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Tên Công ty bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP. Hồ Chí Minh

Tên Công ty bằng tiếng Anh: Foreign Trade Development and Investment Corporation of Ho Chi Minh City

Tên viết tắt: Công ty Cổ phần Fideco

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300590663 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 
17/07/2019 (đăng ký thay đổi lần thứ 37)

Địa chỉ: 28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

Số điện thoại: (84 28) 3822 1043

Số fax: (84 28) 3822 5241

Website: http://www.fidecovn.com

Mã cổ phiếu: FDC

VỐN ĐIỀU LỆ

386.299.880.000 đồng 
(Ba trăm tám mươi sáu tỷ hai trăm chín mươi chín triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng)
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Công ty được thành lập vào năm 1989 
với tên gọi Công ty Phát triển Thủy sản 
Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết 
định số 144/QĐ-UB ngày 31/3/1989 
của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh dưới hình thức một Công ty 
liên doanh cổ phần. 

Ngày 03/12/1991, Công ty đã đổi tên 
thành Công ty Ngoại thương và Phát 
triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, 
theo Quyết định số 693/QĐ-UB của Ủy 
ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 19/04/2018: Công ty CP Fideco
trở thành Công ty con của Công ty CP
Phát triển Nhà Thủ Đức.

Ngày 23/10/2009, Công ty tổ chức Lễ kỷ 
niệm 20 năm thành lập.

Ngày 25/12/2009, Sở Giao dịch Chứng 
khoán TP.HCM chấp thuận về mặt 
nguyên tắc việc niêm yết cổ phiếu 
của Công ty trên sàn giao dịch chứng 
khoán TP.HCM.

Ngày 05/01/2010, Cổ phiếu Công ty 
chính thức được niêm yết trên sàn giao 
dịch chứng khoán TP.HCM (Hose).

Ngày 23/12/1993, Công ty được UBND 
TP.HCM chấp thuận cho thay đổi thành 
Công ty Cổ phần hoạt động theo 
Luật Công ty với tên gọi là Công ty Cổ 
phần Ngoại thương và Phát triển Đầu 
tư Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là 
Công ty Cổ phần Fideco).

Quý I/2008: Hoàn thành và đưa vào 
khai thác Khu căn hộ cao cấp Fideco 
Riverview tại Thảo Điền, Quận 2.

Tháng 05/2008: Hoàn thành và đưa 
vào khai thác Cao ốc Fideco tại 81-83-
85 Hàm Nghi. Sau một thời gian khai 
thác, Công ty đã chuyển nhượng lại Dự 
án này vào năm 2012 .

Ngày 10/07/2009, Công ty được Chủ 
tịch Nước CHXHCN Việt Nam tặng 
Huân chương lao động hạng Ba, kèm 
Quyết định khen thưởng số 1027.
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

• Xây dựng dân dụng
• Cho thuê và kinh doanh bất động sản
• Sản xuất bao bì, sản phẩm từ nhựa và vật liệu xây dựng
• Thiết kế và thi công công trình dân dụng
• Dịch vụ lưu trú, nhà hàng và các dịch vụ ăn uống
• Đầu tư tài chính: Đầu tư chứng khoán ngắn hạn và dài hạn
• Xuất nhập khẩu: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm, 

bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

ĐỊA BÀN KINH DOANH

• Trụ sở chính: 28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
• Cao ốc Fideco Riverview: 14 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ  ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
PHỤ TRÁCH DỰ ÁN

P. DỰ ÁN

CÔNG TY TNHH THÔNG ĐỨC

CÔNG TY TNHH MTV SX TM 
BÁCH KINH

P. DỊCH VỤ 
BĐS

P. XUẤT NHẬP 
KHẨU

P. TÀI CHÍNH 
KẾ TOÁN

P. HÀNH CHÁNH 
NHÂN SỰ

BAN KIỂM SOÁT

CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN

THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH 
VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

Công ty được tổ chức theo mô hình Công ty Cổ phần, đứng đầu là Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm 
soát, Ban Điều hành gồm Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH
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CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

TẦM NHÌN
 

Xây dựng Công ty Cổ phần Fideco 
thành một Công ty Cổ phần lớn mạnh, 
bao gồm các hoạt động kinh doanh bất 
động sản, văn phòng cho thuê, sản xuất, 
thương mại và tài chính đem lại nhiều  
lợi ích, phát triển bền vững và liên tục.

SỨ MỆNH

Công ty Cổ phần Fideco hoạt động trong lĩnh vực tài chính, địa ốc, dịch vụ cho thuê văn phòng, 
sản xuất và thương mại. Công ty Cổ phần Fideco luôn tập trung vào khách hàng, cải tiến liên tục 
hệ thống quản trị chất lượng, áp dụng các công nghệ mới phù hợp nhằm gia tăng chất lượng 
sản phẩm dịch vụ với chi phí thấp hơn, đem lại lợi ích ngày càng cao hơn cho khách hàng. Cung 
cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, tiếp tục đào tạo nhân viên để cùng đóng góp phát triển 
Công ty một cách vững chắc và bền vững.

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, Công ty đã luôn thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ 
môi trường. Song song đó, Công ty còn đóng góp tích cực cho hoạt động xã hội và cộng đồng.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CÁC RỦI RO

Các hoạt động của Công ty phải chịu rủi ro thị trường (bao gồm rủi ro tiền tệ, rủi ro về giá và rủi ro lãi suất), rủi ro tín 
dụng và rủi ro thanh khoản. Nhìn chung, các chính sách quản lý rủi ro của Công ty là nhằm giảm thiểu ảnh hưởng bất 
lợi tiềm tàng từ các rủi ro này đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

RỦI RO THỊ TRƯỜNG

• Rủi ro tiền tệ: Việc kinh doanh của Công ty không chịu rủi ro lớn từ biến động của các đồng ngoại tệ vì số dư các 
tài khoản bằng ngoại tệ của Công ty là không trọng yếu.

• Rủi ro lãi suất: Công ty không phải chịu rủi ro lớn về lãi suất đối với các khoản vay vì các khoản vay có lãi suất 
không biến đổi nhiều.

• Rủi ro về giá cổ phiếu: Các cổ phiếu đã niêm yết và chưa niêm yết Công ty đang nắm giữ bị ảnh hưởng bởi các 
rủi ro thị trường phát sinh từ sự không chắc chắn về giá trị tương lai của cổ phiếu đầu tư. Công ty quản lý rủi ro về 
giá cổ phiếu bằng việc Hội đồng Quản trị của Công ty xem xét và phê duyệt các quyết định đầu tư vào cổ phiếu.

RỦI RO TÍN DỤNG

Rủi ro tín dụng là rủi ro khi khách hàng hoặc đối tác trong các giao dịch công cụ tài chính không thực hiện được các 
nghĩa vụ hợp đồng, gây tổn thất tài chính cho Công ty. Chính sách của Công ty là chỉ giao dịch với các khách hàng có 
lịch sử tín dụng thích hợp nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng.

RỦI RO THANH KHOẢN

Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính do thiếu vốn. Rủi ro thanh khoản 
của Công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có các thời điểm đáo hạn lệch nhau.

Phương pháp quản lý rủi ro thanh khoản của Công ty là đảm bảo Công ty luôn có quỹ dự trữ tiền mặt đầy đủ để đáp 
ứng các yêu cầu thanh khoản trong ngắn hạn và dài hạn.

THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ  
BỘ MÁY QUẢN LÝ (TIẾP THEO)

Địa chỉ: 28 Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Sản xuất bao bì, sản phẩm từ nhựa và vật liệu xây dựng

Giá gốc của khoản đầu tư: 109.141 tỷ đồng

Tỷ lệ sở hữu của Công ty mẹ: 100%

Địa chỉ: 01 Phan Chu Trinh, Phường 09, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Dịch vụ lưu trú, nhà hàng và các dịch vụ ăn uống

Giá gốc của khoản đầu tư: 223.300 tỷ đồng

Tỷ lệ sở hữu của Công ty mẹ: 99,471%

CÔNG TY TNHH MTV SX TM BÁCH KINH

CÔNG TY TNHH THÔNG ĐỨC
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

DANH SÁCH HĐQT, BAN KIỂM SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH, KẾ TOÁN TRƯỞNG

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
(theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán)

ĐVT: Triệu đồng

STT CHỈ TIÊU THỰC HIỆN 
2018

KẾ HOẠCH 
2019

THỰC HIỆN  
2019

% SO VỚI 
KH 2019

% SO VỚI 
CÙNG KỲ

(1) (2) (3) (4) (4)/(3) (4)/(2)

1 Tổng doanh thu 406.238 349.116 517.406 148,20% 127,36%

2 Lợi nhuận trước thuế (33.845) 71.563 68.380 95,55% 202,04%

3 Lợi nhuận sau thuế (35.526) 69.135 65.756 95,11% 185,09%

STT TÊN THÀNH VIÊN CHỨC VỤ SỐ CỔ PHIẾU TỶ LỆ (%)

01 Ông Lê Chí Hiếu Chủ tịch HĐQT 0 0

02 Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng Phó Chủ tịch HĐQT 0 0

03 Ông Trần Bảo Toàn Thành viên HĐQT 0 0

04 Ông Quan Minh Tuấn
Thành viên HĐQT kiêm
Tổng Giám đốc

0 0

05 Ông Vũ Đình Khoa Thành viên HĐQT 0 0

06 Bà Trần Lệ Gia Uyên Trưởng Ban Kiểm soát 0 0

07 Bà Tạ Xuân Hương Thành viên Ban Kiểm soát 0 0

08 Bà Phạm Thụy Như Quỳnh Thành viên Ban Kiểm soát 0 0

09 Ông Lê Dư Đăng Khoa Phó Tổng Giám đốc 0 0

10 Ông Nguyễn Ngọc Sơn Kế toán trưởng 0 0

11
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (TIẾP THEO)

Ông LÊ CHÍ HIẾU

Chủ tịch HĐQT
Năm sinh: 1957
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác

• 1980 - 1986: Công tác tại Ngân hàng Nhà nước Huyện Thủ Đức (cũ)
• 1986 - 1988: Công tác tại Ngân hàng Đầu tư & Xây dựng - CN Thủ Đức
• 1988 - 1989: Trưởng Phòng Kế hoạch Thống kê - UBND Huyện Thủ Đức
• 1989 - 1994: Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch - UBND Huyện Thủ Đức,  

Ủy viên UBND Huyện Thủ Đức
• 1994 - 2001: Giám đốc Công ty Quản lý & Phát triển Nhà Thủ Đức
• 2001 - 05/2015: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức
• 06/2015 - nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức
• Từ 19/04/2018 - 22/06/2018: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Fideco
• Từ 23/06/2018 - 18/04/2019: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Fideco
• Từ 19/04/2019 - nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Fideco

Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác

• Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức
• Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dệt May Liên Phương
• Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý & Kinh doanh Chợ Nông sản Thủ Đức
• Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thuduc House Wood Trading
• Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thông Đức

Ông NGUYỄN VŨ BẢO HOÀNG

Phó Chủ tịch HĐQT 
Năm sinh: 1976
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ Kinh tế

Quá trình công tác

• 1995 - 2005: Học và làm việc tại Sydney - Australia
• 2005 - 05/2010: Giám đốc Kinh doanh tiếp thị - Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức
• 06/2010 - 05/2015: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức
• Từ 06/2015: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức
• Từ 03/2011 - 05/2015: Ủy viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần  

Phát triển Nhà Thủ Đức
• Từ tháng 06/2015 - nay: Ủy viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần  

Phát triển Nhà Thủ Đức
• Từ 04/02/2016 - 21/02/2016: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Fideco
• Từ 22/02/2016 - 18/04/2018: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Fideco
• Từ 19/04/2018 - 22/06/2018: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Fideco
• Từ 23/06/2018 - nay: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Fideco

Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác

• Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức
• Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý & Kinh doanh Chợ Nông sản Thủ Đức
• Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bách Phú Thịnh
• Thành viên HĐQT Công ty CP Phát triển Nhà Daewon Thủ Đức
• Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Vico Quảng Trị

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019 1312
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Ông QUAN MINH TUẤN

Thành viên HĐQT 
Tổng Giám đốc
Năm sinh: 1963
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán

Lĩnh vực phụ trách: Là người chịu trách nhiệm pháp lý của Công ty, đại diện cho Công ty trong 
việc ký kết các hợp đồng kinh tế, các giao dịch với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức và 
cá nhân về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

Quá trình công tác

• Từ 09/1981 - 08/1988: Kế toán trưởng Phòng Xây dựng Huyện Thủ Đức
• Từ 08/1988 - 06/1990: Kế toán trưởng Đội Quản lý Nhà Huyện Thủ Đức
• Từ 06/1990 - 02/2000: Nhân viên kế toán Công ty Quản lý & Phát triển Nhà Thủ Đức  

sau đổi tên thành Công ty Phát triển Nhà & Dịch vụ Khu Công nghiệp Thủ Đức
• Từ 02/2000 - 03/2006: Phó Phòng Kế toán Công ty Phát triển Nhà & Dịch vụ Khu Công 

nghiệp Thủ Đức sau đổi tên thành Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức
• Từ 03/2006 đến nay: Kế toán trưởng Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức
• Từ 31/05/2016 - 18/04/2018: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Fideco
• Từ 19/04/2018 - 18/04/2019: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán 

trưởng Công ty Cổ phần Fideco
• Từ 19/04/2019 - nay: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Fideco

Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác

• Kế toán trưởng Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức
• Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Bách Kinh
• Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Dệt May Liên Phương
• Thành viên HĐQT Công ty CP Thuduc house Wood Trading
• Thành viên HĐTV Công ty TNHH Thông Đức
• Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH DV Tam Bình Thủ Đức
• Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Nước Đá tinh khiết Đông An Bình

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

Ông TRẦN BẢO TOÀN  

Thành viên HĐQT 
Năm sinh: 1971
Trình độ chuyên môn: 
Tiến sĩ  Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác

• Từ 05/1995 - 07/1999: Chủ tịch Risk and Return - Thụy Sỹ 
• Từ 08/1998 - 08/2000: Porfolio Manager Banque General 

du Luxembourg
• Từ 09/2000 - 02/2005: Giám đốc Bộ phận nghiên cứu, Phó 

Chủ tịch Bộ phận Quản trị Quỹ và Danh mục đầu tư Bank AKB
• Từ 02/2005 - 06/2006: Chuyên gia Tư vấn Tài chính SECO 

Dự án hỗ trợ Việt Nam
• Từ 02/2005 - 09/2006: Giám đốc Đầu tư Vietnam Holding
• Từ 11/2007 - 06/2012: Thành viên HĐQT CTCP Chứng 

khoán Bản Việt
• Từ 05/2011 - 01/10/2014: Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám 

đốc Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư 
TP.HCM

• Từ 01/10/2014 - 12/07/2015: Ủy viên HĐQT Công ty Cổ 
phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM

• Từ 13/07/2015 - 18/04/2018: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ 
phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM

• Từ 19/04/2018 - nay: Ủy viên HĐQT Công ty CP Ngoại 
thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM

Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác

• Chủ tịch Công ty TNHH Doanh Bảo An
• Chủ tịch Pavo Capital AG (Thụy Sỹ)
• Chủ tịch Pavo Capital SJC
• Chủ tịch HĐQT Công ty CP New Pine Multimedia 

Technologies

Ông VŨ ĐÌNH KHOA 

Thành viên HĐQT -
Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập 
Năm sinh: 1984
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin

Quá trình công tác

• Từ 2010 - 2012: Làm việc tại Công ty CP TM XNK 
Thủ Đức

• Từ 2012 - 2015: Làm việc tại Công ty TNHH Quản 
lý & Kinh doanh Chợ Nông sản Thủ Đức

• Từ 2015 - 2019: Làm việc tại Công ty TNHH MTV 
Dịch vụ Công ích Quận Thủ Đức

• Từ 2019 - nay: Làm việc tại Công ty Tài chính 
TNHH MTV Mirae Asset

• Từ 19/04/2019: Ủy viên HĐQT Công ty CP Ngoại 
thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (TIẾP THEO)
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BAN KIỂM SOÁTBAN ĐIỀU HÀNH KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (TIẾP THEO)

Ông LÊ DƯ ĐĂNG KHOA

Phó Tổng Giám đốc
Năm sinh: 1976
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh,
Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Quá trình công tác

• 04/2002 - 08/2013: Giám đốc dự án - Phó Giám đốc 
Quản lý XN Tư vấn Quản lý dự án (2007 - 2013)

• 08/2013 - 03/2015: Giám đốc các dự án kiêm Phó 
Giám đốc Phòng Dự án Công ty TNHH Meinhardt 
Việt Nam (Singapore)

• 04/2015 - 07/2016: Trợ lý Chủ tịch HĐQT - Tổng 
Giám đốc (phụ trách Khối Đầu tư & Triển khai dự án) 
Tập đoàn Đất Xanh

• 07/2016 - 04/2017: Phó Tổng Giám đốc Đầu tư & 
Triển khai dự án Tập đoàn Đầu tư LDG

• 04/2017 - 09/2017: Phó Tổng Giám đốc Đầu tư & 
Triển khai dự án Nguyễn Kim Land

• 09/2017 - nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 
Phát triển Nhà Thủ Đức 

• 06/2018 - nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Ngoại 
thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM

Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác

• Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà 
Thủ Đức

• Thành viên HĐQT Công ty CP Kinh doanh BĐS - 
Phát triển Nhà Thành phố

Ông NGUYỄN NGỌC SƠN

Kế toán trưởng
Năm sinh: 1974
Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân Tài chính kế toán

Quá trình công tác

• Từ 2002 - 2006: Kế toán Công ty CP Cơ điện lạnh REE
• Từ 08/01/2007 - 11/2013: Nhân viên Phòng KTNQ 

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức
• Từ tháng 12/2013 - nay: Phó Giám đốc Phòng KTNQ 

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức
• Từ 10/2018 - 23/04/2019: Trưởng phòng Tài chính - 

Kế toán Công ty CP Ngoại thương và Phát triển Đầu 
tư TP.HCM

• Từ 24/04/2019: Kế toán trưởng Công ty CP Ngoại 
thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM

Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác

• Phó Giám đốc Phòng Kế toán ngân quỹ Công ty CP 
Phát triển Nhà Thủ Đức

• Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty TNHH 
Thông Đức

• Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư Lộc Phú Nhân
• TV Ban Kiểm soát Công ty CP Phát triển hạ tầng và 

BĐS Thái Bình Dương (PPI)

Bà TẠ XUÂN HƯƠNG  

Thành viên Ban Kiểm soát 
Năm sinh: 1977
Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân Kế toán

Quá trình công tác

• Từ 10/2016 - nay: Nhân viên Kế 
toán Phòng Kế toán Công ty CP 
Phát triển Nhà Thủ Đức 

• Từ 23/06/2018 - nay: Thành 
viên Ban Kiểm soát Công ty 
CP Ngoại thương và Phát triển  
Đầu tư TP.HCM

Các chức vụ đang nắm giữ tại các 
tổ chức khác

Nhân viên Kế toán Phòng Kế toán 
Ngân quỹ Công ty CP Phát triển Nhà 
Thủ Đức

Bà PHẠM THỤY NHƯ QUỲNH  

Thành viên Ban Kiểm soát
Năm sinh: 1983
Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân Tài chính

Quá trình công tác

• Từ 2015 - nay: Nhân viên Ban 
KSNB và QLRR Công ty CP Phát 
triển Nhà Thủ Đức 

• Từ 23/06/2018 - nay: Thành 
viên Ban Kiểm soát Công ty 
CP Ngoại thương và Phát triển  
Đầu tư TP.HCM

Các chức vụ đang nắm giữ tại các  
tổ chức khác

Nhân viên Ban KSNB và QLRR Công 
ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức

Bà TRẦN LỆ GIA UYÊN

Trưởng Ban Kiểm soát 
Năm sinh: 1980
Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân Tài chính

Quá trình công tác

• Từ 10/2003 - 02/2006: Nhân 
viên Phòng Kế toán Ngân quỹ 
Công ty CP Quản lý và Kinh 
doanh Chợ Nông sản Thủ Đức.

