần và vật chất của đội 
ngũ Cán bộ công nhân viên được chăm lo chu đáo, kịp thời, góp phần tạo môi trường làm 
việc thân thiện và đoàn kết. 
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Trong năm, Công ty đã đưa nhiều cán bộ nhân viên theo học các lớp đào tạo, 
bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ chuyên môn và quản lý nhằm chuyên nghiệp hóa các hoạt 
động, đồng thời xây dựng, bổ sung, sửa đổi một số quy trình nhằm tăng cường tính chủ 
động của các Giám đốc bộ phận để thực thi vai trò điều hành trong quá trình tái cấu trúc 
bộ máy. 
 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 
Tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2014 vẫn còn tiếp tục nhiều khó 

khăn, thách thức khó dự báo. Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản vẫn còn nhiều dự 
án bất động sản dở dang, hàng hóa tồn kho còn nhiều, dấu hiệu khởi sắc cho thị trường 
này chưa rõ ràng, các dự án hiện nay hầu hết dãn tiến độ. Các nhà đầu tư ngày càng 
chuyên nghiệp, và tính cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn. 

Đối với Khahomex, 
- Vị trí địa lý vẫn là ưu điểm nổi bật của doanh nghiệp, với khối lượng mặt 

bằng, văn phòng hiện nay khai thác gần như tối đa, đây là nguồn thu ổn định hàng năm 
của Công ty. Với quá trình đô thị hoá ngày càng sâu rộng, nhu cầu cung cấp dịch vụ thiết 
yếu cho cộng đồng ngày càng tăng, do đó các dịch vụ hiện nay của Công ty đã ổn định, 
phát huy thế mạnh, đây là thị trường còn nhiều tiềm năng. 

- So sánh với các đơn vị cùng ngành thì Công ty có lợi thế không tồn kho, 
không nợ Ngân hàng, hiện tài chính ổn định và đủ khả năng để có thể triển khai các dự án 
nhỏ và vừa trong ngắn hạn, để chuẩn bị năng lực cho dự án trọng điểm Khahomex Plaza. 

Tuy nhiên, Công ty cũng gặp những khó khăn như: 
- Quỹ đất của Công ty không còn nhiều, dự án gối đầu ít, tỷ suất lợi nhuận 

trong đầu tư bất động sản ngày càng giảm, do đó, việc đấu giá, mua lại đất dự án gặp 
nhiều khó khăn, rủi ro; với nguồn tài chính có giới hạn của Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn 
trong việc tìm kiếm dự án bất động sản khả thi. 

- Pháp lý về các dự án cũng gặp những khó khăn, rủi ro cao, cũng như tiến độ 
giải quyết còn kéo dài như duyệt chỉ tiêu qui hoạch, chuyển công năng, cấp phép… làm 
ảnh hưởng đến tiến độ khai thác dự án, thiệt hại về tài chính, dẫn đến hiệu quả đầu tư 
kém. 

- Năm 2014 không còn sản phẩm căn hộ để khai thác ngoài 3 căn hộ tái định 
cư còn lại, chủ yếu giữ ổn định và khai thác tối đa các mặt bằng và văn phòng, mà lĩnh 
vực này hiện nay cũng có sự cạnh tranh rất lớn. 

Như vậy, với những thuận lợi và khó khăn trong năm 2014, bằng nhiều biện 
pháp, Công ty sẽ nỗ lực để giữ ổn định các dịch vụ đang khai thác hiệu quả, hướng tới mở 
rộng qui mô; phát triển và mở rộng thị trường, ngành nghề. Khai thác tối đa các bất động 
sản đang có, tìm kiếm cơ hội đầu tư hợp tác các dự án khả thi, phù hợp năng lực. 

Năm 2014 với mục tiêu: Giữ vững sự ổn định, phát triển các dịch vụ gia tăng, 
củng cố năng lực chuyên môn các lĩnh vực hiện tại để tìm kiếm cơ hội mở rộng qui mô, 
đầu tư hợp tác. 

Với mục tiêu trên, và với tiềm lực hiện có, Công ty xây dựng chỉ tiêu kế hoạch 
thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2014 như sau: 

a/. Chỉ tiêu hợp nhất toàn hệ thống KHAHOMEX (Hợp nhất) 
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 Đơn vị tính: Triệu đồng 
STT CHỈ TIÊU TH 2013 KH 2014 % so TH 2013 

1 Tổng doanh thu thuần 107.985 186.000 172% 

2 Lợi nhuận trước thuế 42.618 60.000 141% 

3 Tỷ lệ cổ tức 15% 20% 133% 
(Số liệu Kế hoạch hợp nhất năm 2014)     

 
BIỂU ĐỒ SO SÁNH DOANH THU  

KẾ HOẠCH NĂM 2014 VÀ THỰC HIỆN NĂM 2013 VÀ 2012 
 

98.668 107.985

186.000
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60.000

-
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120.000
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200.000

TH 2012 TH 2013 KH 2014

Tổng Doanh thu thuần Lợi nhuận trước thuế
 

b/. Chỉ tiêu kế hoạch của từng đơn vị trong toàn hệ thống như sau : 
Đơn vị tính : Triệu đồng 

CHỈ TIÊU THỰC HIỆN 
2013 

KẾ HOẠCH 
2014 

% SO THỰC 
HIỆN 2013 

1. Công ty mẹ 

Tổng doanh thu thuần 93.061 140.560 151% 
Lợi nhuận kế toán trước thuế 32.562 58.000 178% 

2. Công ty TNHH MTV Trường Mầm Non Khánh Hội 

Tổng doanh thu thuần 11.427 11.700 102% 
Lợi nhuận kế toán trước thuế 3.957 4.200 106% 

3. Công ty TNHH MTV Dịch vụ quản lý cao ốc Khánh Hội 

Tổng doanh thu thuần 17.172 18.248 106% 
Lợi nhuận kế toán trước thuế 3.104 3.150 102% 

4. Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch BĐS Khánh Hội 

Tổng doanh thu thuần 858 975 114% 
Lợi nhuận kế toán trước thuế 205 220 107% 

 

Triệu đồng 
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32.562 58.000

3.104 3.150

3.957 4.200

205 220

887 -

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 - Công ty XNK Khánh Hội

 - Công ty Quản lý Cao Ốc

 - Công ty Mầm Non Khánh Hội

 - Công ty Sàn GD BĐS Khánh Hội

 - Công ty Sài Gòn Khánh Hội

TH Năm 2013 KH Năm 2014

BIỂU ĐỒ LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ TỪNG ĐƠN VỊ TRONG HỆ THỐNG

