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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

R

a đời vào tháng 01 năm 1994,

Công ty TNHH Tuổi Trẻ - tiền thân của
CTCP Thế Kỷ 21– đã mang dáng dấp

Từ năm 2000 đến 2006, Công ty tập

của một công ty cổ phần với 116 thành

trung đầu tư, tiến hành xây dựng các

viên gồm cơ quan Báo Tuổi Trẻ, phóng

khu du lịch; đồng thời liên doanh với

viên, nhân viên Báo Tuổi Trẻ và một số

công ty Codona xây dựng các dự án

Năm 2009, tăng vốn điều

công tác viên, chuyên viên của Báo.

nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí.

lệ lên 137,12 tỷ đồng.

Ngày 07 tháng 07 năm 1997, Công ty

Năm 2007, tăng vốn điều lệ lên

chính thức chuyển sang CTCP Thế Kỷ

100 tỷ đồng sau 3 lần tăng vốn.

21 với gần 200 cổ đông, vốn điều lệ
ban đầu là 12 tỷ đồng theo giấy phép
số: 1728/GP-UB do UBND Tp. Hồ Chí
Minh cấp ngày 02/08/1997.
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Ngày 15/07/2011, chính thức niêm
yết trên Sàn giao dịch chứng khoán
TP.HCM với mã chứng khoán C21.

N

ăm 2015 vừa qua, công ty đã

thực hiện hủy niêm yết trên thị
trường chứng khoán, chào mua công
khai 4.799.896 cổ phiếu quỹ nâng số
cổ phiếu quỹ hiện công ty đã mua
vào là 5.799.896 cổ phiếu theo Quyết
nghị Đại hội cổ đông 2015.

Năm 2010, tăng vốn điều lệ

Ngày 14/01/2014, kỷ niệm 20

lên 193,36 tỷ đồng.

năm thành lập Công ty, C21
chính thức bước vào tuổi 21.
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH


Kinh doanh bất động sản;



Kinh doanh dịch vụ bất động sản;



Khách sạn, resort, nhà hàng ăn uống;



Kinh doanh khu vui chơi giải trí – nhà khách – nhà nghỉ có kinh doanh du lịch – bãi cắm trại du lịch
– làng du lịch – nhà hàng;



Kinh doanh vận chuyển hành khách bằng ô tô;



Xây dựng công nghiệp và dân dụng;



Sữa chữa nhà và trang trí nội thất;



Sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng cầu đường, san lấp mặt bằng;



Khai thác, mua bán khoáng sản phi kim loại;



Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất;



Khai thác, mua bán khoáng sản phi kim loại;



Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông;



Giáo dục thể thao và giải trí: câu cá, trò chơi trên mặt nước;



Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng (trừ khám chữa bệnh).

Sau 22 năm hoạt động, bắt đầu từ công ty TNHH Tuổi Trẻ, sau chuyển đổi thành Công ty cổ phần
Thế Kỷ 21 (ngày 7/7/1997), C21 đã phát triển bền vững trong đó lĩnh vực bất động sản và dịch vụ
du lịch là hai ngành chủ lực.
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CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHÍNH


Kinh doanh bất động sản và văn phòng cho thuê



Kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà hàng

ĐỊA BÀN KINH DOANH


TP.HCM



Hàm Tân – Phan Thiết



Nha Trang



Dự kiến trong thời gian tới Công ty sẽ đẩy mạnh hoạt động tại Phú Quốc, Lâm Đồng

C21 | THÔNG TIN CHUNG

6

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, CƠ CẤU TỔ CHỨC

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

Vietnam Property
Holding

CT TNHH Sao Mai Thế
Kỷ 21

Báo Tuổi Trẻ

CT TNHH MTV Đảo
Ngọc Thế Kỷ 21

CT TNHH Trần
Minh AN

CT TNHH Hàm Tân
Thế Kỷ 21

Trần Công Tuấn

CT TNHH Thương Mại
Xây Dựng Khải Hoàn

Trần Minh Đức

CTCP Codona Thế Kỷ
21

Cổ đông khác

Cổ đông lớn

7

Công ty con
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Công ty liên kết

CƠ CẤU TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BAN KIỂM SOÁT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG
TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN

PHÒNG
KINH
DOANH
TIẾP THỊ

BQL các
KDC, DỊCH
VỤ,
THƯƠNG
MẠI

TỔ CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN

PHÒNG HÀNH
CHÍNH NHÂN
SỰ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG
THIẾT KẾ KỸ THUẬT

PHÒNG KẾ
HOẠCH –
ĐẦU TƯ

BAN QUẢN
LÝ CÔNG
TRÌNH

BAN PHÁT
TRIỂN QUỸ ĐẤT

CÁC ĐƠN VỊ
TRỰC THUỘC,
LIÊN DOANH
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THÔNG TIN CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT
Tên

Hoạt động chính

Giấy phép kinh
doanh/Giấy phép đầu tư

Vốn điều lệ

Tỷ lệ
của C21

Công ty con

Công ty TNHH Sao
Mai Thế Kỷ 21

Khai thác nước
khoáng, bùn khoáng
phục vụ nghỉ dưỡng
và thương mại.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
công ty TNHH có 2 thành viên trở lên số
072501 ngày 23 tháng 7 năm 1999, đã
đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 20
tháng 5 năm 2014.

11.800.000.000

85%

Công ty TNHH Hàm
Tân Thế Kỷ 21

Kinh doanh dịch vụ
nhà hàng, nhà nghỉ,
khách sạn và các
dịch vụ du lịch.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
công ty TNHH một thành viên số
4804000001 ngày 24 tháng 6 năm
2003, đã đăng ký thay đổi lần thứ 4
ngày 9 tháng 11 năm 2011.

80.000.000.000

100%

Công ty TNHH
Thương Mại Xây
dựng Khải Hoàn

Đầu tư xây dựng và
khai thác du lịch.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
công ty TNHH có 2 thành viên trở lên số
072501 ngày 23 tháng 7 năm 1999, đã
đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 28
tháng 7 năm 2009.

1.750.000.000

100%

Công ty TNHH
MTV Đảo Ngọc
Thế Kỷ 21

Đầu tư xây dựng và
khai thác du lịch.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
công ty TNHH một thành viên
1701953958 ngày 4 tháng 4 năm 2014.
Thay đổi lần 1 ngày 6/6/2014

20.000.000.000

100%

Công ty liên doanh theo giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh số
4703000331 ngày 22 tháng 8 năm
2006.

50.000.000.000

50%

Công ty liên doanh, liên kết

Công ty cổ phần
Codona Thế Kỷ 21

9

Đầu tư xây dựng
và kinh doanh khu
du lịch sinh thái Hồ
Sông Mây.
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY


Đầu tư vào các lĩnh vực có nhu cầu xã hội và giá trị bền vững; trong đó lĩnh vực chính là phát triển
bất động sản và du lịch. Việc phát triển đầu tư và kinh doanh luôn theo tiêu chí bền vững, đảm
bảo quyền lợi cổ đông.



Năng lực kinh doanh và giá trị công ty mẹ luôn đảm bảo sự tăng trưởng ổn định, có khả năng cạnh
tranh cao dựa trên nhân lực và tài sản giá trị. Công ty Mẹ luôn đảm bảo quan hệ hỗ trợ và phát
triển các công ty con theo các nhu cầu phát triển kinh doanh. Thực hiện phương thức quản trị linh
hoạt để đảm bảo đạt được các mục tiêu cụ thể đồng thời luôn thích ứng với sự biến chuyển của
môi trường kinh tế VN.



Kinh doanh với phương châm tạo ra lợi nhuận bền vững và đảm bảo các lợi ích chung của cộng
đồng, xã hội. Xây dựng giá trị thương hiệu dựa trên chất lượng, hiệu quả và uy tín được cảm nhận
của khách hàng. Không quảng bá công ty qua các phương thức PR có tính thời thượng, phô trương,
lãng phí, các hoạt động chỉ phục vụ cho tầng lớp bên trên. Không lợi dụng hoạt động từ thiện, xã
hội để đánh bóng tên tuổi.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN
Tập trung cho các lĩnh vực kinh doanh có nhu cầu dài hạn và giá trị bao gồm lĩnh vực Bất động sản
và Du lịch và một số lĩnh vực tạo ra giá trị cao và thiết thực. Công ty lựa chọn chiến lược hoạt động
dựa trên nền tảng của sự an toàn, chắc chắn, vừa đảm bảo mục tiêu lợi nhuận bền vững đi kèm
với việc mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng xã hội.

CÁC MỤC TIÊU ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI
Với mục tiêu phát triển bền vững, ngoài các chiến lược để đạt được giá trị kinh tế, Công ty còn
hướng đến mục tiêu về môi trường và cộng đồng như sau:


Tuân thủ quy định về môi trường trong tất cả các hoạt động.



