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Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc First Real

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được quy định tại
Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, HĐQT Công ty CP Địa ốc First Real xin trân trọng báo
cáo Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động của HĐQT trong năm 2018, kết quả giám sát
hoạt động đối với Ban Tổng giám đốc và mục tiêu, định hướng hoạt động năm 2019 như sau:
Báo cáo về hoạt động của HĐQT

1.

Cơ cấu HĐQT của Công ty CP Địa ốc First Real gồm những thành viên đều là những cá
nhân có năng lực, trình độ chuyên môn chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực như tài chính, bất động
sản, chứng khoán, đầu tư, quản lý doanh nghiệp, bao gồm:
STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Ông Nguyễn Hào Hiệp

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

2

Ông Nguyễn Thế Trung

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc

3

Bà Phan Thị Cẩm Thanh

Thành viên HĐQT kiêm Kế Toán Trưởng

4

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Thành viên HĐQT không điều hành

5

Ông Hà Thân Thúc Luân

Thành viên HĐQT độc lập

HĐQT và thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ theo
Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp, phát huy tốt vai trò lãnh đạo trong quá trình tham gia giám
sát, định hướng, quyết định chiến lược, kế hoạch kinh doanh, phương án đầu tư, giải pháp phát
triển Công ty nhằm tiếp tục củng cố vững chắc vị thế của First Real trên thị trường Bất động sản
tại khu vực Miền Trung và cả nước.
Kết thúc năm tài chính 2018, HĐQT Công ty đã tổ chức nhiều cuộc họp để kịp thời đưa ra
các quyết định, nghị quyết quan trọng liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của Công ty cụ
thể các Nghị quyết đã được thông qua như sau:
ST
T

Số Nghị quyết/ Quyết
định

Ngày ban
hành

Nội dung

01

0305/2018/NQ-HĐQT

03/05/2018

Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2018 của Công ty First Real

02

2908/2018/FIR/NQHĐQT

29/08/2018

Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của
Công ty CP Địa ốc First Real

03

3008/2018/FIR/NQHĐQT

30/08/2018

Thông qua danh sách Nhà đầu tư mua cổ phiếu
chào bán riêng lẻ

04

0409/2018/FIR/NQHĐQT

04/09/2018

Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu

05

1311/2018/FIR/NQHĐQT

13/11/2018

Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ
đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ cổ phiếu

06

2311/2018/FIR/NQHĐQT

23/11/2018

Bổ nhiệm phó Chủ tịch hội đồng quản trị

07

0512/2018/FIR/NQHĐQT

05/12/2018

Thông qua sửa đổi bổ sung Phương án tăng vốn
điều lệ của Công ty CP Địa ốc First Real

HĐQT cũng thực hiện đầy đủ trách nhiệm giám sát đối với hoạt động điều hành công ty
của Ban Tổng giám đốc, thường xuyên chỉ đạo và trao đổi với Ban Tổng giám đốc trong quá
trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, bảo đảm tuân thủ đúng quy
định tại Điều lệ, Quy chế của Công ty và các văn bản pháp luật có liên quan. Các thành viên
HĐQT được phân công các mảng công tác luôn phát huy vai trò trách nhiệm, thường xuyên tổ
chức rà soát, thẩm định các nội dung được phân công.
2.

Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Năm 2018, vai trò giám sát của HĐQT tiếp tục được phát huy rõ nét và có hiệu quả, việc
giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh thực hiện theo đúng quy định. HĐQT có thành
viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, do vậy luôn đảm bảo sự giám sát của HĐQT đối với mọi mặt
hoạt động của First Real. HĐQT đánh giá và ghi nhận rằng năm 2018 là năm đánh dấu sự hoạt
động hiệu quả, ấn tượng của Ban Tổng giám đốc Công ty với các số liệu và kết quả kinh doanh
khả quan đã đạt được.
Về hoạt động sản xuất kinh doanh, First Real hoạt động trong 2 lĩnh vực chính là môi giới
bất động sản và đầu tư, kinh doanh bất động sản. Trong cơ cấu doanh thu của First Real năm
2018, chiếm tỷ trọng lớn nhất là doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng Bất động sản chiếm
68,07%, doanh thu môi giới chiếm 21,18%, còn lại là mảng doanh thu xây dựng chiếm 4,75%.
Năm vừa qua là một năm đột phá của First Real khi các chỉ tiêu về doanh thu và Lợi nhuận đều
có sự tăng trưởng vượt bậc, cụ thể như sau:
- Trong hoạt động kinh doanh bất động sản: Nhận thấy xu hướng phát triển và cơ hội
của thị trường bất động sản tại khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, đặc biệt là loại hình đất nền. Bắt
đầu từ năm 2017, First Real bắt đầu đầu tư vào các dự án đầu tư quy mô lớn như Dự án Khu tái
định cư phường Điện Ngọc – Điện Dương, Dự án Khu đô thị Viêm Trung, Dự án Khu phố chợ
Điện Nam Bắc… Các dự án kinh doanh bất động sản Công ty mở bán trong năm 2017 đều rất
thành công, với tỷ lệ bán nhiều dự án đạt 100% ngay trong năm mở bán như Dự án Khu đô thị

