
CONG TY CO PHAN DAu TV'
NAM BAy BAy

S6: .Air ICV-NBB
V/v Cong b6 b6 sung Bdo cao tinh hinh
quan tri Cong ty va BCTN nam 2020

cQNG HOA xX HQI cHiJ NGHiA VI¥T NAM

DQc l~p - TV do - H\lnh phuc

TP.H6 Chi Minh, ngay )4 thang 04 ndm 2021

Kinh giri: - Uy ban Chung khoan Nha mr6'c
- SO'Giao djch clumg khoan TP. HB Chi Minh

: CONG TY CO pHAN DAu TV' NAM BAy BAy
: Toa nha Carina Plaza, 1648 v« Van Ki~t, P.16, Quan 8, TP.HCM
: NBB

Ten cong ty dai chung
Dja chi tru sa chinh
Mil chung khoan

Uri dAutien Cong ty C6 phAn DAu ttr Nam Bay Bay (Cong ty NBB) xin giri toi Quy co quan Urichao tran
trong va loi cam ()'TIsau s~c v~ su h6 tro cua Quy co quan trong sU6t thai gian qua.

Cong ty dil thuc hien cong b6 Bao cao s6 10/BC-HDQT ngay 29/01/2021 bao cao v~ tinh hinh quan tri nam
2020 va cong van s6 104/CV -TCKT ngay 03/04/2021 cong b6 Bao cao thirong nien nam 2020 theo quy dinh d6i
voi cong ty dai chung. Tuy nhien, trong qua trinh ra soat, Cong ty nMn thfty Bao cao v~ tinh hinh quan tri va Bao
cao thuang nien nam 2020 dil cong b6 can mot s6 noi dung chua dAydu thOng tin.

Vi v~y, Cong ty xin phep giri be, sung noi dung v~ cac giao dich cua Cong ty vai cac ben lien quan nhu sau:

A. B6 sung nQi dung t\li Bao cao tinh hinh quan tri nam 2020:
1. Khoan 2, M\lc VII t~i Bao cao tinh hinh quan tri clla cong ty nam 2020 nQi dung v~ Giao djch giita

Cong ty vO'inguOi co lien quan cua Cong ty; ho(ic giita cong ty vO'ic6 dong 1O'n,nguOi niH bv, nguOi
co lien quan cua nguOi noi bO,nguOi co lien quan cua nguOi nvi bO:.

Stt Ben lien quan Noi dune eiao dich M6iquanM

1 Cong ty C6 phin Diu ttr H\l ting Ky Hqp d6ng hqp tac kinh C6 dong IOn
Thuat Thanh ph6 HB Chi Minh (CII) doanh d\f an S()'TITinh

2. Khoan 4.1, M\lc VII t~i Bao cao tinh hinh quan tri clla cong ty nam 2020 nQi dung v~ Giao djch giita
Cong ty vO'iCong ty ma thanh vien HIJQT, thanh vien BKS, TGIJ vaNguOi quiin lj khac dli va dang
la thanh vien sang /{ip ho(ic thanh vien HIJQT, TGIJ trong thOi gian (03 niim) trO'IfJi day (tinh tfJi
thOi diim Mo cao)'

Stt Ben lien quan Noi dune eiao dich M6i Quan he

Cong ty C6 phin Diu ttr H\l ting Ky Hqp d6ng hqp tac kinh
Ong Le Qu6c Binh - Ph6

1 Chu tich HDQT NBB la
Thu~t Thanh ph6 HB Chi Minh (CII) doanh d\f an S()'TITinh TGD Cong ty CII

B. B6 sung nQi dung t\li Bao cao thll'Ong nien nam 2020:

Khoim 3.3, M\lc V t~i Bao cao thuang nien cua cong ty nam 2020 nQi dung v~ H(J'pdang ho(ic giao
giao dich cua nguOi nvi bOva cac d8i tU(hlg khac:

Stt Ben lien quan Noi dune eiao dich M6i Quan h~

Cong ty C6 phin Diu tll' H\l ting Ky Hqp d6ng hqp tac Cong ty mr: va Ong Ie Qu6c
1 Thu~t Thanh pb6 HB Chi Minb (CII)

kinh doanh d\f an Binh - PhD Chu tjch HfJQT
S()'TITinh NBB la TGD Cong ty Cll

Noi girl:
- Nhutren
- Luu HDQT, VT

\. .
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Ngay b~t d§u/khong con la thanh vien
Stt Thanh vien BKS Clnrc v\l Ban Ki~m soat

Ngay b6 nhi~m Ngay mi~n nhi~m
3 Ba Le Thi Ki€u Di~m Thanh vien Ban kiem soat 12/05/2020
4 Ba Nguyen Quynh Huang Nguyen Truong BKS 24/04/2015 12/05/2020
5 Ong VOHoang Chuang Nguyen Thanh vien BKS 24/04/2015 12/05/2020
6 Ong Nguysn Van TUng Nguyen Thanh vien BKS 24/04/2015 12/05/2020

2. CUQchop ciia Ban ki~m soat:

Stt Thanh vlen BKS S6 bu6i hop Ty l~ tham dl! Ty l~ bi@u Ly do khOng tham
tham du hop quy~t dO'

1 Ba Duang Quynh f)i~p 4/4 100% 3/3
2 Ong t.e Trung Hi6u 4/4 100% 3/3
3 Ba t.e Thi Ki€u Di~m 4/4 100% 3/3

3. Hoat dQng giam sat ciia BKS dBi vOi HDQT, Ban TBng Giam dBc va cB dong:

Ban Ki~m Soat dil tlnrc thi cac nhiem vu cua Ban khai quat nhir sau:

• Xem xet tinh minh bach cua qua trinh cong b6 thong tin d~ dam bao quyen IQ'ieho nha dfru ttr.

• DS xuat, d6ng g6p y ki8n vai HOi d6ng quan tri, Ban DiSu hanh nh&m dam bao S\f phat tri~n bSn vUng
eua Cong ty cling nhu bi'lo v~ quySn IQ'i,IQ'ifeh eua e6 dong.

4. S" phBi hQ'Pho~t dQng gifra BKS dBi vOi ho~t dQng clla HDQT, Ban TBng Giam dBc va cac can bQqmin
If khac:
Trong nam 2020, d;;tidi~n Ban Ki~m soat tham gia dfry du cae euOe hQp HOi d6ng quan tri d~ d6ng g6p y
ki8n vS eae ehu truong va ho;;tt dOng SXKD eua Cong ty.

5. Ho~t dQng khac Clla BKS (n~u co): Khong e6

fl

IV. BAN DIEU HANH (Bao cao nam 2020):

Stt Thanh vien BDH Ngay thang Trinh dQ Ngay bB nhi~ml
nam sinh chuyen mon Mi~n nhi~n

tbanh vien BDH
1 Gng Luu Hai Ca - T6ng Giam d6e 0510511976 CU nhan kinh t8 30105/2019
2 Gng NguySn Quy Binh - Pho TGD 0510211976 Cunhan Lu~t 06/0112020
3 Gng Truong Hai Dang Khoa - Ph6 TOD 0510111985 Tai ehinh - K8 12/05/2020

toan
4 Gng Mai Thanh True - Pho TOD 16/0211981 CU nhan Kinh t8 30105/2019

V. ICE TOAN TRUONG (Bao cao nam 2020)' .
HQ va ten Ngay thang Trinh dQ Ngay bB nhi~ml

nam sinh chuyen mon Mi~n nhi~m
n2hi~p vu

Ong Nguy~n Van Minh 25/0211988 eu nhan kinh tS 12/05/2020
Gng Truong Hai Dang Khoa - MiSn nhi~m K8 toan 0510111985 Tai ehfnh - K8 12/05/2020
tru6ng va b6 nhi~m Ph6 T6ng Giam d6e toan

VI. DAo T~O vE QUAN TRJ CONG TY:

Trong nam 2020, cae thanh vien HDQT, thanh vien BKS, T6ng Oiam d6e, cae ean bO quan Iy khae va Thu kY
eong ty ehua tham gia eae kh6a dao t;;tOvS quan tri eong ty.
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STT Ten to nli Chuc Dia chi Thc)'i Tho; Ly do

chfrc/ca khoan VI} t\li SfiGi§yNSH, di~m di~m M"·01
nban giao cong ty a" . b~t d§u khOng quan h~ng y cap, nm

djch (n~u co) " la nguoi conla v6"iCongcap
chfrng coHen nguM ty

khoan quan co lien
(n~u co) Quan

I Nguyen 12/05/20 Thanh CM tich

Quynh 20 vien HDQT

Huong HDQT
die elI
Nhiem ky
IV

2 re QUQe 30/07/20 Thanh Ph6eM

Blnh 20 vien tich
HDQT HDQT
die elI thuong
Nhiem ky tn,re
IV

3 Liru Hai T6ng 12/05/20 Thanh Ph6eM

Ca Giam 20 vien tich

d6e HDQT HDQT
die elI
Nhiem ky
IV

4 Nguyen 12/05/20 Thanh Thanh

Van Chinh 20 vien vien
HDQT HDQT
die elI
Nhiem ky
IV

5 Nguyen 12/05/20 Thanh Thanh

BaU.n 20 vien vien
HDQT HDQT
die cu
Nhiem ky
IV

6 Doan 12/05/20 Thanh Thanh
Tirong 20 vien vien
Trieu HDQT HDQT

die elI
Nhiem ky
IV

7 Duong 12/05/20 Thanh Truong
Quynh 20 vienBKS Ban kiem

Di~p die ctr soat
Nhiem ky
IV

8 ts Trung 12/05/20 Thanh Thanh
Hi~u 20 vienBKS vien Ban

die ctr kiem soat

VIT. DANH SACH vi: NGUm co LIEN QUAN CVA CONG TY D~I CmJNG VA GIAO DICH CVA
NGUm co LIEN QUAN CVA CONG TY VOl CHiNH CONG TY (Bao cao nam 2020):
1. Danh sach v~ nguiri co lien quan cua eong ty:
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2. Giao djch giii'a cong ty vOinguoo co lien quan cua cong ty; ho~c giii'a cdng ty vOicBdong Ion, nguoo ne}i
be},ngufri co lien quan ciia nguot ne}ibe}:

STT Ten to Tai ChtfC Dja chi Thm ThO'i Ly do

chfrc/ca khoan V\l t\li S6 GiAyNSH, di~m di~m M6i

ngay cAp, nrri
' ~ khOng quan h~nhan giao cong ty b~t dau

djch (n@uc6) cAp la nguei con la v6i Cong

chfrng c6 lien ngU'm ty

khoan quan co lien
(n@uc6) quan

18 Hoang Thanh 28/08/20 DHDCD

Hiiu vien 19 dll chuan
Tirong HDQT y viec til

nhiem

19 VOHoang Thanh 12/05/20 Thanh

Chuang vien 20 vienBKS
BKS man

nhiem

20 Nguyen Thanh 12/05/20 Thanh

VlIn Tung vien 20 vienBKS
BKS man

nhiem

Stt Ben lien quan Ne}idung giao dich MBiquan h~
1 Cong ty Co phAnDau nr H~ tang Ky Hop dong hop tac kinh doanh du an C6 dong 100

Thuat Thanh phBHB Chi Minh (CII) Son Tinh

3. Giao djch giii'a nguoo ne}ibe}cong ty, nguoo co lien quan ciia nguoo ne}ibe}vOicong ty con, cong ty do
cong ty niem y~t n~m quy~n ki~m soat: Khong phat sinh.

4. Giao djch giii'a cong ty vOicac dBi tUQ'Dgkhac:
4.1 Giao dieh giua eong ty wyieong ty ma thanh vien HDQT, thanh vien Ban KiJm soat, TJng Giam tl6e

va nguai quan If khite tlii va tlang la thanh vien sang I¢p ho(je thanh vien HDQT, TJng Giam tl6e
trong thai gian ba (03) nam tra k;zitidy (tinh tc;zithai diJm I¢p bao eao):

Stt Ben lien quan Ne}idung giao djch MBiquan h~
Gng Le Qu6e Binh-

1 Cong ty CBphAnDAutuH~ tAngKy Hqp d6ng hqp tae kinh doanh dlJ an Ph6 CM tieh HDQT
Thu~t Thanh phBHB Chi Minh (CII) Son Tinh NBB 1ft TGD Cong ty

CII

4.2 Giao dieh giua eong ty WYieong ty ma nguai cohen quan eua thanh vien HDQT, thanh vien Ban KiJm
soat, TJng Giam tl6e la thimh vien HDQT, TJng Giam tl6e:Khong phat sinh

4.3 Cae giao dieh khae eua eong ty (niu co) co thi mang Ic;ziIr;riieh v¢t ehdt ho(jephi v¢t ehdt tl6i vai
thimh vien HDQT, thilnh vien Ban Kidm soai, Tlmg Giam aile:Khong pMt sinh

VIII. GIAO DJCH CO PIDEU CVA NGUOl NQI BO vA NGUOl LIEN QUAN CVA NGUOl NOI BQ (Bao
cao nam 2020):
1. Danh sach ngtrOine}ibe}va ngtrOico lien quan cua nguoo ne}ibe}:
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Tai Ty I~
khoan Chirc VI} ;. ? sO'

S8CMND/hQ So co
hnuSTT HQ ten giao djch t~i cong h';' , ;. Dja chi lien h~ phi~u sO'
c6 Ghichung ty (n~u c leu, ngay cap,

hiru cu8i cM
khoan co) nO'icftp

ky phi~u
(n~u co) cu8i

ky
C?ng!y S6CNDKKD: Tang 5, s6 70 Lfr ThanhCo Phful 0303476454 Ngay Gia, Phuong 15, vienHl;!Tang dp 27/08/2004 Nai Quan 11, Tp.HCM HDQTNiroc Sai cAp So' KHDT
Gon Tp.HCM
Cong ty S6CNDKKD: 70 Ltr Gia, Phuong Chit
TNHH 0312919832 Ngay 15, Quan 11, tich
MTV dp 09/09/2014 Nai Tp.HCM H9i
Dau tu cfip So' KHDT d6ngkinh Tp.HCM thanh
doanh vien
Dia6c
Lfr Gia

Cong ty S6CNDKKD: 116 Phan Xich CM
TNHH 0313290498 Ngay Long, Phuong 3, tich
LeThanh dp 05106/2015Nai Quan Binh Thanh, H9i
CUOng dp SaKHDT Tp.HCM d6ng

Tp.HCM thanh
vien

3 LU'u Hai Ph6 50.000 0,05%
Ca HDQT

kiem
T6ng
Giam
d6c

Nguyen Vg
Thi
Huyen
Suang

Nguyen Mt(
Thi Ti~n

Luu Thi Chi
H9i

Luu Van Anh
Cam

Luu Anh
Cung Thi

Luu Anh
TrQng vo

Luu Con
Nguy~n
BaoThu

Luu Con
Nguysn
Bao Tran
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Tid
Ty l~

khoan Chfrc VI}
I. ? SO'

S6CMND/hQ
So co htru

STT HQ ten
giao djch t~i cong chi~u, ngay cftp, Dja chi lien h~

phi~u SO' c6
Ghi

chfrng ty (n~u not cftp
htru cu6i phi~u

chu

khoan c6) ky I..

(n~u co)
CUOl

ky

Nguyen Anh
BaLinh

Nguyen Anh

Ba Long

Nguyen Chi

Thi
Phuong
Uyen

Nguyen Chi

Thj
Phuong
Uy~n

Nguyen Anhr€

Hlii Blio
Qu6c

Vo Qucc Anhr€

Thuan

v» Thi Chi

Loan ddu

Le Trong Chi

Anh Thu ddu

7 Duong Truong
Quynh ban kiem
Di~p soat

Duong Cha

Van
Nhan

Nguyen Mt(
ThiLam
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nli Tyl~
kho3n Clnrc v\I ' ;:. sO'

S6CMND/hQ So co
hu'uSTT H9 ten giao djch t~i cong h"( it /.. Dja chi lien h~ phi~u sO'
c6 Ghichung ty (n~u c leu, ng y cap,

hfru cu6i ch(J, /..
h'/..khoan co) n01 cap

ky p leu
(n~u co) cu6i

ky
Nguyen Ch6ngDanh
C6ng

Duong Em
Quynh
Mai

Duong Em
Tung Son

8 U Thanh
Trung vien Ban
Hi~u kiem soat

Nguy~n Vq
Hoang
Bfch
Ngoc

Le Huy Cha
Chuc

Pham Thj Vq
Ai

Le Thanh
Trung Anh

Nguyen Chi
HmliAnh dau
f>ao

9 LeThj Thanh
Ki@u vien Ban
Di@m kiem soat

Le Thanh Cha
Danh

,
\,
~
"
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Tai
Ty l~

kh03n Chli'cv\l
I. • SO'

S6CMND/hQ
So co hfru

STT HQ ten
giao djch t\li cong chi@u, ngay cAp, Dja chi lien h~

phi@u so' c6
Ghi

chli'ng ty (n@u noi c§p
hu'u cu6i phieu

chu

khoan c6) ky I..

(n@uco)
CUOI
ky

Huynh M~

ThiCon

LeThi Chi

ThuHoa

UlThi Chi

Thu Nhi

Le Huynh Em

Duy

LeBao Kysu Ch6ng

Th~ch M&E
Nhan
vien ban
quan ly
du an

Anh
R~

te Qu6c
Bao

10 Mai PM
Thanh T6ng
Truc Giam

d6c

MaiKim Cha

Tien

r.e Thi M¥
Linh

Mai Em
Thanh
Truong
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Tai Ty I~
khoan Chjrc v\I S6 c8 SO'

S6CMND/hQ hfi'uSTT HQ ten giao djch t~i cong h'..I ,I. Dja chi lien h~ phi~u so'
c8 Ghi

chtfng ty (n~u c leu, ngay cap,
hiru cu6i chunO'ic§p phi~ukhoan c6) ky I.,

(n~u c6) CUOI

ky
Mai EmThanh
Chuong

Mai True
ConLam

11 Truong Ph6
Hai T6ng
Dang Giam
Khoa d6c

Truong Cha
VInhSI'ru

ve Thj
M~Lien

Truong EmNgoc
Duy Linh

Dinh Thj Vq
Cdm Tu

12 Nguy~n Ph6
Quy T6ng
Blnh Giam

d6c

Nguyen Cha
VanAnh

Nguyen M~Thj
Phuong

Nguy~n Anh
Vi~t Chu

Nguyen Chj
M~c
Thtiy

Nguyen Chi
M~c Van

{
I

~,
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Tai
Ty l~

khoan Chirc VI} S6 c6
sO'

S6 CMND/hQ htru

STT HQten
giao djch t\li cong chi~u, ngay cAp, Dja chi lien h~

phi~u SO' c6
Ghi

chrrng ty (n~u ... hfru cu6i phi~u
chu

khoan c6)
nm cap ky ...

(n~u c6)
CUOI

ky

Ngl!y~n
Em

Quoc
Dinh

Nguy~n Vg

Thi
Thanh
ThUy

Nguy~n Con

R~
Quyen

Nguy~n Con

Nam
Quang

13 Nguy@n Ke toan
VAn wang
Minh

Nguysn
Cha

Khac Rai

M¥

Mai Thi
Xinh

Vg

te Thi
Kim Ti€n

Nguy~n
Em

Thj Mai
Thcio

Em

Nguy~n
van Linh

Nguysn Con

LeBao
Tram

18



61

.LOGHvn
U?.lJJl1{N-

:Wl/J.ON

'n?!lId9'Jot-L'szzzz~I~~u9JBl).'J£nbn?!lId9'J~u6nI
9s'OZOZIZIIIEUl¥!P~C?tpreI'qu~Ici9lp{qotpOBtd'Jl)tp~uonqdo~tpn?!qd9'J~u~pLIS'EZugnbqtl1qtptpOBtd~td
!-9A£nbn?rtld9'J~I¥Pn?!lId9'JOt-fILO'SIP'llsnnru~!lI'JittpllP~~u9J'OZOZII1IEIA~~UU?POZOZ:;OIl91A~~u.Q.I

,snbn~!qdg:>nnwq:>!POU!D:=>YIDI~nmNY=>~<INYA=>y=>'XI

TI?rqd~:>1l1lH%00'00%GI'OOO~'ZII:>gP:>~.Lqmnu.PWIlZ ~m2TI~.L9IId

TI?rqd~:>1l1lH%~O'OOOO'O~%~'OOOO'OO~.Ll)GHn~!l.LI TISI!A~II.L~TI.Qn.L~oG
~..,:il1I.Q.nql

~l,}.Ln~!qd9J9S~1~.Ln~rqd9J9S '!QPullAnqJ
'ii1lQimw)4Jf!gnJ~n!!pgQn}u!.Q.n~uqJipOE!~U~!q

W'!H~~u~lop-6'1n,nq.Qsn~!qdgJgsn:!}q.QSn~!1Id9Jgs!-9A~qUEnoJilqlw.n~N.L.LS

41!0.\
v.U

:>\1IId
2~OH

9'1UW1.L rng:

IU?!HnII.L
!II.LSl1

QW

2una
2UQ.H
UW1.L 'IlII::>

Al~ug::>
6){ntu

rn9PI
tnunnbW~!a .,

q:>Yllnqd~uvoH
wn~NrrUWl.LPI

AA
0\lH91

TIo::>TI2An~N
~

(9Jn~u) IOnJ
~~!qd~dEJT.OU(9Ju1l0lpf

1)1IJ
gJ!gnJn-nq

~qull!l!qJuiG'd!!JA~~~'nll!qJn~lI)Al~u.l)qJ
lIllloH.LIS !qDn-nq~sn~!qd

9Q/aNW:)'gS~ugJP~lqJjpOE!~
.QsgJgsIiAJ.I)q:)lI~Olpf

~l~.L!U



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY  
 

 

  1 
 

Phụ lục IV 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính) 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

NĂM BẢY BẢY 

________ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________________ 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2021 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

                                          Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  

                      - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM 

I THÔNG TIN CHUNG 

1 Thông tin khái quát 

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303885305 

- Vốn điều lệ: 1,004,756,560,000 đồng 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 1,766,652,936,712 đồng 

- Địa chỉ: Tòa nhà Carina Plaza, 1648 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh 

- Số điện thoại: 028. 62577577 

- Số fax: 028.62615577 

- Website: nbb@nbb.com.vn 

- Mã cổ phiếu: NBB 

- Quá trình hình thành và phát triển (Ươm mầm hôm nay – Thành quả tương lai) 

+ Ngày 04/07/2005: Thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy với vốn điều lệ ban đầu 

là 10 tỷ đồng, đến thời điểm hiện tại vốn điều lệ công ty là 1,004.7 tỷ đồng. 

+ Sau 16 năm thành lập ngoài Hội sở chính tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty NBB đã mở rộng quy 

mô hoạt động trên nhiều địa phương khác như: Bạc Liêu, Bình Thuận, Quảng Ngãi, Quảng 

Ninh… thông qua hoạt động của 4 Chi nhánh và 1 Công ty thành viên. 

+ Hiện nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tập trung chủ yếu vào mảng đầu tư, kinh 

doanh Bất động sản. 

+ Các cột mốc quan trọng của Công ty kể từ khi thành lập đến nay: 

• Năm 2005, Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy được chính thức thành lập theo Giấy 

phép đăng ký kinh doanh số 4103003556 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp. 

• Năm 2007, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận số 173/UBCK-GCN cho 

phép NBB chào bán ra công chúng 11.9 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ đồng lên 

154 tỷ đồng. 

• Năm 2009, Cổ phiếu NBB được chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP. 

Hồ Chí Minh đánh dấu giai đoạn phát triển mới, trở thành một Công ty đại chúng tiêu biểu. 

• Năm 2010, Công ty được trao tặng Huân chương lao động Hạng III theo Quyết định số 1033 

QĐ/CTN của Chủ tịch Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. 
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• Năm 2011, Công ty tăng vốn điều lệ từ 154 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng theo phương thức phát 

hành riêng lẻ cho Beira Limited - Quỹ DWS Việt Nam. 

• Năm 2013, Công ty tăng vốn điều lệ từ 180 tỷ đồng lên 358.6 tỷ đồng theo phương thức 

phát hành riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu. 

• Năm 2014, Công ty thực hiện 02 đợt tăng vốn điều lệ. Lần thứ nhất vào ngày 25/8/2014 từ 

358.6 tỷ đồng lên 537.2 tỷ đồng theo phương thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; 

Lần thứ 2 vào ngày 04/12/2014 từ 537.2 tỷ đồng lên 583.2 tỷ đồng theo phương thức phát 

hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược Creed Investments VN-1 LTD. 

• Năm 2015, Công ty thay đổi Trụ sở chính về số 1648 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, 

TP.HCM đánh dấu bước phát triển mới của Công ty NBB để thuận lợi trong việc triển khai 

các dự án chung cư cao tầng của Công ty tại khu vực này gồm: City Gate Towers, Diamond 

Riverside và NBB Garden III. 

• Năm 2016, Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động Hạng 2 cho Công ty NBB đã có thành 

tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.  

• Năm 2017, Công ty thực hiện 02 đợt tăng vốn điều lệ: Lần thứ nhất vào ngày 20/04/2017 từ 

583.2 tỷ đồng lên 639.9 tỷ đồng theo phương thức chuyển đổi trái phiếu của nhà đầu tư 

(Dragon Capital và các cổ đông chiến lược khác); Lần thứ hai vào ngày 08/12/2017 từ 639.9 

tỷ đồng lên 959.1 tỷ đồng theo phương thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.  

• Năm 2018, Công ty tăng vốn điều lệ từ 959.1 tỷ đồng lên 975.7 tỷ đồng theo phương thức 

chuyển đổi trái phiếu của nhà đầu tư. 

• Năm 2019, Công ty tăng vốn điều lệ từ 975.7 tỷ đồng lên 1,004.7 tỷ đồng theo phương thức 

chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. 

2 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

Đầu tư bất động sản là lĩnh vực hoạt động chính của Công ty kể từ khi thành lập. 

Sau 16 năm hoạt động, khởi đầu thành công của dự án Khu dân cư TTTM Bắc Phan Thiết - Bình 

Thuận đến nay Công ty NBB đã mở rộng đầu tư nhiều dự án tại các tỉnh thành trên khắp cả nước: 

TP.HCM, Bạc Liêu, Bình Thuận, Quảng Ngãi và Quảng Ninh. Trong đó, một số dự án tiêu biểu 

của NBB như: Dự án căn hộ chung cư tại TP.HCM Diamond Riverside, NBB Garden III, Khu 

dân cư Phường 2 Bạc Liêu, Khu căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp Khu dân cư De Lagi – Bình 

Thuận, Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi, Khu biệt thự Đồi Thủy Sản – Quảng Ninh,… 

Kể từ năm 2014, Công ty đã mở rộng việc liên doanh liên kết với nhiều đối tác lớn trong và ngoài 

nước như: Tập đoàn Creed - Nhật Bản, Công ty CPĐT Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII)… việc 

hợp tác nhằm phát triển đa dạng các loại hình dự án và phù hợp với từng vị thế dự án. 

Các dự án Bất động sản tại TP. HCM 

1. Khu căn hộ cao tầng City Gate Towers 

2. Khu căn hộ cao tầng Diamond Riverside 

3. Khu căn hộ cao tầng NBB II 

4. Khu căn hộ cao tầng NBB Garden III 

Các dự án Bất động sản tại các tỉnh thành 

1. Dự án Đồi Thủy Sản – Quảng Ninh 

2. Dự án Sơn Tịnh - Quảng Ngãi 

3. Dự án De Lagi - Bình Thuận 

4. Dự án Khu Dân Cư Phường 2 Thành Phố Bạc Liêu - Bạc Liêu 
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3 Thông tin về mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý 

- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc. 

- Cơ cấu bộ máy quản lý: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN THƯ KÝ 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÒNG  

QUẢN LÝ DỰ ÁN 

CÁC CHI NHÁNH 

VÀ CÔNG TY CON 

(Tiếp theo trang dưới) 

BAN KIỂM SOÁT 

 

PHÒNG  

NHÂN SỰ HÀNH CHÍNH 

PHÒNG  

KINH DOANH 

PHÒNG  

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 

PHÒNG  

KỸ THUẬT 

PHÒNG  

KẾ HOẠCH VẬT TƯ 

CÁC BQL DỰ ÁN 

TẠI TP.HCM 
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Ghi chú: 

- Màu đỏ: dự án đang kinh doanh 

- Màu cam: dự án chuẩn bị kinh doanh 

- Màu xanh dương: dự án đã hoàn thành 

4 Định hướng phát triển - Phát triển bền vững 

- Tầm nhìn: Xây dựng Công ty NBB với hệ thống quản trị khoa học, minh bạch và phát triển bền 

vững để trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực Bất động sản 

và đầu tư. 