Thực hiện trách nhiệm xã hội bằng những hành động cụ thể, thiết thực và nhân văn.
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RỦI RO

Rủi ro kinh tế
Với ngành nghề kinh doanh là Du lịch
và Bất động sản, sức khỏe của nền
kinh tế có tác động đến hoạt động kinh
doanh của Công ty. Trong những năm
hậu khủng hoảng tài chính, hàng loạt

Năm 2015 vừa qua kinh tế Việt Nam đã ghi nhận những thông tin
tích cực khi tăng trưởng GDP đạt 6,68%, vượt mục tiêu đề ra là
6,2%, đây cũng là mức tăng cao nhất trong 5 năm qua. Thị trường
bất động sản dần trở nên sôi động, các giao dịch được tiến hành
nhiều hơn vào cuối năm. Thống kê chính thức cho thấy ngành bất

các dự án BĐS của nhiều công ty lớn

động sản đã tăng trưởng ở mức cao nhất từ 2012 đến nay, với mức

tại Tp.HCM đã gặp khó khăn rất lớn,

tăng 3,43% vào quý I năm 2016. Trong năm, lượng khách du lịch

thậm chí có nguy cơ phá sản do vay
nợ quá cao. Tuy nhiên, với việc thực
hiện kinh doanh luôn giữ phương
châm an toàn bền vững, do vậy mặc

quốc tế đã có sự phục hồi và tăng trưởng so với năm trước, tổng
thu từ mảng này đạt mức cao nhất từ trước đến nay, cho thấy chất
lượng và hiệu quả dịch vụ du lịch Việt Nam đang được nâng cao.
Trong giai đoạn này, với sự chuẩn bị từ trước, công ty đã đẩy mạnh

dù BĐS là lĩnh vực kinh doanh chính,

kinh doanh BĐS và đạt lợi nhuận khả quan trong giai đoạn này.

nhưng công ty không gặp khó khăn về

Tóm lại, hoạt động kinh doanh BĐS và du lịch luôn có rủi ro từ tác

tài chánh, có đủ sự chủ động để thay

động chung từ nền kinh tế. Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy Công ty

đổi tiến độ triển khai dự án và vẫn bảo

đã theo sát diễn biến của thị trường và có những bước đi phù hợp

đảm lợi nhuận hàng năm để chia cổ

với tình hình chung để vẫn đảm bảo nguồn lực tăng trưởng và lợi

tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

nhuận ổn định cho cổ đông.

Rủi ro pháp luật
Hoạt động dưới mô hình Công ty cổ phần, C21 chịu sự điều chỉnh của các văn bản pháp luật nền tảng như Luật
doanh nghiệp, Luật kế toán, Luật kiểm toán, Bộ Luật lao động, Luật Thuế. Những văn bản này đều có sự thay đổi
khá lớn trong những năm qua nhằm tạo một hành lang pháp lý phù hợp với sự hội nhập ngày một mạnh mẽ hơn.
Mặc dù vậy, một số quy định và các văn bản hướng dẫn đi kèm vẫn chưa đồng bộ do đó doanh nghiệp vẫn còn
nhiều vướng mắc trong khâu thực hiện.
Đối với nhóm quy định liên quan đến ngành nghề hoạt động, Luật kinh doanh nhà ở, Luật Bất động sản cũng đã có
những thay đổi từ năm qua. Luật du lịch sửa đổi đang trong quá trình soạn thảo và dự định cũng sẽ ban hành trong
năm 2016.
Để đáp ứng thay đổi, công ty đã nghiên cứu kỹ lưỡng những quy định sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động của công
ty và có sự chuẩn bị rõ ràng cho từng vấn đề.
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Rủi ro đặc thù
Đối với lĩnh vực bất động sản
Đặc điểm của doanh nghiệp đầu tư, xây dựng bất động sản là thời gian để hoàn tất dự án từ khâu khảo sát, thủ
tục hành chính, cho đến xây dựng và hoàn thành là khá dài, vốn đầu tư lớn, và phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách
quan khác. Vì vậy mà việc thu hồi vốn dự án thường chậm, chiếm dụng vốn lớn. Đối với các dự án có sử dụng vốn
vay nếu tiến độ kéo dài sẽ phát sinh thêm tiền lãi so với dự kiến cũng là một vấn đề lớn.
Nhằm giảm thiểu những rủi ro như trên, Công ty đã đầu tư vào giai đoạn nghiên cứu, khảo sát rất kỹ lưỡng, đồng
thời, Ban lãnh đạo và các bộ phận có liên quan như Kế hoạch - dự án, thiết kế kỹ thuật, ban quản lý Công trình
luôn theo sát tiến độ thực hiện các dự án và cùng phối hợp để đánh giá tình trạng hiện tại, đưa ra phương án xử
trí kịp thời.
Đối với lĩnh vực du lịch
Du lịch là ngành công nghiệp vô cùng hấp dẫn tại một đất nước có nhiều điểm đến hấp dẫn về cảnh quan và bản
sắc như Việt Nam. Chất lượng dịch vụ và số lượng đơn vị tham gia vào lĩnh vực du lịch ngày càng nhiều, ngoài
năng lực về vốn, lợi thế có sẵn, các doanh nghiệp như C21 đều phải tự nâng cấp cơ sở vật chất, tạo sự khác biệt
trong dịch vụ để thu hút du khách. Trong năm 2014 - 2015, Công ty đã tiến hành giai đoạn 1 của dự án nâng cấp,
chỉnh trang khu tắm bùn Tháp Bà 1, đưa vào hoạt động Núi Spa tại đây. Tổng vốn đầu tư cho giai đoạn này là 38
tỷ đồng. Giai đoạn 2 sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2016. Dự án này nhằm tăng khả năng cạnh tranh với các đối
thủ có cùng hoạt động tại địa bàn hoạt động của trung tâm.

Rủi ro môi trường
Công ty thực thi các biện pháp cụ thể nhằm đáp ứng tiêu chuẩn về môi trường theo quy định của từng ngành nghề
và tại từng địa bàn của dự án. Mục tiêu của việc này là giảm thiếu tối đa tác động đến môi trường từ các hoạt
động của Công ty để hướng đến phát triển bền vững.
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12

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
 Tình hình hoạt động đầu tư
 Tình hình tài chính
 Cơ cấu cổ đông và thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

ĐVT: triệu đồng
Thực hiện
2014

Chỉ tiêu

Kế hoạch
2015

Thực hiện
2015

TH/KH
2015

TH
2015/2014

Tổng thu nhập

218.055

111.125

250.600

225,51%

114,93%

Doanh thu thuần

207.954

105.125

240.012

228,31%

115,42%

9.595

6.000

10.321

172,02%

107,57%

506

-

267

-

52,77%

Doanh thu từ hoạt động tài chính
Doanh thu khác
Lợi nhuận từ HĐKD

65.984

-

88.889

-

134,71%

178

-

-178

-

-100,00%

Lợi nhuận khác
Lợi nhuận trước thuế

60.409

36.306

88.711

244,34%

146,85%

Lợi nhuận sau thuế

45.568

27.593

68.820

249,41%

151,03%

LNST của cổ đông công ty mẹ

37.538

18.562

59.872

322,55%

159,50%

2.047

1.012

3.529

348,72%

172,40%

EPS (đồng/cổ phiếu)
Cơ cấu tổng doanh thu 2014
0,23%

4,40%

95,37%

Cơ cấu tổng doanh thu 2015
4,12%

0,11%

95,77%

Doanh thu thuần

Doanh thu thuần

Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu khác

Doanh thu khác

Tổng thu nhập năm 2015 đạt 250,6 tỷ đồng, tăng 14,93% so với năm 2014 và vượt đến 125,51% kế hoạch đã
đề ra. Doanh thu thuần từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ tiếp tục đóng góp đến hơn 95% tổng doanh
thu, mảng hoạt động kinh doanh bất động sản vẫn giữ vị trí là hoạt động có tỷ trọng lớn nhất chiếm đên 56,01%
trong cơ cấu doanh thu thuần.
Doanh thu hoạt động tài chính cũng có sự chuyển biến tích cực khi tăng 7,57% so với năm trước và vượt đến
72,02% kế hoạch đã đề ra do trong năm công ty có được từ lãi ngân hàng và chênh lệch tỷ giá.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

ĐVT: triệu đồng
Năm 2014

Doanh thu

Giá trị

Cho thuê văn phòng

Năm 2015

Tỷ trọng (%)

Giá trị

Tỷ trọng (%)

22.909

11,02%

24.408

10,17%

106.931

51,42%

134.434

56,01%

Dịch vụ nghỉ dưỡng tắm khoáng - bùn

65.295

31,40%

68.179

28,41%

Dịch vụ nghỉ dưỡng Resort

12.727

6,12%

12.779

5,32%

91

0,04%

212

0,09%

207.953

100,00%

240.012

100,00%

Kinh doanh BĐS

Kinh doanh khác
Tổng cộng

Cơ cấu doanh thu thuần 2014
6,12%

0,04%

Cơ cấu doanh thu thuần 2015
5,32%

0,09%

10,17%

11,02%
28,41%

31,40%
51,42%

56,01%

Cho thuê văn phòng

Cho thuê văn phòng

Kinh doanh BĐS

Kinh doanh BĐS

Dịch vụ nghỉ dưỡng tắm khoáng - bùn

Dịch vụ nghỉ dưỡng tắm khoáng - bùn

Dịch vụ nghỉ dưỡng Resort

Dịch vụ nghỉ dưỡng Resort

Kinh doanh khác

Kinh doanh khác

Doanh thu thuần trong năm tăng 15,42% so với năm trước và vượt đến 128,31% kế hoạch năm. Xét
về cơ cấu, tỷ trọng các nhóm doanh thu của Công ty khôngcó thay đổi lớn.Bất động sản vẫn là hoạt
động mang lại nguồn thu lớn nhất cho công ty trong năm qua mà chủ yếu do việc chuyển nhượng
dự án Huỳnh Tấn Phát mang lại. Dịch vụ nghỉ dưỡng tắm khoáng – bùn và cho thuê văn phòng vẫn
duy trì ổn định. Do sự gia tăng khá mạnh ở mảng bất động sản đã làm cho tỷ trọng của các nhóm
doanh thu khác giảm đi trong tổng doanh thu mặc dù xét về giá trị vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ
năm trước.
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ĐVT: triệu đồng
Lợi nhuận