 
 
c/. Một số biện pháp tổ chức thực hiện: 
Để hoàn thành được mục tiêu đề ra, đảm bảo các chỉ tiêu hiệu quả đạt được nêu 

trên, toàn hệ thống phải tập trung các biện pháp để thực hiện đạt được các nhiệm vụ trọng 
tâm sau: 

1. Về kinh doanh khai thác mặt bằng, văn phòng: bằng các biện pháp để tăng 
cường dịch vụ, chăm sóc khách hàng, tu bổ cơ sở vật chất nhằm khai thác tối đa những 
mặt bằng, văn phòng còn lại, nâng tổng doanh thu khai thác mặt bằng lên 29 tỷ/năm (năm 
2012: 25tỷ, 2013: 27 tỷ, 2014: 29 tỷ). 

2. Kinh doanh bất động sản: tiến hành thủ tục nhận 3 căn hộ còn lại tại chung cư 
Khánh Hội 3 và đưa vào kinh doanh trong năm. 

3. Đối với các dự án đang triển khai: phối hợp chủ đầu tư tiến hành thủ tục, đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện, rút ngắn thời gian để đưa vào khai thác các dự án tại Hóc Môn, 
dự kiến khu 5ha sẽ khai thác vào quý 4/2014, nhà máy giết mổ gia súc vận hành vào cuối 
năm 2014. Chuyển nhượng thành công dự án 9.000m2 tại Tân Hiệp, Hóc Môn hoặc có 
phương án khai thác trong năm. 

4. Đối với các dự án đang nghiên cứu: tiếp tục cùng đối tác tháo gỡ pháp lý về hợp 
tác đầu tư, nghiên cứu khả thi, chọn thời điểm thích hợp để xúc tiến. Cụ thể phối hợp 
cùng quận 4 tiến hành thủ tục để nghiên cứu đầu tư cải tạo chung cư cũ Trúc Giang; tìm 
phương thức hợp tác khai thác hoặc đầu tư xây dựng chung cư tại dự án ỤStic – Cảng Sài 
Gòn. 

5. Mở rộng qui mô, ngành nghề hoạt động: 
- Với hiệu quả đạt được ổn định thời gian qua, năm 2014 Công ty sẽ tập trung 

củng cố và nâng cao năng lực chuyên mônđối với các ngành nghề, dịch vụ hiện khai thác 
để mở rộng qui mô hoạt động. Mục tiêu trong năm, sẽ nghiên cứu dự án mở thêm trường 
mầm non và mở rộng mạng lưới quản lý các cao ốc, chung cư. Tăng cường khai thác các 
dịch vụ tại Hatha, đưa trung tâm đi vào hoạt động ổn định, có hiệu quả. 
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- Mặt bằng 72-74 Nguyễn Tất Thành sau hơn 1 năm tìm kiếm khách hàng để 
khai thác nhưng chưa có kết quả, do hiện trạng chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường. 
Hiện nay, tuy địa điểm này còn gặp khó khăn về giao thông, nhưng vị trí này trong tương 
lai 2-3 năm tới sẽ có nhiều cơ hội phát triển khi Cảng Sài Gòn được di dời, và trở thành 
Cảng Thương mại, Dịch vụ và Du lịch… khu vực xung quanh sẽ có nhiều cơ hội phát 
triển. Công ty sẽ lập phương án đầu tư khai thác mặt bằng làm văn phòng cho thuê hoặc 
căn hộ dịch vụ hoặc các dịch vụ khác có hiệu quả trong năm 2014. 

- Nhằm gia tăng các dịch vụ có hiệu quả trong khu vực, vừa tối đa hoá sử dụng 
các mặt bằng, tạo sự khang trang cho tổng thể khu vực 360 Bến Vân Đồn, Công ty đang 
tiến hành nghiên cứu phương án cải tạo mặt bằng tại khu 360B để khai thác mặt bằng cho 
các hoạt động dịch vụ ăn uống, giải khát. 

6. Về Tài chính: Giám sát, quản lý tốt tiến độ thanh toán của dự án 56 Bến Vân 
Đồn, không để xảy ra rủi ro, đạt hiệu quả cao. Tiếp tục cơ cấu lại các nguồn vốn đầu tư ra 
ngoài; giải quyết các công nợ tồn đọng, không để phát sinh nợ xấu; quản lý tài chính chặt 
chẽ, ổn định và hiệu quả. 

7. Tăng cường nhân lực cho bộ máy quản lý, điều hành, hoàn thiện hệ thống quản 
lý, đào tạo đội ngũ nhân sự, nâng cao nguồn nhân lực hoạt động có hiệu quả hơn, đáp ứng 
tình hình mới. 

8. Xây dựng chiến lược hình ảnh, thương hiệu trong toàn hệ thống.Tăng cường 
công tác dự báo, nghiên cứu thị trường; tìm kiếm cơ hội mở rộng đầu tư và hợp tác có 
hiệu quả. 

9. Tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các đơn vị trong hệ thống thực hiện đạt chỉ tiêu 
kế hoạch năm 2014. Tăng cường bộ máy quản lý, định hướng chiến lược kinh doanh trong 
thời gian tới cho từng đơn vị. 
 Trước tình hình khó khăn chung, tiềm ẩn nhiều rủi ro, với sự lãnh đạo sâu sát, kịp 
thời của HĐQT và lãnh đạo các cấp, và sự quan tâm góp ý của các nhà đầu tư, cổ đông… 
đã giúp cho Ban Điều hành và đội ngũ cán bộ công nhân viên toàn hệ thống nỗ lực vượt 
qua những khó khăn, kịp thời khắc phục những yếu kém, linh động và vững vàng trước 
thách thức, rủi ro. Tất cả những cố gắng đó đã đạt được thành quả nhất định trong thời 
gian qua, đã tạo được sự ổn định trong giai đoạn khó khăn hiện nay, đảm bảo lợi ích của 
cổ đông và chăm lo tốt hơn cho đội ngũ người lao động, thành quả đó đã tạo được niềm 
tin cho lãnh đạo, chính quyền các cấp, các nhà đầu tư, cổ đông, đối tác, khách hàng và 
toàn thể đội ngũ hệ thống Khahomex. 

