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THOÂNG ÑIEÄP CUÛA CHUÛ TÒCH HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ

BÖÔÙC VAØO NAÊM 2009, ÍT AI TIN RAÈNG NEÀN KINH
TEÁ THEÁ GIÔÙI NOÙI CHUNG VAØ VIEÄT NAM NOÙI RIEÂNG
COÙ THEÅ NHANH CHOÙNG PHUÏC HOÀI VAØ MANG LAÏI
MÖÙC TAÊNG TRÖÔÛNG KHAÙ. HAÀU HEÁT CAÙC CHUYEÂN
GIA PHAÂN TÍCH KINH TEÁ ÑEÀU NHAÄN ÑÒNH RAÈNG
NEÁU NAÊM 2008 ÑAÀY NHÖÕNG DIEÃN BIEÁN BAÁT NGÔØ,
VÖÔÏT RA NGOAØI DÖÏ ÑOAÙN THÌ NAÊM 2009 SEÕ LAØ
NAÊM CAØNG COÙ NHIEÀU THÖÛ THAÙCH KHOÙ KHAÊN ÑOÁI
VÔÙI NEÀN KINH TEÁ - TAØI CHÍNH VIEÄT NAM.
TUY NHIEÂN, THEO BAÙO CAÙO TÌNH HÌNH KINH TEÁ
XAÕ HOÄI NAÊM 2009 CUÛA TOÅNG CUÏC THOÁNG KEÂ
ÑÖÔÏC COÂNG BOÁ NGAØY 31/12, TRONG NAÊM 2009
VIEÄT NAM ÑAÕ HOAØN THAØNH HAI MUÏC TIEÂU KHOÙ
KHAÊN LAØ CHOÁNG SUY GIAÛM KINH TEÁ VAØ DUY TRÌ
TOÁC ÑOÄ TAÊNG TRÖÔÛNG KINH TEÁ HÔÏP LYÙ, BEÀN
VÖÕNG, ÑOÀNG THÔØI CHUÛ ÑOÄNG PHOØNG NGÖØA LAÏM
PHAÙT CAO TRÔÛ LAÏI. CHAÁT LÖÔÏNG CUÛA NEÀN KINH
TEÁ VIEÄT NAM ÑAÕ HOÀI PHUÏC VAØ COÙ DAÁU HIEÄU TOÁT
HÔN VAØO THÔØI ÑIEÅM CUOÁI NAÊM. CAÙC LÓNH VÖÏC
ÑAÀU TÖ, ÑAËC BIEÄT LAØ BAÁT ÑOÄNG SAÛN ÑAÕ SAÜN
SAØNG TÖ THEÁ ÑEÅ BÖÔÙC VAØO GIAI ÑOAÏN PHAÙT
TRIEÅN MÔÙI VÔÙI NHIEÀU HÖÙA HEÏN KHÔÛI SAÉC HÔN.

Thöa quyù vò coå ñoâng,
Coâng ty Coå Phaàn Phaùt Trieån Nhaø Thuû Ñöùc (Thuduc House)
ñaõ thöïc hieän thaønh coâng keá hoaïch naêm 2009. Thuduc
House tieáp tuïc taêng tröôûng maïnh trong nhieàu maët hoaït
ñoäng nhö voán chuû sôû höõu, toång taøi saûn, nguoàn nhaân löïc.
Keát quaû kinh doanh khaû quan vôùi chaát löôïng taêng tröôûng
aán töôïng trong tình hình kinh teá chung coøn aûm ñaïm laø söï
quan taâm lôùn nhaát maø Ban Quaûn Trò Thuduc House mong
moûi trong naêm qua. Hi voïng keát quaû khích leä naøy seõ laø beä
phoùng vöõng chaéc cho haønh trình taêng toác buøng noå cuûa
Thuduc House trong nhöõng naêm saép tôùi.
Böôùc vaøo Xuaân Canh Daàn 2010 cuõng laø luùc Thuduc House
vöøa troøn 20 tuoåi (2/2/1990 – 2/2/2010). Töø moät coâng ty
nhaø nöôùc nhoû beù caáp Huyeän vôùi xuaát phaùt ñieåm laø 400
trieäu ñoàng voán löu ñoäng do Nhaø nöôùc caáp naêm 1990, nay
Thuduc House ñaõ trôû thaønh 1 taäp ñoaøn baát ñoäng saûn lôùn
maïnh haøng ñaàu ôû Vieät Nam. Thöông hieäu Thuduc House
luoân khaúng ñònh ñöôïc vò theá treân thöông tröôøng vôùi nhöõng
thaønh quaû saûn xuaát kinh doanh vöôït troäi vaø ñöôïc xaõ hoäi
ñaùnh giaù cao veà chaát löôïng saûn phaåm, dòch vuï, ñaëc bieät
laø doøng saûn phaåm caên hoä, nhaø ôû, khaùch saïn, vaên phoøng
vaø caùc dòch vuï khaùc cuûa Thuduc House luoân ñaùp öùng kòp
thôøi caùc nhu caàu ña daïng cuûa nhieàu taàng lôùp daân cö ñoâ
thò vaø goùp phaàn taïo neân dieän maïo ñoâ thò cho TP.HCM, Haø
Noäi vaø moät soá tænh thaønh lôùn khaùc trong caû nöôùc.
Thuduc House coù quy moâ vaø chöùc naêng ngaøy caøng môû
roäng: Töø kinh doanh baát ñoäng saûn vôùi gaàn 40 döï aùn nhaø
ôû khu ñoâ thò môùi, khu bieät thöï, nhaø phoá, caên hoä chung
cö, trung taâm thöông maïi dòch vuï, khu du lòch nghæ döôõng,
khaùch saïn... ñeán lónh vöïc saûn xuaát - dòch vuï:
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Trong soùng döõ ba ñaøo, giöõa
nghìn truøng hieåm nguy, ñoaøn
taøu Thuduc House vaãn hieân
ngang giong buoàm tieán veà
phía tröôùc”

Ñaàu tö xaây döïng coâng trình chôï ñaàu moái noâng saûn Thuû
Ñöùc, nhaø maùy saûn xuaát nöôùc ñaù tinh khieát, traïm xaêng
daàu, kho baõi, dòch vuï baûo veä, quaûn lyù vaên phoøng... Beân
caïnh ñoù Thuduc House tieáp tuïc ñaàu tö taøi chính coù hieäu
quaû cuõng nhö ñaàu tö vaøo caùc lónh vöïc haï taàng kyõ thuaät.
Thuduc House giôø ñaây ñaõ coù ñaày söùc maïnh, ñaày tieàm
löïc ñeå vöôn taàm ra caû nöôùc vaø vöôït bieån ñeå hoäi nhaäp
vôùi theá giôùi. Thuduc House ngaøy nay ñaõ coù 10 coâng ty
thaønh vieân, 10 coâng ty lieân doanh lieân keát vaø nhieàu coâng
ty khaùc Thuduc House coù goùp voán ñaàu tö. Ñòa baøn ñaàu
tö töø TP.HCM ñaõ vöôn ra Haø Noäi, Hueá, Ñaø Laït, Ñoàng
Nai, Long An vaø sang taän Hoa Kyø. Voán ñieàu leä Coâng ty
ñaõ taêng leân 378,75 tyû ñoàng, toång taøi saûn ñaït hôn 1.800
tyû ñoàng.
Thuduc House ñaõ vöôït qua raát nhieàu khoù khaên veà voán, veà
thò tröôøng, veà nhaân löïc ñeå phaùt trieån vöõng maïnh nhö hieän
nay, ñaëc bieät trong tình hình thò tröôøng caïnh tranh gay
gaét, baèng caùch chuû ñoäng lieân doanh lieân keát vôùi caùc taäp
ñoaøn lôùn trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc nhaèm taän duïng toái ña
lôïi theá töø beân ngoaøi. Thöïc teá, Thuduc House ñaõ raát thaønh
coâng trong lieân keát lieân doanh vôùi caùc doanh nghieäp lôùn
vaø coù lôïi theá caïnh tranh hieän ñang coù quyõ ñaát doài daøo
nhö Toång Coâng ty Coå Phaàn Phong Phuù, Quyõ VinaCapital,
Coâng ty CP Phaùt Trieån Haï Taàng & Baát Ñoäng Saûn Thaùi
Bình Döông (Coâng ty 135), Coâng ty Coå Phaàn Baát Ñoäng
Saûn Deät May Vieät Nam (Vinatexland), Coâng ty Coå Phaàn
Ñaàu tö Phöôùc Long, Coâng ty Coå Phaàn Ñaàu Tö Haï Taàng
Kyõ Thuaät TP.HCM ñeå keát hôïp phaùt trieån caùc döï aùn tieàm
naêng nhö döï aùn phoá Minh khai – Haø Noäi, döï aùn Ñoàng
Mai - Haø Noäi, döï aùn Khu daân cö Trung Taâm Thò Traán Beán
Löùc GÑ 2 – Long An, döï aùn TTTM & nhaø ôû Phöôùc Long
A, TTTM & nhaø ôû Phöôùc Long B, döï aùn Khu taùi ñònh cö
Phuïc Vuï Khu Ñoâ Thò Taây Baéc Thaønh Phoá…
Thuduc House cuõng laø doanh nghieäp baát ñoäng saûn tieân
phong cuûa caû nöôùc thöïc hieän moâ hình lieân doanh ñaàu
tö vôùi nöôùc ngoaøi thoâng qua hình thöùc goùp voán baèng
quyeàn söû duïng ñaát khi lieân keát vôùi Taäp ñoaøn Daewon
(Haøn Quoác) ñeå xaây döïng trieån khai nhöõng döï aùn ñöôïc
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quy hoaïch ñoàng boä, coù ñaày ñuû tieän ích keøm theo tieâu
chuaån cuûa moät cuoäc soáng hieän ñaïi, phuïc vuï cho nhöõng
ngöôøi coù thu nhaäp cao vaø ngöôøi nöôùc ngoaøi. Ñieån hình
laø döï aùn caên hoä cao caáp Cantavil GÑ1 taïi quaän 2 (TP.
HCM), ñaõ taïo daáu aán rieâng cho thöông hieäu Thuduc
House vaø tieâu thuï hoaøn taát töø naêm 2006. Thuduc House
cuõng ñang tieáp tuïc cuøng ñoái taùc Daewon thöïc hieän döï
aùn Cantavil Premier (Cantavil - GÑ 2), döï aùn Chung cö
cao caáp Centum wealth - Hieäp Phuù, Q.9 (thieát keá kyõ
Sang naêm 2010, chieán löôïc kinh doanh cuûa Thuduc House
trong thôøi kyø môùi nhaèm vaøo muïc tieâu taïo moät böôùc
taêng tröôûng buøng noå aán töôïng, nhanh choùng vöôn
mình môû roäng quy moâ ñaàu tö theo höôùng quoác teá hoùa.
Muoán nhö vaäy ngay baây giôø Thuduc House phaûi thöïc
hieän theâm haøng loaït ñoåi môùi treân caùc lónh vöïc sau:
°• Thay ñoåi moâ hình quaûn trò theo thoâng leä quoác teá vôùi
nhöõng öùng duïng kyõ thuaät hieän ñaïi nhaát. Cuï theå laø
chöông trình ERP. Caùch taân boä maùy laõnh ñaïo töø caáp
cao ñeán caáp trung. Treû hoùa ñoäi nguõ quaûn trò vieân.
°• Naâ n g cao söù c caï n h tranh thoâ n g qua caù c hoaï t
ñoä n g P.R, Marketing, quaû n lyù khaù c h haø n g, quaû n
lyù döï aù n , quaû n lyù chaá t löôï n g saû n phaå m , quaû n
lyù chi phí ngaø y caø n g hieä u quaû hôn vaø höôù n g
maïnh veà vieäc phuïc vuï toát nhaát cho khaùch haøng.
°• Xaây döïng moät doøng saûn phaåm caên hoä thích hôïp vôùi
thò tröôøng beân caïnh caùc doøng ñaõ coù nhö Cantavil,
Centum, La Sapinette.
° Quaûn trò taøi chính, söû duïng ngaân löu linh hoaït, nhaïy
beùn vaø thaän troïng, tuøy theo tình hình thò tröôøng noùi
chung vaø tình hình taøi chính – tín duïng – tieàn teä noùi
rieâng cuûa töøng giai ñoaïn.
°• Caùc ngaønh saûn xuaát, dòch vuï giöõ vöõng toác ñoä phaùt
trieån, giöõ nguoàn thu ngaén haïn ñeàu ñaën vaø taïo ra caùc
nguoàn thu daøi haïn, goùp phaàn laøm chuû doøng tieàn cuûa
caû taäp ñoaøn.
°• Töøng caù nhaân khoâng ngöøng hoïc taäp, hoaøn thieän baûn
Baùo caùo thöôøng nieân 2009

thaân ñeå naâng cao söùc maïnh nhaân löïc, ñaûm baûo hoaøn
thaønh nhieäm vuï ñöôïc giao. Thoâng qua thaùch thöùc ñeå
vöôït leân, trui reøn baûn lónh, cuûng coá nghò löïc, quyeát chí
beàn taâm, trôû thaønh nhöõng truï coät cho gia ñình, coâng
ty vaø xaõ hoäi.
Hi voïng vôùi caùc muïc tieâu mang tính chieán löôïc ñaõ ñöôïc
hoaïch ñònh vaø treân ñaø thaéng lôïi cuûa nhöõng naêm vöøa
qua, Thuduc House seõ tieáp tuïc hoaøn thaønh xuaát saéc keá
hoaïch naêm 2010, ñem laïi lôïi ích cao nhaát cho coå ñoâng,
khaùch haøng vaø xaõ hoäi.
Thay maët Hoäi ñoàng quaûn trò, Ban ñieàu haønh vaø toaøn theå
caùn boä nhaân vieân cuûa Thuduc House, Toâi xin ñöôïc baøy
toû loøng bieát ôn saâu saéc veà söï chæ ñaïo vaø giuùp ñôõ coù
hieäu quaû cuûa caùc quan chöùc vaø ban ngaønh höõu quan,
caùc ñoái taùc trong vaø ngoaøi nöôùc, ñaëc bieät laø xin caùm ôn
söï tin töôûng cuûa khaùch haøng vaø nhaø ñaàu tö cuûa Thuduc
House vaøo tieàm naêng phaùt trieån cuûa Coâng ty trong caùc
naêm qua cuõng nhö caùc naêm saép tôùi.
Traân troïng kính chaøo,

LEÂ CHÍ HIEÁU

Chuû tòch Hoäi ñoàng Quaûn Trò
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LÒCH SÖÛ
HOAÏT ÑOÄNG

1. Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån
2. Caùc lónh vöïc hoaït ñoäng
3. Taàm nhìn, söù meänh
4. Muïc tieâu & chieán löôïc phaùt trieån

Khôûi ñaàu baèng söï kyû luaät vaø chaêm chæ
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QUAÙ TRÌNH HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN

NAÊM 2010 COÂNG TY COÅ PHAÀN PHAÙT TRIEÅN NHAØ
THUÛ ÑÖÙC (THUDUC HOUSE) TROØN 20 NAÊM TUOÅI (02/02/1990 – 02/02/2010). QUA 20 NAÊM HÌNH
THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN, TAÄP THEÅ CAÙN BOÄ NHAÂN
VIEÂN THUDUC HOUSE ÑAÕ KHOÂNG NGÖØNG NOÃ
LÖÏC XAÂY DÖÏNG THÖÔNG HIEÄU THUDUC HOUSE
NGAØY MOÄT VÖÕNG MAÏNH VAØ COÙ UY TÍN TREÂN THÒ
TRÖÔØNG CUØNG VÔÙI NHÖÕNG THAØNH QUAÛ TO LÔÙN
ÑAÕ ÑÖÔÏC XAÕ HOÄI COÂNG NHAÄN.
NHÖÕNG DÖÏ AÙN NHAØ ÔÛ, COÂNG TRÌNH XAÕ HOÄI MAØ
THUDUC HOUSE THÖÏC HIEÄN ÑEÀU THEÅ HIEÄN SÖÏ
TINH TEÁ VAØ COÙ GIAÙ TRÒ ÑÍCH THÖÏC, GOÙP PHAÀN TAÏO
THEÂM HÌNH AÛNH ÑEÏP CHO ÑOÂ THÒ CAÛ NÖÔÙC NOÙI
CHUNG VAØ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH NOÙI RIEÂNG.

QUAÙ TRÌNH THAØNH LAÄP:
°• Thaønh laäp naêm 1990 vôùi teân goïi Coâng ty Quaûn lyù &
Phaùt trieån nhaø Thuû Ñöùc.
°• Naêm 1996 ñoåi teân thaønh Coâng ty Phaùt trieån nhaø vaø
Dòch vuï Khu Coâng Nghieäp Thuû Ñöùc.
°• Ngaøy 24/11/2000 chính thöùc thaønh laäp Coâng ty Coå Phaàn
Phaùt Trieån Nhaø Thuû Ñöùc (Thuduc House) treân cô sôû:
- Quyeát ñònh thaønh laäp soá 7967/QÑ-UB-CNN ngaøy
24/11/2000 cuûa UBND Thaønh phoá Hoà Chí Minh.
- Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh soá 0302346034
do Sôû Keá Hoaïch Ñaàu Tö Thaønh phoá Hoà Chí Minh
caáp laàn ñaàu ngaøy 15/06/2001.

CAÙC LAÀN THAY ÑOÅI GIAÁY ÑAÊNG KYÙ
KINH DOANH:
-• Thay ñoåi Laàn thöù 1
-• Thay ñoåi Laàn thöù 2
-• Thay ñoåi Laàn thöù 3
-• Thay ñoåi Laàn thöù 4
-• Thay ñoåi Laàn thöù 5
-• Thay ñoåi Laàn thöù 6
-• Thay ñoåi Laàn thöù 7
-• Thay ñoåi Laàn thöù 8
-• Thay ñoåi Laàn thöù 9

17/12/2003
20/08/2004
12/07/2005
05/06/2006
21/07/2006
14/01/2008
23/04/2008
22/12/2008
07/01/2010

CAÙC SÖÏ KIEÄN QUAN TROÏNG ÑAÙNH DAÁU BÖÔÙC
TRÖÔÛNG THAØNH CUÛA THUDUC HOUSE:
°• Ngaøy 04/05/2001: Ñaïi Hoäi Coå Ñoâng thaønh laäp Coâng
ty coå phaàn phaùt trieån nhaø Thuû Ñöùc (chuyeån ñoåi töø
Coâng ty Phaùt trieån nhaø vaø Dòch vuï Khu Coâng Nghieäp
Thuû Ñöùc): môû ñaàu thôøi kyø phaùt trieån môùi ñaày töï haøo
cuûa Thuduc House.
°• Ngaøy 14/12/2006: Coå phieáu Thuduc House (maõ
chöùng khoaùn TDH) ñaõ chính thöùc nieâm yeát treân saøn
giao dòch chöùng khoaùn TP.HCM: Khaúng ñònh vò theá,
söùc phaùt trieån vaø tính ñaïi chuùng cuûa Thuduc House vaø
coå phieáu Thuduc House treân thò tröôøng.
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CAÙC LÓNH VÖÏC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THUDUC HOUSE

ÑAÀU TÖ BAÁT ÑOÄNG SAÛN:
Ñaàu tö trong nöôùc: Ñaàu tö vaø kinh doanh baát ñoäng saûn laø moät trong nhöõng muõi nhoïn trong chieán löôïc phaùt
trieån cuûa coâng ty ngay töø khi thaønh laäp. Cho tôùi nay, Thuduc House ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh coâng röïc rôõ
trong lónh vöïc naøy khi thöông hieäu, uy tín vaø vò theá haøng ñaàu cuûa coâng ty ñaõ ñöôïc khaúng ñònh qua hôn 30
döï aùn veà nhaø ôû vaø dòch vuï veà baát ñoäng saûn cao caáp nhö khu ñoâ thò môùi, caên hoä chung cö trung bình cho
ñeán cao caáp, trung taâm thöông maïi, khu resort & khaùch saïn cao caáp mang thöông hieäu Thuduc House.
Ñaàu tö nöôùc ngoaøi: Vôùi kinh nghieäm vaø chuyeân moân cao
cuøng vôùi chieán löôïc nhaïy beùn ñaõ ñöa thöông hieäu Thuduc
House khoâng nhöõng noåi baät trong nöôùc maø coøn ôû nöôùc
ngoaøi cuøng vôùi uy tín ñöôïc theå hieän qua hình aûnh laø ñôn vò
baát ñoäng saûn tieân phong trong ñaàu tö nöôùc ngoaøi trong
lónh vöïc baát ñoäng saûn qua caùc döï aùn sau: Chung cö
cao caáp Cantavil (GÑ1) vaø khu phöùc hôïp Cantavil
Premier (GÑ2), Quaän 2, TP.HCM lieân doanh vôùi
taäp ñoaøn Daewon – Haøn Quoác, döï aùn Centum
Wealth (Thuduc House lieân doanh vôùi Daewon)
Quaän 9, TP.HCM, tieáp ñeán laø döï aùn Cantavil
Phong Phuù, Haø Noäi. Ñaëc bieät, Thuduc House
coøn laø Coâng ty ñaàu tieân xin giaáy pheùp kinh doanh
baá t ñoä n g saû n taï i Hoa Kyø . Hieä n nay, Coâ n g ty
Thuduc House Property Ventures LLC coù truï sôû taïi
mieàn Nam bang California, do Thuduc House lieân
doanh vôùi ñoái taùc Myõ hieän ñang hoaït ñoäng oån ñònh.
Ñaàu tö haï taàng kyõ thuaät: Ñaàu tö voán vaøo lónh vöïc haï taàng
kyõ thuaät nhö khu coâng nghieäp, nhaø maùy nöôùc, ñaàu tö haï taàng
kyõ thuaät ñoâ thò. Cuï theå: Goùp voán thaønh laäp Coâng ty BOO nöôùc
Thuû Ñöùc, goùp voán vaø tham gia quaûn trò Coâng ty CII...
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ÑAÀU TÖ TAØI CHÍNH:
Ñaàu tö taøi chính vôùi muïc tieâu taïo caân baèng cho chu kyø kinh doanh, laø nguoàn hoã trôï coâng ty veà voán vaø quyõ ñaát, taêng
cöôøng hieäu quaû cuûa ñoàng tieàn nhaøn roãi, ña daïng hoùa danh muïc taøi saûn ñeå haïn cheá ruûi ro.
Caùc hoaït ñoäng ñaàu tö taøi chính chuû yeáu cuûa Thuduc House laø:
° Goùp voán (thaønh laäp) doanh nghieäp laàn ñaàu nhö: Goùp voán thaønh laäp Coâng ty CP BOO Nöôùc Thuû Ñöùc, Coâng ty CP Chöùng
khoaùn TP.HCM, Coâng ty CP Ñaàu Tö Phaùt Trieån Phong Phuù, Coâng ty Coå phaàn Chöùng khoaùn
Sen Vaøng…
° Goùp voán (mua coå phaàn) vôùi tö caùch coå ñoâng chieán löôïc nhö: Mua coå phaàn cuûa
Ngaân haøng TMCP Phöông Ñoâng, Quyõ ñaàu tö caân baèng PRUBF1, Toång Coâng
Ty Coå Phaàn Phong Phuù, Coâng ty Coå Phaàn Ñaàu Tö Phöôùc Long…vôùi giaù haàu
heát baèng meänh giaù.
° Ñaàu tö taøi chính döôùi hình thöùc hôïp ñoàng
hôïp taùc kinh doanh caùc döï aùn BÑS nhö: Döï
aùn Ñoâ Thò môùi Ñoàng Mai – Haø Noäi, Döï aùn
Khu Daân Cö Trung Taâm Thò Traán Beán Löùc
GÑ 2 (Long An), Döï aùn Khu TÑC Phuïc Vuï
Khu Ñoâ Thò Taây Baéc Thaønh Phoá (Tam Taân
- Cuû Chi).
° Ñaàu tö vaøo caùc giaáy tôø coù giaù trò nhö
traùi phieáu, tieàn göûi ngaân haøng coù kyø haïn.

ÑAÀU TÖ SAÛN XUAÁT - THÖÔNG
MAÏI - DÒCH VUÏ:
Thuduc House ñaõ ñaàu tö vaøo
nhieàu döï aùn SX-TM-DV thaønh
coâng nhö chôï ñaàu moái NSTP
Thuû Ñöùc (Chôï A, B, C), nhaø maùy
saûn xuaát nöôùc ñaù tinh khieát Ñoâng An
Bình, thaønh laäp nhieàu Coâng ty thaønh
vieân hoaït ñoäng trong lónh vöïc thöông
maïi, dòch vuï taïo ra nhieàu saûn phaåm dòch
vuï ña daïng. Naêm 2009 Thuduc House cuõng
ñaõ lieân keát vôùi moät soá Coâng ty trong nöôùc ñaàu tö hoaøn chænh khaùch saïn La
Sapinette DaLat vaø trung taâm thöông maïi Lang Biang Plaza.
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ÑÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN

TAÀM NHÌN

SÖÙ MEÄNH

°• Luoân trong nhoùm caùc coâng ty kinh doanh ñòa
oác vaø ñaàu tö phaùt trieån haøng ñaàu Vieät Nam.

°• Cung caáp saûn phaåm vaø dòch vuï veà baát ñoäng
saûn nhaèm thoaû maõn nhu caàu khaùch haøng vôùi
khaåu hieäu “Cuøng baïn naâng cao chaát löôïng
cuoäc soáng”.

° Trôû thaønh taäp ñoaøn kinh teá vöõng maïnh.
°• Taïo böôùc phaùt trieån ñoät phaù vôùi toác ñoä cao
trong giai ñoaïn 10 naêm tôùi.

