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I. Kết quả kinh doanh năm 2018
1. Môi trường kinh doanh 2018

Năm 2018, các dự án phát triển bất động sản mới được triển khai rất mạnh tại nhiều tỉnh
trên cả nước như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hưng Yên, Vĩnh
Phúc, Thanh Hoá, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hoà, Bình Thuận, Đồng Nai, Biên Hoà,
Bình Dương, Long An, Kiên Giang và một số tỉnh thuộc Miền Tây Nam Bộ đã phá thế độc tôn
về đầu tư và phát triển dự án bất động sản của Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang.
Các nhà đầu tư thứ cấp, đầu cơ và thậm chí là cả các nhà đầu tư phát triển bất động sản
có quy mô nhỏ và vừa đã dịch chuyển hoạt động đến những thị trường mới tại các tỉnh lẻ trên cả
nước có sức hấp dẫn hơn do giá cả và các ưu đãi đầu tư và đặc biệt là có sự đầu tư mạnh của nhà
nước vào hệ thống hạ tầng giao thông đô thị, chính vì vậy đã làm thay đổi, làm sôi động thị
trường bất động sản trên cả nước.
Thị trường bất động sản năm 2018 nhìn chung ổn định, phát triển đồng đều trên mọi phân
khúc. Trong đó, nguồn cung năm 2018 tăng trưởng tốt thể hiện niềm tin vào thị trường của các
nhà phát triển bất động sản. Lượng giao dịch tăng cao, tỉ lệ hấp thụ tốt.
Nhu cầu mua bất động sản chủ yếu là nhu cầu thật. Giá bất động sản không có nhiều biến
động, không xuất hiện hiện tượng thị trường ảo hoặc bong bóng.
Sản phẩm chủ đạo tại các tỉnh là nhà đất và đất nền. Sản phẩm căn hộ phát triển chưa
mạnh, chủ yếu là căn hộ thuộc nhà ở xã hội và giá rẻ.
Lượng cung mới tại các tỉnh ước đạt 100.000 sản phẩm. Lượng giao dịch thành công
(phạm vi điều tra khoảng 80% số dự án tại các tỉnh này) đạt gần 50.000 sản phẩm.
Đây là những thuận lợi cơ bản của thị trường đã góp phần cho sự phát triển sản xuất kinh
doanh thuận lợi trong năm 2018 của Công ty.
2. Kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2018
Nhìn lại năm 2018, thị trường bất động sản đã tiếp tục phục hồi, tăng trưởng, giữ được
sự phát triển tương đối ổn định. Các phân khúc và sản phẩm bất động sản đã có sự tái cơ cấu lại
hợp lý hơn, trong đó, phân khúc nhà ở vừa túi tiền giữ vai trò chủ đạo và có tính thanh khoản
cao. Theo BMI Research, ngành công nghiệp xây dựng của Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng
9,7% về giá trị thực trong năm 2018 và trung bình hàng năm là 8,2% trong giai đoạn 5 năm giữa
năm 2017 và năm 2021. Tăng trưởng trong hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng đang được thúc
đẩy bởi các dự án giao thông và tiện ích do chính phủ đầu tư các đô thị lớn. Bên cạnh đó, đầu tư
vào xây dựng nhà ở và thương mại sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi các khoản đầu tư nước ngoài cao.
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Việt Nam vẫn là một điểm đến hấp dẫn nhờ chi phí thấp hơn và mức độ phát triển cao hơn so
với nước láng giềng Đông Nam Á.
Những chính sách được nhà nước ban hành trong những năm gần đây như: Nghị quyết
42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Thông tư 19/2017/TT-NHNN
quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng,… đã tạo nên
hành lang pháp lý thông thoáng, đem lại động lực phát triển cho các hoạt động của thị trường bất
động sản.
Sau 3 năm hoạt động và phát triển, FIR đã từng bước khẳng định thương hiệu của mình
trên thị trường kinh doanh bất động sản. Với phương châm “Sự an tâm và hài lòng của khách
hàng chính là mục tiêu cao nhất”, FIR luôn phấn đấu mang đến thị trường các sản phẩm chất
lượng, xứng tầm đẳng cấp, đạt được những tiêu chí khắt khe như vị trí đắc địa, tiện ích phong
phú, giá cả hợp lý và giá trị gia tăng theo thời gian.
Trong năm 2018, FIR ghi nhận mức tăng 158,81% trong doanh thu thuần, đạt 176,27 tỷ
đồng, trong đó doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản chiếm tỷ trọng cao nhất
trong cơ cấu doanh thu (68,07%). Với đội ngũ nhân viên năng động, chuyên nghiệp cùng với các
dự án chất lượng, FIR hoàn toàn có thể đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng: Từ các dự
án đất nền đến các chung cư, cao ốc văn phòng, nhà ở,..
2.1. Tổng quan các dự án Công ty đã triển khai trong năm 2018:
a) Dự án Khu phố chợ Điện Thắng Trung
Tổng quan dự án
– Dự án Khu dân cư phố chợ Điện Thắng Trung do Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây
Dựng 501 làm chủ đầu tư với tổng diện tích dự án 52.736 m2. Dự án nằm tại xã Điện Thắng
Trung – Thị Xã Điện Bàn – Quảng Nam. Đây là khu vực có vị trí trung tâm, nằm trên trục đường
quốc lộ 1A đoạn qua Điện Bàn, Quảng Nam với phía đông giáp quốc lộ 1A, phía bắc và phía
nam giáp khu dân cư Hiện Hữu. Nhờ có vị trí địa lý với giao thông thuận lợi, thời gian di chuyển
từ dự án về trung tâm Đà Nẵng hoặc di chuyển về Hội An chỉ trong vòng 15 phút. Với việc nằm
trong vùng liên kết trọng điểm, dự án có vị trí trung tâm và được chọn làm nơi quy hoạch tập
trung cho Chợ Thanh Quýt mới.
Tên dự án

