I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tổng quan
Tên Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tƣ - Kinh doanh Nhà
Tên tiếng Anh: Investment and trading of Real estate joint stock Company
Tên viết tắt

: Intresco

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302199864
Vốn điều lệ : 876.544.270.000 VNĐ (tám trăm bảy mươi sáu tỉ năm trăm bốn mươi
bốn triệu hai trăm bảy mươi nghìn đồng)
Tổng số lƣợng cổ phần: 87.654.427 cổ phần
Trụ sở chính : 18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phƣờng Đakao, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại

: (028) 3823 0256 – 3822 5985 – 3910 5960 – 3910 5961

Fax

: (028) 3829 3764

Website

: www.intresco.com.vn

Email

: intresco@intresco.com.vn

Mã cổ phiếu : ITC
1.1 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

-

Công ty Cổ phần Đầu tƣ - Kinh doanh nhà tiền thân là Doanh nghiệp Nhà nƣớc thuộc
Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV đƣợc cổ phần hóa theo Quyết định số
23/2000/QĐ-TTg ngày 18/02/2000 của Thủ tƣớng Chính phủ;

-

Ngày 29/11/2000 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập
Công ty và chính thức đi vào hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần vào tháng
01/2001;

-

Ngày 19/10/2009: niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí
Minh.

-

Tháng 11/2020: tăng vốn điều lệ công ty lên 797.262.940.000 VNĐ

-

Tháng 12/2021: tăng vốn điều lệ công ty lên 876.544.270.000 VNĐ
1.2 Các thành tựu Công ty đạt được trong những năm qua

-

Huân chƣơng lao động hạng I về thành tích công tác sản xuất kinh doanh trong giai
đoạn 2003-2007 theo Quyết định số 1139/QĐ-CTN ngày 27/08/2008.

-

Huân chƣơng lao động hạng II về thành tích công tác sản xuất kinh doanh trong giai
đoạn 1998-2002 theo Quyết định số 568/2003/QĐ/CTN ký ngày 28/08/2003;
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-

Huân chƣơng lao động hạng III về thành tích công tác sản xuất kinh doanh trong giai
đoạn 1990-1995 theo Quyết định số 625 KT/CT ký ngày 12/10/1995.

2. Ngành nghề kinh doanh
-

Kinh doanh bất động sản: đầu tƣ kinh doanh địa ốc; các hoạt động liên quan đến
thuê và cho thuê các công trình xây dựng; ...

-

Thiết kế và xây dựng: Thi công và giám sát thi công các công trình dân dụng, công
nghiệp. Thi công các công trình công cộng, khu du lịch, vui chơi giải trí: sân golf, khu
công nghiệp.

-

Dịch vụ bất động sản: Thực hiện các dịch vụ tƣ vấn về Nhà đất; dịch vụ môi giới,
định giá và quản lý bất động sản.

-

Thương mại, dịch vụ, nhà hàng khách sạn.

-

Địa bàn kinh doanh : Công ty đầu tƣ các dự án chủ yếu ở Tp.HCM và các địa
phƣơng lân cận nhƣ Bình Dƣơng, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu,…

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và 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.
Công ty con:
Stt

Vốn điều lệ
(VNĐ)

Tên Công ty

1

Cty CP xây dựng Intresco

2
3

Tỷ lệ sở hữu

40.000.000.000

80%

Cty CP Dịch vụ du lịch nhà hàng khách sạn
Tera Royal

200.000.000.000

75%

Cty CP Đầu tƣ Sài Gòn – Bình Dƣơng

300.000.000.000

64,32%

Công ty liên kết:
Stt
1

Vốn điều lệ
(VNĐ)
55.000.000.000

Tên Công ty
Cty CP SX-TM-XD Long Bình

Tỷ lệ sở hữu
36,36%

Công ty đầu tư tài chính khác:
Stt

Vốn điều lệ
(VNĐ)

Tên Công ty

1

Cty CP Phát triển nhà Bắc Trung Nam

2

Cty CP Đầu tƣ Phát triển Gia Định (GDI)

2

Tỷ lệ góp vốn

50.000.000.000

10,93%

400.000.000.000

5,31%

4. Chiến lƣợc phát triển
Mục tiêu

-

Trở thành một trong những thƣơng hiệu có uy tín, chất lƣợng & chuyên nghiệp trong
lĩnh vực đầu tƣ, kinh doanh bất động sản.

-

Bảo tồn vốn và gia tăng giá trị doanh nghiệp, đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và
khách hàng.

Chiến lược

-

Đầu tƣ phát triển các dự án bất động sản theo hƣớng đa dạng hóa có chọn lọc các sản
phẩm phù hợp với từng thời kỳ phát triển của thị trƣờng, cùng với phƣơng thức kinh
doanh đa dạng và dịch vụ chuyên nghiệp.

-

Tăng cƣờng hợp tác đầu tƣ với các đối tác trong và ngoài nƣớc để đảm bảo nguồn lực
tài chính, đồng thời nâng cao hiệu quả đầu tƣ và chất lƣợng quản trị doanh nghiệp.