• Từ 03/2006 - nay: Phó Giám đốc 
Phòng Kế toán Ngân quỹ Công 
ty CP Quản lý và Kinh doanh 
Chợ Nông sản Thủ Đức

• 19/04/2019 - nay: Trưởng Ban 
Kiểm soát Công ty CP Ngoại 
thương và Phát triển Đầu tư 
TP.HCM

Các chức vụ đang nắm giữ tại các 
tổ chức khác

Phó Giám đốc Phòng Kế toán 
Ngân quỹ Công ty CP Quản lý và  
Kinh doanh Chợ Nông sản Thủ Đức
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NHỮNG THAY ĐỔI TRONG HĐQT, BAN KIỂM SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH, KẾ TOÁN TRƯỞNG

• Đại hội đồng cổ đông tài khóa 2018, Công ty CP Fideco đã bầu thành công TV HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 kể từ 
ngày 19/04/2019. Trong đó, ông Lê Chí Hiếu đã được bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty CP Fideco; ông Nguyễn 
Vũ Bảo Hoàng đã được bầu vào vị trí Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Fideco; các TV HĐQT khác gồm: Ông Quan 
Minh Tuấn, ông Trần Bảo Toàn, ông Vũ Đình Khoa. 

• Đại hội đồng cổ đông tài khóa 2018, Công ty CP Fideco đã bầu thành công BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 kể từ ngày 
19/04/2019. Trong đó, bà Trần Lệ Gia Uyên được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát; bà Tạ Xuân Hương và bà Phạm 
Thụy Như Quỳnh là Thành viên Ban Kiểm soát.

• Ông Quan Minh Tuấn – được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Sản xuất TM Bách Kinh kể từ ngày 
01/03/2019.

• Ông Quan Minh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Công ty CP 
Fideco kể từ ngày 19/04/2019.

• Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với ông Quan Minh Tuấn và bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Sơn 
làm Kế toán trưởng Công ty CP Fideco kể từ ngày 24/04/2019.

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN

Tại ngày 31/12/2019, tổng số lượng nhân viên của Công ty là 33 nhân viên. Công ty luôn thực hiện tốt các chế độ, chính 
sách đối với người lao động theo quy định.

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN: Không có 
CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT: Đã được thể hiện trong báo cáo tài chính hợp nhất được công bố 
ngày 16/03/2020

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (TIẾP THEO)

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

STT CÔNG TY
LỢI NHUẬN SAU THUẾ

Thực hiện 2018 Thực hiện  2019 % so với cùng kỳ

(1) (2) (3) (3)/(2)

1 Công ty TNHH MTV SX TM Bách Kinh (12.686.695.291) 5.900.539.411 146,51%

2 Công ty TNHH Thông Đức (6.849.589.504) (7.304.950.571) (6,65%)

CHỈ TIÊU Năm 2018 Năm  2019 % Tăng giảm

* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín 
dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng

Tổng giá trị tài sản 944.376.220.273       951.847.418.409 0,79%

Doanh thu thuần 397.982.184.051       445.775.958.076 12,01%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (32.900.207.105) 69.643.779.301 311,68%

Lợi nhuận khác (945.239.798) (1.263.372.907) (33,66%)

Lợi nhuận trước thuế (33.845.446.903) 68.380.406.394 302,04%

Lợi nhuận sau thuế (35.526.616.308) 65.756.214.537 285,09%

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

ĐVT: Đồng

ĐVT: Đồng

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

CÁC CHỈ TIÊU Năm 2018 Năm  2019

1.Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn TSLĐ/Nợ ngắn hạn 0,34 1,00

Hệ số thanh toán nhanh = (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn 0,28 0,95

2.Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số nợ/Tổng tài sản 41,20% 35,81%

Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu 70,07% 55,78%

3.Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Doanh thu/Tổng tài sản 42,14% 46,83%

4.Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (8,93)% 14,75%

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sỡ hữu (6,40)% 10,76%

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (3,76)% 6,91%
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU
CỔ PHẦN

Loại cổ phần đang lưu hành: cổ phần phổ thông
Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
(Tính đến thời điểm chốt danh sách gần nhất vào ngày 02/03/2020)

Cơ cấu sở hữu

STT Đối tượng Số cổ phiếu Tỷ lệ (%)

1 Cổ đông Nhà nước 0 0

2 Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% vốn cổ phần trở lên) ( 2 cổ đông) 19.949.338 51,64

Trong đó: - Tổ chức trong nước  (2) 19.949.338 51,64

                  - Cá nhân trong nước 0 0

3 Cổ đông khác 18.680.650 48,36

Trong đó: - Tổ chức trong nước 2.169.813 5,62

                  - Cá nhân trong nước 16.483.361 42,67

                  - Tổ chức nước ngoài 10.586 0,03

                  - Cá nhân nước ngoài 16.890 0,04

Tổng cộng 38.629.988 100

TỔNG SỐ CỔ PHẦN ĐANG LƯU HÀNH

SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN CHUYỂN NHƯỢNG TỰ DO

38.629.988 cổ phần

38.629.988 cổ phần

Thông tin chi tiết danh sách Cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Fideco

STT Tên cổ đông Loại hình Số cổ phiếu Tỷ lệ

1 Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức Tổ chức trong nước        16.611.715                       43,00%

2 Công ty TNHH Doanh Bảo An Tổ chức trong nước 3.337.623 8,64%

Tổng cộng 19.949.338 51,64%

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU: Không có

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ: Không có

CÁC CHỨNG KHOÁN KHÁC: Không có

BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

TIÊU THỤ NƯỚC

Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: Nguồn nước thủy cục, tổng lượng 
nước sử dụng trong năm 2019: 8.415 m3

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

Số lượng điện năng và nước tiêu thụ chủ yếu đáp ứng nhu cầu sử dụng cho các khách 
hàng thuê văn phòng và căn hộ. Riêng nhân viên Công ty đã nhận thức và thực hiện tiết 
kiệm bằng các biện pháp như: Tắt điện những nơi không có nhu cầu sử dụng, ngoài giờ 
làm việc, thường xuyên kiểm tra, bảo trì đường ống dẫn nước, tránh rò rỉ, thất thoát nước…

TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

Số điện năng tiêu thụ trong năm 2019 là 501.701 Kw.
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: Không có

QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU

Không có số liệu báo cáo do lĩnh vực hoạt động Công ty không phải là đơn vị sản xuất.
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TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Công ty Cổ phần Fideco luôn chú trọng đến công tác vệ sinh môi trường, an toàn lao động bằng các hoạt động sau: 
thuê đơn vị độc lập kiểm tra và lập báo cáo tác động môi trường định kỳ theo đúng quy định; mời Trung tâm Bảo vệ 
sức khỏe lao động và Môi trường thuộc Sở Y tế TP.HCM đo kiểm tra môi trường lao động định kỳ hàng năm; phân loại 
rác thải và ký hợp đồng thu gom rác hàng ngày với cơ quan dịch vụ công ích; trồng và bảo dưỡng cây xanh; nuôi hồ 
cá tạo mỹ quan… Chính nhờ những quan tâm cụ thể và sự tuân thủ đúng quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi 
trường, Công ty Cổ phần Fideco nhiều năm liền luôn được công nhận là công sở văn minh, sạch, đẹp. Trong suốt quá 
trình hoạt động, Công ty chưa từng bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường.

CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG

Số lượng lao động: 33 lao động, mức thu nhập trung bình hàng tháng đối với người lao động: 13.634.245 đồng/người.

Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động
• Khám sức khỏe định kỳ với mức tối đa: 3.000.000 đồng/người.
• Thưởng các ngày lễ lớn: trung bình 2.000.000 đồng/ngày lễ
• Du lịch nghỉ dưỡng: trung bình 10.000.000 đồng/người/năm
• Tang gia, hiếu hỉ: 3.000.000 đồng/trường hợp 
• Thưởng Tết âm lịch: tối thiểu 01 tháng thu nhập/năm

Và một số các chính sách phúc lợi khác như: quà Trung thu, quà Tết, quà 1/6 cho con của nhân viên…
Công ty thực hiện nghiêm túc các quy định về pháp luật lao động, không nợ bảo hiểm bắt buộc, chưa từng để xảy ra 
tình trạng chậm lương, nợ lương trong suốt quá trình hoạt động.

BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI (TIẾP THEO)

Hoạt động đào tạo người lao động
Công ty luôn quan tâm và tạo điều kiện để người lao động được học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. 
Các khóa đào tạo trong năm 2019 đã được thực hiện gồm:
• Tập huấn Luật Bảo hiểm xã hội
• Tập huấn hướng dẫn chính sách thuế mới
• Huấn luyện an toàn lao động “Kỹ thuật an toàn điện”
• Tập huấn về cập nhật chính sách An toàn lao động – vệ sinh lao động
• Tập huấn về Luật việc làm
• Tập huấn về Đối thoại doanh nghiệp
• Tập huấn Quy chế niêm yết và công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Công ty luôn gắn kết trách nhiệm đối với xã hội, với cộng đồng bằng những hành động cụ thể như: Hoàn thành tốt 
nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ nộp quỹ phòng chống thiên tai. Tích cực tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo tại địa phương, 
xây nhà tình thương, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó… 

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG VỐN XANH THEO HƯỚNG DẪN CỦA 
UBCKNN 

Công ty đã và đang phấn đấu mức cao nhất phù hợp với bối cảnh kinh tế xã hội và cải thiện tình hình hoạt động của 
Công ty để trở thành một phần của thị trường vốn xanh. Hiện tại, Công ty vẫn chú trọng vào các yếu tố: Chính sách lao 
động, trách nhiệm cộng đồng và minh bạch trong các hoạt động, các báo cáo tài chính. 
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

517.406  triệu đồng

DOANH THU
Tổng doanh thu

thực hiện năm 2019

Đạt 127,36% so với năm 2018

Đạt 148,20% so với kế hoạch 
năm 2019

65.756  triệu đồng

LỢI NHUẬN SAU THUẾ
Thu nhập doanh nghiệp 

thực hiện năm 2019

Đạt 185,09% so với năm 2018

Đạt 95,11% so với kế hoạch 
năm 2019

68.380  triệu đồng

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ
Thu nhập doanh nghiệp 

thực hiện năm 2019

Đạt 202,04% so với năm 2018

Đạt 95,55% so với kế hoạch 
năm 2019

Kết quả kinh doanh năm 2019 tốt hơn năm 2018 và gần đạt so với kế hoạch chủ yếu do:

• Công ty ghi nhận khoản doanh thu tài chính từ việc chuyển nhượng một Công ty con hoạt động không hiệu quả, 
đó là Công ty Phúc Thịnh Đức.

• Một Công ty con khác của Công ty là Công ty Sản xuất Bao bì Thiên Ý có kết quả kinh doanh khả quan và bắt đầu 
có lãi.

(theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán)
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Dự án xây mới Tòa nhà văn phòng 28 Phùng Khắc Khoan - 1.238 m2

• Công ty đang tiến hành thiết kế tòa nhà và chuẩn bị các hồ sơ liên quan để xin phép xây dựng mới. Tuy nhiên, từ 
tháng 12/2018 các hồ sơ xin phép xây dựng đối với đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm đang bị tạm dừng tại Sở 
Xây dựng, chỉ giải quyết hồ sơ đã trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê.

• Công ty đã xin thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, đang nộp hồ sơ xin phê duyệt thiết kế cơ sở tại Sở Xây dựng. 
Sau bước phê duyệt thiết kế cơ sở, Công ty sẽ xin phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và sau đó sẽ nộp hồ sơ xin 
cấp phép xây dựng. Dự kiến sẽ hoàn tất hồ sơ xin cấp phép xây dựng trong tháng 07/2020.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 (TIẾP THEO)

Dự án Khu nhà ở huyện Cần Giờ - 29,8 ha
• Công ty đã xin được văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng về việc: Dự án không bị điều tiết về nhà ở xã hội, Công 

ty không phải dành 20% quỹ đất để bố trí nhà ở xã hội tại dự án. 

• Dự án đang bị tạm dừng thực hiện, do Thành phố ban hành văn bản đề nghị tất cả các dự án trên địa bàn Huyện 
Cần Giờ, chờ sau khi Huyện Cần Giờ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/5000 xong sẽ tiếp tục triển khai. Tuy nhiên, 
Công ty đã xin được các ý kiến của Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc, UBND Huyện Cần giờ cho dự án được 
tiếp tục được triển khai, cập nhật quy hoạch dự án vào quy hoạch chung 1/5000 của Huyện Cần Giờ (không phải 
chờ quy hoạch chung 1/5000 do quy hoạch dự án đã được duyệt từ năm 2010). Tháng 01/2019, UBND TP.HCM đã 
họp liên Ngành, Sở và yêu cầu Sở Tài nguyên rà soát báo cáo UBND TP để UBND TP ra quyết định chấp thuận cho 
tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư tiếp theo.

• Công ty đang xin được điều chỉnh quy hoạch 1/500 của dự án và các công tác khác để chuẩn bị cho việc tiếp tục 
thực hiện dự án.

329.282  triệu đồng 622.565  triệu đồng 340.840  triệu đồng

168,97% so với đầu năm 24,26% so với đầu năm 12,40% so với đầu năm 

Chiếm 34,59% trong 
tổng tài sản của Công ty

Chiếm 65,41% trong 
tổng tài sản của Công ty

Cơ cấu Nợ phải trả/ Tổng nguồn 
vốn đến 31/12/2019 là 35,81%.

TÀI SẢN NGẮN HẠN TÀI SẢN DÀI HẠN NỢ PHẢI TRẢ

611.008 triệu đồng

10,03% so với đầu năm 

Cơ cấu Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn 
vốn đến 31/12/2019 là 64,19%.

Khả năng thanh toán hiện hành

1,0 lần (năm 2018: 0,34 lần)

Khả năng thanh toán nhanh

0,95 lần (năm 2018: 0,28 lần)

VỐN CHỦ SỞ HỮU KHẢ NĂNG THANH TOÁN

• Công ty đã xây dựng 03 chòi bảo vệ và thuê lực lượng bảo vệ tại dự án để giữ ranh đất và ngăn tình trạng hút 
trộm cát. 

• Công ty đã giải quyết hoàn tất việc chồng lấn ranh (1.000 m2) với các hộ dân lấn chiếm, đồng thời đã tiến hành 
làm hàng rào lưới B40 phần tiếp giáp với các hộ dân để bảo vệ ranh đất dự án.

• Hiện nay, thành phố đang rà soát các dự án có nguồn gốc đất công và chưa cấp chủ trương tiếp tục thực hiện dự 
án cho Công ty.

• Thực hiện báo cáo định kỳ của dự án cho các Sở/Ngành có liên quan theo yêu cầu.

Dự án Căn hộ Fideco Riverview - 3.174 m2

• Duy trì hoạt động cho thuê văn phòng.
• Quản lý các căn hộ vào ở về các thủ tục tạm trú.
• Theo dõi công tác bảo hành các hạng mục có liên quan.
• Đang trong quá trình bàn giao việc quản lý chung cư lại cho Ban Quản trị chung cư.

Dự án Tòa nhà văn phòng 55 Mạc Đỉnh Chi -  977,4 m2

Do còn vướng mắc thủ tục về pháp lý, Công ty tiếp tục cho thuê văn phòng hiện hữu và chưa có kế hoạch xây dựng 
mới. Trong tương lai, Công ty sẽ tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc pháp lý để tiếp tục lập phương án xây dựng văn 
phòng mới tại khu đất 55 Mạc Đỉnh Chi.

Dự án của Công ty TNHH Đầu tư Phúc Thịnh Đức
Đã chuyển nhượng 95% vốn lại cho Liên Phương. 
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Dự án Khu nhà ở phường Bình Trưng Đông - 5ha
• Kể từ 09/12/2014, Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phú Nhuận (Công ty Nhà Phú Nhuận) không 

còn là Chủ đầu tư chính hạ tầng kỹ thuật chính của dự án.

• Ngày 11/3/2016, Công ty Cổ phần Fideco cùng với các nhà đầu tư thành phần khác trong dự án đã họp và có văn 
bản gởi UBND Thành phố lựa chọn Chủ đầu tư chính thay thế cho Công ty Nhà Phú Nhuận với mong muốn nỗ 
lực tìm hướng ra cho dự án. 

• Ngày 27/4/2017, UBND Thành phố đề nghị UBND Quận 2 chủ trì họp với các bên liên quan để thảo luận, thống 
nhất phương án khả thi nhằm tháo gỡ khó khăn, khởi động lại dự án.

• Qua buổi họp ngày 18/09/2018 do Tổ công tác thuộc Sở TNMT TP. HCM chủ trì, phần lớn các chủ đầu tư thành 
phần thống nhất kiến nghị UBND Thành phố giao cho Công ty Nhà Phú Nhuận tiếp tục làm Chủ đầu tư chính dự 
án. Tuy nhiên, kiến nghị này đến nay vẫn chưa nhận được sự phê duyệt của UBND Thành phố.

• Với mong muốn tái khởi động dự án, ngày 19/09/2019, Công ty Cổ phần Fideco và các chủ đầu tư thứ cấp họp 
thống nhất đề xuất UBND Quận 2 triển khai thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng để tiến hành xây dựng hạ 
tầng kỹ thuật bằng chính nguồn vốn góp của tất cả chủ đầu tư thành phần.

• Quá trình làm việc trên thể hiện sự nỗ lực của Công ty Cổ phần Fideco cùng với các chủ đầu tư thành phần khác 
trong việc vận động, phối hợp với UBND Quận 2 với mong muốn tìm kiếm hướng giải quyết, thúc đẩy nhanh tiến 
độ dự án. 

• Sau khi Thành phố lựa chọn Chủ đầu tư hạ tầng chính thay cho Công ty Nhà Phú Nhuận, Fideco sẽ phối hợp Ban 
đền bù giải phóng mặt bằng của Quận để bồi hoàn giải tỏa phần diện tích đất còn lại của dự án, tiến hành các thủ 
tục tiếp theo để được giao đất.

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (TIẾP THEO)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 (TIẾP THEO)

Năm 2019, ngoài công tác tìm kiếm, thiết kế và chuẩn bị các hồ sơ liên 
quan để phát triển các dự án đúng theo tiến độ dự định, về hoạt động 
nội chính, Fideco luôn cố gắng duy trì và ổn định bộ máy nhân sự, điều 
động nhân sự nội bộ hợp lý để phát huy hết năng lực chuyên môn, tinh 
gọn bộ máy chuyên trách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng 
yêu cầu phát triển và đổi mới của Công ty. Fideco cũng rất chú trọng 
đến công tác chăm lo đời sống, thực hiện đầy đủ các chính sách, tạo 
điều kiện để nhân viên được đào tạo, nâng cao trình độ, có thêm nhiều 
cơ hội phát triển nghề nghiệp.