: Dự án Khu dân cư phố Chợ Điện Thắng Trung

Chủ đầu tư

: Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng 501

Hình thức kinh doanh

: Công ty Cổ phần Địa Ốc First Real hợp tác với Công ty cổ
phần Đầu tư và Xây dựng 501 theo Hợp đồng hợp tác đầu
tư số 10-HĐHTĐT/2017 ký ngày 09/09/2017 với tổng giá
trị hợp đồng là 46.140.800.000 đồng.
Công ty sẽ được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
khi góp đủ vốn và chủ đầu tư được UBND tỉnh Quảng
Nam cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu
đất Công ty góp vốn đầu tư.
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Tổng diện tích Công ty Cổ :
phần Địa Ốc First Real nhận
11.535,2 m2 tương đương với 118 lô đất
chuyển nhượng
Tiến độ mở bán

: Hiện nay, dự án đã được bán hết với doanh thu ghi nhận:
Trong giai đoạn từ 1/1/2017 đến 30/09/2017, Công ty ghi
nhận 37.326.066.898 đồng, tương ứng với lượng bán đạt
66/118 lô đất
Trong giai đoạn 1/10/2017 đến 30/06/2018, Công ty ghi
nhận 32.810.660.965 đồng, tương đương với số lượng bán
đạt 50/118 lô đất