°• Taïo ra cô hoäi ngheà nghieäp cho ngöôøi lao
ñoäng vôùi thu nhaäp oån ñònh, moâi tröôøng laøm
vieäc thaân thieän, coù ñieàu kieän hoïc hoûi, tích luõy
kinh nghieäm vaø kieán thöùc ñeå phaùt trieån ngheà
nghieäp. Ñoàng thôøi, xaây döïng moâi tröôøng laøm
vieäc coù tính ñoàng ñoäi cao, nhieàu cô hoäi coáng
hieán, thaêng tieán vaø cuøng phaùt trieån doanh
nghieäp. Qua ñoù giuùp ngöôøi lao ñoäng naâng
cao chaát löôïng cuoäc soáng, tö caùch, ñaïo ñöùc
vaø töï reøn luyeän mình ngaøy caøng hoaøn thieän
hôn.
°• Gia taêng giaù trò coå ñoâng thoâng qua vieäc
quaûn trò doanh nghieäp minh baïch vaø hieäu
quaû, ñaûm baûo vieäc baûo toaøn voán vaø gia taêng
lôïi nhuaän cuûa coâng ty.
°• Taïo ra giaù trò cho coäng ñoàng thoâng qua vieäc
phaùt trieån doanh nghieäp cuõng nhö caùc saûn
phaåm, dòch vuï BÑS phuø hôïp lôïi ích coäng
ñoàng, gaén keát, san seû nhöõng thaønh quaû cuûa
doanh nghieäp vôùi coäng ñoàng.
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MUÏC TIEÂU

CHIEÁN LÖÔÏC PHAÙT TRIEÅN

°• Thoâng qua quaù trình kinh doanh hieäu quaû
vaø phaùt trieån beàn vöõng ñeå thoûa maõn lôïi ích
cho coå ñoâng, ñoùng goùp nhieàu coâng trình coù
giaù trò cho xaõ hoäi vaø naâng cao cuoäc soáng vaät
chaát vaø tinh thaàn cho coâng nhaân vieân.

°• Thöôøng xuyeân caûi tieán vaø boå sung nguoàn
löïc veà quaûn trò, nguoàn nhaân löïc, quyõ ñaát vaø
tieàm löïc taøi chính ñeå duy trì vaø naâng cao vò
theá caïnh tranh.

°• Duy trì möùc taêng tröôûng doanh thu vaø lôïi nhuaän
ôû möùc toái thieåu 20%/naêm trong 5 naêm tôùi.

°• Ña daïng hoùa trong vieäc phaùt trieån caùc saûn
phaåm vaø dòch vuï veà baát ñoäng saûn sao cho
phuø hôïp vôùi nhu caàu cuûa khaùch haøng vaø
chu kyø cuûa thò tröôøng baát ñoäng saûn.
°• Taäp trung phaùt trieån caùc döï aùn daønh cho
ngöôøi coù thu nhaäp trung bình vaø khaù.
°• Lieân keát, lieân doanh vôùi caùc ñoái taùc trong vaø
ngoaøi nöôùc phaùt trieån caùc döï aùn phöùc hôïp
daønh cho ngöôøi coù thu nhaäp cao, caùc döï
aùn khaùch saïn, khoâng gian thöông maïi cho
thueâ, caùc döï aùn khu coâng nghieäp moät caùch
coù choïn loïc.
°• Ñaàu tö ra nöôùc ngoaøi taïi nhöõng thò tröôøng
tieàm naêng coù nhieàu cô hoäi ñaàu tö.
°• Quoác teá hoaù veà voán, ñoái taùc vaø ñòa baøn ñaàu tö.
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BAÙO CAÙO
CUÛA
HOÄI ÑOÀNG
QUAÛN TRÒ
1. Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh &
ñaùnh giaù tình hình thöïc hieän keá hoaïch naêm 2009
2. Keát quaû saûn xuaát kinh doanh sau 09 naêm
coå phaàn hoùa

Tìm loái ñi rieâng ñeå khai phaù
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BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH VAØ ÑAÙNH
GIAÙ TÌNH HÌNH THÖÏC HIEÄN KEÁ HOAÏCH NAÊM 2009

Tình hình taøi chính hôïp nhaát cuûa coâng ty thôøi ñieåm 31/12/2009
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu

31/12/2009

01/01/2009

TÀI SẢN
A. Tài sản ngắn hạn:

Tăng/giảm so với đầu năm
Giá trị

Tỷ lệ %

890.439

703.519

186.919

126,57

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

97.930

103.748

(5.818)

94,39

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

5.626

80.807

(75.181)

6,96

III. Các khoản phải thu

309.235

123.011

186.224

251,39

IV. Hàng tồn kho

470.130

395.311

74.818

118,93

7.517

641

6.875

1172,41

943.004

729.460

213.544

129,27

200.600

76.628

123.971

270,78

10.067

10.749

(682)

93,65

690.931

624.495

66.436

110,64

V. Tài sản dài hạn khác

34.427

10.127

24.300

399,95

VI. Lợi thế thương mại

6.978

7.458

(480)

93,56

1.833.444

1.432.980

400.463

127,95

V. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản dài hạn:
I. Các khoản phải thu dài hạn
II. Tài sản cố định
III. Bất động sản đầu tư
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

TỔNG CỘNG TÀI SẢN:
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ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu

31/12/2009

01/01/2009

NGUỒN VỐN

Tăng/giảm so với đầu năm
Giá trị

Tỷ lệ %

A. Nợ phải trả:

535.327

411.688

123.639

130,03

I. Nợ ngắn hạn

285.269

200.874

84.395

142,01

II. Nợ dài hạn

250.058

210.813

39.244

118,62

1.247.654

1.001.009

246.645

124,64

1.230.386

986.949

243.436

124,67

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

378.750

252.500

126.250

150,00

2. Thặng dư vốn cổ phần

433.949

509.135

(75.186)

85,23

(68.488)

68.488

B. Nguồn vốn chủ sở hữu:
I. Vốn chủ sở hữu

3. Cổ phiếu quỹ (*)
4. Chênh lệch tỉ giá hối đoái
5. Quỹ đầu tư phát triển

(1.283)

(1.283)

218.462

112.781

105.681

193,71

32.501

27.539

4.961

118,02

2.3

369

(367)

0,62

168.003

153.112

14.891

109,73

II. Nguồn kinh phí, quỹ khác:

17.268

14.059

3.208

122,82

1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi

17.268

14.059

3.208

122,82

C. Lợi ích của cổ đông thiểu số

50.462

20.283

30.179

248,79

1.833.444

1.432.980

400.463

127,95

6. Quỹ dự phòng tài chính
7. Quỹ khác thuộc vốn chủ SH
8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
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Toång taøi saûn: Ñeán thôøi ñieåm 31/12/2009 toång taøi saûn
cuûa Coâng ty ñaït 1.833,4 tyû ñoàng, taêng 27,95% so vôùi
ñaàu naêm. Trong ñoù:
°• Taøi saûn ngaén haïn laø 890,4 tyû ñoàng, chieám 48,57%
trong toång taøi saûn cuûa Coâng ty, taêng 26,57% so vôùi
ñaàu naêm. Trong ñoù soá dö tieàn, tieàn göûi khoâng kyø haïn,
tieàn göûi coù kyø haïn ngaén haïn taïi ngaân haøng taïi thôøi
ñieåm 31/12/2009 laø 103,6 tyû ñoàng.
° Taøi saûn ngaén haïn taêng 26,57% so vôùi ñaàu naêm laø do
taêng/giaûm caùc khoaûn sau:
-• Tieàn giaûm 26,5 tyû ñoàng, töông ñöông -31,8%.
• Caùc khoaûn töông ñöông tieàn taêng 20,7 tyû ñoàng, töông
ñöông 100,8%.
-• Ñaàu tö ngaén haïn giaûm 75,06 tyû ñoàng, töông ñöông
-92,9%.
-• Caùc khoaûn phaûi thu taêng 186,2 tyû ñoàng, töông ñöông
151,3%.
-• Haøng toàn kho taêng 74,81 tyû ñoàng, töông ñöông
18,93%.
-• Taøi saûn ngaén haïn khaùc taêng 6,8 tyû ñoàng, töông ñöông
1072%.
°• Taøi saûn daøi haïn laø 943 tyû ñoàng, chieám 51,44% trong
toång taøi saûn cuûa Coâng ty, vaø taêng 29,27% so vôùi ñaàu
naêm, chuû yeáu do taêng-giaûm caùc khoaûn sau:
-• Taøi saûn coá ñònh vaø chi phí XDCB dôû dang taêng 123,9
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tyû ñoàng, töông ñöông 161,7%.
-• Baát ñoäng saûn ñaàu tö giaûm 682,6 trieäu ñoàng, töông
ñöông -6,35%.
-• Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn taêng 66,4 tyû ñoàng,
töông ñöông 10,64%. Trong ñoù:
* Ñaàu tö vaøo Coâng ty con: 100 trieäu ñoàng.
* Ñaàu tö vaøo Coâng ty lieân doanh-lieân keát: 307,688 tyû
ñoàng.
* Ñaàu tö daøi haïn khaùc: 406,3 tyû ñoàng. Trong ñoù: ñaàu
tö chöùng khoaùn daøi haïn: 186,8 tyû ñoàng, goùp voán hôïp
taùc kinh doanh: 219,5 tyû ñoàng.
* Khoaûn döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö taøi chính daøi haïn:
- 23,2 tyû ñoàng.
° Taøi saûn daøi haïn khaùc taêng 24,2 tyû ñoàng, töông ñöông
239,93%.
•
Nguoàn voán: So vôùi ñaàu naêm thì nôï phaûi traû laø 535,32
tyû ñoàng, taêng 30% so vôùi ñaàu naêm. Trong ñoù taêng chuû
yeáu laø ôû khoaûn muïc vay vaø nôï ngaén haïn (taêng 51,2
tyû ñoàng), phaûi traû cho ngöôøi baùn (taêng 16,5 tyû ñoàng),
thueá vaø caùc khoaûn phaûi traû cho Nhaø nöôùc (taêng 31,6 tyû
ñoàng), chi phí phaûi traû (taêng 50,7 tyû ñoàng).
°• Vay nôï ngaén haïn vaø daøi haïn ngaân haøng cuûa Thuduc
House ñeán 31/12/2009 laø 155,2 tyû ñoàng (vôùi laõi suaát
vay bình quaân khoaûng 0,764% /thaùng), taêng 74,7 tyû
ñoàng töông ñöông 92,7% so vôùi ñaàu naêm.
°• Voán chuû sôû höõu laø 1.230,3 tyû ñoàng, taêng 243,4 tyû
ñoàng, töông ñöông 24,67% so vôùi ñaàu naêm.
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Keát quaû kinh doanh hôïp nhaát cuûa coâng ty thôøi ñieåm 31/12/2009
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu

Kế hoạch năm 2009 Thực hiện năm 2009

Tỷ lệ TH/KH Tỷ lệ TH/2008

Tổng doanh thu

550.000

618.091

112,38%

94,75%

Lợi nhuận trước thuế

225.000

357.071

158,70%

126,54%

Lợi nhuận sau thuế

185.000

299.012

161,63%

141,02%

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ
(sau khi đã loại trừ LN phải chia của CĐ nội
bộ, LN phải chia cho các bên góp vốn LD-LK)

172.000

229.953

133,69%

121,29%

°• Toång quan keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh hôïp nhaát naêm 2009 so vôùi keá hoaïch do Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng giao:
°• Veà giaù trò SXKD ñaït 618,4 tyû ñoàng, ñaït 136,3% keá hoaïch naêm vaø 107,9% so vôùi cuøng kyø naêm 2008.
°• Veà toång doanh thu Coâng ty ñaõ hoaøn thaønh 112,3% keá hoaïch naêm, ñaït 94,75% so vôùi thöïc hieän cuøng kyø naêm 2008
°• Veà lôïi nhuaän tröôùc thueá Coâng ty ñaït 158,7% keá hoaïch naêm, taêng 26,5% so vôùi cuøng kyø 2008.
°• Veà lôïi nhuaän sau thueá Coâng ty ñaït 161,23% keá hoaïch naêm, taêng 41,02% so vôùi cuøng kyø 2008.
°• Veà lôïi nhuaän sau thueá cuûa coå ñoâng Coâng ty meï (sau khi ñaõ loaïi tröø laõi phaûi chia cho coå ñoâng thieåu soá, caùc beân
goùp voán LD-LK) Coâng ty ñaït 133,69% keá hoaïch naêm vaø taêng 21,29% so vôùi cuøng kyø naêm 2008.
°• Laõi cô baûn treân moãi coå phieáu (EPS) ñaït 6.308 ñoàng.
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KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH NAÊM 2009
CUÛA COÂNG TY MEÏ

Keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh naêm 2009 cuûa coâng ty meï
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu

Kế hoạch năm 2009 Thực hiện năm 2009 Tỷ lệ TH/KH

Tỷ lệ TH/2008

Tổng doanh thu

472.836

537.773

113,73%

114,83%

Lợi nhuận trước thuế

216.048

336.758

155,87%

143,06%

Lợi nhuận sau thuế

178.220

283.023

158,81%

150,44%

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công
ty mẹ (sau khi đã loại trừ lãi phải chia
cho các bên góp vốn LD-LK

172.000

218.595

127,09%

121,89%

TOÅNG QUAN TÌNH HÌNH THÖÏC HIEÄN KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH:
°• Giaù trò SXKD ñaït 612,95 tyû ñoàng, ñaït 136,7% keá hoaïch naêm vaø taêng 18,1% so vôùi cuøng kyø naêm 2008.
°• Doanh thu ñaït 537,7 tyû ñoàng, ñaït 113,7% keá hoaïch naêm vaø taêng 14,83% so vôùi cuøng kyø naêm 2008.
Trong ñoù doanh thu töø hoaït ñoäng SXKD chính laø 399,9 tyû ñoàng, chieám 74,3% toång doanh thu.
°• Lôïi nhuaän tröôùc thueá ñaït 336,7 tyû ñoàng, ñaït 155,8% keá hoaïch naêm vaø taêng 43,0% so vôùi cuøng kyø naêm 2008.
°• Lôïi nhuaän sau thueá ñaït 283,0 tyû ñoàng, ñaït 158,8% keá hoaïch naêm vaø taêng 50,4% so vôùi cuøng kyø naêm 2008.
°• Veà lôïi nhuaän sau thueá cuûa coå ñoâng Coâng ty meï (sau khi ñaõ loaïi tröø laõi phaûi chia cho caùc beân goùp voán LD-LK naêm
2009) laø 218,59 tyû ñoàng, ñaït 127,09% keá hoaïch naêm vaø taêng 21,89% so vôùi cuøng kyø naêm 2008.
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KEÁT QUAÛ SAÛN XUAÁT KINH DOANH SAU 09 NAÊM COÅ PHAÀN HOÙA:
Trong naêm 2009 tình hình kinh teá vaãn coøn heát söùc khoù khaên, ñaëc bieät tình hình thò tröôøng baát ñoäng saûn trong naêm
qua coù nhieàu baát oån. Haàu heát caùc lónh vöïc kinh doanh trì treä, aûnh höôûng naëng neà, caùc doanh nghieäp phaûi ñieàu chænh
keá hoaïch doanh thu, lôïi nhuaän cuûa naêm 2009 phuø hôïp vôùi tình hình, khaû naêng thöïc hieän.
Tuy nhieân, vôùi nhöõng noå löïc lôùn cuûa Thuduc House Group, chæ tieâu keá hoaïch cuûa Coâng ty trong naêm 2009 ñaõ hoaøn
thaønh vöôït keá hoaïch. Ñaëc bieät, baát chaáp tình hình baát ñoäng saûn bò ngöng treä, Coâng ty lieân tuïc khôûi coâng xaây döïng
nhieàu döï aùn môùi nhö Chôï C (chôï Ñaàu Moái Noâng Saûn Thuû Ñöùc), chung cö TDH - Phöôùc Bình (Q.9), khu phöùc hôïp
Cantavil Premier (Q.2), khaùnh thaønh trung taâm thöông maïi khaùch saïn La Sapinette va Lang Biang Plaza Ñaø Laït trong
cuoái thaùng 12/2009... ñoàng thôøi nhieàu döï aùn khaùc cuõng ñang ñöôïc khaån tröông ñaàu tö nhö Khu phöùc hôïp Cantavil
taïi Haø Noäi, döï aùn Centum Wealth (Q.9), chung cö TDH - Phöôùc Long (Q.9), La Sapinette Laêng Coâ (Hueá), Khu Taùi
Ñònh Cö Phuïc Vuï Khu Ñoâ Thò Taây Baéc Thaønh Phoá (Tam Taân, Cuû Chi), Khu Daân Cö Trung Taâm Thò Traán Beán Löùc
GÑ2 (Long An) vaø nhieàu döï aùn khaùc nhaèm taïo nguoàn doanh thu cho naêm 2010 vaø caùc naêm sau.
Ñaëc bieät toång keát sau 09 naêm coå phaàn hoùa vôùi gaàn 02
nhieäm kyø quaûn trò (nhieäm kyø 1 töø 2001-2006; nhieäm kyø
2 ñaõ ñi ñöôïc 04 naêm ñaàu (2006-2009). Thuduc House
ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh quaû raát aán töôïng:
°• Toång taøi saûn cuûa Coâng ty trong naêm 2001 töø 61,8 tyû
ñoàng ñaõ taêng leân 1.833,4 tyû ñoàng, taêng gaàn 30 laàn so
vôùi thôøi ñieåm coå phaàn hoùa.
°• Doanh thu cuûa Coâng ty trong naêm 2001 ñaït ñöôïc töø
20,5 tyû ñoàng ñaõ taêng leân 618,0 tyû ñoàng, taêng gaàn 30
laàn so vôùi thôøi ñieåm coå phaàn hoùa.
°• Lôïi nhuaän sau thueá cuûa Coâng ty trong naêm 2001 ñaït
ñöôïc töø 4,46 tyû ñoàng ñaõ taêng leân 294,3 tyû ñoàng, taêng
66 laàn so vôùi thôøi ñieåm coå phaàn hoùa.

TOÅNG TAØI SAÛN
ĐVT: triệu đồng
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BAÙO CAÙO
CUÛA

BAN
GIAÙM ÑOÁC
1. Tình hình taøi chính
2. Baùo caùo tình hình trieån khai hoaït ñoäng ñaàu tö
3. Nhöõng tieán boä Thuduc House ñaõ ñaït ñöôïc
4. Keá hoaïch hoaït ñoäng kinh doanh naêm 2010
4.1- Döï baùo tình hình kinh teá xaõ hoäi naêm 2010
4.2- Muïc tieâu chieán löôïc naêm 2010
4.3- Keá hoaïch kinh doanh naêm 2010
4.4- Ñònh höôùng, caùc giaûi phaùp chuû yeáu ñeå
thöïc hieän keá hoaïch kinh doanh vaø taøi chính

Hoaøn thaønh muïc tieâu lôùn töø nhöõng vieäc nhoû
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TÌNH HÌNH TAØI CHÍNH

Caùc chæ tieâu taøi chính chuû yeáu
Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Năm 2008

Năm 2009

Khả năng thanh toán
Thanh toán ngắn hạn

lần

3,50

3,12

Thanh toán nhanh

lần

1,53

1,47

Nợ vay (1)/Tổng tài sản

%

5,62

8,47

Nợ vay/Vốn chủ sở hữu (2)

%

8,16

12,62

Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu (3)

%

47,07

74,18

Lợi nhuận sau thuế (4)/Doanh thu

%

31,62

47,77

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

%

19,21

18,69

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

%

13,23

12,54

EPS (Thu nhập trên cổ phiếu) (5)

đồng/CP

5.660

6.308

Giá trị sổ sách

đồng/CP

39.087

32.485

Cơ cấu vốn

Khả năng sinh lời

Chỉ tiêu về cổ phiếu

P/B

lần

0,73

2,06

P/E

lần

5

12

Cổ tức (6)

%

30

15

(1) Nôï vay ngaân haøng, toå chöùc ngaén haïn vaø daøi haïn.
(2) Voán chuû sôû höõu khoâng bao goàm quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi.
(3) Doanh thu thuaàn
(4) Lôïi nhuaän sau thueá ñaõ loaïi tröø laõi phaûi chia cho caùc beân goùp voán hôïp taùc kinh doanh.
(5) EPS naêm 2008 ñöôïc ñieàu chænh hoài toá theo tyû leä chia thöôûng coå phieáu naêm 2009
(6) Taïm öùng coå töùc ñôït 1 naêm 2009
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Thay ñoåi voán coå ñoâng vaø tình hình veà coå phieáu Thuduc House:
Trong naêm 2009, thò tröôøng chöùng khoaùn coù nhieàu bieán
ñoäng, giaù coå phieáu TDH taêng giaûm theo chæ soá VNIndex. Keát thuùc phieân giao dòch ngaøy 31/12/2009, VNIndex ôû möùc 494,77 ñieåm (taêng 58% so vôùi ñaàu naêm
2009). Coå phieáu TDH keát thuùc phieân giao dòch cuoái naêm
ôû möùc 67.000 ñoàng, töông öùng vôùi möùc giaù tröôùc khi
chia coå phieáu thöôûng laø 100.500 ñoàng/coå phaàn, taêng
234% so vôùi möùc giaù ñaàu naêm 2009 (30.000 ñoàng/coå
phaàn). Do ñoù coù theå noùi giaù coå phieáu TDH trong naêm
2009 ñaõ coù söï taêng tröôûng ñaùng keå, mang laïi söï gia
taêng lôïi nhuaän cho coå ñoâng.

Toång khoái löôïng coå phieáu giao dòch trong naêm 2009 ñaït
53.810.219 coå phieáu. Trong ñoù, nöôùc ngoaøi mua vaøo
7.180.367 coå phieáu vaø baùn ra 6.139.357 coå phieáu.
Tyû leä sôû höõu cuûa nöôùc ngoaøi taïi thôøi ñieåm 31/12/2009
laø 40,1%.
Trong naêm 2009, Thuduc House ñaõ thöïc hieän vieäc
chia thöôûng coå phieáu cho coå ñoâng hieän höõu theo tyû
leä 2:1, choát quyeàn höôûng coå phieáu thöôûng vaøo ngaøy
15/12/2009 ñeå taêng voán ñieàu leä töø 252,50 tyû ñoàng leân
thaønh 378,75 tyû ñoàng.

Giá (ngàn đồng)
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CAÙC DÖÕ LIEÄU THOÁNG KEÂ VEÀ COÅ PHIEÁU THUDUC HOUSE NAÊM 2009
Cao nhất trong năm (VND)

120.000 đồng/CP

Thấp nhất trong năm (VND)

28.000 đồng/CP

Tỷ lệ sở hữu Nước ngoài (31/12/2009)
Tỷ lệ sở hữu nhà nước (31/12/2009)
Tổng khối lượng giao dịch năm 2009

40,1%
8,887%
53.810.219 CP

Khối lượng giao dịch bình quân/phiên

214.383 CP

Khối lượng cổ phiếu niêm yết hiện tại

37.875.000 CP

Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành

37.874.612 CP

Giá trị vốn hóa thị trường (31/12/2009)
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Toång soá coå phieáu Thuduc
House vaø tình hình giao dòch
coå phieáu quyõ
Ñeán thôøi ñieåm 01/01/2009: soá löôïng coå phieáu quyõ maø
Coâng ty sôû höõu laø 1.315.751 coå phieáu (ñaõ bao goàm
138.385 coå phieáu TDH do Coâng ty Phong Ñöùc sôû höõu
vaø 226 coå phieáu leû ñöôïc Coâng ty mua laïi trong ñôït
phaùt haønh taêng voán ñieàu leä töø 230 tyû ñoàng leân 252,5
tyû ñoàng).

Töø 21/01/2009 ñeán 22/01/2009: mua theâm 72.860 coå
phieáu vôùi giaù mua bình quaân laø 31.753 ñoàng/coå phieáu;
naâng soá löôïng coå phieáu quyõ leân 1.388.611 coå phieáu.
Töø 28/08/2009 ñeán 02/10/2009: baùn 1.250.226 coå phieáu quyõ.
Thuduc House ñaõ thu veà khoaûn thaëng dö khoaûng 52,2
tyû ñoàng vôùi giaù baùn bình quaân gaàn 90.000 ñoàng/coå
phieáu.

Ñeán thôøi ñieåm 31/12/2009: toång khoái löôïng coå phieáu
Thuduc House laø 37.875.000 coå phieáu, meänh giaù moãi
coå phieáu laø 10.000 ñoàng. Trong ñoù goàm coù 388 coå
phieáu quyõ (laø soá coå phieáu leû maø Thuduc House ñaõ mua
laïi cuûa coå ñoâng vôùi giaù baèng meänh giaù).