LĨNH VỰC CHO THUÊ VĂN PHÒNG

Doanh thu (triệu đồng) Thực hiện 2018 Thực hiện 2019 Tỷ lệ % tăng, 
giảm so với 2018

Tòa nhà 28 Phùng Khắc Khoan 9.466 16.278 +71,96%

Cao ốc Fideco Riverview 4.033 4.171 +3,42%

Văn phòng 28 Phùng Khắc Khoan

Cao ốc Fideco Riverview

DOANH THU CHO THUÊ VĂN PHÒNG 
NĂM 2019

16.278 triệu đồng

71,96% so với cùng kỳ năm 2018.

DOANH THU CHO THUÊ VĂN PHÒNG 
NĂM 2019

4.171 triệu đồng

3,42% so với cùng kỳ năm 2018.
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HOẠT ĐỘNG NỘI CHÍNH CỦA CÔNG TY

• Công ty luôn cố gắng duy trì và ổn định bộ máy nhân sự, điều động nhân sự nội bộ hợp lý để phát huy hết năng 
lực chuyên môn cũng như tinh gọn bộ máy nhân sự chuyên trách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng 
được yêu cầu phát triển và đổi mới của Công ty.

• Tình hình nhân sự của Công ty mẹ trong năm 2019 không có biến động nhiều, bao gồm:

 » Giảm 02 nhân sự tới độ tuổi về hưu và Công ty đã thực hiện đúng, đủ các chính sách lao động tương ứng.

 » Tất cả người lao động trong Công ty đều được ký hợp đồng lao động theo quy định, được đăng ký tham gia 
bảo hiểm bắt buộc với cơ quan bảo hiểm Quận 1 và được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi của Công ty.

• Công ty rất chú trọng đến công tác chăm lo đời sống, thực hiện chính sách, chế độ cho người lao động. Công 
ty tham gia và trích nộp đầy đủ chế độ bảo hiểm bắt buộc cho người lao động với cơ quan Bảo hiểm xã hội  
Quận 1; thanh toán đầy đủ chế độ thai sản, chế độ thôi việc cùng với các chế độ khác cho nhân viên do Luật Bảo 
hiểm quy định.

• Về đào tạo: Ban Điều hành Công ty luôn quan tâm và tạo điều kiện để nhân viên được học tập nâng cao trình độ, 
chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu công việc.

HOẠT ĐỘNG CHỨNG KHOÁN 

Các hoạt động có liên quan đến việc quản lý cổ phiếu, cổ đông
• Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2018 theo đúng quy định pháp luật hiện hành 

và thành công tốt đẹp.

• Thực hiện đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin theo quy định.

Đầu tư chứng khoán
• Đầu tư ngắn hạn

Giá trị đầu tư đến 31/12/2019: 0 đồng

• Đầu tư dài hạn

 » Giá trị đầu tư đến 31/12/2019: 450 triệu đồng, đã trích dự phòng 450 triệu đồng.

 » Lãi đầu tư chứng khoán và cổ tức trong năm 2019: 0 triệu đồng.

Về tiềm lực hoạt động của Công ty, năm 2019, Fideco đã tạo dựng được 
thương hiệu có uy tín trên thị trường, xác định rõ mục tiêu phát triển cụ 
thể cho từng giai đoạn, các hoạt động kinh doanh của Công ty được 
thực hiện một cách công khai, minh bạch, có tính tuân thủ phát luật cao.

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (TIẾP THEO)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 (TIẾP THEO)

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

Mặc dù tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khó khăn nhưng Ban Điều hành Công ty vẫn cố gắng tham gia 
các hoạt động xã hội trong năm 2019 để chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, cụ thể:

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020

ĐÁNH GIÁ VỀ TIỀM LỰC CỦA CÔNG TY

Mặt thuận lợi
• Công ty có bề dày lịch sử trong quá trình xây dựng và phát triển, tạo dựng được thương hiệu có uy tín trên thương trường. 

• Công ty xây dựng được “tầm nhìn” và “mục tiêu” cụ thể, khả thi cho từng giai đoạn phát triển.

• Lãnh đạo Công ty có tầm nhìn chiến lược đồng thời có sách lược phù hợp trong từng giai đoạn nhằm đối phó linh 
hoạt với các biến động trong tình hình kinh tế, tài chính chung của đất nước.

• Mọi hoạt động của Công ty đều được tiến hành một cách công khai, minh bạch, tuân thủ luật pháp. Mục đích hoạt 
động của Công ty không chỉ nhằm mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, cổ tức cho cổ đông mà còn góp phần 
vào việc bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Mặt khó khăn
• Hoạt động của Công ty chịu sự tác động của những biến động trong tình hình kinh tế có nhiều chuyển biến 

phức tạp và chưa phục hồi hoàn toàn.

• Nguồn vốn để đáp ứng cho yêu cầu phát triển các dự án đầu tư còn nhiều hạn chế.

• Các dự án BĐS (Cần Giờ, Văn phòng 28 Phùng Khắc Khoan…) đều gặp sự đình trệ do các trở ngại về pháp lý kéo dài.

• Phối hợp cùng Công đoàn cơ sở tham gia xây dựng và trao tặng 01 căn nhà tình thương trị giá 30.000.000 đồng 
(ba mươi triệu đồng).

• Tham gia nuôi heo đất xây dựng Quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh do Liên Đoàn Lao động Quận 1 phát động. Việc 
nuôi heo đất vẫn được thực hiện thường xuyên theo vận động của Liên Đoàn Lao động Quận 1.
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MỤC TIÊU CHUNG

Mục tiêu của Công ty trong năm 2020: Tiếp tục nỗ lực thực hiện các dự án còn dở dang 
để đem lại doanh thu cao và lợi nhuận đột phá cho Công ty, bù đắp tất cả các khoản lỗ 
của các Công ty thành viên còn tồn đọng.

MỤC TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

MỤC TIÊU CỤ THỂ

Công ty sẽ duy trì mức độ tăng trưởng ổn định với các chỉ tiêu tài chính cụ thể như 
sau (số liệu hợp nhất)

• Tổng doanh thu : 276.146 triệu đồng

• Lợi nhuận trước thuế  : 44.185 triệu đồng

• Lợi nhuận sau thuế : 35.089 triệu đồng

• Vốn điều lệ  : 386.299.880.000 đồng

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020 (TIẾP THEO)

CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Công ty vẫn tiếp tục theo dõi và triển khai các dự án sau

Dự án Khu nhà ở huyện Cần Giờ  - 29,8 ha

• Công ty đang liên hệ các ngành chức năng và Thành phố để xin chủ trương cho phép được tiếp tục thực hiện dự 
án mà không phải chờ quy hoạch 1/5000 của Huyện Cần Giờ được phê duyệt.

• Phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế để điều chỉnh lại phương án quy hoạch nhằm tăng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 
và chia nhỏ diện tích các loại hình nhà ở để phù hợp với tình hình bất động sản hiện nay tại khu vực Cần Giờ.

• Phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế để lập phương án kiến trúc quy hoạch, lập dự án đầu tư và các công việc khác 
để chuẩn bị triển khai dự án.

• Tìm hướng tháo gỡ khó khăn hiện tại để Thành phố tiếp tục cho thực hiện dự án.

• Triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đưa vào kinh doanh khi được cho phép đầu tư.

Dự án xây mới Tòa nhà văn phòng 28 Phùng Khắc Khoan - 1.238 m2

Tiếp tục chuẩn bị các thủ tục cần thiết để triển khai dự án, cụ thể: 
Xin phê duyệt hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật thi công và xin giấy phép xây dựng dự án. Dự kiến triển khai xây 
dựng trong Quý III/2020.

Dự án Khu nhà ở phường Bình Trưng Đông - 5 ha

• Trong thời gian chờ UBND TP lựa chọn Chủ đầu tư mới, Công ty phối hợp với UBND Quận 2, Ban Bồi thường và Giải 
phóng mặt bằng Quận 2, UBND Phường Bình Trưng Đông, đơn vị đo vẽ địa chính tiếp tục thực hiện công tác bồi 
thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích đất còn lại của các hộ dân trong từng dự án, trong đó có phần diện 
tích 2.162 m2 còn lại thuộc dự án của Công ty Fideco.

• Công ty Fideco cùng các Chủ đầu tư thành phần khác chủ động phối hợp với UBND Quận 2, Công ty Nhà Phú 
Nhuận và các cơ quan ban ngành khác để xác định cụ thể các vấn đề liên quan dự án để có thể đẩy nhanh các 
bước tiếp theo.

Công ty Fideco sẽ nỗ lực xây dựng các giải pháp hữu hiệu cũng như 
tranh thủ tối đa nguồn tín dụng từ các ngân hàng đối tác, các định chế 
tài chính để có thể thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch năm 2020 như 
đã nêu trên, hướng tới sự phát triển liên tục và bền vững, đồng thời đem 
lại lợi nhuận cao nhất cho cổ đông trên cơ sở triển khai thực hiện tốt kế 
hoạch đối với từng lĩnh vực hoạt động của Công ty năm 2020.
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Cho thuê văn phòng

• Doanh thu từ hoạt động cho thuê văn phòng năm 2019 chủ yếu được tạo ra từ việc cho 
thuê văn phòng Fideco Riverview và tòa nhà 28 Phùng Khắc Khoan.

• Dự kiến doanh thu từ hoạt động cho thuê văn phòng năm 2020 là 13,5 tỷ đồng. Doanh 
thu 2020 giảm do việc tạm ngưng cho thuê khu A và B tại địa chỉ 28 Phùng Khắc Khoan 
để tiến hành xây dựng mới.

Đầu tư tài chính

• Năm 2020, Công ty tiếp tục tham gia đầu tư vào các đơn vị có tình hình hoạt động kinh 
doanh tốt, rủi ro thấp. 

• Tiếp tục tham gia đầu tư vào các đơn vị mà Công ty là một đối tác chiến lược khi các đơn 
vị này phát hành chứng khoán.

• Thực hiện kinh doanh chứng khoán trên thị trường niêm yết nếu có cơ hội thuận lợi.

Công tác xã hội

Tiếp tục thực hiện các chương trình: Xây dựng nhà tình thương, trao tặng học bổng, chăm lo 
cho người nghèo...và một số chương trình xã hội khác.

Hoạt động nội chính của Công ty 

• Thường xuyên sắp xếp và củng cố bộ máy tổ chức, điều động nhân sự nội bộ hợp lý để 
phát huy hết năng lực chuyên môn của CBNV, hoặc tuyển dụng mới bên ngoài các nhân 
sự có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng 
được yêu cầu phát triển và đổi mới của Công ty.

• Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự thông qua các kênh tuyển dụng trên cơ sở đạt 
yêu cầu nghiệp vụ của các Phòng/Ban trong Công ty.

TM. CÔNG TY CP FIDECO
TỔNG GIÁM ĐỐC

QUAN MINH TUẤN
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG 
CỦA CÔNG TY
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019

Trong năm 2019, trước bối cảnh phức tạp của kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam nhìn chung vẫn còn tiếp tục đối 
mặt với nhiều thách thức, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế vẫn chưa được cải thiện đáng kể, sự 
phục hồi vẫn chưa được hoàn toàn.

Trong bối cảnh trên, Công ty đã rất tích cực tìm nhiều phương thức cải thiện tình hình cùng với sự cố gắng phấn đấu 
của toàn thể từ Hội đồng Quản trị đến Ban Tổng Giám đốc và các nhân viên, Công ty đã gần đạt được kế hoạch lợi 
nhuận năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên tài khóa 2018 ngày 19/04/2019, cụ 
thể theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán:

• Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 là 517.406 triệu đồng, đạt 127,36% so với năm 2018 và đạt 148,20% so với 
kế hoạch năm 2019.

• Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện năm 2019 là 68.380 triệu đồng, đạt 202,04% so với năm 
2018 và đạt 95,55% so với kế hoạch năm 2019.

•  Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện năm 2019 là 65.756 triệu đồng, đạt 185,09% so với năm 
2018 và đạt 95,11% so với kế hoạch năm 2019.

Lãnh đạo các cấp của Công ty, từ thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Giám đốc 
đến cán bộ nhân viên Công ty đã:

• Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, pháp luật có liên 
quan, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

• Thực hiện các quyền được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, trong tinh thần bảo đảm lợi ích hợp pháp 
tối đa của Công ty và cổ đông của Công ty.

• Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông của Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh 
của Công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.  

• Đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và quan tâm tới lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty.
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Các nội dung giám sát của Hội đồng Quản trị tập trung vào việc giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của 
Công ty; mức độ hoàn thành các mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và/hoặc 
của Hội đồng Quản trị Công ty.

Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc điều hành 
Công ty được thực hiện nghiêm túc, minh bạch và đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

Kết quả giám sát cho thấy Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng quyền và nhiệm vụ của mình theo quy định tại 
Điều lệ Công ty; các cán bộ chủ chốt khác của Công ty đã thực hiện đúng chức trách được phân công; nhân viên các 
cấp của Công ty đã thực hiện nghiêm túc Điều lệ Công ty, chấp hành tốt các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT; tuân 
thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan cũng như các 
quy định, quy chế nội bộ của Công ty đang còn hiệu lực thi hành.

KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC 
VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC TRONG VIỆC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY TRONG  
NĂM 2019

Hội đồng Quản trị thực hiện việc giám sát thông qua các thông tin trên các báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, báo cáo 
kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty do Ban Tổng Giám đốc Công ty đệ trình (và báo cáo trực tiếp) tại các cuộc 
họp định kỳ của HĐQT. Ngoài ra, các vấn đề phát sinh bất thường liên quan đến hoạt động Công ty đều được Ban Tổng 
Giám đốc báo cáo cho Hội đồng Quản trị để Hội đồng Quản trị nắm rõ tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

Ngoài ra, Hội đồng Quản trị cũng thực hiện việc giám sát thông qua hoạt động của Ban Kiểm soát và thông qua bộ 
máy giúp việc của Hội đồng Quản trị.

Chỉ đạo cụ thể đối với một số mặt hoạt động chủ yếu của Công ty:

Đối với các dự án đầu tư
• Chỉ đạo Công ty tiếp tục theo dõi và duy trì các dự án sao cho đảm bảo tính pháp lý chắc chắn và hiệu quả đối 

với từng dự án.

• Đối với dự án xây mới tòa nhà văn phòng mới tại trụ sở 28 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, chỉ đạo Công ty tiếp tục 
xúc tiến các bước chuẩn bị cần thiết để nhanh chóng triển khai dự án.

Về đầu tư tài chính
• Năm 2020, Công ty sẽ xem xét đầu tư vào các đơn vị có tình hình hoạt động kinh doanh tốt, rủi ro thấp nếu có 

cơ hội nhằm tạo ra lợi nhuận tối đa cho cổ đông. Tuy nhiên trong tình hình khủng hoảng kinh tế do dịch bệnh,  
ưu tiên giữ tiền mặt để đầu tư cho các dự án đang triển khai.

Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị một cách hiệu quả nhằm góp sức cùng Ban Tổng Giám đốc 
Công ty đưa Công ty vượt qua những khó khăn trước mắt, ổn định tình hình, tiếp tục phát triển.

Tăng cường vai trò giám sát của Hội đồng Quản trị đối với các mặt hoạt động của Công ty, trong đó coi trọng việc giám 
sát chấp hành luật pháp, thực thi Điều lệ Công ty và giám sát việc Công ty tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội đồng 
cổ đông và Hội đồng Quản trị. 

Duy trì các cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng Quản trị; nâng cao chất lượng các cuộc họp của Hội đồng Quản 
trị; từng thành viên Hội đồng Quản trị thực hiện các quyền và nhiệm vụ được cổ đông giao phó một cách cẩn trọng và 
hiệu quả, vì lợi ích cao nhất của Công ty và các cổ đông của Công ty.

Tổ chức tốt cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo đúng pháp luật, phù hợp với Điều lệ Công ty; tạo 
điều kiện tốt nhất để cho các cổ đông có dịp đóng góp ý kiến hữu ích giúp cho Công ty phát triển bền vững và hiệu quả.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Hội đồng Quản trị dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

Tập trung chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ chủ chốt khác của Công ty trong việc thực hiện kế hoạch hoạt 
động năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

276.146 triệu đồng 44.185 triệu đồng

386.299.880.000 đồng

TỔNG DOANH THU LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

VỐN ĐIỀU LỆ
35.089 triệu đồng

LỢI NHUẬN SAU THUẾ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ CHÍ HIẾU

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 3938
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QUẢN TRỊ CÔNG TY
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hội đồng Quản trị Công ty năm 2019 gồm 05 thành viên

STT Tên thành viên Chức vụ Số cổ phiếu Tỷ lệ (%)

1 Ông Lê Chí Hiếu
Chủ tịch HĐQT
(Kể từ ngày 19/04/2019)

0 0

2 Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng  
Phó Chủ tịch HĐQT
(Kể từ ngày 19/04/2019)

0 0

3 Ông Trần Bảo Toàn
Ủy viên HĐQT
(Kể từ ngày 19/04/2019)

0 0

4 Ông Quan Minh Tuấn
Ủy viên HĐQT
(Kể từ ngày 19/04/2019)

0 0

5 Ông Vũ Đình Khoa
Ủy viên HĐQT
(kể từ ngày 19/04/2019)

0 0

Tổng cộng 0 0

Năm 2019, Hội đồng Quản trị đã thực hiện 
10 cuộc họp, các cuộc họp đều phù hợp với 
quy định với Điều lệ hiện hành của Công ty.
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STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung

1 01401 23/01/2019
Biên bản HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ 
thường niên tài khóa 2018.

2 02502 25/02/2019
Biên bản HĐQT thông qua chủ trương bổ nhiệm ông Quan Minh Tuấn 
làm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Sản xuất & TM Bách Kinh kể từ 
ngày 01/03/2019.

3 05005 19/04/2019

Biên bản HĐQT bầu lại các chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng Giám 
đốc Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 kể từ ngày 19/04/2019. Nội dung này 
đã được CBTT ngày 22/04/2019 trong Biên bản họp ĐHĐCĐ Công ty CP 
Fideco tài khóa 2018.

4 06904 24/04/2019

Biên bản HĐQT thông qua chủ trương miễn nhiệm chức danh Kế toán 
trưởng Công ty CP Fideco đối với ông Quan Minh Tuấn và bổ nhiệm ông 
Nguyễn Ngọc Sơn làm Kế toán trưởng Công ty CP Fideco kể từ ngày 
24/04/2019.

5 11105 31/05/2019
Biên bản HĐQT thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty 
TNHH Đầu tư Phúc Thịnh Đức.

6 12506 20/06/2019
Biên bản HĐQT thông qua chủ trương chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài 
chính 2019 cho Công ty mẹ FDC và các Công ty con.

7 13007 03/07/2019 Biên bản HĐQT về việc vay vốn tại HDBank.