- Sứ mệnh: Mang lại giá trị thặng dư cao nhất, sự “Thịnh vượng, Thành công” cho cổ đông và 

người lao động của NBB. 

5 Các rủi ro 

5.1 Rủi ro kinh tế - xã hội 

- Năm 2020 được đánh giá là một năm đầy biến động với diễn biến phức tạp của đại dịch Covid – 

19; tuy nhiên, thị trường bất động sản nhìn chung vẫn duy trì được sự ổn định nhờ vào nhu cầu 

nhà ở thực của người dân ngày càng tăng. Năm 2020 vẫn giữ nhịp so với năm trước khi tỷ lệ hấp 

thụ của thị trường vẫn khá khả quan với tỷ lệ 75% sản phẩm bán mới, tập trung chủ yếu vào phân 

khúc cao cấp và trung cấp ở khu Đông và vùng ven khu vực TP. HCM. 

- Tuy nhiên sang năm 2021, thị trường sẽ đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức ảnh hưởng đến 

nguồn cung có thể tiếp tục khan hiếm do quy trình cấp phép tiếp tục kéo dài, rủi ro dịch bệnh 

tiếp tục bùng phát và diễn biến phức tạp. Giá nhà có xu hướng tăng do khan hàng gây ra vấn đề 

HỘI SỞ CHÍNH 

CHI NHÁNH 

CHI NHÁNH 

TÂY NAM 

CHI NHÁNH 

BÌNH THUẬN 

CHI NHÁNH 

QUẢNG NGÃI 

CHI NHÁNH 

MIỀN BẮC 

CÔNG TY CON 
CÔNG TY TNHH XD – 

TM – DV – SX  HÙNG 

THANH 

 

TP. HỒ CHÍ MINH 

• Diamond Riverside 

• NBB Garden III 

• NBB II 

BẠC LIÊU 

• KDC Phường 2 – Bạc Liêu 

BÌNH THUẬN 

• De Lagi 

• KDC TTTM Bắc Phan Thiết 

QUẢNG NGÃI 

• KDC Sơn Tịnh 

QUẢNG NINH 

• Khu biệt thự Đồi Thủy Sản 

TP.HỒ CHÍ MINH 

• City Gate Towers 
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không ổn định cho thị trường. Các Dự án của Công ty hướng đến nhóm Khách hàng thuộc phân 

khúc trung cấp và cao cấp cần đáp ứng được nhu cầu thực tế của các phân khúc này và có điểm 

rơi thích hợp để không chịu những tác động xấu khi thị trường đi xuống. 

- Là ngành đặc thù chịu ảnh hưởng bởi nền kinh tế vĩ mô; do đó, những thay đổi về lãi suất ngân 

hàng cũng như những biến động của các nền kinh tế lớn trong khu vực và trên thế giới sẽ có tác 

động đáng kể đến tình hình đầu tư và giao dịch của thị trường bất động sản trong nước. Ngoài 

ra, những biến động về tỷ giá cũng sẽ tác động đến chi phí đầu vào của một số nguyên, vật liệu 

được nhập khẩu từ nước ngoài.  

5.2 Rủi ro về Chính sách, Luật pháp 

- Những quy định về quy trình cấp phép và thủ tục pháp lý của Dự án Bất động sản luôn có nhiều 

thay đổi và vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, gây ra nhiều vướng mắc cho các doanh nghiệp 

trong quá trình tiếp cận. 

- Để hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực từ việc điều chỉnh chính sách, luật pháp, Công ty cần phải 

tuân thủ và cập nhật những thay đổi theo quy định của Nhà nước về quy trình cấp phép và thủ 

tục pháp lý của Dự án Bất động sản. 

5.3 Rủi ro môi trường 

Giá trị của bất động sản của Công ty còn chịu tác động bởi rủi ro môi trường xung quanh dự án. 

Các chất nguy hại đến sức khỏe con người sản sinh do quá trình thực hiện dự án và các chi phí 

liên quan đến việc giải quyết các vấn đề môi trường có tiềm năng phát sinh làm tăng chi phí đầu 

tư. Ðồng thời, các thảm họa thiên nhiên như động đất, bão, lũ… và sự biến đổi các điều kiện tự 

nhiên cũng ảnh hưởng đến quá trình đầu tư xây dựng dự án. 

5.4 Rủi ro đặc thù 

- Rủi ro đặc thù của ngành kinh doanh bất động sản và xây dựng là rủi ro liên quan đến tiến độ 

thực hiện các dự án (thời gian tìm kiếm dự án, công tác đền bù giải tỏa và quá trình xây dựng 

công trình), trong đó khâu giải phóng mặt bằng kéo dài dẫn đến việc tăng các chi phí đầu tư dự 

án. 

- Ðầu tư bất động sản và các ngành xây dựng có đặc trưng riêng là cần sử dụng nguồn vốn lớn 

trong trung và dài hạn. Trong khi đó, giá cả các yếu tố đầu vào luôn biến động tăng, nhất là chi 

phí nhân công luôn có xu hướng tăng tạo nên áp lực lớn về vốn ngày càng cao. Việc này đòi hỏi 

doanh nghiệp phải luôn có sự tính toán chi phí kĩ càng và chuẩn bị các khoản dự phòng. 

- Các dự án đầu tư Bất động sản của NBB giai đoạn 2021 – 2025 gồm các dự án kinh doanh đất 

nền tập trung ở khu vực miền trung (Quảng Ngãi, Bình Thuận) và các dự án Khu chung cư cao 

tầng tại TP. Hồ Chí Minh. Do đó NBB phải hoạch định chiến lược tổng thể, đảm bảo tiến độ thi 

công xây dựng cho từng dự án cụ thể để đáp ứng đúng nhu cầu khách hàng và có điểm rơi kinh 

doanh hợp lý đảm bảo sức hấp thụ của thị trường vì nguồn vốn huy động khách hàng theo tiến 

độ đóng vai trò hết sức quan trọng cho sự thành công của dự án.  

- Các dự án nhà ở thương mại có sản phẩm đầu ra thuộc phân khúc căn hộ diện tích nhỏ, giá bán 

vừa phải hoặc nhà ở xã hội của nhiều doanh nghiệp lớn cũng đã và đang triển khai tại khu vực 

Quận 8, Bình Tân, Bình Chánh sẽ cạnh tranh và ảnh hưởng không thuận lợi đến khả năng bán 

hàng của NBB nếu không có chính sách tiếp thị, bán hàng hiệu quả cũng như xác định thời điểm 

phát triển dự án và bán hàng phù hợp. 
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5.5 Rủi ro do các sự kiện bất khả kháng khác 

- Các sự kiện bất khả kháng là các sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước 

được và không thể hoàn toàn khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả 

năng cho phép, như chiến tranh, các vụ cháy, nổ, cấm vận, nổi loạn, phá hoại hoặc tai nạn không 

thể tránh được… Các sự kiện bất khả kháng xảy ra tác động đến quá trình xây dựng và làm tăng 

chi phí của Dự án.  

- Do đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, giám sát, tuân thủ chặt chẽ các quy định của 

pháp luật, đảm bảo chất lượng công trình để hạn chế tổn thất khi sự cố xảy ra. 

II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

1.1 Tổng quan thị trường căn hộ TP. HCM 

Trong năm 2020, thị trường căn hộ nhìn chung vẫn duy trì được sự ổn định trước diễn biến phức 

tạp của đại dịch Covid – 19 với nhu cầu nhà ở thực của người dân ngày càng tăng. Cụ thể, tỷ lệ 

hấp thụ của thị trường vẫn khá khả quan với tỷ lệ 75% sản phẩm bán mới, tập trung chủ yếu vào 

phân khúc cao cấp và trung cấp ở khu Đông và vùng ven Thành phố.  

Một số điểm chính đáng chú ý về diễn biến của toàn bộ thị trường trong năm vừa qua như sau: 

• Nguồn cung căn hộ mới sụt giảm và tập trung vào phân khúc cao cấp 

Nguồn cung chào bán trong năm 2020 đạt 17,272 căn, giảm 35% so với năm 2019. Đây là 

mức thấp nhất trong vòng sáu năm qua và là năm thứ năm liên tiếp thị trường ghi nhận sụt 

giảm về nguồn cung. 

Sự sụt giảm của nguồn cung là do hai nguyên nhân chính.  Thứ nhất, do quỹ đất khan hiếm 

và quy trình cấp phép mới và cấp phép sửa đổi các dự án tiếp tục kéo dài dẫn đến việc triển 

khai dự án chậm. Thứ hai, nhằm hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19, việc giãn cách xã hội 

đã làm gián đoạn các sự kiện mở bán được lên kế hoạch từ 2019. 

 

Xét về phân khúc, cả năm 2020 thị trường không có sản phẩm bình dân nào được chào bán. 

Trong khi đó, phân khúc cao cấp lần đầu tiên chiếm tỷ trọng cao nhất với 76% tổng nguồn 

cung chào bán. Phân khúc trung cấp chỉ chiếm 17% và hạng sang chiếm 7% với nguồn cung 

chính đến từ hai dự án tại Thủ Thiêm là The River và The Metropole. 
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• Giá cả có xu hướng tăng ở tất cả các phân khúc 

Do thiếu hụt nguồn cung, giá bán đã được đẩy lên cao tại các khu vực trong Thành phố và đặc 

biệt là các vùng ven. Giá bán trung bình trên thị trường sơ cấp đạt mức 2,150 USD/m2, tăng 

9% so với quý trước và 13% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời các dự án mới mở bán tại 

các quận vùng ven có mức giá chào bán cao hơn mức giá chung của khu vực từ 20%-30%. 

 

Mức giá trung bình tăng mạnh do các sản phẩm được chào bán chủ yếu tại phân khúc hạng 

sang, được ghi nhận mức tăng cao nhất là 9% so với cùng kỳ năm trước. Phân khúc trung cấp 

và bình dân ghi nhận mức tăng giá lần lượt là 5% và 4% so với cùng kỳ năm trước. 

• Tình hình hấp thụ của thị trường vẫn khá khả quan 

Trong năm 2020, với mức giá tăng cao và ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tỷ lệ tiêu thụ các sản 

phẩm mới đạt mức khoảng 75%, cho thấy khả năng hấp thụ của thị trường vẫn khá khả quan 

giữa tình hình dịch bùng phát trở lại vào cuối tháng 7/2020. Trong Quý 4/2020 ghi nhận 5,007 

căn bán được, tổng lượng tiêu thụ cho cả năm 2020 đạt 15,086 căn, giảm 49% so với năm 

trước. 
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Sang năm 2021, thị trường căn hộ dự kiến sẽ không có những thay đổi lớn nhưng sẽ cải thiện 

hơn so với năm 2020. Về nguồn cung, thị trường kỳ vọng sẽ có thêm khoảng 17,500 căn hộ với 

các dự án mới ở các quận ven Thành phố. Giá sơ cấp dự kiến sẽ tiếp tục tăng với mức giá chào 

bán ở các phân khúc sẽ có mức tăng giá trong khoảng từ 1% đến 4% so với năm 2020. Và dự 

báo tỷ lệ hấp thụ của thị trường trong năm 2021 vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao nhờ vào nhu cầu 

nhà ở của người dân ngày càng cao. 

Tuy nhiên, năm 2021 dự kiến sẽ tiếp tục là một năm nhiều thách thức do quỹ đất ngày càng khan 

hiếm, vấn đề chậm cấp phép vẫn tiếp diễn và diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19 có thể bùng 

phát trở lại. Do vậy, những chủ đầu tư có được giấy phép chào bán và sản phẩm đáp ứng được 

nhu cầu thị trường sẽ có nhiều cơ hội đạt được lợi nhuận cao. 

1.2 Tình hình hoạt động trong năm 

Năm 2020 được đánh giá là một năm khá thành công của Công ty trước diễn biến phức tạp của 

đại dịch Covid – 19 và những khó khăn chung của thị trường căn hộ. Cụ thể, trong năm vừa qua 

Công ty đã hoạt động ổn định và có những thành quả về doanh thu, lợi nhuận ấn tượng, đạt được 

mức kế hoạch đề ra. 

+ Về doanh thu: Công ty đạt được mức tăng mạnh doanh thu với giá trị được ghi nhận là 3,550 

tỷ đồng, tăng gấp 5 lần so với năm 2019 (729 tỷ đồng) và đạt mức 110% so với kế hoạch đề ra. 

Đây chính là thành quả đến từ nhiều năm nỗ lực để hoàn thành xây dựng, bàn giao và ghi nhận 

doanh thu dự án Khu căn hộ cao tầng Diamond Riverside. Ngoài ra, doanh thu đến từ các dự án 

Khu biệt thự Đồi Thủy Sản, Khu dân cư Sơn Tịnh cũng góp phần đáng kể tới thành quả đạt được. 

+ Về lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế được ghi nhận trong năm là 327 tỷ đồng, đạt mức 99% so 

với kế hoạch đề ra. So với năm 2019, mặc dù doanh thu năm 2020 có mức tăng mạnh, gấp 5 lần 

nhưng lợi nhuận sau thuế được ghi nhận chỉ tăng nhẹ ở mức 7.9% so với cùng kỳ năm trước. Lý 

giải điều này là do trong năm 2020, doanh thu được ghi nhận chủ yếu từ việc kinh doanh các dự 

án bất động sản (chiếm 99% doanh thu) và với đặc thù ngành kinh doanh bất động sản, doanh 

thu được ghi nhận cao tuy nhiên chi phí đi kèm cũng rất lớn (chi phí đến từ việc đền bù, chi phí 

tiền sử dụng đất, chi phí xây dựng, chi phí tư vấn, chi phí quản lý, chi phí lãi vay, chi phí khác). 

Do vậy, lợi nhuận trong năm chỉ ghi nhận ở mức tăng 7.9% so với cùng kỳ năm trước. 

2 Tổ chức và nhân Sự 

- Danh sách Ban Điều hành 

STT Thông tin về thành viên Ban Điều hành 

1 Ông Lưu Hải Ca 

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc 

Thời gian bổ nhiệm: 30/05/2019 

Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

Lĩnh vực phụ trách: Chịu trách nhiệm điều hành chung mọi hoạt động của Công ty.  

Các chức vụ đang nắm tại các tổ chức khác: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần 

xây dựng Hạ tầng CII (CEE) 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần NBB: 50,000 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0.05% 

2 Ông Nguyễn Quý Bình 

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc 
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STT Thông tin về thành viên Ban Điều hành 

Thời gian bổ nhiệm: 06/01/2020 

Chuyên môn: Cử nhân Luật 

Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp quản lý mọi hoạt động của Bộ phận Nhân sự Hành chính; 

Quản lý điều hành công tác nhân sự tại các Đơn vị thành viên.  

Các chức vụ đang nắm tại các tổ chức khác: Không có 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần NBB: Không có 

3 Ông Trương Hải Đăng Khoa 

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc 

Thời gian bổ nhiệm: 12/05/2020 

Chuyên môn: Tài chính Kế toán 

Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp quản lý mọi hoạt động của Bộ phận Tài chính Kế toán; 

Hỗ trợ Tổng Giám đốc trong quan hệ với nhà đầu tư, các tổ chức, các quỹ đầu tư nước 

ngoài...  

Các chức vụ đang nắm tại các tổ chức khác: Không có 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần NBB: Không có 

4 Ông Mai Thanh Trúc 

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc 

Thời gian bổ nhiệm: 30/05/2019 

Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp quản lý mọi hoạt động của Bộ phận Kinh doanh.  

Các chức vụ đang nắm tại các tổ chức khác: Không có 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần NBB: Không có 

5 Ông Nguyễn Văn Minh 

Chức vụ: Kế toán trưởng 

Thời gian bổ nhiệm: 12/05/2020 

Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

Các chức vụ đang nắm tại các tổ chức khác: Không có 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần NBB: Không có 

- Những thay đổi trong Ban điều hành: 

Trong năm 2020, Ban Điều hành Công ty đã có những thay đổi như sau: 

❖ Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Quý Bình từ ngày 06/01/2020. 

❖ Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông 

Trương Hải Đăng Khoa từ ngày 12/05/2020.  

❖ Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn Văn Minh từ ngày 12/05/2020.  

- Số lượng cán bộ, nhân viên:  

Ðội ngũ nhân sự của Công ty phần lớn ở độ tuổi trẻ, có trình độ chuyên môn tốt và tâm huyết 

với nghề nghiệp và sự phát triển của công ty. Sức trẻ, tính năng động, sự sáng tạo và lòng nhiệt 
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tình của thế hệ người lao động góp phần đáng kể vào tốc độ phát triển nhanh và mang tính bền 

vững của NBB. 

Tổng số lao động của công ty tính đến ngày 31/12/2020 là 129 người. 

Bảng cơ cấu nhân sự Công ty so sánh qua các năm 2018, 2019 và 2020 như sau:  

 

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

Số lượng Đạt tỷ lệ Số lượng Đạt tỷ lệ Số lượng Đạt tỷ lệ 

Nhân sự theo giới tính  

Nam 63 58.88% 82 65.08% 88 68.22% 

Nữ 44 41.12% 44 34.92% 41 31.78% 

Tổng cộng 107 100% 126 100% 129 100% 

Nhân sự theo trình độ 

Trên đại học 1 0.93% 2 1.59% 1 0.78% 

Đại học 79 73.83% 96 76.19% 102 79.07% 

Cao đẳng, Trung cấp 2 1.87% 6 4.76% 5 3.88% 

Công nhân kỹ thuật 6 5.61% 8 6.35% 9 6.98% 

Phổ thông trung học 19 17.76% 14 11.11% 12 9.30% 

Tổng cộng 107 100% 126 100% 129 100% 

Thu nhập bình quân: 20.050 triệu đồng/người 

- Các chính sách đối với người lao động Công ty trong năm 2020 như sau: 

▪ Tiền lương, thưởng và phúc lợi 

Với mong muốn xây dựng một môi trường làm việc hiệu quả để người lao động gắn bó lâu dài, 

cùng phát triển và chia sẻ các giá trị đạt được, Công ty NBB luôn có các chính sách chi trả thu 

nhập cho người lao động được xây dựng dựa trên cơ sở: trình độ, năng lực và hiệu quả làm việc 

thực tế.  

Về chế độ thưởng, ngoài các khoản thưởng hằng năm như danh hiệu cá nhân, danh hiệu tập thể, 

hoàn thành kế hoạch kinh doanh Công ty còn chi thưởng cho các cá nhân, đơn vị hoàn thành dự 

án. Song song đó, Ban Ðiều Hành cũng theo dõi và kịp thời biểu dương các cá nhân và tập thể 

có thành tích nổi bật thông qua các chương trình định hướng kích thích khả năng tư duy sáng tạo 

ý tưởng mới. 

Ngoài các chính sách trả lương, thưởng đánh giá theo hiệu quả công việc, Công ty còn thực hiện 

các chế độ phúc lợi như khám sức khoẻ định kỳ, tham quan, nghỉ dưỡng, tổ chức các hoạt động 

văn hoá, văn nghệ, hội thao vào các dịp lễ lớn hàng năm, đáp ứng một phần nhu cầu đời sống 

tinh thần của người lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống, sức khoẻ và tạo sự gắn kết, đồng 

lòng trên tinh thần thân ái tương trợ lẫn nhau. 

Do địa bàn hoạt động rộng trên nhiều tỉnh thành trong cả nước nên đối với người lao động nhận 

sự điều động của Công ty công tác tại địa phương khác còn được hưởng thêm các phúc lợi khác 

như tăng ngày phép, hỗ trợ chi phí đi lại khi về thăm gia đình, rút ngắn thời gian nâng bậc lương, 

được áp dụng chính sách thăng tiến, tạo điều kiện phát triển sự nghiệp. 

▪ Chính sách quản lý và phát triển nguồn nhân lực 
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Phát triển nguồn nhân lực và xây dựng đội ngũ kế thừa luôn là mục tiêu hàng đầu của NBB. 

Trong những năm qua, Công ty đã và đang thực hiện các chính sách để xây dựng và phát triển 

nguồn nhân lực như sau:  

✓ Thường xuyên triển khai đánh giá hiệu quả công việc của người lao động để có điều 

chuyển, bổ nhiệm vào các vị trí phù hợp với năng lực của từng người. 

✓ Chủ động tiếp cận, liên kết với các trường Ðại học Kinh tế, Ðại học Bách khoa… tuyển 

dụng các sinh viên mới tốt nghiệp có thành tích học tập tốt nhằm xây dựng đội ngũ nhân 

sự kế thừa trẻ, năng động và có nền tảng chuyên môn vững chắc.  

▪ Chính sách đào tạo 

Công ty khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động để phát triển toàn 

diện cả về năng lực chuyên môn cũng như các kỹ năng mềm thông qua công việc và các chương 

trình đào tạo, tự đào tạo. Khi tham gia các khoá đào tạo, người lao động được Công ty hỗ trợ 

100% kinh phí.  

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

STT Dự án 
Vị trí dự 

án 

Diện tích 

(ha) 

Tổng mức đầu 

tư (tỷ VND) 

không VAT 

Hiện trạng 
Tiến độ 

dự án 

Các dự án tại TP. Hồ Chí Minh 

1 
Diamond 

Riverside 
TP.HCM 4.15 2,388 

Hoàn thành xây 

dựng và bàn giao 

cho khách hàng 

2017 - 2020 

2 NBB II TP. HCM 8.34 2,433 
Đang hoàn tất thủ 

tục đầu tư 
2017-2023 

3 NBB Garden III TP.HCM 7.75 2,706 
Đang hoàn tất thủ 

tục đầu tư 
2017 - 2022 

Các dự án tại các tỉnh 

4 De Lagi 
Bình 

Thuận 
124.53 2,344 

Đang thực hiện 

đền bù 
2017 - 2023 

5 Sơn Tịnh 
Quảng 

Ngãi 
102.70 1,196 

Đang triển khai 

xây dựng và kinh 

doanh 

2013 - 2022 

6 Đồi Thuỷ Sản 
Quảng 

Ninh 
32.18 469 

Bàn giao 100% dự 

án 
2017 - 2020 

 Khu căn hộ cao tầng Diamond Riverside 

Thông tin dự án 

Vị trí: Mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP. HCM 

Tổng doanh thu: 2,622 tỷ đồng 

Tổng vốn đầu tư: 2,388 tỷ đồng 

Tổng diện tích đất quy hoạch: 4.15 ha 

Tổng diện tích sàn xây dựng: 169,565.4 m2 

▪ Căn hộ: Diện tích căn hộ từ 67-70 m2/căn 

▪ TTTM và căn hộ shop: 12,395.12 m2 

▪ Các tiện ích khác: Trường mầm non, trường tiểu học, sân tennis, phòng tập gym… 

Tổng số căn hộ, shophouse: 1,652 căn (4 Block nhà, chiều cao 29 tầng) và 17 căn biệt thự. 
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Tiến độ đầu tư 

Hoàn thành xây dựng và bàn giao cho khách hàng. 

Tiến độ kinh doanh 

Hoàn thành bàn giao căn hộ, ghi nhận doanh thu trong năm 2020. 

 Khu căn hộ cao tầng NBB II 

Thông tin dự án 

Vị trí: Tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM, tiếp giáp với đường Võ Văn Kiệt nối dài.  

Tổng doanh thu dự kiến: 3,649 tỷ đồng 

Tổng vốn đầu tư 2,433 tỷ đồng 

Tổng diện tích đất quy hoạch: 8.34 ha 

Tổng diện tích sàn xây dựng chung cư – thương mại: 148,045.69 m2 

▪ Căn hộ, thương mại 1,816 căn (1,717 căn hộ và 99 căn shophouse) 

▪ Các tiện ích khác: Trường mầm non, trường trung học, các tiện ích khác,… 

Tiến độ đầu tư 

 Đã hoàn thành công tác đền bù, dự kiến cuối năm 2021 hoàn thiện thủ tục đầu tư. 

 Khu căn hộ cao tầng NBB Garden III 

Thông tin dự án 

Vị trí: Ngã ba đường An Dương Vương và Trương Đình Hội, Phường 16, Quận 8, Tp. HCM 

Tổng doanh thu dự kiến: 4,181 tỷ đồng 

Tổng vốn đầu tư: 2,706 tỷ đồng 

Tổng diện tích đất quy hoạch: 7.75 ha 

Tổng diện tích sàn xây dựng chung cư – thương mại: 209,433 m2 

Tổng diện tích sàn xây dựng phần khu nhà liên kế: 40,164 m2 

▪ Căn hộ 2,188 căn (Diện tích căn hộ từ 52.1 – 80.3 m2/căn) 

▪ Căn shophouse 34 căn (diện tích từ 165-214 m2/căn) 

▪ TTTM và Sinh hoạt cộng đồng: 1,929 m2 

▪ Các tiện ích khác: Trường mầm non, trường tiểu học, sân tennis, phòng tập gym… 

Tổng số căn hộ, shophouse: 2,222 căn (3 Block A, B, C chiều cao 33 tầng) và 133 căn liền kề 

Tiến độ đầu tư 

Đã hoàn thành công tác đền bù, dự kiến cuối năm 2021 hoàn thiện thủ tục đầu tư. 

CÁC CHI NHÁNH 

CHI NHÁNH MIỀN BẮC 

Địa chỉ   : Tầng 2 – Biệt thự A29, Lô BT-A3, Khu biệt thự Đồi Thủy Sản, Khu 

9B, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại   : (84-203) 3511577  Fax: (84-203) 3515577 

Giám đốc Chi nhánh : PHẠM MINH DÂN 

Nhiệm vụ, chức năng : Thay mặt Công ty tiếp thị, tìm kiếm cơ hội đầu tư, quản lý thi công, 

kinh doanh các dự án trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và khu vực các tỉnh 

Miền Bắc. 

 Dự án Đồi Thủy Sản – Hạ Long 

Thông tin dự án 
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Vị trí: Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh 

Tổng doanh thu: 532 tỷ đồng 

Tổng vốn đầu tư: 469 tỷ  

Tổng diện tích đất quy hoạch: 32.18 ha (Thuộc quần thể du lịch của Vịnh Hạ Long) 

▪ Diện tích đất ở: 107,156 m2 

▪ Diện tích khách sạn, công cộng dịch vụ: 2,636 m2 

▪ Đất giao thông + hạ tầng: 86,563 m2 

▪ Diện tích cây xanh: 105,445 m2 

Tổng diện tích đất kinh doanh: 98,505 m2 

Tổng số lô kinh doanh: 343 lô đất nền biệt thự và 1 lô khách sạn 

Dự án bao gồm các biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp các khu khách sạn, chung cư kết hợp 

thương mại dịch vụ. 

Tiến độ đầu tư, kinh doanh 

Đã hoàn thành trong năm 2020. 

CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI 

Địa chỉ trụ sở  : 364 Võ Nguyên Giáp, Phường Trương Quang Trọng, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi 

Điện thoại   : (84-255) 3677577  Fax: (84-255) 3678577 

Giám đốc Chi nhánh : TRẦN CÔNG HIỆN 

Nhiệm vụ, chức năng : Thay mặt Công ty quản lý, thi công và kinh doanh quỹ đất tại dự án 

Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi. Tiếp thị, tìm kiếm cơ hội đầu tư, quản lý, điều hành và kinh 

doanh các dự án địa bàn Quảng Ngãi. 

 Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi 

Thông tin dự án 

Vị trí: Phường Trương Quang Trọng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. 

Tổng doanh thu dự kiến: 2,469 tỷ đồng 

Tổng vốn đầu tư: 1,196 tỷ  

Tổng diện tích đất quy hoạch: 102.70 ha 

Tổng số lô kinh doanh: 2,397 lô 

Tiến độ đầu tư 

Đang tiếp tục triển khai, hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và thi công hạ tầng 

trên phần diện tích còn lại. 

Tiến độ kinh doanh 

Đang triển khai kinh doanh đối với khu vực đã hoàn thành hạ tầng. 

CHI NHÁNH BÌNH THUẬN  

Địa chỉ   : Tổ 2, Thôn Phước Hải, Xã Tân Phước, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận 

Điện thoại   : (84-252) 3833189   Fax: (84-252) 3833230 

Giám đốc Chi nhánh : LƯU HẢI CA 

Nhiệm vụ, chức năng : Thay mặt Công ty tham gia tiếp thị và tìm kiếm cơ hội đầu tư; Quản 

lý thi công và kinh doanh quỹ đất các dự án trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
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 Khu căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp KDC De Lagi - Bình Thuận  

Vị trí: Tại thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận. 

Tổng doanh thu dự kiến: 3,369 tỷ đồng 

Tổng vốn đầu tư: 2,344 tỷ đồng 

Tổng diện tích đất quy hoạch: 124.53 ha 

▪ Diện tích khu dân cư: 84.59 ha 

▪ Diện tích khu du lịch: 39.94 ha 

Các tiện ích: Khu nghĩ dưỡng, khu vui chơi giải trí, khu resort 5 sao, khu biệt thự cao cấp, … 

Tiến độ đầu tư 

Đang tiếp tục công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Nhà nước đã giao đất 64.4 ha. Đã tiến 

hành thi công hạ tầng trên phần đất Nhà nước đã giao. 