Tình hình chi traû coå töùc:
Ngaøy 15/09/2009 Coâng ty ñaõ tieán haønh chia coå töùc Ñôït
1 naêm 2009 baèng tieàn maët, tyû leä 15% voán ñieàu leä cho
coå ñoâng vôùi toång ngaân saùch chi traû laø 35,99 tyû ñoàng.
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BAÙO CAÙO TÌNH HÌNH TRIEÅN KHAI HOAÏT ÑOÄNG ÑAÀU TÖ
Lónh vöïc ñaàu tö ñòa oác
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Baùo caùo tieán ñoä thöïc hieän caùc döï aùn cuûa Thuduc House
(tính ñeán 31/12/2009)
STT

DỰ ÁN

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ

DIỆN TÍCH ĐẤT (M2)

I

DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN:

1

Chung cư TDH - Trường Thọ (TDH:100%) (Q. Thu Duc – TP.HCM)

400 tỷ đồng

6.994

2

Dự án Cantavil Premier (TDH: 40%) (Q. 2 – TP.HCM)

60 triệu USD

11.170

3

Dự án La Sapinette - Đà Lạt (TDH:65%)

150 tỷ đồng

7.902

4

Chợ B (TDH: 100%) (Cho Dau Moi NSTP Thu Duc)

45 tỷ đồng

12.078

5

Chợ C (TDH: 100%) (Cho Dau Moi NSTP Thu Duc)

20 tỷ đồng

6.278

6

Chung cư TDH - Phước Bình (TDH:100%) (Q. 9 – TP.HCM)

101,3 tỷ đồng

2.314

II

DỰ ÁN SẮP TRIỂN KHAI:

1

Chung cư TDH - Phước Long
(TDH: 100%) (Q. 9 – TP.HCM)

146 tỷ đồng

3.573

2

Chung cư cao cấp Centum Wealth (TDH: 51%) (Q. 9 – TP.HCM)

60 triệu USD

11.582

3

Chung cư TDH - Bình Chiểu (TDH: 51%) (Q. Thủ Đức – TP.HCM)

422 tỷ đồng

10.502

4

Dự án Phố Minh Khai – Hà Nội (TDH: 14%)

94,3 triệu USD

28.726

5

Khu Đô Thị Mới Đồng Mai – Hà Nội (TDH: 10%)

1.265 tỷ đồng

2.250.000

6

Khu nhà ở & TTTM P. Phước Long B (TDH: 50%) (Q. 9 – TP.HCM)

1.000 tỷ đồng

37.140

7

Cao ốc phức hợp văn phòng, TM-DV, khách sạn & căn hộ cho
thuê Lăng Cô Huế (TDH: 100%)

150 triệu USD

137.840

8

Dự án Khu Dân Cư Trung Tâm Thị Trấn Bến Lức GĐ 2 (Long An)
(TDH: 49%)

234,4 tỷ đồng

267.000

9

Dự án Khu TĐC Phục Vụ Khu Đô Thị Tây Bắc Thành Phố
(Tam Tân - Củ Chi) (TDH: 40%)

1.012 tỷ đồng

200.000

10

Dự án Khu Chung Cư Phúc Thịnh Đức (TDH: 70%) (Q. 9 –
TP.HCM)

105 tỷ đồng(1)

14.680

11

Dự án khu Resort La Sapinette - Huế

159 tỷ đồng

50.000
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DIỆN TÍCH KHẢ DỤNG (M2)

SỐ Ô VỰA/ CĂN HỘ

TIẾN ĐỘ

25,645

262 căn hộ

* Đang hoàn thiện công trình.
* Quý 2/2010 sẽ bàn giao căn hộ cho khách hàng

* Căn hộ: 26.140 m2
* VP cho thuê & TTTM: 23.723

184 căn hộ và 15
penthouse

* Đã động thổ tháng 09/2009.
* Đã hoàn thành phần thiết kế công trình và chuẩn bị xin Giấy
phép xây dựng

* TTTM: 1.955m2
* Khách sạn: 91 phòng

* Đã xây dựng hoàn chỉnh và tổ chức khánh thành, đưa vào sử
dụng vào ngày 28/12/2009

5.340

258 ô vựa

* Đã hoàn tất và ký hợp đồng cho thuê khoảng 85% ô vựa

1.900

70 ô vựa

* Công trình đang thi công, dự kiến sẽ được khánh thành và
đưa vào sử dụng trong quý 1/2010

7.297

* Đã khởi công xây dựng tháng 08/2009
86 căn hộ * Đang thi công ép cọc. Dự kiến phần móng và phần thân của
công trình sẽ được khoi công trong tháng 05/2010

12.173

118 căn hộ

* Đang ép thử tải cọc

44.319

343 căn hộ

* Đang thực hiện thiết kế công trình

na

* Đang thực hiện thiết kế công trình

VP và TTTM: 28.875m2
Căn hộ: 76.668m2
Nhà vườn: 3.600m2

* Đã được duyệt chỉ tiêu quy hoạch
* Đang lập thủ tục giao đất

na
na
na

* Đang thực hiện các thủ tục để chuyển mục đích sử dụng đất
từ khu công nghiệp thành khu đô thị
* Đã thực hiện quy hoạch 1/500, thực hiện thẩm định giá khu
đất.
* Đã có quyết định thu hồi đất.
* Đang kiểm tra hiện trạng và áp giá đền bù cho các hộ dân

125.803

* Đã đền bù và san lấp mặt bằng khoảng 80%.
* Đang thiết kế công trình

na

* Đang thực hiện thủ tục đầu tư

na

* Đã ký HĐ hợp tác đầu tư
* Đang lập thủ tục đầu tư

na

* Đã được cấp giấy phép đầu tư.
* Đang lập phương án giá đền bù

(1) Tieàn ñeàn buø ñaùt nhaø xöôûng, chöa tính tieàn SDÑ noäp cho nhaø nöôùc vaø chi phí xaây döng
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Lónh vöïc dòch vuï
Tình hình hoaït ñoäng cuûa caùc ñôn vò tröïc thuoäc nhö CLB
Theå Duïc Theå Thao Thuû Ñöùc, Traïm Xaêng Daàu Taêng Nhôn
Phuù (Q.9) oån ñònh vaø coù laõi.
Thuduc House luoân quan taâm chuù yù cuûng coá chaát löôïng
hoaït ñoäng quaûn trò ñoái vôùi caùc Coâng ty thaønh vieân. Ñeán
nay caùc Coâng ty thaønh vieân coù voán goùp Thuduc House
töø 51% ñeàu hoaït ñoäng oån ñònh, coù toå chöùc quaûn lyù
ñieàu haønh toát vaø ñaït möùc taêng tröôûng cao so vôùi yeâu
caàu keá hoaïch ñöôïc giao. Ñieån hình caùc Coâng ty TNHH

Quaûn Lyù & Kinh doanh Chôï Noâng Saûn Thuû Ñöùc, Coâng
ty TNHH Xaây Döïng Phong Ñöùc, Coâng ty TNHH Nöôùc
Ñaù Tinh Khieát Ñoâng An Bình ñeàu ñaït chæ tieâu keá hoaïch
kinh doanh cao vaø hoã trôï tích cöïc cho chieán löôïc ñaàu
tö chung cuûa Coâng ty, caùc ñôn vò thaønh laäp chöa laâu
nhö Coâng ty CP Thoâng Ñöùc, Coâng ty coå phaàn Saûn Xuaát
Thöông Maïi Gia Ñöùc, Coâng ty TNHH TM-DV Song Ñöùc
ñeàu hoaït ñoäng oån ñònh, coù kyø voïng mang laïi lôïi nhuaän
ñaùng keå trong naêm 2010.

Lónh vöïc taøi chính:

Vôùi chieán löôïc quaûn trò taøi chính vöõng vaøng, Thuduc House laø moät trong nhöõng doanh nghieäp coù nguoàn löïc taøi chính
oån ñònh cho hoaït ñoäng ñaàu tö.
TÌNH HÌNH VOÁN ÑIEÀU LEÄ QUA CAÙC NAÊM
STT
Lần 1

Thời gian
Tháng 07/2005

Nội dung chính
Tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng

Lần 2

Tháng 06/2006

Tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng

Lần 3

Tháng 07/2006

Tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 170 tỷ đồng

Lần 4

Tháng 01/2008

Tăng vốn điều lệ từ 170 tỷ đồng lên 230 tỷ đồng

Lần 5

Tháng 12/2008

Tăng vốn điều lệ từ 230 tỷ đồng lên 252,5 tỷ đồng

Lần 6

Tháng 12/2009

Tăng vốn điều lệ từ 252,5 tỷ đồng lên 378,75 tỷ đồng

Ngoaøi ra, beân caïnh nguoàn voán huy ñoäng töø caùc ñôn vò
baïn, caùc quyõ ñaàu tö lôùn trong vaø ngoaøi nöôùc, Thuduc
House ñaõ chia seû voán ñaàu tö, tham gia thaønh laäp caùc
coâng ty thaønh vieân, coâng ty lieân doanh lieân keát trong
nhieàu lónh vöïc cuøng caùc quyõ ñaàu tö, coâng ty chöùng
khoaùn vaø ngaân haøng. Chieán löôïc naøy ñaõ vaø ñang mang
laïi keát quaû cao, giuùp Thuduc House coù cô hoäi naâng cao
naêng löïc caïnh tranh cuõng nhö taïo ra nguoàn taøi chính
haäu thuaãn cho vieäc thöïc hieän caùc döï aùn cuûa coâng ty.
Thuduc House laø coâng ty baát ñoäng saûn ñaàu tieân ôû phía
Nam coù coå phieáu nieâm yeát treân saøn chöùng khoaùn vaøo
Baùo caùo thöôøng nieân 2009

ngaøy 14 thaùng 12 naêm 2006. Ñaây laø moät böôùc phaùt trieån
mang tính ñoät phaù, môû ra höôùng huy ñoäng taøi chính thuaän
lôïi cho Coâng ty trong giai ñoaïn hoäi nhaäp.
Danh muïc coå phieáu Thuduc House ñang ñaàu tö:
Thöïc hieän chuû tröông ñaàu tö taøi chính thaän troïng, trong
naêm Ban Ñieàu Haønh Coâng ty ñaõ heát söùc caån troïng trong
hoaït ñoäng ñaàu tö taøi chính thoâng qua hoaït ñoäng theo
doõi saùt sao tình hình thò tröôøng vaø giao dòch mua-baùn
moät soá maõ coå phieáu thöïc söï coù kyø voïng ñeå phuïc vuï
chieán löôïc ñaàu tö daøi haïn.
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Danh muïc ñaàu tö taøi chính naêm 2009 (Tính ñeán 31/12/2009)
SỐ LƯỢNG CP ĐANG NẮM GIỮ
TT

TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Đến 01/01/2009

Đến 31/12/2009

Tăng/Giảm trong kỳ

528.290

641.454

113.164

1.250.000

1.250.000

0

I

CỔ PHIẾU NIÊM YẾT

1

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM

2

Chứng chỉ Quỹ PRUBF1

3

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí

81.000

81.000

0

4

Công ty CP Xây Dựng Số 5

32.724

71.724

39.000

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (*)

1.122.640

803.445

-587.010

II

CỔ PHIẾU CHƯA NIẾM YẾT

1

Ngân hàng TMCP Phương Đông

2.655.650

3.186.780

531.130

2

Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM

6.466.967

0

-6.466.967

3

Công ty Cổ phần Đầu tư Phước Long

937.037

1.495.042

558.005

4

Công ty Cổ phần BOO nước Thủ Đức

500.000

500.000

0

5

Công ty Đá Núi Nhỏ

31.781

37.611

5.830

6

Ngân Hàng TM CP An Bình

2.800

2.951

151

7

Công ty CP XNK & Đầu Tư Thừa Thiên Huế

300.000

300.000

0

8

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Sen Vàng

1.466.200

3.036.300

1.570.100

9

Quỹ Đầu tư tăng trưởng Việt Long

3.000.000

3.000.000

0

10

Tổng công ty CP Phong Phú

2.700000

2.700.000

0

1.728.000

1.728.000

0

240.000

240.000

0

0

200.000

200.000

11

Công ty Cổ phần Phát Triển Hạ Tầng
& Bất Động sản Thái Bình Dương (Công ty 135)

12

Công ty CP KD BĐS Phát Triển Nhà TP

13

Công ty Cổ Phần XD & PT Ngôi Nhà Huế
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NHÖÕNG TIEÁN BOÄ THUDUC HOUSE ÑAÕ ÑAÏT ÑÖÔÏC

Hoaït ñoäng quaûn trò, nhaân söï & ñaøo taïo:
Hoaït ñoäng quaûn trò: Ngoaøi vieäc saép xeáp kieän toaøn vaø
xaây döïng toå chöùc boä maùy hoaït ñoäng coù hieäu quaû theo
cô cheá môùi vaø phuø hôïp vôùi giai ñoaïn hoäi nhaäp vaø phaùt
trieån; Xaây döïng vaø ban haønh kòp thôøi, ñaày ñuû caùc quy
cheá, quy ñònh quaûn trò cô baûn nhaèm phuïc vuï cho coâng
taùc quaûn lyù vaø ñieàu haønh doanh nghieäp; xaây döïng noäi
quy lao ñoäng, quy cheá phaân phoái löông, thöôûng, phaït
coâng baèng, hôïp lyù hôn... nhaèm goùp phaàn taïo neân ñoäng
löïc ñeå SXKD coù hieäu quaû. Trong naêm Thuduc House
coøn nghieân cöùu vaø ñaàu tö ñoåi môùi heä thoáng quaûn trò
goàm:
Trieån khai thaønh coâng heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng ISO
9001:2000 vaø chuaån bò ñaùnh giaù phieân baûn môùi ISO
9001:2008 vaøo thaùng 10/2010.

Ngaøy 07/12/2009, Coâng ty kyù hôïp ñoàng dòch vuï vôùi
FPT-IS-ERP ñeå khôûi ñoäng döï aùn ERP SAP phuïc vuï
cho hoaïch ñònh thoâng tin vaø cung caáp baùo caùo quaûn
trò toaøn boä hoaït ñoäng doanh nghieäp bao goàm caùc phaân
heä quaûn lyù nhö: Quaûn lyù taøi chính keá toaùn, Quaûn lyù kho
haøng, Quaûn lyù mua haøng, Quaûn lyù baùn haøng, Quaûn lyù
quan heä khaùch haøng, taøi lieäu, Quaûn lyù döï aùn vaø ñaàu
tö, Quaûn lyù baát ñoäng saûn vaø heä thoáng baùo caùo phuïc
vuï laõnh ñaïo. Vieäc öùng duïng ERP trong thôøi ñieåm hieän
nay laø phuø hôïp vôùi moâ hình môû roäng phaùt trieån cuûa taäp
ñoaøn, seõ goùp phaàn giuùp Thuduc House naâng cao hoaït
ñoäng quaûn lyù vaø quy trình kinh doanh theo tieâu chuaån
quaûn lyù quoác teá ñoàng thôøi cuõng giuùp coâng ty gia taêng
lôïi nhuaän, goùp phaàn taêng theâm naêng löïc caïnh tranh vaø
phaùt trieån thöông hieäu Thuduc House. Döï aùn ñaõ chính
thöùc khôûi ñoäng vaøo ngaøy 25/01/2010.

Hoaït ñoäng marketing vaø xaây döïng thöông hieäu:
Ñeå taêng giaù trò thöông hieäu ñeán khaùch haøng vaø coäng ñoàng, Thuduc House khoâng ngöøng ñaåy maïnh caùc hoaït
ñoäng quaûng baù vaø thoâng tin ñeán khaùch haøng thoâng qua caùc hoaït ñoäng:
°• Caäp nhaät thoâng tin vaø quaûng baù thöôøng xuyeân treân trang web Thuduc House.
°• Xuaát baûn baûn tin haøng thaùng nhaèm quaûng baù tình hình hoaït ñoäng cuûa Thuduc House.
°• Cung caáp thoâng tin giôùi thieäu, hình aûnh, caùc döï aùn ñaàu tö, tieàm naêng hoaït ñoäng
thöông maïi vôùi baùo ñaøi, taïp chí trong vaø ngoaøi nöôùc.
° Coäng taùc thöôøng xuyeân vôùi VCCI, Hoäi doanh nghieäp TP.HCM, Hieäp Hoäi Baát Ñoäng
Saûn TP.HCM, Forum Baát Ñoäng Saûn, CLB Ñòa OÁc... nhaèm phuïc vuï nhu caàu
marketing thöông hieäu.
°• Taøi trôï caùc chöông trình coù tính coäng ñoàng.
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Hoaït ñoäng xuùc tieán ñaàu tö vaø quan heä nhaø ñaàu tö
Tieáp xuùc caùc toå chöùc, quyõ ñaàu tö nöôùc ngoaøi:
Trong naêm 2009, coù hôn 50 quyõ ñaàu tö trong vaø ngoaøi
nöôùc ñaõ ñeán tieáp xuùc vaø laøm vieäc vôùi Thuduc House
nhaèm tìm hieåu, trao ñoåi caùc thoâng tin cuûa Coâng ty;
cuï theå nhö veà tieán ñoä thöïc hieän döï aùn, keát quaû kinh
doanh, caùc ñònh höôùng, chieán löôïc phaùt trieån cuûa coâng
ty trong hieän taïi vaø nhöõng naêm saép tôùi. Treân cô sôû caùc
thoâng tin ñöôïc cung caáp, caùc toå chöùc naøy mong muoán
hôïp taùc vaø ñaàu tö vaøo coå phieáu cuûa Thuduc House.
Trong ñoù, coù caùc quyõ ñaàu tö nöôùc ngoaøi lôùn ñaõ laø coå
ñoâng cuûa Thuduc House nhö Credit Agricole Asset
Management (Singapore), Quyõ KITMC (Korea), Agrisaig
Asia Partner (Singapore), Quyõ Deustche Bank Sin
Asset Management, Red River Holdings, Quyõ Finansa,
Morgan Stanley .....
Thoâng qua caùc cuoäc hoïp naøy, Thuduc House ñaõ ghi
nhaän caùc vaán ñeà, yeáu toá chính maø nhöõng toå chöùc nöôùc
ngoaøi thöôøng quan taâm ñoái vôùi moät
coâng ty nieâm yeát. Ñieàu naøy seõ giuùp
coâng taùc quan heä nhaø ñaàu tö
ñöôïc thöïc hieän moät caùch toát
hôn vaø chuyeân nghieäp hôn.
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Baûn tin e-IR: Trong naêm 2009, Thuduc House ñaõ tieáp
tuïc thöïc hieän baûn tin e-IR nhaèm caäp nhaät thoâng tin veà
hoaït ñoäng cuûa coâng ty, tieán ñoä thöïc hieän caùc döï aùn vaø
baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh haøng quyù. Baûn
tin e-IR thöôøng xuyeân ñöôïc chuyeån ñeán caùc chuyeân
vieân phaân tích cuûa caùc coâng ty chöùng khoaùn, caùc quyõ
ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc.
Gaëp gôõ caùc chuyeân vieân phaân tích (Analyst Meeting):
Tính ñeán nay, Thuduc House ñaõ 04 laàn toå chöùc thaønh coâng
Analyst Meeting vôùi söï tham gia khaù ñoâng cuûa caùc chuyeân
vieân phaân tích. Muïc ñích chính laø nhaèm caäp nhaät kòp thôøi
caùc thoâng tin veà hoaït ñoäng cuûa coâng ty vaø taêng cöôøng söï
minh baïch trong hoaït ñoäng quan heä nhaø ñaàu tö. Thoâng
qua caùc buoåi Analyst Meeting, caùc chuyeân vieân phaân tích
coù cô hoäi tröïc tieáp trao ñoåi vaø ñaët caâu hoûi daønh cho Ban
Giaùm Ñoác coâng ty. Ñaây laø moät hoaït ñoäng khaù hieäu quaû
trong quan heä nhaø ñaàu tö, bôûi leõ chuyeân vieân phaân tích cuûa
caùc coâng ty chöùng khoaùn seõ laø caàu noái hieäu quaû
nhaát giöõa doanh nghieäp nieâm yeát vaø nhaø ñaàu tö.
Thuduc House seõ coá gaéng duy trì hoaït
ñoäng naøy vaø seõ coù nhöõng ñoåi môùi nhaèm
taïo söï thu huùt hôn nöõa.
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Caùc giaûi thöôûng ñöôïc trao taëng
° Giaûi thöôûng “Sao Vaøng Ñaát Vieät” (4 naêm lieân tieáp 2006-2007-2008- 2009) do Hoäi Lieân hieäp Thanh nieân Vieät Nam vaø
Hoäi Caùc nhaø doanh nghieäp treû Vieät Nam bình choïn trao cho caùc thöông hieäu, saûn phaåm tieâu bieåu cuûa Vieät Nam.
° Giaûi thöôûng “Cuùp vaøng thöông hieäu ngaønh xaây döïng - Vietbuild” (03 naêm lieân tieáp 2006-2007-2008) do Boä Xaây
döïng trao taëng toân vinh nhöõng doanh nghieäp ñaõ coù thaønh tích xuaát saéc trong vieäc taïo ra nhöõng saûn phaåm môùi coù
chaát löôïng cao, ñaùp öùng nhu caàu xaây döïng vaø phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc.
° Danh hieäu “Ñôn Vò Xuaát Saéc Ngaønh Xaây Döïng Vieät Nam – VietReal” (03 lieân tieáp 2006-2007-2008) do Boä Xaây
döïng chuû trì, toân vinh chöùng nhaän vaø trao giaûi thöôûng cho caùc doanh nghieäp ngaønh xaây döïng hoaït ñoäng hieäu quaû,
goùp phaàn phaùt trieån nang cao caùc hoaït ñoäng trong lónh vöïc Baát ñoäng saûn vaø Xaây döïng Vieät Nam.
° UÛy Ban Quoác Gia veà Hôïp Taùc Kinh Teá taëng Baèng khen cho Coâng ty Coå phaàn Phaùt trieån Nhaø Thuû Ñöùc ñaõ coù thaønh
tích xuaát saéc trong phaùt trieån saûn phaåm vaø thöông hieäu tham gia hoäi nhaäp kinh teá quoác teá.
° Hoäi Doanh nghieäp nhoû vaø vöøa Vieät Nam chöùng nhaän saûn phaåm Dòch vuï KD BÑS ñaàu tö taøi chính cuûa Coâng ty ñaït
Cuùp vaøng saûn phaåm Vieät uy tín - chaát löôïng naêm 2006.
° Maïng thöông hieäu Vieät chöùng nhaän thöông hieäu Coâng ty Coå phaàn Phaùt trieån Nhaø Thuû Ñöùc ñaït Cuùp vaøng Topten
ngaønh haøng thöông hieäu Vieät uy tín - chaát löôïng.
° Hieäp hoäi kinh doanh chöùng khoaùn trao Cuùp Vaøng Coâng ty Chöùng Khoaùn Uy Tín & Coâng ty Coå Phaàn haøng ñaàu
Vieät Nam naêm 2008;
° Giaûi “Coå Phieáu Vaøng Vieät Nam 2009” do Hoäi ñoàng chuyeân moân aán phaåm "Coå phieáu vaøng Vieät Nam 2009" bình
choïn ra laø maõ toát nhaát trong hôn 300 coå phieáu ôû HOSE vaø HASTC.
° Cuøng luùc nhaän ba cuùp vaøng cuûa ban toå chöùc “Vì söùc khoûe vaø söï phaùt trieån cuûa coäng ñoàng” goàm:
- Cuùp vaøng doanh nghieäp xuaát saéc 2009
- Cup vaøng thöông hieäu xuaát saéc 2009
- Cuùp vaøng dòch vuï ñòa oác xuaát saéc 2009
° Giaûi baùo caùo thöôøng nieân aán töôïng nhaát vaø naèm trong top 13 coâng ty coù soá ñieåm cao nhaát cuûa “Cuoäc bình choïn
Baùo caùo thöôøng nieân naêm 2008” do Hoäi ñoàng bình choïn cuûa Baùo Ñaàu tö Chöùng khoaùn vaø Sôû Giao dòch chöùng
khoaùn TP.HCM toå chöùc.
° Toång Giaùm Ñoác Leâ Chí Hieáu ñöôïc toân vinh danh hieäu “Doanh nhaân Vieät Nam tieâu bieåu naêm 2009” vaø 3 naêm lieàn
ñaït danh hieäu “Doanh Nhaân Saøi Goøn tieâu bieåu naêm 2007, 2008 naêm 2009”.
° Ñaëc bieät, caù nhaân Ban Toång Giaùm Ñoác Coâng ty vinh döï nhaän Baèng Khen cuûa Thuû Töôùng Chính Phuû trao taëng vì
ñaõ coù thaønh tích trong coâng taùc töø naêm 2003 – 2007 goùp phaàn vaøo söï nghieäp xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi vaø baûo
veä toå quoác theo theo quyeát ñònh soá 82 QÑ/TTg ngaøy 15/01/2009.
Baùo caùo thöôøng nieân 2009
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Caùc söï kieän noåi baät trong naêm:
°• Giaûi thöôûng Sao Vaøng Ñaát Vieät Laàn 4 (02/09/2009)
°• Giaûi thöôûng Doanh nghieäp Baát ñoäng saûn cuûa naêm 2009 (18/12/2009)
°• Ban Toång Giaùm Ñoác Thuduc House nhaän Baèng khen TT CP vì thaønh tích trong coâng taùc töø naêm 2003 – 2007
goùp phaàn vaøo söï nghieäp xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi vaø baûo veä toå quoác (Thaùng 01/2009)
°• BTC Vì Söùc Khoûe vaø Söï Phaùt Trieån Cuûa Coäng Ñoàng trao Cuùp vaøng: Doanh Nghieäp Xuaát Saéc Naêm 2009;
Thöông hieäu xuaát saéc naêm 2009; Dòch vuï ñòa oác xuaát saéc naêm 2009
°• Baùo caùo thöôøng Nieân 2008: Giaûi BCTN toát nhaát vaø thieát keá aán töôïng nhaát (03/07/2009)
°• Toång Giaùm Ñoác Leâ Chí Hieáu nhaän cuùp Doanh nhaân Vieät Nam tieâu bieåu 2009 (13/10/2009)
°• Toång Giaùm Ñoác Leâ Chí Hieáu nhaän cuùp Doanh nhaân Saøi Goøn tieâu bieåu 2009 (13/10/2009)
°• Toång Giaùm Ñoác Leâ Chí Hieáu ñöôïc baàu choïn laø moät trong 05 laõnh ñaïo ñaït danh hieäu Ngoâi sao Baát ñoäng saûn
naêm 2009 (18/12/2009)
°• Thaønh laäp Coâng ty lieân doanh Thuduc House Property Ventures LLC taïi Hoa Kyø (Thaùng 03/2009)
°• Thaønh laäp Coâng ty TNHH Ñaàu Tö Phuùc Thònh Ñöùc (Thaùng 05/2009)
°• Thaønh laäp Coâng ty CP Ñaàu Tö Hueá Nhaø Thuû Ñöùc (Thaùng 10/2009)
°• Leã Coâng boá hôïp ñoàng lieân doanh vaø kyù keát hôïp ñoàng thieát keá kieán truùc döï aùn Chung cö cao caáp Centum
Wealth - Hieäp Phuù, Quaän 9 (04/06/2009)
°• Khai tröông Saøn Giao Dòch Baát Ñoäng Saûn Thuduc House - VinatexLand taïi Haø Noäi (10/06/2009)
°• Kyù keát hôïp ñoàng hôïp taùc toaøn dieän vôùi Ngaân haøng TMCP Phaùt Trieån Nhaø Thaønh Phoá (HDBank)
(18/06/2009)
°• Khôûi Coâng Chôï C - Chôï ñaàu moái NSTP Thuû Ñöùc (26/08/2009)
°• Khôûi Coâng Chung Cö TDH-Phöôùc Bình - Quaän 9 (27/08/2009)
°• Khôûi Coâng döï aùn khu phöùc hôïp Cantavil An Phuù GÑ 2 (CANTAVIL PREMIER) (08/09/2009)
°• Khaùnh thaønh coâng trình Traïm Xaêng Daàu soá 02 (Thuduc House goùp 51%) taïi chôï ñaàu moái NSTP Thuû Ñöùc
(08/10/2009)
°• Khaùnh thaønh Khaùch saïn & TTTM La Sapinette Ñaø Laït (28/12/2009)
°• Leã Khôûi ñoäng döï aùn ERP SAP (07/12/2009)
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Hoaït ñoäng vì coäng ñoàng
Cuøng vôùi muïc tieâu ñem laïi söï thònh vöôïng cho coå ñoâng vaø laøm taêng giaù trò doanh nghieäp, thöông hieäu Thuduc
House khoâng chæ ñöôïc xaõ hoäi toân vinh vôùi vai troø thuùc ñaåy söï phaùt trieån kinh teá cuûa ñaát nöôùc maø coøn laø moät trong
nhöõng thöông hieäu coù traùch nhieäm cao ñoái vôùi coäng ñoàng, xaõ hoäi.
Nhöõng naêm qua, Thuduc House khoâng ngöøng chung tay goùp söùc vôùi Thaønh phoá trong coâng taùc xaõ hoäi hoùa vì
ngöôøi ngheøo thoâng qua vieäc taøi trôï vaø khuyeán khích CB-CNV tham gia ñoùng goùp uûng hoä caùc chöông trình ñeàn
ôn ñaùp nghóa, xoùa ñoùi giaûm ngheøo; xaây döïng nhaø tình thöông, tình nghóa; uûng hoä ñoàng baøo bò baõo luït; hoaït ñoäng
töø thieän vì treû em ngheøo vaø ngöôøi ngheøo do ñòa phöông vaø Thaønh phoá phaùt ñoäng…
Coù theå, moãi doanh nghieäp khaùc nhau seõ coù caùch nhìn vaø caùch ñoùng goùp khaùc nhau cho muïc tieâu phaùt trieån coäng
ñoàng, nhöng vôùi Thuduc House chia seû vôùi coäng ñoàng khoâng chæ laø nghóa cöû maø coøn laø traùch nhieäm. Moät soá hoaït
ñoäng xaõ hoäi coù yù nghóa saâu saéc ñoái vôùi coäng ñoàng ñöôïc Thuduc House ñaùnh giaù cao:
°• Chöông trình hoã trôï treû em ngheøo moå tim cuûa Hoäi Beänh Nhaân Ngheøo Thaønh Phoá vôùi möùc taøi trôï 2 tyû ñoàng trong
naêm 2009;
°• Chöông trình taøi trôï Quyõ hoïc boång Vöø A Dính cho hoïc sinh ngheøo mieàn nuùi vôùi möùc taøi trôï 500 trieäu ñoàng;
°• Chöông trình gaây quyõ baûo trôï sinh vieân hoïc sinh; Chöông trình Duyeân daùng Vieät Nam – gaây quyõ hoïc boång
nguyeãn Ñöùc Caûnh cho hoïc sinh – sinh vieân ngheøo; Chöông trình taøi trôï Sinh Vieân Khôûi Nghieäp; Chöông trình
“Tieáp söùc ñeán tröôøng”.
°• Chöông trình taøi trôï naïn nhaân nhieãm chaát ñoäc da cam vaø ngöôøi khuyeát taät; Chöông trình hoã trôï ñoàng baøo bò
thieân tai, luû luït taïi caùc tænh Ñieän Bieân & Lai Chaâu; Chöông trình “Vì phuï nöõ ngheøo”; Chöông trình taëng Soå tieát
kieäm cho nhöõng gia ñình thöông binh lieät só, gia ñình chính saùch coù hoaøn caûnh khoù khaên.
Nhöõng coâng taùc töø thieän coù yù nghóa, theå hieän taám loøng cuûa Thuduc House trong vieäc chung tay goùp söùc vôùi xaõ
hoäi trong hoaït ñoäng xaõ hoäi hoùa vì ngöôøi ngheøo, ñoàng thôøi Thuduc House xem ñaây cuõng laø moät hình thöùc höôùng
CB-CNV Thuduc House tôùi nhöõng giaù trò seû chia töï nguyeän, thieát thöïc – goùp phaàn giaùo duïc nhaân caùch soáng vì
coäng ñoàng vaø yù thöùc coáng hieán ñeán töøng CB-CNV, laøm ñeïp theâm vaên hoùa vaø hình aûnh Thuduc House.
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NGOAØI THAØNH TÖÏU KINH DOANH,
THUDUC HOUSE TIN RAÈNG YÙ
THÖÙC TRAÙCH NHIEÄM VÔÙI COÄNG
ÑOÀNG LAØ ÑIEÀU KIEÄN CAÀN THIEÁT
ÑEÅ DOANH NGHIEÄP PHAÙT TRIEÅN
BEÀN VÖÕNG. THUDUC HOUSE ÑAÕ
VAØ SEÕ TIEÁP TUÏC HAØNH TRÌNH
HOAÏT ÑOÄNG PHUÏC VUÏ COÄNG
ÑOÀNG VÌ NIEÀM TIN MOÄT XAÕ HOÄI
TOÁT ÑEÏP HÔN
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KEÁ HOAÏCH HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH NAÊM 2010