8 16309 13/09/2019
Biên bản HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản điều chỉnh Kế 
hoạch kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019.

9 18910 17/10/2019
Biên bản HĐQT về việc thế chấp tài sản thuộc quyền sở hữu của Công 
ty CP Fideco để đề nghị HDBank cấp tín dụng cho Công ty CP Phát triển 
Nhà Thủ Đức.

10 19711 24/10/2019
Biên bản HĐQT về việc cấp thêm khoản vay của Fideco ở HDBank CN 
Gia Định.

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2019

Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành 10 Nghị quyết.

Hội đồng Quản trị đã họp 10 cuộc họp. Các cuộc họp này được tổ chức phù hợp với quy định tại Điều lệ hiện hành 
của Công ty.

Ý kiến kết luận của Hội đồng Quản trị tại các cuộc họp này đã được thể hiện đầy đủ tại các Biên bản họp Hội đồng 
Quản trị được Thư ký HĐQT lập sau các cuộc họp nêu trên và được lưu trữ đầy đủ trong hồ sơ của Hội đồng Quản trị.

Hội đồng Quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2018, đúng trình tự theo quy định 
của luật pháp, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông thiểu số.

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các cán bộ 
quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Sẽ thực hiện trong thời gian tới khi có 
khóa đào tạo phù hợp.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (TIẾP THEO) BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA BAN KIỂM SOÁT

STT Thành viên BKS Chức vụ Số cổ phiếu Tỷ lệ

1 Bà Trần Lệ Gia Uyên Trưởng BKS (Kể từ ngày 19/04/2019) 0 0%

2 Bà Tạ Xuân Hương Ủy viên BKS (Kể từ ngày 19/04/2019) 0 0%

3 Bà Phạm Thụy Như Quỳnh Ủy viên BKS (Kể từ ngày 19/04/2019) 0 0%

Tổng cộng 0 0%

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Các hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát tiến hành các hoạt động sau

• Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội 
đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

• Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh so với kế hoạch được giao.

• Tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị.

• Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và báo cáo kiểm toán.

• Trao đổi với Kiểm toán độc lập về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính.

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối 
với các hoạt động của Công ty.

Năm 2019, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp vi phạm nào 
trong hoạt động của Fideco. Các hoạt động trong sản xuất kinh doanh 
đều tuân thủ đúng theo Quy chế và hệ thống quản trị nội bộ của Công ty. 

Ban Kiểm soát Công ty năm 2019 gồm 03 thành viên

Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

Năm 2019, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp vi phạm nào trong hoạt động của Fideco. Các hoạt động trong 
sản xuất kinh doanh đều tuân thủ đúng theo Quy chế và hệ thống quản trị nội bộ của Công ty. 

Các cuộc họp HĐQT được tổ chức đúng theo quy định Pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty. Các thành 
viên HĐQT tham gia đầy đủ, làm việc nghiêm túc và có nhiều ý kiến phản biện tích cực. 

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, định hướng chiến lược cho 
Ban Giám đốc trong việc tái cơ cấu bộ máy hoạt động, tăng hiệu quả, giảm chi phí trong điều kiện kinh tế còn nhiều 
khó khăn và thách thức.

Các cán bộ quản lý thực hiện tuân thủ các quy trình hoạt động của Công ty.
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Về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) thực hiện đánh giá và đưa 
ra báo cáo kiểm toán với ý kiến chấp thuận.

Ban Kiểm soát cũng lưu ý đề nghị Ban Điều hành xem xét thúc đẩy tiến độ các dự án được ĐHĐCĐ thông qua cũng như 
cần có kế hoạch nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong thời gian tới.   

Về công tác kế toán: Công ty đã tuân thủ đầy đủ chế độ Kế toán doanh nghiệp theo các quy định của Bộ Tài chính và 
các chuẩn mực kế toán Việt Nam. Báo cáo tài chính của Công ty đã bao gồm số liệu hợp nhất báo cáo tài chính riêng của 
Công ty và các công ty con sau khi loại trừ các khoản doanh thu, chi phí và các khoản công nợ phải thu, phải trả nội bộ.

BAN KIỂM SOÁT (TIẾP THEO)

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (TIẾP THEO)

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN 
TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

CHI PHÍ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

NỘI DUNG Kế hoạch 2019 (VND) Thực hiện 2019 (VND) Tỷ lệ %

 Thù lao HĐQT và BKS 1.300.000.000 1.073.333.333 82,56%

 Thưởng Tết    300.000.000     0 0%

Tổng cộng 1.600.000.000 1.073.333.333 67,08%

STT Chỉ tiêu Thực hiện 
2018

Kế hoạch  
2019

Thực hiện 
2019

% so với 
KH  2019

% so với 
thực hiện 2018

 1
Tổng doanh thu 
hợp nhất

406.238 349.116 517.406 148,20% 127,36%

 2
Lợi nhuận hợp nhất 
sau thuế

(35.526) 69.135 65.756 95,11% 185,09%

Đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với HĐQT và Ban Giám đốc

Năm qua, Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp cộng tác, hỗ trợ tích cực của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ 
quản lý tại các Công ty con của Fideco, được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về các quy chế hoạt động, Nghị 
quyết HĐQT và các số liệu tài chính.

Mức thù lao các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019

CHỨC DANH Mức thù lao

Chủ tịch HĐQT Không có thù lao (Lương chuyên trách)

Ủy viên HĐQT 12.000.000 đồng/tháng

Trưởng Ban Kiểm soát 9.000.000 đồng/tháng

Ủy viên Ban Kiểm soát 6.000.000 đồng/tháng

Thư ký HĐQT 6.500.000 đồng/tháng

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

STT Người thực hiện 
giao dịch

Quan hệ với cổ 
đông nội bộ Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

Số cổ
phiếu

Tỷ lệ
(%)

Số cổ
phiếu

Tỷ lệ
(%)

1
Công ty CP Quản lý 
Quỹ Pavo Capital

Tổ chức có liên quan 
đến người nội bộ 
ông Trần Bảo Toàn

1.430.000 3,7% 1.530.000 3,96%

 2
Công ty CP New 
Pine Multimedia 
Technologies

Tổ chức có liên quan 
đến người nội bộ 
ông Trần Bảo Toàn

0 0% 83.260 0,22%

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban Kiểm Soát

TRẦN LỆ GIA UYÊN

ĐVT: triệu đồng
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CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VÀ 
PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TP. HỒ CHÍ MINH

THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM
Lầu 28, tòa nhà Bitexco Financial Tower, Số 2 Hải Triều, Quận 1, TP.HCM
Điện Thoại: (84-28) 3824 5252
Fax: (84-28) 8324 5250
Website: http://www.ey.com

Báo cáo tài chính hợp nhất
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐƯỢC KIỂM TOÁN
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Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 58 - 59
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THÔNG TIN CHUNG BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (“Công ty”) là một công ty cổ phần được thành lập 
theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp (“GCNĐKDN”) số 0300590663, do 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27 tháng 12 năm 1993, và các GCNĐKDN điều chỉnh sau đó.

Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“SGDCKTPHCM”) với mã 
giao dịch là FDC theo Giấy phép Niêm yết số 176/QĐ-SGDHCM do SGDCKTPHCM cấp ngày 25 tháng 12 năm 2009.

Hoạt động chính trong năm hiện tại của Công ty và các công ty con là cho thuê văn phòng, xây dựng và kinh doanh 
bất động sản, thiết kế và thi công công trình, sản xuất bao bì, sản phẩm từ nhựa và vật liệu xây dựng, kinh doanh khách 
sạn và trung tâm thương mại.

Công ty có trụ sở chính đăng ký tại số 28 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Lê Chí Hiếu Chủ tịch 

Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng Phó Chủ tịch

Ông Quan Minh Tuấn Thành viên

Ông Trần Bảo Toàn Thành viên

Ông Vũ Đình Khoa Thành viên bổ nhiệm ngày 19 tháng 4 năm 2019

Ông Lưu Minh Thiện Thành viên miễn nhiệm ngày 19 tháng 4 năm 2019

BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên của Ban Kiểm soát trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Bà Trần Lệ Gia Uyên Trưởng ban bổ nhiệm ngày 19 tháng 4 năm 2019

Bà Ngô Huệ Minh Trưởng ban miễn nhiệm ngày 19 tháng 4 năm 2019

Bà Phạm Thụy Như Quỳnh Thành viên

Bà Tạ Xuân Hương Thành viên

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Quan Minh Tuấn Tổng Giám đốc bổ nhiệm ngày 19 tháng 4 năm 2019

Ông Lê Chí Hiếu Tổng Giám đốc miễn nhiệm ngày 19 tháng 4 năm 2019

Ông Lê Dư Đăng Khoa Phó Tổng Giám đốc 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Quan Minh Tuấn bổ nhiệm ngày 19 tháng 4 năm 2019

Ông Lê Chí Hiếu miễn nhiệm ngày 19 tháng 4 năm 2019

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho Công ty.

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (“Công ty”) hân hạnh trình 
bày báo cáo này và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và các công ty con (“Tập đoàn”) cho năm tài chính kết thúc 
ngày 31 tháng 12 năm 2019.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo báo cáo tài chính hợp nhất cho từng năm tài chính phản ánh trung 
thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ 
hợp nhất của Tập đoàn trong năm. Trong quá trình lập báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban Tổng Giám đốc cần phải:

• lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;

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

• nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Tập đoàn có được tuân thủ hay không và tất cả những sai llệch trọng 
yếu so với những chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong báo cáo tài chính hợp nhất; và

• lập báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Tập 
đoàn sẽ tiếp tục hoạt động.

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo việc các sổ sách kế toán thích hợp được lưu giữ để phản ánh tình hình 
tài chính hợp nhất của Tập đoàn, với mức độ chính xác hợp lý, tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng các sổ sách kế 
toán tuân thủ với chế độ kế toán đã được áp dụng. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm về việc quản lý các tài 
sản của Tập đoàn 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 Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ những yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo.

CÔNG BỐ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Theo ý kiến của Ban Tổng Giám đốc, báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài 
chính hợp nhất của Tập đoàn vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, 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 các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc:

Quan Minh Tuấn
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 12 tháng 3 năm 2020 
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Kính gửi:  Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư 
TP. Hồ Chí Minh

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư 
TP. Hồ Chí Minh (“Công ty”) và các công ty con (“Tập đoàn”) được lập ngày 12 tháng 3 năm 2020 và được trình bày từ 
trang 52 đến trang 59, bao gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các thuyết 
minh báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất 
của Tập đoàn theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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 cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng 
yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả 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 Tập đoàn có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết 
minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao 
gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện 
đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tập đoàn liên quan đến việc lập và trình bày 
báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy 
nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tập đoàn. Công việc kiểm toán cũng 
bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của 
Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ 
sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến 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 Tập đoàn vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, 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 các Chuẩn mực 
kế toán Việt Nam, 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.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Số tham chiếu: 61438894/21183773-HN

Hàng Nhật Quang Nguyễn Quốc Hoàng
Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNĐKHN kiểm toán 
Số: 1772-2018-004-1 

Kiểm toán viên 
Giấy CNĐKHN kiểm toán 
Số: 2787-2016-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 12 tháng 3 năm 2020 
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
vào ngày 31 tháng 12 năm 2019

VNĐ

Mã 
số TÀI SẢN Thuyết 

minh Số cuối năm Số đầu năm

100 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 329.281.997.941 122.422.218.227

110 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 5 7.013.106.632 30.224.997.054

111 1. Tiền 5.513.106.632 28.224.997.054

112 2. Các khoản tương đương tiền 1.500.000.000 2.000.000.000

130 II. Các khoản phải thu ngắn hạn 275.522.207.262 65.959.585.492

131 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 6.1 244.541.890.797 33.968.899.651

132 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 6.2 1.514.326.858 5.516.848.180

136 3. Phải thu ngắn hạn khác 6.3 38.706.339.607 37.716.289.711

137 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 6.1, 6.3, 6.4 (9.240.350.000) (11.242.452.050)

140 III. Hàng tồn kho 7 17.933.750.605 20.001.548.009

141 1. Hàng tồn kho 17.933.750.605 20.001.548.009

150 IV. Tài sản ngắn hạn khác 28.812.933.442 6.236.087.672

151 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 8 106.645.580 540.099.519

152 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 16 24.864.967.392 4.478.872.896

153 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 16 3.841.320.470 1.217.115.257

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (TIẾP THEO)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2019

VNĐ

Mã 
số TÀI SẢN Thuyết 

minh Số cuối năm Số đầu năm

200 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 622.565.420.468 821.954.002.046

210 I. Các khoản phải thu dài hạn 476.130.808 518.599.061

211 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 20.000.000 20.000.000

216 2. Phải thu dài hạn khác 6.3 456.130.808 498.599.061

220 II. Tài sản cố định 393.302.721.148 418.128.165.631

221 1. Tài sản cố định hữu hình 9 283.205.709.829 301.810.967.592

222 Nguyên giá 437.240.446.179 438.706.196.180

223 Giá trị khấu hao lũy kế (154.034.736.350) (136.895.228.588)

224 2. Tài sản cố định thuê tài chính 10 58.463.407.379 63.547.181.939

225 Nguyên giá 76.919.719.342 76.919.719.342

226 Giá trị hao mòn lũy kế (18.456.311.963) (13.372.537.403)

227 3. Tài sản cố định vô hình 11 51.633.603.940 52.770.016.100

228 Nguyên giá 55.630.687.215 55.630.687.215

229 Giá trị hao mòn lũy kế (3.997.083.275) (2.860.671.115)

230 III. Bất động sản đầu tư 12 3.012.213.690 3.216.431.562

231 1. Nguyên giá 26.001.367.597 26.001.367.597

232 2. Giá trị hao mòn lũy kế (22.989.153.907) (22.784.936.035)

240 IV. Tài sản dở dang dài hạn 208.577.477.266 379.964.381.118

241 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 14 208.577.477.266 379.964.381.118

250 V. Đầu tư tài chính dài hạn - -

253 1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 450.000.000 450.000.000

254 2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (450.000.000) (450.000.000)

260 VI. Tài sản dài hạn khác 17.196.877.556 20.126.424.674

261 1. Chi phí trả trước dài hạn 8 2.524.830.917 2.422.848.098

262 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 31.3 25.774.600 42.567.850

269 3. Lợi thế thương mại 13 14.646.272.039 17.661.008.726

270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 951.847.418.409 944.376.220.273

B01-DN/HN B01-DN/HN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 5352

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 fidecovn.com



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (TIẾP THEO)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2019

VNĐ

Mã 
số TÀI SẢN Thuyết 

minh Số cuối năm Số đầu năm

300 C. NỢ PHẢI TRẢ 340.839.618.889 389.075.844.176

310 I. Nợ ngắn hạn 327.553.923.700 361.508.018.474

311 1. Phải trả người bán ngắn hạn 15.1 38.292.637.269 67.266.201.602

312 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 15.2 2.087.819.653 20.784.435.138

313 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 16 2.624.369.355 1.192.362.753

314 4. Phải trả người lao động 1.889.770.413 794.873.928

315 5. Chi phí phải trả ngắn hạn 17 2.439.882.268 2.395.801.586

319 6. Phải trả ngắn hạn khác 18 101.251.697.327 82.580.519.138

320 7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 19 107.409.284.439 118.470.469.489

321 8. Dự phòng phải trả ngắn hạn 20 64.564.583.651 59.931.383.515

322 9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 21 6.993.879.325 8.091.971.325

330 II. Nợ dài hạn 13.285.695.189 27.567.825.702

331 1. Phải trả người bán dài hạn 15.1 - 1.413.330.360

337 2. Phải trả dài hạn khác 18 453.367.188 878.290.146

338 3. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 19 - 12.359.910.945

341 4. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 31.3 12.703.455.001 12.703.455.001

342 5. Dự phòng phải trả dài hạn 20 128.873.000 212.839.250

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (TIẾP THEO)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2019

B01-DN/HN B01-DN/HN

Mã 
số TÀI SẢN Thuyết 

minh Số cuối năm Số đầu năm

400 D. VỐN CHỦ SỞ HỮU 611.007.799.520 555.300.376.097

410 I. Vốn chủ sở hữu 611.007.799.520 555.300.376.097

411 1. Vốn cổ phần 22.1 386.299.880.000 386.299.880.000

411a - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 386.299.880.000 386.299.880.000

412 2. Thặng dư vốn cổ phần 22.1 202.560.090.477 202.560.090.477

421 3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lỗ lũy kế) 22.1 20.827.736.949 (44.961.187.744)

421a - Lỗ lũy kế đến cuối năm trước (44.961.187.744) (9.637.539.110)

421b
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lỗ) 
năm nay

65.788.924.693 (35.323.648.634)

429 4. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 23 1.320.092.094 11.401.593.364

440 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 951.847.418.409 944.376.220.273

VNĐ

Nguyễn Thị Kim Phụng Nguyễn Ngọc Sơn Quan Minh Tuấn

Người lập Kế toán trưởng Tổng Giám đốc

Ngày 12 tháng 3 năm 2020
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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
(TIẾP THEO) 
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

VNĐ

Mã 
số CHỈ TIÊU Thuyết 

minh Năm nay Năm trước

61 18. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế của công ty mẹ 22.1 65.788.924.693 (35.323.648.634)

62 19. Lỗ sau thuế của cổ đông không kiểm soát 23 (32.710.156) (202.967.674)

70 20. Lãi (lỗ) cơ bản trên cổ phiếu 22.5 1.703 (914)

71 21. Lãi (lỗ) suy giảm trên cổ phiếu 22.5 1.703 (914)

B02-DN/HNBÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

VNĐ

Mã 
số CHỈ TIÊU Thuyết 

minh Năm nay Năm trước

01 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 24.1 445.775.958.076 398.117.874.299

02 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 24.1 - (135.690.248)

10 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp 
dịch vụ 24.1 445.775.958.076 397.982.184.051

11 4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp 25 (406.619.163.948) (352.636.043.677)

20 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp 
dịch vụ 39.156.794.128 45.346.140.374

21 6. Doanh thu hoạt động tài chính 24.2 70.500.355.039 7.444.058.632

22 7. Chi phí tài chính 26 (13.459.329.836) (37.965.388.691)

23 Trong đó: Chi phí lãi vay 26 (11.880.684.276) (12.692.414.309)

25 8. Chi phí bán hàng 27 (6.326.077.779) (17.435.184.753)

26 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 28 (20.227.962.251) (30.289.832.667)

30 10. Lợi nhuận (lỗ) thuần từ hoạt động kinh 
doanh 69.643.779.301 (32.900.207.105)

31 11. Thu nhập khác 29 1.129.682.691 811.935.733

32 12. Chi phí khác 29 (2.393.055.598) (1.757.175.531)

40 13. Lỗ khác 29 (1.263.372.907) (945.239.798)

50 14. Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế 68.380.406.394 (33.845.446.903)

51 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 31.1 (2.607.398.607) (1.735.771.440)

52 16. (Chi phí) thu nhập thuế TNDN hoãn lại 31.3 (16.793.250) 54.602.035

60 17. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế TNDN 65.756.214.537 (35.526.616.308)