Tiến độ kinh doanh 

Dự kiến tiến hành kinh doanh, mở bán trong Q3/2021. 

CHI NHÁNH TÂY NAM 

Địa chỉ   : 444 Đường Ninh Bình, Khu dân cư Phường 2, Thành phố Bạc Liêu, 

Tỉnh Bạc Liêu 

Điện thoại   :(84-781) 3956775  Fax: (84-781) 3956776 

Giám đốc Chi nhánh  : NGUYỄN VĂN NHÂM 

Nhiệm vụ, chức năng  : Thay mặt Công ty quản lý, thi công và kinh doanh quỹ đất tại dự án 

Khu dân cư Phường 2, thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu. 

 Dự án KDC phường 2 thành phố Bạc Liêu: 

Vị trí: Tại phường 2, thành phố Bạc Liêu, tỉnh bạc Liêu.  

Tổng doanh thu: 380 tỷ đồng 

Tổng vốn đầu tư: 368 tỷ đồng (NBB đầu tư 100%) 

Tổng diện tích đất quy hoạch: 50.2 ha 

▪ Diện tích đất thương phẩm: 201,624.66 m2 

▪ Diện tích đất TTTM và dịch vụ: 70,320 m2 

Tổng số lô nền: 2,007 lô đất nền 

Tiến độ đầu tư 

Đã hoàn thành công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và bàn giao cho địa phương.   

Tiến độ kinh doanh 

Hoàn thành kinh doanh toàn bộ diện tích đất thương phẩm. 

CÔNG TY CON 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-SẢN XUẤT HÙNG THANH 

Địa chỉ trụ sở  : Tầng 3, Block B, 1648 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8. TP.HCM 

Điện thoại   : (84-28) 62 915 577 Fax: (84-28) 62 977 555 

Giám đốc   : TRẦN QUANG HẢI 

Vốn điều lệ  : 41.2 tỷ đồng (NBB hiện sở hữu 95%) 

Nhiệm vụ, chức năng : Hiện đang quản lý, kinh doanh dự án City Gate Towers tại phường 

16, Quận 8, TP. HCM. Dự án đã hoàn thành xây dựng, đã bàn giao sản phẩm cho Khách hàng. 



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY  
 

 

  15 
 

4 Tình hình tài chính 

4.1 Tình hình tài chính 

Đơn vị tính: tỷ đồng 

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 % tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản                     5,670                    4,091  -27.9%  

Doanh thu thuần                      331                    3,501  958.9%  

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh                      167                       435  160.7%  

Lợi nhuận khác                    222                         23  -89.6%  

Lợi nhuận trước thuế 388                      458  17.8%  

Lợi nhuận sau thuế                        303                       327  8.2%  

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức  -  25%   

Năm 2020, doanh thu thuần tăng 9.6 lần so với năm 2019 đến từ việc hoàn thành xây dựng, bàn 

giao và ghi nhận doanh thu từ dự án Khu căn hộ cao tầng Diamond Riverside đem về nguồn thu 

hơn 2,600 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh thu đến từ các dự án đất nền như dự án Khu biệt thự Đồi 

Thủy Sản, Khu dân cư Sơn Tịnh cũng góp phần ghi nhận gần 900 tỷ đồng doanh thu trong năm 

2020.  

4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 
     

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn 1.84 1.95 1.93 1.62 1.75 

Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn      

+ Hệ số thanh toán nhanh 0.49 0.54 0.64 0.37 0.57 

(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn      

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn      

+ Hệ số Nợ vay chịu lãi/Tổng tài sản 0.16 0.09 0.05 0.05 0.13 

+ Hệ số Nợ vay chịu lãi/Vốn góp của chủ sở hữu 1.36 0.46 0.27 0.28 0.52 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động      

+ Vòng quay hàng tồn kho 0.01 0.28 0.27 0.07 0.84 

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân      

+ Vòng quay tổng tài sản      

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân 0.01 0.21 0.23 0.06 0.72 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời      

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu 27.5% 6.6% 13.3% 41.5% 9.2% 

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

bình quân 
7.7% 9.4% 15.8% 30.6% 32.6% 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 1.0% 1.5% 3.1% 5.6% 6.7% 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Tổng 

doanh thu 
31.3% 6.3% 14.8% 22.9% 12.2% 

5. EPS 703 995 1,491 2,945 3,196 
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5 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

5.1 Cổ phần 

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 

Tổng số cổ phần đã phát hành 100,475,656 100,475,656 

Cổ phần thường 100,475,656 100,475,656 

Khác                      -                      -    

Số lượng cổ phần đang lưu hành         93,321,256        78,249,916  

Cổ phần thường        93,321,256       78,249,916  

Khác                      -                      -    

Số lượng cổ phiếu quỹ           7,154,400        22,225,740  

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do        100,475,656      100,475,656  

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng                       -                       -    

5.2 Cơ cấu cổ đông 

STT Đối tượng Số lượng cổ phiếu 
Tỷ lệ sở hữu 

(%) 

Số lượng cổ 

đông 

1 Cổ đông sở hữu từ 5% trở lên    

         Cổ đông trong nước 73,316,667 72.97 1 

                - Tổ chức 73,316,667 72.97 1 

                - Cá nhân - - - 

         Cổ đông nước ngoài - - - 

                - Tổ chức - - - 

                - Cá nhân - - - 

2 Cổ đông sở hữu dưới 5%     

         Cổ đông trong nước 3,873,649 3.86 342 

                - Tổ chức 2,575,877 2.56 24 

                - Cá nhân 1,297,772 1.29 318 

         Cổ đông nước ngoài 1,059,600 1.05 27 

                - Tổ chức 58,655 0.06 7 

                - Cá nhân 1,000,945 1.00 20 

3 Cổ phiếu quỹ 22,225,740 22.12 1 

Tổng cộng        100,475,656  100.00 371 

Ghi chú: Theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 31/12/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán 

Việt Nam. 
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5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Các đợt tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu kể từ khi thành lập: 

07/2005 

Ngày 04/7/2005, Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy được chính thức thành lập 

theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 4103003556 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành 

Phố Hồ Chí Minh cấp với vốn điều lệ là 10 tỷ đồng. 

03/2007 
Tháng 03/2007, các cổ đông hiện hữu tăng vốn góp, tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng 

lên 35 tỷ đồng. 

09/2007 

Ngày 17/9/2007, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận số 173/UBCK-

GCN cho phép NBB chào bán ra công chúng 11,900,000 cổ phần để tăng vốn điều lệ 

từ 35 tỷ đồng lên 154 tỷ đồng. 

01/2011 

Phát hành riêng lẻ thành công 2.6 triệu cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 154 tỷ lên 180 

tỷ đồng cho Beira Limited – Quỹ DWS Việt Nam với giá phát hành 80,000 đồng/cổ 

phần. 

09/2013 
Phát hành thành công 17.86 triệu cổ phần ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 180 

tỷ đồng lên 358.6 tỷ đồng. 

08/2014 
Phát hành thành công 17.86 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ 

từ 358.6 tỷ đồng lên 537.2 tỷ đồng. 

12/2014 
Phát hành thành công 4.6 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược Creed 

Investments VN-1 LTD để tăng vốn điều lệ từ 537.2 tỷ đồng lên 583.2 tỷ đồng. 

04/2017 
Công ty chuyển đổi thành công 127,500 trái phiếu thành 5,666,666 cổ phiếu, nâng 

vốn chủ sở hữu của Công ty từ 583.2 tỷ đồng lên hơn 639.9 tỷ đồng. 

09/2017 
Phát hành thành công 31.92 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ 

từ 639.9 tỷ đồng lên 959.1 tỷ đồng. 

01/2018 
Công ty chuyển đổi thành công 30,000 trái phiếu thành 1,659,475 cổ phiếu, nâng vốn 

chủ sở hữu của Công ty từ 959.1 tỷ đồng lên hơn 975.7 tỷ đồng. 

05/2019 
Công ty chuyển đổi thành công 52,500 trái phiếu thành 2,904,082 cổ phiếu, nâng vốn 

chủ sở hữu của Công ty từ 975.7 tỷ đồng lên hơn 1,004.8 tỷ đồng. 

5.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ 

Từ ngày 16/10/2020 đến ngày 13/11/2020, Công ty đã thực hiện mua lại 15,071,340 cổ phiếu để 

làm cổ phiếu quỹ với giá giao dịch bình quân 23,817 đồng/cổ phiếu theo phương thức giao dịch 

khớp lệnh.  

Tại thời điểm 31/12/2020, số lượng cổ phiếu quỹ của Công ty là 22,225,740 cổ phiếu. 

5.5 Các chứng khoán khác 

Trong năm, Công ty không phát hành các loại chứng khoán nào khác. 

6 Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty 

Công ty nghiêm túc trong bước thực hiện tính toán ở khâu đánh giá tác động môi trường từ lúc 

hình thành cũng như trong quá trình vận hành các dự án, xem công tác bảo vệ môi trường tự 

nhiên là một trách nhiệm bắt buộc nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm. 

6.1 Tác động lên môi trường 

- Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp: 
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▪ Khí thải từ các phương tiện giao thông. 

▪ Khí thải từ máy phát điện dự phòng. 

▪ Mùi hôi từ hệ thống thoát nước và các điểm tập kết rác. 

- Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính 

▪ Giảm mạch đường giao thông. 

▪ Chuyển các chế độ vận hành từ mức phát thải cao về mức phát thải thấp. 

▪ Sử dụng năng lượng thay thế ngoài các nguồn nhiên liệu xăng, dầu phát thải khí nhà kính 

rất nhiều bằng cách: sử dụng nguồn năng lượng từ mặt trời, nguồn năng lượng từ bình acquy, 

pin nhiên liệu,… 

6.2 Quản lý nguồn nguyên vật liệu 

- Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính 

của tổ chức trong năm: 

▪ Tổng khối lượng nguyên nhiên vật liệu xây dựng bao gồm gạch, xi măng, cát, đá, sắt, thép, 

que hàn, sơn và các nguyên vật liệu khác: 105,670 tấn. 

- Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch 

vụ chính của tổ chức: Không có. 

6.3 Tiêu thụ năng lượng 

- Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: 

▪ Năng lượng tiêu thụ trực tiếp: Điều hòa không khí, quạt máy, hệ thống chiếu sáng, thiết bị 

điện sinh hoạt, các động cơ,… 

▪ Năng lượng tiêu thụ gián tiếp: Vật liệu xây dựng, nước sinh hoạt,… 

- Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Không có 

- Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng 

lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này: Không có 

6.4 Tiêu thụ nước (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm) 

- Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: 

▪ Nguồn nước cấp phục vụ thi công và kinh doanh của dự án được lấy từ nguồn nước thủy 

cục. 

▪ Lượng nuớc sử dụng toàn khu trong một ngày đêm: Q = 1,035.29 (m3/ ngày đêm) (Nguồn: 

thuyết minh dự án, 2016).  

▪ Trung bình lượng nước sử dụng toàn khu một ngày đêm: Q = 43.14 (m3/ ngày đêm) tuân 

theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4513-88. 

- Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: Không có.  

6.5 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

- Trong hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản Công ty tuân thủ theo các quy định về môi 

trường cụ thể: 
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▪ Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải phải đạt quy chuẩn Việt Nam QCVN 19:2009/ 

BTNMT, QCVN 20:2009/ BTNMT, các chất ô nhiễm không khí thải ra khi phát tán ra môi 

trường phải đạt chuẩn Việt Nam QCVN 05:2013/ BTNMT. 

▪ Xây dựng tách riêng hệ thống thoát nước mưa và nước thải. Nước thải sinh hoạt được thu 

gom và xử lý theo QCVN 14:20078/ BTNMT trước khi thải ra môi trường tiếp nhận. 

▪ Về quản lý chất thải rắn phải tuân theo Nghị định số 59/ 2007/ NĐ-CP và thông tư số 

12/2011/ TT-BTNMT. Phân loại, lưu giữ và hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu 

gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại theo đúng quy định. 

▪ Tất cả các dự án của NBB đều được cơ quan ban ngành có thẩm quyền phê duyệt đánh giá 

tác động môi trường; Đồng thời công tác báo cáo được Công ty thực hiện thường xuyên và 

định kỳ cho các cơ quan Nhà Nước.  

▪ Công ty luôn tập trung xử lý các giải pháp an toàn và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn về 

bảo vệ môi trường trong quá trình thi công và vận hành dự án cũng như tích cực xử lý các 

khiếu nại nếu có của người dân tại khu vực dự án.   

- Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không 

có. 

- Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: 

Không có. 

6.6 Chính sách liên quan đến người lao động 

- Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động: 

▪ Tổng số lao động của công ty tính đến ngày 31/12/2020 là 129 người 

▪ Thu nhập bình quân: 20.050 triệu đồng/người 

- Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: 

▪ Mua bảo hiểm sức khỏe cho toàn thể người lao động Công ty (bao gồm các gói về bảo hiểm 

tai nạn, thai sản…) với mức 5,600,000 đồng/người/năm. 

▪ Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động 1 lần/năm.  

▪ Trang cấp đầy đủ các thiết bị bảo hộ, đảm bảo an toàn lao động cho người lao động làm việc 

tại công trường.  

▪ Tổ chức bếp ăn tập thể đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 

▪ Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 cho người 

lao động cụ thể: Trang cấp khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, cồn…; Thành lập tổ công tác 

phòng chống dịch bệnh kịp thời triển khai các phương án phòng chống dịch theo quy định, 

hướng dẫn của Chính Phủ, Bộ Y tế và địa phương; Tổ chức cho người lao động làm việc từ 

xa tại nhà trong các giai đoạn giãn cách.  

- Hoạt động đào tạo người lao động: 

▪ Trong năm 2020, Công ty đã tổ chức và cho người lao động tham gia các khóa đào tạo trên 

2,000 giờ. 

▪ Các khóa đào tạo gồm: Các khóa học về An toàn vệ sinh lao động, Phòng cháy chữa cháy, 

các khóa đào tạo dành cho cấp quản lý và các khóa về chuyên môn cho nhân viên.  
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▪ Bên cạnh đó, Công ty cũng tạo điều kiện, đài thọ kinh phí và khuyến khích người lao động 

tham khóa các khóa học Thạc sĩ, Đại học văn bằng 2… để hỗ trợ người lao động đảm bảo 

có việc làm và phát triển sự nghiệp. 

6.7 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương 

- Công ty NBB luôn thực hiện tốt các công tác xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa tại các địa phương 

có dự án, góp phần cùng địa phương chia sẻ, động viên các gia đình chính sách và góp phần xóa 

đói giảm nghèo.  

- Trên tinh thần tương thân tương ái, trong năm qua NBB tiếp tục tham gia tài trợ nhiều chương 

trình cho “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ người có công với Cách Mạng”, đóng góp hỗ trợ người 

dân Miền Trung vùng bị bão lụt; Thường xuyên tổ chức thăm và tặng quà cho đồng bào vùng 

sâu vùng xa còn nhiều khó khăn, các hộ gia đình nghèo khó, các mái ấm tình thương nuôi dạy 

trẻ em không gia đình và trẻ em khuyết tật… và nhiều hoạt động xã hội khác. 

6.8 Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN  

Không có. 

III BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

1 Đánh giá kết quả hoạt động trong năm  

• Công tác pháp lý, đền bù dự án: Trong năm qua, mặc dù tình hình phê duyệt pháp lý đầu tư bất 

động sản của cả nước có chậm lại so với các năm trước; tuy nhiên, công tác pháp lý, đền bù dự 

án về cơ bản đã hoàn thành các công việc sau: 

✓ Dự án Diamond Riverside: đã được Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình chấp 

thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình để bàn giao, đưa vào sử 

dụng;  

✓ Dự án NBB II: làm việc với đơn vị tư vấn để lên phương án thiết kế và thực hiện thủ tục xin 

chủ trương đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời, lấy ý kiến của các sở ban ngành và 

cơ quan quản lý Nhà nước. 

✓ Dự án NBB Garden III: tiếp tục làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thiện hồ sơ 

xin chấp thuận chủ trương đầu tư; 

✓ Dự án De Lagi: tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, hoàn 

thành hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật thi công và được Sở xây dựng cấp phép thi 

công; 

✓ Dự án KDC Sơn Tịnh: phối hợp cùng Chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng; hoàn thành ra sổ đợt 3 và 4; 

✓ Dự án Đồi Thủy Sản: Hoàn tất nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1 sổ đỏ còn lại và 

quyết toán công tác giải phóng mặt bằng. 

• Công tác xây dựng: Đảm bảo tiến độ thi công của các Dự án đang được triển khai xây dựng:  

✓ Dự án Diamond Riverside: hoàn thành thi công hoàn thiện phần căn hộ và xây thô phần biệt 

thự; 

✓ Dự án NBB Garden III: hoàn thành ép cọc thử; 

✓ Dự án De Lagi: triển khai san lấp trên phần diện tích đã bồi thường; 

✓ Dự án Sơn Tịnh: triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật trên diện tích đã hoàn tất giải phóng 

mặt bằng; 



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY  
 

 

  21 
 

✓ Dự án Đồi Thủy Sản: hoàn thành công tác xây lắp, lập hồ sơ quyết toán, thanh toán với các 

nhà thầu. 

• Công tác kinh doanh, bán hàng:  

✓ Dự án Diamond Riverside: thu lũy kế 95% giá trị hợp đồng và bàn giao căn hộ cho Khách 

hàng; 

✓ Dự án Sơn Tịnh: tiếp tục bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Khách hàng;  

✓ Dự án Đồi Thủy Sản: hoàn tất bàn giao và ghi nhận doanh thu trong năm 2020. 

• Công tác tài chính: Công ty đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính đến hạn tại các Ngân hàng, tiếp 

tục duy trì dư nợ vay chịu lãi ở mức an toàn với số dư 519 tỷ đồng tại 31/12/2020, chiếm 12.7% 

tổng tài sản (4,091 tỷ đồng). 

• Hệ thống quản trị Công ty và nhân sự: 

✓ Công ty đã điều chỉnh quy chế lương, thưởng, hệ thống quản trị nội bộ, nâng cao tính minh 

bạch trong điều hành nhằm tạo hành lang pháp lý, hành chính cho các hoạt động Công ty, 

góp phần kiểm soát rủi ro, nâng cao năng lực cạnh tranh trong hệ thống nội bộ Công ty.  

✓ Tiếp tục đào tạo, xây dựng đội ngũ nhân sự có năng lực chuyên môn cao, tận tâm và nhiệt 

huyết trong công việc nhằm tạo cơ sở vững chắc cho sự phát triển của Công ty hiện tại và 

tương lai 

• Trách nhiệm môi trường và xã hội: 

✓ Công ty nghiêm túc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, công tác giám sát môi 

trường được thực hiện thường xuyên và định kỳ, báo cáo thường xuyên cho các ban ngành 

liên quan. 

✓ Công ty thực hiện các chương trình từ thiện xã hội cho các cá nhân, gia đình có hoàn cảnh 

bất hạnh, khó khăn do bệnh tật và chịu ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ. 

Nhìn chung trong năm 2020, toàn thể Ban Tổng Giám đốc và CBCNV đã nỗ lực hết mình để 

hoàn thành các mục tiêu đề ra. Các công tác pháp lý, xây dựng, kinh doanh, tài chính đều đạt 

nhiều bước tiến khả quan, tạo cơ sở vững chắc để các dự án đẩy nhanh tiến độ triển khai, tạo 

nguồn thu ổn định cho Công ty trong những năm sau. 

 Những thành quả công ty đã đạt được: 

Năm 2020, trước diễn biến phức tạp của nền kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19, tình 

hình kinh doanh của Công ty nhìn chung vẫn ổn định và đạt được các mục tiêu đề ra. Cụ thể, 

doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt ở mức cao so với kế hoạch năm với con số được ghi nhận 

lần lượt là 3,550 tỷ đồng và 327 tỷ đồng và đạt mức 110% và 99% so với kế hoạch năm. Doanh 

thu năm 2020 được ghi nhận đến từ việc bàn giao căn hộ dự án Diamond Riverside, bàn giao 

quyền sử dụng đất dự án Sơn Tịnh, Đồi Thủy Sản. Đây là thành quả có được đến từ sự nỗ lực 

của Ban Tổng giám đốc cũng như toàn thể CBCNV toàn Công ty trong năm vừa qua. 

Chỉ tiêu 
Kế hoạch năm 2020 

(tỷ đồng) 

Thực hiện năm 2020 

(tỷ đồng) 
Tỷ lệ thực hiện 

 Tổng doanh thu                    3,200   3,550 110% 

Lợi nhuận trước thuế                      460  458 99% 

Lợi nhuận sau thuế                       330 327 99% 
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Trong năm 2020, doanh thu đạt mức 3,550 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần so với năm 2019, đến từ nỗ 

lực hoàn thành công tác hoàn thiện, bàn giao căn hộ cho Khách hàng dự án Khu căn hộ cao tầng 

Diamond Riverside, ghi nhận doanh thu hơn 2,600 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh thu đến từ kinh 

doanh đất nền dự án Khu dân cư Sơn Tịnh và dự án Khu biệt thự Đồi Thủy Sản cũng đóng góp 

khoảng 900 tỷ đồng doanh thu trong năm 2020. 

 

Cùng với tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận năm 2020 vẫn tiếp tục đạt mức cao so với năm 2019 

với con số ghi nhận là 327 tỷ đồng. Đây chính là thành quả của nhiều năm nỗ lực của toàn thể 

Ban Tổng Giám đốc và CBCNV Công ty, góp phần mở rộng quy mô, tạo nền tảng để Công ty 

tiếp tục đầu tư phát triển các Dự án trong giai đoạn tới. 

2 Tình hình tài chính 

Trong năm 2020, tình hình tài chính của Công ty tiếp tục có nhiều thay đổi theo hướng xây dựng 

một cấu trúc tài chính an toàn, hiệu quả.  

2.1 Tình hình tài sản 

Tổng tài sản tại thời điểm ngày 31/12/2020 là 4,091 tỷ đồng; trong đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất 

là hàng tồn kho (61%). Hàng tồn kho đạt 2,474 tỷ đồng, ghi nhận các chi phí sản xuất, kinh doanh 

dở dang liên quan đến việc hình thành quỹ đất (chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng), công tác 
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đầu tư, xây dựng các Dự án NBB Garden III, NBB II, Sơn Tịnh, De Lagi. So với thời điểm cuối 

năm 2020, số dư hàng tồn kho có sự sụt giảm do ghi nhận doanh thu – chi phí vào thời điểm cuối 

năm từ dự án Khu căn hộ cao tầng Diamond Riverside. Nhìn chung với đặc thù ngành kinh doanh 

bất động sản, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đến từ việc đầu tư các dự án chiếm tỷ trọng 

lớn nhất, bình quân trên 61% tổng tài sản qua các năm. 

 

Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 27% giá trị tổng tài sản, bao gồm các khoản phải phu ngắn 

hạn của khách hàng, trả trước cho người bán ngắn hạn, phải thu về cho vay ngắn hạn và các 

khoản phải thu ngắn hạn khác.  

Nhìn chung, cơ cấu tài sản của Công ty mang tính đặc trưng của ngành kinh doanh bất động sản 

với tỷ lệ tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao, bình quân trên 90% tổng tài sản. 

2.2 Tình hình nợ phải trả, cơ cấu nguồn vốn 

Những năm gần đây, Công ty đang tập trung hướng đến mục tiêu xây dựng một cấu trúc vốn 

lành mạnh, giảm nợ vay tại các tổ chức tín dụng. Trong năm 2020, Công ty tiếp tục tiến hành 

thanh toán các nghĩa vụ đến hạn với các Ngân hàng cũng như các tổ chức tín dụng khác. Tổng 

dư nợ vay chịu lãi tại thời điểm 31/12/2020 là 519 tỷ VND chiếm 12.7% tổng tài sản. 

Cơ cấu nguồn vốn của Công ty vẫn tiếp tục được duy trì ở mức an toàn theo định hướng chiến 

lược giai đoạn 2020-2025 được Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025) đề ra. Theo đó, năm 

2020 Công ty tiếp tục giữ ổn định cấu trúc tài chính theo hướng đảm bảo tỷ trọng nợ vay chịu lãi 

ở mức an toàn nhằm tăng cơ hội tìm kiếm các nguồn vốn tín dụng mới với lãi suất thấp để tài trợ 

cho các cơ hội tăng trưởng trong tương lai. Cụ thể, với tỷ lệ nợ vay chịu lãi trên tổng tài sản (hệ 

số D/A) đang ở mức thấp, lành mạnh (khoảng 0.13), Công ty có thể dễ dàng tiếp cận các gói tín 

dụng ưu đãi của các Ngân hàng. Do vậy, Công ty có thể sử dụng đòn bẩy tài chính bất cứ khi nào 

có nhu cầu vay vốn để khuếch đại lợi ích đạt được, mang lại giá trị thặng dư cho các cổ đông 

nhờ vào tấm chắn thuế từ chi phí lãi vay. 

Nhìn chung, cấu trúc vốn hiện tại của Công ty được đánh giá là khá an toàn khi duy trì tỷ lệ dư 

nợ vay chịu lãi trên tổng tài sản (hệ số D/A) ở mức thấp (0.13), giảm gánh nặng tài chính từ thanh 

toán lãi vay. Cùng với đó, Công ty cũng đang đẩy mạnh huy động vốn từ Khách hàng song song 

với quá trình thực hiện Dự án để tăng hiệu quả đầu tư, mang lại lợi ích tối đa cho Công ty. Công 

ty không có các khoản nợ phải trả, phải thu hay tài sản xấu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động 

kinh doanh. 
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3 Kế hoạch năm 2021 

Trong năm 2021, Ban Tổng Giám đốc tiếp tục thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo định 

hướng chiến lược của Hội đồng quản trị đã phê duyệt cho giai đoạn nhiệm kỳ IV từ năm 2020 

đến năm 2025, tập trung triển khai phát triển các dự án hiện hữu và tiếp tục tìm kiếm các quỹ đất 

sạch để tiếp nối các dự án trong tương lai của Công ty, cụ thể như sau: 

- Đối với dự án Diamond Riverside: hoàn thành tính tiền sử dụng đất trên cơ sở thực hiện theo 

nghị định mới có hiệu lực từ năm 2021; tổ chức hội nghị cư dân, thành lập Ban quản trị tòa nhà 

để bàn giao hồ sơ, dự án cho Ban quản trị quản lý vận hành; 

- Đối với dự án NBB II: làm việc với các cơ quan Nhà nước để bổ sung hồ sơ, hoàn thành pháp lý 

đầu tư, giấy phép xây dựng dự án; 

- Đối với dự án NBB Garden III: làm việc với các cơ quan Nhà nước để bổ sung hồ sơ, hoàn thành 

pháp lý đầu tư, giấy phép xây dựng dự án; 

- Đối với dự án De Lagi – Bình Thuận: Thi công san lấp và hạ tầng kỹ thuật trên phần diện tích 

mà được nhà nước giao đất; hoàn tất công tác kiểm kê, đền bù dự án; 

- Đối với dự án Sơn Tịnh – Quảng Ngãi: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bồi thường, ra sổ đợt 5 và đợt 

6, thi công xây dựng và kinh doanh Dự án; 

- Đối với dự án Đồi Thủy Sản – Quảng Ninh: tiếp tục làm việc với các ban ngành liên quan để 

quyết toán tiền sử dụng đất, thuế cho phần diện tích 20% quỹ đất phát triển nhà ở xã hội Nhà 

nước thu hồi; 

- Đảm bảo cấu trúc tài chính an toàn, tạo nguồn doanh thu và lợi nhuận ổn định để phục vụ việc 

phát triển Công ty theo hướng bền vững lâu dài; 

Ban Tổng Giám đốc xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu cơ bản 

sau đây: 

Chỉ tiêu Kế hoạch 2021 

Tổng doanh thu dự kiến 1,400 tỷ đồng 

Lợi nhuận trước thuế 562 tỷ đồng 

Lợi nhuận sau thuế  450 tỷ đồng 

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

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

Năm 2020 đánh dấu một năm đầy nỗ lực của Công ty NBB trong việc đương đầu với các khó 

khăn thử thách để hoàn thành kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 

2019 thông qua. 