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: 
a/. Đánh giá tổng quát tình hình hoạt động năm 2013: 

Năm 2013, tình hình kinh tế trong nước đã có những dấu hiệu tích cực nhưng 
vẫn còn nhiều khó khăn, sức mua vẫn còn thấp, hoạt động kinh doanh bất động sản chưa 
được khởi sắc.  
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Trong bối cảnh đó, Công ty Khahomex tập trung khai thác các hoạt động kinh 
doanh dịch vụ, đẩy mạnh hoạt động các Công ty con, tăng cường giám sát công tác điều 
hành của Công ty.  

Với sự cố gắng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người lao động tại 
doanh nghiệp, kết quả kinh doanh năm 2013 được ghi nhận như sau: 

+ Tổng doanh thu thuần hợp nhất: 107,985 tỷ đồng,  đạt 140% KH; 
+ Lợi nhuận kế toán trước thuế hợp nhất: 42,618 tỷ đồng, đạt 122% KH; 

b/. Giám sát hoạt động của các Công ty thành viên, Công ty con: 
Công ty TNHH MTV Mầm non Khánh Hội, đã phát huy thế mạnh trong việc 

nâng cao chất lương nuôi, dạy, từng bước xây dựng thương hiệu và tạo niềm tin đối với 
phụ huynh nên số cháu đến trường tăng, hoạt động có hiệu quả. 

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Quản lý Cao ốc Khánh Hội (KhaService), cung 
cấp các dịch vụ quản lý cao ốc, nâng cao phong cách phục vụ, tiết kiệm chi phí, bảo vệ an 
toàn, sạch đẹp ở các chung cư và mở rộng địa bàn hoạt động sang các Quận, Huyện khác. 
Công ty đạt kế hoạch năm 2013.  

Công ty TNHH MTV Sàn Giao dịch Bất động sản Khánh Hội, tập  trung thực 
hiện nhiệm vụ phối hợp với Phòng Kinh doanh Công ty bán được một số căn hộ tại 
Chung cư Khánh Hội 3 và thực hiện công tác môi giới bất động sản. Do tình hình ngưng 
trệ của thị trường bất động sản nên chưa mở rộng được hoạt động môi giới, hiệu quả chưa 
cao, tuy nhiên đã hoàn thành kế hoạch được giao năm 2013.  

Công ty CP Chăm sóc sức khỏe và Giải trí Khánh Hội (Hatha fitness & 
Yoga): Sau thời gian tích cực chuẩn bị, Công ty đã được thành lập và chính thức đi 
vào hoạt động từ ngày 17/6/2013, từng bước đi vào hoạt động ổn định, số hội viên tham 
gia ngày càng tăng. 

Nhìn chung các Công ty con trong hệ thống Khahomex đã có nhiều cố  gắng 
trong hoạt động kinh doanh,  hoàn thành được chỉ tiêu kế hoạch năm 2013, tạo được uy 
tín với khách hàng, góp phần tích cục vào việc mở rộng quy mô hoạt động và phát triển 
thương hiệu Khahomex. 

c/. Về kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty: 
+ Số dư đến ngày 31/12/2012 :        289.051.889 đ 
+ Trích lập kinh phí hoạt động HĐQT & Ban kiểm soát Công ty năm 2013: 

 953.112.634 đ 
+ Chi phí hoạt động trong năm 2013:                                            

- Kinh phí hoạt động: 85.910.060 đ 
- Tham quan học tập: 303.847.000 đ 
- Thù lao, thưởng HĐQT và Ban kiểm soát:  664.500.000 đ 

+ Số dư đến ngày 31/12/2013 :        187.907.463 đ 

2. Đánh giá của hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Ban Giám đốc 
Công ty: 
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- Xem xét và đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 của 
Tổng Giám đốc điều hành. 

- Tăng cường công tác quản trị tài chính, quản lý chi phí, công nợ, quản lý rủi ro 
của Công ty mẹ và các công ty con trong hệ thống Khahomex; 

- Giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc rà soát các khoản đầu tư tài chính tại các 
doanh nghiệp khác để đề xuất giải pháp phù hợp cho việc quản lý danh mục đầu tư dài 
hạn. 

- Chấp thuận để Tổng Giám đốc triển khai thực hiện việc chuyển nhượng vốn tại 
Công ty CP Chế biến Lâm sản 2; Nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty CP 
Dịch vụ Tổng Hợp Sài Gòn (Savico); Hợp tác phát triển và chuyển nhượng Dự án 56 Bến 
Vân Đồn. 

- Xem xét đánh giá tính khả thi của các Dự án đầu tư do Tổng Giám đốc báo cáo. 
- Sau khi phân tích đánh giá tình hình, HĐQT đã quyết định thực hiện phương 

án củng cố các công ty con trong hệ thống theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty; 

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị: 
Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2014 tập trung vào các nhiệm vụ 

trọng tâm sau : 
a/. Xây dựng chiến lược kinh donah của Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 và có kế 

hoạch cụ thể cho giai đoạn 2014-2015, trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế của Công ty 
để phát triển các hoạt động dịch vụ nhằm gia tăng nguồn doanh thu và hiệu quả cho Công 
ty. 

b/. Hoàn chỉnh bộ máy tổ chức và nhân sự của Công ty cũng như tại các đơn vị 
thành viên để thực hiện hoạt động kinh doanh một cách chuyên nghiệp và có hiệu quả. 

c/. Tập trung công tác quản trị các nguồn lực của Công ty, đặc biệt là quản trị 
tài chính, quản trị các rủi ro trong hoạt động kinh doanh. 

d/. Quản lý tốt các dự án đang triển khai và tìm kiếm các dự án mới cho những 
năm sau; xây dựng các phương án huy động các nguồn vốn phù hợp cho việc phát triển 
các dự án của Công ty khi tình hình thị trường thuận lợi. 

e/. Giám sát các hoạt động của Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý của 
Công ty nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt được mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ, 
đảm bảo tình hình Công ty ổn định về mọi mặt và từng bước phát triển bền vững. 

f/. Tiếp tục xây dựng thương hiệu KHAHOMEX là niềm tin của khách hàng 
khi mua các sản phẩm căn hộ chung cư và thuê văn phòng, sử dụng các dịch vụ Chăm sóc 
sức khỏe, giáo dục mầm non của Công ty và các công ty trong hệ thống, là đối tác tin cậy 
của mọi khách hàng trong hoạt động kinh doanh. 