-

Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân sự trung và cao cấp, củng cố
công tác quản trị công ty theo hƣớng chuyên nghiệp để đáp ứng mục tiêu phát triển và
nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

Các rủi ro

-

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, tiến độ tìm kiếm dự án, đền
bù giải tỏa và thi công có thể bị ảnh hƣởng bởi sự phát triển của nền kinh tế, chính
sách pháp luật,… Các thủ tục pháp lý ngày càng phức tạp do đó các dự án có thể
không thực hiện theo đúng tiến độ làm ảnh hƣởng đến kế hoạch tài chính của công ty.

5. Tổ chức và Nhân sự
Danh sách HĐQT – Ban Điều hành – Ban kiểm soát
Ông Nguyễn Mãnh

Chủ tịch HĐQT

Năm sinh: 1975
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Ông Mãnh đang là Tổng giám đốc - Công ty CP Thiết kế Kiến trúc Tƣơng lai. Ông
tham gia vào HĐQT công ty nhiệm kỳ từ tháng 8/2015. Ông là thành viên HĐQT Công
ty nhiệm kỳ 2016-2021 và đƣợc bầu làm Chủ tịch HĐQT từ tháng 05/2020. Ông đắc cử
thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
Ông Trƣơng Minh Thuận

Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc

Năm sinh: 1957
Trình độ chuyên môn: Kỹ sƣ xây dựng
Ông Thuận có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản và đã
đảm nhiệm các vai trò chủ chốt tại công ty. Năm 2006, ông đƣợc bầu vào HĐQT công
ty. Nhiệm kỳ 2016-2021, ông đƣợc bầu vào vị trí Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám
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đốc Công ty, (Từ 03/2017 – 05/2020, ông giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty). Ông đắc cử
thành viên HĐQT công ty kiêm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2021-2026.
Cổ phiếu nắm giữ:

815.849 cổ phiếu (0,93% vốn điều lệ)

Ông Trần Hữu Khánh

Uỷ viên HĐQT

Năm sinh: 1976
Trình độ chuyên môn: Kỹ sƣ xây dựng
Ông Khánh hiện đang là Giám đốc kỹ thuật - Công ty CP Xây dựng Khang Phát. Ông
đắc cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021. Ông đắc cử thành viên HĐQT
công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
Ông Võ Hữu Hải

Ủy viên HĐQT

Năm sinh: 1975
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân luật.
Ông Hải hiện công tác tại Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV với vị trí
UV.BTV Đảng Ủy – Trƣởng ban tổ chức, thành viên Hội Đồng Thành Viên. Ông đƣợc
đƣợc bầu vào vị trí thành viên HĐQT Công ty từ tháng 04/2017. Ông đắc cử thành viên
HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
Bà Nguyễn Kim Hậu

Uỷ viên HĐQT

Năm sinh: 1982
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán.
Bà Hậu đƣợc bầu vào HĐQT công ty từ tháng 06/2020. Bà Hậu đắc cử thành viên
HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
Ông Đoàn Hữu Chí:

Phó Tổng giám đốc - Kế Toán Trƣởng

Năm sinh: 1973
Trình độ chuyên môn: Đại Học Tài Chính – Kế Toán
Năm 2009 ông giữ chức vụ Kế toán trƣởng Công ty cho đến nay. Đến tháng 5/2013,
đƣợc bổ nhiệm vào vị trí Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trƣởng công ty và đƣợc tái bổ
nhiệm vào tháng 5/2019 là ngƣời phụ trách công bố thông tin từ tháng 11/2015 đến nay.
Cổ phiếu nắm giữ: 24.794 cổ phiếu (0,03% vốn điều lệ).
Bà Phan Thị Hồng Liên

Trƣởng Ban kiểm soát

Năm sinh: 1960
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Bà Liên giữ vị trí thành viên Ban kiểm soát công ty từ năm 2001 và là Trƣởng Ban
kiểm soát công ty từ năm 2011 đến nay. Bà tái đắc cử vị trí Trƣởng ban kiểm soát công
ty nhiệm kỳ 2021-2026.
Cổ phiếu nắm giữ: 39.718 cổ phiếu (0,05% vốn điều lệ).
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Ông Lê Quang Sơn

Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh: 1958
Trình độ chuyên môn: Kế toán
Ông Sơn trúng cử thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2016 từ tháng 4/2012 và
đắc cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
Cổ phiếu nắm giữ: 31.126 cổ phiếu (0,04% vốn điều lệ).
Bà Hồ Thị Lƣu

Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh: 1962
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Bà Lƣu hiện là Kế toán viên Công ty cổ phần Xây dựng Intresco, đƣợc bầu vào Ban
kiểm soát công ty từ tháng 4/2013 và đắc cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 20212026.
Cơ cấu ngƣời lao động
Chỉ tiêu