An Phú Qúy, Dự án Khu đô thị 7B (Sentosa). Năm 2018, Ban Tổng giám đốc đưa ra chiến lược
tiếp tục góp vốn đầu tư với chủ đầu tư dự án để triển khai nhiều dự án lớn như Dự án Khu đô thị
Ngọc Dương Coco, Dự án Khu tái định cư phường Điện Ngọc – Điện Dương, Dự án Khu nhà ở
thương mại Trường Thịnh …Doanh từ Hoạt động kinh doanh Bất động sản tăng 128,21% và
Lợi nhuận gộp tăng 200,67% so với năm 2017.
- Trong hoạt động môi giới Bất động sản: Hoạt động môi giới bất động sản của Công ty
được phát triển thông qua các kênh phân phối truyền thống và kênh phân phối trực tuyến. Trong
năm 2018, Doanh thu hoạt động môi giới tăng mạnh (gấp hơn 5 lần so với năm 2017). Nguyên
nhân chủ yếu do Công ty đã môi giới thành công các sản phẩm thuộc dự án lớn như Dự án Khu
đô thị thương mại cao tầng Phương Trang (Kim Long) city, Dự án Khu đô thị River View. Trong
đó, First Real được độc quyền phân phối các sản phẩm thuộc dự án Khu đô thị River View do
Công ty TNHH Xây Dựng, Thương Mại và Dịch Vụ An Dương làm chủ đầu tư.
- Tỷ suất lợi nhuận gộp: Tỷ suất lợi nhuận gộp của Công ty có sự tăng trưởng tốt trong
năm vừa qua, từ mức 45,76% năm 2017 tăng trưởng lên mức 51,17% năm 2018 chủ yếu do Công
ty đẩy mạnh được hoạt động môi giới, phân phối bất động sản của mình nhờ vào chủ động nguồn
cung các lô đất nền công ty tự phát triển hay của các chủ đầu tư khác công ty hợp tác cùng. Chất
lượng dịch vụ tư vấn, môi giới của Công ty cũng sẽ tốt hơn do Công ty có thể cung cấp và xác
minh được căn cứ pháp lý, tiềm năng phát triển của các dự án bất động sản mà nhà đầu tư quan
tâm.
Trong năm 2018, với tình hình biến động không ngừng của thị trường BĐS, Ban TGĐ
Công ty vẫn luôn cố gắng nỗ lực, chủ động và kịp thời đưa ra những giải pháp tích cực, phù hợp,
bám sát thực tiễn quản lý, nắm bắt kịp thời diễn biến của thị trường. Bên cạnh đó, HĐQT vẫn
duy trì chế độ Báo cáo định kỳ và giám sát chặt chẽ đối với Ban TGĐ, giúp các hoạt động của
Tổng Giám đốc, Ban điều hành được đồng bộ, liên tục và nhất quán trong quá trình quản lý, tạo
sự đồng thuận cao trong tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên để Công ty đi đúng
hướng, tuân thủ Điều lệ Công ty mà không ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo của mỗi người,
đồng thời đảm bảo các chiến lược phát triển, các dự án và các kế hoạch kinh doanh được thực
thi đúng hạn.
3.

Mục tiêu và Kế hoạch năm 2019

Dựa trên điều kiện hiện tại của nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành bất động sản nói
riêng đang bước vào chu kỳ hồi phục và tăng trưởng, HĐQT cũng như Ban lãnh đạo Công ty đã
đề ra các định hướng phát triển trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:
- Tiếp tục củng cố, mở rộng mạng lưới phân phối, môi giới các sản phẩm bất động sản
cũng như mở rộng hệ thống sàn giao dịch trực tuyến, các văn phòng đại diện ra các tỉnh có tiềm
năng tăng trưởng bất động sản trên cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Quảng Nam,TP Hồ
Chí Minh,…
- Đồng thời, Công ty chú trọng phát triển mạng lưới phân phối với các sàn liên kết, các
doanh nghiệp môi giới ở dưới các địa phương. Chính sách này giúp công ty tiết giảm các khoản
chi phí cố định, chi phí quản lý doanh nghiệp trong vận hành. Với các sàn truyền thống và các
đội môi giới, nếu hoạt động không hiệu quả, Công ty sẽ tiến hành phân tách và sát nhập với các
đơn vị khác..
- Tăng cường kiểm soát nguồn cung các dự án.
- Tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường quan hệ hợp tác bền vững với các chủ đầu tư để duy trì

lượng sản phẩm bất động sản được phân phối chất lượng và ổn định.
- Công ty đẩy mạnh hoạt động đầu tư, góp vốn với chủ đầu tư để mua dự án. Sau khi dự
án được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo từng lô, Công ty sẽ nhận lại số lô đất tương
ứng với số vốn góp ban đầu. Đồng hành phát triển dự án cùng với chủ đầu tư từ lúc dự án bắt
đầu triển khai giúp Công ty có nguồn cung dự án dồi dào.
- Đầu tư cho việc phát triển công nghệ thông tin, nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới
thu hút các nhà khách hàng tiềm năng.
- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn cao, năng động, sáng
tạo và tự chủ, phát huy được hết năng lực của bản thân trong công việc, cống hiến hết mình vì
Công ty.
- Tổ chức các buổi đào tạo, hướng dẫn và cung cấp các kiến thức về thị trường bất động
sản, các công cụ quản lý cho cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo cho người lao động niềm tin, niềm tự hào và tự giác
gắn quyền lợi của mình với quyền lợi của Công ty. Quan tâm đến đời sống người lao động, cải
cách chế độ tiền lương, thưởng cho người lao động gắn với hiệu quả thực hiện công việc.
Kính thưa Quý vị Cổ đông, trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty CP Địa ốc
First Real, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
Trân trọng./.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)
NGUYỄN HÀO HIỆP

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại Đại hội