Lợi nhuận ghi nhận

Trong giai đoạn từ 1/1/2017 đến 30/09/2017, Công ty ghi
nhận lợi nhuận 13.235.286.785 đồng, tương ứng với mở
bán thành công 66/118 lô đất
Trong giai đoạn 1/10/2017 đến 30/06/2018, Công ty ghi
nhận lợi nhuận 12.324.191.048 đồng, tương ứng với mở
bán thành công 50/118 lô đất

b) Dự án Khu đô thị An Phú Qúy
Tổng quan dự án
– Dự án Khu đô thị An Phú Qúy nằm trên trục giao thông huyết mạch Trần Đại Nghĩa
nối thành phố Đà Nẵng và Hội An. Bao quanh dự án là các khu nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao, các
sân golf đẳng cấp quốc tế như Montgomerie Links, sân golf Vinacapital, hệ thống giáo dục, làng
đại học và các bãi tắm và hệ thống các trường đại học, cao đẳng. Dự án được quy hoạch với các
tuyến nhà phố đan xen hệ thống cây xanh, sân tenis, cầu lông, trường mầm non, nhà sinh hoạt
cộng đồng…
Tên dự án

: Dự án khu đô thị An Phú Qúy

Chủ đầu tư

: Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Bách Đạt

Hình thức kinh doanh

: Công ty Cổ phần Địa Ốc First Real mua 4 lô đất nền của
các cá nhân và tiến hành chuyển nhượng lại với mức giá
cao hơn

Diện tích

: 537,4 m2 tương đương với 4 lô đất

Tình trạng pháp lý

: Các lô đất Công ty mua đều đã có giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất

Tiến độ thực hiện dự án

:

Doanh thu từ dự án

: Năm 2017, Công ty đã bán hết 4 lô đất thuộc dự án và ghi
nhận doanh thu 2.036.668.546 đồng

Dự án đã xây dựng xong hạ tầng và đã hoàn thiện sổ đỏ.
Tất cả 4 sổ đỏ tương ứng với 4 lô đất đã được chuyển
nhượng hết cho khách hàng
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Lợi nhuận ghi nhận

: Năm 2017, Công ty ghi nhận lợi nhuận 1.044.854.546
đồng từ việc bán thành công 4 lô đất thuộc dự án

c) Dự án Khu đô thị 7B (Sentosa City), Điện Bàn, Quảng Nam
Tổng quan dự án
– Dự án Khu đô thị 7B (Sentosa City) nằm tại phường Điện Ngọc, xã Điện Bàn, tỉnh
Quảng Nam. Dự án nằm trên vành đai các dự án 5 sao dọc ven biển, là nơi thu hút một lượng
lớn khách tham quan và du lịch. Dự án có nhiều tiện ích lân cận như các khu Resort liền kề,
trường mầm non, nhà trẻ, dịch vụ y tế như Bệnh viện Nhi – Phụ Sản, Bệnh viện Đa khoa Quốc
tế. Dự án được khởi công vào năm 2015 và bắt đầu mở bán vào tháng 11 năm 2016.
Tên dự án

: Dự án Khu đô thị 7B (Sentosa City)

Chủ đầu tư

: Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Bách Đạt

Hình thức kinh doanh

: Công ty Cổ phần Địa Ốc First Real mua lại 22 lô đất nền
của dự án và chuyển nhượng lại với giá cao hơn

Diện tích tổng dự án

: 297.800 m2

Tình trạng pháp lý

: Các lô đất Công ty mua đều đã có giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất

Doanh thu ghi nhận năm 2017, : Trong giai đoạn từ 1/10/2017 đến 30/06/2018, Công ty
2018
ghi nhận doanh thu 27.364.344.406 đồng, tương đương
với số lượng bán đạt 38/40 lô đất đến trong giai đoạn
1/10/2017 đến 30/06/2018
Năm 2017, Công ty đã bán hết 22 lô đất thuộc dự án và
ghi nhận doanh thu 13.215.215.626 đồng
Lợi nhuận ghi nhận năm 2017, : Năm 2018, Công ty ghi nhận lợi nhuận 1.093.049.092
2018
đồng từ việc bán thành công 38/40 lô đất
Năm 2017, Công ty ghi nhận 3.850.450.002 đồng lợi
nhuận từ việc bán 22 lô đất thành công thuộc dự án.
d) Dự án Khu tái định cư các dự án phường Điện Ngọc – Điện Dương
Tổng quan dự án
– Dự án Khu tái định cư phường Điện Ngọc – Điện Dương do Công ty TNHH Hoàng
Tiên làm chủ đầu tư dự án. Dự án nằm tại phường Điện Dương và Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn
với phía tây bắc giáp sân golf Montgomerie Links, phía đông nam giáp khu tái định cư, phía
đông bắc giáp đường ĐT603A và phía tây nam giáp sông Cổ Cò. Dự án có diện tích 192.180
m2.
Tên dự án