Năm 2014
Giá trị

Năm 2015

Tỷ trọng (%)

Giá trị

Tỷ trọng (%)

Cho thuê văn phòng

14.508

14,37%

15.914

14,23%

Kinh doanh BĐS

47.330

46,87%

54.607

48,83%

Dịch vụ nghỉ dưỡng tắm khoáng bùn

40.944

40,55%

42.249

37,78%

Dịch vụ nghỉ dưỡng Resort

(1.811)

-1,79%

(1.153)

-1,03%

-

0,00%

213

0,19%

100.971

100,00%

111.830

100,00%

Kinh doanh khác
Tổng cộng

Lợi nhuận từ các nhóm doanh thu BĐS, nghỉ dưỡng tắm khoáng – bùn, cho thuê văn phòng vẫn mang lại hiệu
quả tốt. Riêng dịch vụ nghỉ dưỡng resort do chưa hoạt động đủ công suất cần thiết nên vẫn đang lỗ.
Nhìn chung năm 2015 vừa qua, hoạt động kinh doanh của công ty tiếp tục có sự diễn biến tích cực, C21 đã hoàn
thành rất tốt kế hoạch đề ra, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 59,50% so với cùng kỳ và vượt
222,55% kế hoạch năm. EPS công ty cũng đã tăng từ 2.047 đồng/cổ phiếu lên 3.529 đồng/cổ phiếu.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

Dự án 9B7 – Khu Nam Sài Gòn


Trong năm 2015, đã có Quyết định giao đất , Quyết định phê duyệt điều chỉnh QH 1/500 và Quyết
định chấp thuận dự án đầu tư theo QH điều chỉnh.



Hoàn tất xây dựng hạ tầng, cảnh quan khu quảng bá.



Đang thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định giao đất và xác định nghĩa vụ tài chính để đủ điều kiện
pháp lý mở bán chính thức.

Dự án khách sạn Phú Quốc
Hoàn thành thử tải 2 cọc thử, chưa khởi công xây dựng như kế hoạch vì một số lý do sau: chủ động
tạm dừng để xem xét đánh giá cơ hội đầu tư chuyển nhượng đất hay tiếp tục đầu tư xây dựng kinh
doanh; bị động trong việc tổ chức triển khai thi công do một số vấn đề nội bộ của đơn vị thi công; thủ
tục trình duyệt thiết kế cơ sở, thẩm tra thiết kế thi công, cấp phép xây dựng kéo dài. Điều chỉnh tiến độ
xây dựng hoàn thiện và đưa vào kinh doanh đến Tháng 11/2016
Dự án Phước Long B, quận 9


Hoàn thành kế hoạch trong năm: đền bù hoàn tất theo ranh điều chỉnh (4,8174ha) và được thuận chủ
trương đầu tư dự án theo ranh điều chỉnh. Chưa thực hiện san lấp như kế hoạch 2015.



Tiếp tục thương lượng đền bù 02 hộ còn lại trong dự án CVCX hồ điều tiết. Song song nghiên cứu trình
phương án đầu tư, phương án QH 1/500 trên diện tích cả khu 8,238ha.
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Dự án 528 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7: Thực hiện theo Kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua trong năm 2015,
đã hoàn tất chuyển nhượng toàn dự án.
Dự án Gò Sao – Quận 12: Theo dõi diễn biến tình hình của các đối tác, tham gia các cuộc họp của Ban quản
lý Dự án.
KDC sông Giồng – Q2: Hoàn tất thực hiện thủ tục cấp GCN QSDĐ cho khách hàng (toàn dự án 535 lô).
Trung tâm Suối khoáng Tháp Bà: Đã hoàn tất đầu tư mở rộng giai đoạn 1 Trung tâm Tháp Bà Nha Trang,
đưa vào kinh doanh khu Núi Spa đạt 40% công suất thiết kế. Tổng vốn đã thực hiện mở rộng, nâng cấp là 38
tỷ đồng. Hiện Công ty đang tiếp tục thực hiện nâng cấp, chỉnh trang khu tắm bùn Tháp Bà 1.
Các dự án hồ Sông Mây, các dự án khác tại Bình Thuận: Hiện đang dừng triển khai đầu tư như kế hoạch.
Hoạt động nghiên cứu - phát triển dự án mới: Trong năm qua Công ty chưa đi đến quyết định đầu tư
dự án mới nào, một số đề xuất phát triển đã trình Ban lãnh đạo tuy nhiên cần được xem xét thêm. Các hoạt
động Nghiên cứu – phát triển dự án mới trong năm như sau:


Tìm kiếm đất phù hợp đầu tư nông nghiệp tuy nhiên chưa triển khai đầu tư do dự toán xây dựng giữa
đối tác cung cấp và bộ phận kỹ thuật Công ty thực hiện còn khác biệt lớn;



Tiến hành khảo sát phân tích hiệu quả các cơ hội đầu tư tại Nha Trang, Phú Quốc, Nhơn Trạch;



Tiến hành khảo sát và giới thiệu các khu đất trong khu vực TPHCM.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

ĐVT : triệu đồng
Chỉ tiêu

Thực hiện 2014

Thực hiện 2015

% tăng giảm

Tổng tài sản

628.258

590.394

-6,03%

Doanh thu thuần

207.954

240.012

15,42%

60.230

88.889

47,58%

178

-178

-

Lợi nhuận trước thuế

60.409

88.711

46,85%

Lợi nhuận sau thuế

46.568

68.820

47,78%

Lợi nhuận từ HĐKD
Lợi nhuân khác

Các chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2014

Năm 2015

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn

Lần

11,88

8,86

Hệ số thanh toán nhanh

Lần

11,79

8,81

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

%

15,72%

21,22%

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

%

18,66%

26,93%

Vòng quay hàng tồn kho

Vòng

0,75

72,77

Vòng quay tài sản

Vòng

0,34

0,39

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần

%

18,05%

24,95%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu

%

7,22%

12,04%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản

%

6,09%

9,83%

Hệ số LN từ hoạt động kinh doanh/ DTT

%

28,96%

37,04%

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
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Chỉ số khả năng thanh toán
11,88

11,79
8,86

8,81

Hệ số thanh toán ngắn hạn Hệ số thanh toán nhanh
Năm 2014

Năm 2015

Hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh
có sự sụt giảm so với năm trước, trong năm nợ ngắn hạn
đã tăng 36,68% trong đó khoản phải nộp cho nhà nước
tăng nhiều nhất do thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải
đóng của 2015 còn đến hơn 8 tỷ đồng. Trong khi đó tài
sản ngắn hạn chỉ tăng nhẹ 1,98%. Do sự điều chỉnh số
liệu kế toán theo Thông tư số 202/TT-BTC thì phần lớn
hàng tồn kho đã được chuyển sang thành chi phí sản
xuất, kinh doanh dở dang dài hạn làm số liệu đầu kỳ
2015 giảm mạnh so với cuối kỳ năm 2014, ngoài ra trong
năm khoản mục này cũng đã giảm 13,39%, chủ yếu do
sự giảm đi của nguyên vật liệu.

Chỉ số cơ cấu vốn
26,93%

Hệ số nợ của công ty tăng so với năm trước, năm 2015
nợ phải trả của công ty tăng 26,79% đạt 125,258 tỷ, do
trong kỳ cả nợ ngắn hạn và nợ dài hạn đều có sự gia
tăng. Tổng tài sản giảm nhẹ 6,03%, chủ yếu do tài sản
dở dang dài hạn đã giảm 25,54%, ngoài ra trong năm
C21 đã tiến hành chào mua công khai 4.799.896 cổ phiếu
quỹ cùng với sự tăng lên của lợi nhuận sau thuế chưa
phân phối hơn 38,3 tỷ đồng đã làm vốn chủ sở hữu giảm
12,15% so với năm trước.