Trong năm vừa qua, đại dịch Covid đã gây ra nhiều biến động lớn đến nền kinh tế Việt Nam nói 

chung và Công ty NBB nói riêng. Trong thời kỳ đỉnh dịch, Công ty đã nghiêm túc chấp hành các 

chỉ thị giãn cách xã hội để đảm bảo an toàn cho cán bộ công nhân viên cũng như đối tác và khách 

hàng của Công ty. Tuy nhiên, điều này dẫn đến việc các hoạt động thi công công trình, kinh 

doanh và triển khai pháp lý bị chững lại, khó bám sát theo kế hoạch ban đầu. Chưa kể đến sự ảnh 

hưởng của Covid lên thị trường lao động (bị giảm lương, thôi việc…) cũng gây ảnh hưởng đến 

đối tượng khách hàng tiêu thụ sản phẩm của Công ty, đặt ra thách thức cho Công ty trong việc 

mở bán mới cũng như hoàn thành công tác thu thêm từ khách hàng cũ.  
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Bên cạnh đó, năm 2020 cũng ghi nhận chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách quy định pháp luật 

liên quan đến đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản. Qua đó, thị trường bất động sản kỳ 

vọng có nhiều ‘điểm sáng’ nhờ Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cộng đồng doanh 

nghiệp, điển hình như Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai, trong đó bổ sung quy định cơ chế xử lý đối với các thửa đất do nhà nước quản 

lý nằm xen kẽ trong các dự án. Các quy định mới được kỳ vọng sẽ gỡ bỏ nút thắt trong pháp lý 

cũng như "thổi làn gió mới" vào thị trường bất động sản. Tuy nhiên, trong thực tế triển khai, các 

cơ quan thực thi cần có thời gian để cải tiến quy trình và bộ máy nhân sự cho phù hợp với các 

quy định mới; và do đó, việc này cũng dẫn đến thủ tục pháp lý của hàng loạt dự án bất động sản 

tại TP. Hồ Chí Minh bị chững lại trong năm qua mà các dự án của NBB cũng không phải là ngoại 

lệ. 

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn vướng mắc, Công ty NBB đã nỗ lực duy trì sự ổn định và 

hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của HĐQT đề ra trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh cũng 

như trách nhiệm môi trường xã hội, cụ thể: 

• Đẩy mạnh tiến độ pháp lý, đền bù, thi công, kinh doanh bán hàng và tập trung mọi nguồn 

lực cho việc xây dựng các dự án trọng điểm: Điển hình như hoàn thành công tác bàn giao 

căn hộ Diamond Riverside đến người mua nhà; hoàn thành khoảng 91% công tác đền bù dự 

án Sơn Tịnh; lấy được giấy phép xây dựng cho dự án De Lagi. Đây là cơ sở tạo niềm tin cho 

khách hàng, nhà đầu tư và đối tác tiếp tục tin tưởng và hợp tác phát triển dự án với Công ty 

trong tương lai, đồng thời giữ vững chất lượng của thương hiệu NBB là thương hiệu chủ đầu 

tư bất động sản quen thuộc và uy tín với khách hàng. 

• Ổn định dòng tiền Công ty thông qua việc i) kiểm soát và cân đối thu chi chặt chẽ, ii) hoàn 

thành công tác thu hồi vốn từ các dự án đã được HĐQT phê duyệt chuyển nhượng như NBB4 

và iii) đẩy mạnh công tác huy động vốn; qua đó, cải thiện mạnh mẽ các chỉ số tài chính, đặc 

biệt là tỷ lệ nợ vay chịu lãi được giữ ở mức tương đối thấp. Tại thời điểm cuối năm 2020, tỉ 

lệ nợ vay tài chính/Tổng tài sản chỉ khoảng 12.7%. 

• Tích cực chăm lo đời sống cho CBCNV, ổn định guồng máy nhân sự, đảm bảo công ăn việc 

làm và thu nhập cho người lao động. Mặc dù là một năm khó khăn của cả nền kinh tế, 2020 

ghi nhận sự cố gắng cải thiện tổng thu nhập trung bình của CBCNV NBB, tăng khoảng 23% 

so với năm 2019. 

• Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân sự. Hệ thống quản trị từng 

bước xây dựng theo hướng khoa học và minh bạch để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát 

triển mới.  

• Chú trọng sử dụng một số vật liệu tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, áp dụng biện 

pháp thi công tiên tiến và đầu tư vào hệ thống thoát nước, xử lý chất thải nên các dự án thực 

hiện luôn đạt yêu cầu trong báo cáo về đánh giá tác động đối với môi trường.  

• Thực hiện các công tác từ thiện xã hội, cùng địa phương thăm hỏi, chia sẻ động viên đối với 

các cá nhân, gia đình có hoàn cảnh bất hạnh, khó khăn. 

2 Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty 

Hội đồng quản trị đánh giá cao và tuyên dương nỗ lực của Ban Tổng Giám Đốc và toàn thể 

CBCNV trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động kinh doanh 

năm 2020 để hoàn thành kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 

thông qua, cụ thể: 
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• Ban Tổng Giám đốc đã giám sát chặt chẽ, nắm bắt sát sao tình hình triển khai của các dự án 

trọng điểm như Sơn Tịnh, Diamond Riverside, … để đưa ra các quyết định xử lý đúng đắn 

kịp thời các vấn đề phát sinh nhằm đưa các dự án về đích theo đúng kế hoạch, góp phần 

quan trọng trong việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã đề ra. 

• Ban Tổng Giám đốc đã có những nỗ lực lớn, chủ động và quyết liệt trong việc đẩy nhanh 

tiến độ pháp lý tại các dự án De Lagi, NBB II và NBB Garden III, tạo tiền đề vững chắc cho 

việc triển khai các dự án này trong năm 2021. Đồng thời cũng hoàn thành xuất sắc việc thu 

hồi vốn từ dự án NBB4 theo định hướng và chỉ đạo của HĐQT.     

• Ban Tổng Giám đốc cũng đã thực hiện nghiêm túc các chức năng nhiệm vụ khác được giao 

theo các nghị quyết của HĐQT. Chế độ giải trình cũng được thực hiện đầy đủ và đảm bảo 

cung cấp thông tin kịp thời nhằm tham mưu cho HĐQT ra các quyết định quan trọng và góp 

phần giúp công tác giám sát của HĐQT được hiệu quả hơn.  

• Việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, ĐHĐCĐ bất thường cũng như chế độ công bố thông tin 

được thực hiện minh bạch, đúng theo pháp luật và quy định của Sở Giao dịch chứng khoán. 

• Quy chế quản trị công ty đã được thực hiện đầy đủ, đối với những vấn đề quan trọng, Ban 

Tổng Giám đốc công ty đã kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT. Các thành viên Ban Tổng 

Giám đốc đã thể hiện sự chủ động và có nhiều sáng kiến trong nhiệm vụ được giao. 

3 Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

HĐQT đánh giá thị trường bất động sản năm 2021 sẽ phát triển ổn định trong bối cảnh dịch bệnh 

đang dần được khống chế và kinh tế vĩ mô đang trên đà phục hồi. Bên cạnh việc phát huy những 

kết quả đã đạt được, HĐQT Công ty định hướng quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu sản 

xuất kinh doanh như sau: 

• Về tài chính:  

- Phải xây dựng được tầm nhìn tài chính ngắn – trung và dài hạn. Xây dựng và chỉ ra được 

nhiều phương án tài chính dự phòng trong trường hợp thị trường chuyển biến tốt – bình 

thường – xấu, nhằm hướng đến tính chủ động trong tài chính, giảm thiểu rủi ro kinh 

doanh, xây dựng được kế hoạch phát triển bền vững cho công ty.  

- Xây dựng được nhiều phương án huy động vốn từ nhiều nguồn lực nhằm đảm bảo đáp 

ứng đầy đủ, kịp thời cho các hoạt động đầu tư phát triển các dự án bất động sản.  

- Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc tài chính theo hướng giảm dần tỷ trọng nợ vay đảm bảo an 

toàn tài chính đồng thời tìm kiếm nguồn vốn tín dụng mới với lãi suất thấp để sử dụng 

hiệu quả hơn. 

• Về phát triển dự án, sản phẩm: 

- Đảm bảo tiến độ thi công đối với các dự án trọng điểm như dự án khu dân cư Sơn Tịnh 

theo đúng các cam kết với khách hàng. Đồng thời, triển khai đầu tư xây dựng các dự án 

mới như NBB II, NBB Garden III và Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De 

Lagi, nhằm tạo sản phẩm mới và nguồn thu ổn định cho những năm tiếp theo. 

- Đẩy nhanh tiến độ bồi thường và hoàn thiện thủ tục pháp lý các dự án hiện hữu để triển 

khai đầu tư hoặc tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư khi cần thiết. 



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY  
 

 

  27 
 

- Bổ sung phát triển ngành dịch vụ gồm chuỗi căn hộ dịch vụ tại Tp. Hồ Chí Minh và du 

lịch nghỉ dưỡng tại các Tỉnh ven biển miền Trung nhằm đa dạng nguồn thu cho hoạt động 

của Công ty. 

• Về hệ thống quản trị Công ty và nhân sự: 

- Tiếp tục hoàn thiện quy chế lương thưởng, hệ thống kiểm toán và quản trị nội bộ, nâng 

cao tính minh bạch trong điều hành nhằm tạo hành lang pháp lý, hành chính cho các hoạt 

động Công ty, góp phần kiểm soát rủi ro hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh trong hệ 

thống nội bộ Công ty.  

- Nghiên cứu xây dựng bộ phận nghiên cứu phát triển thị trường để tìm kiếm các dự án 

tiềm năng, mở rộng danh mục đầu tư của Công ty. 

- Tiếp tục tích cực chăm lo, cải thiện đời sống của CBCNV, xây dựng và kiện toàn đội ngũ 

nhân sự có năng lực chuyên môn cao, tận tâm và nhiệt huyết trong công việc nhằm tạo 

cơ sở vững chắc cho sự phát triển của Công ty hiện tại và tương lai. 

• Về hoạt động quan hệ nhà đầu tư: 

- Tiếp tục tăng cường hoạt động quan hệ nhà đầu tư, cung cấp thông tin đầy đủ và chính 

xác nhất đến các cổ đông, nhà đầu tư, các định chế tài chính nhằm giữ chân cổ đông hiện 

hữu, thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư tiềm năng góp phần nâng cao thương hiệu, hình 

ảnh của Công ty trong giai đoạn mới. 

• Về trách nhiệm môi trường và xã hội: 

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu, xử lý ô nhiễm, đảm bảo các tiêu chuẩn, 

quy định về bảo vệ môi trường từ lúc hình thành cho đến quá trình vận hành các dự án. 

- Tiếp tục tham gia các công tác xã hội, từ thiện tại địa phương, tài trợ cho các chương 

trình như “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ người có công Cách Mạng”, tổ chức thăm và tặng 

quà cho các cá nhân, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn… và nhiều hoạt động xã hội 

khác. 

V QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ hoạt động 5 năm dựa trên nguyên tắc tập thể lãnh đạo và quyết 

định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm 

quyền của Đại hội đồng cổ đông. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do Luật Doanh 

nghiệp, Điều lệ và các Quy chế nội bộ Công ty quy định. 

1 Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị Công ty NBB Nhiệm kỳ IV (2020-2025) gồm 06 thành viên, là những nhân sự 

có trình độ chuyên môn và bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng, hạ tầng 

giao thông, đầu tư tài chính,… 

1.1 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị 

STT Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ IV (2020-2025) 

1 Bà Nguyễn Quỳnh Hương 

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị  
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STT Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ IV (2020-2025) 

Thời gian bổ nhiệm: Đắc cử thành viên HĐQT Công ty NBB tại ĐHCĐ thường niên tổ 

chức ngày 12/05/2020 và được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT tại phiên họp HĐQT 

cùng ngày.  

Chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính, Học viện Carlson, Đại học bang Minnesota, Hoa Kỳ 

Các chức vụ đang nắm tại các tổ chức khác: Giám đốc Quản lý vốn Công ty Cổ phần 

Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật (CII) 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần NBB: 15,000 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0.01% 

2 Ông Lê Quốc Bình 

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực 

Thời gian bổ nhiệm: Đắc cử thành viên HĐQT Công ty NBB tại ĐHCĐ bất thường tổ 

chức ngày 30/07/2020 và được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT thường trực từ 

ngày 28/09/2020.  

Chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Các chức vụ đang nắm tại các tổ chức khác:  

1. Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật 

(CII) 

2. Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần xây dựng Hạ tầng CII (CEE) 

3. Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Vinaphil 

4. Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII 

5. Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm 

6. Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hạ Tầng Nước Sài Gòn 

7. Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Đầu tư kinh doanh Địa ốc Lữ Gia 

8. Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Lê Thành Cường 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần NBB: Không có 

3 Ông Lưu Hải Ca 

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc 

Thời gian bổ nhiệm: Đắc cử thành viên HĐQT Công ty NBB tại ĐHCĐ thường niên tổ 

chức ngày 12/05/2020 và được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT tại phiên họp 

HĐQT cùng ngày. 

Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

Các chức vụ đang nắm tại các tổ chức khác: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần 

xây dựng Hạ tầng CII (CEE) 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần NBB: 50,000 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0.05% 

4 Ông Đoàn Tường Triệu 

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành 

Thời gian bổ nhiệm: Đắc cử thành viên HĐQT Công ty NBB tại ĐHCĐ thường niên tổ 

chức ngày 12/05/2020. 

Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

Các chức vụ đang nắm tại các tổ chức khác: Không có 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần NBB: 50,000 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0.05% 

5 Ông Nguyễn Văn Chính 

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập 
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STT Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ IV (2020-2025) 

Thời gian bổ nhiệm: Đắc cử thành viên HĐQT Công ty NBB tại ĐHCĐ thường niên tổ 

chức ngày 12/05/2020. 

Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

Các chức vụ đang nắm tại các tổ chức khác: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư 

Cầu đường CII. 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần NBB: Không có 

6 Ông Nguyễn Bá Lân 

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập 

Thời gian bổ nhiệm: Đắc cử thành viên HĐQT Công ty NBB tại ĐHCĐ thường niên tổ 

chức ngày 12/05/2020. 

Chuyên môn: Thạc sĩ, Kỹ sư xây dựng chuyên ngành Cầu đường 

Các chức vụ đang nắm tại các tổ chức khác: Không có 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần NBB: Không có 

1.2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị hoạt động dựa trên nguyên tắc tập thể và quyết định các vấn đề thuộc thẩm 

quyền theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, không thành lập các tiểu 

ban để phụ trách những mảng công việc riêng biệt. 

1.3 Hoạt động của Hội đồng quản trị  

❖ Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: 

Trong năm 2020, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2019 tổ chức vào 

ngày 12/05/2020 và ĐHĐCĐ bất thường tổ chức vào ngày 30/07/2020 đã thông qua Nghị quyết 

với các nội dung như sau:  

 

STT Số Nghị 

quyết/Quyết định 

Ngày Nội dung 

01 21/NQ-ĐHĐCĐ 12/05/2020 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về 

tình hình hoạt động SXKD 2019 và Kế hoạch 

SXKD 2020; 

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình 

hình hoạt động của Công ty năm 2019; 

3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 

và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 theo 

kết quả kiểm toán; 

4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 

2020, sử dụng lợi nhuận và thù lao Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát năm 2020. 

5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán 

thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 

2020.   

6. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban 

Kiểm soát Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy Nhiệm 

kỳ IV (2020-2025). 

7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện 

điều chỉnh và ban hành Quy chế quản trị nội bộ 

phù hợp theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh 

nghiệp 2014 và các quy định khác có liên quan. 
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STT Số Nghị 

quyết/Quyết định 

Ngày Nội dung 

8. Thông qua việc ủy quyền cho Ban Tổng Giám 

Đốc được sử dụng nguồn của quỹ đầu tư và phát 

triển để chi cho các tổn thất tài chính do rủi ro 

về pháp lý và sự cố trong hoạt động của Công 

ty. 

9. Thông qua việc điều chỉnh phương án mua lại 

cổ phiếu quỹ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại 

Nghị quyết ĐHĐCĐ số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 

24/04/2019. 

10. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh 

của Công ty. 

02 59/NQ-ĐHĐCĐ 30/07/2020 1. Thông qua cơ chế tăng cường mở rộng hợp tác 

giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật 

Tp. Hồ Chí Minh (CII) và Công ty Cổ phần Đầu 

tư Năm Bảy Bảy (NBB) nhằm khai thác tối đa 

lợi thế của mỗi Công ty trong việc đẩy nhanh 

tiến độ đầu tư dự án. 

2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội 

đồng quản trị Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy 

nhiệm kỳ IV (2020 – 2025). 

❖ Hoạt động của Hội đồng quản trị:  

Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp thường kỳ vào mỗi tháng cũng như phát hành các phiếu 

lấy ý kiến để triển khai các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao và các nội dung công việc thuộc thẩm 

quyền của HĐQT. Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức, tiến hành và lưu trữ theo quy định tại 

Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.  

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tập trung giải quyết và thông qua các nội dung sau: 

STT 

Số Nghị 

quyết/ 

Quyết định 

Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

1 
02/QĐ-

HĐQT 
06/01/2020 

Quyết định bổ nhiệm tiếp nhận và bổ nhiệm 

chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông 

Nguyễn Quý Bình 

5/5 

2 
04/NQ-

HĐQT 
14/01/2020 Nghị quyết về việc vay tín dụng từ VPBank 5/5 

3 
05/NQ-

HĐQT 
16/01/2020 

Nghị quyết về việc chi thù lao cho Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 
5/5 

4 
08/NQ-

HĐQT 
20/01/2020 

Nghị quyết về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường 

niên năm tài chính 2019  
5/5 

5 
14/NQ-

HĐQT 
10/04/2020 

Nghị quyết về việc thông qua chủ trương gia 

hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 
5/5 

6 
15/NQ-

HĐQT 
10/04/2020 

Nghị quyết về việc thông qua các nội dung 

trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 
5/5 

7 
19/NQ-

HĐQT 
08/05/2020 

Nghị quyết về việc thông qua danh sách ứng 

viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Nhiệm 

kỳ IV (2020-2025) 

5/5 
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STT 

Số Nghị 

quyết/ 

Quyết định 

Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

8 
21/NQ-

ĐHĐCĐ 
12/05/2020 

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2019 tổ 

chức ngày 12/05/2020 
5/5 

9 
24/NQ-

HĐQT 
12/05/2020 

Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch HĐQT Nhiệm 

kỳ IV 
5/5 

10 
25/NQ-

HĐQT 
12/05/2020 

Nghị quyết về việc thay đổi cơ cấu nhân sự Ban 

Tổng Giám đốc Công ty 
5/5 

11 
26/NQ-

HĐQT 
12/05/2020 

Nghị quyết thông qua các nội dung về nhân sự 

Công ty 
5/5 

12 
27/QĐ-

HĐQT 
12/05/2020 

Quyết định Miễn nhiệm chức vụ Kế toán 

trưởng đối với Ông Trương Hải Đăng Khoa 
5/5 

13 
28/QĐ-

HĐQT 
12/05/2020 

Quyết định Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám 

đốc đối với Ông Trương Hải Đăng Khoa 
5/5 

14 
29/QĐ-

HĐQT 
12/05/2020 

Quyết định Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng 

đối với Ông Nguyễn Văn Minh 
5/5 

15 
31/NQ-

HĐQT 
13/05/2020 

Nghị quyết về việc thông qua việc chấp thuận 

hợp tác góp vốn đầu tư tại dự án Khu dân cư 

Sơn Tịnh - Quảng Ngãi 

4/5 

16 
39/NQ-

HĐQT 
15/06/2020 

Nghị quyết về việc thông qua việc triển khai 

làm việc với các đối tác nhận chuyển nhượng 

khu đất dự án NBB4 và các bên có liên quan.  

4/5 

17 
40/NQ-

HĐQT 
15/06/2020 

Nghị quyết về việc thông qua việc triển khai 

phương án chuyển đổi Hợp đồng đối với khách 

hàng tại dự án NBB3 

4/5 

18 
43/NQ-

HĐQT 
19/06/2020 

Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ 

đông bất thường năm 2020 
4/5 

19 
47/NQ-

HĐQT 
06/07/2020 

Nghị quyết thông qua các nội dung trình Đại 

hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 
4/5 

20 
49/NQ-

HĐQT 
06/07/2020 

Nghị quyết thông qua việc triển khai thực hiện 

nội dung Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT ngày 

15/06/2020 

4/5 

21 
50/NQ-

HĐQT 
06/07/2020 

Nghị quyết thông qua các nội dung về phương 

án chuyển nhượng khu đất dự án hoặc đầu tư 

vào dự án NBB2 

4/5 

22 
51/NQ-

HĐQT 
06/07/2020 

Nghị quyết thông qua nội dung về phương án 

đầu tư vào dự án DeLagi 
4/5 

23 
52/NQ-

HĐQT 
06/07/2020 

Nghị quyết thông qua việc triển khai thực hiện 

nội dung Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 

15/06/2020 

4/5 

24 
55/QĐ-

HĐQT 
22/07/2020 

Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Giám 

đốc Chi nhánh Miền Bắc đối với Ông Lê Tâm 

Phúc 

4/5 

25 
56/QĐ-

HĐQT 
22/07/2020 

Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc 

Chi nhánh Miền Bắc đối với Ông Phạm Minh 

Dân 

4/5 



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY  
 

 

  32 
 

STT 

Số Nghị 

quyết/ 

Quyết định 

Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

26 
62/NQ-

HĐQT 
05/08/2020 

Nghị quyết thông qua việc tiếp cận khách hàng 

để khảo sát thị trường tại dự án NBB2 
5/6 

27 
66/NQ-

HĐQT 
14/08/2020 

Nghị quyết thông qua chủ trương huy động vốn 

phục vụ hoạt động SXKD của Công ty 
5/6 

28 
67/NQ-

HĐQT 
14/08/2020 

Nghị quyết thông qua việc điều chỉnh một số 

nội dung tại Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT ngày 

05/08/2020 

5/6 

29 
72/NQ-

HĐQT 
03/09/2020 

Nghị quyết thông qua việc thực hiện theo NQ 

số 49/NQ-HĐQT ngày 06/07/2020 
5/6 

30 
73/NQ-

HĐQT 
03/09/2020 

Nghị quyết thông qua phương án vay tại Ngân 

hàng Tiên Phong 
5/6 

31 
76/NQ-

HĐQT 
28/09/2020 

Nghị quyết thông qua việc phê duyệt TMĐT dự 

án Sơn Tịnh 
5/6 

32 
77/NQ-

HĐQT 
28/09/2020 

Nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án 

NBB2 
5/6 

33 
78/NQ-

HĐQT 
28/09/2020 

Nghị quyết thông qua việc bầu Ông Lê Quốc 

Bình là Phó Chủ tịch HĐQT thường trực 

Nhiệm kỳ (2020-2025)  

5/6 

34 
83/NQ-

HĐQT 
15/10/2020 

Nghị quyết thông qua việc triển khai công tác 

nghiên cứu thị trường, giới thiệu sản phẩm và 

xây dựng chiến lược bán hàng dự án NBB2 

4/6 

35 
84/NQ-

HĐQT 
15/10/2020 

Nghị quyết thông qua triển khai thực hiện nội 

dung Nghị quyết số 72/NQ-HĐQT ngày 

03/09/2020. 

4/6 

36 
85/NQ-

HĐQT 
15/10/2020 

Nghị quyết thông qua việc hợp tác nhận vốn 

góp đầu tư dự án Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng 

Ngãi 

4/6 

37 
88/NQ-

HĐQT 
02/11/2020 

Nghị quyết thông qua phương án chuyển 

nhượng khu đất dự án NBB4 
5/6 

38 
91/NQ-

HĐQT 
29/12/2020 

Nghị quyết thông qua việc chấp thuận cho 

Công ty NBB mua cổ phần Công ty Cổ phần 

Cấp nước Sài Gòn Đan Kia 

5/6 

39 
92/QĐ-

HĐQT 
29/12/2020 

Quyết định cử người đại diện phần vốn Công ty 

Cổ phần Cấp nước Sài Gòn Đan Kia 
5/6 

 

1.4 Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập 

Thành viên HĐQT độc lập được phân công thực hiện nhiệm vụ về hoạt động liên quan đến các 

dự án của Công ty. Ngoài ra, các thành viên này còn tham gia các cuộc họp của HĐQT phản biện 

các đề xuất định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh; theo dõi về hoạt động của HĐQT, kết 

quả giám sát Ban Tổng Giám đốc theo quy định.  

1.5 Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty và các thành 

viên HĐQT tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm 

Không có. 
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2 Ban Kiểm soát 

Ban kiểm soát hoạt động độc lập, có vai trò kiểm tra và giám sát để đảm bảo việc quản lý, điều 

hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành là hợp lý, minh bạch, phù hợp với pháp luật, phù hợp 

với các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, vì lợi ích của cổ đông Công ty.  

2.1 Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát 

Thành viên Ban kiểm soát Công ty NBB Nhiệm kỳ IV (2020-2025) gồm 03 thành viên, được lựa 

chọn là những người có đủ tiêu chuẩn, năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, 

kiểm toán để thực hiện nhiệm vụ được giao, gồm:  
 

STT Thông tin về thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2020-2025) 

1 Bà Dương Quỳnh Điệp 

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát  

Thời gian bổ nhiệm: Đắc cử thành viên Ban kiểm soát Công ty NBB tại ĐHCĐ thường 

niên tổ chức ngày 12/05/2020 và được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát tại phiên 

họp của BKS cùng ngày.  

Chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính, Monash University, Úc và chứng chỉ CPA Australia. 

Các chức vụ đang nắm tại các tổ chức khác: Không có 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần NBB: Không có 

2 Ông Lê Trung Hiếu 

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát 

Thời gian bổ nhiệm: Đắc cử thành viên Ban kiểm soát Công ty NBB tại ĐHCĐ thường 

niên tổ chức ngày 12/05/2020.  

Chuyên môn: Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh, University of Bolton, Anh.  

Các chức vụ đang nắm tại các tổ chức khác: Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Cầu 

đường CII 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần NBB: Không có 

3 Bà Lê Thị Kiều Diễm 

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát 

Thời gian bổ nhiệm: Đắc cử thành viên Ban kiểm soát Công ty NBB tại ĐHCĐ thường 

niên tổ chức ngày 12/05/2020. 

Chuyên môn: Cử nhân ngành Kế toán - Kiểm toán 

Các chức vụ đang nắm tại các tổ chức khác: Không có 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần NBB: Không có 

2.2 Hoạt động của Ban kiểm soát 

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã thực thi các nhiệm vụ của mình khái quát như sau: 

- Đại diện Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị để đóng góp ý kiến về 

các chủ trương cơ cấu nhân sự, tái cấu trúc, định hướng và chiến lược kinh doanh của Công ty. 

- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư; 

đồng thời đề xuất, đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban điều hành nhằm đảm bảo sự 

phát triển bền vững của Công ty cũng như bảo vệ quyền lợi, lợi ích của cổ đông. 
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2.3  Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 

Tình hình hoạt động của công ty NBB trong năm tài chính 2020: 

Kính thưa Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy,  

Trong năm 2020 vừa qua, BKS đã thay mặt quý cổ đông, thực hiện trách nhiệm giám sát đối với 

công tác quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty theo chức năng và quyền hạn 

quy định tại Điều lệ Công ty, các quy định của Luật Doanh nghiệp và quy chế hoạt động của 

Công ty niêm yết. 

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau: 

A. Kết quả thẩm định và đánh giá của BKS về Báo cáo tài chính 2020: 

Sau khi kiểm tra và thẩm định, Ban Kiểm Soát thống nhất và đồng ý với các nội dung của Báo 

cáo tài chính hợp nhất năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Thành 

viên Hãng Kiểm toán Quốc tế AGN International. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và 

chính xác trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính cũng như hoạt động kinh doanh của 

Công ty Cổ phần đầu tư NBB tại thời điểm ngày 31/12/2020. 

Kết thúc năm tài chính 2020, tình hình hoạt động kinh doanh của NBB như sau: 

- Về kết quả hoạt động kinh doanh:  

Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 3,500.7 tỷ đồng, tăng khoảng 10.6 

lần so với năm 2019 và đạt 109% so với kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra. Mức tăng trưởng ấn tượng 

này chủ yếu đến từ việc i) công ty đã tiến hành bàn giao và ghi nhận doanh thu dự án Diamond 

Riverside (khoảng 2,602.6 tỷ đồng), và ii) ghi nhận một phần doanh thu từ việc kinh doanh bất 

động sản dự án Sơn Tịnh (khoảng 568.1 tỷ đồng). 