V. Quản trị công ty 
1. Hội đồng quản trị: 
a/. Thành viên và cơ cấu của HĐQT : 

Hội đồng quản trị Công ty năm 2013 gồm 7 người, trong đó: 
* Thành viên HĐQT tham gia điều hành: 
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+ Bà Nguyễn Ngọc Hạnh, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm 
ngày 18/4/2013) 

* Thành viên HĐQT độc lập, không tham gia điều hành: 
+ Ông Nguyễn Thi, Chủ tịch HĐQT (không tham gia điều hành), đại diện 

Tổng Công ty Bến Thành, là đơn vị trực tiếp quản lý 31,39 % vốn Nhà nước. 
+ Ông Lê Văn Truông, Thành viên HĐQT không tham gia điều hành, là cổ 

đông lớn Công ty. 
+ Ông Thân Đức Dương, Thành viên HĐQT không tham gia điều hành, đại 

diện Tổng Công ty Bến Thành. 
+ Ông Đinh Lê Chiến, Thành viên HĐQT độc lập, là cổ đông Công ty.  
+ Ông Nguyễn Ngọc Đức, Thành viên HĐQT độc lập, là cổ đông Công ty, 

(miễn nhiệm ngày 18/7/2013) 
+ Bà Võ Thị Vân Anh, Thành viên HĐQT độc lập, là cổ đông Công ty.  

* Cơ cấu Hội đồng quản trị: 

STT Họ tên Chức 
 vụ  

Thành viên  
độc lập 

Chức vụ kiêm nhiệm 
HĐQT tại tổ chức khác 

1 Nguyễn Thi Chủ tịch Không - Công ty CP VH Tổng Hợp Bến 
Thành (Chủ tịch HĐQT). 
- Công ty CP Cơ Khí Tân Bình 
(Chủ tịch HĐQT).  

2 Nguyễn Ngọc 
Hạnh 

Thành viên Không - Công ty CP TMDV Lâu Đài 
Ven Sông (TV.HĐQT). 
-Cty CP Thực phẩm  Hóc Môn 
(TV.HĐQT) 

3 Lê Văn Truông Thành viên  Không Không có 

4 
Thân Đức Dương  

Thành viên  Không - Công ty CP Sài Gòn – Quảng 
Bình  (TV.HĐQT). 
 

5 Võ Thị Vân Anh Thành viên  Có Không có 

6 Đinh Lê Chiến Thành viên  Có - Công ty CP Đầu tư KD Nhà 
Bến Thành (P.Chủ tịch HĐQT) 
- Công ty CP Hóa An  (Chủ tịch 
HĐQT) 
- Công ty CP Sữa Đà Lạt 
(TV.HĐQT) 
- Công ty CP SXDVXNK Hà 
Nội-Haprosimex (TV.HĐQT) 

7 Nguyễn Ngọc 
Đức 

Thành viên  Có - Công ty CP TV TK Khánh Hội 
Căn Nhà Mơ Ước (TV.HĐQT). 
(Xin từ nhiệm và kể từ ngày 
18/07/2013 không còn là 
TV.HĐQT tại Công ty Cp XNK 
Khánh Hội)  
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b/. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:  
- Tiểu ban Nhân sự và lương thưởng 
- Tiểu ban Chính sách phát triển 
- Tiểu ban Liên lạc cổ đông  

c/. Hoạt động của Hội đồng quản trị:  
Trong năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 12 phiên họp với nội 

dung chủ yếu là đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh hàng quý, tìm kiếm các biện 
pháp để tháo gỡ các khó khăn trong hoạt động kinh doanh của Công ty, hoàn chỉnh các 
quy chế để tăng cường công tác quản trị nội bộ, thông qua các chủ trương để Tổng Giám 
đốc tìm kiếm các cơ hội đầu tư và xây dựng các dự án đầu tư như dự án chung cư Trúc 
Giang, dự án 5ha Hóc Môn và dự án 9.000m2 xã Tân Hiệp, Hóc Môn. 

Trong nỗ lực mở rộng hoạt động kinh doanh, HĐQT đã chấp thuận chủ trương 
đầu tư để hình thành Công ty Cổ phần chăm sóc và giải trí Khánh Hội với tỷ lệ vốn góp 
49% (vốn điều lệ 3 tỷ đồng) và đã đi vào hoạt động từ tháng 06/2013, đã xem xét và 
thống nhất phương án đầu tư vào Công ty CP Chế biến thực phẩm Hóc Môn, với  tỷ lệ 
vốn góp là 20% (vốn điều lệ là 90 tỷ đồng).  

Hội đồng quản trị cũng đã thống nhất: Việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp 
theo hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh của Công ty CP Dịch vụ Tổng Hợp Sài Gòn 
(Savico) tại Dự án 56 Bến Vân Đồn; 

Sau khi xem xét Báo cáo tiến độ đầu tư Dự án Trung tâm Hội nghị tiệc cưới 
Melisa, tính pháp lý và hiệu quả của Dự án, HĐQT quyết định không tiếp tục đầu tư vào 
Trung tâm hội nghị tiệc cưới Melisa cho đến khi các bên tái lập đầu tư kinh doanh bất 
động sản Khahomex sẽ tiếp tục tham gia;  

 Để tăng cường công tác quản trị, HĐQT Công ty đã ban hành Quy chế nội bộ 
về quản trị nhằm đảm bảo công tác quản trị Công ty dần đi vào nề nếp ổn định. Đồng thời 
HĐQT công ty đã thực hiện việc củng cố các công ty con và kiện toàn đội ngũ người đại 
diện vốn của Công ty tại các doanh nghiệp Công ty có đầu tư. 

Trong suốt năm qua, Hội đồng quản trị Công ty có nhiều cố gắng trong lãnh 
đạo hoạt động Công ty vượt qua khó khăn của thị trường bất động sản trầm lắng, duy trì 
được sự ổn định, tăng cường các biện pháp giám sát và quản trị, đảm bảo thực hiện được 
các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2013 giao.  