21,22%

18,66%
15,72%

Hệ số Nợ/Tổng tài sản
Năm 2014

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
Năm 2015

Chỉ số năng lực hoạt động
Hàng tồn kho của công ty trong năm đã giảm 13,39%, bên cạnh đó do có sự thay đổi số liệu giữa thời điểm
cuối kỳ 2014 và đầu kỳ 2015 (công ty đã chuyển phần lớn khoản mục này thành chi phí sản xuất, kinh doanh
dở dang dài hạn) theo quy định về kế toán hiện hành nên làm vòng quay hàng tồn kho có sự chênh lệch khá
lớn. Giá vốn hàng bán có sự gia tăng 19,83% đạt mức 128,182 tỷ, doanh thu thuần cũng đã tăng 15,42%
so với năm trước do hoạt động chuyển đất nền, dự án trong năm diễn ra mạnh. Vòng quay tổng tài sản công
ty đã giảm nhẹ trong năm.
Chỉ số khả năng sinh lời
Các chỉ số khả năng sinh lời của công ty đều cao hơn so với năm 2014, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
và lợi nhuận sau thuế tăng lần lượt 47,58%và 59,50%, bên cạnh đó doanh thu thuần cũng đãtăng 15,42%.
Ngược lại với diễn biến trên, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu lại có sự sụt giảm điều này đã góp phần làm chỉ
số ROE, ROA và biên lợi nhuận của công ty tăng lên đáng kể trong năm.
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU

CỔ PHẦN

21



Cổ phần phổ thông

: 19.336.371 cổ phần



Cổ phần ưu đãi

: 0 cổ phần



Số lượng cổ phần đang lưu hành

: 13.536.475 cổ phần



Cổ phiếu quỹ

: 5.799.896 cổ phần



Mệnh giá

: 10.000 đồng/cổ phần



Số lượng CP hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
STT

Loại Cổ đông

Số lượng

Số CP sở hữu

Tỷ lệ (%)

1

Trong nước

444

11.823.925

61,15%

2

Nước ngoài

13

1.712.550

8,86%

3

Nhà nước

0

0

0,00%

4

Cổ phiếu quỹ

1

5.799.896

29,99%

458

19.336.371

100,00%

5

4.352.743

22,51%

Tổng cộng
1

Cổ đông lớn

2

Cổ đông nhỏ

452

9.183.732

47,49%

3

Cổ phiếu quỹ

1

5.799.896

29,99%

458

19.336.371

100,00%

Tổng cộng
1

Cổ đông tổ chức

12

3.711.645

19,20%

2

Cổ đông cá nhân

445

9.824.830

50,81%

3

Cổ phiếu quỹ

1

5.799.896

29,99%

458

19.336.371

100,00%

Tổng cộng

(Nguồn: Danh sách cổ đông tại ngày 23/03/2016)
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN
STT

Loại cổ đông

SL CP

(*) Tỷ lệ sở hữu
(%)

Trần Minh Đức

Cá nhân

1.086.000

8,02%

Báo Tuổi Trẻ

Tổ chức

862.500

6,37%

Công Ty TNHH TRẦN MINH AN

Tổ chức

698.783

5,16%

Trần Công Tuấn

Cá nhân

689.111

5,09%

Vietnam Property Holding

Tổ chức

1.016.349

7,51%

4.352.743

32,16%

Tổng cộng

(Nguồn: Danh sách cổ đông tại ngày 23/03/2016)
(*): Tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn được tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU: Không.
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ
Trong năm 2015, được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 11 tháng 4 năm
2015, Công ty đã mua lại 4.799.896 cổ phiếu quỹ với tổng số tiền là 105.808.907.424 VND, thời gian đăng ký
chào mua từ ngày 25 tháng 5 năm 2015 đến ngày 24 tháng 6 năm 2015 theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị
số 01/2015/NQ-HĐQT ngày 4 tháng 4 năm 2015. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015, Công ty đã mua lại
5.799.896 cổ phiếu quỹ.

CÁC CHỨNG KHOÁN KHÁC: Không.
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
 Hội đồng quản trị
 Ban kiểm soát
 Ban điều hành
 Những thay đổi trong HĐQT, BKS, Ban điều hành
 Tình hình nhân sự và các chính sách đối với người lao động

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thành viên HĐQT

Chức Vụ

Ông Trần Minh Đức

Chủ tịch

Ông Huỳnh Sơn Phước

Thành viên

Ông Đinh Thế Hiển

Thành viên

Ông Phạm Uyên Nguyên

Thành viên

Ông Trần Công Tuấn

Thành viên

Ông Louis. T.Nguyễn

Thành viên

SƠ YẾU LÝ LỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Ông TRẦN MINH ĐỨC – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Năm sinh

1946

Trình độ chuyên môn

Đại học Sư phạm Sài Gòn

Chức vụ hiện tại

Chủ tịch HĐQT
Chủ tịch HĐTV Công ty Sao Mai – Thế Kỷ 21

Chức vụ tại tổ chức khác

Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Trần Minh An
Thành viên HĐQT CTCP Codona – Thế kỷ 21

Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân

1.086.000 cổ phần - tỷ lệ 8,02%

Quá trình công tác
1964 – 1975

Tham gia Cách mạng (Thành đoàn Sài Gòn – Gia Định)

1976 – 1977

Cán bộ Thành đoàn TP.Hồ Chí Minh

1977 – 1997

Phóng viên, Phó tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ TP.Hồ Chí Minh

1994 đến nay

Chủ tịch HĐQT CTCP Thế Kỷ 21
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Ông HUỲNH SƠN PHƯỚC – Thành viên Hội đồng quản trị
Năm sinh

1950

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Chính trị, Cử nhân Ngữ văn

Chức vụ hiện tại

Thành viên HĐQT

Chức vụ tại tổ chức khác

Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Viễn Đông

Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân

305.915 cổ phần – tỷ lệ 1,58%

Quá trình công tác

25

1968 – 1969

Công tác Đoàn nội thành Đà Nẵng – Hội An

1969 – 1972

Công tác Đoàn các trường Đại học – Thành đoàn TNCS Sài
Gòn – Gia Định

1973 – 1975

Phóng viên “Đô thị vùng lên” Đài phát thanh Giải Phóng

1975 – 1979

Phóng viên Tiền phương vào chiến dịch tiếp quản Đài phát
thanh Giải phóng, Trưởng Ban biên tập buổi “Phát thanh
Thanh Niên”

1980 – 07/2008

Tổng thư ký tòa soạn Báo Tuổi Trẻ, Phó tổng biên tập Báo
Tuổi Trẻ

07/2008 – 10/2010

Chuyên viên cao cấp Báo Tuổi Trẻ

11/2010 - 2014

Trợ lý TGĐ, Tổng giám đốc CTCP Thế kỷ 21

2003 đến nay

Thành viên HĐQT CTCP Thế kỷ 21
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Ông Louis T.Nguyễn – Thành viên Hội đồng quản trị
Năm sinh

1963

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Khoa học – Chuyên ngành Kế toán

Chức vụ hiện tại

Thành viên HĐQT

Chức vụ tại tổ chức khác

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

Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân

0 cổ phần

Quá trình công tác



2003 – 2005

Người sáng lập Quỹ IDG Ventures Vietnam

2005 – 2007

Giám đốc điều hành Vinacapital

2007 – nay

Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Quỹ Saigon Asset Management

20/06/2012 đến nay

Thành viên HĐQT CTCP Thế Kỷ 21

Ông Trần Công Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị
Năm sinh

1949

Trình độ chuyên môn

Đại học Sư Phạm

Chức vụ hiện tại

Thành viên HĐQT

Chức vụ tại tổ chức khác
Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân

Thành viên HĐQT Công ty TNHH Trần Minh An
Thành viên HĐQT CTCP Codona – Thế kỷ 21
689.111 cổ phần - tỷ lệ 5,09%

Quá trình công tác
1975 – 1988

Cán bộ quản lý ngành giáo dục

1989 – 1994

Cán bộ Ban trị sự Báo Tuổi Trẻ

1995 – 1997

Cán bộ Công ty TNHH Tuổi Trẻ

1998 – 2001

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

2002 đến nay

Phó Tổng Giám đốc CTCP Thế Kỷ 21

05/2008 đến nay

Thành viên HĐQT CTCP Thế Kỷ 21
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Ông PHẠM UYÊN NGUYÊN – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
Năm sinh

1968

Trình độ chuyên môn

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Chức vụ hiện tại

Thành viên HĐQT độc lập

Chức vụ tại tổ chức khác
Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân

Thành viên HĐQT CTCP Văn hóa Phương Nam
Chủ tịch HĐQT Công ty Dược Ninh Thuận
171.230 cổ phần – tỷ lệ 0,89%

Quá trình công tác

27

07/1990 – 07/1991

Phóng viên tập sự - Báo Tuổi trẻ

07/1991 – 07/1994

Cán bộ nghiên cứu - Viện Kinh tế TpHCM

07/1994 – 07/1997

Du học tại Singapore (Trường Đại học Công nghệ Nanyang)
và Mỹ (Trường Đại học Pennsylvania), chương trình Thạc
sỹ Quản trị (MBA) chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, học
bổng toàn phần của chính phủ Singapore; là cố vấn đầu tư
(Investment Advisor) - Công ty đầu tư của chính phủ
Singapore (GSIC - Government of Singapore Investment
Corporation).

07/1997 – 02/2000

Phó trưởng Ban thẩm định - Quỹ đầu tư phát triển đô thị
Tp. HCM (HIFU).

01/2000 - 09/2003

Giám đốc chi nhánh tại Tp. HCM - Công ty Cổ phần Chứng
khoán Bảo Việt (BVSC).

09/2003 – 03/2007

Giám đốc điều hành kiêm Trưởng văn phòng đại diện Công
ty VinaCapital Investment Managent Ltd, đơn vị quản lý
Quỹ đầu tư VietNam Opportunity Fund (VOF); Giám đốc
các Công ty thành viên thuộc VOF: VOF Investment Ltd,
Asia Value Investment Ltd, Vietnam Venture Ltd, VietNam
Investment Ltd và VietNam Enterprise Ltd; Tổng Giám đốc
Công ty đầu tư Phong Phú.

03/2007 – 09/2007

Cố vấn cao cấp Công ty VinaCapital Investment
Management Ltd.