Stt

Số CBCNV

Tỷ trọng

Tổng số lao động

96

100%

1

Thạc sĩ

02

2,08%

2

Đại học

38

39,58%

3

Cao đẳng

05

5,21%

4

Trung cấp

03

3,12%

5

Trình độ khác

48

50,00%

Chính sách đối với ngƣời lao động: Thực hiện đầy đủ theo Thoả ƣớc LĐTT,
HĐLĐ:
- Tất cả CBCNV đƣợc đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ chính sách cho ngƣời lao động khi nghỉ việc,
hƣu trí, nghỉ ốm đau, hộ sản v.v…
- Thực hiện chế độ phúc lợi theo thỏa ƣớc lao động tập thể.
- Tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi, tết trung thu, xét tặng học bổng Nguyễn Đức Cảnh
cho con CBCNV.
- Tổ chức các khoá đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
6. Tình hình đầu tƣ các dự án
 Dự án KDC Tương Bình Hiệp (Thủ Dầu Một – Bình Dương) (công ty sở hữu
65% tổng dự án)
-

Tổng diện tích dự án: 19,3ha
5

-

Quy mô:
o Đất nhà ở: 72.149 m2 (746 căn)
o Đất nhà ở chung cƣ: 2.892 m2
o Đất nhà ở xã hội: 19.426,2 m2
o Đất giáo dục: 10.695,3 m2
o Diện tích khu thƣơng mại – dịch vụ: 4.449,3 m2.

-

Tiến độ:
o Đã hoàn tất công tác đền bù giai đoạn 1.
o Đã có quyết định giao đất và đóng tiền sử dụng đất giai doạn 1.
o Đang thực hiện các pháp lý liên quan để triển xây dựng hạ tầng dự án.

 Dự án Khu cao ốc liên hiệp Trung tâm Thành phố Nhơn Trạch – Đồng Nai
(công ty sở hữu 85% tổng dự án)
-

Vị trí: Ngay góc ngã tƣ đƣờng Tôn Đức Thắng và Nguyễn Hữu Cảnh –
Trung tâm Nhơn Trạch

-

Quy mô:
o 4 block chung cƣ.
o 2 cao ốc văn phòng.
o 1 khu thƣơng mại, khách sạn

-

Tổng mức đầu tƣ dự kiến: 1.000 tỷ đồng.

-

Tiến độ:
o Đã hoàn thành xây dựng và đang kinh doanh block D1.
o Đã hoàn thiện phần thô block chung cƣ D2.
o Đang xây dựng 1 block văn phòng.

 Cao ốc căn hộ - khách sạn – thương mại – dịch vụ Terra Royal
-

Diện tích dự án: 6.581m2

-

Quy mô:
o Diện tích căn hộ: 29.799,8 m2 (366 căn)
o Diện tích khu khách sạn: 27.926 m2 (305 phòng)
o Diện tích khu thƣơng mại – dịch vụ: 7.711,7 m2.

-

Tiến độ:
o Đã hoàn thành việc xây dựng, kinh doanh và bàn giao phần căn hộ cho
khách hàng.
o Đã đƣa vào khai thác kinh doanh phần khách sạn, thƣơng mại và dịch vụ
của cao ốc này.

6

 Dự án Khu dân cư Village Star (Long Thới – Nhơn Đức, Nhà Bè, Tp.HCM)
-

Tổng diện tích: 55,4 ha

-

Quy mô:
o Nhà phố liên kế: 701 căn
o Biệt thự: 264 căn
o Căn hộ chung cƣ: 2.108 căn

-

Tiến độ:
o Đã đầu tƣ và kinh doanh xong giai đọan 1: 44,9 ha, đã bàn giao đất cho
khách hàng xây nhà
o Đã có Giấy CNQSDĐ cho các căn trong dự án.
o Tiếp tục triển khai đầu tƣ giai đoạn 2 của dự án

 Dự án KDC Intresco 6A (Bình Chánh – Tp.HCM): tiếp tục đền bù phần còn lại
của dự án và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan theo yêu cầu của các cơ quan
chức năng.
7. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tƣ của chủ sở hữu
Cổ phần và thay đổi vốn trong năm
Trong năm 2021, công ty đã phát hành cổ phiếu trả cổ tức tăng vốn điều lệ:
ĐVT: đồng
Thời điểm
Vốn điều lệ
phát hành trƣớc phát hành
11/2020

725.188.030.000

12/2021

797.262.940.000

Cổ tức năm
2019 (10%)

Cổ tức năm
2020 (10%)

72.074.910.000

Vốn điều lệ sau
phát hành
797.262.940.000

79.281.330 876.544.270.000

Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 30/03/2022
Cơ cấu

Số lƣợng CP

Vốn nhà nƣớc

Tỷ lệ

14.176.991

16,17%

440.360

0,50%

+ Trong nƣớc

30.867.240

35,22%

+ Nƣớc ngoài

81.058

0,09%

- Trong nƣớc

41.854.968

47,75%

- Nƣớc ngoài

233.810

0,27%

87.654.427

100%

Tổ chức

+ Cổ phiếu quỹ

Cá Nhân:

TỔNG
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Cổ đông Nhà nước và cổ đông lớn
STT

TÊN ĐƠN VỊ

CỔ ĐÔNG LỚN/ CỔ
ĐÔNG NHÀ NƢỚC

SỐ CP SỞ
HỮU (cp)

% SỞ
HỮU

1

Tổng Cty Địa ốc Sài 41 Sƣơng Nguyệt Ánh, P.
Gòn TNHH MTV
Bến Thành, Q.1, Tp.HCM

14.176.991 16,17%

2

Công ty CP Thiết kế 215 Đƣờng 9A, Khu Dân Cƣ
Trung Sơn, Xã Bình Hƣng,
Kiến trúc Tƣơng Lai