Saün saøng cho moät chaëng
ñöôøng tieáp theo vôùi nhöõng
öôùc mô, kyø voïng vaø loøng tin
vaøo moät töông lai röïc rôõ hôn.

DÖÏ BAÙO TÌNH HÌNH KINH TEÁ XAÕ HOÄI NAÊM 2010:
Maëc duø nhöõng thaùng cuoái naêm 2009 tình hình kinh teá
theá giôùi noùi chung vaø kinh teá Vieät Nam noùi rieâng ñaõ coù
nhöõng chuyeån bieán tích cöïc, nhöng vaãn chöa theå khaúng
ñònh raèng naêm 2010 seõ laø moät naêm thuaän lôïi, naêm cuûa
söï taêng tröôûng maïnh cuûa neàn kinh teá toaøn caàu. Bôûi leõ,
dö aâm cuûa naêm 2009 vaãn coøn ñoù vaø caàn phaûi coù thôøi
gian cho neàn kinh teá caùc nöôùc khoâi phuïc vaø laáy laïi ñaø
taêng tröôûng.
Thò tröôøng baát ñoäng saûn trong naêm 2010 ñöôïc ñaùnh
giaù seõ coù nhöõng chuyeån bieán khaû quan hôn so vôùi naêm
2009. Cuï theå soá löôïng giao dòch seõ nhieàu hôn vaø giaù baát
ñoäng saûn seõ coù xu höôùng taêng trôû laïi.
Nhìn chung, thò tröôøng baát ñoäng saûn trong naêm 2010
vaãn seõ phuï thuoäc raát nhieàu vaøo neàn kinh teá, chính saùch
tín duïng cuûa heä thoáng ngaân haøng cuõng nhö söï taêng
tröôûng cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn.

MUÏC TIEÂU CHIEÁN LÖÔÏC NAÊM 2010:
Vôùi muïc tieâu duy trì toác ñoä phaùt trieån beàn vöõng, khaúng
ñònh thöông hieäu vaø cuûng coá nieàm tin nôi khaùch haøng,
Thuduc House seõ coá gaéng haïn cheá ruûi ro ñeán möùc thaáp
nhaát, taän duïng trieät ñeå nhöõng öu theá cuûa coâng ty nhaèm
ñoái phoù vôùi nhöõng khoù khaên vaø thaùch thöùc coù theå xaûy
ñeán trong naêm 2010 ñeå ñaït keát quaû kinh doanh toát nhaát
baèng nhöõng bieän phaùp sau:
°• Noã löïc tieâu thuï saûn phaåm ñaõ hoaøn thaønh nhaèm ñaûm baûo
doøng tieàn naêm 2010 vaø doanh thu cho nhöõng naêm sau.
°• Tieát giaûm chi phí ôû möùc hôïp lyù.
°• ÖÙng duïng Heä thoáng hoaïch ñònh nguoàn löïc doanh
nghieäp (ERP) vaøo quaûn trò doanh nghieäp moät caùch
hieäu quaû nhaát.
°• Taän duïng cô hoäi töø nhöõng chính saùch cuûa Chính phuû
ñeå oån ñònh vaø phaùt trieån
°• Trieån khai caùc döï aùn ñuùng tieán ñoä vaø chaát löôïng nhaèm
ñaûm baûo loøng tin cuûa khaùch haøng vaø nhaø ñaàu tö.
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KEÁ HOAÏCH KINH DOANH NAÊM 2010:
Thuduc House seõ coá gaéng ñaûm baûo muïc tieâu taêng
tröôûng oån ñònh, phaán ñaáu duy trì möùc taêng tröôûng
doanh thu, lôïi nhuaän naêm 2010 taêng so vôùi naêm 2009
cuï theå nhö sau:
Chæ tieâu keá hoaïch kinh doanh hôïp nhaát:
°• Doanh thu hôïp nhaát: 709,18 tyû ñoàng.
°• Lôïi nhuaän tröôùc thueá hôïp nhaát: 298,03 tyû ñoàng.
Chæ tieâu keá hoaïch kinh doanh cuûa coâng ty meï
(Thuduc House):
°• Doanh thu: 630,22 tyû ñoàng.
°• Lôïi nhuaän tröôùc thueá: 347,72 tyû ñoàng.
Phaán ñaáu ñaït caùc chæ tieâu taøi chính:
°• Lôïi nhuaän treân voán chuû sôû höõu (ROE) ≥ 20%
°• Thu nhaäp treân coå phaàn (EPS): 6.100 ñoàng/coå phieáu
Phaán ñaáu ñaûm baùo tieán ñoä ñaàu tö caùc döï aùn troïng ñieåm:
°• Chung cö TDH-Tröôøng Thoï (Thuû Ñöùc): khaùnh thaønh
coâng trình vaø baøn giao caên hoä cho khaùch haøng.
°• Chung cö TDH-Phöôùc Bình (Q.9): Trieån khai thi coâng
hoaøn taát phaàn moùng vaø xaây döïng phaàn thaân coâng
trình, chuaån bò ñöa vaøo tieâu thuï ñôït 1 trong naêm 2010.
°• Chung cö TDH-Phöôùc Long (Q.9): Hoaøn taát thuû tuïc
ñaàu tö ñeå tieán haønh khôûi coâng trong quyù 2/2010.
°• Chung cö TDH- Bình Chieåu (Thuû Ñöùc): hoaøn taát thieát
keá cô sôû, chuaån bò ñieàu kieän khôûi coâng döï aùn.
°• Khu nhaø loàng chôï C - Chôï ñaàu moái NSTP Thuû Ñöùc:
khaùnh thaønh vaø ñöa vaøo tieâu thuï trong quyù 1/2010.
°• Döï aùn khu cao oác phöùc hôïp khaùch saïn, TTTM, caên
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hoä - vaên phoøng cho thueâ Laêng Coâ - Hueá (137.840
m2): trieån khai coâng taùc ñeàn buø, chuaån bò thieát keá vaø
thuû tuïc xaây döïng.
°• Döï aùn Cantavil Premier - Cantavil An Phuù, Q.2, giai
ñoaïn 2 (Thuduc House: 40%): trieån khai hoaøn taát hoà
sô thieát keá coâng trình ñeå thi coâng xaây döïng.
°• Döï aùn Centum wealth Hieäp Phuù - Q.9 (Thuduc House:
51%): Hoaøn taát thuû tuïc ñaàu tö ñeå tieán haønh khôûi coâng.
°• Döï aùn TTTM & VP phoá Minh Khai - Haø Noäi (Thuduc
House: 14%): Hoaøn taát thuû tuïc ñaàu tö ñeå tieán haønh khôûi
coâng.
°• Döï aùn Khu nhaø ôû & TTTM phöôøng Phöôùc Long B
do Coâng ty CP Ñaàu Tö Phöôùc Long laøm chuû ñaàu tö
(Thuduc House: 50%): Hoaøn taát thuû tuïc ñaàu tö ñeå tieán
haønh khôûi coâng.
°• Döï aùn Khu nhaø ôû & TTTM phöôøng Phöôùc Long A do
Coâng ty TNHH Ñaàu Tö Phuùc Thònh Ñöùc laøm chuû ñaàu
tö (Thuduc House: 70%): Hoaøn taát thuû tuïc ñaàu tö ñeå
tieán haønh khôûi coâng.
° Döï aùn Khu daân cö Trung Taâm Thò Traán Beán Löùc GÑ
2 – Long An do Coâng ty CP Phaùt Trieån Haï Taàng & Baát
Ñoäng Saûn Thaùi Bình Döông laøm chuû ñaàu tö (Thuduc
House: 49%): Hoaøn taát thuû tuïc ñaàu tö ñeå tieán haønh khôûi
coâng.
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ÑÒNH HÖÔÙNG, CAÙC GIAÛI PHAÙP CHUÛ YEÁU ÑEÅ
THÖÏC HIEÄN KEÁ HOAÏCH KINH DOANH:
Ñònh höôùng kinh doanh: Vaãn nhaát quaùn vôùi chieán löôïc
kinh doanh thaän troïng, baûo toaøn voán nhöng khoâng boû lôõ
cô hoäi thò tröôøng. Theo ñoù treân cô sôû 04 muõi chieán löôïc
kinh doanh hieän höõu goàm ñaàu tö kinh doanh baát ñoäng
saûn - ñaàu tö taøi chính ngaân haøng - ñaàu tö haï taàng cô sôû
vaø ña daïng hoaù caùc loaïi hình kinh doanh dòch vuï treân cô
sôû caùc döï aùn coù saún (dòch vuï nöôùc ñaù chôï - kho - caây
xaêng…). Trong giai ñoaïn môùi, Thuduc House seõ chuyeån
qua chieán löôïc ña phöông hoùa, quoác teá hoùa veà taát caû
lónh vöïc nhö voán, nhaân löïc, ñòa baøn, quy moâ… Chuû ñoäng
tieáp caän nhöõng ñoåi môùi cuûa thò tröôøng trong boái caûnh
caïnh tranh cao vaø ñi saâu phaùt trieån phaân khuùc thò tröôøng
ngaùch, treân cô sôû nhaán maïnh ñaëc ñieåm rieâng bieät cuûa
saûn phaåm:
°• Taäp trung chuyeân saâu ñaàu tö baát ñoäng saûn, beân caïnh
doøng saûn phaåm cao caáp ñaõ xaây döïng nhö Cantavil,
Centum Wealth thì Thuduc House seõ saùng taïo, phaùt
trieån theâm doøng saûn phaåm THUDUC HOUSE APERTMENT cho caùc döï aùn trung bình – khaù maø Thuduc
House chuaån bò cung caáp cho thò tröôøng nhö caên hoä
TDH-Tröôøng Thoï, TDH-Phöôùc Long… vôùi tieâu chí ñeïp,
hieän ñaïi, gaàn guõi moâi tröôøng, tieát kieäm naêng löôïng, tieát
kieäm chi phí, giaù thaønh phuø hôïp vôùi nhu caàu vaø coù daáu
aán rieâng cuûa Thuduc House.
°• Taäp trung vaøo caùc khu ñaát nhaø xöôûng, ñaát döï aùn coù
saún, haïn cheá thuû tuïc ñeàn buø giaûi toaû tröïc tieáp vôùi daân.
Rieâng ñoái vôùi caùc döï aùn caàn thieát phaûi thöïc hieän coâng
taùc ñeàn buø giaûi toaû vaãn khaûo saùt tìm cô hoäi neáu thöïc söï
coù tieàm naêng vaø giaù ñeàn buø coøn reû.
°• Môû roäng phaùt trieån sang lónh vöïc baát ñoäng saûn du lòch ñeå
saún saøng lieân doanh lieân keát vôùi nöôùc ngoaøi khi ñuû ñieàu
kieän. Nghieân cöùu ñaàu tö caùc lónh vöïc vaên phoøng, tröôøng
hoïc, beänh vieän khi tìm ñöôïc nguoàn ñaát reû, ñòa baøn thích
hôïp vaø coù ñoái taùc phuø hôïp, coù chuyeân moân…
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Giaûi phaùp cuï theå:
Quaûn trò ñieàu haønh:
°• Kieän toaøn boä maùy quaûn trò cao caáp thoâng qua moät soá
quyeát ñònh ñoåi môùi nhaân söï. Caùc Giaùm ñoác boä phaän seõ
ñöôïc phaân quyeàn roäng hôn.
°• Caûi tieán quaûn lyù, ñoåi môùi coâng ngheä, cô cheá, hình thöùc
vaø phöông phaùp saûn xuaát kinh doanh.
°• Söû duïng voán hieäu quaû. Chuù troïng chaát löôïng saûn phaåm,
uy tín khaùch haøng, xaây döïng thöông hieäu maïnh.
Nhaân söï:
°• Tuyeån duïng, ñaøo taïo theâm ñoäi nguõ nhaân söï ñeå chuaån
bò nguoàn nhaân söï cöû tham gia vaøo caùc ñôn vò coù
Thuduc House tham gia lieân doanh, lieân keát.
°• Trieån khai thaønh coâng döï aùn ERP keát hôïp vôùi vieäc aùp
duïng phöông thöùc quaûn lyù theo höôùng ñoåi môùi tö duy,
quaûn lyù naêng ñoäng, hieän ñaïi, kòp thôøi.
Taøi chính:
°• Taäp trung ñaàu tö vaøo Coâng ty ñaàu tö taøi chính ñeå taïo
theá lieân keát veà taøi chính.
°• Thanh hoaùn bôùt caùc loaïi coå phieáu ñaõ baõo hoøa.
°• Chuaån bò phöông aùn phaùt haønh traùi phieáu chuyeån ñoåi.
Quaûn lyù döï aùn:
°• Taêng cöôøng coâng taùc quaûn lyù döï aùn, nhaát laø coâng taùc
quaûn lyù chi phí.
Marketing:
°• Naâng cao chaát löôïng tieáp thò thoâng qua vieäc thay ñoåi
phöông caùch tieáp caän, beân caïnh hình thöùc tieáp thò
truyeàn thoáng, aùp duïng caùc hình thöùc tieáp thò coâng ngheä
cao: web, internet..;
°• Taøi trôï caùc chöông trình phaùt thanh, phaùt soùng ñeà cao
tính vaên hoùa, nhaân vaên ñöôïc coâng chuùng quan taâm;
°• PR toå chöùc caùc söï kieän lôùn gaây söï chuù yù cuûa xaõ hoäi;
°• Thöôøng xuyeân toå chöùc caùc söï kieän hoaëc thoâng tin ñeàu
ñaën ñeå naâng cao hình aûnh Coâng ty.
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963 người

22 công ty

là tổng số nhân viên
của ThuDuc House Group
tính đến tháng 12/2009

là số các công ty con, công ty LD-LK
và đơn vị đầu tư chiến lược của ThuDuc House
tính đến ngày 31/12/2009

1.833,4 tỷ đồng

357,07 tỷ đồng

là tổng tài sản của ThuDuc House
tính đến ngày 31/12/2009

là LNTT, công ty đạt 158,7% kế hoạch năm

30% cổ tức

618,09 tỷ đồng

là tỷ lệ cổ tức dự kiến chia cho cổ đông năm 2009

là tổng doanh thu hợp nhất,
công ty đã hoàn thành 112,3% kế hoạch năm

50% cổ phiếu thưởng 378,75 tỷ đồng
Trong năm 2009 ThuDuc House
đã thực hiện việc chia thưởng cổ phiếu
tỷ lệ 2:1 cho cổ đông hiện hữu

là vốn điều lệ hiện tại của ThuDuc House

294,38 tỷ đồng

6.308 đồng

là LNST, công ty đạt 161,23% kế hoạch năm

là số tiền thu nhập trên 1 cổ phiếu TDH
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BAÙO CAÙO
TAØI CHÍNH
1. Baùo caùo taøi chính hôïp nhaát
2. Baùo caùo taøi chính cuûa Coâng ty meï

Bieán moà hoâi thaønh maät ngoït cho ñôøi
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BAÙO CAÙO KIEÅM TOAÙN

Veà Baùo caùo taøi chính hôïp nhaát cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31/12/2009
cuûa Coâng ty Coå phaàn Phaùt trieån nhaø Thuû Ñöùc
Soá: 56/2010/BC.TC-AASC.HCM

Kính göûi: Hoäi ñoàng quaûn trò
Ban Toång Giaùm ñoác Coâng ty Coå phaàn Phaùt trieån nhaø Thuû Ñöùc
Chuùng toâi ñaõ kieåm toaùn baùo caùo taøi chính hôïp nhaát
cuûa Coâng ty Coå phaàn Phaùt trieån nhaø Thuû Ñöùc ñöôïc laäp
ngaøy 22 thaùng 03 naêm 2010 goàm: Baûng caân ñoái keá
toaùn taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009, Baùo caùo keát quaû
hoaït ñoäng kinh doanh, Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä vaø
Baûn thuyeát minh baùo caùo taøi chính cho naêm taøi chính
keát thuùc cuøng ngaøy ñöôïc trình baøy töø trang 7 ñeán trang
36 keøm theo.
Vieäc laäp vaø trình baøy Baùo caùo taøi chính hôïp nhaát naøy
thuoäc traùch nhieäm cuûa Toång Giaùm ñoác Coâng ty Coå
phaàn Phaùt trieån nhaø Thuû Ñöùc. Traùch nhieäm cuûa chuùng
toâi laø ñöa ra yù kieán veà caùc baùo caùo naøy caên cöù treân keát
quaû kieåm toaùn cuûa chuùng toâi.
Cô sôû yù kieán:
Chuùng toâi ñaõ thöïc hieän coâng vieäc kieåm toaùn theo caùc
chuaån möïc kieåm toaùn Vieät Nam. Caùc chuaån möïc naøy
yeâu caàu coâng vieäc kieåm toaùn laäp keá hoaïch vaø thöïc hieän
ñeå coù söï ñaûm baûo hôïp lyù raèng caùc baùo caùo taøi chính
hôïp nhaát khoâng coøn chöùa ñöïng caùc sai soùt troïng yeáu.
Chuùng toâi ñaõ thöïc hieän vieäc kieåm tra theo phöông phaùp

choïn maãu vaø aùp duïng caùc thöû nghieäm caàn thieát, caùc
baèng chöùng xaùc minh nhöõng thoâng tin trong baùo caùo
taøi chính; ñaùnh giaù vieäc tuaân thuû caùc chuaån möïc vaø
cheá ñoä keá toaùn hieän haønh, caùc nguyeân taéc vaø phöông
phaùp keá toaùn ñöôïc aùp duïng, caùc öôùc tính vaø xeùt ñoaùn
quan troïng cuûa Toång Giaùm ñoác cuõng nhö caùch trình
baøy toång quaùt caùc baùo caùo taøi chính hôïp nhaát. Chuùng
toâi cho raèng coâng vieäc kieåm toaùn cuûa chuùng toâi ñaõ ñöa
ra nhöõng cô sôû hôïp lyù ñeå laøm caên cöù cho yù kieán cuûa
chuùng toâi.
YÙ kieán cuûa kieåm toaùn vieân:
Theo yù kieán chuùng toâi, Baùo caùo taøi chính hôïp nhaát ñaõ
phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù treân caùc khía caïnh troïng
yeáu tình hình taøi chính cuûa Coâng ty Coå phaàn Phaùt trieån
nhaø Thuû Ñöùc taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009, cuõng
nhö keát quaû kinh doanh vaø caùc luoàng löu chuyeån tieàn
teä trong naêm taøi chính keát thuùc cuøng ngaøy, phuø hôïp vôùi
chuaån möïc vaø cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam hieän haønh vaø
caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan.