Song song với việc tăng trưởng doanh thu, công ty NBB cũng ghi nhận giá vốn hàng bán và các 

khoản chi phí tương ứng, cụ thể: 

• Chi phí bán hàng, tăng mạnh từ 3.5 tỷ đồng lên 126.9 tỷ đồng, chủ yếu liên quan đến công tác 

kinh doanh của dự án Diamond Riverside, và 

• Chi phí tài chính cũng tăng mạnh từ 81.2 triệu đồng lên 198.4 tỷ đồng, đa phần phát sinh từ 

việc phân chia lợi nhuận hợp tác đầu tư (i) dự án Sơn Tịnh theo Hợp đồng 02/2019/HĐ-PC 

đã ký ngày 28 tháng 6 năm 2019 với Công ty Cổ phần Đầu tư Pearl City và (ii) dự án Diamond  

Riverside theo Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/HĐ đã ký ngày 29 tháng 10 năm 2015 với ông 

Lê Văn Hóa. 

Theo đó, kết thúc năm 2020, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp cho cổ đông công ty mẹ 

đạt 327.3 tỷ đồng, tăng khoảng 8% so với năm 2019 và đạt gần 100% kế hoạch do ĐHĐCĐ đề 

ra.  

- Về tình hình tài chính:  

Kết thúc năm tài chính 2020, tổng tài sản của công ty giảm  1,579.5 tỷ xuống mức 4,090.7 tỷ 

đồng chủ yếu do giảm tài sản ngắn hạn.  

• Tài sản ngắn hạn của công ty tại 31/12/2020 giảm 30% xuống còn 3,665.1 tỷ đồng, trong đó 

hàng tồn kho giảm 39% (còn khoảng 2,473.5 tỷ đồng) do trong năm 2020 NBB đã bàn giao 

và ghi nhận doanh thu dự án Diamond Riverside; tuy nhiên hàng tồn kho vẫn là khoản trọng 

yếu chiếm 67.5% tổng tài sản ngắn hạn của công ty. Hầu hết khoản tồn kho tại cuối năm 2020 
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đến từ chi phí đầu tư và phát triển của các dự án trọng điểm đang triển khai sau: dự án Khu 

dân cư Sơn Tịnh (535.7 tỷ), NBB II (733.9 tỷ) và NBB Garden III (809.2 tỷ).  

• Trong khi đó, tài sản dài hạn không có thay đổi đáng kể, chỉ giảm 0.2% so với cuối năm 2019, 

đạt khoảng 425.6 tỷ đồng. Xét về cơ cấu tài sản dài hạn, có một số dịch chuyển đáng chú ý 

phát sinh từ việc bàn giao cho khách hàng dự án Diamond Riverside: (i) tài sản cố định tăng 

52.8 tỷ đồng chủ yếu do ghi giá trị phần tầng hầm dự án Diamond Riverside; và (ii) chi phí 

trả trước dài hạn giảm 44.9% chủ yếu do kết chuyển phần chi phí môi giới bất động sản liên 

quan đến dự án Diamond Riverside (khoảng 102.9 tỷ đồng) sang chi phí bán hàng trên bảng 

kết quả kinh doanh. 

Tương ứng với sự thay đổi của tổng tài sản trong năm 2020 thì phần nguồn vốn đối trọng ở bên 

kia bảng cân đối kế toán cũng có những dịch chuyển đáng chú ý.  

Tổng nợ của công ty giảm 1,264.9 tỷ đồng (tương ứng giảm 35%) xuống chỉ còn 2,324.1 tỷ đồng. 

Theo đó tỉ lệ D/E giảm từ mức 1.72 xuống còn 1.32 tại 31/12/2020. 

• Tổng nợ ngắn hạn giảm 35.3% (khoảng 1,142.1 tỷ đồng) xuống còn 2,093.7 tỷ đồng trong 

năm 2020. Phần lớn của sự sụt giảm này đến từ việc ghi nhận giảm các khoản người mua trả 

tiền trước của của dự án Diamond Riverside (khoảng 1,324.2 tỷ) do dự án đã bàn giao cho 

khách hàng và ghi nhận doanh thu.  

• Tổng nợ dài hạn giảm 34.8% xuống còn 230.4 tỷ đồng, chủ yếu do khoản nhận vốn góp từ 

Công ty CII, khoảng 184.7 tỷ đồng, theo hợp đồng số 37/2020 ký ngày 16 tháng 10 năm 2020 

để hợp tác đầu tư xây dựng dự án Sơn Tịnh được kết chuyển từ mục phải trả dài hạn khác 

sang mục phải trả ngắn hạn khác. 

Tổng vốn chủ sở hữu giảm 15.1% xuống còn 1,766.7 tỷ đồng tính đến thời điểm 31/12/2020 chủ 

yếu do trong năm NBB tiến hành mua lại  15,071,340 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với tổng giá trị 

cổ phiếu mua vào khoảng 359.5 tỷ đồng. 

Với những kết quả đạt được trong năm, lãi cơ bản trên cổ phiếu có sự cải thiện so với năm 2019, 

đạt 3,196 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng 8.5%. 

B. Tình hình thực hiện pháp luật Nhà nước và thực hiện các quy định của Công ty và nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông: 

Trong năm 2020, Ban Kiểm Soát đã cử người tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT đồng 

thời kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh. BKS ghi nhận 

tinh thần làm việc trách nhiệm và minh bạch của HĐQT và Ban điều hành NBB đúng theo quy 

định của pháp luật, Điều lệ Công ty, cũng như Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ.  

Ngoài ra, Công ty cũng đã tiến hành chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25% tương 

đương với số tiền 233.3 tỷ đồng theo Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/5/2020 của Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2019. 

C. Kiến nghị của BKS về tình hình hoạt động của Công ty: 

Căn cứ vào những thành quả cũng như những tồn đọng trong hoạt động của công ty, BKS có 

những kiến nghị sau: 

1. Tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra các công ty thành viên và đối tác cũng như ở các dự 

án mà NBB có vốn đầu tư nhằm hạn chế các tai nạn có thể xảy ra và nếu trong trường hợp 

xảy ra tai nạn thì phải xử lý nhanh chóng, kịp thời để hạn chế thiệt hại. 
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2. Ban điều hành cần chú trọng công tác IR hơn nữa để kịp thời thông báo đến cổ đông và các 

nhà đầu tư những tin tức mới nhất về tình hình hoạt động của công ty, giúp cổ đông có cái 

nhìn toàn diện và sâu sắc về công ty từ đó đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn cũng như 

tránh được những tổn thất do thiếu nắm bắt kịp thời các thông tin.  

Thay mặt BKS, kính chúc Công ty NBB ngày càng gặt hái nhiều thành công hơn nữa, đem lại 

lợi ích ngày càng nhiều cho quý vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó với công ty trong suốt những 

năm vừa qua. 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

DƯƠNG QUỲNH ĐIỆP 

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

Ban kiểm soát 

3.1 Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 21/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 12/05/2020, thù 

lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được chi trả tương ứng 1% lợi nhuận sau thuế của 

Công ty (ngoài thù lao ra, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận các khoản lợi ích nào 

khác), chi tiết như sau: 

STT Họ và tên Chức vụ 
Thù lao trong năm 

(VNĐ) 

1 Nguyễn Quỳnh Hương Chủ tịch HĐQT 463,917,526 

2 Lê Quốc Bình Phó Chủ tịch thường trực HĐQT 371,134,021 

3 Lưu Hải Ca Phó Chủ tịch HĐQT 371,134,021 

4 Nguyễn Văn Chính Thành viên HĐQT độc lập 309,278,351 

5 Nguyễn Bá Lân Thành viên HĐQT độc lập 309,278,351 

6 Đoàn Tường Triệu  Thành viên HĐQT không điều hành 154,639,175 

7 Dương Quỳnh Điệp Trưởng Ban kiểm soát 309,278,351 

8 Lê Trung Hiếu Thành viên BKS 154,639,175 

9 Lê Thị Kiều Diễm Thành viên BKS 154,639,175 

10 Trần Lê Hoàng Diễm Thư ký 247,422,680 

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025) được thông 

qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 số 21/NQ-ĐHĐCĐ 

tổ chức ngày 12/05/2020 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 59/NQ-

ĐHĐCĐ tổ chức ngày 30/07/2020. 

Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng hưởng các quyền lợi tương tự các CBNV khác: 12 tháng 

xét thưởng 1 lần, được thưởng khi có sáng kiến được công nhận mang lại lợi ích thiết thực cho 

Công ty. Ngoài lương và thưởng, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng không nhận các khoản 

lợi ích nào khác.  

STT Họ và tên Chức vụ Thu nhập trong năm (VNĐ) 

1 Lưu Hải Ca  Tổng Giám đốc  2,104,054,285 

2 Mai Thanh Trúc Phó Tổng Giám đốc 1,962,415,954 

3 Trương Hải Đăng Khoa Phó Tổng Giám đốc 2,006,653,845 

4 Nguyễn Quý Bình Phó Tổng Giám đốc 871,503,966 

5 Nguyễn Văn Minh Kế toán trưởng 901,339,914 
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3.2 Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 

S 

T 

T 

Người thực hiện 

giao dịch 

Quan hệ với 

người nội bộ 

Số cổ phiếu sở 

hữu đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Lý do tăng 

giảm (mua 

bán, chuyển 

đổi, thưởng) 

Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ 

Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ 

1 
Đoàn Tường 

Triệu 

Thành viên 

HĐQT 
500,000 0.5% 50,000 0.05% Bán cổ phiếu 

2 Mai Thanh Trúc 
Phó Tổng 

Giám đốc 
112,500 0.12% - - Bán cổ phiếu 

Số lượng cổ phần sở hữu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chốt tại thời 

điểm ngày 31/12/2020. 

STT Họ tên Chức vụ 

Số lượng 

chứng 

khoán 

Tỷ lệ 

sở 

hữu  

1 Nguyễn Quỳnh Hương Chủ tịch HĐQT  15,000 0.01% 

2 Lưu Hải Ca 
Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng 

Giám đốc 
50,000 0.05% 

3 Lê Quốc Bình Phó Chủ tịch thường trực HĐQT - - 

4 Nguyễn Văn Chính Thành viên HĐQT độc lập - - 

5 Đoàn Tường Triệu 
Thành viên HĐQT không điều 

hành 
50,000 0.05% 

6 Nguyễn Bá Lân Thành viên HĐQT độc lập - - 

7 Dương Quỳnh Điệp Trưởng Ban kiểm soát - - 

8 Lê Thị Kiều Diễm Thành viên BKS - - 

9 Lê Trung Hiếu Thành viên BKS - - 

10 Mai Thanh Trúc Phó Tổng Giám đốc - - 

11 Nguyễn Quý Bình Phó Tổng Giám đốc - - 

12 Trương Hải Đăng Khoa Phó Tổng Giám đốc - - 

13 Nguyễn Văn Minh Kế toán trưởng - - 

TỔNG CỘNG 115,000 0.11% 

3.3  Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ và các đối tượng khác 

Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đã được thực hiện trong năm với công 

ty, các công ty con, các công ty mà công ty nắm quyền kiểm soát của thành viên Hội đồng quản 

trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý và những người liên quan tới 

các đối tượng nói trên: 

Stt Bên liên quan 
Nội dung giao 

dịch 
Mối quan hệ 

1 

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng 

Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh 

(CII) 

Hợp đồng hợp tác 

kinh doanh dự án 

Sơn Tịnh 

Công ty mẹ và Ông Lê Quốc 

Bình - Phó Chủ tịch HĐQT 

NBB là TGĐ Công ty CII 

3.4 Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty 

Tuân thủ theo quy định.  
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VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

1 Ý kiến kiểm toán 

Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình 

hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động 

kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng 

ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định 

pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. 
 

2 Báo cáo tài chính được kiểm toán 

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (gọi tắt là “Công ty”) đệ trình báo 

cáo này cùng với báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 

tháng 12 năm 2020. 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã điều 

hành Công ty trong năm và đến ngày lập báo cáo này gồm: 

 

Hội đồng Quản trị 

  

Bà Nguyễn Quỳnh Hương Chủ tịch (bổ nhiệm ngày 12 tháng 5 năm 2020) 

Ông Đoàn Tường Triệu 
Chủ tịch (miễn nhiệm chức danh Chủ tịch và trở thành 

Thành viên ngày 12 tháng 5 năm 2020) 

Ông Lưu Hải Ca 
Phó Chủ tịch (bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch và miễn     

nhiệm vị trí Thành viên từ ngày 12 tháng 5 năm 2020) 

Ông Lê Quốc Bình 
Phó Chủ tịch thường trực (bổ nhiệm ngày 28 tháng 9 

năm 2020) 

Ông Nguyễn Văn Chính Thành viên (bổ nhiệm ngày 12 tháng 5 năm 2020) 

Ông Nguyễn Bá Lân Thành viên (bổ nhiệm ngày 12 tháng 5 năm 2020) 

Ông Mai Thanh Trúc Thành viên (miễn nhiệm ngày 12 tháng 5 năm 2020) 

Ông Nguyễn Phi Thường Thành viên (miễn nhiệm ngày 12 tháng 5 năm 2020) 

Ông Hoàng Thanh Tùng Thành viên (miễn nhiệm ngày 12 tháng 5 năm 2020) 

  

Ban Kiểm soát  

  

Bà Dương Quỳnh Điệp  Trưởng ban (bổ nhiệm ngày 12 tháng 5 năm 2020) 

Bà Nguyễn Quỳnh Hương Trưởng ban (miễn nhiệm ngày 12 tháng 5 năm 2020) 

Ông Lê Trung Hiếu Thành viên (bổ nhiệm ngày 12 tháng 5 năm 2020) 

Bà Lê Thị Kiều Diễm Thành viên (bổ nhiệm ngày 12 tháng 5 năm 2020) 

Ông Võ Hoàng Chương Thành viên (miễn nhiệm ngày 12 tháng 5 năm 2020) 

Ông Nguyễn Văn Tùng Thành viên (miễn nhiệm ngày 12 tháng 5 năm 2020) 

  

Ban Tổng Giám đốc 

  

Ông Lưu Hải Ca Tổng Giám đốc 

Ông Mai Thanh Trúc Phó Tổng Giám đốc  

Ông Nguyễn Quý Bình Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 6 tháng 1 năm 2020) 

Ông Trương Hải Đăng Khoa 
Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 12 tháng 5 năm 

2020) 
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BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo) 

Người đại diện theo pháp luật 

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và cho đến ngày lập báo cáo này là ông 

Lưu Hải Ca - Tổng Giám đốc Công ty. 

 

KIỂM TOÁN VIÊN 

 

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 được kiểm 

toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế AGN 

International. 

 

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính hợp nhất phản ánh một cách 

trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, 

cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho 

năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp 

Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp 

nhất. Trong việc lập các báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:  

 

• Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán; 

• Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; 

• Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai 

lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hợp nhất hay không;  

• Lập báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho 

rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh; và 

• Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình 

bày báo cáo tài chính hợp nhất hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận. 

 

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ kế toán được ghi chép một cách 

phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Công ty ở bất kỳ thời điểm 

nào và đảm bảo rằng báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán 

doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo 

tài chính hợp nhất. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của 

Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và 

sai phạm khác. 

 

Ban Tổng Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập báo 

cáo tài chính hợp nhất. 

 

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Lưu Hải Ca 

Tổng Giám đốc 

 

  

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2021
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Số: 1152/2021/BCKT-ICPA.SG 

 

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 

 

Kính gửi:  Quý Cổ đông 

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc   

   Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy 

 

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm 

Bảy Bảy (gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 15 tháng 3 năm 2021, từ trang 5 đến trang 48, bao 

gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh hợp nhất, báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

và bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất. 

 

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc 

 

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài 

chính hợp nhất theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định 

pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về 

kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập và trình bày 

báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn. 

 

Trách nhiệm của Kiểm toán viên 

 

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của 

cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các 

chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, 

lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài 

chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không. 

 

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về 

các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn 

dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo 

tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán 

viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài 

chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực 

tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. 

Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp 

dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc 

trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất. 

 

Ý kiến của Kiểm toán viên 

 

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các 

khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, 

cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho 

năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp 

Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp 

nhất. 
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BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (tiếp theo) 

 

Vấn đề cần nhấn mạnh 

 

Chúng tôi xin lưu ý người đọc đến thuyết minh số VIII.3 của bản thuyết minh báo cáo tài chính 

hợp nhất thể hiện rằng từ năm 2018 đến năm 2020, Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy đã 

hỗ trợ để xử lý sự cố cháy chung cư Carina do Công ty Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại 

- Dịch vụ - Sản xuất Hùng Thanh (“Công ty Hùng Thanh”) - công ty con do Công ty sở hữu 95% 

vốn điều lệ - là chủ đầu tư và được quản lý vận hành bởi một bên thứ ba. Nguyên nhân xảy ra 

vụ cháy là do khách quan vì chạm chập điện của xe máy theo Thư thông báo kết luận giám định 

số 1732/TB-PC44-Đ3 ngày 9 tháng 7 năm 2018 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh. Các nghĩa vụ pháp lý và trách nhiệm đền bù thiệt hại liên quan đến vụ việc 

này đang được các cơ quan có thẩm quyền tiến hành điều tra và làm rõ. Đến ngày 31 tháng 12 

năm 2020, Công ty Hùng Thanh với sự hỗ trợ tài chính từ Công ty, đã chi tạm ứng tiền đền bù 

thiệt hại và khắc phục hậu quả cho vụ việc nêu trên với tổng số tiền là 104.438.750.348 đồng 

(xem thuyết minh số V.5a). Vào ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất này, Công ty chưa ghi nhận 

chi phí và dự phòng nghĩa vụ phải trả liên quan đến vụ việc này do kết quả sau cùng hiện chưa 

xác định được vì còn chờ kết luận chính thức từ các cơ quan điều tra có thẩm quyền.  

 

Ý kiến kiểm toán của chúng tôi về báo cáo tài chính hợp nhất không liên quan đến vấn đề cần 

nhấn mạnh này. 

 

Vấn đề khác 

 

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 

đã được kiểm toán bởi các kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khác. Các kiểm toán viên 

này đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần vào ngày 12 tháng 3 năm 2020, đồng thời 

các kiểm toán viên cũng đã lưu ý người đọc đến các vấn đề có liên quan đến vụ việc cháy Chung 

cư Carina như đã đề cập đến trong đoạn vấn đề cần nhấn mạnh nêu trên. 

 

 

 

 

      

Lương Giang Thạch 

Phó Giám đốc Chi nhánh 

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề 

kiểm toán số 2178-2018-072-1 

 

 Phạm Thị Toan 

Kiểm toán viên 

Giấy chứng nhận đăng ký hành 

nghề  

kiểm toán số 2767-2019-072-1 

Thay mặt và đại diện cho 

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế  

Chi nhánh Sài Gòn 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2021 
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT 

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 

 

Đơn vị: VND 

 TÀI SẢN 
Mã 
số 

Thuyết 
minh 

31/12/2020 

 
01/01/2020 

(Trình bày lại) 

  
 

    

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100  3,665,093,698,093   5,243,791,044,716  

 
   

   
I. Tiền và các khoản tương đương 

tiền 
110 V.1      67,500,904,393  

 
   139,476,989,035  

1. Tiền  111       67,500,904,393      109,926,696,808  

2. Các khoản tương đương tiền 112  
                        -          29,550,292,227  

 
   

   
II. Các khoản phải thu ngắn hạn 130  

1,109,974,440,551   1,021,331,093,938  
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng  131 V.2    531,484,663,142      394,019,341,775  

2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 V.3    326,332,085,830      402,055,985,182  

3. Phải thu về cho vay ngắn hạn 135 V.4       9,500,000,000         9,500,000,000  
4. Phải thu ngắn hạn khác 136 V.5a    244,671,604,365      216,465,578,467  
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó 

đòi  
137 V.6      (2,013,912,786) 

 
        (709,811,486) 

 
   

   
III. Hàng tồn kho 140  2,473,502,985,781   4,038,053,904,763  
1. Hàng tồn kho 141 V.7 2,473,502,985,781   4,038,053,904,763  

 
   

   
IV. Tài sản ngắn hạn khác 150  

     14,115,367,368        44,929,056,980  
1. Chi phí trả trước ngắn hạn  151 V.8a          250,028,546            651,476,488  
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152  

     13,742,019,922        43,765,249,894  
3. Thuế và các khoản phải thu 

Nhà nước 
153 V.17a 123,318,900  

 
      512,330,598     
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo) 

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 

Đơn vị: VND 

 

 
TÀI SẢN 

Mã 
số 

Thuyết 
minh 

31/12/2020 
 

01/01/2020 
(Trình bày lại) 

  
 

    

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200     425,618,741,807      426,385,659,666   

 

 

    

I. Các khoản phải thu dài hạn  210       57,399,765,003        63,860,744,954  

1. Phải thu dài hạn khác 216 V.5b      57,399,765,003        63,860,744,954   

 

 

    
II. Tài sản cố định 220     233,680,578,068      180,892,534,729  

1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.9    198,712,252,361      176,876,429,983  

 - Nguyên giá 222    226,193,349,524     205,494,987,356  

 - Giá trị hao mòn lũy kế  223    (27,481,097,163)     (28,618,557,373) 

2. Tài sản cố định vô hình 227 V.10      34,968,325,707         4,016,104,746  

 - Nguyên giá 228      35,037,047,482         4,016,104,746  

 - Giá trị hao mòn lũy kế  229           (68,721,775)                         -    

  

 

    
III. Bất động sản đầu tư 230 V.11      54,830,628,535        57,285,122,131   

- Nguyên giá 231       67,786,031,001        67,786,031,001   
- Giá trị hao mòn luỹ kế  232    (12,955,402,466)      (10,500,908,870)  

 

 

    
IV. Tài sản dở dang dài hạn  240        3,875,266,717         3,875,266,717  

1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 242 V.12       3,875,266,717         3,875,266,717  

  

 

    

V. Đầu tư tài chính dài hạn 250 V.13      16,150,000,000        11,939,135,190  
1. Đầu tư vào công ty liên doanh liên 

kết 
252 V.13a - 

 
11,939,135,190  

2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 V.13b 18,150,000,000      2,000,000,000     

3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn 254 V.13b   (2,000,000,000)       (2,000,000,000)    

  

 

    
VI. Tài sản dài hạn khác 260       59,682,503,484      108,532,855,945  

1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.8b      59,173,130,484      107,429,335,945  

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.14          509,373,000         1,103,520,000  

       

 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN  
(270 = 100 + 200) 

270 
 

4,090,712,439,900   5,670,176,704,382  
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo) 

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 

Đơn vị: VND 
 

 
NGUỒN VỐN 

Mã 
số 

Thuyết 
minh 

31/12/2020  01/01/2020 
(Trình bày lại) 

  
  

   
C. NỢ PHẢI TRẢ 300 

 
2,324,059,503,188   3,588,989,851,653  

  

  

   
I. Nợ ngắn hạn 310  2,093,652,132,089   3,235,707,433,991  

1. Phải trả người bán ngắn hạn 311 V.15 122,447,310,596   177,528,569,012  

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 V.16 28,355,829,700   1,360,800,528,643  
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà 

nước 
313 V.17b 254,447,788,078  135,560,610,994 

4. Phải trả người lao động 314        2,397,766,044         3,081,620,550  

5. Chi phí phải trả ngắn hạn 315 V.18    424,771,231,972      125,110,420,886  

6. Phải trả ngắn hạn khác 319 V.19a 948,728,967,676   1,303,667,611,402  

7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 V.20a    301,844,828,384      114,943,911,978  

8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi  322 V.21      10,658,409,639        15,014,160,526  

  

 

    
II. Nợ dài hạn 330     230,407,371,099      353,282,417,662  

1. Phải trả dài hạn khác 337 V.19b       8,568,645,142   181,450,681,729  

2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn  338 V.20b    216,839,691,730      161,831,735,933  

3. Dự phòng phải trả dài hạn  342     4,999,034,227        10,000,000,000     

  

 

    
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400  1,766,652,936,712   2,081,186,852,729   

 

 

    
I. Vốn chủ sở hữu 410 V.22 1,766,652,936,712   2,081,186,852,729  

1. Vốn góp của chủ sở hữu 411  1,004,756,560,000   1,004,756,560,000  

 

- Cổ phiếu phổ thông có 
quyền biểu quyết 

411a 
 

1,004,756,560,000 
 

1,004,756,560,000 

2. Thặng dư vốn cổ phần 412     479,559,579,732      479,559,579,732  

3. Cổ phiếu quỹ  415  (498,686,282,051)  (139,163,566,214) 

4. Quỹ đầu tư phát triển 418     103,604,269,349      131,477,728,497  

5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421     669,234,115,649      596,541,179,174   
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân 
phối lũy kế đến cuối năm trước 

421a 

 
341,892,716,169  293,663,091,974 

 
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân 
phối năm nay 

421b 

 
327,341,399,480  302,878,087,200 

6. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 429        8,184,694,033         8,015,371,540  

       

 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 
(440 = 300 + 400) 

440 
 

4,090,712,439,900   5,670,176,704,382  

 
 

 

Nguyễn Trần Phương Uyên 

Người lập biểu 

 

 Nguyễn Văn Minh 

Kế toán trưởng 

 Lưu Hải Ca 

Tổng Giám đốc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2021
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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT 

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 

Đơn vị: VND 

 

CHỈ TIÊU 
Mã 
số 

Thuyết 
minh 

2020 
 

2019 
(Trình bày lại) 

      

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp 
dịch vụ 

01 VI.1 3,500,669,919,571  
 

330,584,936,687  

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02                         -                          -    

3. Doanh thu thuần về bán hàng 
và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 

10 
 

3,500,669,919,571  
 

330,584,936,687  

4. Giá vốn hàng bán 11 VI.2 2,719,710,463,940   250,971,214,676  

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng 
và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 

20 
 

780,959,455,631  
 

 79,613,722,011  

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.3     20,265,600,796   123,295,126,586  

7. Chi phí tài chính 22 VI.4 198,418,616,255           81,155,694  

  - Trong đó: Chi phí lãi vay  23       3,650,533,698           81,155,694  

8. Chi phí bán hàng 25 VI.5 126,913,421,129      3,536,124,415  

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 VI.6 41,387,173,846    32,637,861,620  

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động 
kinh doanh 
[30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)] 

30 

 

434,505,845,197  

 

166,653,706,868  

11. Thu nhập khác 31 VI.7     29,412,960,202   274,870,528,245  

12. Chi phí khác 32 VI.8       6,312,403,073    53,210,135,865  

13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40      23,100,557,129   221,660,392,380  

14. Lợi nhuận kế toán trước thuế 
(50 = 30 + 40) 

50 
 

457,606,402,326  
 

388,314,099,248  

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.9 129,721,080,763    86,038,637,269  
16. Chi phí/(thu nhập) thuế TNDN hoãn 
lại 

52 V.14 594,147,000 
 

     (300,960,000) 

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập 
doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) 

60 
 

327,291,174,563  
 

302,576,421,979  

18. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 61  327,341,399,480   302,878,087,200  

19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông 
không kiểm soát 

62 
 

         (50,224,917) 
 

     (301,665,221) 

20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 VI.10                   3,196                    2,945  
 
 
 

 

Nguyễn Trần Phương Uyên 

Người lập biểu 

 

 Nguyễn Văn Minh 

Kế toán trưởng 

 Lưu Hải Ca 

Tổng Giám đốc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2021
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BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT 

(Theo phương pháp gián tiếp) 

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 

Đơn vị: VND 

CHỈ TIÊU 
Mã 
số 

2020 
  2019 

(Trình bày lại) 

             
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH     
1. Lợi nhuận kế toán trước thuế 01 457,606,402,326    388,314,099,248  
2. Điều chỉnh cho các khoản         
  Khấu hao TSCĐ, BĐSĐT và phân bổ 

lợi thế thương mại 
02 8,636,986,169  

  
7,298,862,150  

  Các khoản dự phòng 03         1,300,000,000                              -    
  Lãi từ hoạt động đầu tư 05      (17,762,107,320)   (123,567,853,858) 

  Chi phí lãi vay 06         3,650,533,698    81,155,694  
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 

trước thay đổi vốn lưu động 08     453,431,814,873  
  

272,126,263,234  

  (Tăng)/Giảm các khoản phải thu 09      (54,415,632,602)       94,851,354,748  
  Giảm/(Tăng) hàng tồn kho 10   1,526,218,208,058    (904,643,729,444) 

  
(Giảm)/Tăng các khoản phải trả (không 
kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp) 

11  (1,524,163,271,892) 
  

  888,280,138,884  

  Giảm/(Tăng) chi phí trả trước 12       48,695,233,407        (1,316,781,860) 
  Tiền lãi vay đã trả 14      (41,289,628,473)    (59,653,962,738) 
  Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 15      (66,984,709,538)    (41,159,778,339) 
  Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 17      (34,999,606,649)    (11,296,254,251) 
  Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động 

kinh doanh 
20 306,492,407,184  

  
237,187,250,234  

            
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 

      
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ 

và các tài sản dài hạn khác 
21        (7,519,432,275) 

  
(106,464,217,459) 

2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ 
và các tài sản dài hạn khác 

22         1,545,454,545  
  

        300,000,000  

3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ 
của đơn vị khác 

23                          -    
  

  (19,000,000,000) 

4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ 
nợ của đơn vị khác 

24                          -    
  

9,500,000,000  

5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25      (21,042,448,895)   (430,000,000,000)    
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị 

khác 
26                          -    

  
500,294,500,000  

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

27         2,363,730,933  
  

417,056,586  

  Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động 
đầu tư 

30      (24,652,695,692) 
  

(44,952,660,873) 
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BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (tiếp theo) 

(Theo phương pháp gián tiếp) 

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 

Đơn vị: VND 

CHỈ TIÊU 
Mã 
số 

2020   2019 

            
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH     
1. Tiền trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua 

lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 32 (359,522,715,837) 
  

  (132,217,546,777) 

2. Tiền thu từ đi vay 33 623,100,529,646        242,515,031,231  

3. Tiền trả nợ gốc vay 34 (381,191,657,443)   (293,654,065,016) 

4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (236,201,952,500)                             -    
  Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động 

tài chính 
40 (353,815,796,134) 

  
 (183,356,580,562) 

            

  Lưu chuyển tiền thuần trong năm 
(50 = 20 + 30 + 40) 

50  (71,976,084,642) 
  

        8,878,008,799  

            
  Tiền và tương đương tiền đầu năm 60   139,476,989,035    130,598,980,236  
  Tiền và tương đương tiền cuối năm 

(70 = 50 + 60) 
70 67,500,904,393  

  
   139,476,989,035  

 
 

 

Nguyễn Trần Phương Uyên 

Người lập biểu 

 

 Nguyễn Văn Minh 

Kế toán trưởng 

 Lưu Hải Ca 

Tổng Giám đốc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2021
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I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT 

 

Hình thức sở hữu vốn 

 

Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (gọi tắt là “Công ty”) được thành lập theo Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh số 4103003556 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh 

cấp lần đầu vào ngày 4 tháng 7 năm 2005 và qua các lần thay đổi. 