21.635.725 24,68%

H.Bình Chánh, TP.HCM

8. Hoạt động cộng đồng
Bên cạnh hoạt động đầu tƣ và kinh doanh, CBCNV Công ty cũng tích cực tham gia
các hoạt động nhƣ:
- Lĩnh vực giáo dục: tặng học bỗng Nguyễn Đức Cảnh cho con cán bộ công nhân
viên nghèo học giỏi…
- Từ thiện – xã hội: ủng hộ đồng bào bị thiên tai, tặng quà cho ngƣời lao động gặp
hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ Tết, …
Ngoài ra, Công ty còn chú trọng đến các hoạt động văn hóa – thể thao nhằm tăng
cƣờng tình đoàn kết, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho ngƣời lao động. Đồng
thời, Công ty rất quan tâm công tác giáo dục an toàn vệ sinh lao động & phòng chống
cháy nổ cho bộ phận xây lắp tại các công trình… nhằm đảm bảo an toàn trong công tác
thi công công trình.
II. CÁC DỰ ÁN CÔNG TY



Dự án khu cao ốc liên hiệp (Trung tâm thành phố Nhơn Trạch – Đồng Nai)

-

Thời gian đầu tƣ:

2019 - 2023

-

Địa điểm đầu tƣ:

Trung tâm thành phố Nhơn Trạch – Đồng Nai
8

04 block căn hộ, mỗi block cao 16 tầng; 02 block văn phòng
cao 16 tầng + 01 block khách sạn cao 16 tầng

-

Quy mô:

-

Diện tích khuôn viên: 28.643 m2

-

Tiến độ xây dựng:

-

Cao ốc tọa lạc tại trung tâm thành phố Nhơn Trạch.

Đã đƣa vào kinh doanh block D1. Đang hoàn thiện block D2
và đang thi công block văn phòng.

 Dự án KDC Tƣơng Bình Hiệp (Thủ Dầu Một – Bình Dƣơng) (Công ty sở hữu
65% dự án)
-

Địa điểm

: Thủ Dầu Một – Bình Dƣơng

-

Quy mô

: 19,3 ha, dự án khu dân cƣ và thƣơng mại dịch vụ.

-

Tiến độ

: đã có quy hoạch 1/500 và quyết định giao đất giai đoạn 1.

 Cao ốc Căn hộ - Khách sạn - TMDV Terra Royal
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-

Tổng vốn đầu tƣ:

2.700 tỉ đồng;

-

Thời gian đầu tƣ:

2016 - 2021

-

Địa điểm đầu tƣ:

Lý Chính Thắng – Nam kỳ Khởi Nghĩa (Q.3)

-

Diện tích khuôn viên: 6.525,3 m2 ;

-

Tầng cao xây dựng:

25 tầng, 2 tầng hầm, các tầng kỹ thuật và hồ bơi sân thƣợng.

-

Tiến độ xây dựng:

Đã hoàn thành dự án và đang đƣa vào khai thác kinh doanh
phần dịch vụ khách sạn.

-

Diện tích sàn xây dựng: 65.245 m2 (không bao gồm sàn tầng hầm và tầng mái)

-

Cao ốc tọa lạc trên 2 mặt tiền đƣờng Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Lý Chính Thắng. Từ vị
trí dự án, chỉ mất 5 phút để đi vào trung tâm Thành phố và khoảng 10 phút để đi đến
sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cũng nhƣ các địa điểm văn hóa du lịch khác nhƣ: Nhà
thờ Đức Bà, Bƣu điện Thành phố, Bảo tàng chứng tích chiến tranh, trung tâm mua
sắm Diamond Plaza, CenterPoint, Parkson, Vincom Center v.v...

-

Dự án đem lại cho cƣ dân, ngƣời thuê và khách một không gian làm việc - vui chơi giải trí trong một quần thể thống nhất hiện đại bao gồm khu căn hộ cao cấp, TTTM,
khách sạn, khu tiện ích.

 Dự án KDC Long Thới – Nhơn Đức, Nhà Bè (Star Village)

-

Tổng vốn đầu tƣ:

7.600 tỉ đồng;

-

Thời gian đầu tƣ:

2008 – 2023;
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-

Địa điểm đầu tƣ:

Xã Long Thới – Nhơn Đức , Huyện Nhà Bè, TP.HCM;

-

Quy mô diện tích:

55,4 ha

-

Tiến độ thực hiện:

Đang đầu tƣ giai đoạn 2.

-

Dự án nằm trên trục đƣờng Long Thới và tiếp giáp đƣờng cao tốc vành đai 3 - nối
Quốc lộ 1A với tỉnh Đồng Nai. Nằm giữa khu đô thị mới Phú Mỹ Hƣng với khu đô
thị sinh thái Hiệp Phƣớc và khu đô thị GS của Hàn Quốc. Từ vị trí dự án có thể đi đến
sân bay Long Thành trong tƣơng lai hoặc có thể đi đến thành phố Thủ Đức một cách
thuận lợi, tránh đƣợc tình hình kẹt xe đang ngày một gia tăng trong Thành phố.