: Dự án Khu tái định cư phường Điện Ngọc – Điện Dương

Chủ đầu tư

: Công ty TNHH Hoàng Tiên

Pháp lý dự án

: Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 09/03/2016 của
UBND tỉnh Quảng Nam về việc quy hoạch tổng mặt bằng
chi tiết của dự án
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Công văn số 5592/UBND-KTN ngày 10/11/2016 của
UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp nhận chủ trương đầu
tư dự án.
Hình thức hợp tác

: Theo hợp đồng số 002/2017/HĐHT DUONG NGOC ngày
23/02/2017, First Real đồng ý góp 145.877.239.000 đồng
với Công ty TNHH Hoàng Tiên để thực hiện dự án. Khi dự
án hoàn thành, First Real sẽ dự kiến nhận lại 35.195 m2 đất
nền thuộc dự án Khu tái định cư các dự án tại phường Điện
Ngọc – Điện Dương (phân khu 1) thị xã Điện Bàn, Quảng
Nam.
Theo hợp đồng 07/2017/HĐHT-TT ngày 10/06/2017, First
Real đồng ý góp 76.000.000.000 đồng với Công ty TNHH
Hoàng Tiên. Khi dự án hoàn thành, First Real sẽ nhận
chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với lô đất thuộc dự
án với diện tích đất nhận dự kiến 18.352 m2.

Tổng giá trị hợp đồng

: 221.877.239.000 đồng

Tổng vốn góp đến
30/06/2018

: 113.944.720.000 đồng

Tiến độ mở bán

: Dự án nhận đặt chỗ trong giai đoạn đầu năm 2017 (tháng
1) và dự kiến mở bán vào quý 3 năm 2018
Dự án đã được các nhà đầu tư đặt cọc giữ chỗ trước khi mở
bán. Cụ thể tính đến 30/06/2018, số tiền đặt cọc để mua đất
nền dự án đạt 56.800.000.000 đồng tương đương với 173
lô đất

e) Dự án Khu đô thị Ngọc Dương Coco
Tổng quan dự án
– Dự án Khu đô thị Ngọc Dương Coco do Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện
Bàn làm chủ đầu tư. Dự án nằm tại khu đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc, phường Điện Dương,
thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Dự án nằm ở vị trí đắc địa với phía Đông giáp sông Cổ Cò,
phía Tây giáp khu dân cư hiện hữu, phía Nam và phía Bắc giáp đất quy hoạch.
Tên dự án

:

Khu đô thị Ngọc Dương Coco

Chủ đầu tư

:

Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Bàn

Pháp lý dự án

:

Quyết định số 332/QĐ-UBND Tỉnh Quảng Nam về
việc giao chủ đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị Ngọc
Dương Coco tại đô thị mới Điện Nam -Điện Ngọc

Hình thức hợp tác

:

Theo Hợp đồng hợp tác đầu tư số 02-FR/2017/HĐHT
ký ngày 14/05/2017, CTCP Địa Ốc First Real góp
vốn với chủ đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng dự án
với tổng giá trị Hợp đồng là 66 tỷ đồng Tương ứng
với số tiền góp vốn, sau khi dự án hoàn thành, CTCP
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Địa Ốc First Real sẽ nhận chuyển nhượng tổng số 84
lô đất nền, tương ứng với khoảng 20.000 m2 đất (Đơn
giá trung bình là 3.300.000 đồng/m2)
Tổng giá trị hợp đồng

:

Tổng vốn góp đến 30/06/2018
Tiến độ thực hiện

66 tỷ đồng
15 tỷ đồng

:

Chủ đầu tư đang trong quá trình xây dựng cơ sở hạ
tầng dự án và dự án đang cho nhà đầu tư đặt cọc.

f) Dự án Khu phố Chợ Điện Nam Bắc
Tổng quan dự án
– Dự án Khu phố Chợ Điện Nam Bắc nằm tại khu vực Điện Nam, Điện Ngọc với vị trí
trung tâm giữa trục 607A nối liền Đà Nẵng và phố cổ Hội An. Dự án có quy mô 48.000 m2,
được bao quanh bởi các điểm thu hút khách du lịch như Tổ hợp giải trí quốc tế Cocobay, Dự án
Thiên Đường Cổ Cò và các sân golf quốc tế như BRG, Montegomerie, các bãi tắm như bãi tắm
Hà My, bãi tắm thuộc biển Cửa Đại…Dự án cách thành phố Hội An 11 km và cách trung tâm
thành phố Đà Nẵng 10 km.
Tên dự án

: Dự án Khu phố Chợ Điện Nam Bắc

Chủ đầu tư

: Công ty cổ phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị Đất Quảng –
Quảng Nam

Pháp lý dự án

: Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 20/05/2016 về việc
giao chủ đầu tư dự án xây dựng Khu dân cư phố Chợ Điện
Nam Bắc tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc
Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của
UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt quy hoạch chi
tiết 1/500 dự án
Quyết định 908/QĐ-UBND ngày 22/03/2017 về chấp thuận
đầu tư dự án Khu phố Chợ Điện Nam Bắc tại đô thị mới
Điện Nam – Điện Ngọc
Quyết định 1912/QĐ-UBND ngày 29/05/2017 về phê
duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết sử dụng
đất (1/500) Khu phố Chợ Điện Nam Bắc tại đô thị mới Điện
Nam, Điện Ngọc

Hình thức hợp tác

: Theo hợp đồng nguyên tắc số 51/HĐNT ngày 01/10/2017,
Công ty cổ phần Địa Ốc First Real trả trước 22.000.000.000
đồng tương ứng với 207 lô kiot cho chủ đầu tư dự án để
nhận quyền sử dụng Kiot và các địa điểm kinh doanh phụ
trợ tại Chợ Điện Nam Bắc.
Theo hợp đồng số 52/2017/HĐ/FR-ĐQ ngày 01/10/2017,
Công ty cổ phần Địa Ốc First Real đặt cọc cho chủ đầu tư
38.403.450.000 đồng tương ứng với 139 lô hay 14.223,5
m2 đất thuộc dự án.
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Tổng vốn góp

Tổng vốn góp đến
30/06/2018

: 22.000.000.000 đồng để mua quyền sử dụng Kiot và các
địa điểm kinh doanh phụ trợ và 38.403.450.000 đồng để
mua đất nền thuộc dự án
Đến ngày 30/06/2018, Công ty đã góp vốn 21 tỷ đồng cho
chủ đầu tư dự án để mua quyền sử dụng Kiot và các địa
điểm kinh doanh phụ trợ.
Đến ngày 30/06/2018, Công ty đã góp vốn 2 tỷ đồng cho
chủ đầu tư để mua đất nền thuộc dự án

Tiến độ mở bán

: Chủ đầu tư đã hoàn thiện xong gần 80% cơ sở hạ tầng thuộc
dự án và nhà đầu tư đã tiến hành đặt cọc mua dự án.
Dự án đã được các nhà đầu tư đặt cọc giữ chỗ trước khi mở
bán. Cụ thể tính đến 30/06/2018, số tiền đặt cọc để thuê
Kiot Điện Nam Bắc đạt 16.788.338.700 đồng, tương đương
với 206 Kiot và số tiền đặt cọc để mua đất nền dự án đạt
91.366.727.505 đồng, tương đương với 106 lô đất nền