13/04/2013

Thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21

09/2007 đến nay

Sáng lập viên, Phó CT thường trực HĐQT kiêm TGĐ Công
ty CP Quản lý quỹ Hợp lực Việt Nam.
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Ông ĐINH THẾ HIỂN – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
Năm sinh

1961

Trình độ chuyên môn

Tiến sỹ tài chính, Kỹ sư công nghệ thông tin

Chức vụ hiện tại

Thành viên HĐQT độc lập

Chức vụ tại tổ chức khác

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tin học & Kinh tế ứng dụng

Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân

Ủy viên Ủy ban Chiến lược Phát triển Ngân hàng TMCP Eximbank

Quá trình công tác
1997 – 2004

Phó phòng Thẩm định Quỹ Đầu Tư TP.HCM

2004 đến nay

Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Tin Học và Kinh Tế Ứng Dụng.
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BAN KIỂM SOÁT

CƠ CẤU BAN KIỂM SOÁT
Thành viên Ban kiểm soát

Chức Vụ

Bà Nguyễn Thị Kim Dung

Trưởng Ban

Ông Phạm Trường Phương

Thành viên

Ông Võ Hoàng Chương

Thành viên

SƠ YẾU LÝ LỊCH BAN KIỂM SOÁT


Bà NGUYỄN THỊ KIM DUNG – Trưởng Ban kiểm soát
Năm sinh

1955

Trình độ chuyên môn

Cử nhân kinh tế, Kỹ sư Nông nghiệp

Chức vụ hiện tại

Trưởng Ban Kiểm soát

Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân

31.000 cổ phần – tỷ lệ 0,16%

Quá trình công tác

29

1981 – 11/1994

Công tác tại Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh
- Cán bộ Ban Nông thôn Thành Đoàn
- Bí Thư Đoàn Sở Thủy Sản
- Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy (chuyên trách)
Đảng ủy Thành đoàn

11/1994 – 30/11/2012

Công tác tại báo Tuổi trẻ
- Cán bộ Văn phòng
- Phó Chánh Văn Phòng
- Chánh Văn phòng

01/12/2012 đến nay

Nghỉ hưu
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Ông PHẠM TRƯỜNG PHƯƠNG – Thành viên Ban kiểm soát
Năm sinh

1974
Thạc sỹ kinh tế chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
Cử nhân Tài chính Kế toán
Cử nhân chính trị

-

Trình độ chuyên môn
Chức vụ hiện tại

Thành viên Ban Kiểm soát

Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân

300 cổ phần – tỷ lệ 0,002%

Quá trình công tác
2007 – 2008
2008 – 2012

2010 đến nay

Phó giám đốc BQL Cụm Công nghiệp – khu dân cư Đô thị mới Nhị Xuân
-

Trưởng phòng Kế hoạch CTCP Đầu tư Bất động sản EXIMLAND

-

Giám đốc CTCP Đầu tư KCN – Đô thị Hóc Môn (thuộc EXIMLAND)

Thành viên Hội đồng khoa học – Viện Nghiên cứu Tin học & Kinh tế Ứng
dụng (IIB)
Giảng viên Trường Đại học Gia Định, trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng



Ông VÕ HOÀNG CHƯƠNG – Thành viên Ban kiểm soát
Năm sinh

1985

Trình độ chuyên môn

Thạc sỹ Tài chính

Chức vụ hiện tại

Thành viên Ban Kiểm soát

Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân

0 cổ phần

Quá trình công tác
2009 – 2010

Chuyên viên phân tích tài chính của CTCP quản lý quỹ đầu tư VIPC

2010 - 2012

Chuyên viên phân tích tài chính của CTCP chứng khoán Rồng Việt

2012 đến nay

Chuyên viên Phân tích đầu tư của Saigon Asset Management
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BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

CƠ CẤU BAN ĐIỀU HÀNH
Thành viên Ban điều hành

Chức Vụ

Ông Nguyễn Mạnh Hào

Tổng Giám đốc

Ông Lý Tiên Đạt

Phó Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Minh Tần

Kế toán trưởng

SƠ YẾU LÝ LỊCH BAN ĐIỀU HÀNH


Ông NGUYỄN MẠNH HÀO – Tổng Giám đốc
Năm sinh

1961

Trình độ chuyên môn

Cử nhân

Chức vụ hiện tại

Tổng Giám đốc

Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân

599.999 cổ phần - tỷ lệ 3,10%

Quá trình công tác

31

1986 - 1994

Làm việc tại Báo Tuổi Trẻ

1994 đến Nay

Làm việc tại Công ty TNHH Tuổi Trẻ nay là CTCP Thế Kỷ 21
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Ông LÝ TIÊN ĐẠT – Phó Tổng Giám đốc
Năm sinh

1984

Trình độ chuyên môn

Cử nhân

Chức vụ hiện tại

Phó Tổng Giám đốc

Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân

27.888 cổ phần - tỷ lệ 0,14%

Quá trình công tác



2006 - 2011

Chuyên viên phòng KHĐT – Công ty CP Thế Kỷ 21

2012 - 2015

Trưởng phòng KHĐT – Công ty CP Thế Kỷ 21

Từ T11/2015 đến nay

Phó Tổng Giám đốc – Công ty CP Thế Kỷ 21

Bà NGUYỄN THỊ MINH TẦN – Kế toán trưởng
Năm sinh

1975

Trình độ chuyên môn

Cử nhân

Chức vụ hiện tại

Kế toán trưởng

Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân

14.000 cổ phần - tỷ lệ 0,07%

Quá trình công tác
1999 – 2001

Kế toán tại Công ty TNHH TVXD Tuổi Trẻ

2001 – 2006

Kế toán tại Công ty Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương

2006 – nay

Kế toán tại Công ty cổ phần Thế Kỷ 21
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NHỮNG THAY ĐỔI TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN KIỂM SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH

Năm qua Công ty đã bổ nhiệm Ông Lý Tiến Đạt vào chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty để trẻ hóa đội
ngũ, đồng thời cũng đáp ứng nhu cầu nhân sự của Ban điều hành khi Ông Đặng Hồng Ân chính thức từ
nhiệm vào ngày 1/1/2016.

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH
ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

STT

Tính chất phân loại

A

Theo trình độ

1

Trên đại học

2

Năm 2014

Năm 2015

Tỷ trọng 2015

343

353

100%

3

2

0,57%

Đại học

62

66

18,70%

3

Cao đẳng

36

41

11,61%

4

Khác

242

244

69,12%

B

Theo tính chất hợp đồng lao động

343

353

100%

1

Hợp đồng có xác định thời hạn

98

102

28,90%

2

Hợp đồng không xác định thời hạn

241

238

67,42%

3

Hợp đồng theo thời vụ (công nhật)

4

13

3,68%

33
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Cơ cấu lao động
theo trình độ

Cơ cấu lao động
theo tính chất hợp đồng
3,68%

0,57%
18,70%

28,90%
11,61%

69,12%

Trên Đại học

67,42%

Đại học

Cao đẳng

Khác

Có xác định thời hạn
Không xác định thời hạn
Theo thời vụ (công nhật)

Mức lương bình quân (đồng)
7.344.306

Công tác đào tạo
Hằng năm Công ty vẫn luôn duy trì các
chính sách đào tạo, nâng cao trình độ

6.413.057

nhân lực trong tổ chức Công ty. Bên cạnh
6.389.123

đó, Công ty còn tổ chức các lớp an toàn
lao động, hướng dẫn cách phòng cháy
chữa cháy cho toàn thể nhân viên.

2013

2014

2015

Mức lương bình quân

Chính sách đối với người lao động
Để đảm bảo nền tảng cho một môi trường làm

Chính sách thưởng dành cho các cá nhân, tập thể có

việc chuyên nghiệp, khuyến khích và thúc đẩy

thành tích xuất sắc trong công việc; thưởng hiệu quả

nhân viên cống hiến cho đam mê công việc, Công

hoạt động kinh doanh; thưởng nhân các ngày lễ,

ty cam kết thực hiện tốt những thỏa ước và đáp

tết,...

ứng đầy đủ quy định về lao động.

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất

Chính sách lương dựa ngoài việc đảm bảo được

nghiệp và các chế độ đau ốm, thai sản, nghỉ hưu....

đời sống của người lao động còn nhằm mục đích

được Công ty thực thi nghiêm túc và giải quyết

tạo động lực phấn đấu, phát triển hơn nữa của

nhanh gọn, tránh gây phiền hà cho nhân viên.

từng cá nhân. Việc trả lương thực hiện theo quy
định của Luật lao động và quy định của Công ty.
Mức lương bình quân của năm qua đã tăng từ
6,34 triệu đồng lên 7,34 triệu đồng/người/tháng.
Đây là sự nỗ lực của toàn thể CBCNV công ty để
có được kết quả tốt trong kinh doanh, từ đó nâng

Ngoài ra, với truyền thống xuất thân từ một đơn vị
báo chí, hoạt động văn nghệ, thể thao, giải trí của
Công ty đều được ban lãnh đạo và Công đoàn quan
tâm nhằm tạo một sân chơi gắn kết tình đồng nghiệp
giữa các cá nhân trong Công ty với nhau.

cao thu nhập của từng cá nhân.
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 Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh
 Tình hình tài chính
 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
 Kế hoạch phát triển trong tương lai
 Giải trình đối với ý kiến kiểm toán

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Kinh tế Việt Nam năm 2015 đã có phục hồi khá

Năm 2015 thị trường bất động sản ở một số khu vực

tốt, lạm phát duy trì ở mức thấp nhất trong

giao dịch sôi động như Phú Quốc, TPHCM, Nha Trang.

vòng 10 năm, môi trường kinh doanh có sự cải

Tuy nhiên trước tình hình số lượng các dự án căn hộ

thiện, hội nhập kinh tế quốc tế được đẩy mạnh.