B02-DN/HN

Nguyễn Thị Kim Phụng Nguyễn Ngọc Sơn Quan Minh Tuấn

Người lập Kế toán trưởng Tổng Giám đốc

Ngày 12 tháng 3 năm 2020
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BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (TIẾP THEO)
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

VNĐ

Mã 
số CHỈ TIÊU Thuyết 

minh Năm nay Năm trước

III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ 
HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

33 Tiền thu từ đi vay 19 190.160.225.992 191.546.593.630

34 Tiền trả nợ gốc vay 19 (201.221.411.042) (169.501.111.379)

35 Tiền trả nợ gốc thuê tài chính 19 (12.359.910.924) (12.359.910.924)

36 Cổ tức đã trả cho cổ đông của công ty mẹ - (918.000)

40 Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào) từ 
hoạt động tài chính (23.421.095.974) 9.684.653.327

50 Lưu chuyển tiền thuần trong năm (23.209.587.281) 19.783.305.093

60 Tiền và tương đương tiền đầu năm 30.224.997.054 10.441.691.961

61
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy 
đổi ngoại tệ

(2.303.141) -

70 Tiền và tương đương tiền cuối năm 5 7.013.106.632 30.224.997.054

B03-DN/HNBÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

VNĐ

Mã 
số CHỈ TIÊU Thuyết 

minh Năm nay Năm trước

I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ 
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

01 Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế 68.380.406.394 (33.845.446.903)

Điều chỉnh cho các khoản:

02
Khấu hao và hao mòn (bao gồm phân bổ lợi 
thế thương mại)

9, 10, 
11, 13

26.179.474.398 19.482.357.397

03 (Hoàn nhập dự phòng) dự phòng (2.086.068.300) 1.797.160.049

04
Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại 
các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ

(602.195.304) (1.034.970.832)

05 Lãi từ hoạt động đầu tư (69.656.681.772) (5.965.775.674)

06 Chi phí lãi vay 11.880.684.276 12.692.414.309

08 Lợi nhuận (lỗ) từ hoạt động kinh doanh 
trước thay đổi vốn lưu động 34.095.619.692 (6.874.261.654)

09 Tăng các khoản phải thu (21.488.944.225) (6.608.109.284)

10 Tăng hàng tồn kho (37.302.707.298) (2.100.520.274)

11 (Giảm) tăng các khoản phải trả (12.471.347.474) 27.923.524.907

12 Giảm chi phí trả trước 331.471.120 3.091.657.374

14 Tiền lãi vay đã trả (9.921.849.432) (12.692.414.309)

15 Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 16 (5.502.356.935) (1.688.851.579)

17 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (1.098.092.000) (451.749.794)

20 Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào) 
từ hoạt động kinh doanh (53.358.206.552) 599.275.387

II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

21
Tiền chi để mua sắm và xây dựng tài sản cố 
định

(120.000.000) (13.306.359.680)

22 Tiền thu do thanh lý tài sản cố định 110.000.000 -

23 Tiền chi cho vay -   (35.031.895.400)

24 Tiền thu hồi cho vay 900.000.000 34.631.895.400

26 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 46.549.592.702 22.564.203.440

27 Tiền thu lãi cho vay và lãi tiền gửi 6.130.122.543 641.532.619

30 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 53.569.715.245 9.499.376.379

B03-DN/HN

Nguyễn Thị Kim Phụng Nguyễn Ngọc Sơn Quan Minh Tuấn

Người lập Kế toán trưởng Tổng Giám đốc

Ngày 12 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 5958
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GENERAL INFORMATION

CORPORATE INFORMATION

Company name in Vietnamese: Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP. Hồ Chí Minh

Company name in English: Foreign Trade Development and Investment Corporation of Ho Chi Minh City

Abbreviated name: Fideco Corporation

Business Registration Certificate No.: 0300590663 issued by Ho Chi Minh City Department of Planning 
and Investment dated 17 July 2019 (the 37th amendment)

Address: 28 Phung Khac Khoan, Da Kao Ward, District 1, HCMC

Telephone: (84 28) 3822 1043

Fax: (84 28) 3822 5241

Website: http://www.fidecovn.com

Stock code: FDC

CHARTER CAPITAL 

VND 386,299,880,000  
(Three hundred eighty-six billion two hundred ninety-nine million and eight hundred  

and eighty thousand Vietnamese Dongs)
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ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT HISTORY

The Company was established in 1989 
with the name of Ho Chi Minh City 
Fisheries Development Corporation 
under the Decision No. 144/QD-UB of 
Ho Chi Minh City’s People Committee 
dated 31 March 1989 in the form of a 
joint venture company.

On 03 December 1991, the Company 
changed its name to the Foreign 
Trade Development and Investment 
Company of Ho Chi Minh City, under 
the Decision No. 693/QD-UB of Ho Chi 
Minh City’s People Committee.

19 April 2018: The Fideco Corporation 
became a Subsidiary of Thu Duc 
Housing Development Corporation.

On 23 October 2009, the Company 
celebrated the 20th anniversary of its 
establishment.

On 25 December 2009, The company 
was approved in principle to be listed 
on the HCMC Stock Trading Floor by 
the HCM Stock Exchange.

On 05 January 2010, The Company’s 
shares were officially listed on HCM 
Stock Exchange (Hose).

On 23 December 1993, the Company 
was approved by Ho Chi Minh City’s 
People Committee to become a joint 
stock company operating under 
the Corporate Law with the name 
of Foreign Trade Development and 
Investment Corporation of Ho Chi Minh 
City (referred to as Fideco Corporation).

The first quarter of 2008: completed 
and put Fideco Riverview apartments 
in Thao Dien, District 2, into operation.

May 2008: completed and put Fideco 
Tower in 81-83-85 Ham Nghi into 
operation. After a period of operation, 
the Project was transferred by the 
Company in 2012.

On 10 July 2009, the Company was 
awarded the Third-class Labor Order 
by the President of the S.R. Vietnam, 
under the Award decision No. 1027.

CORPORATE INFORMATION 6564
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BUSINESS LINES

• Civil construction
• Real estate lease and business
• Production of plastic products and building materials
• Design and construction of civil works
• Accommodation, restaurant and food & beverage services
• Financial investment: short-term and long-term securities investment
• Import-export: wholesale of computers, peripheral devices and software, 

electronic and telecommunication devices and associated components

BUSINESS NETWORK

• Head office: 28 Phung Khac Khoan, Da Kao Ward, District 1, HCMC
• Fideco Riverview Apartment: 14 Thao Dien, Thao Dien Ward, District 2, HCMC

MANAGEMENT APPARATUS

GENERAL MEETING OF 
SHAREHOLDERS

BOARD OF DIRECTORS

GENERAL DIRECTOR

PROJECT DEPUTY GENERAL 
DIRECTOR

PROJECT DEPT.

THONG DUC CO., LTD.

BACH KINH MANUFACTURING TRADE 
CO., LTD.

REAL ESTATE SERVICE 
DEPT.

IMPORT & EXPORT 
DEPT.

FINANCIAL AND 
ACCOUNTING DEPT.

GENERAL AFFAIRS AND  
HUMAN RESOURCESDEPT.

BOARD OF SUPERVISORS

SUBSIDIARIES

CORPORATE STRUCTURE, BUSINESS ORGANIZATION AND MANAGEMENT APPARATUS

CORPORATE STRUCTURE

The Company is organized as a Corporation, led by the General Shareholders’ Meeting, Board of Directors, Board of 
Supervisors, Board of Management including Board of Management and the Chief Accountant.

BUSINESS LINES AND NETWORK
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SUBSIDIARIES, AFFILIATES

VISION
 

To establish Fideco Corporation as a 
strong corporation in the field of real 
state, office rental, production, trade and 
financial investments bringing benefits, 
sustainable development and continuity.

MISSION

Fideco Corporation operates in financial investments, real estate, office rental services, 
production and trade. The Fideco Corporation always focuses on clients, continuously improves 
its quality management systems, applies new and appropriate technology to increase product 
and service quality while lowering costs, to provide clients with higher benefits. It provides 
clients with the best services and continuously trains employee to contribute to the Company’s 
steady and sustainable development.

In addition to business activities, the Company always fully complies with environmental 
protection regulations. It also actively contributes to social and community activities.

DEVELOPMENT ORIENTATION

RISKS

The Company is subject to market risks (consisting of currency risk, price risk and interest rate risk), credit risk and 
liquidity risk when performing its business. Generally, the Company’s risk management policies aim to minimize 
potential adverse effects of such risk to its business results.

MARKET RISKS

• Currency risk: The Company’s business is not subject to significant risk from the foreign currency fluctuation 
because maintaining a balance of foreign currency accounts is not essential.

• Interest rate risk: The Company is not subject to significant risk from the interest rate on loans because the rate 
does not vary significantly.

• Share price risk: Listed and unlisted shares held by the Company are affected by market risks arising out of the 
uncertainty of the future value of investment shares. The Company manages the share price risk through the Board 
of Directors’ consideration and approval on decisions of investing in shares.

CREDIT RISK

Credit risk is the risk that clients or partners in financial instrument transactions may fail to perform contractual 
obligations, causing financial loss for the Company. The Company therefore limits itself to entering into transactions 
with clients who have appropriate credit history in order to minimize this credit risk in accordance with its policies.

LIQUIDITY RISK

Liquidity risk is the risk that the Company encounters difficulties when performing financial obligations due to a lack of 
capital. The Company’s liquidity risk mainly arises from differing due dates of financial assets and liabilities.

The Company’s method of managing liquidity risk is to ensure that it always has enough cash reserves to meet short-
term and long-term liquidity requirements.

CORPORATE STRUCTURE, BUSINESS ORGANIZATION AND MANAGEMENT 
APPARATUS (CONTINUED)

Address: 28 Phung Khac Khoan, Da Kao Ward, District 1, HCMC

Main business lines: Production of plastic products and building materials

Initial investment value: VND 109,141 billion

Ownership of the Parent company: 100%

Address: 01 Phan Chu Trinh, Ward 09, Da Lat City, Lam Dong Province

Main business lines: Accommodation, restaurant and food & beverage services

Initial investment value: VND 223,300 billion

Ownership of the Parent company: 99.471%

BACH KINH MANUFACTURING TRADE CO., LTD

THONG DUC CO., LTD
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ORGANIZATION AND HUMAN RESOURCES

LIST OF THE BOD, BOARD OF SUPERVISORS, BOARD OF MANAGEMENT AND CHIEF ACCOUNTANT

BUSINESS PERFORMANCE IN 2019
BUSINESS OPERATION
(according to figures from the Company’s audited consolidated financial statements)

Unit: million VND

NO. ITEMS PERFORMED 
IN 2018 PLAN 2019 PERFORMED 

IN 2019

% 
COMPARED 

TO PLAN 
2019

% 
COMPARED 

TO THE 
SAME 

PERIOD

(1) (2) (3) (4) (4)/(3) (4)/(2)

1 Total revenue 406,238 349,116 517,406 148.20% 127.36%

2 Profit before tax (33,845) 71,563 68,380 95.55% 202.04%

3 Profit after tax (35,526) 69,135 65,756 95.11% 185.09%

NO. FULL NAME OF MEMBER TITLE NUMBER OF 
SHARE

PERCENTAGE 
(%)

01 Mr. Le Chi Hieu Chairman of the BOD 0 0

02 Mr. Nguyen Vu Bao Hoang Vice Chairman of the BOD 0 0

03 Mr. Tran Bao Toan Member of the BOD 0 0

04 Mr. Quan Minh Tuan
Member of the BOD and  
General Director

0 0

05 Mr. Vu Dinh Khoa Member of the BOD 0 0

06 Ms. Tran Le Gia Uyen Head of Board of Supervisors 0 0

07 Ms. Ta Xuan Huong Member of Board of Supervisors 0 0

08 Ms. Pham Thuy Nhu Quynh Member of Board of Supervisors 0 0

09 Mr. Le Du Dang Khoa Deputy General Director 0 0

10 Mr. Nguyen Ngoc Son Chief Accountant 0 0

71
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BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF MANAGEMENT

ORGANIZATION AND HUMAN RESOURCES (CONTINUED)

Mr. LE CHI HIEU

Chairman of BOD
Year of birth: 1957
Qualification: Doctor of Business Administration

Employment history

• 1980 - 1986: Worked at State Bank - Thu Duc Branch (formerly)
• 1986 - 1988: Worked at Investment & Construction Bank - Thu Duc Branch
• 1988 - 1989: Head of Planning & Statistics Division - Thu Duc People’s Committee
• 1989 - 1994: Head of Finance - Planning Division - Thu Duc People’s Committee; Member of Thu 

Duc People’s Council
• 1994 - 2001: Director of Thuduc House Management & Development Company
• 2001 - May 2015: Chairman of the BOD & General Director of the Thuduc Housing Development 

Corporation
• June 2015 up to now: Chairman of the BOD of the Thuduc Housing Development Corporation
• 19 April 2018 - 22 June 2018: General Director of the Fideco Corporation
• 23 June 2018 - 18 April 2019: Chairman of the BOD and General Director of the Fideco 

Corporation
• 19 April 2019 up to now: Chairman of the BOD of the Fideco Corporation

Positions in other organizations

• Chairman of the BOD of the Thuduc Housing Development Corporation
• Chairman of the BOD of the Lien Phuong Textile and Garment JSC
• Chairman of the BOD of Thuduc Agriculture Wholesale Market Co., Ltd
• Chairman of the BOD of the Thuduc House Wood Trading JSC
• Chairman of the Board of Members of Thong Duc Co., Ltd

Mr. NGUYEN VU BAO HOANG

Vice Chairman of the BOD
Year of birth: 1976
Qualification: Doctor of Business Administration, Master of Economics

Employment history

• 1995 - 2005: Studied and worked in Sydney - Australia 
• 2005 - May 2010: Sales & Marketing Director - the Thuduc Housing Development Corporation
• June 2010 - May 2015: Deputy General Director of the Thuduc Housing Development Corporation
• From June 2015: General Director of the Thuduc Housing Development Corporation
• March 2011 - May 2015: Member of BOD - Deputy General Director of the Thuduc Housing Development
• Corporation
• June 2015 to now: Member of the BOD and General Director of the Thuduc Housing Development Corporation
• 4 February 2016 - 21 February 2016: Member of the BOD of the Fideco Corporation
• 22 February 2016 - 18 April 2018: Vice Chairman of the BOD of the Fideco Corporation
• 19 April 2018 - 22 June 2018: Chairman of the BOD of the Fideco Corporation
• 23 June 2018 up to now: Vice Chairman of the BOD of the Fideco Corporation

Positions in other organizations

• Member of the BOD & General Director of the Thuduc Housing Development Corporation
• Vice Chairman of the BOD of Thuduc Agriculture Wholesale Market Co., Ltd
• Chairman of the Board of Members of Bach Phu Thinh Co., Ltd
• Member of the BOD of the Daewon - Thu Duc Housing Development JSC 
• Member of the BOD of Vico Quang Tri Investment and Mineral Joint Stock Company

BUSINESS PERFORMANCE IN 2019 7372
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Mr. TRAN BAO TOAN

Member of BOD
Year of birth: 1971
Qualification: 
Doctor of Economics and Business Administration

Employment history

• May 1995 - July 1999: Chairman of the Risk and Return Foundation 
- The Switzerland

• August 1998 - August 2000: Portfolio Manager at Banque General 
du Luxembourg

• September 2000 - February 2005: Director of Research Division, 
Vice Chairman of Fund and Investment Portfolio Management 
at AKB Bank

• February 2005 - June 2006: Financial Advisor to The Swiss State 
Secretariat for Economic Affairs (SECO) projects for supporting Vietnam

• February 2005 - September 2006: Investment Director of Vietnam 
Holding Limited

• From November 2007 - June 2012: Member of the BOD of Viet 
Capital Securities JSC

• May 2011 - 01 October 2014: Member of the BOD and General 
Director of the Foreign Trade Development and Investment 
Corporation of HCMC

• 01 October 2014 - 12 July 2015: Member of the BOD of the Foreign 
Trade Development and Investment Corporation of HCMC

• 13 July 2015 - 18 April 2018: Chairman of the BOD of the Foreign 
Trade Development and Investment Corporation of HCMC

• 19 April 2018 to now: Member of the BOD of the Foreign Trade 
Development and Investment Corporation of HCMC

Positions in other organizations

• Chairman of Doanh Bao An Company Limited
• Chairman of Pavo Capital AG (Switzerland)
• Chairman of Pavo Capital SJC
• Chairman of BOD of New Pine Multimedia Technologies JSC

Mr. VU DINH KHOA

Member of the BOD -  
Independent Director
Year of birth: 1984
Qualification: Bachelor of Information Technology

Employment history

• From 2010 - 2012: Worked at the Thu Duc 
Trading and Import-Export JSC

• From 2012 to 2015: Worked at Thuduc 
Agriculture Wholesale Market Co., Ltd

• From 2015 to 2019: Worked at Thu Duc 
District Public Services Co., Ltd

• From 2019 to now: Works at Mirae Asset 
Finance Company (Vietnam) Limited

• From 19 April 2019: Member of the BOD of 
Foreign Trade Development and Investment 
Corporation of HCMC

Mr. QUAN MINH TUAN

Member of the BOD  
and General Director 
Year of birth: 1963
Qualification: Bachelor of Finance and Accounting

In charge of: Acting as legal representative of the Company for the signing of economic 
contracts, performing transactions with State management agencies, organizations and 
individuals relating to the Company’s operations.