-

Dự án đƣợc phát triển thành một khu phức hợp, chung cƣ, biệt thự đơn lập, song lập,
nhà liên kế vƣờn, liên kế phố, các khu trƣờng học, y tế, trung tâm văn hóa, công trình
công cộng và công viên cây xanh, ... tạo ra một môi trƣờng sống đầy đủ tiện nghi.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh
% ĐẠT
KẾ
HOẠCH

% SO
VỚI 2020

718.039

91,84%

75,95%

650.000

562.610

86,56%

77,14%

124.980

80.000

49.407

61,76%

39,83%

Dịch vụ, tài chính
và khác

91.062

51.000

106.022

207,89%

116,43%

2

Lợi nhuận sau
thuế (công ty mẹ)

141.457

120.000

136.068

113,39%

96,19%

3

Cổ tức

10%

10%

10%

100%

100%

STT

1

CHỈ TIÊU ĐT
KINH DOANH

THỰC
HIỆN 2020

KẾ HOẠCH
2021

THỰC
HIỆN 2021

(triệu đồng)

(triệu đồng)

(triệu
đồng)

945.388

781.000

Kinh doanh nhà

729.345

Xây lắp

Doanh thu

Năm 2021, do tình hình dịch bệnh covid-19 đã ảnh hƣởng rất lớn đến nền kinh tế nói
chung và công ty nói riêng. Tiến độ triển khai đầu tƣ dự án trễ so với kế hoạch. Việc kinh
doanh các sản phẩm và thu tiền từ khách hàng cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng
sự nỗ lực, Ban điều hành công ty cùng với CBCNV công ty cơ bản đã hoàn thành kế
hoạch về doanh thu và vƣợt kế hoạch lợi nhuận đã đƣợc Đại hội đồng cổ đông 2021
thông qua.
Doanh thu kinh doanh nhà năm nay chủ yếu ghi nhận từ các căn hộ của dự án Terra
Royal (Quận 3), và chuyển nhƣợng một phần đất ở Long Phƣớc.
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Doanh thu mảng xây lắp năm nay giảm do ảnh hƣởng dịch bệnh Covid, các công trình
xây dựng đều phải tạm ngƣng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan Nhà nƣớc. Công ty thi
công xây dựng nhà ở cho khách hàng tại các dự án của Công ty: KDC Long Thới, KDC
6B, 13E Phong Phú và các dự án của công ty.
Khu thƣơng mại – dịch vụ - khách sạn của cao ốc Terra Royal đã đƣa vào khai thác
kinh doanh, tuy nhiên năm qua do ảnh hƣởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 nên chƣa
đạt hiệu quả nhƣ mong đợi.
Về đầu tƣ dự án: trong năm qua, công ty tập trung hoàn thiện pháp lý dự án Khu dân
cƣ Tƣơng Bình Hiệp (Bình Dƣơng). Xây dựng cụm cao ốc chung cƣ – văn phòng –
thƣơng mại Terra Flora (Nhơn Trạch – Đồng Nai). Đồng thời tiếp tục bổ sung hồ sơ pháp
lý các dự án dở dang nhƣ KDC 6A, Lô 6B (Bình Chánh, Tp.HCM), Khu chung cƣ tại dự
án KDC Long Thới (Nhà Bè – Tp.HCM).
Đầu tư tài chính
Các Công ty con và liên kết đều hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng.
Tính đến 31/12/2021 Intresco đang đầu tƣ vốn vào 03 công ty con trị giá 376 tỷ đồng,
Trong đó:
 Intresco góp 150 tỷ đồng vào Công ty CP Dịch vụ du lịch – thƣơng mại khách sạn - nhà hàng Terra Royal (chiếm 75% vốn điều lệ) hoạt động trong
lĩnh vực quản lý khách sạn, du lịch và dịch vụ nhằm quản lý và khai thác khu
thƣơng mại, dịch vụ và hoạt động của khách sạn La Vela Saigon tại dự án
Terra Royal.
 Công ty cổ phần Sài Gòn Bình Dƣơng (Sabinco) hiện đang triển khai dự án
KDC Sabinco (Xã Tƣơng Bình Hiệp - Thủ Dầu Một – Bình Dƣơng với quy mô
19,3 ha. Intresco đã góp 192,96 tỷ đồng và nắm giữ 64,32% quyền sở hữu và
biểu quyết.
 Công ty Cổ phần Xây dựng Intresco: Hoạt động chính là cung cấp dịch vụ xây
dựng dân dụng và công nghiệp; đầu tƣ và xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cƣ
và các dịch vụ xây dựng khác có liên quan. Intresco đã góp 34 tỷ đồng và nắm
giữ 85% quyền sở hữu và biểu quyết.
Ngoài ra Công ty còn góp vốn vào một công ty liên kết: 21 tỷ đồng (chiếm 36,36%
vốn điều lệ) và góp vốn vào 3 đơn vị khác với tổng vốn đầu tƣ là 42,566 tỷ đồng
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Tình hình tài chính
ĐVT: triệu đồng
Năm 2020

Chỉ tiêu

Năm 2021

% tăng (giảm)