TP.HCM, ngaøy 24 thaùng 03 naêm 2010
CHI NHAÙNH COÂNG TY TNHH DÒCH VUÏ TÖ VAÁN TAØI CHÍNH KEÁ TOAÙN VAØ KIEÅM TOAÙN (AASC)
KIEÅM TOAÙN VIEÂN

GIAÙM ÑOÁC

NGUYEÃN QUANG HUY
Chöùng chæ KTV soá: 1126/KTV

BUØI VAÊN THAÛO
Chöùng chæ KTV soá: 0522/KTV
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BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN

ĐVT: VNĐ

Hợp nhất
Mã số Chỉ tiêu

Công ty mẹ

01/01/2009

31/12/2009

01/01/2009

890.439.199.158 703.519.730.990

735.993.225.053

647.342.484.448

97.930.659.657 103.748.660.422

65.933.177.106

63.675.617.077

31/12/2009

TÀI SẢN
100

A . Tài sản ngắn hạn

110

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

111

1. Tiền

56.688.659.657

83.216.160.422

26.991.177.106

43.675.617.077

112

2. Các khoản tương đương tiền

41.242.000.000

20.532.500.000

38.942.000.000

20.000.000.000

120

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

5.626.178.353

80.807.550.450

3.572.878.353

73.307.550.450

121

1. Đầu tư ngắn hạn

5.746.661.353

80.807.550.450

3.572.878.353

73.307.550.450

129

2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)

(120.483.000)

-

130

III. Các khoản phải thu

131

1. Phải thu của khách hàng

131.938.118.830

65.650.213.880

128.483.964.224

64.411.637.851

132

2. Trả trước cho người bán

132.578.889.296

34.232.605.208

36.408.996.975

39.858.896.794

133

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

-

-

-

-

23.128.398.976

42.088.882.788

13.659.010.468

134

4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây
dựng

135

5. Các khoản phải thu khác

139

6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)

140

IV. Hàng tồn kho

141

1. Hàng tồn kho

149

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)

150

V. Tài sản ngắn hạn khác

151

309.235.602.303 123.011.218.064 206.981.843.987 117.929.545.113

44.718.594.177
470.130.030.618 395.311.164.839 459.118.571.423 392.110.771.808
395.311.164.839

459.118.571.423

392.110.771.808

7.516.728.227

641.137.215

386.754.184

319.000.000

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.048.767.285

-

-

-

152

2. Thuế GTGT được khấu trừ

5.708.969.325

134.229.861

154

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

-

-

-

-

158

4. Tài sản ngắn hạn khác

758.991.617

506.907.354

386.754.184

319.000.000

200

B . Tài sản dài hạn

943.004.839.371

729.460.579.540

914.455.318.766

689.619.648.985

210

I. Các khoản phải thu dài hạn

-

-

-

-

211

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

-

212

2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc

-

213

3. Phải thu dài hạn nội bộ

-

218

4. Phải thu dài hạn khác

-

-

-

-

219

5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)

-
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BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN (tieáp theo)

ĐVT: VNĐ

Hợp nhất
Mã số Chỉ tiêu
220

II. Tài sản cố định

221

1. Tài sản cố định hữu hình

222

- Nguyên giá

223

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)

224

2. Tài sản cố định thuê tài chính

31/12/2009

01/01/2009

31/12/2009

01/01/2009

200.600.193.507

76.628.934.466

39.315.939.077

34.896.279.103

56.944.196.681

58.256.137.171

31.918.950.492

34.533.858.549

83.314.661.564

78.898.189.163

46.578.254.842

46.569.315.642

(26.370.464.883)

(20.642.051.992)

(14.659.304.350)

(12.035.457.093)

-

-

-

-

21.477.426.038

5.352.361.221

4.664.740.355

-

22.435.538.211

5.562.228.026

5.028.870.185

20.000.000

(958.112.173)

(209.866.805)

(364.129.830)

(20.000.000)

225

- Nguyên giá

-

226

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)

-

227

3. Tài sản cố định vô hình

228

- Nguyên giá

229

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)

Công ty mẹ

230

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

122.178.570.788

13.020.436.074

2.732.248.230

362.420.554

240

III. Bất động sản đầu tư

10.067.316.041

10.749.982.445

10.067.316.041

10.749.982.445

241

- Nguyên giá

11.740.332.435

11.740.332.435

11.740.332.435

11.740.332.435

242

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)

(1.673.016.394)

(990.349.990)

(1.673.016.394)

(990.349.990)

690.931.661.562 624.495.140.602

851.319.225.348

635.529.097.249

215.505.109.105

65.244.239.508

250

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

251

1. Đầu tư vào công ty con

252

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

307.688.485.048

127.974.563.161

294.530.441.800

114.511.260.800

258

3. Đầu tư dài hạn khác

406.365.456.009

529.358.142.540

367.757.056.009

486.128.499.132

259

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)

(23.222.279.495)

(32.837.565.099)

(26.473.381.566)

(30.354.902.191)

260

V. Tài sản dài hạn khác

34.427.472.309

10.127.863.518

13.752.838.300

8.444.290.188

261

1. Chi phí trả trước dài hạn

21.264.126.409

1.833.200.098

589.582.400

444.290.188

262

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

5.163.255.900

-

5.163.255.900

-

268

3. Tài sản dài hạn khác

8.000.090.000

8.294.663.420

8.000.000.000

8.000.000.000

269

VI. Lợi thế thương mại

6.978.195.952

7.458.658.509

270

TỔNG CỘNG TÀI SẢN
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BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN (tieáp theo)

ĐVT: VNĐ

Hợp nhất
Mã số Chỉ tiêu

31/12/2009

Công ty mẹ

01/01/2009

31/12/2009

01/01/2009

NGUỒN VỐN
300

A . Nợ phải trả

535.327.502.235 411.688.031.040

444.485.202.183

372.445.307.924

310

I. Nợ ngắn hạn

285.269.429.727 200.874.284.349

245.168.910.983

162.277.822.599

311

1. Vay và nợ ngắn hạn

65.272.000.000

14.000.000.000

62.772.000.000

14.000.000.000

312

2. Phải trả cho người bán

28.876.958.074

12.293.896.877

14.903.179.100

10.865.983.032

313

3. Người mua trả tiền trước

55.450.399.913

123.255.206.250

51.827.504.113

121.575.545.800

314

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

70.729.407.986

39.050.292.176

54.273.816.895

8.659.858.451

315

5. Phải trả người lao động

7.347.711.472

8.299.292.189

4.640.356.287

5.670.125.809

316

6. Chi phí phải trả

51.218.338.900

501.390.233

51.218.338.900

124.763.040

317

7. Phải trả nội bộ

319

9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

320

10. Dự phòng phải trả ngắn hạn

330

II. Nợ dài hạn

331

1. Phải trả dài hạn người bán

-

332

2. Phải trả dài hạn nội bộ

-

333

3. Phải trả dài hạn khác

334

4. Vay và nợ dài hạn

335

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

-

336

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

989.114.291

337

7. Dự phòng phải trả dài hạn

6.374.613.382

3.474.206.624

1.664.715.688

1.381.546.467

250.058.072.508 210.813.746.691 199.316.291.200 210.167.485.325

159.092.675.885

143.588.992.838

159.269.938.505

143.588.992.838

89.976.282.332

66.536.378.071

39.976.282.332

66.536.378.071

688.375.782

70.070.363

42.114.416

400 B . Nguồn vốn chủ sở hữu

1.247.654.248.060 1.001.009.161.787 1.205.963.341.636

964.516.825.509

410 I. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.230.386.222.315 986.949.976.685 1.193.292.855.056

956.131.055.096

-

411 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

378.750.000.000

252.500.000.000

378.750.000.000

252.500.000.000

412 2. Thặng dư vốn cổ phần

433.949.006.998

509.135.687.300

433.011.413.811

509.135.687.300

-

-

413 3. Vốn khác của chủ sở hữu
414 3. Cổ phiếu quỹ (*)
415 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

(59.906.424.991)

(68.488.734.176)
-

-

(1.283.386.956)

-

218.462.889.087

112.781.159.220

186.446.877.887

98.899.605.539

32.501.959.693

27.539.976.253

25.250.000.000

21.014.818.785

2.392.123

369.614.123

2.392.123

170.064.123

420 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

168.003.361.370

153.112.273.965

169.832.171.235

134.317.304.340

421 11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

-

416 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
417 7. Quỹ đầu tư phát triển
418 8. Quỹ dự phòng tài chính
419 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
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BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN (tieáp theo)

ĐVT: VNĐ

Hợp nhất
Mã số Chỉ tiêu

Công ty mẹ

31/12/2009

01/01/2009

31/12/2009

01/01/2009

17.268.025.745

14.059.185.102

12.670.486.580

8.385.770.413

17.268.025.745

14.059.185.102

12.670.486.580

8.385.770.413

-

-

-

430

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

431

1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi

432

2. Nguồn kinh phí

-

433

3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

-

439

C. Lợi ích của cổ đông thiểu số

500

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

50.462.288.234

20.283.117.703

1.833.444.038.529 1.432.980.310.530 1.650.448.543.819 1.336.962.133.433

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công

12/31/09

01/01/2009

31/12/2009

01/01/2009

27.043.058.000

27.043.058.000

22.737.627.000

22.737.627.000

5. Ngoại tệ các loại (USD)

3,38

Laäp ngaøy 22 thaùng 03 naêm 2010
NGÖÔØI LAÄP BIEÅU

KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG

TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

LEÂ NGOÏC CHAÂU

QUAN MINH TUAÁN

LEÂ CHÍ HIEÁU
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BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH

ĐVT: VNĐ

Hợp nhất
Mã số Chỉ tiêu

Công ty mẹ

31/12/2009

01/01/2009

31/12/2009

01/01/2009

487.889.701.585

608.309.437.015

406.467.940.210

404.755.025.674

6.549.333.598

8.781.692.987

6.509.239.848

8.684.317.923

1

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

2

2. Các khoản giảm trừ

10

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

481.340.367.987

599.527.744.028

399.958.700.362

396.070.707.751

11

4. Giá vốn hàng bán

216.641.237.443

287.683.016.709

156.232.248.911

164.429.353.722

20

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

264.699.130.544

311.844.727.319

243.726.451.451

231.641.354.029

21

6. Doanh thu hoạt động tài chính

89.638.114.374

40.819.872.363

92.015.641.451

57.492.906.443

22

7. Chi phí tài chính

(8.517.784.026)

31.224.707.759

(3.015.566.290)

28.697.402.191

23

Trong đó: Chi phí lãi vay

766.749.746

-

689.078.513

-

24

8. Chi phí bán hàng

550.411.183

1.845.705.583

672.698.959

3.166.858.454

25

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp

54.938.796.962

50.442.538.196

43.055.725.897

36.554.482.592

30

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

307.365.820.799

269.151.648.144

295.029.234.336

220.715.517.235

31

11. Thu nhập khác

47.113.367.394

11.959.887.262

45.799.116.017

14.778.135.355

32

12. Chi phí khác

4.069.537.163

247.359.952

4.069.360.074

95.851.789

40

13. Lợi nhuận khác

43.043.830.231

11.712.527.310

41.729.755.943

14.682.283.566

45

14. Phần lợi nhuận (lỗ) trong công ty liên kết, LD

6.661.927.816

1.320.447.566

50

15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

357.071.578.846

282.184.623.020

336.758.990.279

235.397.800.801

51

16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

63.222.459.677

70.144.440.539

58.898.444.742

47.268.601.794

52

17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

(5.163.255.900)

60

18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

299.012.375.069

212.040.182.481

61

19. Lợi ích của cổ đông thiểu số

4.630.299.154

13.662.711.299

62

20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (*)

294.382.075.915

198.377.471.182

70

21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (**)

6.308

5.660

(5.163.255.900)
283.023.801.437

188.129.199.007
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(*) Lợi nhuận bao gồm lãi phải chia cho các bên góp vốn hợp tác kinh doanh năm 2008 là 8.793.894.668 và năm 2009 là 64.428.769.202 đồng
(**) Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2008 được điều chỉnh hồi tố theo tỷ lệ chia thưởng cổ phiếu năm 2009

BAÙO CAÙO LÖU CHUYEÅN TIEÀN TEÄ

ĐVT: VNĐ

Hợp nhất
Mã số Chỉ tiêu

Công ty mẹ

năm 2009

năm 2008

năm 2009

năm 2008

534.387.987.063

673.017.953.215

389.721.327.940

479.404.411.906

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
01
02

1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ
và doanh thu khác
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa
và dịch vụ

03

3. Tiền chi trả cho người lao động

04

4. Tiền chi trả lãi vay

05

(454.538.353.266) (286.102.406.412) (328.224.277.412) (233.692.733.242)
(69.687.985.659)

(56.300.590.254)

(33.803.747.813)

(24.636.310.891)

(547.088.513)

0

(547.088.513)

0

5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

(16.288.017.850)

(78.441.617.042)

(2.908.106.252)

(74.140.250.229)

06

6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh

197.314.046.184

480.645.613.332

60.366.925.142

55.293.084.934

07

7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh

(262.299.806.520) (522.428.067.293) (150.566.595.384)

(92.520.768.968)

20

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

(71.659.218.561)

210.390.885.546

(65.961.562.292)

109.707.433.510

(82.852.636.714)

(14.884.428.120)

(5.147.484.485)

(7.550.623.363)

13.845.453

0

13.845.453

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
21
22
23
24

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ
và các tài sản DH khác
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ
và các TSDH khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ
của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ
của đơn vị khác

25

5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

26

6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

27
30

(51.394.022.796) (1.479.244.707.495)

(49.894.022.796) (1.026.577.192.710)

127.163.694.893 1.405.139.108.053

119.663.694.893

989.271.593.268

(262.056.749.036) (258.805.096.441) (307.544.183.514) (254.658.397.641)
222.833.483.773

55.148.607.699

209.629.931.180

55.148.607.699

7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia

39.384.163.710

38.061.133.129

41.247.903.077

55.323.488.422

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

(6.908.220.717) (254.585.383.175)

Baù
Baùoo caù
caùoo thöôø
thöôønngg nieâ
nieânn 2009
2009

7.969.683.808 (189.042.524.325)

54
54

BAÙO CAÙO LÖU CHUYEÅN TIEÀN TEÄ

ĐVT: VNĐ

Hợp nhất
Mã số Chỉ tiêu

Công ty mẹ

năm 2008

năm 2009

năm 2008

112.357.335.759

179.300.160.000

112.357.335.759

179.300.160.000

(2.320.479.507)

(59.906.424.991)

(2.320.479.507)

(59.906.424.991)

năm 2009

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
31
32

1. Tiền thu từ phát hành cố phiếu, nhận vốn góp
của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu,
mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành

33

3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được

121.998.404.261

72.162.378.071

62.898.404.261

72.162.378.071

34

4. Tiền chi trả nợ gốc vay

(87.286.500.000)

(4.000.000.000)

(40.686.500.000)

(4.000.000.000)

35

5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính

0

0

36

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu

(71.999.322.000)

(53.607.345.000)

(71.999.322.000)

(53.607.345.000)

40

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

72.749.438.513

133.948.768.080

60.249.438.513

133.948.768.080

50

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ

(5.818.000.765)

89.754.270.451

2.257.560.029

54.613.677.265

60

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ

103.748.660.422

13.994.389.971

63.675.617.077

9.061.939.812

97.930.659.657

103.748.660.422

65.933.177.106

63.675.617.077

61
70

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái
quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
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BAÙO CAÙO CUÛA BAN KIEÅM SOAÙT
Veà tình hình taøi chính vaø hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh naêm 2009
cuûa Coâng ty Coå phaàn Phaùt trieån nhaø Thuû Ñöùc

Kính göûi: Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng Coâng ty Coå phaàn Phaùt trieån nhaø Thuû Ñöùc
- Caên cöù Quyeát ñònh soá: 7967/QÑ-UB-CNN ngaøy 24/11/2000 cuûa UÛy ban nhaân daân Thaønh phoá Hoà Chí Minh, veà
vieäc chuyeån ñoåi doanh nghieäp nhaø nöôùc Coâng ty Phaùt trieån Nhaø vaø Dòch vuï Khu coâng nghieäp Thuû Ñöùc thaønh Coâng
ty Coå phaàn Phaùt trieån Nhaø Thuû Ñöùc vaø Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh soá: 0302346036 ngaøy 07/01/2010
do Sôû keá hoaïch vaø Ñaàu tö Thaønh phoá Hoà Chí Minh caáp.
- Caên cöù vaøo Ñieàu leä Coâng ty coå phaàn Phaùt trieån nhaø Thuû Ñöùc ñaõ ñöôïc Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thoâng qua ngaøy
08/04/2008.
- Caên cöù vaøo Baùo caùo quyeát toaùn taøi chính naêm 2009 do Coâng ty Coå phaàn Phaùt trieån nhaø Thuû Ñöùc laäp ngaøy
22/3/2010 ñaõ ñöôïc kieåm toaùn bôûi Coâng ty TNHH Dòch Vuï Tö Vaán Taøi Chính Keá Toaùn vaø Kieåm Toaùn (AASC).
Chuùng toâi thoáng nhaát nhaän xeùt sau:

I. TÌNH HÌNH TAØI SAÛN VAØ NGUOÀN VOÁN CUÛA THUDUC HOUSE ÑEÁN THÔØI ÑIEÅM 31/12/2009:
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu

Cuối kỳ

Đầu năm

1.650.448

1.336.962

735.993

647.342

65.933

63.676

3.573

73.307

3. Các khoản phải thu ngắn hạn

206.982

117.930

4. Hàng tồn kho

459.118

392.110

387

319

914.455

689.620

0

0

2. TSCĐ

39.316

34.896

3. Bất động sản đầu tư

10.067

10.750

851.319

635.529

13.753

8.445

TÀI SẢN
A. Tài sản ngắn hạn
1. Tiền & tương đương tiền
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

5. TS ngắn hạn khác
B. Tài sản dài hạn
1. Các khoản phải thu dài hạn

4. Đầu tư tài chính dài hạn
5. Tài sản dài hạn khác
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NGUỒN VỐN

1.650.448

1.336.962

A. Nợ phải trả

444.485

372.445

1. Nợ ngắn hạn

245.169

162.278

58.143

8.660

199.316

210.167

1.205.963

964.517

1.193.293

956.131

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

378.750

252.500

- Thặng dư vốn cổ phần

433.011

509.136

0

-59.906

186.447

98.900

25.250

21.015

2

170

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

169.832

134.317

- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

0

0

2. Nguồn kinh phí - quỹ khác

12.670

8.386

- Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi

12.670

8.386

Trong đó nợ ngân sách
2. Nợ dài hạn
B. Nguồn vốn chủ sở hữu
1. Nguồn vốn chủ sở hữu

- Cổ phiếu quỹ
- Quỹ Đầu tư phát triển
- Quỹ dự phòng tài chính
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

- Veà taøi saûn:
Toång taøi saûn cuûa Coâng ty Coå phaàn Phaùt trieån nhaø Thuû Ñöùc ñeán ngaøy 31/12/2009 laø 1.650.448 trieäu ñoàng, so vôùi
cuøng kyø naêm tröôùc taêng 23,4% (1.650.448 trieäu ñoàng/1.336.962 trieäu ñoàng). Trong ñoù:
- Tieàn, caùc khoaûn töông ñöông tieàn vaø caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn: Soá dö cuoái naêm 69.506 trieäu ñoàng, baèng
50,7% so vôùi ñaàu naêm (69.506/136.983) do trong naêm Coâng ty ñaåy maïnh vieäc ñaàu tö vaøo caùc coâng trình
chung cö vaø ñaàu tö ra ngoaøi doanh nghieäp.
- Coâng nôï phaûi thu: Trong naêm coâng ty thöïc hieän toát vieäc theo doõi vaø thu hoài coâng nôï, khoâng ñeå xaûy ra tình traïng
nôï daây döa, toàn ñoïng hoaëc khoù thu hoài.
- Haøng toàn kho: taêng 17%, soá dö cuoái naêm laø 459.118 trieäu ñoàng. Bao goàm chi phí dôû dang caùc döï aùn laø
454.482 trieäu ñoàng vaø chi phí nhaän thaàu xaây laép laø: 4.636 trieäu ñoàng. Trong ñoù:
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°• Chung cö TDH Tröôøng Thoï ñaàu tö dôû dang taêng trong naêm töø 105.231 trieäu ñoàng leân 202.757 trieäu ñoàng.
°• Chung cö cao caáp Hieäp Phuù, quaän 9 ñaàu tö dôû dang taêng trong naêm töø 52.548 trieäu ñoàng leân 61.318 trieäu
ñoàng		
°• Chung cö cao taàng Phöôùc Bình, quaän 9 ñaàu tö dôû dang taêng trong naêm töø 1.947 trieäu ñoàng leân 9.252 trieäu
ñoàng...		
Coâng ty ñaõ chuaån bò caùc coâng trình, döï aùn chuyeån tieáp qua caùc naêm raát oån ñònh.
- Ñaàu tö taøi chính daøi haïn: taêng 33,95%, soá dö cuoái kyø: 851.319 trieäu ñoàng. Trong ñoù caùc danh muïc ñaàu tö
taêng quan troïng trong naêm:
°• Coâng ty TNHH Quaûn lyù vaø Kinh doanh Chôï noâng saûn Thuû Ñöùc taêng voán ñaàu tö töø 4.674 trieäu ñoàng leân 9.000
trieäu ñoàng.
° Coâng ty CP Thoâng Ñöùc taêng voán ñaàu tö töø 11.700 trieäu ñoàng leân 72.083 trieäu ñoàng.
°• Coâng ty CP Chöùng khoaùn Sen vaøng taêng voán goùp ñaàu tö töø 14.662 trieäu ñoàng leân 26.695 trieäu ñoàng.
°• Coâng ty CP Ñaàu tö Phöôùc Long taêng voán ñaàu tö töø 11.219 trieäu ñoàng leân 19.589 trieäu ñoàng.
°• Coâng ty CP Ñaàu tö Phuùc Thònh Ñöùc ñaàu tö môùi laø 71.932 trieäu ñoàng (chieám 70% voán Ñieàu leä coâng ty). Coâng ty
thaønh laäp ñeå ñaàu tö, xaây döïng, kinh doanh vaø cho thueâ vaên phoøng, nhaø ôû vaø trung taâm thöông maïi.
°• Coâng ty CP Ñaàu tö Hueá - Nhaø Thuû Ñöùc ñaàu tö môùi laø 100 trieäu ñoàng trong toång soá phaûi ñaàu tö laø 22.500 trieäu
ñoàng (chieám 75% voán ñieàu leä coâng ty). Coâng ty thaønh laäp ñeå ñaàu tö, xaây döïng, quaûn lyù kinh doanh döï aùn La
Sapinette Laêng Coâ Resort (Hueá).
°• Coâng ty Lieân doanh Thuduc House Property Ventures (USA) goùp ñaàu tö 55.084 trieäu ñoàng (töông ñöông
3.000.000 USD).
- Nguoàn voán:
Toång nguoàn voán cuûa Thuduc House ñeán 31/12/2009 laø: 1.650.448 trieäu ñoàng.
- Nôï phaûi traû: Toång dö nôï cuoái kyø 2009 laø 444.485 trieäu ñoàng, so vôùi cuøng kyø naêm tröôùc taêng 19%. Trong ñoù:
°• Vay ngaân haøng:					
102.748 trieäu ñoàng
°• Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp nhaø nöôùc:		
58.143 trieäu ñoàng
°• Caùc khoaûn nhaän voán goùp ñaàu tö döï aùn, phaûi traû khaùc: 158.796 trieäu ñoàng
- Nguoàn voán chuû sôû höõu: Toång nguoàn voán chuû sôû höõu: 1.193.293 trieäu ñoàng.
Trong ñoù:
* Voán ñieàu leä: 378.750 trieäu ñoàng
Vaøo cuoái naêm 2009 voán ñieàu leä cuûa Coâng ty taêng töø 252.500 trieäu ñoàng leân 378.750 trieäu ñoàng (taêng 126.250
trieäu ñoàng) töø nguoàn thaëng dö voán coå phaàn.
* Thaëng dö voán coå phaàn: 433.011 trieäu ñoàng
Trong naêm Coâng ty thöïc hieän baùn 62.227 trieäu ñoàng Coå phieáu quyõ (töông ñöông 1.250.226 CP), taïo ra thaëng dö
voán coå phaàn laø 50.126 trieäu ñoàng.
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II. TÌNH HÌNH SAÛN XUAÁT KINH DOANH:
- Soá lieäu keát quaû kinh doanh hôïp nhaát:
STT

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu

Nghị quyết ĐHCĐ

Thực hiện năm nay

Tỷ trọng TH/ KH

1

Doanh thu

550.000

618.091

112%

2

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

225.000

357.071

158%

3

Thuế TNDN phải nộp

40.000

58.059

145%

4

Lợi nhuận sau thuế

185.000

299.012

161%

5

Lợi ích cổ đông thiểu số

5.000

4.630

92,%

6

Lợi nhuận chia liên doanh, liên kết

8.000

64.429

805%

7

Lợi nhuận sau thuế của CĐ Công ty mẹ

172.000

229.953

133%

So saùnh vôùi Nghò quyeát Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân thoâng qua ngaøy 11/04/2009, thì:
- Doanh thu khi quyeát toaùn hôïp nhaát toaøn heä thoáng Thuduc House naêm 2009 ñaït 112% so vôùi keá hoaïch kinh doanh.
- Lôïi nhuaän thöïc hieän tröôùc thueá quyeát toaùn hôïp nhaát naêm 2009 ñaït 158% so vôùi keá hoaïch.
- Lôïi nhuaän thöïc hieän sau thueá cuûa coå ñoâng Coâng ty meï quyeát toaùn hôïp nhaát naêm 2009 ñaït 133% so vôùi keá hoaïch.

Soá lieäu keát quaû kinh doanh Thuduc House:
ĐVT: triệu đồng
Stt

1

2

Chỉ tiêu

Nghị quyết ĐHCĐ

TH 2009

TH 2008

So với NQ

So với năm trước

1

2

3

= 2/1

=2/3

472.836

537.774

468.341

114%

115%

+ Doanh thu từ SXKD

399.959

396.071

+ DT từ hoạt động TC

92.016

57.492

+ Doanh thu khác

45.799

14.778

201.015

232.943

78%

87%

199.961

204.150

+ Chi phí hoạt động TC

-3.015

28.697

+ Chi phí khác

4.069

96

Doanh thu

Tổng chi phí
+ Chi phí SXKD
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Soá lieäu keát quaû kinh doanh Thuduc House: (tieáp theo)
3

Tổng lợi nhuận trước thuế

216.048

336.759

235.398

199.998

191.921

+ LN từ hoạt động TC

95.031

28.795

+ Lợi nhuận khác

41.730

14.682

37.828

53.735

+ Lợi nhuận SXKD

155%

143%

47.269

142%

113%

4

Thuế TNDN phải nộp

5

Lợi nhuận sau thuế

178.220

283.024

188.129

158%

150%

6

Các khoản giảm trừ

8.768

65.197

9.562

743%

681%

768

768

768

8.000

64.429

8.794

169.452

217.827

178.567

128%

121%

4.474

6.308

5.660

Công tác phí HĐQT, BKS
Lợi nhuận chia LD, liên kết
8

LN còn lại phân phối

9

Lãi cơ bản trên CP

111%

Ghi chuù:
* Thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp trong naêm: 		
78.977 trieäu ñoàng
* Thueá thu nhaäp doanh nghieäp ñöôïc mieãn giaûm:			
25.242 trieäu ñoàng
(Thueá TNDN mieãn giaûm theo Thoâng tö soá 03 /2009/TT-BTC.)
* Thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp: 			
53.735 trieäu ñoàng
Nhaän xeùt:
Coâng ty hoaøn thaønh vöôït keá hoaïch naêm 2009 do Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng ñeà ra:
°• Toång doanh thu thöïc hieän naêm 2009 laø: 537.774 trieäu ñoàng, ñaït 115% so vôùi thöïc hieän naêm 2008 vaø ñaït 114%
so vôùi Nghò quyeát.
°• Lôïi nhuaän tröôùc thueá thöïc hieän naêm 2009 ñaït 336.759 trieäu ñoàng, ñaït 143% so vôùi thöïc hieän naêm 2008 vaø ñaït
155% so vôùi Nghò quyeát
°• Lôïi nhuaän sau thueá thöïc hieän naêm 2009 ñaït 283.024 trieäu ñoàng, ñaït 150% so vôùi thöïc hieän naêm 2008 vaø ñaït
158% so vôùi keá hoïach naêm do Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thoâng qua.
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Tình hình phaân phoái vaø söû duïng lôïi nhuaän naêm 2009:
Nội dung
Lợi nhuận sau thuế TNDN
Các khoản giảm trừ:
+ Công tác HĐQT & BKS
+ Chia lãi hợp tác kinh doanh
Lợi nhuận sau thuế TNDN
Quỹ khen thưởng phúc lợi

Nghị quyết ĐHCĐ

Thực hiện năm 2009

ĐVT: triệu đồng
Thực hiện năm 2008

178.220

283.024

188.129

8.768

65.197

9.562

768

768

768

8.000

64.429

8.794

169.452

217.827

178.567

16.945

10.000

16.482

Quỹ dự phòng tài chính

8.473

4.235

Trích 2% công tác ngoại giao

3.389

1.995

3.296

Chia cổ tức

75.750

36.000

69.750

Trích Quỹ ĐT PT

64.895

80.615

Trích thưởng khi lợi nhuận vượt KH

4.189

Trong naêm Coâng ty thöïc hieän phaân phoái lôïi nhuaän cuûa naêm taøi chính 2008 theo Nghò quyeát Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng
thoâng qua ngaøy 11/04/2009.
Lôïi nhuaän sau thueá thöïc hieän trong naêm Coâng ty taïm trích quyõ vaø chia coå töùc laø 47.995 trieäu ñoàng, lôïi nhuaän coøn
laïi chöa phaân phoái laø 169.832 trieäu ñoàng ñöôïc thöïc hieän phaân phoái khi Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng hoïp vaø thoâng qua
Nghò quyeát.