Employment history

• September 1981 - August 1988: Chief Accountant of Construction Division of Thu Duc District
• August 1988 - June 1990: Chief Accountant of Housing Management Team of Thu Duc District
• June 1990 - February 2000: Accountant at Thuduc Housing Management & Development 

Company, which later changed its name to Thuduc Housing Development & Industrial Park 
Services Company

• February 2000 - March 2006: Deputy Head of Accounting Department of Thuduc Housing 
Development and Industrial Park Services Company, which later changed its name into 
Thuduc Housing Development Corporation

• March 2006 up to now: Chief Accountant of the Thuduc Housing Development Corporation
• 31 May 2016 - 18 April 2018: Member of the BOD of the Fideco Corporation
• 19 April 2018 - 18 April 2019: Member of the BOD, Deputy General Director of Finance and 

Chief Accountant of the Fideco Corporation
• 19 April 2019 up to now: Member of the BOD and General Director of the Fideco Corporation

Positions in other organizations

• Chief Accountant of the Thuduc Housing Development Corporation
• Chairman of the Board of Members of Bach Kinh Manufacturing Trade Co., Ltd
• Head of the Board of Supervisors of the Lien Phuong Textile and Garment JSC
• Member of the BOD of the Thuduc House Wood Trading JSC
• Member of the Board of Members of Thong Duc Co., Ltd
• Chairman of the Board of Members of Tam Binh Thu Duc Service Co., Ltd
• Chairman of the Board of Members of DAB Pure Ice Co., Ltd

BOARD OF DIRECTORS AND 
BOARD OF MANAGEMENT

ORGANIZATION AND  
HUMAN RESOURCES (CONTINUED)
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BOARD OF SUPERVISORSBOARD OF MANAGEMENT CHIEF ACCOUNTANT

Mr. LE DU DANG KHOA

Deputy General Director
Year of birth: 1976
Qualification: Master of Business Administration,  
Civil & Industrial Engineering

Employment history

• April 2002 - August 2013: Project Manager - Deputy Director 
of Project Consulting and Management (2007 - 2013)

• August 2013 - March 2015: Project Manager and Deputy 
Director of Project Department - Meinhardt Vietnam 
(Singapore)

• April 2015 - July 2016: Personal Assistant to the Chairman of 
the BOD - General Director (in charge of Project Investment & 
Deployment) - Dat Xanh Group

• July 2016 - April 2017: Deputy General Director of Project 
Investment & Development - LDG Group

• April 2017 - September 2017: Deputy General Director of 
Project Investment & Development - Nguyen Kim Land

• September 2017 up to now: Deputy General Director of the 
Thuduc Housing Development Corporation

• June 2018 up to now: Deputy General Director of the Foreign 
Trade Development and Investment Corporation of HCMC

Positions in other organizations

• Deputy General Director of Thuduc Housing Development 
Corporation 

• Member of the BOD of the City Housing Development Real 
Estate Business JSC

Mr. NGUYEN NGOC SON

Chief Accountant
Year of birth: 1974
Qualification: 
Bachelor of Finance and Accounting

Employment history

• From 2002 to 2006: Accountant at REE Corporation
• 08 January 2007 - November 2013: Employee of 

the Treasury Accounting Division of the Thuduc 
Housing Development Corporation 

• December 2013 to now: Deputy Head of the 
Treasury Accounting Division of the Thuduc 
Housing Development Corporation 

• October 2018 - 23 April 2019: Head of the Finance 
and Accounting Division of the Foreign Trade 
Development and Investment Corporation of HCMC

• From 24 April 2019: Chief Accountant of the 
Foreign Trade Development and Investment 
Corporation of HCMC

Positions in other organizations

• Deputy Head of the Treasury Accounting Division 
of the Thuduc Housing Development Corporation

• Deputy Director and Chief Accountant of Thong 
Duc Co., Ltd

• Chief Accountant of the Loc Phu Nhan Investment JSC
• Member of the Board of Supervisors of the Pacific 

Property and Infrastructure Development JSC (PPI)

Mrs. TA XUAN HUONG 

Member of the Board of 
Supervisors
Year of birth: 1977
Qualification: 
Bachelor of Accounting

Employment history

• From October 2016 to now: 
Accountant in the Accounting 
Division of the Thuduc Housing 
Development Corporation

• 23 June 2018 to now: Member 
of the Board of Supervisors of 
the Foreign Trade Development 
and Investment Corporation of 
HCMC

Positions in other organizations

Accountant in the Accounting 
Division of the Thuduc Housing 
Development Corporation

Mrs. PHAM THUY NHU QUYNH  

Member of Board of Supervisors
Year of birth: 1983
Qualification: 
Bachelor of Finance

Employment history

• From 2015 to now: Member of the 
Boards of Internal Supervisors and 
Risk Management of the Thuduc 
Housing Development Corporation

• 23 June 2018 to now: Member 
of the Board of Supervisors of the 
Foreign Trade Development and 
Investment Corporation of HCMC

Positions in other organizations

Member of the Board of Internal 
Supervisors and Risk Management of 
the Thuduc Housing Development 
Corporation

Mrs. TRAN LE GIA UYEN

Head of Board of Supervisors
Year of birth: 1980
Qualification: 
Bachelor of Finance

Employment history

• October 2003 - February 
2006: Employee of the Treasury 
Accounting Division of Thuduc 
Agriculture Wholesale Market 
Co., Ltd.

• From March 2006 to now: 
Deputy Head of the Treasury 
Accounting Division of Thuduc 
Agriculture Wholesale Market 
Co., Ltd

• 19 April 2019 to now: Head of 
the Board of Supervisors of the 
Foreign Trade Development 
and Investment Corporation of 
HCMC

Positions in other organizations

Deputy Head of the Treasury 
Accounting Division of Thuduc 
Agriculture Wholesale Market Co., Ltd

ORGANIZATION AND HUMAN RESOURCES (CONTINUED)
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CHANGES TO THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF SUPERVISORS, BOARD OF MANAGEMENT 
AND CHIEF ACCOUNTANT

• At the General Shareholder Meeting for the Fiscal Year 2018, the members of the Board of Directors were 
successfully elected by the Fideco Corporation for the 2019 - 2024 term, effective as of April 19th, 2019. Specifically,  
Mr. Le Chi Hieu was elected as the Chairman of the BOD of the Fideco Corporation; Mr. Nguyen Vu Bao Hoang 
was elected as the Vice Chairman of the BOD of the Fideco Corporation, and other members of the BOD included:  
Mr. Quan Minh Tuan, Mr. Tran Bao Toan and Mr. Vu Dinh Khoa.

• At the General Shareholder Meeting for the Fiscal Year 2018, the members of the Board of Supervisors were 
successfully elected by the Fideco Corporation for the 2019 – 2024 term, effective as of April 19th, 2019. Specifically, 
Ms. Tran Le Gia Uyen was elected as the Head of the Board of Supervisors; Ms. Ta Xuan Huong and Ms. Pham Thuy 
Nhu Quynh were members of the Board of Supervisors.

• Mr. Quan Minh Tuan – was appointed as the Chairman of the Board of Members of Bach Kinh Manufacturing Trade 
Co., Ltd, effective as of March 1st, 2019.

• Mr. Quan Minh Tuan was appointed as General Director and Legal Representative of the Fideco Corporation, 
effective as of April 19th, 2019.

• Mr. Quan Minh Tuan was dismissed as the Chief Accountant and Mr. Nguyen Ngoc Son was appointed as Chief 
Accountant of the Fideco Corporation, effective as of April 24th, 2019.

NUMBER OF EMPLOYEES AND OFFICERS

As of 31 December 2019, the total number of employees in the Company was 33 people. The Company always fully 
implements regimes and policies for employees in accordance with regulations.

FINANCIAL PERFORMANCE

NO. NAME OF COMPANY
PROFIT AFTER TAX

Performed in 2018 Performed in 2019
% compared to 

the same period

(1) (2) (3) (3)/(2)

1 Bach Kinh Manufacturing Trade Co., Ltd. (12,686,695,291) 5,900,539,411 146.51%

2 Thong Duc Co., Ltd. (6,849,589,504) (7,304,950,571) (6.65%)

INDICATORS Year 2018 Year 2019 % increase/decrease

* For an organization is not a credit facilities 
and non-banking financial institutions

Total asset value 944,376,220,273       951,847,418,409 0.79%

Net revenue 397,982,184,051       445,775,958,076 12.01%

Profit from business (32,900,207,105) 69,643,779,301 311.68%

Other profits (945,239,798) (1,263,372,907) (33.66%)

Profit before tax (33,845,446,903) 68,380,406,394 302.04%

Profit after tax (35,526,616,308) 65,756,214,537 285.09%

Earnings per share

UNIT: VND

Unit: VND

Major financial indicators

ITEMS Year 2018 Year 2019

1. Solvency ratio

Current ratio = Current asset/Current liabilities 0.34 1.00

Quick ratio = (Non-current asset – Inventories)/ Current liabilities 0.28 0.95

2. Capital structure ratio

Liabilities/Total assets ratio 41.20% 35.81%

Liabilities/Owners’ Equity ratio 70.07% 55.78%

3. Operation capability ratio

Revenue/Total assets 42.14% 46.83%

4. Profitability ratio

Profit after tax/Revenue (8.93)% 14.75%

Profit after tax/Equity (6.40)% 10.76%

Profit after tax/Total assets (3.76)% 6.91%

INVESTMENT ACTIVITIES AND PROJECT PERFORMANCE

MAJOR INVESTMENTS: none
SUBSIDIARIES, AFFILIATES: As stated in the Consolidated Financial Statements announced on March 16th, 2020

ORGANIZATION AND HUMAN RESOURCES (CONTINUED)
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SHAREHOLDER STRUCTURE, CHANGES IN OWNER’S EQUITY
SHARES

Type of outstanding shares: common shares
Number of restricted shares: 0 share

SHAREHOLDER STRUCTURE 
(As of the latest closing date of shareholder list on March 2nd, 2020)

Shareholder structure

NO. Type of shareholder Number of shares Percentage (%)

1 The State shareholder 0 0

2
Major shareholder (owns 5% of share capital and higher)  
(2 shareholders)

19,949,338 51.64

Of which - Domestic organization (2) 19,949,338 51.64

                  - Domestic individual 0 0

3 Other shareholders 18,680,650 48.36

Of which - Domestic organization 2,169,813 5.62

                  - Domestic individual 16,483,361 42.67

                  - Foreign organization 10,586 0.03

                  - Foreign individual 16,890 0.04

Total 38,629,988 100

TOTAL NUMBER OF OUTSTANDING SHARES

TOTAL NUMBER OF NON-RESTRICTED SHARES

38,629,988 shares

38,629,988 shares

Detailed list of major shareholders of the Fideco Corporation

NO. Name of shareholder Type Number of 
shares Percentage

1 Thu Duc Housing Development Corporation Domestic organization 16,611,715                       43.00%

2 Doanh Bao An Co., Ltd. Domestic organization 3,337,623 8.64%

Total 19,949,338 51.64%

CHANGES IN OWNER’S EQUITY: None

TRANSACTIONS OF TREASURY SHARE: None

OTHER TYPES OF SECURITIES: None

THE COMPANY’S ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT REPORT

WATER CONSUMPTION

Water sources and water amounts for use: Tap water source, total amount of water 
used in 2019: 8,415 m3

Percentage and total amount of recycled and reused water: No recycled water was 
produced.

The Company’s employees are aware of and implement electricity and water saving 
measures: Turning off power in unnecessary areas, after working hours, regularly checking 
and maintaining water pipelines to prevent water leakage and loss, etc.

ENERGY CONSUMPTION

Energy consumption in 2019 was 501,701 Kw.
Energy saving amount through energy efficiency initiatives: None.
Reports of energy efficiency initiatives: None.

MANAGEMENT OF MATERIAL SOURCES

No data available because the Company is not a manufacturer.
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COMPLIANCE WITH THE LAWS ON ENVIRONMENTAL PROTECTION

The Fideco Corporation always focuses on environmental protection and occupational safety by doing the following 
activities: hiring independent units to inspect and prepare periodic environmental assessment impact reports according 
to relevant regulations; inviting the Occupational Health and Environmental Protection Center of HCMC Department 
of Health to annually measure and inspect the occupational environment; classifying waste and signing a daily waste 
collection contract with public service agencies; Planting and maintaining trees, Setting up an aquarium for aesthetic 
purposes, etc. Thanks to its special attention and strict compliance with occupational safety and environmental 
protection, the Fideco Corporation has maintained its recognition as a civilized-clean-nice workplace for many years.
During its operations, the Company has never been fined for failure to comply with environmental laws or regulations.

EMPLOYEE POLICIES

The number of employees: 33 people; the monthly average income of each employee: VND 13,634,245/person.

Policies are established to ensure health, safety and welfare for employees
• Periodic medical check-ups with a maximum amount: VND 3,000,000/person.
• Bonus for major holidays: VND 2,000,000/day on average
• Travel and vacation: VND 10,000,000/person/year on average
• Funeral and wedding fees: VND 3,000,000/event
• Bonus for Lunar New Year: at a minimum of 01 month income/year

Other welfare activities include: Mid-Autumn Festival gifts, Lunar New Year gifts, Children’s Day gifts for employee’s children, etc.
During all operational activities, the Company strictly complies with the provisions of relevant labor laws, fully pays 
compulsory insurance premiums, and pays salary in a timely manner.

THE COMPANY’S ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT REPORT
(CONTINUED)

Employee training
The Company always takes care and facilitates employee’s study, qualification improvements and professional skills 
development. Training courses that were organized in 2019 including:
• Training course on the Laws on Social Insurance
• Training course on guidelines for new tax policies
• Occupational safety training course “Electrical Safety Techniques”
• Training course for updated policies on Occupational safety - occupational hygiene
• Training course on Employment Law 
• Training course on Corporate Dialogues
• Training course on Regulations related to information listings and announcements by HCM Stock Exchange.

REPORT OF LOCAL COMMUNITY RESPONSIBILITIES

The Company always takes its responsibilities to society and community seriously, and this is expressed through specific 
activities such as: fully meeting tax obligations, contributing to disaster prevention funds,
actively donating to a local poverty reduction fund, building charity housing, awarding scholarships for poor students 
overcoming difficulties etc.

REPORT ON GREEN CAPITAL MARKET ACTIVITIES GUIDED BY SSC

The Company has worked as best it can to adapt to the changing socio-economic context and to improve its operation 
and become part of the green capital market. Currently, the Company focuses on factors such as: Occupational policies, 
community responsibility and transparency in its operations and financial statements.
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BOARD OF MANAGEMENT’S REPORT AND EVALUATION
BUSINESS RESULTS IN 2019

THE COMPANY’S FINANCIAL INDICATORS 

The 2019 business result was better than 2018’s and nearly achieved the planned targets, mainly because:

• The Company recognized the financial revenue resulting from the transfer of one Subsidiary with inefficient 
operations, Phuc Thinh Duc Investment Co., Ltd.

• Another subsidiary of the Company, Thien Y Packaging Co., Ltd, had positive business results and began to register 
earnings.

BUSINESS RESULTS

VND 517,406 million

REVENUE
Total revenue in 2019

Reached 127.36% compared 
to 2018

Reached 148.20% compared to 
2019 plan

VND 65,756 million

PROFIT AFTER TAX
Corporate income in 2019

Reached 185.09% compared 
to 2018
Reached 95.11% compared to 
2019 plan

VND 68,380 million

PROFIT BEFORE TAX
Corporate income in 2019

Reached 202.04% compared 
to 2018
Reached 95.55% compared to 
2019 plan

(according to figures from the Company’s audited consolidated financial statements)
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FINANCIAL PERFORMANCE

BUSINESS AREAS

INVESTMENT PROJECTS

Construction of a new Office Building at No. 28 Phung Khac Khoan - 1,238 m2

• The Company is designing the building and preparing related documents to obtain a new construction license. 
However, since December 2018, the construction permit application for land with annual rental has been 
temporarily suspended by Department of Construction, only documents with a lump sum rental payment for the 
entire rental period are being handled.

• The Company has applied for fire-fighting approval and is submitting documents of basic design for approval 
by the Department of Construction. After obtaining approval for the basic design, the Company will apply for 
approval of its construction engineering design and submit documents for construction permit application. 
Documents for construction permit application are expected to be completed in July 2020.

BUSINESS RESULTS IN 2019 (CONTINUED)

Residential Area Project in Can Gio District - 29.8 hectares
• The Company received guidelines documentation from the Ministry of Construction indicating: the project is not 

regulated as social housing, and the Company is not required to use 20% land bank for social housing within the project.

• The Project is temporarily suspended, because the City issued a document specifying that after planning 
adjustment with scale of 1/5000 is completed, all projects in Can Gio District will be continuously implemented. 
However, the Company project has been permitted by Department of Construction, Department of Planning 
and Architecture, Can Gio District People’s Committee to continuously deploy, updating the project planning to 
Can Gio District master planning with scale of 1/5000 (it is not required to wait for the master 1/5000 scale plan 
because the project planning was approved in 2010). In January 2019, HCMC People’s Committee organized an 
inter-industry and inter-department meeting where the Department of Natural Resources and Environment was 
requested to review and report to the People’s Committee in order that the People’s Committee decide on the 
approval of continuous implementation of the following investment procedures.

VND 329,282  million VND 622,565  million VND 340,840  million

168.97% compared to the 
beginning of the year,

24.26% compared to the 
beginning of the year, 

12.40% compared to the 
beginning of the year 

Accounting for 34.59% of the 
Company’s total assets

Accounting for 65.41% of the 
Company’s total assets

Structure of Liabilities/Total capital sources  
as of 31 December 2019 is 35.81%.

CURRENT ASSETS NON-CURRENT ASSETS LIABILITIES

VND 611,008 million

10.03% compared to the 
beginning of the year

Structure of Owner’s equity source/Total capital 
sources as of 31 December 2019 is 64.19%.

The current ratio is 

1.0 (2018: 0.34)

The quick ratio is 

0.95 (2018: 0.28)

OWNER’S EQUITY SOLVENCY

• The Company is applying for a 1/500 scale planning adjustment for the project and doing other works to prepare 
for project continuity.

• The Company established 03 security stations and hired security guards for the project to protect the land and 
prevent sand theft.

• The Company successfully completed boundary encroachment (1,000 m2) with encroached households, while 
establishing a B40-wire fence along borders with neighboring households to protect the project land boundary.

• Currently, the City is reviewing projects originated from public land and have not issued policies for the Company’s 
project continuity.

• The Company prepares periodic project reports and submits to related Departments/Industries as required.

Fideco Riverview Apartment Project - 3,174 m2

• Maintain office rental service.
• Manage residential apartments according to temporary residence procedures.
• Monitor warranty for related items.
• Handing over apartment management to the apartment management team.

Office Building Project at No. 55 Mac Dinh Chi - 977.4 m2

Due to legal procedures, the Company continues to lease the existing offices and does not have a new construction 
plan. In the future, the Company will continue to seek solutions to legal problems in order to progress a new office 
construction plan on the land lot located at No. 55 Mac Dinh Chi.

Project of Phuc Thinh Duc Investment Co., Ltd
Transferred 95% of capital for the Lien Phuong Textile and Garment JSC.
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Residential Area project in Binh Trung Dong Ward - 5 hectares
• Since 09 December 2014, The Phu Nhuan Construction and Housing Trading Co., Ltd (Phu Nhuan Housing Company) 

has not been the major infrastructure investor of the project anymore.

• On 11 March 2016, The Fideco Corporation and other investor members in the project organized a meeting and  
submitted documents to the City People’s Committee regarding to the selection of a major investor to Phu Nhuan 
Housing Company with the expectation of finding a solution for the project.

• On 27 April 2017, the City People’s Committee requested People’s Committee of District 2 to chair the meeting with the 
participation of concerned parties to discuss and agree to a feasible plan to solve the problem and restart the project.

• In the meeting on 18 September 2018 chaired by Task Force Team of

• HCMC Department of Natural Resources and Environment, a majority of investor members agreed to suggest City 
People’s Committee to assign Phu Nhuan Housing Company to continue to work as the Major investor of the project.

• However, this suggestion has not yet been approved by the City People’s Committee.

• With the expectation of restarting the project, on 19 September 2019, the Fideco Corporation and minor investors 
organized a meeting and agreed to propose People’s Committee of District 2 to make compensation for site 
clearance in order to build technical infrastructure using capital sources contributed by the investor members.

• The above process shows the effort of the Fideco Corporation and other investor members in encouragement and 
coordination with People’s Committee of District 2 to find solutions and speed up the project schedule.

• After the City selects a major infrastructure investor to replace the Phu Nhuan Housing Company, Fideco will  
co-ordinate with the site clearance compensation board of the District to refund and clear the remaining land areas 
of the project and conduct the next procedures for land handover.

BUSINESS AREAS (CONTINUED)

BUSINESS RESULTS IN 2019 (CONTINUED)

In 2019, in addition to searching, designing and preparing related 
documents for the development of projects according to schedule, for 
internal activities, Fideco continued to strive to maintain and stabilize 
human resources, properly appoint internal employees in order to 
effectively use their skills, simplify specialized apparatus to enhance 
operational efficiency and meet development and innovation demands 
of the Company. Fideco also focuses on its employees’ life, fully performs 
policies, facilitates employee training to improve their qualifications and 
achieve more career development opportunities.