Tổng giá trị tài sản

4.412.192

4.259.774

(3,45%)

Tài sản ngắn hạn

2.383.435

2.266.843

(4,89%)

Tài sản dài hạn

2.028.757

1.992.931

(1,77%)

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
ĐVT: triệu đồng
Năm 2020

Chỉ tiêu

Năm 2021

Ghi chú

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

1,19

Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn
+ Hệ số thanh toán nhanh:

0,27

(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/ Nợ ngăn
hạn
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

1,32

0,29

+ Hệ số Nợ/ Tổng tài sản

0,56

0,51

+ Hệ số Nợ/ vốn chủ sở hữu

1,27

1,06

0,34

0,26

0,21

0,17

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
+ Vòng quay hàng tồn kho:
Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân
+ Vòng quay tổng tài Sản
Doanh thu thuần/ Tổng tài sản bình quân

IV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021-2026 có 5 thành viên. Cơ cấu thành viên
HĐQT không điều hành và thành viên HĐQT độc lập đáp ứng theo nghị định
155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.
- Số lƣợng thành viên HĐQT điều hành là: 01 ngƣời
- Số lƣợng thành viên HĐQT độc lập: 01 ngƣời
Danh sách thành viên HĐQT và cơ cấu nhƣ sau:
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STT

Thành Viên HĐQT

Chức vụ

1

Ông Nguyễn Mãnh

Chủ tịch HĐQT

2

Ông Trƣơng Minh Thuận

Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc

3

Ông Trần Hữu Khánh

Thành viên HĐQT

4

Ông Võ Hữu Hải

Thành viên HĐQT

5

Bà Nguyễn Kim Hậu

Thành viên HĐQT

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, làm việc một
cách có hiệu quả. Trong năm 2021 tập trung đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đông và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty và các quy định pháp luật.
Hội đồng quản trị đã tổ chức 13 cuộc họp, theo đúng các trình tự, thủ tục quy định.
Thông qua các cuộc họp, Hội đồng quản trị đã ban hành 16 Nghị quyết/ quyết định thực
hiện các quyền và trách nhiệm của Hội đồng quản trị.
Đánh Giá Hoạt Động Đầu tư - Kinh Doanh năm 2021
Năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, công ty đã bị ảnh
hƣởng rất lớn đến hoạt động đầu tƣ – kinh doanh. Tiến độ đầu tƣ dự án bị đình trệ, việc
kinh doanh và thu hồi công nợ cũng gặp nhiều khó khăn. Phần khách sạn dịch vụ đã đi
vào hoạt động nhƣng phải đóng cửa hoặc hoạt động ở mức tối thiểu. Tuy nhiên, HĐQT
công ty vẫn luôn phối hợp cùng với Ban điều hành để kịp thời chỉ đạo và xử lý những
vấn đề liên quan đến hoạt động công ty.
Trong điều kiện khó khăn này, tập thể công ty đã nổ lực hết sức mình để thực hiện kế
hoạch đề ra, kết quả doanh thu công ty đạt đƣợc 718.039 triệu đồng hoàn thành 91,84%
kế hoạch. Lợi nhuận đạt 136.067 triệu, vƣợt 13,39% so với kế hoạch đã đề ra. Kết quả
này có ý nghĩa rất lớn trong tình hình khó khăn hiện nay.
Các mặt làm đƣợc:
-

Hoàn thiện và bàn giao toàn bộ phần căn hộ của dự án Terra Royal cho khách
hàng.

-

Đã đƣa vào khai thác kinh doanh phần dịch vụ và khách sạn.

-

Thi công và kinh doanh dự án Cao ốc liên hiệp trung tâm Nhơn Trạch và hoàn
chỉnh pháp lý một số dự án khác.

Các mặt còn hạn chế:
-

Thời gian thực hiện pháp lý dự án kéo dài dẫn đến tiến độ đầu tƣ dự án chƣa đúng
kế hoạch.

-

Mảng hoạt động tại các công ty liên kết chƣa thực sự tốt. Công ty đang nỗ lực hỗ
trợ các công ty này hoàn thành các dự án để thoái vốn tại các công ty liên kết.
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Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Hàng tuần, Ban Tổng giám đốc công ty đều họp giao ban với sự tham dự của các lãnh
đạo phòng ban trong công ty. Tại các cuộc họp, ban Tổng Tổng giám đốc xem xét và
đánh giá tình hình tiến độ đầu tƣ dự án, mức độ đạt đƣợc kế hoạch kinh doanh và các
hoạt động khác của công ty.
Các thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành đƣợc cung cấp thông tin
và các báo cáo về tình hình hoạt động của công ty đầy đủ và kịp thời tại các cuộc họp của
HĐQT hoặc theo yêu cầu.
Danh sách cổ đông nội bộ và sở hữu cổ phần
STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SỐ CP
SỞ HỮU

% SỞ
HỮU

815.849

0,93%

I

Hội Đồng Quản Trị

1

Nguyễn Mãnh

Chủ tịch HĐQT

2

Trƣơng Minh Thuận

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm
TGĐ

3

Trần Hữu Khánh

Ủy viên HĐQT

4

Võ Hữu Hải

Ủy viên HĐQT

5

Nguyễn Kim Hậu

Ủy viên HĐQT

II

Ban Tổng giám đốc (Không kể thành viên kiêm nhiệm HĐQT)