III. MOÄT SOÁ CHÆ TIEÂU TAØI CHÍNH:
1.Khaû naêng sinh lôøi:
a. Tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu:
		
+ Tyû suaát lôïi nhuaän tröôùc thueá treân doanh thu:				
		
+ Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá treân doanh thu:				
b. Tyû suaát lôïi nhuaän treân toång taøi saûn:
		
+ Tyû suaát lôïi nhuaän tröôùc thueá treân toång taøi saûn:				
		
+ Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá treân toång taøi saûn:				
c. Tyû suaát lôïi nhuaän treân voán:
		
+ Tyû suaát lôïi nhuaän tröôùc thueá treân voán Ñieàu leä: 			
		
+ Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá treân voán Ñieàu leä bình quaân:			
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2.Khaû naêng thanh toaùn:
		
+ Khaû naêng thanh toaùn hieän haønh:
3,71 laàn
		
+ Khaû naêng thanh toaùn nôï ñeán haïn:
3,00 laàn
		
+ Khaû naêng thanh toaùn nhanh: 		
1,12 laàn
3.Ñaàu tö ra ngoaøi doanh nghieäp:
Coâng ty thöïc hieän ñaàu tö ra ngoaøi doanh nghieäp vôùi tyû troïng khaù lôùn, baèng 51,58% so vôùi toång taøi saûn vaø baèng
71,34% so vôùi nguoàn voán chuû sôû höõu.

IV- TIEÀN LÖÔNG VAØ THANH TOAÙN VÔÙI NGÖÔØI LAO ÑOÄNG:
Theo Nghò quyeát Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân thoâng qua ngaøy 11/04/2009 ñôn giaù tieàn löông naêm nhö sau:
		
+ Quyõ tieàn löông cho hoaït ñoäng KD ñòa oác, SXKD khaùc = 5% x Doanh thu
		
+ Quyõ tieàn löông cho hoaït ñoäng taøi chính = 10% x laõi goäp taøi chính.
Coâng ty ñaõ thöïc hieän trích quyõ tieàn löông theo ñuùng soá lieäu ñöôïc Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân thoâng qua.
Thöïc hieän naêm 2009:
- Toång Quyõ löông thöïc trích:			
21.912.727.317 ñoàng
- Toång Quyõ löông thöïc chi trong naêm: 		
17.435.850.389 ñoàng
- Toång soá lao ñoäng bình quaân:			
95 ngöôøi
- Tieàn löông bình quaân 01 ngöôøi/01 thaùng:
15.294.605 ñoàng

V- NHAÄN XEÙT VAØ KIEÁN NGHÒ VEÀ VIEÄC CHAÁP HAØNH LUAÄT PHAÙP VAØ ÑIEÀU LEÄ CUÛA COÂNG TY:
- Hoaït ñoäng cuûa Coâng ty CP Phaùt trieån nhaø Thuû Ñöùc tuaân thuû ñaày ñuû caùc quy ñònh cuûa luaät phaùp lieân quan vaø thöïc
hieän ñuùng theo caùc quy ñònh cuûa Ñieàu leä coâng ty ñaõ ñöôïc Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thoâng qua.
- Coâng ty thöïc hieän toát Quy cheá hoaït ñoäng ñaõ ban haønh.
- Trong naêm Hoäi ñoàng quaûn trò ñaõ hoïp vaø ban haønh nhieàu Nghò quyeát vaø ñöôïc Ban ñieàu haønh thöïc hieän nghieâm
tuùc vaø hieäu quaû.
Laäp ngaøy 22 thaùng 03 naêm 2010
TM. BAN KIEÅM SOAÙT
Tröôûng ban

NGUYEÃN HÖNG LONG
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CAÙC COÂNG TY LIEÂN QUAN
Danh saùch caùc coâng ty con
(Thuduc House sôû höõu töø 51% voán ñieàu leä trôû leân)
Hieän Thuduc House coù toång coäng 09 coâng ty con. Trong ñoù: 08 coâng ty con hôïp nhaát vaø 01 coâng ty con
khoâng hôïp nhaát, cuï theå nhö sau:

DANH SAÙCH CAÙC COÂNG TY CON HÔÏP NHAÁT:
Tên công ty

Địa chỉ

1

Công ty TNHH Quản lý và
Kinh doanh Chợ nông sản
Thủ Đức

2

STT

Tỷ lệ lợi ích

Quyền biểu quyết

Khu phố 5, Quốc lộ 1A, Phường
Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành
phố Hồ Chí Minh.

100,00%

100,00%

Công ty TNHH Xây dựng
Phong Đức

9/7 đường số 3, Ấp Đông, P.Bình
Trưng Đông, Quận 2, TP HCM

65,00%

65,00%

3

Công ty TNHH Nước đá tinh
khiết Đông An Bình

Số 4, đường số 4, Khu phố 5,
Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức,
Thành phố Hồ Chí Minh.

100,00%

99,60%

4

Công ty TNHH Dịch vụ Tam
Bình Thủ Đức

Khu phố 5, Quốc lộ 1A, Phường
Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành
phố Hồ Chí Minh.

100,00%

100,00%

5

Công ty Cổ phần Sản xuất
Thương mại Gia Đức

49,75%

55,00%

6

Công ty TNHH TM Dịch Vụ
Song Đức

51,00%

51,00%

7

Công ty Cổ Phần Thông Đức

65,00%

65,00%

8

Cty TNHH ĐT Phúc Thịnh Đức

70,00%

70,00%

75,00%

75,00%

683 Quốc lộ 52, Phường Phước
Long B, Quận 9, TPHCM
139B Quốc Lộ 1A , Khu Phố
5, P.Tam Bình, Quận Thủ Đức,
TP.HCM
Số 01 Phan Chu Trinh, phường 9 ,
TP Đà Lạt Tỉnh Lâm Đồng
6B1-4 Đinh Bộ Lĩnh, P. 24, Quận
Bình Thạnh

DANH SAÙCH CAÙC COÂNG TY CON KHOÂNG HÔÏP NHAÁT:
1

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Huế
- Nhà Thủ Đức

Thôn lập An, Thị Trấn Lăng Cô,
Huyện Phú Lộc, Tỉnh TT Huế.

Lyù do:
Coâng ty Coå Phaàn Ñaàu Tö Hueá - Nhaø Thuû Ñöùc baét ñaàu
hoaït ñoäng theo giaáy chöùng nhaän ñaàu tö doanh laàn ñaàu
tieân soá 312031000042 ngaøy 07 thaùng 10 naêm 2009.
Naêm taøi chính baét ñaàu töø 07/10/2009 ñeán 31/12/2010.
Hieän ñang trong quaù trình ñaàu tö.
Ngoaøi ra Thuduc House coøn 01 Coâng ty con laø Chi
nhaùnh Coâng ty TNHH Baûo Veä Huøng Vöông (do Coâng
Baùo caùo thöôøng nieân 2009

ty TNHH Dòch Vuï Tam Bình Thuû Ñöùc goùp voán thaønh laäp
(voán ñieàu leä naêm 2009 laø 800 trieäu ñoàng – Coâng ty Tam
Bình sôû höõu 50% laø 400 trieäu ñoàng; naêm 2010 taêng leân
2,5 tyû ñoàng, Coâng ty Tam Bình sôû höõu 70% laø 1,75 tyû
ñoàng). Do khoaûn ñaàu tö vaøo Chi nhaùnh Coâng ty TNHH
Baûo Veä Huøng Vöông naêm 2009 nhoû, khoâng aûnh höôûng
Baùo caùo hôïp nhaát neân chöa ñöa vaøo Baùo caùo.
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TOÅNG QUAN KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH VAØ
TÌNH HÌNH TAØI CHÍNH CUÛA CAÙC COÂNG TY CON

COÂNG TY TNHH QUAÛN LYÙ & KINH DOANH CHÔÏ NOÂNG SAÛN THUÛ ÑÖÙC
Diễn giải

Kế hoạch

ĐVT: triệu đồng

Thực hiện

Tỷ lệ TH/Kế hoạch

Tình hình tài chính
Tổng tài sản

34.604

Vốn chủ sở hữu

25.673
9.000

Vốn điều lệ
Kết quả hoạt động kinh doanh
57.940

67.677

116,80%

Lợi nhuận trước thuế

5.698

9.475

166,29%

Lợi nhuận sau thuế

4.273

7.825

183,12%

Tổng Doanh thu

COÂNG TY TNHH XAÂY DÖÏNG PHONG ÑÖÙC
Diễn giải

ĐVT: triệu đồng

Kế hoạch

Thực hiện

Tỷ lệ TH/Kế hoạch

Tình hình tài chính
Tổng tài sản

75.999

Vốn chủ sở hữu

50.633

Vốn điều lệ

10.000

Kết quả hoạt động kinh doanh
Tổng giá trị SXKD

34.900

34.981

100,23%

Tổng Doanh thu

41.371

52.716

127,42%

Lợi nhuận trước thuế

3.255

13.579

417,17%

Lợi nhuận sau thuế

2.441

11.383

466,33%
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COÂNG TY TNHH DÒCH VUÏ TAM BÌNH - THUÛ ÑÖÙC
Diễn giải

ĐVT: triệu đồng

Kế hoạch

Thực hiện

Tỷ lệ TH/Kế hoạch

Tình hình tài chính
Tổng tài sản

27.501

Vốn chủ sở hữu

26.823

Vốn điều lệ

43.000

Kết quả hoạt động kinh doanh
Tổng Doanh thu

4.405

4.185

95,00%

Lợi nhuận trước thuế

931

597

64,12%

Lợi nhuận sau thuế

768

493

64,15%

COÂNG TY TNHH NÖÔÙC ÑAÙ TINH KHIEÁT ÑOÂNG AN BÌNH:
Diễn giải

ĐVT: triệu đồng

Kế hoạch

Thực hiện

Tỷ lệ TH/Kế hoạch

Tình hình tài chính
Tổng tài sản

18.818

Vốn chủ sở hữu

18.335

Vốn điều lệ

25.000

Kết quả hoạt động kinh doanh
Tổng giá trị SXKD

5.900

5.442

92,24%

Tổng Doanh thu

9.180

9.184

100,05%

Lợi nhuận trước thuế

320

521

162,81%

Lợi nhuận sau thuế

264

430

162,81%
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COÂNG TY COÅ PHAÀN THOÂNG ÑÖÙC:
Ñöôïc thaønh laäp ñeå quaûn lyù döï aùn Khaùch saïn & Trung
taâm Thöông maïi La Sapinette – Ñaø Laït. Trong naêm 2009
hoaït ñoäng chính cuûa Coâng ty laø chuaån bò cho coâng taùc
khai tröông khaùch saïn La Sapinette vaø TTTM Lang Biang, ñaëc bieät vaøo nhöõng thaùng cuoái naêm 2009, coâng
taùc xaây döïng, mua saém trang thieát bò, tuyeån duïng nhaân
söï cuõng nhö quaûng baù hình aûnh döï aùn ñöôïc trieån khai
heát söùc khaån tröông.
Ngaøy 28/12/2009, Coâng ty ñaõ toå chöùc khai tröông khaùch
saïn La Sapinette vaø TTTM Lang Biang. Hoaït ñoäng böôùc
ñaàu raát khaû quan. Sau leã khai tröông, ngaøy 01/01/2010
khaùch saïn La Sapinette ñaõ nhaän khaùch cho 48 phoøng
nhaân dòp Festival hoa Ñaø Laït 2010. Doanh thu töø 01/01
ñeán 10/01/2010 ñaït 169 trieäu ñoàng. TTTM Lang Biang
ñoùn haøng ngaøn löôït khaùch haøng tham quan mua saém,
doanh thu töø ngaøy 28/12/2009 ñeán 12/01/2010 ñaït
1.596 trieäu ñoàng. Ñaây laø tín hieäu khaû quan cho hoaït
ñoäng kinh doanh cuûa Coâng ty trong naêm 2010.

COÂNG TY COÅ PHAÀN SAÛN XUAÁT THÖÔNG MAÏI
GIA ÑÖÙC:
Thaønh laäp vaø hoaït ñoäng töø naêm 2008 nhöng baét ñaàu töø
naêm 2009 Coâng ty môùi böôùc ñaàu oån ñònh hoaït ñoäng vaø
hôïp ñoàng cung caáp saûn phaåm cho caùc döï aùn.
Ngoaøi caùc hôïp ñoàng rieâng leû vôùi khaùch haøng, naêm 2009
Coâng ty ñaõ hôïp ñoàng ñeå thöïc hieän cung caáp vaø laép ñaët
saûn phaåm cöûa cho hai döï aùn lôùn cuûa Thuduc House
laø Chung cö TDH-Tröôøng Thoï vaø Khaùch saïn-TTTM La
Sapinette Ñaø Laït. Keát quaû kinh doanh Coâng ty khaù khaû
quan so naêm ñaàu thaønh laäp:
°• Toång doanh thu: 9.724 trieäu ñoàng
°• Lôïi nhuaän tröôùc thueá: 1.560 trieäu ñoàng
°• Lôïi nhuaän sau thueá laø: 1.278 trieäu ñoàng

COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ
SONG ÑÖÙC:
Coâng ty ñöôïc thaønh laäp töø thaùng 12/2008 nhöng ñeán
thaùng 12/2009 Coâng ty môùi baét ñaàu ñi vaøo hoaït ñoäng
(thôøi gian töø 2008-2009 laø thôøi gian xaây döïng coâng trình
traïm xaêng daàu & caùc haïng muïc lieân quan phuïc vuï hoaït
ñoäng kinh doanh chính cuûa Coâng ty).
Trong thôøi gian ñaàu ñi vaøo hoaït ñoäng (thaùng 12/2009)
tình hình kinh doanh Coâng ty khaù khaû quan so vôùi ñôn vò
môùi ñi vaøo hoaït ñoäng khi toång doanh thu baùn haøng vaø
cung caáp dòch vuï thaùng 12/2009 laø 769.365.195 ñoàng.
Coâng ty ñaõ coù keá hoaïch kinh doanh vaø xuùc tieán tìm
kieám khaùch haøng taïi khu vöïc ñeå naâng cao doanh soá
trong naêm 2010.

COÂNG TY TNHH ÑAÀU TÖ PHUÙC THÒNH ÑÖÙC
Thaønh laäp vaøo thaùng 05/2009 ñeå quaûn lyù döï aùn Khu
daân cö & TTTM Phöôùc Long A, phöôøng Phöôùc Long A,
Quaän 9. Böôùc ñaàu Coâng ty tieán haønh hình thaønh boä maùy
toå chöùc vaø trieån khai caùc böôùc thuû tuïc ñaàu tö cuûa döï
aùn nhö chuaån bò ñaàu tö, ñoùng tieàn SDÑ cho ngaân saùch,
trieån khai thieát keá quy hoaïch, keá hoaïch marketing…
Döï kieán Coâng ty seõ toå chöùc ñoäng thoå döï aùn trong quyù
03/2010.

COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑAÀU TÖ HUEÁ - NHAØ THUÛ ÑÖÙC:
Hoaït ñoäng theo giaáy chöùng nhaän ñaàu tö caáp ngaøy
07/10/2009 ñeå quaûn lyù hai döï aùn ñaàu tö taïi tænh Thöøa
Thieân Hueá laø döï aùn khu cao oác phöùc hôïp Khaùch saïn,
Trung taâm thöông maïi - Dòch vuï, caên hoä vaø vaên phoøng
cho thueâ Laêng Coâ & döï aùn khu nghæ döôõng La Sapinette
Laêng Coâ.
Naêm taøi chính Coâng ty baét ñaàu töø 07/10/2009 ñeán
31/12/2010. Hieän Coâng ty ñang trong quaù trình ñaàu tö.

Coâng ty chuû tröông tieáp tuïc oån ñònh cô caáu, môû roäng
quaûng baù marketing tìm kieám khaùch haøng ñeå naâng cao
doanh soá trong naêm 2010.
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TOÅ CHÖÙC
VAØ
NHAÂN SÖÏ
1. Sô ñoà toå chöùc
2. Ban Quaûn trò
3. Lao ñoäng & cheá ñoä chính saùch

Bieán öôùc mô thaønh nhöõng coâng trình röïc rôõ
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SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC CUÛA THUDUC HOUSE

Đại
hội đồng
cổ đông
Ban kiểm soát
Hội đồng
quản trị

Tổng
Giám đốc

P. Tổng
Giám đốc
BP. Hành chánh
nhân sự

P. Tổng
Giám đốc
BP. Kế toán
Ngân quỹ

BP. Dịch vụ
bất động sản

BP. Bán hàng

BP. Đầu tư
tài chánh

BP. Phát triển
dự án

CN Cty TNHH
Bảo Vệ
Hùng Vương

Cty CPĐT
Huế
Nhà Thủ Đức

Cty TNHH
QLKD Chợ
Nông Sản
Thủ Đức
Cty TNHH
Nước Đá
tinh khiết
Đông
An Bình
Cty TNHH
Đầu tư
Phúc
Thịnh Đức

Cty TNHH
DV Tam Bình
- Thủ Đức

Cty TNHH
Xây Dựng
Phong Đức

Các Cty
liên doanh
Danh mục
liên kết
đầu tư
(>20%
tài chính
Cty CP
- 50% VĐL) Phát Triển Nhà
DAEWON
THUDUC
Cty CP
Địa ốc Đại Á

Các công ty
thành viên
(>50%
- 100% VĐL)

Cty TNHH
SX TM
Gia Đức

Cty CP
Thông Đức
Cty TNHH
TMDV
Song Đức

BP. Mar keting

Cty CP
Đầu tư
phát triển
Phong Phú

Cty CP
Đầu tư
Phước Long

BP. quản trị
dữ liệu

Cty Cổ Phần
Chứng khoán
TP.HCM

Cty CP
Chứng khoán
Sen Vàng

Tổng Công ty
CP Phong Phú

TDH
Property
Ventures LLc

Cty CP
Phong Phú
Daewon
Thủ Đức

Quỹ đầu tư
cân bằng
Prudential

Ngân hàng
TMCP
Phương Đông

CTCP KDBĐS
Phát triển nhà TP
(HDReal)

Cty CP
HTKT&BĐS
TBDương
(PPI)

Cty Cổ Phần
BOO
Nước T.Đức

Cty CP
XNK
TT Huế

Cty CP
Ngôi nhà Huế
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HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ

OÂNG LEÂ CHÍ HIEÁU - CHUÛ TÒCH HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ
Ngaøy sinh: 01/11/1957
Nôi sinh: Myõ Tho, Tieàn Giang
Ñòa chæ thöôøng truù: 59/56 Ñöôøng 9, P.Linh Chieåu, Q.Thuû Ñöùc, TP.HCM
Trình ñoä chuyeân moân: Thaïc syõ kinh teá
Caùc chöùc vuï ñang naém giöõ ôû caùc toå chöùc kinh teá khaùc:
° Thaønh vieân HÑQT NH TMCP Phaùt trieån Nhaø TP.HCM (HDBank)
° Thaønh vieân HÑQT Cty CP Ñaàu tö Haï taàng Kyõ thuaät TPHCM (CII)
° Thaønh vieân HÑQT Cty CP Nöôùc B.O.O Thuû Ñöùc
° Thaønh vieân HÑQT Cty CP Ñaàu tö Phaùt trieån Phong Phuù (PPI)
° Thaønh vieân Ban ñaïi dieän Quyõ Ñaàu tö caân baèng Prudential (PRUBF1)

OÂNG NGUYEÃN VÓNH THOÏ
PHOÙ CHUÛ TÒCH HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ
Ngaøy sinh: 01/01/1961
Nôi sinh: Gia Lai
Ñòa chæ thöôøng truù: 17 Traàn Nhaät Duaät, P.Taân Ñònh, Q1, TP.HCM
Trình ñoä chuyeân moân: Thaïc só Quaûn trò kinh doanh
Caùc chöùc vuï ñang naém giöõ ôû caùc toå chöùc kinh teá khaùc:
° Chuû tòch Hoäi ñoàng Quaûn trò - TGÑ CTCP DV TH Saøi Goøn (Savico)
° Chuû tòch HÑQT Cty Coå phaàn Toyota Ñoâng Saøi Goøn (TESC)
° Chuû tòch HÑQT Cty Lieân doanh Toyota Giaûi Phoùng (TGP)

OÂNG PHAÏM ÑÌNH KHAÙNG
THAØNH VIEÂN HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ
Ngaøy sinh: 25/05/1956
Nôi sinh: Xaõ Phong An, Huyeän Phong Ñieàn, Thöøa Thieân Hueá
Ñòa chæ thöôøng truù: 14 Nguyeãn Vaên Mai, P.8, Q.3, TP.HCM
Trình ñoä chuyeân moân: Thaïc só Quaûn trò kinh doanh
Caùc chöùc vuï ñang naém giöõ ôû caùc toå chöùc kinh teá khaùc:
° Chuû tòch Cty TNHH Quaûn lyù & Kinh doanh Chôï Noâng saûn Thuû Ñöùc
° Phoù Chuû tòch HÑQT Cty Coå phaàn Phaùt trieån nhaø Daewon – Thuû Ñöùc
° Chuû tòch HÑTV kieâm Giaùm ñoác Cty TNHH Xaây döïng Phong Ñöùc
° Chuû tòch HÑQT Cty Coå Phaàn Saûn xuaát Thöông maïi Gia Ñöùc
° Giaùm ñoác Cty Coå phaàn Thoâng Ñöùc
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OÂNG TRAÀN QUANG NGHÒ
THAØNH VIEÂN HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ
Ngaøy sinh: 19/10/1960
Nôi sinh: TP.HCM
Ñòa chæ thöôøng truù: 19 Toâ Vónh Dieän, P.Linh Chieåu, Q.Thuû Ñöùc
Trình ñoä chuyeân moân: Cöû nhaân kinh teá
Caùc chöùc vuï ñang naém giöõ ôû caùc toå chöùc kinh teá khaùc:
° UÛy vieân HÑQT – Phoù Toång Giaùm ñoác Taäp ñoaøn Deät may Vieät Nam
° Chuû tòch HÑQT kieâm Toång Giaùm ñoác Toång Cty CP Phong Phuù

OÂNG TRAÀN ÑÌNH VOÏNG – THAØNH VIEÂN HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ
Ngaøy sinh: 15/10/1952
Nôi sinh: Xaõ Chaâu Sôn, Huyeän Duy Tieân, Tænh Haø Nam
Ñòa chæ thöôøng truù: Khu taäp theå Cty Coå phaàn Ñaàu tö & Xaây döïng HUD3,
P.Nguyeãn Traõi, Haø Ñoâng, Haø Noäi
Trình ñoä chuyeân moân: Kyõ sö xaây döïng, Cöû nhaân luaät, baèng lyù luaän
chính trò cao caáp.
Caùc chöùc vuï ñang naém giöõ ôû caùc toå chöùc kinh teá khaùc:
° Chuû tòch HÑQT Cty Coå phaàn Ñaàu tö & Xaây döïng HUD3
° Chuû tòch HÑQT Cty Coå phaàn Ñaàu tö Phaùt trieån Hôïp Phuù
° Phoù Chuû tòch HÑQT Cty Coå phaàn Ñaàu tö Phaùt trieån Tín Phuù
° Chuû tòch HÑQT Cty Gioáng Chaên nuoâi Thuûy saûn Haø Nam
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BAN KIEÅM SOAÙT

OÂNG NGUYEÃN HÖNG LONG
TRÖÔÛNG BAN KIEÅM SOAÙT
Ngaøy sinh: 02/02/1966
Nôi sinh: Xaõ Taân Kieân, huyeän Bình Chaùnh, TP.HCM
Ñòa chæ thöôøng truù: DD 6, Baïch Maõ, phöôøng 15, quaän 10, TP.HCM
Trình ñoä chuyeân moân: Ñaïi hoïc
Nôi coâng taùc: Chi cuïc Taøi chính Doanh Nghieäp – Sôû Taøi chính
Caùc chöùc vuï ñang naém giöõ ôû caùc toå chöùc kinh teá khaùc: khoâng

OÂNG TOÂN THAÁT DIEÂN KHOA
THAØNH VIEÂN BAN KIEÅM SOAÙT
Ngaøy sinh: 07/06/1974
Nôi sinh: Phöôøng An Sôn, Thò xaõ Tam Kyø, Tænh Quaûng Nam
Ñòa chæ thöôøng truù: 75/13 Nguyeãn Ñình Chieåu, P.4, Q.Phuù Nhuaän
Trình ñoä chuyeân moân: Thaïc só kinh teá, cöû nhaân Anh vaên
Caùc chöùc vuï ñang naém giöõ ôû caùc toå chöùc kinh teá khaùc:
° Tröôûng Phoøng Ñaàu tö Taøi chính - Ngaân haøng TMCP Xuaát nhaäp
khaåu Vieät Nam (Eximbank), TPHCM

OÂNG THAÙI BAÈNG AÂU
THAØNH VIEÂN BAN KIEÅM SOAÙT
Ngaøy sinh: 12/09/1957
Nôi sinh: Gia Ñònh, Saøi Goøn
Ñòa chæ thöôøng truù: R4-62 Höng Gia 1, Phuù Myõ Höng, Q.7, TP.HCM
Trình ñoä chuyeân moân: Ñaïi hoïc
Caùc chöùc vuï ñang naém giöõ ôû caùc toå chöùc kinh teá khaùc:
° UÛy vieân BCH Hieäp hoäi Ñaàu tö Taøi chính Vieät Nam (VAFI)
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BAN ÑIEÀU HAØNH

OÂNG LEÂ CHÍ HIEÁU – TOÅNG GIAÙM ÑOÁC
OÂNG PHAÏM ÑÌNH KHAÙNG – PHOÙ TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

OÂNG TRAÀN QUANG NHÖÔØNG – PHOÙ TOÅNG GIAÙM ÑOÁC
•
•
•
•

Ngaøy sinh: 14/04/1962
Nôi sinh: TP.HCM
Ñòa chæ thöôøng truù: 833/38b, P.Linh Taây, Q.Thuû Ñöùc, TP.HCM
Trình ñoä chuyeân moân: Cöû nhaân kinh teá