OFFICE RENTAL

Revenue  
(million Vietnamese Dong) Performed in 2018 Performed in 2019 % increase, decrease 

compared to 2018

Office Building at 28 Phung Khac Khoan 9,466 16,278 +71.96%

Fideco Riverview Apartment 4,033 4,171 +3.42%

Office Building at 28 Phung Khac Khoan

Cao ốc Fideco Riverview

REVENUE FROM OFFICE RENTAL  
IN 2019

VND 16,278 million

71.96% compared to the same period in 2018.

REVENUE FROM OFFICE RENTAL  
IN 2019

VND 4,171million

3.42% compared to the same period in 2018.
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THE COMPANY’S INTERNAL ACTIVITIES

• The Company continues to strive to maintain and stabilize its human resources, properly appoint suitable internal 
employees in order to effectively use their qualifications, simplifying specialized human resource to enhance the 
operational efficiency while meeting development and innovation goals of the Company.

• The Parent Company’s Human resources did not change significantly during 2019, except for the following:

 » Reduced 02 employees at retirement age while the Company correctly and fully implemented corresponding 
occupational policies.

 » All employees in the Company signed labor contracts as regulated, registered compulsory insurance to the 
Insurance Agency of District 1 and fully enjoyed the policies and welfare programs of the Company.

• The Company continued to pay special attention to its employees’ lives and fully performed related policies for its 
employees. The Company attended and fully paid insurance for the employees to Insurance Agency of District 1; 
fully paid for its maternity regime, severance regime and other regimes for employees according to Insurance Law.

• For training: The Company’s Board of Management continues to care and facilitate employee’s training to improve 
their qualifications and professional skills in order to meet working requirements.

SECURITIES ACTIVITIES

Share and shareholder management activities
• Successfully organize the General Shareholder Meeting for the fiscal year 2018 in accordance with applicable laws.

• Fully and timely announce information according to regulations.

Securities investment
• Short-term investment

Investment value as of 31 December 2019: VND 0

• Long-term investment

 » Investment value as of 31 December 2019: VND450 million, provision amount of VND450 million.

 » Securities investment and dividend interest in 2019: VND 0 million.

In terms of the Company’s potential, Fideco in 2019 has built its brand 
reputation in the market, specified development goals for each stage 
and its business operations have been publicly and transparently 
implemented in strict accordance with the laws.

BUSINESS AREAS (CONTINUED)

BUSINESS RESULTS IN 2019 (CONTINUED)

SOCIAL ACTIVITIES

Despite difficulties in business operations, the Company’s Board of Management still attends social activities in 2019 to 
complete its responsibility to the community, such as:

BUSINESS PLAN IN 2020

EVALUATION OF POTENTIAL

Advantages
• The long history in construction and the development of the Company has built a reputable brand on the market.

• The Company created specific “visions” and “missions” feasible for each development stage.

• The Company Leadership maintains a strategic vision as well as appropriate policies in each stage aiming to flexibly 
cope with fluctuations of the national economic and financial situation.

• All business operations have been publicly and transparently implemented in strict accordance with the law.

• The Company’s operational purposes are not only bringing profits for the enterprise and dividends for shareholders, 
but also contributing to environmental protection and taking corporate social responsibility.

Disadvantages
• The Company’s operations are affected by fluctuations during periods of partial economic recovery and associated 

complicated changes.

• Capital sources to meet the demand for investment project development have many barriers to overcome.

• Real estate projects (such as Can Gio, Office Building at 28 Phung Khac Khoan) have been suspended due to 
prolonged legal issues.

• Coordinating with Trade Unions to build and donate 01 charity house worth VND30,000,000 (thirty million 
Vietnamese Dong).

• Establishing a savings fund for the Nguyen Duc Canh Scholarship launched by the Federation of Labor of District 
1. The savings fund was still regularly contributed to under the encouragement of Federation of Labor of District 1.
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GENERAL GOAL

The Company’s general goal in 2020: Continuously strive to implement unfinished 
projects to gain better revenue and profit, and to compensate for all remaining losses 
of subsidiaries.

BUSINESS TARGET AND PLAN IN 2020

SPECIFIC GOALS

The Company will maintain a stable growth rate with financial indicators as follow 
(consolidated figures)

• Total revenue : VND 276,146 million

• Profit before tax  : VND 44,185 million

• Profit after tax : VND 35,089 million

• Charter capital : VND 386,299,880,000

BUSINESS PLAN IN 2020 (CONTINUED)

INVESTMENT PROJECTS

The Company continues monitor and deploy the following projects

Residential Area Project in Can Gio District - 29,8 hectares

• The Company is in contact with the relevant authorities and the City to request a project implementation permit 
without having to wait for the approval of 1/5000 Scale plan from the Can Gio District.

• Co-ordinate with design consultants to readjust planning options, increasing economic and technical indicators 
and dividing areas of housing types most suitably to the current real estate situation in Can Gio District.

• Co-ordinate with design consultants to create architectural planning options, prepare an investment project and 
do other works to prepare the project for deployment.

• Find solutions for current difficulties and persuade the City to let the Company continue the project.

• Deploy and construct technical infrastructure which can be put into use when the investment license is issued.

New construction of Office Building at No. 28 Phung Khac Khoan - 1,238 m2

Continue to complete necessary procedures to deploy the project, including:
Requesting approval for the basic design, construction engineering design documents and project construction 
permit. The construction deployment is expected to start in the Third Quarter of 2020.

Residential Area project in Binh Trung Dong Ward - 5 hectares

• While waiting for the City People’s Committee (PC) to select a new Investor, the Company will continue to 
coordinate with the PC of District 2, the Compensation and Site Clearance Board of District 2, Binh Trung Dong 
Ward PC and cadastral measurement unit to continue with the compensation and clearance of the remaining 
areas of households in each project, 2,162 m2 of which belongs to the Fideco Corporation’s project.

• Fideco and other Investor members will actively coordinate with the PC of District 2, the Phu Nhuan Housing Company 
and other competent authorities to specify matters relating to the project in order to speed up the next steps.

The Fideco Company will attempt to create useful solutions and make 
full use of credit sources from banking partners and financial institutions 
in order to fully implement the stated 2020 goals and plans, develop 
continuously and sustainably, as well as to provide the highest profits 
to the shareholders on the basis of full implementation of plan for each 
business area of the Company in 2020.
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Office rental

• Revenue from office rental service in 2019 was mainly generated from renting the offices 
of Fideco Riverview Apartment and the Office Building at 28 Phung Khac Khoan.

• It is expected that the revenue from office rental operations in 2020 will be VND13.5 
billion. The decrease of 2020 revenue is due to temporary suspension of Block A and B 
rental at No. 28 Phung Khac Khoan to facilitate new construction.

Financial investment

• In 2020, the Company continues to invest in units with good business performance and 
low risk.

• Continue to invest in units of which the Company is a strategic partner when such unit’s 
issue securities.

• Trade securities on the listed market if opportunities are favorable.

Social activities

Continue to implement programs such as:
Building charity housing, awarding scholarships, supporting poor households, etc. as well as 
implementing other social programs.

The Company’s internal activities

• Regularly arrange and strengthen organizational structure, properly appoint internal 
employees in order to effectively use their qualifications or recruit qualified and 
experienced personnel to enhance operational efficiency, meet the development and 
innovation demands of the Company.

• Set up personnel recruitment plans via recruitment channels based on meeting the 
professional requirements of the Company’s Divisions/Departments.

ON BEHALF OF THE GENERAL DIRECTOR OF THE
FIDECO CORPORATION

QUAN MINH TUAN
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BOARD OF DIRECTORS’ EVALUATION OF THE 
CORPORATE OPERATIONS
EVALUATION OF THE BUSINESS PERFORMANCE IN 2019

In 2019, in the complicated context of the world’s economy, Vietnam’s economy still encountered many challenges. 
Labor productivity and the competitiveness of the economy have not significantly improved, and the economy has 
not fully recovered.

In this context, the Company has actively sought many new ways to improve the situation. Through the continued 
efforts of the Board of Directors, the Board of Management and all employees, the Company has almost managed to 
achieve the 2019 profit plan as passed by the General Shareholder Meeting at the annual meeting in the fiscal year 
2018 dated 19 April 2019. Here are specific figures from the audited consolidated financial statements of the Company:

• Total revenue in 2019 was VND 517,406 million, reaching 127.36% compared to 2018 and 148.20% compared to 
the 2019 plan.

• Profit before tax in 2019 was VND 68.380 million, reaching 202.04% compared to 2018 and 95.55% compared to 
the 2019 plan.

• Profit after tax in 2019 was VND 65,756 million, reaching 185.09% compared to 2018 and 95.11% compared to 2019 plan. 

All levels of the Company, from members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, members of 
the Board of Management to employees:

• Performed their assigned rights and duties in accordance with the Corporate Law 2014, related law, the Company’s 
Charter, Resolutions of the General Shareholder Meeting.

• Met their assigned obligations with truthfulness and carefulness in their best effort and in the spirit of guaranteeing 
the maximum legal benefits for the Company and its shareholders.

• Demonstrated loyalty to the purpose of the Company and its shareholders; Did not use information, know-how, 
business opportunities, or misuse of position and assets of the Company for their own self-interest or to serve the 
interests of other organizations and individuals.

• Treated all shareholders equally and paid attention to the benefits of beneficiaries relating to the Company.
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The supervision activities of the Board of Directors focus on supervision of the implementation of the company business 
plan; level of completion of planned goals and targets from the Resolutions of the General Shareholders Meeting and/
or the Board of Directors of the Company.

The supervision of the Board of Directors to the General Director and other managers in the Company’s operations is 
implemented seriously and transparently and its purpose is to guarantee shareholder’s benefits.

Supervision results show that the General Director correctly performed his rights and duties in accordance with the 
Company’s Charter; other key managers correctly carried out their authorized responsibilities; employees at all levels of 
the Company strictly complied with the Company’s Charter, faithfully observed the Resolutions of the GSM and BOD; 
complied with provisions of applicable Corporate Law, the Law on Securities and related legal documents as well as the 
internal regulations of the Company.

SUPERVISORY RESULTS FROM THE BOARD OF DIRECTORS TO THE GENERAL 
DIRECTOR AND OTHER MANAGERS ON THE MANAGEMENT IN 2019

The Board of Directors conducts supervision using information from financial statements, statistical reports, income 
statements of the Company submitted by the Board of Management (and direct reports) in the periodic meetings of 
the Board of Directors. In addition, extraordinary matters arising that relate to the Company’s operations were reported 
by the Board of Management to the Board of Directors so as to thoroughly acknowledge the situation and promptly 
provide guidelines as necessary.

The Board of Directors also carries out supervision via the activities of the Board of Supervisors and the supporting 
apparatus of the Board of Directors.

Specific guidance for some of the Company’s main operations:

For investment projects
• Guide the Company to continue to monitor and maintain projects to assure the legality and efficiency of each 

project.

• For the new office building construction project at No. 28 Phung Khac Khoan, District 1, guide the Company to 
continue to promote necessary preparation steps to speed up implementation of the project.

For financial investment
• In 2020, the Company will consider investing in units with good business performance and low risk to maximize 

profits for shareholders. However, in the situation of economic crisis due to epidemics, keeping a cash reserve will 
be given priority to allowed continued investment in projects already deploying.

Effectively perform the rights and duties of the Board of Directors, to assist the Company’s Board of Management in 
helping the Company overcome immediate difficulties, stabilize situations and continue development.

Enhance the supervisory role of the Board of Directors for Company operations, pay attention to the supervision of 
legal compliance, enforcement of the Company’s Charter and supervision of the Company’s compliance with the 
Resolutions of the General Shareholders Meeting and the Board of Directors.

Maintain quarterly meetings of the Board of Directors; improve the quality of the Board of Directors’ meetings; each 
member of the Board of Directors should carefully and effectively perform their rights and duties as assigned by the 
shareholders for the highest benefit to the Company and its shareholders.

Effectively organize the Annual General Shareholders Meeting, comply with laws and the Company’s Charter; create the 
best conditions for shareholders to give useful comments for the sustainable and effective development of the Company.

BOARD OF DIRECTOR’S BUSINESS PLAN IN 2020

The Board of Directors have provided the following proposed business plan for 2020:

Focus on guiding the Board of Management and other key managers of the Company to implement business plan in 
2020 with the following main indicators:

VND 276,146 million VND 44,185 million

VND 386,299,880,000 million

TOTAL REVENUE PROFIT BEFORE TAX

CHARTER CAPITAL
VND 35,089 million

PROFIT AFTER TAX

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

LE CHI HIEU
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CORPORATE GOVERNANCE
BOARD OF DIRECTORS

MEMBERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE BOARD OF DIRECTORS
The Company’s Board of Directors in 2019 consists of 05 members

NO. Full name of member Title Number of 
shares Percentage (%)

1 Mr. Le Chi Hieu
Chairman of the BOD  
(Effective as of 19th April 2019)

0 0

2 Mr. Nguyen Vu Bao Hoang
Vice Chairman of the BOD 
(Effective as of 19th April 2019)

0 0

3 Mr. Tran Bao Toan
Member of the BOD  
(Effective as of 19th April 2019)

0 0

4 Mr. Quan Minh Tuan
Member of the BOD  
(Effective as of 19th April 2019)

0 0

5 Mr. Vu Dinh Khoa
Member of the BOD  
(Effective as of 19th April 2019)

0 0

Total 0 0

In 2019, The Board of Directors organized 
10 meetings, complying with applicable 
regulations and the Charter of the Company.
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NO. Resolution/
Decision No. Date Content

1 01401 23 January 2019
The Board of Directors’ meeting minutes accepted the final date to 
register for participation in the Annual GSM for the fiscal year 2018.

2 02502 25 February 2019
The Board of Directors’ meeting minutes noted the acceptance of the 
appointment of Mr. Quan Minh Tuan as Chairman of the Board of Members 
of Bach Kinh Manufacturing Trade Co., Ltd, effective March 1st, 2019.

3 05005 19 April 2019

The Board of Directors’ meeting minutes noted acceptance of the 
reelection of the Chairman, Vice Chairman and General Directors of 
the Company for the term of 2019-2024, effective April 19th, 2019. The 
content was announced on 22 April 2019 in the minutes of  the Fideco 
Corporation’s General Shareholder Meeting for the fiscal year 2018.

4 06904 24 April 2019

The Board of Directors’ meeting minutes included acceptance of 
the dismissal of Mr. Quan Minh Tuan as the Chief Accountant of the 
Fideco Corporation and the appointment of Mr. Nguyen Ngoc Son as 
the Chief Accountant of Fideco Corporation, effective April 24th, 2019.

5 11105 31 May 2019
The Board of Directors’ meeting minutes include acceptance of the 
divestment of contributed capital in Phuc Thinh Duc Investment Co., Ltd.

6 12506 20 June 2019
The Board of Directors’ meeting minutes note the selection of an audit 
firm for the financial statements of 2019 of the Parent company FDC 
and its Subsidiaries.

7 13007 03 July 2019
The Board of Directors’ meeting minutes acceptance of funding from 
HDBank.

8 16309 13 September 2019
The Board of Directors’ meeting minutes accepting the collection of 
shareholders’ comments in writing for adjustment to the Business and 
Profit Distribution Plans in 2019.

9 18910 17 October 2019
The Board of Directors’ meeting minutes accept the asset mortgage 
under ownership of Fideco Corporation to request HDBank to grant 
credit to Thu Duc Housing Development Corporation.

10 19711 24 October 2019
The Board of Directors’ meeting minutes accept the additional grant 
of loan at HDBank - Gia Dinh branch.

OPERATIONS OF BOARD OF DIRECTORS IN 2019 

In 2019, 10 written Resolutions were issued by the Board of Directors.

The Board of Directors organized 10 meetings. Such meetings were organized in accordance with applicable provisions 
of the Company’s Charter.

The Conclusions of the Board of Directors in such meetings were fully specified in the Board of Directors’ meeting minutes 
as prepared by the BOD Secretary after the completion of each meeting and fully archived in Board of Directors’ file.

The Board of Directors successfully organized the Annual General Shareholder Meeting for the fiscal year 2018 in the 
correct sequence according to legal regulations, to assure legal rights and benefits of shareholders, particularly minority 
shareholders.

Training courses on corporate governance are to be attended by members of the Board of Directors, Board of Supervisors, 
Executive Board, other managers and the Company’s Secretary in accordance with corporate governance: These will be 
held in the upcoming time when appropriate training courses are available.

BOARD OF DIRECTORS (CONTINUED) BOARD OF SUPERVISORS

MEMBERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE BOARD OF SUPERVISORS

NO. Member of the Board of 
Supervisors Position Number of 

shares Percentage

1 Ms. Tran Le Gia Uyen
Head of the Board of Supervisors 
(Effective April 19th, 2019)

0 0%

2 Ms. Ta Xuan Huong
Member of the Board of Supervisors 
(Effective April 19th, 2019)

0 0%

3 Ms. Pham Thuy Nhu Quynh
Member of the Board of Supervisors 
(Effective April 19th, 2019)

0 0%

Total 0 0%

ACTIVITIES OF THE BOARD OF SUPERVISORS

Activities of the Board of Supervisors

In 2019, the Board of Supervisors carried out the following activities

• Checking compliance with provisions of the law and the Company’s Charter, implementation of the Resolutions of 
the General Shareholder Meeting and Resolutions of the Board of Directors.

• Supervising, evaluating the implementation of the business plan as compared to assigned plan.

• Attending the Board of Directors’ meetings.

• Appraising the auditor’s report and quarterly, bi-annual financial statements.

• Exchanging with Independent Auditors about financial statements audit results. 

In 2019, the Board of Supervisors did not receive any request for extraordinary inspection related to the Company’s 
operations.

In 2019, there were no violations detected by the Board of Supervisors 
within Fideco’s operations. Business activities complied with regulations 
and internal management systems of the Company.

There are 03 members in the Company’s Board of Supervisors in 2019

Supervision results of the operation of the BOD, Board of Management

In 2019, no violations were detected by the Board of Supervisors within Fideco’s operations. Business activities complied 
with Regulations and internal management systems of the Company.

The BOD meetings were organized in accordance with provisions of the law, the Company’s Charter and Operational Rules.

The BOD members attended in full, worked seriously and gave positive opinions.

The resolutions and decisions of the BOD closely follow the Resolutions of the General Shareholder Meeting, expressing 
strategic orientation for the Board of Management in the restructure of operational apparatus, increasing efficiency, 
reducing costs when the economy encountered many difficulties and challenges.

Managers complied with the Company’s operational procedures.
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Appraisal of the 2019 Financial Statement

Ernst & Young Vietnam Ltd. (EY) evaluated the Company’s consolidated financial statements and gave an audit report 
with approval comments.

The Board of Supervisors also suggested that the Board of Management consider and speed up the schedule for projects 
that were passed at the GSM, as well as to create a plan to improve the efficiency of capital use in coming period.

For accounting activities: The Company fully complied with Corporate accounting regime in accordance with the 
regulations of the Ministry of Finance and Vietnamese Accounting Standards. The Company’s financial statements 
covered consolidated figures in separate financial statements of the Company and its subsidiaries after deducting 
revenues, costs and public receivables as well as  internal payables.