1

Đoàn Hữu Chí

III

Ban kiểm soát

Phó Tổng giám đốc

24.794

0,03%

1

Phan Thị Hồng Liên

Trƣởng BKS

39.718

0,05%

2

Lê Quang Sơn

Ủy viên BKS

31.126

0,04%

3

Hồ Thị Lƣu

Ủy viên BKS

Danh sách cổ đông lớn và cổ đông nhà nước
STT

TÊN ĐƠN VỊ

CỔ ĐÔNG LỚN/ CỔ
ĐÔNG NHÀ NƢỚC

SỐ CP SỞ
HỮU

% SỞ
HỮU

1

Tổng Cty Địa ốc Sài Gòn Cổ đông Nhà nƣớc
TNHH MTV

14.176.991

16,17%

2

Công ty CP Thiết kế Kiến Cổ đông lớn
trúc Tƣơng Lai

21.635.725

24,68%

Cơ cấu cổ đông đến ngày 30/03/2022
Cổ đông Nhà nƣớc

: 16,17 %

Cổ đông trong nƣớc

: 82,97%

Cổ đông nƣớc ngoài

: 0,36 %
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Cổ phiếu quỹ

: 0,5 %

Tình hình tài chính (đến 31/12/2021)
Về cơ cấu tài sản:
 Tổng tài sản là: 4.259,8 tỷ đồng (giảm 3,45% so với năm 2020), trong đó tài sản ngắn
hạn là 2.266,8 tỷ đồng và tài sản dài hạn là 1.992,9 tỷ đồng.
Đánh giá chung
Năm 2021, tuy bị ảnh hƣởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhƣng do có sự chuẩn bị các dự
án gối đầu nên cơ bản công ty đã hoàn thành kế hoạch của ĐHĐCĐ 2021 đề ra. Cơ cấu
tài chính an toàn. Bên cạnh đó, công ty cũng tiếp tục tìm kiếm và hợp tác các cơ hội đầu
tƣ mới. Công tác quản trị và quan hệ cổ đông cũng đƣợc nâng cao. Thông tin luôn đƣợc
công bố kịp thời, đầy đủ đến cổ đông và các nhà đầu tƣ
V. BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 03 thành viên nhƣ sau:

Họ và tên

STT

Chức vụ

1

Bà Phan Thị Hồng Liên

Trƣởng BKS

2

Bà Hồ Thị Lƣu

TV Ban kiểm soát

3

Ông Lê Quang Sơn

TV Ban kiểm soát

Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ
đông
-

Giám sát việc tuân thủ Điều lệ, các Quy chế, Quy định trong Công ty, việc chấp
hành chế độ chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nƣớc trong hoạt động sản
xuất, kinh doanh.

-

Giám sát quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên 2021 và
việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội Đồng
Quản Trị và quyết định của Ban Tổng Giám Đốc.

-

Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tƣ kinh doanh năm 2021.

-

Thẩm tra các báo cáo tài chính của công ty.

-

Giám sát việc công bố thông tin theo quy định.

VI. KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ – KINH DOANH NĂM 2022

Mục tiêu
-

Tiếp tục đầu tƣ và kinh doanh căn hộ của block D1 và D2 tại dự án Terra Flora
(Nhơn Trạch – Đồng Nai).

-

Hoàn thiện pháp lý, đầu tƣ và kinh doanh dự án khu dân cƣ tại Tƣơng Bình Hiệp –
Bình Dƣơng.
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-

Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh khu khách sạn, thƣơng mại tại cao ốc Terra
Royal.

-

Tiếp tục triển khai các dự án khác nhƣ Khu chung cƣ dự án Long thới – Nhà Bè,
KDC Long Phƣớc – Quận 9, KDC 6A – Bình Chánh,…

Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận
HẠNG MỤC

STT

Kế hoạch 2022
(triệu đồng)

I
1

DOANH THU
Kinh doanh nhà

725.000
550.000

2
3
II
III

Xây lắp
Dịch vụ
LỢI NHUẬN SAU THUẾ
Cổ tức/ vốn điều lệ

80.000
95.000
110.000
10%

Trong năm 2022, doanh thu sẽ đƣợc ghi nhận chủ yếu từ kinh doanh các căn hộ còn
lại của dự án Terra Royal, các căn hộ của dự án Terra Flora; chuyển nhƣợng một phần dự
án ở Long Phƣớc; từ hoạt động xây lắp; cho thuê bất động sản và dịch vụ.
Phương hướng thực hiện
Đầu tư dự án
- Dự án KDC Tƣơng Bình Hiệp - Bình Dƣơng: tiếp tục hoàn chỉnh các pháp lý liên
quan, đầu tƣ hạ tầng dự án và đƣa vào kinh doanh.
-

Dự án khu cao ốc Nhơn Trạch – Đồng Nai: đã có giấy chứng nhận sở hữu cho các
căn hộ của block D1 và đang chào bán. Tiếp tục thi công các block còn lại.