Một số nghị quyết và quyết định quan trọng của Hội đồng quản trị đã ban hành 
trong năm 2013 như sau: 

TT Ngày Nội dung 

01 28/01/2013 Nghị quyết v/v mua thêm 50.000 Cổ phần của Công ty CP TM 
Phú Nhuận trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ 

02 01/3/2013 Nghị quyết v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 

03 18/4/2013 Nghị quyết HĐQT Công ty CP XNK Khánh Hội v/v đầu tư vào dự 
án Trung tâm Hội nghị tiệc cưới 1014B Thoại Ngọc  Hầu 



   

www.khahomex.com.vn Trang  
  
32 

04 09/5/2013 Nghị quyết HĐQT Công ty CP XNK Khánh Hội v/v chi cổ tức đợt 
cuối năm 2012 cho cổ CĐ 

05 15/5/2013 
Quyết định v/v thôi giữ nhiệm vụ và cử người đại diện phần vốn 
góp của Công ty CP XNK Khánh Hội tại Công ty TNHH DV 
Tổng hợp Sài Gòn – Khánh Hội 

06 20/5/2013 TB về phân công nhiệm vụ thành viên và thành lập các tiểu ban 
của Hội đồng QT Công ty CP XNK Khánh Hội 

07 29/5/2013 09 Quyết định cử đại diện vốn và cán bộ được cử của Công ty tại 
các công ty con và công ty liên kết 

08 26/6/2013 QĐ v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 

09 18/07/2013 NQ v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT (Ông Nguyễn Ngọc Đức) 

10 18/07/2013 NQ v/v tạm ứng cổ tức  đợt 1 năm 2013 

11 29/07/2013 BC tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2013 

12 31/08/2013 QĐ Bổ nhiệm kế toán Trưởng Công ty 

13 03/09/2013 QĐ v/v Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP XNK 
Khánh Hội 

14 12/09/2013 NQ v/v nhận chuyển nhượng phần vốn theo hợp đồng hợp tác đầu 
tư kinh doanh 

15 12/09/2013 NQ v/v bán các căn hộ hình thành trong tương lai thuộc dự án 56 
BVĐ 

16 31/10/2013 QĐ v/v chỉ định Thư ký của Công ty CP XNK Khánh Hội 

17 27/11/2013 NQ của HĐQT v/v tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 cho cổ đông 

d/ Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành 
Hội đồng quản trị độc lập Có 2 thành viên: 

+ Võ Thị Vân Anh: nguyên giám đốc Phòng Nhân Sự - Hành Chính Công ty Cp 
XNK Khánh Hội. 

+ Đinh Lê Chiến: Phó chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính (VAFI) 
+ Nguyễn Ngọc Đức: Giảng viên Đại học ngân hàng, chuyên viên tư vấn tài 

chính (Xin từ nhiệm và kể từ ngày 18/07/2013 không còn là TV.HĐQT tại Công ty Cp 
XNK Khánh Hội) 

Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã góp phần tích cực vào việc xây dựng 
tầm nhìn chiến lược, quyết định chiến lược, kế hoạch hoạt động của Công ty. 

Hoạt động các thành viên độc lập này theo đúng các quy định của Luật Doanh 
nghiệp, Điều lệ công ty và sự phân công, phân nhiệm trong Hội đồng quản trị. 

e/ Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:   
Ngay sau Đại hội đồng cổ đông năm 2013, Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm 

vụ thành viên Hội đồng quản trị, thành lập 03 tiểu ban của Hội đồng quản trị gồm: Tiểu 
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ban Chính sách phát triển, Tiểu ban Nhân sự và lương thưởng và Tiểu ban Liên lạc cổ 
đông. 

Tuy nhiên hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cũng còn những hạn chế như 
chưa tìm kiếm được những dự án đầu tư phù hợp đáp ứng cho nhu cầu phát triển của 
Công ty, các Tiểu ban đã được thành lập nhưng chưa có chương trình hoạt động cụ thể. 

f/ Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản 
trị Công ty: 

Toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đều đã tham gia khóa học về quản 
trị Công ty do Trung tâm đào tạo Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước tổ chức. 

2.  Hoạt động của Ban Kiểm soát 
- Thành phần của Ban kiểm soát : 

Ban Kiểm soát Công ty năm 2013 gồm 3 người độc lập không tham gia điều 
hành, gồm: 

+ Ông Vũ Hoàng Tuấn, Trưởng ban Kiểm soát, Trưởng phòng kiểm soát nội bộ 
tại Tổng Công ty Bến Thành. (Kể từ ngày 18 tháng 04 năm 2013). 

+ Ông Trần Minh Đạt, Phó phòng TC-KH Công ty CP V.Hoá Tổng hợp Bến 
Thành. 

+ Bà Nguyễn Thị Thủy, nguyên Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty CP. XNK 
Khánh Hội. 

 

- Cơ cấu Ban Kiểm soát:  

STT Họ tên Chức vụ  
Chức vụ tại  

Công ty  
(nếu có) 

Số lượng cổ 
phiếu sở 

hữu 

Tỷ lệ cổ 
phiếu sở hữu 

1 Vũ Hoàng Tuấn Trưởng ban Không 0 0 % 

2 Trần Minh Đạt Thành viên Không 0 0 % 

3 Nguyễn Thị Thủy Thành viên Không 8.036 0,0629 % 

 TỔNG CỘNG   8.036 0,0629 % 
 

- Hoạt động của Ban Kiểm soát:  
 Phần 1- Nhận xét và đánh giá hoạt động: 
Trong năm Ban Kiểm soát đã tổ chức được 03 cuộc họp và tham gia đầy đủ các 

phiên họp của Hội đồng quản trị. 
Ban Kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ở từng phần việc cụ thể 

phù hợp với chuyên môn và kinh nghiệm công tác. Mọi thông tin trao đổi với nhau được 
thực hiện bằng các hình thức thư điện tử hoặc fax, điện thoại và văn bản, đảm bảo công 
việc đạt hiệu quả, kịp thời và tính bảo mật số liệu của đơn vị. 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ với các nội 
dung chính như sau: 
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+ Giám sát hoạt động của HĐQT và của Ban điều hành về việc thực hiện Nghị 
quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 như: giám sát việc phân phối lợi nhuận và trích 
lập các qũy; Thực hiện chia cổ tức của cổ đông; Giám sát việc triển khai kế hoạch hoạt 
động năm và giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của đơn vị theo quy dịnh của pháp 
luật; Giám sát việc thực hiện chi trả thù lao của HĐQT và BKS; Tham gia việc chọn lựa 
công ty kiểm toán và sửa đổi Điều lệ công ty. 