BOARD OF SPERVISORS (CONTINUED)

OPERTIONS OF BOARD OF SPERVISORS (CONTINUED)

BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF MANAGEMENT AND BOARD OF 
SUPERVISORS’ TRANSACTIONS, REMUNERATIONS AND BENEFITS

EXPENSES OF THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF MANAGEMENT AND BOARD OF 
SUPERVISORS IN 2019

DESCRIPTION Plan 2019 (VND) Performed in 2019 (VND) Percentage %

Remunerations for the BOD and BOS 1,300,000,000 1,073,333,333 82.56%

Lunar New Year bonus    300,000,000     0 0%

Total 1,600,000,000 1,073,333,333 67.08%

NO. Items Performed  
in 2018 Plan 2019 Performed  

in 2019
% compared 
to Plan 2019

% compared to 
Performed in 2018

 1
Total consolidated 
revenue

406,238 349,116 517,406 148.20% 127.36%

 2
Consolidated profit 
after tax

(35,526) 69,135 65,756 95.11% 185.09%

Evaluation of coordination between the Board of Supervisors, the BOD and the Board of Management

In the previous year, the Board of Supervisors received the cooperation and active support of the BOD, the Board of 
Management and managers of Fideco’s subsidiaries, as well as full and correct information as per operational rules, BOD 
Resolutions and financial figures.

Remunerations for members of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2019

TITLE Remunerations

Chairman of the BOD No remuneration (Responsible salary)

Member of the BOD VND 12,000,000/month 

Head of Board of Supervisors VND 9,000,000/month 

Member of Board of Supervisors VND 6,000,000/month 

Secretary of the BOD VND 6,500,000/month

SHARE TRANSACTION OF INTERNAL SHAREHOLDERS

Contracts or transactions with internal shareholders: none

NO. Transacted by Relationship with internal 
shareholders

Period-beginning  
owned shares

Period-end  
owned shares

Number of 
shares

Percentage 
(%)

Number of 
shares

Percentage 
(%)

1
Pavo Capital Asset 
Management JSC

Organization relating to internal 
person – Mr. Tran Bao Toan

1,430,000 3.7% 1,530,000 3.96%

 2
New Pine Multimedia 
Technologies JSC

Organization relating to internal 
person – Mr. Tran Bao Toan

0 0% 83,260 0.22%

ON BEHALF OF THE BOARD OF SUPERVISORS
Head of THE Board of Supervisors

TRAN LE GIA UYEN

Unit: VND Billion
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GENERAL INFORMATION REPORT OF MANAGEMENT

THE COMPANY

Foreign Trade Development and Investment (“the Company”) is a shareholding company incorporated under the Law 
on Enterprise of Vietnam pursuant to the Enterprise Registration Certificates No. 0300590663 issued by the Department 
of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on 27 December 1993 and as amended.

The Company’s shares are listed on Ho Chi Minh Stock Exchange (“HOSE”) under the trading code of FDC in accordance 
with the Listing Certificate No. 176/QD-SGDHCM issued by the HOSE on 25 December 2009.

The current principal activities of the Company and its subsidiaries are leasing office, constructing and trading real 
estate, providing construction and design services, producing packages, plastic products and materials of construction, 
developing hotel and commercial centre.

The Company’s head office is located at No. 28 Phung Khac Khoan, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

BOARD OF DIRECTORS

Members of the Board of Directors during the year and at the date of this report are: 

Mr Le Chi Hieu Chairman  

Mr Nguyen Vu Bao Hoang Vice Chairman  

Mr Quan Minh Tuan Member

Mr Tran Bao Toan Member

Mr Vu Dinh Khoa Member appointed on 19 April 2019

Mr Luu Minh Thien Member resigned on 19 April 2019

BOARD OF SUPERVISION

Members of the Board of Supervision during the year and at the date of this report are: 

Ms Tran Le Gia Uyen Head appointed on 19 April 2019

Ms Ngo Hue Minh Head resigned on 19 April 2019

Ms Pham Thuy Nhu Quynh Member

Ms Ta Xuan Huong Member

MANAGEMENT

Members of the management during the year and at the date of this report are:

Mr Quan Minh Tuan General Director appointed on 19 April 2019

Mr Le Chi Hieu General Director resigned on 19 April 2019

Mr Le Du Dang Khoa Deputy General Director

LEGAL REPRESENTATIVE

Legal representatives of the Company during the year and at the date of this report are:

Mr Quan Minh Tuan appointed on 19 April 2019

Mr Le Chi Hieu resigned on 19 April 2019

AUDITORS

The auditor of the Company is Ernst & Young Vietnam Limited. 

Management of Foreign Trade Development and Investment (“the Company”) is pleased to present this report and the 
consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries (“the Group”) for the year ended 31 December 2019.

MANAGEMENT’S RESPONSIBILITY IN RESPECT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 

The Group’s management is responsible for the consolidated financial statements of each financial year which give a 
true and fair view of the consolidated financial position of the Group and of the consolidated results of its operations 
and its consolidated cash flows for the year. In preparing those consolidated financial statements, management is 
required to:

• select suitable accounting policies and then apply them consistently;

• make judgements and estimates that are reasonable and prudent;

• state whether applicable accounting standards have been followed, subject to any material departures disclosed 
and explained in the consolidated financial statements; and

• prepare the consolidated financial statements on the going concern basis unless it is inappropriate to presume 
that the Group will continue its business.

Management is responsible for ensuring that proper accounting records are kept which disclose, with reasonable 
accuracy at any time, the consolidated financial position of the Group and to ensure that the accounting records 
comply with the applied accounting system. It is also responsible for safeguarding the assets of the Group and hence 
for taking reasonable steps for the prevention and detection of fraud and other irregularities.

Management confirmed that it has complied with the above requirements in preparing the accompanying consolidated 
financial statements.

STATEMENT BY MANAGEMENT

Management does hereby state that, in its opinion, the accompanying consolidated financial statements give a true 
and fair view of the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2019 and of the consolidated results 
of its operations and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with Vietnamese Accounting 
Standards, Vietnamese Enterprise Accounting System and the statutory requirements relevant to the preparation and 
presentation of the consolidated financial statements.

For and on behalf of management:

Quan Minh Tuan
General Director

Ho Chi Minh City, Vietnam

12 March 2020 
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To: The Shareholders of Foreign Trade Development and Investment 

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Foreign Trade Development and Investment 
(“the Company”) and its subsidiaries (“the Group”) as prepared on 12 March 2020 and as set out on pages 112 to 119, 
which comprise the consolidated balance sheet as at 31 December 2019, and the consolidated income statement and 
the consolidated cash flow statement for the year then ended and the notes thereto. 

Management’s responsibility

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in 
accordance with Vietnamese Accounting Standards, Vietnamese Enterprise Accounting System and the statutory 
requirements relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements, and for such 
internal control as management determines is necessary to enable the preparation and presentation of the consolidated 
financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors’ responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted 
our audit in accordance with Vietnamese Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical 
requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial 
statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated 
financial statements. The procedures selected depend on the auditors’ judgment, including the assessment of the risks 
of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk 
assessments, the auditors consider internal control relevant to the Group’s preparation and fair presentation of the 
consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but 
not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group’s internal control. An audit also includes 
evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by 
management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit 
opinion.

Opinion

In our opinion, the consolidated financial statements give a true and fair view, in all material respects, of the consolidated 
financial position of the Group as at 31 December 2019, and of the consolidated results of its operations and its 
consolidated cash flows for the year then ended in accordance with Vietnamese Accounting Standards, Vietnamese 
Enterprise Accounting System and the statutory requirements relevant to the preparation and presentation of the 
consolidated financial statements.

Ernst & Young Vietnam Limited

INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT Reference: 61438894/21183773-HN 

Hang Nhat Quang Nguyen Quoc Hoang
Deputy General Director
Audit Practicing Registration Certificate 
No. 1772-2018-004-1

Auditor
Audit Practicing Registration Certificate
No. 2787-2016-004-1

Ho Chi Minh City, Vietnam

12 March 2020  
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CONSOLIDATED BALANCE SHEET
as at 31 December 2019

VND

Code ASSETS Notes Ending balance Beginning 
balance

100 A. CURRENT ASSETS 329,281,997,941 122,422,218,227

110 I. Cash and cash equivalents 5 7,013,106,632 30,224,997,054

111 1. Cash 5,513,106,632 28,224,997,054

112 2. Cash equivalents 1,500,000,000 2,000,000,000

130 II. Current accounts receivable 275,522,207,262 65,959,585,492

131 1. Short-term trade receivables 6.1 244,541,890,797 33,968,899,651

132 2. Short-term advances to suppliers 6.2 1,514,326,858 5,516,848,180

136 3. Other short-term receivables 6.3 38,706,339,607 37,716,289,711

137 4. Provision for doubtful short-term receivables 6.1, 6.3, 6.4 (9,240,350,000) (11,242,452,050)

140 III. Inventory 7 17,933,750,605 20,001,548,009

141 1. Inventories 17,933,750,605 20,001,548,009

150 IV. Other current assets 28,812,933,442 6,236,087,672

151 1. Short-term prepaid expenses 8 106,645,580 540,099,519

152 2. Value-added tax deductible 16 24,864,967,392 4,478,872,896

153 3. Tax and other receivables from the State 16 3,841,320,470 1,217,115,257

CONSOLIDATED BALANCE SHEET (CONTINUED)
as at 31 December 2019

VND

Code ASSETS Notes Ending balance Beginning 
balance

200 B. NON-CURRENT ASSETS 622,565,420,468 821,954,002,046

210 I. Long-term receivables 476,130,808 518,599,061

211 1. Long-term trade receivables 20,000,000 20,000,000

216 2. Other long-term receivables 6.3 456,130,808 498,599,061

220 II. Fixed assets 393,302,721,148 418,128,165,631

221 1. Tangible fixed assets 9 283,205,709,829 301,810,967,592

222 Historical costs 437,240,446,179 438,706,196,180

223 Accumulated depreciation (154,034,736,350) (136,895,228,588)

224 2. Finance leases 10 58,463,407,379 63,547,181,939

225 Cost 76,919,719,342 76,919,719,342

226 Accumulated depreciation (18,456,311,963) (13,372,537,403)

227 3. Intangible fixed assets 11 51,633,603,940 52,770,016,100

228 Historical costs 55,630,687,215 55,630,687,215

229 Accumulated amortisation (3,997,083,275) (2,860,671,115)

230 III. Investment properties 12 3,012,213,690 3,216,431,562

231 1. Historical cost 26,001,367,597 26,001,367,597

232 2. Accumulated depreciation (22,989,153,907) (22,784,936,035)

240 IV. Long-term assets in progress 208,577,477,266 379,964,381,118

241 1. Long-term work in progress 14 208,577,477,266 379,964,381,118

250 V. Long-term investments - -

253 1. Investment in other entity 450,000,000 450,000,000

254 2.
Provision for diminution in value of long-term 
investments 

(450,000,000) (450,000,000)

260 VI. Other long-term assets 17,196,877,556 20,126,424,674

261 1. Long-term prepaid expenses 8 2,524,830,917 2,422,848,098

262 2. Deferred tax assets 31.3 25,774,600 42,567,850

269 3. Goodwill 13 14,646,272,039 17,661,008,726

270 TOTAL ASSETS 951,847,418,409 944,376,220,273

B01-DN/HN B01-DN/HN
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CONSOLIDATED BALANCE SHEET (CONTINUED)
as at 31 December 2019

VND

Code ASSETS Notes Ending balance Beginning 
balance

300 C. LIABILITIES 340,839,618,889 389,075,844,176

310 I. Current liabilities 327,553,923,700 361,508,018,474

311 1. Short-term trade payables 15.1 38,292,637,269 67,266,201,602

312 2. Short-term advances from customers 15.2 2,087,819,653 20,784,435,138

313 3. Statutory obligations 16 2,624,369,355 1,192,362,753

314 4. Payables to employees 1,889,770,413 794,873,928

315 5. Short-term accrued expenses 17 2,439,882,268 2,395,801,586

319 6. Other short-term payables 18 101,251,697,327 82,580,519,138

320 7. Short-term loans and finance lease obligations 19 107,409,284,439 118,470,469,489

321 8. Short-term provisions 20 64,564,583,651 59,931,383,515

322 9. Bonus and welfare fund 21 6,993,879,325 8,091,971,325

330 II. Non-current liabilities 13,285,695,189 27,567,825,702

331 1. Long-term trade payables 15.1 - 1,413,330,360

337 2. Other long-term liabilities 18 453,367,188 878,290,146

338 3. Long-term loans and finance lease obligations 19 - 12,359,910,945

341 4. Deferred tax liabilities 31.3 12,703,455,001 12,703,455,001

342 5. Long-term provisions 20 128,873,000 212,839,250

CONSOLIDATED BALANCE SHEET (CONTINUED)
as at 31 December 2019

B01-DN/HN B01-DN/HN

Code ASSETS Notes Ending balance Beginning 
balance

400 D. OWNERS’ EQUITY 611,007,799,520 555,300,376,097

410 I. Capital 611,007,799,520 555,300,376,097

411 1. Share capital 22.1 386,299,880,000 386,299,880,000

411a - Shares with voting rights 386,299,880,000 386,299,880,000

412 2. Share premium 22.1 202,560,090,477 202,560,090,477

421 3. Undistributed earnings (accumulated losses) 22.1 20,827,736,949 (44,961,187,744)

421a - Accumulated losses by the end of prior year (44,961,187,744) (9,637,539,110)

421b - Undistributed earnings (loss) of current year 65,788,924,693 (35,323,648,634)

429 4. Non-controlling interests 23 1,320,092,094 11,401,593,364

440 TOTAL LIABILITIES AND OWNERS’ EQUITY 951,847,418,409 944,376,220,273

VND

Nguyen Thi Kim Phung Nguyen Ngoc Son Quan Minh Tuan

Preparer Chief Accountant  General Director

12 March 2020 
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CONSOLIDATED INCOME STATEMENT (CONTINUED) 
for the year ended 31 December 2019

VND

Code ITEMS Notes Current year Previous year

61 18. Net profit (loss) after tax attributable to 
shareholders of the parent company 22.1 65,788,924,693 (35,323,648,634)

62 19. Net loss after tax attributable to non-
controlling interests 23 (32,710,156) (202,967,674)

70 20. Basic earnings (loss) per share 22.5 1,703 (914)

71 21. Diluted earnings (loss) per share 22.5 1,703 (914)

B02-DN/HNCONSOLIDATED INCOME STATEMENT
for the year ended 31 December 2019

VND

Code ITEMS Notes Current year Previous year

01 1. Revenue from sale of goods and rendering 
of services 24.1 445,775,958,076 398,117,874,299

02 2. Deductions 24.1 - (135,690,248)

10 3. Net revenue from sale of goods and 
rendering of services 24.1 445,775,958,076 397,982,184,051

11 4. Cost of goods sold and services rendered 25 (406,619,163,948) (352,636,043,677)

20 5. Gross profit from sale of goods and 
rendering of services 39,156,794,128 45,346,140,374

21 6. Finance income 24.2 70,500,355,039 7,444,058,632

22 7. Finance expenses 26 (13,459,329,836) (37,965,388,691)

23 In which: Interest expense 26 (11,880,684,276) (12,692,414,309)

25 8. Selling expenses 27 (6,326,077,779) (17,435,184,753)

26 9. General and administrative expenses 28 (20,227,962,251) (30,289,832,667)

30 10. Operating profit (loss) 69,643,779,301 (32,900,207,105)

31 11. Other income 29 1,129,682,691 811,935,733

32 12. Other expenses 29 (2,393,055,598) (1,757,175,531)

40 13. Other loss 29 (1,263,372,907) (945,239,798)

50 14. Accounting profit (loss) before tax 68,380,406,394 (33,845,446,903)

51 15. Current corporate income tax expense 31.1 (2,607,398,607) (1,735,771,440)

52 16. Deferred tax (expense) income 31.3 (16,793,250) 54,602,035

60 17. Net profit (loss) after tax 65,756,214,537 (35,526,616,308)

B02-DN/HN

Nguyen Thi Kim Phung Nguyen Ngoc Son Quan Minh Tuan

Preparer Chief Accountant  General Director

12 March 2020 
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CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT (CONTINUED)
for the year ended 31 December 2019 

VND

Code ITEMS Notes Current year Previous year

III. CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 

33 Drawdown of borrowings 19 190,160,225,992 191,546,593,630

34 Repayment of borrowings 19 (201,221,411,042) (169,501,111,379)

35 Repayment of principal of finance lease liabilities 19 (12,359,910,924) (12,359,910,924)

36 Dividends paid to equity holders of the parent - (918,000)

40 Net cash flows (used in) from financing activities (23,421,095,974) 9,684,653,327

50 Net (decrease) increase in cash for the year (23,209,587,281) 19,783,305,093

60 Cash and cash equivalents at beginning of year 30,224,997,054 10,441,691,961

61 Impact of exchange rate fluctuation (2,303,141) -

70 Cash and cash equivalents at end of year 5 7,013,106,632 30,224,997,054

B03-DN/HNCONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT 
for the year ended 31 December 2019 

VND

Code ITEMS Notes Current year Previous year

I. CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

01 Accounting profit (loss) before tax 68,380,406,394 (33,845,446,903)

Adjustments for:

02
Depreciation and amortisation of fixed assets and 
investment properties (including amortisation 
of goodwill)

9, 10, 
11, 13

26,179,474,398 19,482,357,397

03 (Reversal of provisions) provisions (2,086,068,300) 1,797,160,049

04
Foreign exchange gains arising from revaluation 
of monetary accounts denominated in foreign 
currency

(602,195,304) (1,034,970,832)

05 Profits from investing activities (69,656,681,772) (5,965,775,674)

06 Interest expense 11,880,684,276 12,692,414,309

08 Operating profit (loss) before changes in 
working capital 34,095,619,692 (6,874,261,654)

09 Increase in receivables (21,488,944,225) (6,608,109,284)

10 Increase in inventories (37,302,707,298) (2,100,520,274)

11 (Decrease) increase in payables (12,471,347,474) 27,923,524,907

12 Decrease in prepaid expenses 331,471,120 3,091,657,374

14 Interest paid (9,921,849,432) (12,692,414,309)

15 Corporate income tax paid 16 (5,502,356,935) (1,688,851,579)

17 Other cash outflows for operating activities (1,098,092,000) (451,749,794)

20 Net cash flows (used in) from operating 
activities (53,358,206,552) 599,275,387

II. CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

21 Purchase and construction of fixed assets (120,000,000) (13,306,359,680)

22 Proceeds from disposals of fixed assets 110,000,000 -

23 Loans to other entities -   (35,031,895,400)

24 Collections from borrowers 900,000,000 34,631,895,400

26 Proceeds from sale of investments in other entities 46,549,592,702 22,564,203,440

27 Interest received 6,130,122,543 641,532,619

30 Net cash flows from investing activities 53,569,715,245 9,499,376,379

B03-DN/HN

Nguyen Thi Kim Phung Nguyen Ngoc Son Quan Minh Tuan

Preparer Chief Accountant  General Director
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