• Caùc chöùc vuï ñang naém giöõ ôû caùc toå chöùc kinh teá khaùc:
- Giaùm ñoác Cty TNHH Quaûn lyù & Kinh doanh Chôï Noâng saûn Thuû Ñöùc
- Chuû tòch HÑTV Cty TNHH Nöôùc ñaù Tinh khieát Ñoâng An Bình
- Chuû tòch HÑTV Cty TNHH Dòch vuï Tam Bình Thuû Ñöùc
- Chuû tòch HÑTV Cty TNHH Thöông maïi Dòch vuï Song Ñöùc

KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG

OÂNG QUAN MINH TUAÁN
•
•
•
•

Ngaøy sinh: 26/09/1963
Nôi sinh: Thaønh phoá Hoà Chí Minh
Ñòa chæ thöôøng truù: 145B, KP5, P.Tröôøng Thoï, Q.Thuû Ñöùc, TP.HCM
Trình ñoä chuyeân moân: Cöû nhaân kinh teá

• Caùc chöùc vuï ñang naém giöõ ôû caùc toå chöùc kinh teá khaùc:
- Thaønh vieân Ban Kieåm soaùt Cty Coå phaàn Ñaàu tö Phöôùc Long
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THUDUC HOUSE CAM KEÁT
TAÊNG CÖÔØNG QUAÛN LYÙ MOÄT
CAÙCH HÖÕU HIEÄU MOÏI HOAÏT ÑOÄNG
ÑAÀU TÖ NHAÈM GIA TAÊNG NIEÀM
TIN VAØ MANG ÑEÁN SÖÏ THOAÛ MAÕN
CAO NHAÁT CHO KHAÙCH HAØNG
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LAO ÑOÄNG VAØ CHEÁ ÑOÄ CHÍNH SAÙCH

LAO ÑOÄNG:

CHEÁ ÑOÄ CHÍNH SAÙCH:

Tính ñeán 31/12/2009 toång soá nhaân vieân cuûa Thuduc
House Group laø 963 ngöôøi. Trong ñoù, ñoäi nguõ CB-CNV
thuoäc Thuduc House laø 95 ngöôøi goàm 66 nam vaø 29 nöõ.
Theo thôøi gian, ñoäi nguõ nhaân vieân cuûa Thuduc House
Group khoâng ngöøng ñöôïc cuûng coá vaø phaùt trieån veà caû
chaát vaø löôïng. Töøng boä phaän vaø baûn thaân moãi CB-CNV
khoâng ngöøng reøn luyeän, hoïc hoûi naâng cao nghieäp vuï
chuyeân moân. Tính ñeán 31/12/2009, treân 68% caùn boä
nhaân vieân Thuduc House coù trình ñoä töø cao ñaúng trôû
leân, soá coøn laïi ñöôïc Coâng ty khuyeán khích vaø taïo ñieàu
kieän ñeå tieáp tuïc boài döôõng naâng cao trình ñoä, phuïc vuï
coâng taùc chuyeân moân.
Trình ñoä:
°• Treân Ñaïi hoïc: 6 ngöôøi
°• Ñaïi hoïc: 55 ngöôøi
°• Cao ñaúng: 04 ngöôøi
°• Khaùc: 30 ngöôøi
Tuoåi ñôøi:
°• Nhaân söï döôùi 30 tuoåi: 18 ngöôøi
°• Nhaân söï töø 30 ñeán 40 tuoåi: 37 ngöôøi
°• Nhaân söï treân 40 tuoåi: 40 ngöôøi

Coâng ty ñaõ ban haønh quy cheá ñaøo taïo; quy cheá quaûn lyù,
söû duïng thieát bò CNTT, quy cheá quaûn lyù website, döõ lieäu;
Ban haønh (söûa ñoåi) quy cheá phaân phoái tieàn löông theo
nghò quyeát Ñaïi hoäi Coå Ñoâng thöôøng nieân naêm 2008;
Phaùt haønh Soå tay nhaân vieân.
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Vôùi keát quaû kinh doanh oån ñònh vaø taêng tröôûng, Coâng ty
ñaûm baûo möùc thu nhaäp cao vaø oån ñònh cho CB-CNV.
Bình quaân thu nhaäp CB-CNV trong naêm 2009 khoaûng
15.000.000 ñoàng/ngöôøi/thaùng.
Ngoaøi ra, Coâng ty luoân quan taâm laøm toát caùc hoaït
ñoäng chaêm lo, baûo veä quyeàn, lôïi ích hôïp phaùp, chính
ñaùng cuøa ngöôøi lao ñoäng theo quy ñònh cuûa Boä luaät lao
ñoäng; Xaây döïng quan heä lao ñoäng haøi hoøa trong doanh
nghieäp; Quan taâm thieát thöïc ñôøi soáng vaên hoùa, tinh thaàn
cuûa coâng nhaân lao ñoäng.
Ban laõnh ñaïo Coâng ty coøn quan taâm taïo nhieàu hoaït
ñoäng daõ ngoaïi nhaèm naâng cao moâi tröôøng vaên hoùa
cho CB-CNV nhö ñònh kyø haøng naêm toå chöùc Hoäi thao
CB-CNV, toå chöùc Ngaøy hoäi gia ñình, ngaøy hoäi
tuoåi thô, taïo ñieàu kieän vaø khuyeán khích CBCNV tham gia hoïc taäp, boå sung kieán thöùc,
toå chöùc caùc kyø nghæ maùt taïi nöôùc ngoaøi
cho CB-CNV môû mang taàm nhìn… theo
tieâu chí “Hieäu quaû SXKD luoân gaén lieàn
vôùi vieäc xaây döïng vaø phaùt trieån con
ngöôøi vaø vaên hoùa
Coâng ty”
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Keát quaû Thuduc House luoân xuaát saéc hoaøn thaønh nhieäm
vuï chuyeân moân, CB-CNV Coâng ty luoân ñoaøn keát töông
trôï giuùp ñôõ nhau trong cuoäc soáng, coâng taùc. Trong
Coâng ty khoâng xaûy ra tranh chaáp lao ñoäng, khieáu kieän
khieáu naïi veà lao ñoäng cuõng nhö caùc tröôøng hôïp vi phaïm
veà taùc phong, kyû luaät lao ñoäng. Vaên hoùa doanh nghieäp
trong ñôn vò caøng ñöôïc nhaân leân töø yù thöùc töï giaùc cuûa
CB-CNV trong nhieäm vuï coâng taùc vaø caùc hoaït ñoäng hoã
trôï coâng ñoaøn.
Ñaøo taïo:
YÙ thöùc ñöôïc vaán ñeà nhaân söï laø chìa khoaù cuûa thaønh
coâng, nhieàu naêm qua coâng taùc ñaøo taïo vaø taùi ñaøo taïo
nguoàn nhaân löïc luoân ñöôïc Thuduc House ñöa vaøo
chöông trình troïng ñieåm. Nhöõng nhaân vieân gioûi nghieäp
vuï, coù yù thöùc hoïc taäp chuyeân caàn luoân ñöôïc Coâng ty
ghi nhaän vaø ñaùnh giaù cao.
Thoâng qua keá hoaïch vaø chöông trình ñaøo taïo haèng
naêm, Coâng ty khuyeán khích nhaân vieân hoïc taäp vaø reøn
luyeän theo ñònh höôùng chuyeân moân vaø phuø hôïp vôùi sôû
tröôøng, nhö tham gia caùc khoaù ñaøo taïo ngaén haïn hoaëc
daøi haïn lieân quan ñeán lónh vöïc chuyeân moân: quaûn lyù
döï aùn, quaûn lyù taøi chính, quaûn trò nhaân
söï vaø marketing... Maët khaùc, naâng cao
trình ñoä quaûn trò cho ñoäi nguõ caùn boä
caáp cao vaø khuyeán khích nhaân vieân
reøn luyeän Anh ngöõ, chuaån bò ñieàu
kieän toát nhaát cho Thuduc House
trong thôøi kyø hoäi nhaäp, cuõng laø
moät phaàn trong chính saùch ñaøo
taïo cuûa Coâng ty. Naêm 2009, 100%
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Giaùm ñoác, Phoù giaùm ñoác Coâng ty ñaõ hoaøn taát chöông
trình Mini MBA do Royal Business School ñaøo taïo. Hôn
82 löôït CNV ñaêng kyù caùc lôùp/khoaù ñaøo taïo chuyeân moân
ngaén hoaëc daøi haïn. Toång chi phí ñaøo taïo trong naêm
2009 laø hôn 500 trieäu ñoàng.
Nhôø chính saùch ñaøo taïo toát, Coâng ty ñaõ taïo döïng ñöôïc
moät ñoäi nguõ ñoâng ñaûo nhaân vieân gioûi chuyeân moân,
coù yù thöùc toå chöùc kyõ luaät cao, naêng ñoäng saùng taïo,
coù khaû naêng laøm vieäc ñoäc laäp, vaø thích öùng trong moïi
moâi tröôøng laøm vieäc. Ñaùng quyù hôn laø 100% CB-CNV
Thuduc House sau ñaøo taïo ñeàu cam keát coáng hieán vaø
laøm vieäc laâu daøi cho Thuduc House, laø nhaân toá quan
troïng trong chieán löôïc phaùt trieån Thuduc House thaønh
thöông hieäu baát ñoäng saûn haøng ñaàu ôû Vieät Nam.
Cô sôû vaät chaát:
Coâng ty ñaõ caûi taïo vaø xaây döïng môùi vaên phoøng Coâng ty
ñoàng thôøi trang bò ñaày ñuû cô sôû vaät chaát, trang thieát bò
laøm vieäc cho CB-CNV ñaït chuaån yeâu caàu, ñuû söùc maïnh
phuïc vuï cho hoaït ñoäng nghieân cöùu vaø phaùt trieån cuûa
Coâng ty. Moãi nhaân vieân cuûa Coâng ty ñeàu ñöôïc trang bò
moät maùy vi tính coù keát noái internet, vaø taát caû ñeàu öùng
duïng phaàn meàm tin hoïc quaûn lyù haønh chính, nhaân söï,
keá toaùn, phaùt trieån döï aùn...
Coâng ty luoân caäp nhaät tieán boä kyõ thuaät vaø coâng ngheä
vaø xem xeùt trieån khai taïi ñôn vò nhaèm muïc tieâu ñem laïi
hieäu quaû cao nhaát.
Ngoaøi ra Thuduc House cuõng coù keá hoaïch chuyeån truï
sôû chính vaøo trung taâm Thaønh phoá trong naêm 2010 ñeå
naâng cao vò theá Coâng ty.
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THOÂNG TIN
THAØNH VIEÂN
GOÙP VOÁN
VAØ BAN
QUAÛN TRÒ
COÂNG TY
1. Hoäi ñoàng quaûn trò
2. Cô caáu tyû leä sôû höõu coå ñoâng

Toân troïng moâi tröôøng, baûo veä thieân nhieân
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HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ

THAØNH VIEÂN HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ NHIEÄM KYØ
2006 – 2010:
Goàm coù 05 thaønh vieân:
°• OÂng Leâ Chí Hieáu - Chuû tòch kieâm Toång Giaùm Ñoác
°• OÂng Nguyeãn Vónh Thoï - Phoù Chuû tòch
°• OÂng Phaïm Ñình Khaùng - Thaønh vieân kieâm Phoù Toång
Giaùm Ñoác
°• OÂng Traàn Quang Nghò - Thaønh vieân
°• OÂng Traàn Ñình Voïng - Thaønh vieân

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ TRONG
NAÊM 2009:
Thöïc hieän nhieäm vuï do Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng giao, trong
naêm 2009 Hoäi ñoàng Quaûn Trò Thuduc House ñaõ tieán haønh
caùc hoaït ñoäng nhö sau:
a) Caùc phieân hoïp trong naêm 2009:
Töø Ñaïi Hoäi Coå Ñoâng Thöôøng Nieân 2008 (11/04/2009),
Hoäi ñoàng quaûn trò Thuduc House ñaõ toå chöùc 03 cuoäc hoïp
ñònh kyø vaø 17 cuoäc hoïp baát thöôøng, ban haønh 20 Nghò
quyeát, 57 quyeát ñònh ñeå chæ ñaïo thöïc hieän ñöôïc caùc vaán
ñeà sau:
Coâng taùc toå chöùc:
°• Toå chöùc saép xeáp boä maùy ñieàu haønh.
°• Pheâ duyeät keá hoaïch cuûa caùc Coâng ty thaønh vieân.
°• Khen thöôûng caùc taäp theå & caù nhaân coù thaønh tích xuaát
saéc.
Coâng taùc quaûn trò Coâng ty vaø chuû tröông ñaàu tö:
Caùc Nghò quyeát HÑQT chuû yeáu thoâng qua caùc vaán ñeà:
°• Thoâng qua chuû tröông goùp voán thaønh laäp caùc Coâng ty
goàm:
- Coâng ty TNHH Ñaàu Tö Phuùc Thònh Ñöùc
- Coâng ty CP Ñaàu Tö Hueá - Nhaø Thuû Ñöùc
°• Thoâng qua chuû tröông goùp voán ñaàu tö goàm:
- Goùp voán vaøo Coâng ty CP Phaùt Trieån Ngoâi Nhaø Hueá
- Goùp voán vaøo Coâng ty CP Dòch Vuï & Xuùc Tieán Thöông
Maïi HH Doanh Nghieäp Thaønh Phoá.
°• Thoâng qua chuû tröông thay ñoåi noäi dung ñaêng kyù kinh
doanh taïi caùc Coâng ty thaønh vieân goàm:
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- Taêng voán ñieàu leä Coâng ty CP Thoâng Ñöùc
- Taêng voán ñieàu leä Coâng ty CP Ñaàu Tö & Phaùt Trieån
Phong Phuù
- Taêng voán ñieàu leä Coâng ty TNHH Quaûn Lyù & Kinh Doanh
Chôï Noâng Saûn Thuû Ñöùc.
°• Thoâng qua chuû tröông vay voán ñaàu tö.
°• Thoâng qua chuû tröông mua - baùn moät soá maõ coå phieáu
ñaït kyø voïng caên cöù tình hình dieãn bieán thò tröôøng.
- Caùc Quyeát ñònh HÑQT chuû yeáu thoâng qua caùc vaán ñeà:
°• Pheâ duyeät döï aùn, döï toaùn, thieát keá kyõ thuaät cuûa caùc
haïng muïc coâng trình thuoäc döï aùn ñaàu tö.
°• Pheâ duyeät chæ ñònh thaàu, pheâ duyeät keát quaû ñaáu thaàu
caùc haïng muïc coâng trình thuoäc döï aùn ñaàu tö.
Ngoaøi ra, trong chöùc naêng vaø quyeàn haïn cuûa mình, Hoäi
ñoàng quaûn trò cuõng theo doõi chæ ñaïo saùt sao Ban Toång
Giaùm Ñoác trong caùc maët hoaït ñoäng ñaàu tö.
b) Giaùm saùt hoaït ñoäng cuûa Toång giaùm ñoác
vaø Ban ñieàu haønh:
Hieän coù 2 trong soá 5 thaønh vieân cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò
tham gia ñieàu haønh trong Coâng ty. Vieäc cung caáp thoâng
tin, baùo caùo cho caùc thaønh vieân khoâng tham gia ñieàu
haønh ñöôïc thöïc hieän thöôøng xuyeân vaø ñaày ñuû. Cuï theå:
- Toång giaùm ñoác thöôøng xuyeân baùo caùo Hoäi ñoàng quaûn
trò veà tình hình taøi chính, tình hình ñaàu tö vaø saûn xuaát
kinh doanh cuûa Coâng ty. Töø cô sôû naøy, Hoäi ñoàng quaûn
trò Coâng ty coù ñieàu kieän thöïc hieän giaùm saùt chaët cheõ
vaø kòp thôøi chæ ñaïo chaán chænh caùc hoaït ñoäng cuûa Ban
ñieàu haønh, ñaëc bieät trong caùc coâng taùc toå chöùc, quaûn
lyù ñieàu haønh, baûo toàn voán & trieån khai döï aùn.
- Taát caû caùc vaán ñeà phaùt sinh baát thöôøng lieân quan ñeán
hoaït ñoäng Coâng ty ñeàu ñöôïc Ban Toång giaùm ñoác baùo
caùo ngay cho Hoäi ñoàng quaûn trò ñeå Hoäi ñoàng quaûn trò
naém roõ dieãn bieán tình hình vaø kòp thôøi coù yù kieán chæ ñaïo
khi caàn thieát.
- Hoäi ñoàng quaûn trò cuõng tham gia caùc cuoäc hoïp giao
ban cuûa Ban Toång giaùm ñoác vaø caùc cuoäc hoïp, cuoäc
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gaëp maët quan troïng vôùi ngaønh höõu quan, vôùi caùc ñoái
taùc lieân quan khi coù caùc vaán ñeà quan troïng.
Hoäi ñoàng quaûn trò ñaùnh giaù cao noå löïc cuûa Toång Giaùm
Ñoác vaø Ban Ñieàu Haønh trong vieäc trieån khai hieäu quaû caùc
nghò quyeát cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò, kòp thôøi thoâng tin baùo
caùo vaø ñieàu chænh tieán trình thöïc hieän phuø hôïp vôùi tình
hình thöïc teá vaø yeâu caàu cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò.

TAÊNG CÖÔØNG HIEÄU QUAÛ TRONG HOAÏT ÑOÄNG
QUAÛN TRÒ COÂNG TY:
Nhaèm taêng cöôøng caùc nguyeân taéc vaø quy cheá quaûn trò
doanh nghieäp sau khi Coâng ty thöïc hieän nieâm yeát coå
phieáu treân thò tröôøng chöùng khoaùn, Coâng ty ñaõ ban haønh
caùc quy ñònh quaûn trò noäi boä goàm:
- Quy cheá quy ñònh thuû tuïc quaûn trò cô baûn (lieân quan
ñeán chöùc naêng - nhieäm vuï caùc boä phaän trong Coâng
ty coå phaàn phaùt trieån nhaø Thuû Ñöùc). Ngaøy ban haønh:
25/06/2006 - Ñieàu chænh, boå sung ngaøy 25/03/2008.
- Quy cheá quaûn trò cuûa Coâng ty coå phaàn phaùt trieån nhaø
Thuû Ñöùc (lieân quan ñeán Ñaïi hoäi coå ñoâng, Hoäi ñoàng
quaûn trò, Ban kieåm soaùt). Ngaøy ban haønh: 26/07/2007.
- Quy cheá coâng boá thoâng tin cuûa Coâng ty coå phaàn phaùt
trieån nhaø Thuû Ñöùc: Ban haønh thaùng 12/2006 vaø söûa ñoåi
boå sung ngaøy 15/10/2008.
Caùc vaên baûn treân cuøng vôùi Ñieàu leä cuûa Coâng ty ñaõ taïo
ra moät heä thoáng caùc quy ñònh noäi boä chaët cheõ vaø ñieàu
chænh caùc hoaït ñoäng cuûa Coâng ty cuõng nhö caùc thaønh
vieân lieân quan nhaèm muïc ñích ñaûm baûo cho coâng ty hoaït
ñoäng hieäu quaû vaø minh baïch ñaùp öùng nhu caàu cuûa nhaø
ñaàu tö.

Thöïc hieän Nghò quyeát cuûa Ñaïi Hoäi Ñoàng Coå Ñoâng Thöôøng
Nieân Naêm 2008 veà vieäc thoâng qua möùc thuø lao cuûa Hoäi
Ñoàng Quaûn Trò vaø Ban Kieåm Soaùt. Trong naêm 2009, möùc
thuø lao cuûa caùc thaønh vieân Hoäi Ñoàng Quaûn Trò vaø Ban
Kieåm Soaùt nhö sau:
Chöùc danh		
Möùc thuø lao
-• Chuû tòch HÑQT
10.000.000 ñoàng/thaùng
-• Phoù Chuû tòch HÑQT
8.000.000 ñoàng/thaùng
-• Uyû vieân HÑQT
7.000.000 ñoàng/thaùng
-• Tröôûng Ban kieåm soaùt
7.000.000 ñoàng/thaùng
-• UÛy vieân Ban kieåm soaùt
6.000.000 ñoàng/thaùng
-• Thö kyù HÑQT
6.000.000 ñoàng/thaùng
Löông, thöôûng vaø caùc cheá ñoä ñaõi ngoä khaùc cuûa thaønh
vieân Ban ñieàu haønh vaø Keá toaùn tröôûng:
-• Toång Giaùm ñoác
60.000.000 ñoàng/thaùng
-• Phoù Toång Giaùm ñoác
40.000.000 ñoàng/thaùng
-• Keá toaùn tröôûng
23.000.000 ñoàng/thaùng

THUØ LAO CUÛA THAØNH VIEÂN HOÄI ÑOÀNG QUAÛN
TRÒ, BAN KIEÅM SOAÙT, BAN ÑIEÀU HAØNH VAØ KEÁ
TOAÙN TRÖÔÛNG:
Löông, thöôûng vaø caùc cheá ñoä ñaõi ngoä khaùc cuûa thaønh
vieân Hoäi ñoàng quaûn trò, Ban kieåm soaùt:
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CÔ CAÁU VAØ TYÛ LEÄ SÔÛ HÖÕU COÅ PHAÀN CUÛA HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ, BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC,
BAN KIEÅM SOAÙT, KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG (THÔØI ÑIEÅM 15/03/2010):
STT
I

Họ tên

Chức danh

Hội đồng quản trị
Cty TNHH Đầu tư Tài chính Nhà Nước TPHCM (Quỹ Đầu tư Phát
triển đô thị TPHCM) do Ông Lê Chí Hiếu làm đại diện sở hữu

Số CP sở hữu

Tỷ lệ (%)

7.496.602

19,793

3.366.000

8,887

1

Lê Chí Hiếu

Chủ tịch HĐQT

575.932

1,521

2

Cty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn
(Do Ông Nguyễn Vĩnh Thọ làm đại diện sở hữu)

Phó Chủ tịch

305.250

0,806

255.000

0,673

Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú
(Do Ông Trần Quang Nghị làm đại diện sở hữu)
3

Trần Quang Nghị

Ủy viên

2.007.720

5,301

4

Phạm Đình Kháng

Ủy viên

643.500

1,699

5

Trần Đình Vọng

Ủy viên

343.200

0,906

II

Ban Tổng Giám đốc

52.800

0,139

1

Lê Chí Hiếu ( *)

Tổng Giám đốc

2

Phạm Đình Kháng (*)

P. Tổng Giám đốc

3

Trần Quang Nhường

P.Tổng Giám đốc

52.800

0,139

III

Ban kiểm soát

924.647

2,441

1

Nguyễn Hưng Long

Trưởng ban

37.000

0,098

2

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam
(Do Ông Tôn Thất Diên Khoa làm đại diện sở hữu)

Thành viên

819.225

2,163

3

Thái Bằng Âu

Thành viên

68.422

0,181

IV

Kế toán trưởng

7.755

0,020

1

Quan Minh Tuấn

7.755

0,020

8.481.804

22,394

TỔNG CỘNG
Ghi chuù: (*) Tham gia HÑQT
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15/06/2009
15/06/2009

19/08/2009

12/10/2009

Ông Tôn Thất Diên Khoa
TV BKS

Ông Phạm Đình Kháng
UV HĐQT - P.TGĐ

Em trai Ông Phạm Đình
Kháng UV HĐQT - P.TGĐ

Cổ phiếu quỹ của Công ty

Ông Trần Quang Nghị
UV HĐQT

Ông Phạm Đình Kháng
UV HĐQT - P.TGĐ đại diện
vốn của Thuduc House tại
Daewon-Thủ Đức

Phạm Thị Xuân Lan

Ngân Hàng TMCP XNK
Việt Nam

Cty TNHH Xây dựng
Phong Đức

Phạm Quốc Thắng

Công ty CP Phát triển
Nhà Thủ Đức

Tổng Công ty Cổ phần
Phong Phú

Công ty CP Phát triển
nhà Daewon-Thủ Đức

3

4

5

6

7

8

9

12/08/2009

19/08/2009

27/05/2009

23/04/2009

20/10/2008

03/06/2009

Vợ của CT HĐQT-TGĐ
Lê Chí Hiếu

Mẹ của UV HĐQT
Trần Quang Nghị

Trần Thị Tiến

100.000

13/04/2009

2

25.740

30/12/2008

Em của CT HĐQT-TGĐ
Lê Chí Hiếu

Lê Chí Hồng Hạnh

1

106.590

101.700

1.250.226

157.242

212.900

300.000

114.914

Bán

Mối quan hệ TDH

Người thực hiện

STT

Ngày thông
báo

200.000

20.000

50.000

Mua

Số lượng CP đăng ký
giao dịch

06/10/2009
09/09/2009

Từ 28/08/2009
đến 28/11/2009
Từ 20/08/2009
đến 20/11/2009

Từ 12/10/2009
đến 31/03/2010

29/09/2009

17/08/2009
Từ 16/06/2009
đến 16/12/2009

Từ 16/06/2009
đến 16/12/2009

27/11/2009

18/08/2009

Từ 01/06/2009
đến 01/12/2009
Từ 20/08/2009
đến 20/11/2009

03/12/2009

23/04/2009

Từ 22/10/2008
đến 22/04/2009
Từ 27/04/2009
đến 27/10/2009

30/07/2009

03/06/2009

Từ 15/04/2009
đến 15/07/2009
Từ 05/06/2009
đến 05/09/2009

14/01/2009

Ngày báo
cáo

Từ ngày
31/12/2008

Thời gian đăng
ký thực hiện

101.700

1.250.226

157.240

212.900

300.000

114.910

100.000

25.740

Bán

0

0

27.000

Mua

Số lượng CP giao dịch
thực tế

THOÂNG TIN GIAO DÒCH COÅ PHIEÁU CUÛA COÅ ÑOÂNG NOÄI BOÄ VAØ NGÖÔØI COÙ LIEÂN QUAN NAÊM 2009

01/09/2009

02/10/2009

24/09/2009

12/08/2009

17/08/2009

27/10/2009

22/04/2009

22/07/2009

03/06/2009

05/01/2009

Thời gian kết
thúc giao dịch

CÔ CAÁU TYÛ LEÄ SÔÛ HÖÕU CUÛA COÅ ÑOÂNG

CÔ CAÁU TYÛ LEÄ COÅ ÑOÂNG NHAØ NÖÔÙC VAØ COÅ ÑOÂNG SAÙNG LAÄP:

STT

Tên cổ đông

Số CP sở hữu

Tỷ lệ
(%)

33-39 Pasteur, Q.1,
TP.HCM

3.366.000

8,887

3.366.000

8,887

Địa chỉ

I

Cổ đông Nhà nước

1

Công ty TNHH Đầu tư Tài Chính Nhà Nước TP.HCM
(Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị TP.HCM) (*)