+ Kiểm tra tính tuân thủ của Ban điều hành và các phòng ban trực thuộc; Kiểm tra 
phân tích Báo cáo tài chính; Xem xét, đánh giá các hoạt động trọng yếu của công ty nhằm 
phát hiện rủi ro tiềm tàng, kể cả những thiếu sót nếu có để góp ý cho công tác quản trị của 
công ty nhằm hạn chế rủi ro trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh; 

+ Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật; Đảm bảo tính minh 
bạch trong việc công bố thông tin để phục vụ quyền lợi của cổ đông. 

a/. Hội đồng quản trị: 
Hội đồng quản trị lãnh đạo toàn diện các hoạt động của công ty. Các ý kiến chỉ đạo 

của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành được thực hiện theo đúng Điều lệ và Luật 
doanh nghiệp. Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội 
đồng cổ đông tại phạm vi được ủy quyền. Các vấn đề thảo luận trong các phiên họp trong 
năm qua là phù hợp với chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị. 

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị có số thành viên tham dự đảm bảo theo đúng 
quy định. Số phiên họp trong năm 2013 là 12 lần. 

b/. Ban Tổng giám đốc: 
 Ban Tổng giám đốc công ty đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động 
hàng ngày của công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại 
Điều lệ công ty. 
 Nội dung chỉ đạo điều hành của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ Nghị quyết của Đại 
hội đồng cổ đông, tuân thủ các quyết định của Hội đồng quản trị và phù hợp với chức 
năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc công ty. 
 Trong quá trình kiểm tra giám sát, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị và 
Ban điều hành công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. 

c/. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ công ty năm 2013: 
 Thực hiện ủy quyền của Đại hội, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực 
hiện đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18 tháng 04 năm 
2013 theo các nội dung sau: 

+ Triển khai thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2013; 
+ Phân phối lợi nhuận năm 2012, trích lập các quỹ và chia cổ tức; 
+ Thực hiện chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 

2013; 
+ Chọn lựa công ty kiểm toán. 
+ Sửa đổi Điều lệ công ty. 
 Phần 2 – Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty 

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán, Ban kiểm soát xác 
nhận số liệu như sau: 
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a/. Kết quả kinh doanh năm 2013: 
 

Đơn vị tính: Triệu đồng 
TH so với KH Số 

TT Các chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện 
Số tiền Tỷ lệ 

1 Tổng Doanh thu thuần        77.000       107.985    30.985  40% 
  Doanh thu bán hàng, dịch vụ          65.327      

  Doanh thu tài chính          10.488      

  Thu nhập khác          32.259      

2 Lợi nhuận trước thuế        35.000         42.618        7.618  22% 
Nhìn chung so với kế hoạch được Đại hộng đồng cổ đông thông qua, các chỉ tiêu 

chủ yếu đều có sự tăng trưởng mạnh. Trong đó: tổng doanh thu đạt 108 tỷ, vượt 40%, 
trong đó doanh thu khai thác dịch vụ, mặt bằng và văn phòng cho thuê chiếm tỷ trọng cao: 
6%. Trong năm nay, việc chuyển nhượng vốn tại Công ty Cổ phần Chế biến Lân sản 
Khánh Hội cũng mang lại hiệu quả khả quan. 

Các khoản chi phí phát sinh trong kỳ cùng với những ước tính kế toán đã ghi nhận, 
được xem là phù hợp với tình hình kinh doanh trong kỳ. 

Với những kết quả đạt được, lợi nhuận trước thuế đã đạt 42,6 tỷ, vượt 22% so với 
kế hoạch. So với cùng kỳ năm trước, công ty cũng đã có sự tăng trưởng khá. 

Trên cơ sở số liệu trình bày, công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế 
hoạch năm 2013. 

 
b/. Tình hình tài chính đến ngày 31/12/2013: 

Đơn vị tính: Triệu đồng 
Chênh lệch so 
với đầu năm TÀI SẢN Số cuối 

kỳ 
Tỷ 

trọng 
Số đầu 

năm 
Tỷ 

trọng 
Số tiền Tỷ lệ 

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN  292.918 72% 307.853  72% (14.935) -5% 

  
I. Tiền & Các khoản 
tương đương tiền 

    85.694     76.451       9.243  12% 

  
II. Các khoản đầu tư 
tài chính ngắn hạn 

      7,300     24.900    (17.600) -71% 

  
III. Các khoản phải thu 
ngắn hạn 

      9.304     39.893    (30.589) -77% 

  IV. Hàng tồn kho 190.099   165.277     24.822  15% 

  
V. Tài sản ngắn hạn 
khác 

        533        1.332         (811) -61% 

 
Chênh lệch so 
với đầu năm TÀI SẢN Số cuối 

kỳ 
Tỷ 

trọng 
Số đầu 

năm 
Tỷ 

trọng 
Số tiền Tỷ lệ 

B. TÀI SẢN DÀI HẠN   113.785 28% 115.236 28% (1.451) -1% 
  I. Các khoản phải thu -  -  -  
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dài hạn  
  II. Tài sản cố định  16.171  18.974  (2,803) -15% 

  III. Bất động sản đầu 
tư  

22.258  23.772  (1,514) -6% 

  IV. Các khoản đầu tư 
tài chính dài hạn  

73.010  68.438  4,571 7% 

  V. Tài sản dài hạn 
khác  

2.346  4.052  (1,706) -42% 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN  406.703 100% 423.090 100% (16.386) -4% 
        

Chênh lệch so 
với đầu năm NGUỒN VỐN Số cuối 

kỳ 
Tỷ 

trọng 
Số đầu 

năm 
Tỷ 

trọng 
Số tiền Tỷ lệ 

A. NỢ PHẢI TRẢ   112.930 28% 129.153 28% (16.222) -13% 
  I. Nợ ngắn hạn  108.925  125.970  (17.044) -14% 
  II. Nợ dài hạn  4.005  3.183  822 26% 
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU  292.587 72% 284.064 72% 8.523 3% 
  I. Vốn Chủ Sở Hữu  292.587  284.064  8.523 3% 

  II. Nguồn kinh phí và 
quỹ khác -  -  -  

C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG 
THIỂU SỐ  1.186 0% 9.873 0% (8.687) -88% 

TỔNG CỘNG NGUỒN 
VỐN   406.703 100% 423.090 100% (16.386) -4% 

Tổng tài sản so với đầu năm giảm 16.386 triệu đồng. Việc giảm giá trị tài sản 
không làm giảm quy mô hoạt động của đơn vị, mà chủ yếu là giảm các khoản thu ngắn 
hạn và đầu tư tài chính dài hạn, đồng thời tăng giá trị hàng tồn kho. Công tác thu hồi nợ 
(nhất là nợ thương mại) được đánh giá là khá tích cực. 