đồng loạt mở bán, đặc biệt là phân khúc trung cao

Tuy nhiên, tăng trưởng có dấu hiệu chưa bền

cấp, Công ty lo ngại trung hạn việc tiêu thụ các sản

vững do vẫn dựa vào đầu tư công quá lớn và

phẩm sẽ rất khó khăn; quyết định chọn giải pháp an

tín dụng tăng mạnh vào lĩnh vực bất động sản,

toàn hơn nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả tài chính là

bội chi ngân sách và nợ công đang có xu hướng

chuyển nhượng dự án phức hợp căn hộ văn phòng

xấu và tăng rủi ro.

tại Quận 7.

Doanh thu thực hiện năm 2015 của Công ty vượt kế hoạch 125,51%, lợi nhuận sau thuế cao hơn năm trước
47,78%, cao hơn chỉ tiêu kế hoạch 149,41%.

Thực hiện
2014

Kế hoạch
2015

218.055

111.125

250.600

225,51%

114,93%

Lợi nhuận trước thuế

60.409

36.306

88.711

244,34%

146,85%

Lợi nhuận sau thuế

46.568

27.593

68.820

249,41%

147,78%

LNST của cổ đông công ty mẹ

37.538

18.562

59.872

322,55%

159,50%

2.047

1.012

3.529

348,72%

172,40%

Chỉ tiêu
Tổng doanh thu

EPS (đồng/cổ phiếu)

Thực hiện
2015

TH/KH
2015

TH
2015/2014

Tình hình thực hiện doanh thu
250.600
195.840

207.954
111.125

Năm 2014

Năm 2015
Kế hoạch

Thực hiện
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HOẠT ĐỘNG Ở CÁC CƠ SỞ KINH DOANH
Công ty TNHH Sao Mai Thế Kỷ 21


Doanh thu thuần đạt 68,1 tỷ đồng tăng 4,4 % so với 2014 và cao hơn kế hoạch 2,52%.



Lợi nhuận sau thuế đạt 21,8 tỷ đồng giảm 2,4% so với 2014 và thấp hơn kế hoạch 1,64%.



Số lượng khách 364.476 lượt, tăng 1,4 % so với năm 2014.

Công ty TNHH Hàm Tân Thế Kỷ 21


Tổng doanh thu năm 2015 là 12,8 tỷ đồng chỉ đạt được 82% so với kế hoạch 2015 và tăng
0,37% so với năm 2014.



Công suất phòng: 20,93% (năm 2014: 19,86%), giá phòng bình quân 762.604 đồng (năm
2014: 759.760 đồng).



Lợi nhuận gộp năm 2015 là (1,15) tỷ đồng.

Tòa nhà văn phòng YoCo
o

Công suất cho thuê trung bình cả năm đạt 99,88% cao hơn 3,31% so với năm 2014 (96,57%).

o

Giá thuê trung bình cả năm là 21,25 USD/m2/tháng, chưa bao gồm 10% thuế GTGT, tăng nhẹ
so với giá thuê năm 2014 (21,24 USD).
ĐVT: triệu đồng
Các bộ phận

TH 2014

KH 2015

TH 2015

So sánh với
kế hoạch

So sánh với
cùng kỳ

YOCO
Doanh thu thuần

21,971

23,025

23.261

1,02%

5,87%

8,208

8.419

8.023

-4,7%

-2,25%

10,812

11.393

11.932

4,73%

10,36%

106,930

-

134.434

-

25,7%

Chi phí

68,428

-

91.695

-

34%

Lãi sau thuế

30,032

-

33.291

-

10,85%

Doanh thu thuần

65,313

66.500

68.178

2,52%

4,39%

Chi phí

37,963

38.000

40.904

7,64%

7,75%

Lãi sau thuế

22,406

22.230

21.866

-1,64%

-2,41%

Doanh thu thuần

12,730

15,600

12,779

-18,08%

0,38%

Chi phí

17,712

18.100

17.554

-3,02%

-0,89%

Lỗ sau thuế

(4,490)

(4.387)

-

-2,29%

Chi phí
Lãi sau thuế
Bất động sản
Doanh thu thuần

SAO MAI

HÀM TÂN
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu

2014

2015

Tỷ lệ % tăng giảm

Tài sản ngắn hạn

293.482

244.230

1,98%

Tài sản dài hạn

388.776

346.163

-10,96%

628.258

590.393

-6,03%

Nợ ngắn hạn

20.156

27.551

36,69%

Nợ dài hạn

78.636

97.707

24,25%

98.792

125.258

26,79%

Tổng tài sản

Tổng nợ

Cơ cấu TSNH 2015
4,78%
61,88%

0,79%

58,63%
40,81%

46,71%

Năm 2014
Tài sản ngắn hạn

1%

52,95%

41,37%

Năm 2015
Tài sản dài hạn

Tiền và các khoản tương đương tiền
Đầu tư tài chính ngắn hạn
Các khoản phải thu ngắn hạn
Hàng tồn kho
Tài sản ngắn hạn khác

Tổng tài sản của công ty đã giảm 6,03% đạt mức 590,393 triệu đồng, cơ cấu tài sản thay đổi
theo hướng tăng tài sản ngắn hạn và giảm tài sản dài hạn, tronggiá trị tài sản ngắn hạn đã
tăng nhẹ 1,98%, chủ yếu do lượng tiền mặt và các khoản tiền gửi ngân hàng của công ty trong
năm có sự gia tăng đáng kể hơn 55,9 tỷ, ngoài ra trong năm các khoản tiền gửi của công ty
cũng đến ngày đáo hạn làm khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn giảm hơn 49 tỷ.
Năm 2015, mặc dù tài sản cố định có sự gia tăng hơn 38,4 tỷ nhưng do tài sản dở dang dài hạn
và các khoản đầu tư tài chính dài hạn giảm lần lượt 70,07 tỷ và 6,17 tỷ đã làmtài sản dài hạn
giảm 10,96% so với năm 2014.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Nợ phải trả của công ty đã tăng 26,79% đạt mức
125,258 tỷ, cơ cấu nợ không có sự thay đổi đáng kể,
nợ dài hạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Trong năm khoản
mục này đã tăng hơn 19 tỷ đồng, nguyên nhân do
79,60%

78,00%

công ty đã nhận tiền từ Công ty Nam Long để hợp
tác đầu tư dự án 9B7 khu đô thị Nam Sài Gòn.
Nợ ngắn hạn cũng đã tăng hơn 7,3 tỷ đồng do thuế

20,40%

22,00%

Năm 2014

Năm 2015

và các khoản phải nộp Nhà nước tăng cao, bên cạnh
đó các khoản phải trả ngắn hạn khác trong năm cũng

Nợ ngắn hạn

gia tăng.

Nợ dài hạn

Cơ cấu Nợ ngắn hạn 2015
2%

5%

22%

31%

19%
20%

Phải trả người bán ngắn hạn

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
Phải trả người lao động
Quỹ khen thưởng và phúc lợi
Phải trả ngắn hạn khác
Các khoản mục khác
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

Năm 2015 vừa qua, Công ty đã thực hiện hủy niêm yết trên thị trường chứng khoán, chào mua
công khai 4.799.896 cổ phiếu quỹ nâng số cổ phiếu quỹ hiện Công ty đã mua vào là 5.799.896
cổ phiếu theo Quyết nghị Đại hội cổ đông 2015.
Đưa vào phục vụ dịch vụ mới Núi Spa của Trung tâm Tháp Bà – Nha Trang, hợp tác với Nam
Long xây dựng hoàn tất khu quảng bá dự án khu dân cư 9B7 – Camellia.
Công việc truyền thông chủ yếu tập trung trong việc hỗ trợ các đơn vị thành viên có sản phẩm,
dịch vụ đang khai thác. PR cho C21 đảm bảo công bố thông tin kịp thời theo qui định, cập nhật
thông tin các dự án đang triển khai và duy trì nội dung trên trang web nhằm đảm bảo kết quả
tìm kiếm.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI
Năm 2016 tốc độ tăng trưởng kinh tế dự đoán thấp hơn

Tuy nhiên, sẽ xuất hiện các

2015, GDP vào khoảng 6,2 – 6,5%. Nguồn thu ngân

chuyển biến tích cực theo hướng

sách giảm mạnh bởi giá dầu tiếp tục thấp, với áp lực

cải thiện môi trường kinh tế mạnh

thúc đẩy kinh tế và bội chi ngân sách, Chính phủ có thể

hơn, chú trọng phát triển sản

tăng cung tiền khiến cho lạm phát sẽ cao hơn năm

xuất, kinh doanh. Ngân hàng nhà

2015, hơn nữa hệ thống NHTM có thể gặp khó khăn về

nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín

vốn khi đẩy mạnh cho vay BĐS trong 2015 nhưng nợ

dụng năm 2016 từ 18-20%, phân

xấu của các khoản vay lớn về BĐS và có liên quan vẫn

bố nguồn lực đầu tư cho ngành

chưa được xử lý, cho nên sẽ tạo áp lực tăng lãi suất

Nông nghiệp sẽ tập trung hơn,

trong thời gian tới, dự kiến trong khoảng 4-6%.

xuất khẩu sẽ tiếp tục thuận lợi.