II

Cổ đông sáng lập

1

Công ty TNHH Đầu tư
Tài Chính Nhà Nước TP.HCM (Quỹ ĐT Phát triển Đô thị TP.HCM) (*)

33-39 Pasteur, Q.1,
TP.HCM

2

Phạm Đình Kháng (*)

14 Nguyễn Văn Mai,
P.8, Q.3, TP.HCM

643.500

1,699

3

Nguyễn Hữu Tâm

2/19 Tổ 4, KP1,
P.Linh Chiểu,
Q.Thủ Đức, TP.HCM

12.013

0,032

Ghi chuù: (*) Tham gia HÑQT
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DANH SAÙCH VAØ TYÛ LEÄ SÔÛ HÖÕU CUÛA CAÙC COÅ ÑOÂNG LÔÙN (SÔÛ HÖÕU TÖØ 5% TRÔÛ LEÂN):

STT

1

Tên cổ đông
Công ty Đầu tư Tài chính TP.HCM
(Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị TP.HCM)

Địa chỉ

Số CP sở hữu

Tỷ lệ (%)

33-39 Pasteur, Q.1, TP.HCM

3.366.000

8,887

2

KITMC

27-1, Yeouido-Dong, Yeongdeungpo-GU,
Seoul, Korea

2.605.838

6,880

3

Red River Holding

11A Tu Xuong Street, Ward 7, Dist.3, HCM
Cty, S.R of VN

2.252.985

5,948

4

Trần Quang Nghị

81/7C Đường Lương Thực, Q.Thủ Đức,
TP.HCM

2.007.720

5,301

10.232.543

27,017

TỔNG CỘNG

Baùo caùo thöôøng nieân 2009

85

CÔ CAÁU COÅ ÑOÂNG:
STT

Cổ đông

I

Cổ đông đặc biệt

1

Hội đồng quản trị
Trong đó:
Tổ chức nước ngoài
Trong nước

Số CP sở hữu

Tỷ lệ (%)

8.481.804

22,394

7.496.602

19,793

7.496.602

19,793

2

Ban Giám đốc

52.800

0,139

3

Ban kiểm soát

924.647

2,441

4

Kế toán trưởng

7.755

0,020

II

Cổ phiếu quỹ

388

0,001

III

Cổ đông khác

29.392.808

77,605

1

Trong nước

14.756.084

38,96

1.1

Cá nhân

10.725.466

28,318

4.030.618

10,642

1.2

Tổ chức
Trong đó:
Nhà nước:

3.366.000

8,887

14.636.724

38,645

2

Nước ngoài

2.1

Cá nhân

466.289

1,231

2.2

Tổ chức

14.170.435

37,414

Tổng cộng

37.875.000

100,000
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GIÔÙI THIEÄU CAÙC COÂNG TY COÙ LIEÂN QUAN
COÂNG TY CON (Thuduc House sôû höõu töø 51% voán ñieàu leä trôû leân)

COÂNG TY TNHH QL & KD CHÔÏ NOÂNG SAÛN THUÛ ÑÖÙC
Voán ñieàu leä: 09 tyû ñoàng (Thuduc House: 100%)
Truï sôû: 141 Khu phoá 5, Quoác loä 1A, P.Tam Bình,
Q.Thuû Ñöùc, TP.HCM
Website: www.thuducagromarket.com
Email: thuducagromarket@hcm.vnn.vn
Chöùc naêng hoaït ñoäng: Quaûn lyù, khai thaùc vaø kinh doanh
cuïm coâng trình Chôï ñaàu moái Noâng Saûn Thöïc Phaåm
Thuû Ñöùc.
Chieán löôïc phaùt trieån: Xaây döïng moät trung taâm giao
dòch noâng saûn vaên minh, thieát laäp saøn ñaáu giaù noâng
saûn, trung taâm xuaát nhaäp khaåu cho noâng daân, goùp phaàn
phaùt trieån maïnh hoaït ñoäng thöông maïi dòch vuï treân ñòa
baøn Quaän Thuû Ñöùc vaø toaøn Thaønh phoá noùi chung.

COÂNG TY TNHH XAÂY DÖÏNG PHONG ÑÖÙC
Voán ñieàu leä: 10 tyû ñoàng.
Laø Coâng ty lieân doanh giöõa Thuduc House (65%) vôùi
Toång Coâng ty Coå phaàn Phong Phuù (35%). Chính thöùc
ñi vaøo hoaït ñoäng ngaøy 11/10/2005.
Truï sôû: Toaø nhaø vaên phoøng chôï ñaàu moái NSTP Thuû
Ñöùc - 141 Xa loä Xuyeân AÙ, P.Tam Bình, Q.Thuû Ñöùc,
TP.HCM.
Chöùc naêng hoaït ñoäng:Thieát keá toång maët baèng xaây döïng
coâng trình coâng nghieäp, daân duïng, thi coâng cô giôùi,
thuûy lôïi, caàu ñöôøng, heä thoáng ñieän, heä thoáng caáp, thoaùt
nöôùc, mua baùn vaät lieäu xaây döïng, kinh doanh vaän taûi
haøng hoùa ñöôøng boä baèng oâ toâ vaø ñöôøng thuûy.

COÂNG TY TNHH NÖÔÙC ÑAÙ TINH KHIEÁT ÑOÂNG AN BÌNH
Voán ñieàu leä: 25 tyû ñoàng. (Thuduc House: 99,6%)
Truï sôû: 141 Xa loä xuyeân AÙ, P.Tam Bình, Q.Thuû Ñöùc,
TP.HCM
Chöùc naêng hoaït ñoäng: Chuyeân saûn xuaát, cheá bieán vaø
cung caáp nöôùc ñaù tinh khieát, dòch vuï quaûng caùo thöông
maïi, ñaïi lyù nöôùc giaûi khaùt, bia vaø nöôùc tinh khieát.

COÂNG TY TNHH DÒCH VUÏ TAM BÌNH - THUÛ ÑÖÙC
Voán ñieàu leä: 43 tyû ñoàng (Thuduc House: 70%, Coâng ty
TNHH QLKD Chôï NS Thuû Ñöùc: 30%)
Truï sôû: Toaø nhaø VP Chôï ñaàu moái NSTP Thuû Ñöùc - 141 Xa
loä Xuyeân AÙ, P.Tam Bình, Q.Thuû Ñöùc.
Chöùc naêng hoaït ñoäng: Vaän chuyeån, giao nhaän, cho thueâ
kho baõi vaø caùc dòch vuï uûy thaùc xuaát nhaäp khaåu lieân quan
ñeán kho baõi, ñaïi lyù kyù göûi haøng hoaù. Tö vaán, moâi giôùi baát
ñoäng saûn.
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CHI NHAÙNH COÂNG TY TNHH BAÛO VEÄ HUØNG
VÖÔNG:
Voán ñieàu leä: 2,5 tyû ñoàng (Coâng ty TNHH DV Tam Bình
Thuû Ñöùc – Coâng ty con cuûa Thuduc House sôû höõu 70%
voán ñieàu leä).
Truï sôû: Toaø nhaø VP Chôï ñaàu moái NSTP Thuû Ñöùc - 141
Xa loä Xuyeân AÙ, P.Tam Bình, Q.Thuû Ñöùc.
Chöùc naêng hoaït ñoäng: Cung caáp dòch vuï baûo veä chuyeân
nghieäp.

COÂNG TY CP SAÛN XUAÁT THÖÔNG MAÏI GIA ÑÖÙC
Voán ñieàu leä: 10 tyû ñoàng (Thuduc House: 40%, Coâng ty
TNHH XD Phong Ñöùc:15% & caùc coå ñoâng khaùc)
Truï sôû: 16A Xa Loä Haø Noäi, P.Phöôùc Long B, Quaän 9,
TP.HCM.
Ngaønh ngheà kinh doanh: Saûn xuaát vaø gia coâng caùc maët
haøng deät, may. Mua baùn haøng trang trí noäi thaát, vaät tö
linh kieän ñieän töû. Saûn xuaát, mua baùn ñoà gia duïng, trang
thieát bò vaên phoøng. Mua baùn nguyeân vaät lieäu, caùc saûn
phaåm ngaønh sôïi, deät, may, bao bì...
Saûn phaåm chính:
Cöûa UPVC nhaõn hieäu Sky Window.

COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ SONG ÑÖÙC
Voán ñieàu leä: 36 tyû ñoàng (Thuduc House 51%)
Laø Coâng ty lieân doanh giöõa Thuduc House vôùi Coâng ty
CP Xuaát Nhaäp Khaåu Thuû Ñöùc (Timexco).
Truï sôû: 139B Quoác loä 1A, KP 5, P.Tam Bình, Q.Thuû
Ñöùc, TP.HCM.
Ngaønh ngheà kinh doanh: Ñaïi lyù kinh doanh baùn buoân
xaêng daàu vaø caùc saûn phaåm lieân quan (tröø Gas). Baûo
döôõng, söûa chöõa, baùn phuï tuøng vaø caùc boä phaän phuï
trôï cuûa oâtoâ vaø xe coù ñoäng cô. Vaän taûi haøng hoùa baèng
ñöôøng boä. Löu giöõ haøng hoùa (tröø kinh doanh kho baõi).
Hoaït ñoäng dòch vuï hoã trôï lieân quan ñeán vaän taûi: giao
nhaän haøng hoùa. Quaûng caùo.
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COÂNG TY COÅ PHAÀN THOÂNG ÑÖÙC
Voán ñieàu leä: 120 tyû ñoàng (Thuduc House 65%)
Ñöôïc thaønh laäp bôûi: Coâng ty CP Phaùt trieån nhaø Thuû
Ñöùc, Toång Coâng ty Coå phaàn Phong Phuù vaø coå ñoâng
khaùc.
Truï sôû: 01 Phan Chu Trinh, TP. Ñaø Laït
Chöùc naêng kinh doanh: Ñaàu tö, xaây döïng, kinh doanh
vaø cho thueâ vaên phoøng, nhaø ôû vaø trung taâm thöông maïi.
Kinh doanh caùc dòch vuï löu truù, aên uoáng, taém hôi, massage vaø dòch vuï taêng cöôøng söùc khoûe töông töï (tröø hoaït
ñoäng theå thao). Quaûng caùo.
Chuû ñaàu tö cuïm khaùch saïn La
Sapinette vaø trung taâm thöông maïi
Lang Biang Plaza taïi Ñaø Laït.
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COÂNG TY TNHH ÑAÀU TÖ PHUÙC THÒNH ÑÖÙC
Voán ñieàu leä: 102,76 tyû ñoàng (Thuduc House 70%)
Ñöôïc thaønh laäp bôûi: Coâng ty CP Phaùt trieån nhaø Thuû Ñöùc
vaø Coâng ty Coå phaàn Baát Ñoäng Saûn Deät May Vieät Nam
(VinatexLand).
Truï sôû: 6B1-4 Ñinh Boä Lónh, P. 24, Q. Bình Thaïnh, TP. HCM
Chöùc naêng kinh doanh: Kinh doanh baát ñoäng saûn. Tö
vaán baát ñoäng saûn. Ñaáu giaù baát ñoäng saûn. Quaûn lyù baát
ñoäng saûn. Quaûng caùo. Tö vaán ñaàu tö. Baùn buoân vaät
lieäu, thieát bò laép ñaët trong xaây döïng. Laäp döï aùn ñaàu tö.
Khai thaùc, quaûn lyù vaän haønh khu chung cö. Xaây döïng
nhaø caùc loaïi. Laép ñaët heä thoáng caáp, thoaùt nöôùc. Hoaøn
thieän coâng trình xaây döïng. Hoaït ñoäng xaây döïng chuyeân
duïng. Khaùch saïn. Quaùn aên. Hoaït ñoäng vui chôi giaûi trí.
Ñaïi lyù du lòch. Ñieàu haønh tour du lòch. Dòch vuï hoã trôï lieân
quan ñeán quaûng baù vaø toå chöùc tour du lòch.

COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑAÀU TÖ HUEÁ - NHAØ THUÛ ÑÖÙC
Voán ñieàu leä: 30 tyû ñoàng (Thuduc House 70%)
Ñöôïc thaønh laäp bôûi: Coâng ty CP Phaùt trieån nhaø Thuû Ñöùc
vaø Coâng ty coå phaàn xaây döïng vaø phaùt trieån Ngoâi Nhaø
Hueá, caùc coå ñoâng khaùc.
Truï sôû: Khu Kinh teá Chaân Maây – Laêng Coâ, thò traán Laêng
Coâ, huyeän Phuù Loäc, Tænh Thöøa Thieân Hueá;
Chöùc naêng kinh doanh: Xaây döïng nhaø caùc loaïi. Xaây
döïng coâng trình kyõ thuaät daân duïng khaùc. Dòch vuï löu
truù ngaén ngaøy. Nhaø haøng vaø caùc dòch vuï aên uoáng phuïc
vuï löu ñoäng. Cung caáp dòch vuï aên uoáng theo hôïp ñoàng
khoâng thöôøng xuyeân vôùi khaùch haøng (phuïc vuï tieäc,
hoäi hoïp, ñaùm cöôùi...). Dòch vuï aên uoáng khaùc. Dòch vuï
phuïc vuï ñoà uoáng. Kinh doanh baát ñoäng saûn, quyeàn söû
duïng ñaát thuoäc chuû sôû höõu, chuû söû duïng hoaëc ñi thueâ.
Quaûng caùo. Dòch vuï hoã trôï lieân quan ñeán quaûng baù vaø
toå chöùc tour du lòch.

Chuû ñaàu tö döï aùn chung cö Phuùc Thònh Ñöùc (Q.9, TP.HCM)
Chuû ñaàu tö döï aùn La Sapinette Resort Laêng Coâ.
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CAÙC COÂNG TY LIEÂN DOANH - LIEÂN KEÁT

(Thuduc House sôû höõu töø treân 20% ñeán 50% voán ñieàu leä)

COÂNG TY COÅ PHAÀN PHAÙT TRIEÅN NHAØ DAEWON THUÛ ÑÖÙC
Voán ñieàu leä: US$ 20.350.687 (Thuduc House 40%)
Truï sôû: P.An Phuù, Quaän 2, TP.HCM
Ñôn vò lieân doanh: Taäp ñoaøn Daewon - Haøn Quoác
Lieân doanh giöõa Thuduc House (baèng giaù trò quyeàn söû
duïng ñaát) vaø Taäp ñoaøn Daewon – Haøn Quoác theo giaáy
chöùng nhaän ñaàu tö soá 411032000009 ngaøy 03/02/2004
do Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö caáp.
Chöùc naêng kinh doanh: Lieân doanh ñaàu tö, xaây döïng
khu chung cö cao taàng, cao oác vaên phoøng cho thueâ
phuïc vuï ñoái töôïng thu nhaäp khaù vaø ngöôøi nöôùc ngoaøi
sinh soáng vaø laøm vieäc taïi Vieät Nam.

COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑAÀU TÖ PHAÙT TRIEÅN PHONG PHUÙ
Voán ñieàu leä: 200 tyû ñoàng (Thuduc House: 26%).
Lieân doanh giöõa Thuduc House vaø Toång Coâng ty Coå
phaàn Phong Phuù vaø Coå ñoâng khaùc treân cô sôû giaáy pheùp
kinh doanh soá 4103003840 ngaøy 16/09/2006 do Sôû Keá
Hoaïch & Ñaàu Tö caáp.
Truï sôû: Laàu 4, Toaø nhaø 255 Traàn Höng Ñaïo, Phöôøng Coâ
Giang, Quaän 1, TP.HCM).
Chöùc naêng kinh doanh: Ñaàu tö, xaây döïng & kinh doanh
cô sôû haï taàng khu coâng nghieäp. Cho thueâ nhaø ôû vaø
trung taâm thöông maïi, khai thaùc cho thueâ nhaø xöôûng vaø
kho baõi. Hoaït ñoäng dòch vuï tö vaán ñaàu tö.

CTY THUDUC HOUSE PROPERTY VENTURES LLC
Voán ñieàu leä: 06 trieäu ñoâ la Myõ (Thuduc House: 50%)
Ñöôïc thaønh laäp bôûi: Coâng ty CP Phaùt trieån nhaø Thuû
Ñöùc vaø Coâng ty California Newland Ventures, LLC, truï
sôû chính taïi 2424 Hyatt Rd, San Bernardion CA 92407,
USA; Coâng ty Nature Coast Homes of Central Florida truï
sôû taïi 7279 Forest Oaks Blvd., Spring Hill, FL 34606.
Truï sôû: 2424 Hyatt Road, San Bernardino, CA 92407,
Hoa Kyø .
Chöùc naêng kinh doanh: Phaùt trieån vaø kinh doanh caùc
khu nhaø ôû ñeå baùn, tham gia caùc döï aùn phaùt trieån baát
ñoäng saûn khaùc taïi California, Mississippi vaø nhöõng tieåu
bang khaùc thuoäc Hoa Kyø.

Coâng ty Coå phaàn Ñòa oác Ñaïi AÙ
Voán ñieàu leä: 30 tyû ñoàng (Thuduc House: 36,67%)
Ñöôïc thaønh laäp bôûi: Coâng ty CP Phaùt trieån nhaø Thuû
Ñöùc, Ngaân haøng TMCP Ñaïi AÙ vaø Coâng ty CP Phaùt Trieån
Coâng Nghieäp Ñoâ Thò Soá 2.
Truï sôû: Taàng 8, soá 1015 Traàn Höng Ñaïo, Quaän 5,
TP.HCM
Chöùc naêng kinh doanh: Kinh doanh baát ñoäng saûn. Dòch
vuï ñònh giaù, moâi giôùi, saøn giao dòch baát ñoäng saûn.
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COÂNG TY COÅ PHAÀN CHÖÙNG KHOAÙN SEN VAØNG
Voán ñieàu leä: 135 tyû ñoàng (Thuduc House: 22,49%).
Truï sôû: 27 Nguyeãn Ñình Chieåu, Quaän 1, Tp.HCM
Chöùc naêng hoaït ñoäng: Kinh doanh trong lónh vöïc chöùng
khoaùn vôùi caùc dòch vuï nhö: moâi giôùi chöùng khoaùn, löu
kyù chöùng khoaùn, tö vaán ñaàu tö chöùng khoaùn, töï doanh
chöùng khoaùn vaø nhieàu hoaït ñoäng tö vaán taøi chính cho
caùc toå chöùc doanh nghieäp.

Baùo caùo thöôøng nieân 2009

COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑAÀU TÖ PHÖÔÙC LONG
Voán ñieàu leä: 50 tyû ñoàng (Thuduc House: 29,9%).
Truï sôû: 18 Ñöôøng Taêng Nhôn Phuù, P.Phöôùc Long B,
Quaän 9, TP.HCM.
Chöùc naêng hoaït ñoäng: Saûn xuaát, kinh doanh, xuaát nhaäp
khaåu Vaûi, vaûi caùc loaïi, saûn phaåm may maëc vaø boâng, xô,
sôïi ; Kinh doanh ñòa oác, hôïp taùc khai thaùc nhaø xöôûng,
kho vaän; Ñaàu tö – lieân keát trong xaây döïng cô sôû haï taàng,
saûn xuaát coâng nghieäp vaø phaân phoái. Beân caïnh ñoù, coâng
ty coøn ñaàu tö vaøo caùc lónh vöïc khaùc nhö: Ñaàu tö xaây
döïng cô sôû haï taàng caùc khu coâng nghieäp, khu daân cö;
Môû roäng lieân doanh, lieân keát
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CAÙC COÂNG TY ÑAÀU TÖ CHIEÁN LÖÔÏC
(Thuduc House sôû höõu töø 05% voán ñieàu leä trôû leân)

COÂNG TY COÅ PHAÀN BOO NÖÔÙC THUÛ ÑÖÙC
Voán ñieàu leä: 500 tyû ñoàng (Thuduc House: 10%).
Lieân doanh giöõa 06 ñôn vò goàm Quyõ ñaàu tö Phaùt trieån
ñoâ thò TP.HCM (HIFU), Toång Coâng Ty Xaây döïng Soá 1,
Coâng ty CP cô ñieän laïnh (REE), Coâng ty CP Nöôùc vaø
Moâi tröôøng (WACO), Coâng ty CP Ñaàu tö Haï taàng Kyõ
thuaät TP.HCM (CII) vaø Coâng ty CP Phaùt trieån nhaø Thuû
Ñöùc (Thuduc House).
Truï sôû: 67-73 Nguyeãn Du, Quaän 1, TP.HCM
Chöùc naêng hoaït ñoäng: Kinh doanh vaø cung caáp nguoàn
nöôùc saïch cho Thaønh phoá vôùi coâng suaát 300.000 m3/
ngaøy ñeâm theo phöông thöùc xaây döïng - vaän haønh - sôû
höõu (BOO) vôùi toång voán ñaàu tö laø 1.487,24 tyû ñoàng.
Traïm bôm nöôùc thoâ coâng suaát 315.000 m3/ngaøy ñöôïc
ñaët taïi Hoaù An treân soâng Ñoàng Nai, Tænh Ñoàng Nai. Nhaø
maùy xöû lyù nöôùc coù coâng suaát 300.000 m3/ngaøy ñeâm
ñöôïc xaây döïng taïi Quaän Thuû Ñöùc, TP.HCM.
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COÂNG TY COÅ PHAÀN PHAÙT TRIEÅN NHAØ PHONG
PHUÙ - DAEWON - THUÛ ÑÖÙC
Voán ñieàu leä: 312,975 tyû ñoàng (Thuduc House: 14%).
Lieân doanh giöõa Coâng ty Coå Phaàn Phaùt Trieån Nhaø Thuû
Ñöùc; Toång Coâng ty CP Phong Phuù; Coâng ty CP Baát
Ñoäng Saûn Deät May Vieät Nam; Coâng ty Daewon, co.,
LTD. Vaø Coâng ty CP Phaùt Trieån Nhaø Daewon Thuû Ñöùc.
Truï sôû: 378 Phoá Minh Khai, Phöôøng Vónh Tuy, Quaän Hai
Baø Tröng, Tp. Haø noäi
Chöùc naêng hoaït ñoäng: Kinh doanh baát ñoäng saûn, quyeàn
söû duïng ñaát thuoäc chuû sôû höõu, chuû söû duïng hoaëc ñi
thueâ.
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TOÅNG COÂNG TY COÅ PHAÀN PHONG PHUÙ
Voán ñieàu leä: 500 tyû ñoàng (Thuduc House: 05%).
Truï sôû: Soá 48, ñöôøng Taêng Nhôn Phuù, Khu phoá 3,phöôøng
Taêng Nhôn Phuù B, Quaän 9, TP. Hoà Chí Minh
Chöùc naêng hoaït ñoäng: Saûn xuaát vaø kinh doanh caùc saûn
phaåm deät may nhö Sôïi, chæ may, vaûi Jeans, kaki, khaên
boâng, may maëc. Kinh doanh nhaø; khu coâng nghieäp;
trung taâm thöông maïi; sieâu thò; khaùch saïn. Ñaàu tö vaøo
caùc con, lieân doanh, lieân keát vaø ñaàu tö chöùng khoaùn cuûa
caùc coâng ty khaùc.

COÂNG TY COÅ PHAÀN XAÂY DÖÏNG & PHAÙT TRIEÅN
NGOÂI NHAØ HUEÁ
Voán ñieàu leä: 20 tyû ñoàng (Thuduc House: 10%).
Truï sôû: 107 Phan Ñình Phuøng, Thaønh phoá Hueá, tænh
Thöøa Thieân Hueá.
Chöùc naêng hoaït ñoäng: Khai thaùc ñaù, caùt, soûi. Hoaït ñoäng
dòch vuï hoã trôï khai thaùc moû vaø quaëng khaùc. SX ñoà goã
xaây döïng, noät thaát. Xaây döïng nhaø caùc loaïi. Xaây döïng
coâng trình, kyõ thuaät daân duïng. Kinh doanh baát ñoäng
saûn, quyeàn söû duïng ñaát thuoäc sôû höõu, chuû söû duïng ñi
thueâ, tö vaán, moâi giôùi, ñaáu giaù quyeàn söû duïng ñaát. Dòch
vuï löu truù vaø du lòch.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG
VÀ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG

COÂNG TY COÅ PHAÀN XUAÁT NHAÄP KHAÅU
THÖØA THIEÂN HUEá
Voán ñieàu leä: 30 tyû ñoàng (Thuduc House: 15%).
Truï sôû: 93 An Döông Vöông, Thaønh Phoá Hueá,
tænh Thöøa Thieân Hueá.
Chöùc naêng hoaït ñoäng: Khai thaùc, cheá bieán khoaùng saûn,
ñaù, caùt, soûi; SX gia coâng caùc maët haøng deät may; saûn
xuaát kinh doanh ñieän naêng; Xaây döïng, laép ñaët thieát bò
coâng trình. Kinh doanh baát ñoäng saûn, quyeàn söû duïng
ñaát thuoäc sôû höõu, kinh doanh nhaø, xaây döïng vaø cho
thueâ CSHT...

COÂNG TY COÅ PHAÀN PHAÙT TRIEÅN HAÏ TAÀNG & BAÁT
ÑOÄNG SAÛN THAÙI BÌNH DÖÔNG
Voán ñieàu leä: 150 tyû ñoàng (Thuduc House: 19,2%).
Truï sôû: 31/21 Kha Vaïn Caân, Phöôøng Hieäp Bình Chaùnh,
Quaän Thuû Ñöùc, TP.HCM
Chöùc naêng hoaït ñoäng: Xaây döïng caùc coâng trình: Giao
thoâng, daân duïng vaø coâng nghieäp, thuûy lôïi,ñieän. Saûn xuaát,
mua baùn vaät lieäu xaây döïng. Kinh doanh nhaø. Ñaàu tö, xaây
döïng: cô sôû haï taàng khu daân cö, khu ñoâ thò, khu coâng
nghieäp. Khai thaùc khoaùng saûn, ñaàu tö coâng nghieäp.

www.thuduchouse.com

COÂNG TY COÅ PHAÀN PHAÙT TRIEÅN NHAØ THUÛ ÑÖÙC
384 Voõ Vaên Ngaân, P.Bình Thoï, Q.Thuû Ñöùc, TP.HCM.
Tel: (08) 38966676 – 37225099 Fax: (08) 38961123
Website: www.thuduchouse.com
Email: thuduchouse@hcm.vnn.vn