Nguồn vốn kinh doanh cũng giảm tương ứng, chủ yếu là giảm các khoản nợ ngắn 
hạn. Dòng tiền thực dương (theo Báo cáo lưu chuyển tiền tệ) cũng là tác nhân tích cực 
làm gia tăng vốn bằng tiền và làm giảm các khoản nợ phải trả của đơn vị. 

Cơ cấu vốn và nguồn vốn nhìn chung là không thay đổi, phù hợp với ngành nghề 
kinh doanh chính của doanh nghiệp. 
 

Hệ số thanh toán 31/12/2013 1/1/2013 Tăng (giảm) 

Hệ số thanh toán bằng tiền 0,79 0,61 0,18 

Hệ số thanh toán ngắn hạn: 2,69 2,44 0,25 

Hệ số thanh toán dài hạn: 0,38 0,40 -0,02 

Hệ số thanh toán cho thấy đã có sự tăng trưởng tốt, tình hình tài chính của công ty 
tại thời điểm khóa sổ kế toán là an toàn và lành mạnh. 

c/. Về đầu tư ra ngoài: 
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Hiện công ty đầu tư vào 12 doanh nghiệp (giá trị đầu tư: 68.969 triệu đồng) và 02 
dự án (giá trị 47.397 triệu đồng) với tổng giá trị đầu tư là 116.366 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 
82,41% vốn điều lệ và 39,76% vốn chủ sở hữu. 

Trong số 12 doanh nghiệp đang hoạt động, có 7 doanh nghiệp chia cổ tức với số 
tiền 5.155 triệu đồng. So với giá trị đầu tư (51,349 tỷ), tỷ lệ chia cổ tức là khá tốt (10%). 
Tuy nhiên nếu so với tổng giá trị đầu tư, thì chưa có hiệu quả như mong đợi. 

 Phần 3 – Kiến nghị: 
Tích cực giao Giấy chứng nhận quyền sở hữu cho khách hàng để sớm thu hồi công 

nợ. 
Khai thác tối đa các mặt bằng, văn phòng hiện có, kể cả các mặt bằng thu hồi từ 

các khách hàng vi phạm hợp đồng. 
Các dự án hiện có đang gặp phải tình trạng khó khăn về pháp lý hoặc đang ở tiến 

trình thẩm định, xin chỉ tiêu quy hoạch, giấy phép xây dựng …. nên việc tái tạo quỹ đất 
hoặc tìm kiếm các dự án mới được xem là cấp thiết hiện nay. 

Với các dự án hiện đang đầu tư và theo dõi: Đề nghị Hội đồng quản trị yêu cầu 
Tổng giám đốc trình các phương án tiền khả thi, sắp xếp theo thứ tự ưu tiến các dự án có 
hiệu quả nhất để tích cực khai thác và đầu tư ngay trong năm 2014. Kiên quyết thoái vốn 
tại các dự án không hiệu quả. 

 Phần 4 – Phương hướng hoạt động năm 2014: 
Tiếp tục thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát: kiểm tra, giám sát 

các hoạt động của Công ty trong việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông, của Hội đồng quản trị. 

Công tác trọng tâm: Kiểm tra, giám sát chi phí hoạt động, chi phí thực hiện dự án; 
Theo dõi công tác thu hồi nợ nhằm mục đích tiết giảm chi phí ở mức thấp nhất có thể 
được để nâng cao hiệu qủa cho doanh nghiệp. 

Trong năm qua, Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao phó. Ban 
kiểm soát đã cùng với lãnh đạo công ty kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong quản trị, 
điều hành, trong việc sử dụng vốn để hạn chế rủi ro. Tại Đại hội thường niên hôm nay, 
Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội và xác nhận số liệu trình bày trên Báo cáo 
kết qủa kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ đến ngày 31 tháng 
12 năm 2013 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội là trung thực và hợp lý. 

3. Các giao dịch, Thù lao và các khoản lợi ích khác và chi phí cho HĐQT và 
Ban Kiểm soát 

a. Lương thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: 
Đơn vị tính: đồng 

STT Họ Tên Chức vụ Lương, 
thưởng Thù lao Thưởng  

HĐQT 
Hội đồng quản trị     

1 Nguyễn Thi Chủ tịch - 78.000.000 27.000.000 

2 
Ngô Văn Lộc 

Nguyên Phó 
Chủ tịch 

(miễn nhiệm 

124.150.000 
 

25.500.000 
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18/4/2013) 

3 
Nguyễn Ngọc Hạnh  

Thành viên 
(bổ nhiệm 
18/4/2013) 

 
45.000.000 25.000.000 

4 Lê Văn Truông Thành viên  58.500.000 17.000.000 

5 
Lê Văn Nam 

Thành viên 
(miễn nhiệm 
18/4/2013) 

 
18.000.000 15.000.000 

6 
Thân Đức Dương 

Thành viên 
(bổ nhiệm 
18/4/2013) 

 
45.000.000 1.500.000 

7 Võ Thị Vân Anh Thành viên 25.684.167 58.500.000 17.000.000 

8 Đinh Lê Chiến Thành viên - 58.500.000 17.000.000 

9 Nguyễn Ngọc Đức 
Thành viên 
(miễn nhiệm 
18/7/2013) 

- 
31.500.000 16.000.000 

Ban kiểm soát     

1 Lê Hữu Mên Nguyên 
Trưởng ban 
(miễn nhiệm 
18/4/2013) 

- 
22.500.000 16.000.000 

2 Vũ Hoàng Tuấn Trưởng ban 
(bổ nhiệm 
18/4/2013) 

 
45.000.000 1.500.000 

3 Trần Minh Đạt Thành viên - 39.000.000 12.000.000 

4 Nguyễn Thị Thủy Thành viên - 39.000.000 12.000.000 

Ban Tổng Giám đốc     

1 Nguyễn Ngọc Hạnh  Tổng G.Đốc 269.620.000 - - 

2 Lê Văn Nam P.Tổng G.Đốc 216.190.000   

 TỔNG CỘNG  635.644.167 538.500.000 202.500.000 

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành 

viên HĐQT (không tính phần vốn đại diện Nhà nước): 