 

Vốn điều lệ của Công ty là 1,004,756,560,000 đồng, được chia thành 100,475,656 cổ phần bằng 

nhau, mệnh giá một cổ phần là 10,000 đồng. 

 

Công ty mẹ của Công ty là Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 

(“Công ty CII”). 

 

Trụ sở chính của Công ty tọa lạc tại số 1648 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam. 

 

Công ty có bốn (04) chi nhánh hạch toán phụ thuộc như sau: 

 

• Chi nhánh Bình Thuận, đăng ký tại Tổ 2, Thôn Phước Hải, Xã Tân Phước, Thị xã Lagi, 

Tỉnh Bình Thuận. 

• Chi nhánh Tây Nam, đăng ký tại 444 đường Ninh Bình, Khu dân cư Phường 2, Thành phố 

Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. 

• Chi nhánh Miền Bắc, đăng ký tại Tầng 2, Biệt thự A29, Lô BT-A3, Khu biệt thự Đồi Thủy 

Sản, Khu 9B, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh. 

• Chi nhánh Quảng Ngãi, đăng ký tại 364 Võ Nguyên Giáp, Phường Trương Quang Trọng, 

Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. 

 

Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

vào ngày 20 tháng 11 năm 2008 với mã chứng khoán là NBB. 

 

Tổng số nhân viên của Công ty và các công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 là 134 người 

(tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 là 126 người). 

 

Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính 

 

Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính của Công ty trong năm là đầu tư và kinh doanh bất 

động sản, xây dựng công trình giao thông, công trình dân dụng, đầu tư, kinh doanh cơ sở hạ tầng 

đô thị, khai thác và chế biến khoáng sản. 

 

Thuyết minh về khả năng so sánh thông tin trên báo cáo tài chính hợp nhất  

 

Công ty áp dụng nhất quán các chính sách kế toán theo Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành 

kèm theo Thông tư số 200/2014/TT/BTC và Thông tư số 202/2014/TT/BTC ngày 22 tháng 12 

năm 2014 của Bộ Tài chính. Do đó, thông tin và số liệu trình bày trên báo cáo tài chính hợp nhất 

là có thể so sánh được. 
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I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT (tiếp theo) 

Cấu trúc doanh nghiệp 

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, Công ty đang đầu tư trực tiếp vào ba (03) công ty con và một 

(01) công ty liên kết. Thông tin chi tiết về các công ty được đầu tư này như sau: 

 

Tên công ty Nơi 

thành lập 

và hoạt 

động 

Tỷ lệ 

lợi ích 

Tỷ lệ 

quyền 

biểu quyết 

Hoạt động chính 

    (%) (%)   

Các công ty con         

1. Công ty TNHH 

Xây dựng - Thương mại 

- Dịch vụ 

- Sản xuất Hùng Thanh 

Tp. Hồ Chí 

Minh 

95.00% 95.00% Đầu tư, quản lý các công trình 

bất động sản 

2. Công ty TNHH 

Hương Trà 

Tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

99.00% 99.00% Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp 

đặt 

khác trong xây dựng, 

bán buôn xăng dầu 

và các sản phẩm liên quan, 

khai thác đá, cát, sỏi, đất sét, 

khai thác đất cao lanh. 

3. Công ty Cổ phần Đầu 

tư Khoáng sản Quảng 

Ngãi 

Tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

90.00% 90.00% Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp 

đặt 

khác trong xây dựng, 

bán buôn xăng dầu 

và các sản phẩm liên quan, 

khai thác đá, cát, sỏi, đất sét, 

khai thác đất cao lanh. 

Công ty liên doanh, liên kết       

1. Công ty TNHH Đầu 

tư và Xây dựng Tam 

Phú 

Tỉnh 

Quảng 

Nam 

49.00% 49.00% Kinh doanh bất động sản, 

hoạt động tư vấn quản lý, 

hoạt động kiến trúc 

và tư vấn kỹ thuật.  

 

II.   CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT VÀ NĂM TÀI CHÍNH 

Cơ sở lập báo cáo tài chính hợp nhất  

Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên 

tắc giá gốc và phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các 

quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. 

Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính hợp nhất, kết quả 

hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất theo các nguyên tắc và 

thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam. 

Năm tài chính 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng 

năm.  
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III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 

Công ty áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban 

hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC (“Thông tư 200”) ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng 

dẫn Chế độ Kế toán cho doanh nghiệp và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của 

Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC; Thông 

tư số 202/2014/TT-BTC (“Thông tư 202”) ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn Phương pháp 

lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. 

Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam trong việc lập 

và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất này. 

IV. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU 

Sau đây là các chính sách kế toán chủ yếu được Công ty áp dụng trong việc lập báo cáo tài chính 

hợp nhất:  

Ước tính kế toán 

Việc lập báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh 

nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính 

hợp nhất yêu cầu Ban Tổng Giám đốc phải có những ước tính và giả định ảnh hưởng đến số liệu 

báo cáo về công nợ, tài sản và việc trình bày các khoản công nợ và tài sản tiềm tàng tại ngày lập 

báo cáo tài chính hợp nhất cũng như các số liệu báo cáo về doanh thu và chi phí trong suốt năm 

hoạt động. Mặc dù các ước tính kế toán được lập bằng tất cả sự hiểu biết của Ban Tổng Giám 

đốc, số thực tế phát sinh có thể khác với các ước tính, giả định đặt ra. 

Cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính 

Báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm báo cáo tài chính riêng của Công ty và báo cáo tài chính của 

các công ty do Công ty kiểm soát (các công ty con) được lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31 

tháng 12 năm 2020. Việc kiểm soát này đạt được khi Công ty có khả năng kiểm soát các chính 

sách tài chính và hoạt động của các công ty nhận đầu tư nhằm thu được lợi ích từ hoạt động của 

các công ty này.  

Kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty con được mua lại hoặc bán đi trong năm được 

trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất từ ngày mua hoặc cho đến ngày 

bán khoản đầu tư ở công ty con đó. 

Trong trường hợp cần thiết, báo cáo tài chính của các công ty con được điều chỉnh để các chính 

sách kế toán được áp dụng tại Công ty và các công ty con là giống nhau. 

Tất cả các nghiệp vụ và số dư giữa các công ty trong cùng tập đoàn được loại bỏ khi hợp nhất 

báo cáo tài chính. 

Lợi ích của cổ đông không kiểm soát trong tài sản thuần của công ty con hợp nhất được xác định 

là một chỉ tiêu riêng biệt trong phần vốn chủ sở hữu của cổ đông của công ty mẹ. Lợi ích của cổ 

đông không kiểm soát bao gồm giá trị các lợi ích của cổ đông không kiểm soát tại ngày hợp nhất 

kinh doanh ban đầu và phần lợi ích của cổ đông không kiểm soát trong sự biến động của tổng 

vốn chủ sở hữu kể từ ngày hợp nhất kinh doanh. Các khoản lỗ tương ứng với phần vốn của cổ 

đông không kiểm soát vượt quá phần vốn của họ trong tổng vốn chủ sở hữu của công ty con 

được tính giảm vào phần lợi ích của Công ty trừ khi cổ đông không kiểm soát có nghĩa vụ ràng 

buộc và có khả năng bù đắp khoản lỗ đó.  
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IV. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo) 

Hợp nhất kinh doanh  

Tài sản, công nợ và công nợ tiềm tàng của công ty con được xác định theo giá trị hợp lý tại ngày 

mua công ty con. Bất kỳ khoản phụ trội nào giữa giá mua và tổng giá trị hợp lý của tài sản thuần 

được mua được ghi nhận là lợi thế kinh doanh. Bất kỳ khoản thiếu hụt nào giữa giá mua và tổng 

giá trị hợp lý của tài sản thuần được mua được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh của 

năm tài chính phát sinh hoạt động mua công ty con. 

Lợi ích của cổ đông không kiểm soát tại ngày hợp nhất kinh doanh ban đầu được xác định trên 

cơ sở tỷ lệ của cổ đông không kiểm soát trong tổng giá trị hợp lý của tài sản, công nợ và công 

nợ tiềm tàng được ghi nhận. 

Ảnh hưởng của các giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của Công ty trong các công ty con nhưng 

không làm mất đi quyền kiểm soát được ghi nhận trực tiếp vào lợi nhuận sau thuế chưa phân 

phối trên bảng cân đối kế toán hợp nhất. 

Đầu tư vào công ty liên kết 

Công ty liên kết là một công ty mà Công ty có ảnh hưởng đáng kể nhưng không phải là công ty 

con hay công ty liên doanh của Công ty. Ảnh hưởng đáng kể thể hiện ở quyền tham gia vào việc 

đưa ra các quyết định về chính sách tài chính và hoạt động của bên nhận đầu tư nhưng không có 

ảnh hưởng về mặt kiểm soát hoặc đồng kiểm soát những chính sách này. 

Kết quả hoạt động kinh doanh, tài sản và công nợ của các công ty liên kết được hợp nhất trong 

báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu. Các khoản góp vốn liên kết được trình bày 

trong bảng cân đối kế toán hợp nhất theo giá gốc được điều chỉnh theo những thay đổi trong 

phần vốn góp của Công ty vào phần tài sản thuần của công ty liên kết sau ngày mua khoản đầu 

tư. Các khoản lỗ của công ty liên kết vượt quá khoản góp vốn của Công ty tại công ty liên kết 

đó (bao gồm bất kể các khoản góp vốn dài hạn mà về thực chất tạo thành đầu tư thuần của Công 

ty tại công ty liên kết đó) không được ghi nhận.  

Trong trường hợp một công ty thành viên của Công ty thực hiện giao dịch với một công ty liên 

kết với Công ty, lãi hoặc lỗ chưa thực hiện tương ứng với phần góp vốn của Công ty vào công 

ty liên kết, được loại trừ khỏi báo cáo tài chính hợp nhất. 

Đầu tư vào vào công cụ vốn của đơn vị khác 

Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác phản ánh các khoản đầu tư công cụ vốn nhưng Công ty 

không có quyền kiểm soát, đồng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên được đầu tư. 

Công ty ghi nhận ban đầu khoản đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác theo giá gốc. Công ty 

hạch toán vào thu nhập trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất khoản được chia từ 

lợi nhuận thuần lũy kế của bên nhận đầu tư phát sinh sau ngày đầu tư. Các khoản khác mà Công 

ty nhận được ngoài lợi nhuận được chia được coi là phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi 

nhận là khoản giảm trừ giá gốc đầu tư. 

Các khoản đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác được trình bày trong bảng cân đối kế toán 

hợp nhất theo giá gốc trừ đi các khoản dự phòng giảm giá (nếu có). Dự phòng giảm giá trị của 

các khoản đầu tư được lập khi có bằng chứng chắc chắn cho thấy có sự suy giảm giá trị của các 

khoản đầu tư này vào ngày kết thúc năm tài chính.  
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IV. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo) 

Lợi thế thương mại 

Lợi thế thương mại trên báo cáo tài chính hợp nhất là phần phụ trội giữa mức giá phí hợp nhất 

kinh doanh so với phần lợi ích của Công ty trong tổng giá trị hợp lý của tài sản, công nợ và công 

nợ tiềm tàng của công ty con, công ty liên kết, hoặc đơn vị góp vốn liên doanh tại ngày thực hiện 

nghiệp vụ đầu tư.  

Lợi thế thương mại từ việc mua công ty con được ghi nhận là một loại tài sản dài hạn trong bảng 

cân đối kế toán hợp nhất, được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trên thời gian hữu dụng 

ước tính nhưng không quá 10 năm. 

Khi bán công ty con, giá trị còn lại của khoản lợi thế thương mại chưa khấu hao hết được tính 

vào khoản lãi hoặc lỗ do nghiệp vụ nhượng bán công ty tương ứng. Định kỳ, Công ty phải đánh 

giá tổn thất lợi thế thương mại tại công ty con. Nếu có bằng chứng cho thấy số lợi thế thương 

mại bị tổn thất lớn hơn số phân bổ hàng năm thì phân bổ theo số lợi thế thương mại bị tổn thất 

vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất. 

Lợi thế kinh doanh có được từ việc mua công ty liên kết và cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát 

được tính vào giá trị ghi sổ của công ty liên kết và cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát. Công ty 

không phân bổ khoản lợi thế thương mại này. 

Tiền và các khoản tương đương tiền 

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi không kỳ hạn, 

các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn gốc không quá 3 tháng, có khả năng thanh khoản cao, dễ 

dàng chuyển đổi thành tiền và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị. 

Các khoản phải thu về cho vay 

Các khoản cho vay là các khoản cho vay theo thỏa thuận giữa các bên nhưng không được giao 

dịch mua bán trên thị trường như chứng khoán. 

Các khoản cho vay được xác định theo giá gốc trừ đi các khoản dự phòng phải thu khó đòi. Dự 

phòng phải thu khó đòi các khoản cho vay của Công ty được trích lập theo các quy định kế toán 

hiện hành. 

Nợ phải thu 

Nợ phải thu là số tiền có thể thu hồi của khách hàng hoặc các đối tượng khác. Nợ phải thu được 

trình bày theo giá trị ghi sổ trừ đi các khoản dự phòng phải thu khó đòi.  

Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho các khoản: nợ phải thu quá hạn thanh toán ghi 

trong hợp đồng kinh tế, các khế ước vay nợ, cam kết hợp đồng hoặc cam kết nợ và nợ phải thu 

chưa đến hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi. Trong đó, việc trích lập dự phòng nợ 

phải thu quá hạn thanh toán được căn cứ vào thời gian trả nợ gốc theo hợp đồng mua bán ban 

đầu, không tính đến việc gia hạn nợ giữa các bên và nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng 

khách nợ đã lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể, mất tích, bỏ trốn. 

Hàng tồn kho 

Hàng hóa bất động sản 

Hàng hóa bất động sản của Công ty bao gồm các bất động sản được mua hoặc xây dựng để bán 

trong năm hoạt động kinh doanh bình thường, được ghi nhận trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá 

thành và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá thành của hàng hóa bất động sản bao gồm chi 

phí tiền sử dụng đất và tiền thuê đất, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng; chi phí xây dựng và 

các khoản chi phí lãi vay, chi phí tư vấn thiết kế, chi phí quản lý xây dựng và các khoản chi phí 

liên quan khác (nếu có) để đưa mỗi sản phẩm đến vị trí và điều kiện hiện tại. 
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IV. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo) 

Hàng tồn kho (tiếp theo) 

Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng hóa bất động sản trong điều kiện 

kinh doanh bình thường, dựa trên giá thị trường vào ngày báo cáo trừ chi phí ước tính để hoàn 

thành và chi phí bán hàng ước tính. 

Hàng tồn kho khác 

Hàng tồn kho khác được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể 

thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động 

trực tiếp và chi phí sản xuất chung, nếu có, để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái 

hiện tại. Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. Giá trị 

thuần có thể thực hiện được được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí ước tính để hoàn 

thành sản phẩm cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh. 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho của Công ty được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành. 

Theo đó, Công ty được phép trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lỗi thời, hỏng, kém phẩm 

chất và trong trường hợp giá gốc của hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được 

tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất. Chi phí trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lỗi 

thời, hỏng, kém phẩm chất không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh 

nghiệp cho đến khi hàng được thanh lý. 

Các khoản trả trước 

Chi phí trả trước bao gồm các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán và được coi là có khả năng đem lại lợi ích kinh 

tế trong tương lai cho Công ty. Chi phí trả trước phát sinh chủ yếu bao gồm chi phí nhà mẫu và 

hoa hồng môi giới bán bất động sản; công cụ dụng cụ xuất dùng.  

Chi phí nhà mẫu và hoa hồng môi giới bán bất động sản được ghi nhận là chi phí trả trước dài 

hạn và phân bổ vào kết quả kinh doanh theo tỷ lệ doanh thu của các dự án khi Công ty bàn giao 

bất động sản cho khách hàng. 

Công cụ, dụng cụ đã xuất dùng được vốn hóa dưới hình thức các khoản trả trước và được phân 

bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh, sử dụng phương pháp đường thẳng với thời gian tối đa không 

quá 3 năm theo các quy định kế toán hiện hành. 

Tài sản cố định hữu hình 

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. 

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực 

tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.   

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí 

sản xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử. 

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu 

dụng ước tính, cụ thể như sau: 

  Số năm 

Nhà cửa, vật kiến trúc  50 

Máy móc, thiết bị  4 - 10 

Phương tiện vận tải  6 - 8 

Thiết bị, dụng cụ quản lý  3  

Các khoản lãi, lỗ phát sinh khi thanh lý, bán tài sản là chênh lệch giữa thu nhập từ thanh lý và 

giá trị còn lại của tài sản và được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.  
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IV. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo) 

Tài sản cố định vô hình  

Tài sản cố định vô hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Tài sản cố 

định vô hình của Công ty bao gồm quyền sử dụng đất vô thời hạn và chương trình phần mềm. 

Nguyên giá quyền sử dụng đất bao gồm tất cả những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa 

đất vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Quyền sử dụng đất không có thời hạn không phải trích khấu 

hao. 

Nguyên giá của chương trình phần mềm bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực 

tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Phần mềm của Công ty được khấu hao 

theo phương pháp đường thẳng trong vòng 3 năm. 

Bất động sản đầu tư 

Bất động sản đầu tư bao gồm Trung tâm thương mại, hồ bơi và sân tennis ở Chung cư Carina do 

công ty nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê. Bất động sản đầu tư cho thuê được 

trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá bất động sản đầu tư là giá trị 

quyết toán công trình hoặc các chi phí liên quan trực tiếp của bất động sản đầu tư. 

Bất động sản đầu tư cho thuê được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian 

hữu dụng ước tính của các bất động sản, cụ thể như sau: 

  Số năm 

Trung tâm thương mại  30 

Hồ bơi và sân quần vợt  10 - 30 

Việc chuyển từ bất động sản chủ sở hữu sử dụng thành bất động sản đầu tư hoặc từ bất động sản 

đầu tư sang bất động sản chủ sở hữu hoặc hàng tồn kho chỉ khi có sự thay đổi về mục đích sử 

dụng. 

Bất động sản chủ sở hữu sử dụng chuyển thành bất động sản đầu tư khi chủ sở hữu kết thúc sử 

dụng tài sản đó và khi bên khác thuê hoạt động. Bất động sản đầu tư chuyển thành bất động sản 

chủ sở hữu khi chủ sở hữu bắt đầu sử dụng tài sản này. Bất động sản đầu tư chuyển thành hàng 

tồn kho khi chủ sở hữu bất đầu triển khai cho mục đích bán. Hàng tồn kho chuyển thành bất 

động sản đầu tư khi chủ sở hữu bất đầu cho bên khác thuê hoạt động. Bất động sản xây dựng 

chuyển thành bất động sản đầu tư khi kết thúc giai đoạn xây dựng, bàn giao đưa vào đầu tư. 

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng giữa bất động sản đầu tư với bất động sản chủ sở hữu sử dụng 

hoặc hàng tồn kho không làm thay đổi giá trị ghi sổ của tài sản được chuyển đổi và không làm 

thay đổi nguyên giá của bất động sản trong việc xác định giá trị hay để lập báo cáo tài chính hợp 

nhất. 

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 

Các tài sản đang trong quá trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, cho thuê, quản trị hoặc 

cho bất kỳ mục đích nào khác được ghi nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm chi phí dịch vụ 

và chi phí lãi vay có liên quan phù hợp với chính sách kế toán của Công ty. Việc tính khấu hao 

của các tài sản này được áp dụng giống như với các tài sản khác, bắt đầu từ khi tài sản ở vào 

trạng thái sẵn sàng sử dụng. 

Các khoản nợ phải trả 

Các khoản nợ phải trả được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải trả, đối tượng phải trả, loại nguyên 

tệ phải trả và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Công ty. Phải trả người bán bao gồm các 

khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ các giao dịch mua - bán và các khoản 

phải trả khi nhập khẩu thông qua người nhận ủy thác (trong giao dịch nhập khẩu ủy thác). Phải 

trả khác gồm các khoản phải trả không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch mua 

- bán. Các khoản phải trả được phân loại ngắn hạn, dài hạn trên báo cáo tài chính hợp nhất dựa 

theo kỳ hạn còn lại của các khoản phải trả tại ngày báo cáo. 
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IV. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo) 

Chi phí phải trả 

Các khoản chi phí phải trả được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng 
hóa và dịch vụ đã nhận được không phụ thuộc vào việc Công ty đã nhận được hóa đơn của nhà 
cung cấp hay chưa hoặc chưa đủ hồ sơ, tài liệu kế toán, được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh 
doanh của năm báo cáo. 

Các khoản dự phòng phải trả 

Các khoản dự phòng phải trả được ghi nhận khi Công ty có nghĩa vụ nợ hiện tại do kết quả từ 
một sự kiện đã xảy ra, và Công ty có khả năng phải thanh toán nghĩa vụ này. Các khoản dự 
phòng được xác định trên cơ sở ước tính của Ban Tổng Giám đốc về các khoản chi phí cần thiết 
để thanh toán nghĩa vụ nợ này tại ngày kết thúc năm tài chính. 

Ghi nhận vốn chủ sở hữu 

Vốn chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của các cổ đông. 

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn/hoặc nhỏ hơn giữa giá thực tế 
phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát 
hành cổ phiếu quỹ. 

Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do Công ty phát hành và sau đó mua lại. Cổ phiếu quỹ được ghi nhận 
theo giá trị thực tế và trình bày trên bảng cân đối kế toán hợp nhất là một khoản ghi giảm vốn 
chủ sở hữu. Công ty không ghi nhận các khoản lãi hoặc (lỗ) khi mua, bán, phát hành hoặc hủy 
các công cụ vốn chủ sở hữu của mình. 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận theo số lợi nhuận (hoặc lỗ) từ kết quả hoạt 
động kinh doanh hợp nhất của Công ty trừ (-) chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của năm hiện 
hành và các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố 
sai sót trọng yếu của các năm trước. 

Cổ tức được công bố và chi trả trong niên độ kế tiếp từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối căn cứ 
vào sự phê duyệt của Đại Hội đồng cổ đông tại Đại hội thường niên của Công ty. 

Các khoản dự trữ, các quỹ từ lợi nhuận sau thuế được trích lập căn cứ vào điều lệ của Công ty 
và sự phê duyệt của Đại Hội đồng cổ đông. 

Ghi nhận doanh thu 

Doanh thu bán bất động sản 

Doanh thu bán nhà phố và căn hộ được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện 
sau: 

(a) Bất động sản đã hoàn thành toàn bộ và bàn giao cho người mua, doanh nghiệp đã chuyển giao 
rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu bất động sản cho người mua; 

(b) Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý bất động sản như người sở hữu bất động sản 
hoặc quyền kiểm soát bất động sản; 

(c) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 

(d) Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán bất động sản; 

(e) Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán bất động sản. 

Đối với bất động sản phân lô bán nền, nếu đã chuyển giao nền đất cho khách hàng (không phụ thuộc 
đã làm xong thủ tục pháp lý về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay chưa) và hợp đồng không 
hủy ngang, chủ đầu tư được ghi nhận doanh thu đối với nền đất đã bán khi thỏa mãn đồng thời các 
điều kiện sau: 

(a) Đã chuyển giao rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sử dụng đất cho người mua; 

(b) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 

(c) Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán nền đất; 

(d) Doanh nghiệp đã thu được hoặc chắc chắn sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán nền đất. 
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IV. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo) 

 

Ghi nhận doanh thu (tiếp theo) 

 

Doanh thu bán hàng 

 

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau: 

 

(a) Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc 

hàng hóa cho người mua; 

(b) Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc 

quyền kiểm soát hàng hóa; 

(c) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 

(d) Công ty sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; và 

(e)     Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

 

Doanh thu cung cấp dịch vụ 

 

Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được 

xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều 

năm thì doanh thu được ghi nhận trong năm theo kết quả phần công việc đã hoàn thành tại ngày 

của bảng cân đối kế toán hợp nhất của năm đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác 

định khi thỏa mãn tất cả bốn (4) điều kiện sau: 

 

(a) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 

(b) Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó; 

(c) Xác định được phần công việc đã hoàn thành tại ngày của bảng cân đối kế toán hợp nhất; 

và 

(d) Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp 

dịch vụ đó. 

 

Tiền lãi 

 

Lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tài 

khoản tiền gửi, tiền cho vay và lãi suất áp dụng. Lãi từ các khoản đầu tư được ghi nhận khi Công 

ty có quyền nhận khoản lãi. 

 

Ghi nhận giá vốn 

 

Bất động sản đã bán 

 

Giá vốn của hàng hóa bất động sản đã bán được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh hợp nhất dựa trên các chi phí trực tiếp tạo thành bất động sản đó và chi phí chung được 

phân bổ trên cơ sở diện tích tương ứng của bất động sản đó. 

 

Hàng hóa và dịch vụ khác 

 

Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ được ghi nhận theo giá trị thực tế phát sinh và tập hợp 

theo giá trị và số lượng thành phẩm, hàng hóa, vật tư xuất bán và dịch vụ cung cấp cho khách 

hàng, đảm bảo nguyên tắc phù hợp với doanh thu và nguyên tắc thận trọng. Các chi phí vượt 

trên mức bình thường của hàng tồn kho và dịch vụ cung cấp được ghi nhận ngay vào kết quả 

hoạt động kinh doanh hợp nhất trong năm. 
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IV. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo) 

Chi phí đi vay 

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong năm khi phát sinh, trừ khi 
được vốn hoá theo quy định của Chuẩn mực kế toán “Chi phí đi vay”. Theo đó, chi phí đi vay 
liên quan trực tiếp đến việc mua, đầu tư xây dựng hoặc sản xuất những tài sản cần một thời gian 
tương đối dài để hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh được cộng vào nguyên giá tài sản 
cho đến khi tài sản đó được đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh. Các khoản thu nhập phát sinh từ 
việc đầu tư tạm thời các khoản vay được ghi giảm nguyên giá tài sản có liên quan. Đối với khoản 
vay riêng phục vụ việc xây dựng tài sản cố định, bất động sản đầu tư, lãi vay được vốn hóa kể 
cả khi thời gian xây dựng dưới 12 tháng. 

Thuế 

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn 
lại. 

Số thuế phải trả hiện tại được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế 
khác với lợi nhuận thuần được trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất vì 
thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ 
trong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chỉ tiêu 
không chịu thuế hoặc không được khấu trừ. 

Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế 
thu nhập của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên báo cáo tài chính hợp nhất. Thuế thu nhập 
hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời còn tài sản thuế 
thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để 
khấu trừ các khoản chênh lệch tạm thời.  

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được 
thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào báo cáo kết 
quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và chỉ ghi vào vốn chủ sở hữu khi khoản thuế đó có liên 
quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu. 