g) Dự án Khu nhà ở thương mại Trường Thịnh Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
Tổng quan dự án
– Dự án Khu đô thị nhà ở thương mại Trường Thịnh gồm 04 phân khu, nằm trong trung
tâm thành phố Đồng Hới, do Công ty cổ phần Tập Đoàn Trường Thịnh làm chủ đầu tư. Dự án
sở hữu vị trí giao thông thuận lợi khi nằm giữa các tuyến giao thông huyết mạch như đường Trần
Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Quốc lộ 1A…đặc biệt là gần bến xe Đồng Hới và sân bay Đồng
Hới hay nằm gần các tiện ích phục vụ cuộc sống cư dân như trung tâm thương mại, siêu thị
Coop-mart, trường học, bệnh viện…Dự án được thiết kế, quy hoạch theo mô hình nhà ở kết hợp
thương mại dịch vụ hiện đại với hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư hoàn chỉnh. Với những lợi
thế đó, Dự án hứa hẹn không chỉ mang đến các sản phẩm bất động sản tốt đáp ứng nhu cầu cao
của người dân mà còn mang lại cơ hội đầu tư, tiềm năng sinh lời lớn cho nhà đầu tư. Dự án có
mục đích sử dụng đất là đất ở tại đô thị, hình thức sử dụng đất là sử dụng riêng và thời gian sử
dụng đất là lâu dài.
Khu nhà ở Trường Thịnh A

Khu nhà ở Trường Thịnh C

Khu nhà ở Trường Thịnh B

Khu nhà ở Trường Thịnh E
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Tên dự án

:

Khu nhà ở thương mại Trường Thịnh

Chủ đầu tư

:

Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh

Pháp lý dự án

:

- Quyết định số 4625/QĐ-UBND về việc chấp thuận đầu
tư Dự án Khu nhà ở thương mại Trường Thịnh.
- Quyết định số 1092/QĐ-UBND về việc phê duyệt Khu
vực được chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng
cho người dân tự xây dựng nhà ở thuộc Dự án Khu nhà
ở thương mại Trường Thịnh.
- Quyết định số 2279/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy
hoạch chi tiết Khu nhà ở Trường Thịnh A phường Bắc
Lý, thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/500
- Quyết định số 2280/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy
hoạch chi tiết Khu nhà ở Trường Thịnh B phường Nam
Lý, thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/500
- Quyết định số 2283/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy
hoạch chi tiết Khu nhà ở Trường Thịnh C phường Nam
Lý, thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/500.
- Quyết định số 2282/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy
hoạch chi tiết Khu nhà ở Trường Thịnh E, phường Bắc
Lý, thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/500.
- Quyết định số 4781/QĐ-UBND về việc chuyển mục
đích sử dụng đất, đồng thời chuyển từ hình thức thuê
đất trả tiền hàng năm sang hình thức giao đất có thu
tiền sử dụng đất và giao đất cho CTCP Tập Đoàn
Trường Thịnh thực hiện Dự án Khu nhà ở thương mại
Trường Thịnh (Khu A) tại phường Bắc Lý, thành phố
Đồng Hới.
- Quyết định số 4785/QĐ-UBND về việc chuyển mục
đích sử dụng đất, đồng thời chuyển từ hình thức thuê
đất trả tiền hàng năm sang hình thức giao đất có thu
tiền sử dụng đất và giao đất cho CTCP Tập Đoàn
Trường Thịnh thực hiện Dự án Khu nhà ở thương mại
Trường Thịnh (Khu B) tại phường Nam Lý, thành phố
Đồng Hới.
- Quyết định số 4434/QĐ-UBND về việc cho Công ty cổ
phần Tập Đoàn Trường Thịnh chuyển từ hình thức thuê
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đất sang hình thức giao đất tại phường Nam Lý, thành
phố Đồng Hới.
- Quyết định số 4782/QĐ-UBND về việc chuyển mục
đích sử dụng đất, đồng thời chuyển từ hình thức thuê
đất trả tiền hàng năm sang hình thức giao đất có thu
tiền sử dụng đất và giao đất cho CTCP Tập Đoàn
Trường Thịnh thực hiện Dự án Khu nhà ở thương mại
Trường Thịnh (Khu E) tại phường Bắc Lý, thành phố
Đồng Hới.
Hình thức hợp tác