Họ tên thành viên Chức vụ Xác định đến 
ngày 18/12/2012 

Xác định đến 
ngày 12/3/2014 

Tăng (+) 
Giảm (-) 

HĐQT  Số lượng 
CP 

Tỷ lệ 
% 

Số lượng 
CP 

Tỷ lệ 
% 

% 

Nguyễn Thi Chủ tịch  20.533 0,16 20.533 0,16 - 
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Nguyễn Ngọc Hạnh  Ủy viên  0 0 15.350 0,12 0,12 

Lê Văn Truông Ủy viên  838.123 6,56 768.123 6,02 (0,54) 

Võ Thị Vân Anh Ủy viên  40.009 0,31 40.009 0,31 - 

Đinh Lê Chiến Ủy viên  566.930 4,44 566.930 4,44  

CỘNG  1.465.595 11,47 1.410.945 11,05 (0,42) 
(Ghi chú: Cổ phiếu đang lưu hành đến ngày 12/03/2014 là 12.768.439 cổ phiếu) 

 
- Thông tin về các giao dịch cổ phiếu, chuyển nhượng phần vốn góp của công ty 

của các thành viên HĐQT, cổ đông lớn và các giao dịch khác của thành viên HĐQT/ Ban 
Giám đốc, Ban KS và những người có liên quan: 

Tính đến ngày 31/12/2013, các giao dịch cổ phiếu của các thành viên HĐQT diễn 
ra như sau: 

Thực hiện Ngày  
 thực hiện 

Họ tên Người thực 
hiện giao dịch 

Chức 
 vụ 

Số lượng 
 đăng ký Mua Bán 

07/06/2013 Nguyễn Ngọc Hạnh TV. HĐQT + 
Tổng Giám đốc 20.000 9.390 - 

10/12/2013 Nguyễn Ngọc Hạnh  5.000 3.600  

10/07/2013 Lê Văn Truông TV. HĐQT 20.000 10.000  

05/09/2013 Lê Văn Truông  10.000 10.000  

23/09/2013 Lê Văn Truông  10.000 10.000  

28/10/2013 Lê Văn Truông  100.000  100.000 

03/10/2013 Công ty TNHH 
TMDV Nam Thiên Hà 

Tổ chức có liên 
quan đến ông 
Đinh Lê Chiến 

500.000 348.430 
- 

CỘNG SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH NỘI BỘ 665.000 391.420 100.000 

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:  
 
STT Thông tin giao dịch Mối quan hệ 

1 - Nhận lại tiền Cho Tổng Công ty Bến Thành – TNHH 
MTV vay hỗ trợ vốn (Hợp đồng số: 49/HĐ-HTV.TCT  
ngày 27/12/2012) 

20.000.000.000 

2 - Lãi sử dụng vốn phát sinh trong năm 2013  22.611.112 

3 - Thu tiền Lãi sử dụng vốn (Hợp đồng số: 49/HĐ-
HTV.TCT  ngày 27/12/2012) 

47.055.556 
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Thông tin bổ sung: 
Tình hình biến động giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch trong năm qua: 

THỐNG KÊ CỔ PHIẾU  ĐƠN VỊ TÍNH SỐ LIỆU 
 

+ Giá ngày 31/12/2012 
+ Giá ngày 31/12/2013 
+ Giá cao nhất trong năm 
+ Giá thấp nhất trong năm 
+ Tổng khối lượng giao dịch 
+ EPS (năm 2013) 
+ Khối lượng cổ phiếu niêm yết 
+ Khối lượng cổ phiếu lưu hành 31/12/2013 
+ Cổ đông trong nước 
+ Cổ đông nước ngoài 
 

 

Đồng /CP 
Đồng /CP 
Đồng /CP 
Đồng /CP 

CP 
Đồng /CP 

CP 
CP 
% 
% 

 

 

13.400 
15.100 
15.700     
11.700 

4.115.940 
2.549 

14.120.309 
12.768.439 

92,17 
7,83 

 
 

       VI. Báo cáo tài chính 
Báo cáo tài chính năm 2013 đã được Công ty TNHH Kiểm toán DTL tiến hành 

kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán, chuẩn mực kế toán và chuẩn mực kiểm 
toán Việt Nam.  
 

1. Ý kiến kiểm toán độc lập: 
CÔNG TY KIỂM TOÁN DTL 
Số:  14.128/BCKT-DTL 

 
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 

 
Kính gởi: Các cổ đông  
 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH HỘI 
 
Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính hợp nhất 
Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Xuất 
Nhập Khẩu Khánh Hội (dưới đây gọi tắt là “Công ty”) và các công ty con (cùng với Công 
ty dưới đây gọi chung là “Tập đoàn”, được lập ngày 10 tháng 02 năm 2014 từ trang 12 
đến trang 42, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, Báo 
cáo kết quả kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính 
kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất. Báo cáo tài chính hợp 
nhất kèm theo không phản ánh tình hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạt động kinh doanh 
hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán 
được chấp nhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam. 
Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc 
Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực hợp lý 
báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh 
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nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo 
tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác 
định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có 
sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn. 
Trách nhiệm của Kiểm toán viên 
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả 
cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt 
Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải tuân thủ chuẩn mực và các quy định về 
đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo 
hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn có còn sai sót trọng yếu hay 
không. 
Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm 
toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán 
được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót 
trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh 
giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tập đoàn liên quan đến 
việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ 
tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý 
kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tập đoàn. Công việc kiểm toán cũng bao gồm 
đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các 
ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn cũng như đánh giá việc trình bày tổng 
thể báo cáo tài chính hợp nhất. 
Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy 
đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi. 
 
 Ý kiến của kiểm toán viên 
Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm đã phản ánh trung thực và 
hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần 
Xuất Nhập Khẩu Khánh Hội và các công ty con vào ngày 31 tháng 12 năm 2013 cũng như 
kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của năm 
tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt 
Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp 
nhất.   
  
TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2014 
     CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DTL 
               KT.TỔNG GIÁM ĐỐC 
             PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  KIỂM TOÁN VIÊN   
 
 (Đã ký) (Đã ký) 
 
 TĂNG QUỐC THẮNG LỘ NGUYỄN THÚY PHƯỢNG  
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán 
 số: 0075-2013-026-1 số: 1191-2013-026-1




























































