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi Công ty có 
quyền hợp pháp để bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải 
nộp và khi các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới 
thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế và Công ty có dự định 
thanh toán thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần. 

Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, 
những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh 
nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền. 

Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam. 

Các bên liên quan 

Được coi là các bên liên quan là các doanh nghiệp - kể cả công ty mẹ, công ty con, công ty liên 
kết - các cá nhân, trực tiếp hay gián tiếp qua một hoặc nhiều trung gian, có quyền kiểm soát 
Công ty hoặc chịu sự kiểm soát của Công ty, hoặc cùng chung kiểm soát với Công ty. Các bên 
liên kết, các cá nhân nào trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền biểu quyết của Công ty mà có ảnh 
hưởng đáng kể đối với Công ty, những chức trách quản lý chủ chốt như Tổng Giám đốc, viên 
chức của Công ty, những thành viên thân cận trong gia đình của các cá nhân hoặc các bên liên 
kết này hoặc những công ty liên kết với các cá nhân này cũng được coi là bên liên quan. 

Trong việc xem xét mối quan hệ của từng bên liên quan, bản chất của mối quan hệ được chú ý 
chứ không phải là hình thức pháp lý. 
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IV. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo) 

 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 

 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng cách chia lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế phân bổ cho cổ 

đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty (sau khi đã điều chỉnh cho việc trích lập quỹ khen 

thưởng, phúc lợi) cho số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong 

năm. 

 

Báo cáo bộ phận 

 

Bộ phận là thành phần có thể phân biệt được của Công ty tham gia vào việc cung cấp sản phẩm 

hoặc dịch vụ có liên quan (bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh), hoặc vào việc cung cấp sản phẩm 

hoặc dịch vụ trong phạm vi một môi trường kinh tế cụ thể (bộ phận theo khu vực địa lý) mà bộ 

phận này có rủi ro và lợi ích kinh tế khác với các bộ phận kinh doanh khác. Ban Tổng Giám đốc 

cho rằng Công ty hoạt động trong các bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh bao gồm: hoạt động 

kinh doanh bất động sản; hoạt động khác và chỉ hoạt động trong một khu vực địa lý duy nhất là 

Việt Nam. Do đó, báo cáo bộ phận sẽ được lập theo lĩnh vực kinh doanh và không trình bày báo 

cáo bộ phận theo khu vực địa lý. 

 

 

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN 

ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT  

 

1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 

 31/12/2020  01/01/2020 

  VND    VND  

    

Tiền mặt       1,056,527,489         2,218,308,654  

Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn      66,444,376,904      107,708,388,154  

Các khoản tương đương tiền                           -        29,550,292,227  

Cộng      67,500,904,393      139,476,989,035  

 

2. PHẢI THU NGẮN HẠN CỦA KHÁCH HÀNG  
31/12/2020 

 
01/01/2020 

Trình bày lại 

  VND    VND  

Phải thu về chuyển nhượng bất động sản 471,920,412,265     338,055,422,915  

Dự án Khu căn hộ Cao tầng Diamond Riverside    272,156,004,577                             -  

Dự án Khu căn hộ cao tầng City Gate Towers      90,980,567,064        98,354,789,544  

Dự án Khu biệt thự Đồi Thuỷ Sản - Quảng Ninh      76,539,589,474        10,482,906,371  

Dự án Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi       29,714,405,150         7,600,000,000  

Dự án Khu phức hợp Tân Kiên - Bình Chánh       2,529,846,000      221,617,727,000  

Phải thu về chuyển nhượng các khoản 
đầu tư vốn vào đơn vị khác      49,793,851,642        49,793,851,642  

Công ty Cổ phần Dịch vụ Nhịp cầu Địa Ốc      38,188,351,642        38,188,351,642  

Các đối tượng khác      11,605,500,000        11,605,500,000  

Các khoản phải thu khách hàng khác       9,770,399,235        6,170,067,218  

Cộng    531,484,663,142      394,019,341,775  
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V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN 

ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo) 

 

3. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN 

 31/12/2020  01/01/2020 

  VND    VND  

    
Công ty Cổ phần Dịch vụ Nhịp cầu Địa Ốc  192,841,775,900      196,497,045,050  

Công ty Cổ phần Xây Dựng Dân Dụng E&C    31,134,864,794        73,495,636,815  

Các đối tượng khác  102,355,445,136      132,063,303,317  

Cộng  326,332,085,830      402,055,985,182  
  

 
 

Trong đó, số dư trả trước cho người bán là bên liên quan:  
 

Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII      19,775,961,199         4,600,588,025  

Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi      2,123,290,904            655,668,131  

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hạ tầng CII         129,271,906                             -  

Cộng    22,028,524,009         5,256,256,156  

 

4. PHẢI THU VỀ CHO VAY NGẮN HẠN  
31/12/2020  01/01/2020 

  VND    VND  

    
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và 
Thương mại 592       9,500,000,000         9,500,000,000  

 

Đây là khoản cho vay tín chấp với lãi suất 10.5%/năm. Tiền gốc và lãi phát sinh sẽ được thanh 

toán khi đáo hạn vào ngày 20 tháng 12 năm 2021. 

 

 

5. PHẢI THU KHÁC 

    
31/12/2020 

 
01/01/2020 

Trình bày lại 

  VND    VND  

a. Ngắn hạn    
Tạm ứng bồi thường do cháy chung cư Carina 
(xem thêm Thuyết minh VIII.3)    104,438,750,348      103,933,950,348  

Tạm ứng đền bù      70,527,033,677        49,165,230,692  

Tiền sử dụng đất nộp thừa chờ quyết toán      20,547,700,682                             -  

Công ty Cổ phần Hifill (i)      15,648,060,434        15,648,060,434  

Công ty TNHH Sài Gòn Riverfront      12,991,822,400        12,991,822,400  

Các khoản phải thu khác 20,518,236,824       34,726,514,593  

Cộng    244,671,604,365      216,465,578,467  

    
b. Dài hạn    
Ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án      42,108,620,000        48,557,620,000  

Công ty Cổ phần Hifill (i)      15,000,000,000        15,000,000,000  

Các khoản phải thu khác          291,145,003            303,124,954  

Cộng      57,399,765,003        63,860,744,954  
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V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo) 

 

6. NỢ XẤU 
  31/12/2020   01/01/2020 

  Giá gốc   Giá trị 
có thể thu hồi 

  Dự phòng   Giá gốc   Giá trị 
có thể thu hồi 

  Dự phòng 

  VND   VND   VND   VND   VND   VND 

                        

Phải thu ngắn hạn của khách hàng  
       

709,811,486  
                        -      

      
(709,811,486) 

         709,811,486                          -      
      

(709,811,486) 
Phải thu ngắn hạn khác    1,304,101,300                          -       (1,304,101,300)                         -                            -                            -    

Cộng 
    

2,013,912,786  
  

                        
-  

  (2,013,912,786)          709,811,486                            -    (709,811,486) 

 

7. HÀNG TỒN KHO 

 

  31/12/2020   01/01/2020 

  Giá gốc   Dự phòng   Giá gốc   Dự phòng 

  VND   VND   VND   VND 

                

Bất động sản dở dang (*)    2,416,099,820,831    
                         

-       4,038,053,904,763    
                         

-  

Thành phẩm bất động sản        37,449,907,635                          -                                -                       -     

Hàng hóa bất động sản        19,953,257,315                                 -                       -     

Cộng 2,473,502,985,781                          -       4,038,053,904,763    
                      

-     
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V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo) 

 

7. HÀNG TỒN KHO (tiếp theo) 

  31/12/2020   01/01/2020 

  Giá gốc   Dự phòng   Giá gốc   Dự phòng 

  VND   VND   VND   VND 

 
(*) Bất động sản dở dang thể hiện chi phí đầu tư và phát triển của 
các dự án như sau:               
Dự án Khu căn hộ Cao tầng NBB Garden III      809,180,484,515                            -         702,047,363,267                        -  
Dự án Khu căn hộ Cao tầng NBB Garden II      733,886,052,911                            -         710,634,295,947                        -  
Dự án Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi (i)      535,721,144,515                           -         581,370,213,723                        -  
Dự án Khu du lịch De - Lagi       181,710,251,529                           -         161,472,278,641                        -  
Dự án xây dựng khối căn hộ và văn phòng City Gate Towers 98,499,905,088                          -           51,094,617,148                        -  
Dự án Khu đô thị Sinh thái Đồn điền Hạ Long         27,996,328,839                            -           27,996,328,839                        -  
Dự án Khu căn hộ Cao tầng Diamond Riverside        22,817,075,551                           -       1,506,317,201,563                        -  
Dự án Khu dân cư Phường 2, Thành phố Bạc Liêu          6,288,577,883    -                                      5,142,984,159                        -  
Dự án Khu biệt thự Đồi Thuỷ Sản - Quảng Ninh                              -                            -         290,774,076,020                        -  
Dự án Đảo Hồng Ngọc - Quảng Ngãi                             -                            -             1,204,545,456                        -  

Cộng 2,416,099,820,831                          -       4,038,053,904,763                        -     

 

Thông tin bổ sung cho khoản mục hàng tồn kho 

 

(i) Dự án này công ty đã ký hợp đồng Hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (chi tiết xem thêm thuyết 

minh số V.19) và Công ty Cổ phần Đầu tư Pearl City. Trong đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Pearl City được hưởng 30% lợi nhuận trước thuế của dự án từ 

việc đóng góp, phát triển và kinh doanh dự án theo hợp đồng 02/2019/HĐ-PC ký ngày 28 tháng 6 năm 2019 cùng các phụ lục kèm theo. 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY   
Mẫu số B 09 – DN/HN 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 
 

  62 

 

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN 

ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo) 

 

8. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC 

 31/12/2020  01/01/2020 

  VND    VND  

a. Ngắn hạn    
Công cụ, dụng cụ xuất dùng            85,757,465            651,476,488  

Các khoản chi phí khác          164,271,081                             -  

CỘNG          250,028,546            651,476,488  

b. Dài hạn    
Chi phí hợp tác đầu tư dự án Sơn Tịnh (i)      54,184,198,305                             -  

Chi phí nhà mẫu       3,415,258,900         3,423,540,627  

Công cụ, dụng cụ xuất dùng       1,540,588,333            260,842,111  

Chi phí hoa hồng môi giới bất động sản (ii)                           -      102,906,953,207  

Các khoản chi phí khác            33,084,946            838,000,000  

CỘNG      59,173,130,484      107,429,335,945  
  

 
 

Tổng cộng chi phí trả trước      59,423,159,030      108,080,812,433  

 

 (i) Đây là khoản lợi nhuận trả trước cho Công ty Cổ phần Đầu tư Pearl City liên quan đến việc 

hợp tác đầu tư dự án Sơn Tịnh như đã trình bày tại thuyết minh số V.7. 

 

(ii) Đây là chi phí hoa hồng môi giới bất động sản liên quan đến Dự án Khu căn hộ Cao tầng 

Diamond Riverside. Sau khi dự án bàn giao cho khách hàng, toàn bộ chi phí môi giới đã được 

kết chuyển vào chi phí hoạt động kinh doanh trong năm theo chính sách kế toán của Công ty 

(xem thêm thuyết minh số VI.5).  
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V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo) 

 

9. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH 

 

                      
  Nhà cửa, 

vật kiến trúc 
  Máy móc 

thiết bị 
  Phương tiện 

vận tải 
  Thiết bị, 

dụng cụ quản lý 
  Tài sản khác   Cộng 

  VND   VND   VND   VND   VND   VND 

Nguyên giá                       
Tại ngày 01/01/2020   174,959,227,215         7,088,923,234       18,991,622,618      1,983,661,728      2,471,552,561    205,494,987,356  
Mua trong năm                        -              127,272,727         1,443,271,270         188,000,818                           -          1,758,544,815  
Xây dựng cơ bản hoàn thành     43,545,556,189                           -                             -                             -                             -        43,545,556,189  
Thanh lý, nhượng bán                        -        (5,877,072,519)     (3,055,722,857)                          -      (2,471,552,561)   (11,404,347,937) 
Giảm khác    (13,145,020,899)          (56,370,000)                          -                             -                             -      (13,201,390,899) 

Tại ngày 31/12/2020   205,359,762,505         1,339,123,442       17,379,171,031      2,171,662,546                           -      226,193,349,524  

                        
Giá trị hao mòn lũy kế                       
Tại ngày 01/01/2020     13,409,689,634         3,640,027,653         9,327,325,856         874,901,029      1,366,613,201      28,618,557,373  
Khấu hao trong năm      3,321,849,336            338,889,230         2,270,253,016         134,611,471           48,167,745       6,113,770,798  
Thanh lý, nhượng bán                        -        (2,761,937,209)     (3,055,722,857)                          -      (1,414,780,946)     (7,232,441,012) 
Giảm khác                        -           (18,789,996)                          -                             -                             -             (18,789,996) 

Tại ngày 31/12/2020     16,731,538,970         1,198,189,678         8,541,856,015      1,009,512,500                           -        27,481,097,163  

                        
Giá trị còn lại                       
Tại ngày 01/01/2020   161,549,537,581         3,448,895,581         9,664,296,762      1,108,760,699      1,104,939,360    176,876,429,983  
                      
Tại ngày 31/12/2020   188,628,223,535            140,933,764         8,837,315,016      1,162,150,046                           -      198,712,252,361  

 

Nguyên giá của tài sản cố định hữu hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 là 1,323,694,676 đồng (tại ngày 31 tháng 

12 năm 2019 là 4,559,869,452 đồng). 
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V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN 

ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo) 

  

10. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH 

  
Quyền 

sử dụng đất   
Chương trình 

phần mềm   

Cộng 

  VND   VND   VND 

Nguyên giá           
Tại ngày 01/01/2020 4,016,104,746                             -           4,016,104,746  
Xây dựng cơ bản hoàn 
thành 17,606,821,837                             -         17,606,821,837  
Phân loại lại 13,145,020,899                             -         13,145,020,899  

Mua trong năm                        -                269,100,000             269,100,000  

Tại ngày 31/12/2020      34,767,947,482             269,100,000         35,037,047,482  

            

Giá trị hao mòn lũy kế           
Tại ngày 01/01/2020                        -                                 -                              -  

Khấu hao trong năm                        -                  68,721,775               68,721,775  

Tại ngày 31/12/2020                           -               68,721,775               68,721,775  

            

Giá trị còn lại           
Tại ngày 01/01/2020     4,016,104,746                              -           4,016,104,746     

            

Tại ngày 31/12/2020      34,767,947,482             200,378,225         34,968,325,707  

 

11. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 

  
Hồ bơi và 

sân quần vợt   
Trung tâm 

thương mại Carina   

Cộng 

  VND   VND   VND 

Nguyên giá           

Tại ngày 01/01/2020 11,334,257,682        56,451,773,319         67,786,031,001  

            

Tại ngày 31/12/2020      11,334,257,682         56,451,773,319         67,786,031,001  

            

Giá trị hao mòn lũy kế           

Tại ngày 01/01/2020     2,858,035,584              7,642,873,286         10,500,908,870  

Khấu hao trong năm       104,942,376              2,349,551,220           2,454,493,596  

Tại ngày 31/12/2020        2,962,977,960           9,992,424,506         12,955,402,466  

            

Giá trị còn lại           

Tại ngày 01/01/2020     8,476,222,098         48,808,900,033       57,285,122,131  

            

Tại ngày 31/12/2020        8,371,279,722         46,459,348,813         54,830,628,535  

 

Trung tâm thương mại Carina đã được Công ty thế chấp cho khoản vay ngân hàng TMCP Á 

Châu (xem thêm tại thuyết minh V.20). 

 

Giá trị hợp lý của bất động sản đầu tư chưa được đánh giá và trình bày trên thuyết minh báo cáo 

tài chính hợp nhất. Tuy nhiên, căn cứ vào giá trị thị trường của những tài sản tương đương, Ban 

Tổng Giám đốc Công ty tin tưởng rằng giá trị hợp lý lớn hơn giá trị ghi sổ của tài sản vào ngày 

kết thúc năm tài chính. 
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V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN 

ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo) 

 

12. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG 

 31/12/2020  01/01/2020 

  VND    VND  

    

Dự án đầu tư mỏ nước khoáng Trà Bồng, 
tỉnh Quảng Ngãi       3,875,266,717         3,875,266,717  
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V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo) 

13. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 

a. Đầu tư vào công ty liên kết 
  31/12/2020   01/01/2020 

  Tỷ lệ 
sở hữu 

  Giá gốc   Phần lợi nhuận 
sau ngày đầu tư 

  Giá trị 
hợp lý 

  Tỷ lệ 
sở hữu 

  Giá gốc   Phần lợi nhuận 
sau ngày đầu tư 

  Giá trị 
hợp lý 

  %   VND   VND   VND   %   VND   VND   VND 

                                
Công ty TNHH Đầu tư và 
Xây dựng Tam Phú 49.00%   4,579,636,245    (4,579,636,245)    (i)    49.00%   4,579,636,245    (4,657,937)    (i)  
Công ty Cổ phần Đầu tư 
Khoáng sản Quảng Ngãi       -                         -                          -       

             
-       49.00%   26,027,166,667    (18,663,009,785)    (i)  

Cộng     4,579,636,245    (4,579,636,245)    (i)        30,606,802,912    (18,667,667,722)    (i)  

                                

Giá trị thuần của các khoản đầu tư vào công ty liên kết                     -                   11,939,135,190      

Khoản lỗ từ Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Tam Phú đã được bù đắp bởi Quỹ đầu tư và phát triển (Xem thêm thuyết minh V.22). 

 

b. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 

  31/12/2020   01/01/2020 

  Tỷ lệ sở 
hữu 

  Giá gốc   Dự phòng   Giá trị 
hợp lý 

  Tỷ lệ sở 
hữu 

  Giá gốc   Dự phòng   Giá trị 
hợp lý 

  %   VND   VND   VND   %   VND   VND   VND 

Công ty Cổ phần Cấp nước 
Sài Gòn - Đankia 9.50%   16,150,000,000                       -        (i)          -                         -                          -                    -     

Công ty Cổ phần Hifill 5.00%   2,000,000,000    (2,000,000,000)    (i)    5.00%   2,000,000,000    (2,000,000,000)    (i)  

                                

Giá trị thuần của các khoản đầu tư góp vốn 
vào đơn vị khác 

                        

  16,150,000,000                                   -         

 

 (i) Giá trị hợp lý của các khoản đầu tư nêu trên chưa được xác định tại ngày kết thúc năm tài chính do đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có hướng dẫn cụ 

thể và thống nhất về phương pháp xác định giá trị hợp lý trong kế toán của các khoản đầu tư này. 
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V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo) 

 

14. TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOÃN LẠI 

  

Các khoản lãi/(lỗ) 
chưa thực hiện bị 

loại trừ khi hợp nhất 

  VND 

    

Tại ngày 01/01/2019                     802,560,000  

Ghi nhận vào kết quả kinh doanh hợp nhất trong năm                     300,960,000  

Tại ngày 01/01/2020                  1,103,520,000  

Ghi nhận vào kết quả kinh doanh hợp nhất trong năm                    (594,147,000) 

Tại ngày 31/12/2020                     509,373,000  

    

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp sử dụng để tính thuế hoãn lại 20% 

 

15. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN 

 31/12/2020  01/01/2020 

 

 Giá trị  
 

 Số có khả năng 
thanh toán  

 
 Giá trị  

 
 Số có khả năng 

thanh toán  

  VND    VND    VND    VND  
        

Công ty Cổ phần Sài Gòn Xây Dựng        46,262,765,576          46,262,765,576          80,011,767,766          80,011,767,766  
Công ty TNHH Tân Hưng Thịnh          8,895,644,166            8,895,644,166          19,126,793,915          19,126,793,915  
Công ty TNHH Kone Việt Nam          5,011,829,025            5,011,829,025          19,820,583,900          19,820,583,900  
Các đối tượng khác        62,277,071,829          62,277,071,829          58,569,423,431          58,569,423,431  

Cộng 122,447,310,596   122,447,310,596   177,528,569,012   177,528,569,012  

        
Trong đó, số dư phải trả bên liên quan:        
Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII              66,354,960                66,354,960                               -                               -  
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V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN 

ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo) 

 

16. NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGẮN HẠN 

 31/12/2020  01/01/2020 

  VND    VND  

    
Nhận trước tiền của khách hàng mua căn hộ 

 và đất nền (*) 
28,292,155,700   1,360,800,528,643  

Các khoản nhận trước của khách hàng khác         63,674,000                             -     

Cộng 28,355,829,700   1,360,800,528,643  
    

(*) Chi tiết tiền nhận trước tiền của khách hàng mua căn hộ và đất nền: 

Dự án Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi 24,669,524,469   33,018,929,168  
Dự án Khu dân cư Phường 2, Thành phố 

  Bạc Liêu 
3,022,631,231   3,022,631,231  

Dự án Khu căn hộ cao tầng City Gate Towers 600,000,000   600,000,000  

Dự án Khu căn hộ Cao tầng Diamond Riverside                        -      1,324,158,968,244  

Cộng 28,292,155,700   1,360,800,528,643  

 

17. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC 

 
01/01/2020 

Trình bày lại 

 
 Số phải nộp 

trong năm  

 
 Số đã nộp 
trong năm  

 
31/12/2020 

  VND    VND    VND    VND  

a. Phải thu        
Thuế thu nhập cá nhân                        -                          -   10,688,200   10,688,200  

Các khoản khác 512,330,598   400,314,339   614,441   112,630,700  

Cộng 512,330,598   400,314,339   11,302,641   123,318,900  

        
b. Phải nộp        
Thuế giá trị gia tăng 19,397,995,837   89,393,709,848   41,287,938,151   67,503,767,534  

Thuế thu nhập 
doanh nghiệp 

78,395,838,708   129,721,080,763   66,984,709,538   141,132,209,933  

Thuế thu nhập cá nhân 783,057,800   7,502,878,535   4,339,901,277   3,946,035,058  

Các khoản khác 36,983,718,649   6,329,104,530   1,447,047,626   41,865,775,553  

Cộng 135,560,610,994   232,946,773,676   114,059,596,592   254,447,788,078  

 

18. CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN 

 31/12/2020  01/01/2020 

  VND    VND  

    
Tiền sử dụng đất của các dự án (*) 321,000,000,000   120,000,000,000  

Chi phí xây dựng   97,529,968,735         3,593,389,211     

Chi phí lãi vay    5,188,013,914         1,517,031,675     

Chi phí phải trả khác    1,053,249,323                             -     

Cộng    424,771,231,972      125,110,420,886  
    

(*) Chi tiết tiền sử dụng đất của các dự án phải nộp:   

Dự án Khu căn hộ Cao tầng Diamond Riverside    201,000,000,000                             -  

Dự án Khu căn hộ cao tầng City Gate Towers    120,000,000,000      120,000,000,000  

Cộng 321,000,000,000   120,000,000,000  
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V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN 

ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo) 

 

19. PHẢI TRẢ KHÁC  
31/12/2020 

 
01/01/2020 

Trình bày lại 

  VND    VND  

a. Ngắn hạn    
Tiền nhận giữ chỗ, đặt cọc từ khách hàng 690,145,015,860    1,192,559,485,029  

Phải trả vốn góp hợp tác đầu tư (*) 184,650,000,000                           -     

Quỹ bảo trì phải trả 42,670,405,681                           -     

Lợi nhuận hợp tác đầu tư phải trả 23,717,180,821      

Các khoản phải trả về hợp tác đầu tư                        -      45,169,016,641  

Phạt hợp đồng phải trả                         -      40,000,000,000  

Các khoản phải trả khác    7,546,365,314        25,939,109,732     

Cộng 948,728,967,676   1,303,667,611,402  

    
b. Dài hạn    
Nhận ký quỹ, ký cược        7,078,031,000         7,638,931,000  

Quỹ bảo trì phải trả          947,085,036        30,853,673,341  

Phải trả vốn góp hợp tác đầu tư (*)                        -           70,967,260,000  

Lợi nhuận hợp tác đầu tư phải trả                        -           41,310,077,014  

Tiền nhận đặt cọc từ khách hàng                           -        30,234,917,935  

Các khoản phải trả khác          543,529,106            445,822,439  

Cộng       8,568,645,142      181,450,681,729  

    
Trong đó, số dư phải trả bên liên quan:    
Phải trả Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Quảng 
Ngãi về tiền nhận hỗ trợ vốn kinh doanh                           -         3,110,405,635  

Phải trả Công ty CII    
Vốn góp hợp tác đầu tư (i)   184,650,000,000       36,000,000,000  

Lợi nhuận hợp tác đầu tư phải trả                          -       41,310,077,014  

Cộng    184,650,000,000        80,420,482,649  
    

(*) Chi tiết các khoản vốn góp hợp tác đầu tư như sau:   

 31/12/2020  01/01/2020 
  VND    VND  
 
   

Hợp tác đầu tư dự án Khu Dân cư Sơn Tịnh  
- Quảng Ngãi với Công ty CII (i)    184,650,000,000        36,000,000,000  

Hợp tác đầu tư dự án Khu Dân cư Sơn Tịnh 
- Quảng Ngãi với Công ty Cổ phần Pearl City                        -        26,500,000,000     

Hợp tác đầu tư dự án Khu căn hộ cao tầng 
Diamond Riverside với Ông Lê Văn Hóa                        -         8,467,260,000     

Cộng 184,650,000,000   70,967,260,000  

 

 (i) Đây là khoản nhận vốn góp từ Công ty CII theo hợp đồng hợp tác đầu tư số 37/2020 ký ngày 

16 tháng 10 năm 2020 để hợp tác đầu tư xây dựng Dự án Khu Dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi. 

Công ty CII được phân chia lợi nhuận khoán gọn với tỷ lệ 13%/năm tính trên số tiền thực tế góp 

vào dự án. 
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V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo) 

 

20. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH 

  31/12/2020   Phát sinh trong năm   01/01/2020 

   Giá trị     Số có khả năng 
thanh toán  

   Tăng     Giảm     Giá trị     Số có khả năng 
thanh toán  

   VND     VND     VND     VND     VND     VND  

a. Vay ngắn hạn                       

Các khoản vay cá nhân 277,973,075,000    277,973,075,000    282,123,075,000       4,150,000,000                        -                           -     

Ngân hàng TMCP Tiên Phong                      -                           -                            -        75,000,000,000    75,000,000,000    75,000,000,000  

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh 
Vượng 

                    -                           -       160,000,000,000    160,000,000,000                         -                           -    

Cộng: Vay ngân hàng dài hạn đến 
hạn trả 

23,871,753,384    23,871,753,384            39,943,911,978    39,943,911,978  

Cộng 301,844,828,384    301,844,828,384            114,943,911,978    114,943,911,978  

                        

b. Vay dài hạn                       

Ngân hàng TMCP Tiên Phong  198,711,445,114    198,711,445,114    220,977,454,646    182,041,657,443    159,775,647,911    159,775,647,911  

Ngân hàng TMCP Á Châu 42,000,000,000    42,000,000,000                         -                           -      42,000,000,000    42,000,000,000  
Trừ: Số phải trả trong vòng 12 tháng 
tới 

(23,871,753,384)   (23,871,753,384)           (39,943,911,978)   (39,943,911,978) 

Cộng 216,839,691,730    216,839,691,730            161,831,735,933    161,831,735,933  

                        

Tổng cộng khoản vay 518,684,520,114    518,684,520,114    380,977,454,646    417,041,657,443    553,551,295,822    553,551,295,822  
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V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo) 

 

20. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH (tiếp theo) 

 

Thông tin bổ sung cho các khoản vay 

 

Bên cho vay Số dư   Thời hạn vay     
Lãi 

suất 
  Mục đích vay   Tài sản đảm bảo và các thông tin khác 

                      

Ngắn hạn                     

Nhiều cá nhân 277,973,075,000  

  

Đến ngày 
31/12/2022 

hoặc một thời hạn 
thỏa thuận khác 

    

9.00% 

  

Bổ sung vốn lưu động và 
phục vụ cho hoạt động 
kinh doanh   

Không có tài sản đảm bảo 

                      

Dài hạn                     
Ngân hàng TMCP Á Châu 
- Chi nhánh 
Phạm Ngọc Thạch 

42,000,000,000    60 tháng     10.50%   Ký quỹ đảm bảo thực hiện 
dự án Diamond Riverside. 

  3 tầng thương mại dịch vụ ở Block B, tòa nhà 
Carina Plaza, chủ sở hữu là Công ty TNHH Xây 
dựng - Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Hùng 
Thanh. 

Ngân hàng TMCP 
Tiên Phong 
- Chi nhánh Bến Thành 

53,711,445,114    48 tháng     10.00% 
- 

12.20% 

  Thanh toán các chi phí 
liên quan đến dự án 
Diamond Riverside. 

   
Quyền tài sản và toàn bộ nguồn thu phát sinh từ 
dự án Diamond Riverside. 
 