Du lịch Việt Nam năm 2016 tập trung chủ đề Du lịch biển đảo, lấy Phú Quốc làm điểm chính du
lịch của năm. Khách quốc tế đến Việt Nam sau chuỗi tháng giảm kéo dài (từ tháng 5-2014 đến
7-2015) đã có sự đảo chiều ngoạn mục, tăng liên tục trong nửa cuối năm 2015 và 2 tháng đầu
năm 2016 - tăng hơn 11% so với cùng kỳ 2015. Đây là tín hiệu tốt để Công ty tiếp tục tập trung
phát triển đầu tư du lịch tại Phú Quốc, Nha Trang.
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KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH, KINH DOANH


Kinh doanh bất động sản
Năm 2016, dự án Khu dân cư Nam Sài Gòn – Thế Kỷ 21 (tên thương mại Camellia Garden) do Công ty CP Thế
Kỷ 21 hợp tác đầu tư với Công ty CP Đầu tư Nam Long sẽ mở bán chính thức, giai đoạn 1 gồm 18 biệt thự và 48
căn nhà phố.

-

Doanh thu dự tính: 145 tỷ đồng

-

Chi phí: 97,86 tỷ đồng

-

Lợi nhuận sau thuế: 37,7 tỷ đồng

-

Lợi nhuận sau thuế thuộc C21 (chiếm 40%): 15,1 tỷ



Cao ốc văn phòng YoCo
Các chỉ tiêu kinh doanh giữ ổn định như năm 2015, vì số lượng Hợp đồng đến hạn ít nên sẽ không ảnh hưởng
nhiều về Doanh thu.

-

Giá cho thuê: 21USD - 22USD/m2/tháng, chưa thuế.

-

Duy trì công suất cho thuê đạt từ 95% trở lên

-

Doanh thu: 23,3 tỷ đồng.

-

Lãi sau thuế: 11,92 tỷ đồng.



Công ty TNHH Sao Mai Thế Kỷ 21
Kế hoạch năm 2016: sẽ hoàn tất nâng cấp và đưa vào khai thác toàn bộ các hạng mục tại Trung tâm Tháp Bà.

-

Doanh thu thuần dự kiến: 73,3 tỷ đồng

-

Lãi sau thuế: 22,1 tỷ đồng.



Công ty TNHH Hàm Tân Thế Kỷ 21

-

Tập trung cải thiện hoạt động kinh doanh.

-

Doanh thu: 15,3 tỷ đồng.

-

Lãi (lỗ) sau thuế: (3,2) tỷ đồng.

-

Công suất phòng: 25%.

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ – PHÁT TRIỂN
-

Tiếp tục đầu tư xây dựng kinh doanh KDC 9B7 Nam Sài Gòn; phát triển thêm quỹ đất cho những dự án KDC nhỏ;

-

Tích cực nghiên cứu đầu tư vào nông nghiệp;

-

Xây dựng kinh doanh khách sạn Phú Quốc, đồng thời tập trung nghiên cứu phát triển thêm những dự án tại các
điểm đến truyền thống như Nha Trang, Lâm Đồng.
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Khu dân cư 9B7 (Khu Nam Sài Gòn)

-

Tổng vốn đầu tư của dự án: 556,9 tỷ.

-

Kế hoạch dự kiến trong năm 2016:
+

Hoàn tất nghĩa vụ tài chính của dự án và thủ tục cấp GCN QSDĐ.

+

Phân chia sản phẩm theo tỉ lệ hợp tác đầu tư để chủ động kinh doanh.

+

Khả năng thị trường BĐS tiếp tục giao dịch tốt trong nửa đầu năm 2016, dự kiến Công ty bán chính
thức gói 1 gồm :18 biệt thự và 48 liên kế tiến hành các thủ tục để có thể bàn giao nhà một số căn. Tùy
vào tình hình thị trường có thể mở bán luôn 65 liên kế và 66 biệt thự Giai đoạn 2 & 3.

+

Doanh thu dự kiến hạch toán được từ dự án trong năm 2016 là: 145 tỷ đồng.

+

Kế hoạch vốn đầu tư 2016: dự kiến 230 tỷ trong đó khoảng 100 tỷ từ vốn chủ sở hữu, C21 40% tương
đương 40 tỷ (xây dựng để bán 66 căn biệt thự, 65 căn liên kế).



Dự án Khách sạn Đảo Ngọc Thế Kỷ 21 – Phú Quốc

-

Tập trung hoàn tất xây dựng và đưa vào kinh doanh vào đầu tháng 11/2016.

-

Dự kiến tuyển dụng đào tạo từ tháng 6/2016.

-

Tổng Vốn đầu tư theo kế hoạch đã thông qua 2015 là 45 tỷ (cho khách sạn 76 phòng), chất lượng tiêu
chuẩn 3 sao, chi phí đầu tư đến 31/12/2015 là: 18 tỷ đồng. Kế hoạch 2016 chi đầu tư xây dựng hoàn thiện
thêm 37 tỷ đồng, nâng tổng vốn đầu tư cho dự án là 55 tỷ đồng.



Trung tâm Tháp Bà

-

Hoàn tất nâng cấp Tháp Bà 1 và 11 cụm Núi Spa.

-

Chi phí đầu tư dự kiến 6 tỷ đồng từ nguồn vốn của Công ty TNHH Sao Mai Thế Kỷ 21.



KDC Phước Long B (Quận 9)

-

Dự án có tổng diện tích tích 8,2ha tại phường Phước Long B, Q.9 – khu vực tập trung nhiều dự án khu dân
cư đang triển khai và khu vực có kết nối hạ tầng tốt.

-

Kế hoạch thực hiện trong năm 2016: thực hiện hoàn tất các công tác đền bù, thủ tục đầu tư để có thể bắt
đầu triển khai đầu tư xây dựng trong 2017.
+

Hoàn tất đền bù 02 hộ còn lại, trình duyệt QH 1/500, trình chấp thuận dự án đầu tư.

+

Vốn đầu tư dự kiến trong 2016: 30 tỷ đồng.



KDC Gò Sao - Quận 12

-

Vốn thực hiện dự án đến 31/12/2015: 34,4 tỷ đồng

-

Tình hình thực hiện trong năm 2015: dự án này Công ty tham gia đầu tư dưới hình thức Hợp đồng Hợp tác
đầu tư chỉ chiếm 19,7% theo diện tích cả dự án. Do các đối tác tham gia đang muốn chuyển nhượng nên
công việc liên quan dự án không triển khai gì thêm.

-

Kế hoạch dự kiến trong năm 2016:
+

Ưu tiên nhận chuyển nhượng lại phần vốn củađối tác , sau đó tách dự án riêng để kinh doanh.

+

Trong trường hợp không nhận chuyển nhượng được buộc phải chuyển nhượng phần vốn góp nhưng
phải đảm bảo được hiệu quả tài chính.



KDL Mỏm Đá Chim (Thị xã Lagi – Bình Thuận)

-

Trong nửa đầu năm 2016: hoàn chỉnh phương án phát triển biệt thự nghỉ dưỡng.

-

Tiếp tục việc tìm đối tác Hợp tác đầu tư kinh doanh hoặc chuyển nhượng vốn.



Các dự án khác ở Bình Thuận
Tiếp tục tạm dừng đầu tư trong 2016, theo dõi tình hình đầu tư hạ tầng, các mô hình đầu tư mới ở khu vực
để kịp thời đề xuất thay đổi chủ trương đầu tư.
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TỔNG HỢP KẾ HOẠCH CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH 2016
-

Tổng doanh thu:

262,9 tỷ đồng

-

Lợi nhuận trước thuế:

83 tỷ đồng

-

Lợi nhuận sau thuế:

65,76 tỷ đồng

-

Lợi nhuận cổ đông Công ty:

33,854 tỷ đồng

-

EPS:

2.364 đồng/ cổ phiếu

Diễn giải

Tổng doanh
thu

Chi phí

Lãi trước
thuế

Lãi sau
thuế 2016

Lãi cổ đông
Công ty mẹ

Yoco

23,300

8,400

14,900

11,920

5,960

Tháp Bà

73,300

45,640

27,660

22,128

18,809

Mỏm Đá Chim

15,300

18,500

(3,200)

(3,200)

-3200

145,000

97,860

47,140

37,712

15,085

6,000

9,500

(3,500)

-2,800

-2,800

262,900

179,900

83,000

65,760

33,854

KD Bất động sản
Thu nhập khác
Tổng cộng

43
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GIẢI TRÌNH ĐỐI VỚI Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN VIÊN

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH BDO đã đưa ra ý kiến kiểm
toán chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính năm 2015 của CTCP Thế kỷ 21, vì vậy Ban Tổng Giám đốc
không có ý kiến giải trình thêm.
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty
 Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc
 Các kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị

ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Thực hiện phương thức HĐQT can dự, các thành viên chuyên trách phối hợp cùng Ban Tổng Giám đốc tích cực
nghiên cứu để đầu tư vào một số ngành nghề ngoài lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty hiện nay.
Nhóm thành viên chuyên trách HĐQT luôn theo sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong lĩnh vực nghiên cứu giải
pháp cũng như triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư kinh doanh, hoàn tất việc hủy niêm yết tự nguyện trên HSX.
Nhìn chung, HĐQT đã bám sát và thực hiện các nhiệm vụ theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2015 hiệu quả.
Tình hình kinh doanh của Công ty khả quan hơn so với kế hoạch đề ra. Doanh thu thực hiện năm 2015 vượt kết
hoạch 128,21% và lợi nhuận sau thuế cao hơn năm trước 47,78%. Do tình hình phức tạp và theo phương châm
thận trọng, an toàn, năm qua công ty chưa đầu tư vào một dự án mới nào.
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ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

HĐQT luôn giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý nhằm đảm bảo thực
hiện đúng các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.
Trong năm, HDQT đã bổ nhiệm một trưởng phòng vào vị trí Phó Tổng Giám đốc nhằm trẻ hóa cán bộ
chủ chốt Công ty. Sự phối hơp giữa các thành viên là thế hệ cũ tâm huyết, giàu kinh nghiệm và thế
thệ mới trẻ trung, năng động, nhạy bén, có chuyên môn bước đầu phát huy tác dụng.
Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, công bố thông tin minh bạch về tình hình
hoạt động kinh doanh. Với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Tổng Giám đốc luôn sẵn sàng và chủ động
trong các phương án kinh doanh.