-

Dự án KDC Star Village (Long Thới – Nhơn Đức -Nhà Bè): quản lý hoạt động
xây dựng của cƣ dân trên dự án và tiếp tục đầu tƣ giai đoạn 2 của dự án.

-

Dự án KDC Intresco 6A (Bình Chánh – Tp.HCM): tiếp tục công tác đền bù và
thực hiện các pháp lý liên quan.

Đầu tư tài chính
Quản lý nguồn vốn đầu tƣ vào các công ty con và liên kết. Xem xét hỗ trợ nguồn lực
để các công ty này triển khai nhanh các dự án và các hoạt động khác.
Công tác kinh doanh – Tiếp thị
-

Quảng bá và chào bán các sản phẩm nhà ở và căn hộ đã đủ điều kiện đƣa vào
kinh doanh. Đồng thời đẩy mạnh quảng bá các dịch vụ khách sạn và hoạt động
xây lắp của công ty.

-

Nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng, đặc biệt là các dịch vụ hậu mãi.

Công tác tài chính
-

Huy động nguồn vốn từ Ngân hàng, đối tác và khách hàng để thi công và triển
khai các dự án.
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Đa dạng và tối đa hóa các nguồn vốn phù hợp để đầu tƣ dự án hiệu quả nhất. Liên
kết với ngân hàng hỗ trợ khách hàng vay vốn mua các sản phẩm của Công ty.

-

Công tác quản trị và quan hệ cổ đông
-

Nâng cao hiệu quả quản trị công ty nhằm tăng hiệu quả hoạt động trên vốn đầu
tƣ.

-

Nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông, Intresco đã minh bạch hóa các thông tin và
công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông qua các báo cáo, thông báo trên các
trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc, Sở giao dịch chứng
khoán Tp.HCM, của công ty và một số báo và tạp chí khác.

-

Công ty kịp thời giải đáp các thắc mắc của các cổ đông, nhà đầu tƣ, các công ty
chứng khoán.

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA
HĐQT, BKS VÀ BAN TGĐ

VII.

1. Lƣơng, thƣởng, thù lao, các khoản lợi ích
Họ và tên

STT

Chức vụ

Tổng thu nhập

1

Ông Nguyễn Mãnh

Chủ tịch HĐQT

2

Ông Trƣơng Minh Thuận

Phó CT HĐQT –
Tổng giám đốc

3

Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH TV HĐQT
MTV

4

Bà Đặng Thị Ngọc Tuyền

TV HĐQT

48.000.000

5

Ông Trần Hữu Khánh

TV HĐQT

144.000.000

6

Bà Nguyễn Kim Hậu

TV HĐQT

144.000.000

7

Bà Phan Thị Hồng Liên

Trƣởng BKS

144.000.000

8

Bà Hồ Thị Lƣu

TV Ban kiểm soát

60.000.000

9

Ông Lê Quang Sơn

TV Ban kiểm soát

60.000.000

TỔNG

240.000.000
1.487.375.000
161.716.822

2.489.091.822
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Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỘC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần EĐầu tư - Kinh doanh Nhà ("Công ty") trình bày báo cáo này và báo
cáo tài chính hợp nhẳt của Công ty và công ty con ("Nhôm Công ty") cho năm tài chính kết thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2021.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐÓC ĐÓI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỌỢP NHÁT

Ban Giám đốc chịu trách nhiệm đầm bảo báo cáo tải chính họp nhất cho từng kỳ kế toán phàn ánh
trung thực và hợp lý tinh hinh tài chính hợp nhất, kết quà hoạt động kinh doanh hợp nhat và tinh
hinh lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Nhóm Công ty trong năm. Trong quá trình lập báo cáo tài
chính hợp nhất này, Ban Giám đốc cần phải:
►

lya chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nht quán;

►

thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và thận trọng:

►

nêu rõ các chuản mực kể toán áp dụng cho Nhóm Công ty có được tuân thủ hay không và tất
cả những sai lệch trọng yều so với những chuẳn mực này đã được trình bày và giải thích trong
báo cáo tài chính hợp nhàt; và

lập báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sờ nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp không
thể cho rằng Nhóm Công ty sẽ tiếp tục hoạt động.

Ban Giám đốc chịu trách nhiệm đåm bào việc các sổ sách kế toán thích hợp được lưu giữ để phản
ánh tình hinh tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty, với mức độ chính xác hợp lý, tại bất kỳ thời
điểm nào và đảm bào rằng các sổ sách kế toán tuân thủ với chế độ kế toán được áp dụng. Ban
Giám đốc cũng chịu trách nhiệm về việc quản lý các tài sản của Nhóm Công ty và do đó phải thực
hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và những vi phạm
khác.
Ban Giám đốc cam kết đả tuân thủ những yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính hợp
nhất kèm theo.

CÔNG BÓ cỦA BAN GIÁM ĐÓC
Theo ý kiểến của Ban Giám đốc, báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và
hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, kết quả
hoạt động kinh doanh hợp nhắt và tình hinh lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc
cùng ngày phù hợp với các Chuản mực kế toán Việt Nam và 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 chinh hợp nhất.

YasBan Giámđốc:
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