Quyền sử dụng đất thuộc dự án Khu chung cư 
cao tầng, thương mại dịch vụ và giáo dục tại xã 
Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Ngân hàng TMCP 
Tiên Phong 
- Chi nhánh Bến Thành 

145,000,000,000  

  

24 tháng 

    

10.00%   Bù đắp và hoàn vốn 
phục vụ hoạt động đầu tư 
các dự án bất động sản. 
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V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN 

ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo) 

 

20. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH (tiếp theo) 

 

Khoản vay dài hạn được hoàn trả theo lịch biểu 

  31/12/2020   01/01/2020 

   VND     VND  

        

Trong vòng một năm   23,871,753,384         39,943,911,978     

Trong năm thứ hai 210,871,753,384      53,258,549,304     

Từ năm thứ ba đến năm thứ năm     5,967,938,346       108,573,186,629  

     240,711,445,114       201,775,647,911  

Trừ: số phải trả trong vòng 12 tháng tới (23,871,753,384)   (39,943,911,978) 

Số phải trả sau 12 tháng    216,839,691,730       161,831,735,933  

 

21. QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI 

 
  2020   2019 

   VND     VND  

        

Số dư đầu năm      15,014,160,526         17,779,263,112  

Trích lập trong năm      18,851,903,656          8,531,151,665  

Điều chỉnh khác trong năm         (506,580,651)                             -  

Sử dụng quỹ trong năm     (22,701,073,892)       (11,296,254,251) 

Số dư cuối năm      10,658,409,639         15,014,160,526  
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V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo) 

 

22. VỐN CHỦ SỞ HỮU 

 

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu 

  
 Vốn cổ phần  

 
 Thặng dư 

vốn cổ phần  

 
 Cổ phiếu quỹ  

 
 Quỹ đầu tư 

phát triển  

 
 Lợi nhuận sau 

thuế 
 chưa phân phối 

 
Lợi ích cổ đông 

không kiểm soát 

 
 Tổng cộng  

         
 (Trình bày lại) 

    

  VND    VND    VND    VND    VND    VND    VND  

              
Tại ngày 
01/01/2019 975,715,740,000   459,600,399,732   (6,891,019,437)  131,477,728,497   318,596,553,292   155,332,146,373   2,033,831,548,457  
Tăng vốn trong năm 29,040,820,000   23,459,180,000                           -                          -                              -                           -   52,500,000,000  
Mua cổ phiếu quỹ                          -                          -   (132,272,546,777)                         -                           -                           -   (132,272,546,777) 
Lợi nhuận trong năm                          -                          -                           -                          -   302,878,087,200   (257,372,633)  302,620,714,567  
Trích quỹ khen 
thưởng, phúc lợi 

                         -                          -                           -                          -   (8,531,151,665)  (44,292,588)  (8,575,444,253) 

Thù lao Hội đồng 
Quản trị, Ban Kiểm 
soát 

                         -                          -                           -                          -   (1,500,000,000)                          -   (1,500,000,000) 

Điều chỉnh khác                          -   (3,500,000,000)                          -                          -   (14,902,309,653)                          -   (18,402,309,653) 
Thanh lý công ty 
con trong năm 

                         -                          -                           -                          -                              -   (147,015,109,612)  (147,015,109,612) 

Tại ngày 
31/12/2019 

1,004,756,560,000  
 

479,559,579,732  
 

(139,163,566,214) 
 

131,477,728,497  
 

596,541,179,174  
 

8,015,371,540  
 

2,081,186,852,729  
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VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo) 

 

22. VỐN CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo) 

 

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (tiếp theo)  
 Vốn cổ phần  

 
 Thặng dư 

vốn cổ phần  

 
 Cổ phiếu quỹ  

 
 Quỹ đầu tư 

phát triển  

 
 Lợi nhuận sau 

thuế 
 chưa phân phối 

 
 Lợi ích cổ đông 
không kiểm soát  

 
 Tổng cộng  

         
 Trình bày lại  

    

  VND    VND    VND    VND    VND    VND    VND  

              
Tại ngày 01/01/2020 1,004,756,560,000   479,559,579,732   (139,163,566,214)  131,477,728,497   596,541,179,174   8,015,371,540   2,081,186,852,729  
Mua cổ phiếu quỹ                          -                          -   (359,522,715,837)                         -                              -                        -   (359,522,715,837) 
Lợi nhuận trong năm                          -                          -                           -                          -   327,341,399,480   (50,224,917)  327,291,174,563  
Chia cổ tức                          -                          -                           -                          -   (233,303,140,000)                       -   (233,303,140,000) 
Trích quỹ khen 
thưởng, phúc lợi 

                         -                          -                           -                          -   (18,851,903,656)  (79,282,757)  (18,931,186,413) 

Thù lao Hội đồng 
Quản trị, Ban Kiểm 
soát 

                         -                          -                           -                          -   (3,000,000,000)                       -   (3,000,000,000) 

Sử dụng quỹ đầu 
tư phát triển (i) 

                         -                          -                           -   (27,873,459,148)                             -                           
-  

 (27,873,459,148) 

Tăng do hợp nhất 
Công ty con trong 
năm 

                         -                          -                           -                          -                              -   298,830,167   298,830,167  

Điều chỉnh khác                          -                          -                           -                          -   506,580,651                        -   506,580,651  

Tại ngày 
31/12/2020 

1,004,756,560,000  
 

479,559,579,732  
 

(498,686,282,051) 
 

103,604,269,349  
 

669,234,115,649  
 

8,184,694,033  
 

1,766,652,936,712  

 

 

(i) Quỹ đầu tư phát triển đã được dùng để bù đắp cho các tổn thất tài chính do rủi ro về pháp lý và sự cố trong hoạt động của Công ty theo Nghị quyết số 21/NQ-

ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 12 tháng 5 năm 2020. 
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V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN 

ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo) 

 

22. VỐN CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo) 

 

b. Cổ phiếu 

 31/12/2020  01/01/2020 

  Cổ phiếu    Cổ phiếu  

    
Số lượng cổ phiếu được phép phát hành   100,475,656    100,475,656  
Số lượng cổ phiếu đã phát hành ra công chúng 100,475,656   100,475,656  
+ Cổ phiếu phổ thông         100,475,656   100,475,656  
Số lượng cổ phiếu đã mua lại         (22,225,740)   (7,154,400) 
+ Cổ phiếu phổ thông        (22,225,740)   (7,154,400) 
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành           78,249,916   93,321,256  
+ Cổ phiếu phổ thông           78,249,916    93,321,256  
Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VND/cổ phiếu    

 

c. Cổ tức 

 

Theo Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 12 

tháng 5 năm 2020, cổ tức năm 2019 đã được phê duyệt với tỷ lệ là 25%, tương ứng 2,500 đồng/ 

cổ phiếu đang lưu hành. 

 

Cổ tức năm 2020 theo kế hoạch sẽ được chi trả với tỷ lệ là 15%, tương ứng 1,500 đồng/cổ phiếu 

đang lưu hành. Mức chi trả cổ tức cuối cùng sẽ được phê duyệt tại Đại Hội đồng cổ đông thường 

niên của năm tiếp theo.  

 

 

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT 

QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT  

 

1. DOANH THU  

 2020  2019 

  VND    VND  

    
Doanh thu từ kinh doanh bất động sản 3,482,401,626,524     294,628,322,187  
Doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ 18,268,293,047      35,956,614,500  

Cộng 3,500,669,919,571     330,584,936,687  

 

2. GIÁ VỐN 

 

 2020  2019 

  VND    VND  

    
Giá vốn bất động sản 2,695,478,838,302    215,775,502,136  

Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ 24,231,625,638      35,195,712,540  

Cộng 2,719,710,463,940    250,971,214,676  
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VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT 

QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT (tiếp theo) 

 

3. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 

 2020  2019 

  VND    VND  

    
Lãi chậm thanh toán     16,877,041,096                            -  
Lãi tiền gửi, tiền cho vay       3,388,559,700           417,056,586  
Lãi từ thanh lý công ty con                          -    122,878,070,000  

Cộng     20,265,600,796    123,295,126,586  

    
Trong đó, doanh thu hoạt động tài chính phát sinh từ giao dịch với các bên liên quan: 

Công ty CII       4,327,041,096                             -  
Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII          144,842,466           194,684,932  

Cộng       4,471,883,562           194,684,932  

 

4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH 

 2020  2019 

  VND    VND  

    
Chi phí hợp tác đầu tư dự án (*)   194,012,329,133                            -  

Chi phí lãi vay       3,650,533,698             81,155,694  

Chi phí tài chính khác          755,753,424                            -  

Cộng   198,418,616,255             81,155,694  

    
(*) Chi tiết chi phí hợp tác đầu tư dự án:    
Dự án Khu dân cư Sơn Tịnh (i)   114,115,801,695                            -  

Dự án Diamond Riverside (ii)     79,896,527,438                            -  

Cộng   194,012,329,133                            -  

 

(i) Đây là khoản lợi nhuận dự án Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi phân chia cho Công ty Cổ 

phần Đầu tư Pearl City liên quan đến việc hợp tác đầu tư dự án Sơn Tịnh như đã trình bày tại 

thuyết minh số V.7. 

 

(ii) Đây là khoản lợi nhuận mà Công ty phân chia cho Ông Lê Văn Hóa theo hợp đồng hợp tác 

đầu tư dự án Diamond Riverside, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.  

 

 

5. CHI PHÍ BÁN HÀNG 

 2020  2019 

  VND    VND  

    
Chi phí môi giới   120,222,815,412    3,536,124,415  

Chi phí nhà mẫu       5,383,547,146                           -  

Chi phí dịch vụ mua ngoài           16,636,364                          -  

Chi phí bằng tiền khác       1,290,422,207                           -  

Cộng   126,913,421,129        3,536,124,415  
 

   
Trong đó, chi phí bán hàng phát sinh từ giao dịch với bên liên quan: 

Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII          169,253,652                            -  
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VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT 

QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT (tiếp theo) 

 

6. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

 2020  2019 

  VND    VND  

    
Chi phí nhân viên quản lý     27,443,741,593      18,115,625,236  
Chi phí đồ dùng văn phòng          379,797,231                            -  
Chi phí khấu hao tài sản cố định       2,349,574,319        3,745,232,911  
Chi phí dự phòng       1,300,000,000                            -  
Thuế, phí và lệ phí          283,521,928                            -  
Chi phí dịch vụ mua ngoài       2,897,572,976        7,649,844,708  
Chi phí bằng tiền khác       6,732,965,799        3,127,158,765  

Cộng     41,387,173,846      32,637,861,620  

    
Trong đó, chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh từ giao dịch với bên liên quan: 
Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi           18,430,909                            -  

 

7. THU NHẬP KHÁC 

 2020  2019 

  VND    VND  

    

Thu nhập từ chuyển nhượng quyền khai thác 
khoáng sản (i) 

    14,000,000,000  
 

                         -  

Thu nhập từ thanh lý và phạt hợp đồng     12,223,371,415      18,930,584,565  

Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản          373,547,620           272,727,272  

Thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia 
dự án đầu tư  

                         -  
 

  255,000,000,000  

Các khoản thu nhập khác       2,816,041,167           667,216,408  

Cộng     29,412,960,202     274,870,528,245  

 

(i) Đây là khoản thu nhập phát sinh từ việc chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Mỏ đá 

Bắc núi Tà Zôn ở tỉnh Bình Thuận cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải. 

 

8. CHI PHÍ KHÁC  
2020 

 
2019 

Trình bày lại 

  VND    VND  

    
Các khoản phạt vi phạm thuế, chậm nộp       5,299,370,414      11,882,459,162  

Các khoản phạt vi phạt hợp đồng          380,000,000      40,000,000,000  

Các khoản chi phí khác          633,032,659        1,327,676,703  

Cộng       6,312,403,073      53,210,135,865  
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VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT 

QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT (tiếp theo) 

9. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH 

 2020  2019 

  VND    VND  

    
Lợi nhuận kế toán trước thuế   457,606,402,326     388,314,099,248  

Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế    
Điều chỉnh tăng lợi nhuận khác   184,748,988,459                            -  

Chi phí không được trừ       7,989,570,907      52,715,094,486  

Các khoản lỗ tính thuế bị bù trừ khi hợp nhất       1,010,278,313        5,429,249,675  

Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện từ giao dịch 
nội bộ bị loại trừ khi hợp nhất 

     (2,973,944,737) 
 

    (5,905,286,895) 

Thu nhập chịu thuế   648,381,295,268     440,553,156,514  

Chuyển lỗ                          -     (10,359,970,165) 

Thu nhập tính thuế   648,381,295,268     430,193,186,349  

Thuế suất thông thường 20%  20% 

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp   129,676,259,054      86,038,637,270  

Thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung năm trước        44,821,709                            -     

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành   129,721,080,763      86,038,637,270  

 

10. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU  
  2020   2019 

Trình bày lại 

   VND     VND  

        

Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ  327,341,399,480    302,878,087,200  
Trừ: Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi 
và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát 

  (36,007,553,943) 
  

  (21,851,903,656) 

Lợi nhuận thuần sau thuế phân bổ cho 
cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông sau khi 
đã điều chỉnh cho các yếu tố suy giảm 291,333,845,537    281,026,183,544  

Số cổ phiếu bình quân lưu hành trong kỳ để tính 
lãi cơ bản trên cổ phiếu 

91,167,913 
  

95,412,517 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu                3,196                      2,945     

Lợi nhuận dùng để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu của năm so sánh đã được điều chỉnh lại so với 
số liệu đã trình bày trên Báo cáo tài chính hợp nhất của năm so sánh để phản ánh ảnh hưởng của 
các bút toán điều chỉnh hồi tố và quyết định phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2019 theo 
Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019. 

Lợi nhuận dùng để tính lãi trên cổ phiếu năm nay cũng đã được điều chỉnh giảm để phản ánh 
khoản tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát từ 
lợi nhuận năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019 ngày 12 
tháng 5 năm 2020. 

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO LƯU 

CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT 

Trong năm, dự án Chung cư cao tầng Diamond Riverside đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử 

dụng. Giá trị tầng hầm thuộc sở hữu của Công ty đã được kết chuyển từ chi phí sản xuất kinh 

doanh dở dang sang Tài sản cố định với giá trị là 54,734,987,305 đồng. Giao dịch này đã làm 

tăng khoản mục Tài sản cố định đồng thời làm giảm khoản mục Hàng tồn kho trên bảng cân đối 

kế toán hợp nhất mà không ảnh hưởng đến các dòng tiền trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong 

năm. 
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VIII. THÔNG TIN KHÁC 

 

1. DANH SÁCH VÀ NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN 

Danh sách các bên liên quan      Mối quan hệ  

        
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí 
Minh   

 Công ty mẹ  

Công ty TNHH Hương Trà      Công ty con  

Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Quảng Ngãi     Công ty liên kết  

Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi      Công ty trong cùng tập đoàn  

Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII      Công ty trong cùng tập đoàn  

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hạ tầng CII      Công ty trong cùng tập đoàn  

Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn - Đankia      Công ty trong cùng tập đoàn  

Ngoài các số dư và giao dịch đã được trình bày tại các thuyết minh khác trong bản thuyết minh 

báo cáo tài chính hợp nhất này, trong năm Công ty còn phát sinh các giao dịch trọng yếu với các 

bên liên quan như sau: 
  2020   2019 

   VND     VND  

        

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh 

Nhận vốn góp hợp tác đầu tư dự án Sơn Tịnh 1,050,150,000,000       86,000,000,000  

Hoàn trả vốn góp hợp tác đầu tư dự án Sơn Tịnh 901,500,000,000       50,000,000,000  

Chi phí phát sinh từ hợp đồng hợp tác đầu tư dự án 
Sơn Tịnh 

    26,400,667,122  
  

                         -  

        

Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi       

Chi phí thi công dự án Sơn Tịnh       9,310,486,999       10,460,839,251  

        

Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII       

Chuyển tiền cho vay       9,500,000,000         9,500,000,000  

Thu hồi lại tiền cho vay       9,500,000,000         9,500,000,000  

Chi phí thi công dự án Sơn Tịnh     25,641,532,191         3,365,775,504  

Mua thiết bị nhà mẫu          169,253,652                             -  

Thu nhập và thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám 

đốc được hưởng trong năm như sau: 
  2020   2019 

   VND     VND  

        

Ông Lưu Hải Ca       2,454,054,285         1,496,154,000  

Ông Đoàn Tường Triệu       1,095,072,000         1,483,032,148  

Ông Mai Thanh Trúc       2,312,415,954         1,495,000,000  

Ông Trương Hải Đăng Khoa       2,006,653,846            987,170,632  

Ông Nguyễn Quý Bình          871,503,966                             -  

Bà Nguyễn Quỳnh Hương          616,153,846            160,000,000  

Ông Hoàng Thanh Tùng          350,000,000            160,000,000  

Ông Nguyễn Phi Thường          350,000,000            160,000,000  

Ông Hoàng Hữu Tương          250,000,000            160,000,000  

Ông Võ Hoàng Chương          250,000,000            120,000,000  

Ông Nguyễn Văn Tùng          200,000,000              60,000,000  

Cộng       8,301,799,612         4,785,202,780  

 



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY   
Mẫu số B 09 – DN/HN 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 
 

80 

 

VIII. THÔNG TIN KHÁC (tiếp theo) 

 

2. BÁO CÁO BỘ PHẬN 

 

Để phục vụ cho mục đích quản lý, cơ cấu tổ chức của Công ty được chia thành các bộ phận khác 

nhau. Theo đó, báo cáo bộ phận chính yếu dựa trên loại hình hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 

Kết quả báo cáo bộ phận bao gồm: các khoản mục phân bổ trực tiếp cho một bộ phận cũng như 

cho các bộ phận được phân chia theo một cơ sở hợp lý. Các khoản mục không được phân bổ bao 

gồm: tài sản, nợ phải trả, doanh thu hoạt động tài chính, chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi 

phí quản lý doanh nghiệp, lãi hoặc lỗ khác và thuế thu nhập doanh nghiệp. 

 

Các bộ phận hoạt động kinh doanh của Công ty bao gồm hai (02) bộ phận, cụ thể như sau: 

 

• Kinh doanh bất động sản: Bán căn hộ, đất nền và cơ sở hạ tầng trên đất. 

• Các hoạt động khác: Bán đá khoáng sản, cho thuê mặt bằng và cung cấp dịch vụ tiện ích. 

 

Công ty lập báo cáo bộ phận theo 2 bộ phận kinh doanh này. Các thông tin bộ phận về hoạt động 

kinh doanh của Công ty như sau: 
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2. BÁO CÁO BỘ PHẬN (tiếp theo) 

 

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020             

                
   Kinh doanh 

bất động sản  
   Hoạt động khác     Loại trừ 

giao dịch nội bộ  
   Tổng cộng  

   VND     VND     VND     VND  

                

Doanh thu thực hiện ra bên ngoài                                 3,482,401,626,524                 18,268,293,047                                       -            3,500,669,919,571  

Doanh thu thực hiện giữa các bộ phận                                    -                   3,532,832,136                 (3,532,832,136)                                      -  

Doanh thu thuần theo bộ phận          3,482,401,626,524                 21,801,125,183                 (3,532,832,136)           3,500,669,919,571  

              
Giá vốn theo bộ phận          2,695,478,838,302                 24,231,625,638                                       -            2,719,710,463,940  

                

Lợi nhuận gộp theo bộ phận             786,922,788,222                 (2,430,500,455)                (3,532,832,136)              780,959,455,631  

                

Doanh thu hoạt động tài chính                          20,265,600,796  

Chi phí tài chính                        198,418,616,255  

Chi phí bán hàng                        126,913,421,129  

Chi phí quản lý doanh nghiệp                          41,387,173,846  

Thu nhập khác                          29,412,960,202  

Chi phí khác                            6,312,403,073  

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành                      129,721,080,763  

Chi phí/(thu nhập) thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại                             594,147,000  

Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành                      327,291,174,563  
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2. BÁO CÁO BỘ PHẬN (tiếp theo) 

 

 

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019             

(Trình bày lại)               
   Kinh doanh 

bất động sản  
   Hoạt động khác     Loại trừ 

giao dịch nội bộ  
   Tổng cộng  

   VND     VND     VND     VND  

                

Doanh thu thực hiện ra bên ngoài                                    294,628,322,187                 35,956,614,500                                       -             330,584,936,687  

Doanh thu thực hiện giữa các bộ phận                                    -                   3,947,420,116                  (3,947,420,116)                                      -  

Doanh thu thuần theo bộ phận             294,628,322,187                 39,904,034,616                  (3,947,420,116)            330,584,936,687  

                

Giá vốn theo bộ phận             215,775,502,136                 42,605,799,436                  (7,410,086,896)            250,971,214,676  

                

Lợi nhuận gộp theo bộ phận              78,852,820,051                  (2,701,764,820)                  3,462,666,780               79,613,722,011  

                

Doanh thu hoạt động tài chính                      123,295,126,586  

Chi phí tài chính                               81,155,694  

Chi phí bán hàng                          3,536,124,415  

Chi phí quản lý doanh nghiệp                        32,637,861,620  

Thu nhập khác                      274,870,528,245  

Chi phí khác                         53,210,135,865  

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành                      86,038,637,269  

Chi phí/(thu nhập) thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại                         (300,960,000) 

Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành                    302,576,421,979  
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3. NỢ TIỀM TÀNG 

 

Từ năm 2018 đến năm 2020, Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy đã hỗ trợ để xử lý sự cố 

cháy chung cư Carina do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hùng Thanh 

(“Công ty Hùng Thanh”) là một công ty con do Công ty sở hữu 95% vốn điều lệ - là chủ đầu tư 

và được quản lý vận hành bởi một bên thứ ba. Nguyên nhân xảy ra vụ cháy là do khách quan vì 

chạm chập điện của xe máy theo Thư thông báo kết luận giám định số 1732/TB-PC44-Đ3 ngày 

9 tháng 7 năm 2018 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Các nghĩa 

vụ pháp lý và trách nhiệm đền bù thiệt hại liên quan đến vụ việc này đang được các cơ quan có 

thẩm quyền tiến hành điều tra và làm rõ. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2020, Công ty Hùng Thanh 

với sự hỗ trợ tài chính từ Công ty, đã chi tạm ứng tiền đền bù thiệt hại và khắc phục hậu quả cho 

vụ việc nêu trên với tổng số tiền là 104.438.750.348 đồng (trình bày tại thuyết minh V.5a). Vào 

ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất này, Công ty chưa ghi nhận chi phí và dự phòng nghĩa vụ 

phải trả liên quan đến vụ việc này do kết quả sau cùng hiện chưa xác định được vì còn chờ kết 

luận chính thức từ các cơ quan điều tra có thẩm quyền.  

 

Như đã thuyết minh ở V.18, Công ty đã ước tính một cách hợp lý nhất chi phí tiền sử dụng đất 

của Dự án Diamond Riverside và Dự án City Gate Towers với giá trị lần lượt là 201 tỷ đồng 120 

tỷ đồng. Đến ngày lập Báo cáo tài chính hợp nhất này, Công ty vẫn chưa quyết toán được tiền 

sử dụng đất để nộp Ngân sách Nhà Nước. Do đó, tiền sử dụng đất của các dự án này có thể chênh 

lệch với giá trị mà Công ty đã ước tính và ghi nhận vào báo cáo tài chính hợp nhất. 

 

 

4. SỐ LIỆU SO SÁNH 

 

Số liệu so sánh là số liệu của báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 

tháng 12 năm 2019 đã được kiểm toán. 

 

Một số số liệu của kỳ so sánh được phân loại lại để phù hợp với việc so sánh với số liệu của năm 

nay. Chi tiết các khoản mục phân loại lại trên bảng cân đối kế toán hợp nhất như sau: 

 

    31/12/2019   Phân loại 
số dư 

  01/01/2020 

  Mã 
số 

Số đã báo cáo     Số phân loại lại 

CHỈ TIÊU VND   VND   VND 

              

Phải thu ngắn hạn của 
khách hàng  

131  344,225,490,133    49,793,851,642    394,019,341,775  

Phải thu ngắn hạn khác 136  266,259,430,109    (49,793,851,642)   216,465,578,467  
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4. SỐ LIỆU SO SÁNH (tiếp theo) 

 

Ngoài ra, Công ty đã điều chỉnh hồi tố một số sai sót có ảnh hưởng trọng yếu của năm trước, cụ 

thể như sau: 

 

• Điều chỉnh khoản tiền phạt chậm nộp thuế phát sinh từ trước năm 2015 chưa được ghi 

nhận vào báo cáo với giá trị là 36,813,904,249 đồng.  

• Điều chỉnh khoản tiền thuế không được khấu trừ của kỳ trước theo quyết định của Tổng 

cục thuế vào chi phí của năm tài chính 2019 với giá trị 4,334,203,481 đồng. 

• Điều chỉnh khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng với giá trị 40 tỷ đồng liên quan đến việc 

thanh lý hợp đồng chuyển nhượng dự án NBB2 diễn ra vào năm tài chính 2019. 

 

Ảnh hưởng của việc điều chỉnh hồi tố đến số liệu báo cáo đầu năm của bảng cân đối kế toán hợp 

nhất như sau: 

    31/12/2019   Điều chỉnh 
hối tố sai sót 

  01/01/2020 

  Mã 
số 

Số đã báo cáo     Số trình bày lại 

CHỈ TIÊU VND   VND   VND 

              

NỢ PHẢI TRẢ 300 3,507,841,743,923    81,148,107,730    3,588,989,851,653  

Nợ ngắn hạn 310 3,154,559,326,261    81,148,107,730    3,235,707,433,991  

Thuế và các khoản 
phải nộp Nhà nước 

313 94,412,503,264    41,148,107,730    135,560,610,994  

Phải trả ngắn hạn khác 319 1,263,667,611,402    40,000,000,000    1,303,667,611,402  

              

VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 2,162,334,960,459    (81,148,107,730)   2,081,186,852,729  

Vốn chủ sở hữu 410 2,162,334,960,459    (81,148,107,730)   2,081,186,852,729  

Lợi nhuận sau thuế 
chưa phân phối 

421 677,689,286,904    (81,148,107,730)   596,541,179,174  

 - Lợi nhuận sau thuế 
chưa phân phối lũy kế 
đến cuối năm trước  

421a 330,476,996,223    (36,813,904,249)   293,663,091,974  

 - Lợi nhuận sau thuế 
chưa phân phối năm 
nay  

421b 347,212,290,681    (44,334,203,481)   302,878,087,200  

 

Ảnh hưởng của việc điều chỉnh hồi tố đến số liệu của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp 

nhất năm 2019 như sau : 
    2019   Điều chỉnh 

hối tố sai sót 

  2019 

  Mã 
số 

Số đã báo cáo     Số trình bày lại 

CHỈ TIÊU VND   VND   VND 

              

Chi phí khác 32 8,875,932,384   44,334,203,481    53,210,135,865  

Lợi nhuận kế toán 
trước thuế 

50 432,648,302,729   (44,334,203,481)   388,314,099,248  

Lợi nhuận sau thuế 
thu nhập doanh nghiệp 

60 346,910,625,460   (44,334,203,481)   302,576,421,979  

Lợi nhuận sau thuế 
của công ty mẹ 

61 347,212,290,681   (44,334,203,481)   302,878,087,200  
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4. SỐ LIỆU SO SÁNH (tiếp theo) 

 

Ảnh hưởng của việc điều chỉnh hồi tố đến số liệu của báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất năm 

2019 như sau: 
    2019   Điều chỉnh 

hối tố sai sót 

  2019 

  Mã 
số 

Số đã báo cáo     Số trình bày lại 

CHỈ TIÊU VND   VND   VND 

              

Lợi nhuận kế toán 
trước thuế 

01 432,648,302,729   (44,334,203,481)   388,314,099,248 

Lợi nhuận từ hoạt động 
kinh doanh trước thay 
đổi vốn lưu động 

08 316,460,466,715   (44,334,203,481)   272,126,263,234 

Tăng các khoản phải trả 11 843,945,935,403   44,334,203,481    888,280,138,884 

 

5. SỰ KIỆN SAU NGÀY KẾT THÚC NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN 
 

Không có sự kiện quan trọng nào xảy ra sau ngày kết thúc năm tài chính cần được điều chỉnh 

hoặc công bố trên báo cáo tài chính riêng. 

 
 

 

Nguyễn Trần Phương Uyên 

Người lập biểu 

 

 Nguyễn Văn Minh 

Kế toán trưởng 

 Lưu Hải Ca 

Tổng Giám đốc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2021 

 

Trên đây là nội dung Báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy 

Bảy.  

 

Nơi nhận: 

- SGCCK TP.HCM; 

- UBCKNN 

- Lưu: VT 

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

CÔNG TY CPĐT NĂM BẢY BẢY 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

LƯU HẢI CA 

 