47
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CÁC KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Theo nhận định của HĐQT, kinh tế năm 2016 có thể khởi sắc hơn

Công ty Thế kỷ 21 phải thực hiện

do cơ hội từ việc ký kết TPP tạo điều kiện thu hút đầu tư nước

cho được một dự án nông nghiệp

ngoài. Dù vậy, thị trường BĐS sẽ còn đối mặt với không ít những

theo phương châm sản xuất sản

khó khăn do những nguyên tắc cố hữu (thủ tục hành chính, chi

phẩm bảo đảm chất lượng, đồng

phí ngoài, tiền sử dụng đất cao và mù mờ,...) và mới (lợi ích

thời tham gia vào khâu phân phối,

nhóm, sự cộng hưởng của tư tưởng nhiệm kỳ - bệnh thành tích,

không tham gia được vào khâu

tham nhũng) gây rất nhiều khó khăn cho những công ty vừa (như

phân phối thì chưa sản xuất. Năm

Thế Kỷ 21). Trước tình hình đó, HĐQT nhận thấy bên cạnh ngành

2016, HĐQT và Ban Tổng Giám

nghề chính là kinh doanh bất động sản, công ty cần mở rộng

đốc chọn lọc và tiếp tục tập trung

nghiên cứu đầu tư một số ngành nghề lĩnh vực khác, đặc biệt là

thực hiện các dự án đang có theo

lĩnh vực liên quan nông nghiệp kỹ thuật cao, sản phẩm hợp chuẩn

kế hoạch, đồng thời nghiên cứu

mà HĐQT và Ban giám đốc đã dành khá nhiều công sức và thời

tìm kiếm phát triển các dự án mới

gian nghiên cứu từ những năm trước.

có hiệu quả.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN MỚI
Tiếp tục tập trung tìm kiếm, đầu tư góp vốn vào công ty hoặc mua lại dự án bất động sản nhỏ và vừa tại
TP HCM , dự án BĐS du lịch tại TP.HCM, Phú Quốc và Tp.Nha Trang. Dự kiến kế hoạch vốn dành cho phát
triển dự án mới khoảng 120 tỷ.
Đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh khác: góp vốn đầu tư vào các công ty sản xuất, thương mại các sản phẩm
nông nghiệp.
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QUẢN TRỊ CÔNG TY

 Hội đồng quản trị
 Ban kiểm soát
 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Số buổi họp
tham dự

Tỷ lệ

Chủ tịch

6/6

100%

1

Ông Trần Minh Đức

2

Ông Huỳnh Sơn Phước

Thành viên

6/6

100%

3

Ông Đinh Thế Hiển

Thành viên

6/6

100%

4

Ông Phạm Uyên Nguyên

Thành viên

4/6

66,7%

5

Ông Trần Công Tuấn

Thành viên

6/6

100%

6

Ông Louis. T.Nguyễn

Thành viên

6/6

100%

Lý do không
tham dự

Bận việc đột xuất

HĐQT trong năm đã tiến hành họp với Ban Tổng Giám đốc về các nội dung như tổng kết tình hình hoạt động kinh
doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015, chuyển nhượng dự án, nhượng vốn góp trong công ty liên
doanh, chi cổ tức năm 2014, chọn đơn vị kiểm toán 2015 và thực hiện phương án chào mua công khai cổ phiếu
quỹ, xin hủy niêm yết tự nguyện trên HSX…

CÁC NGHỊ QUYẾT VÀ QUYẾT ĐỊNH TRONG NĂM 2015
STT

Số NQ/QĐ

Ngày

Nội dung

1

01/NQ-HĐQT

28/01/2015

Chuyển nhượng 5% vốn trong công ty TNHH khu nghỉ dưỡng Bãi Dài

2

02/NQ-HĐQT

24/04/2015

Triển khai việc hủy niêm yết tự nguyện, hồ sơ đăng ký hủy niêm yết
tự nguyện và phương án chào mua công khai theo NQ ĐHĐCĐ 2015

3

03/NQ-HĐQT

11/05/2015

Thông qua việc chuyển nhượng dự án 528 Hùynh Tấn Phát, Quận 7

4

04/NQ-HĐQT

12/05/2015

Thông qua chi cổ tức đợt cuối năm 2014 bằng tiền, tỷ lệ 8%

5

05/NQ-HĐQT

30/06/2015

Thông qua chọn Công ty Kiểm toán độc lập soát xét BCTC riêng và
hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015 & cả năm 2015 - Công ty TNHH BDO

HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong năm đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị trao đổi,
đóng góp và đưa ra ý kiến thảo luận, giải pháp thúc đẩy các hoạt động kinh doanh sản xuất kinh doanh của
Công ty.
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÓ CHỨNG CHỈ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Không
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HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trong năm Ban kiểm soát đã tổ

Với tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của các cổ

chức các cuộc họp định kỳ theo

đông giao phó, Ban kiểm soát đã có sự tham dự đầy đủ

đúng quy định. Nội dung các

các cuộc họp của HĐQT để giám sát phối hợp, trao đổi

cuộc họp nhằm triển khai công

và đóng góp ý kiến thẳng thắn đối với Hội đồng quản trị

tác kiểm tra, giám sát hoạt động

và Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành

sản xuất kinh doanh, kế toán tài

hoạt động sản xuất kinh doanh bảo đảm thực hiện đúng

chính, kiểm tra tình hình đầu tư

nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên 2015 đề ra, phù

xây dựng cơ bản và các hoạt

hợp với mục tiêu của Công ty và các chính sách, chế độ

động khác của công ty.

quy định của nhà nước.

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH
THÙ LAO, LƯƠNG, THƯỞNG VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH
ĐVT: đồng
STT

Họ và tên

Chức
vụ

Thù lao

Lương

Thưởng

Tổng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)= (4)+(5)+(6)

1

Hội đồng quản trị

1

Trần Minh Đức

2

Trần Công Tuấn

3

Đinh Thế Hiển

4

Louis T. Nguyễn

5

Phạm Uyên Nguyên

6

Huỳnh Sơn Phước

2

Ban kiểm soát

1

Nguyễn Thị Kim
Dung

2

1.188.000.000

-

322.250.000

1.510.250.000

360.000.000

-

100.000.000

460.000.000

300.000.000

-

75.000.000

375.000.000

300.000.000

-

70.000.000

370.000.000

84.000.000

-

20.000.000

104.000.000

84.000.000

-

20.000.000

104.000.000

60.000.000

-

37.250.000

97.250.000

180.000.000

-

23.000.000

203.000.000

Trưởng
BKS

84.000.000

-

11.000.000

95.000.000

Võ Hoàng Chương

TV BKS

48.000.000

-

6.000.000

54.000.000

3

Phạm Trường
Phương

TV BKS

48.000.000

-

6.000.000

54.000.000

3

Ban điều hành

-

1.115.800.000

208.394.400

1.324.194.400

1

Nguyễn Mạnh Hào

TGĐ

558.900.000

108.576.000

667.476.000

2

Đặng Hồng Ân

Nguyên
P.TGĐ

516.900.000

99.818.400

616.718.400

3

Lý Tiên Đạt

P.TGĐ

40.000.000

-

40.000.000

1.115.800.000

208.394.400

3.037.444.400

TỔNG CỘNG
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CT
HĐQT
TV
HĐQT
TV
HĐQT
TV
HĐQT
TV
HĐQT
TV
HĐQT

1.368.000.000
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GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

STT

1

Người
thực hiện
giao dịch

Vietnam
Property
Holding

Quan hệ với cổ
đông nội bộ

Louis T. Nguyễn –
TV HĐQT là đại
diện vốn

Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ

Số cổ
phiếu

Tỷ lệ

Số cổ
phiếu

Tỷ lệ

3.700.000

19,13%

1.016.349

5,26%

Lý do

Bán CP

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

VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Công ty Cổ phần Thế kỷ 21 luôn tuân thủ Điều lệ hoạt động và các quy định pháp luật về quản trị công ty.
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2015

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2015
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