:

Theo Hợp đồng Hợp tác đầu tư số 01/2018/HĐHT/FRTT
ngày 24/05/2018, Công ty CP Địa Ốc First Real đồng ý
góp vốn với Chủ đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng của
Dự án Khu nhà ở thương mại Trường Thịnh. Tương ứng
với số tiền góp, sau khi dự án hoàn thành, First Real sẽ
được nhận chuyển nhượng tổng số 113 lô thuộc Khu nhà
ở Trường Thịnh A, 17 lô thuộc Khu nhà ở Trường Thịnh
B, 16 lô thuộc Khu nhà ở Trường Thịnh C và 10 lô thuộc
Khu nhà ở Trường Thịnh E được duyệt cùng giấy tờ pháp
lý ở mức độ cao nhất chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ
quan Nhà nước cấp.

Tổng vốn góp đến
30/06/2018

:

Tính đến 30/09/2018, Công ty đã thanh toán
150.000.000.000 đồng cho tổng Giá trị hợp tác của cả 2
dự án

Tiến độ mở bán

:

Chủ đầu tư đã hoàn thiện gần 100% cơ sở hạ tầng thuộc dự
án và đã chuyển giao quyền sử dụng đất tổng cộng 256 lô
cho Công ty Cổ Phần Địa Ốc First Real. Công ty đã mở
bán đợt 1 với số lượng đặt chỗ là 98 lô đất thuộc dự án Khu
nhà ở thương mại Trường Thịnh

h) Dự án Khu nhà ở thương mại Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, Thành phố Đồng Hới,
tỉnh Quảng Bình
Tổng quan dự án
– Dự án Khu nhà ở thương mại Mỹ Cảnh nằm trên bán đảo Bảo Ninh, thành phố Đồng
Hới, Quảng Bình. Dự án sở hữu vị trí vô cùng đắc địa khi nằm trong quần thể khu du lịch sinh
thái Sun Spa Resort tiêu chuẩn 5 sao, có một mặt hướng ra sông Nhật Lệ, một mặt hướng ra biển.
Dự án cách trung tâm thành phố 1 km, bến xe Đồng Hới 1 km, ga Đồng Hới 4 km và sân bay
Đồng Hới 7 km. Hơn thế nữa, do vị trí địa lý thuận lợi giáp sông và giáp biển, Dự án còn có hệ
thống cầu cảng, là nơi neo đậu du thuyền, được chủ đầu tư thiết kế xây dựng thành các căn biệt
thự với diện tích đa dạng 300 m2, 600 m2, 900 m2 và 1.200 m2
Tên dự án

:

Khu nhà ở thương mại Mỹ Cảnh

Chủ đầu tư

:

Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh
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Cơ sở pháp lý

: -

-

-

-

Hình thức hợp tác

Quyết định số 136/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều
chỉnh quy hoạch chi tiết khu vực xây dựng Khu du lịch
Mỹ Cảnh, tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỷ lệ
1/500.
Quyết định số 574/UBND-XDCB về việc chấp thuận
đầu tư Dự án Khu nhà ở thương mại Mỹ Cảnh tại xã
Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới.
Quyết định số 2143/QĐ-UBND về việc giao đất cho
Công ty cổ phần Tập Đoàn Trường Thịnh để sử dụng
vào mục đích xây dựng dự án Khu nhà ở thương mại
Mỹ Cảnh tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới.
Quyết định số 3808/QĐ-UBND về việc phê duyệt khu
vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư
xây dựng cơ sở hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà
ở thuộc Dự án Khu nhà ở thương mại Mỹ Cảnh tại xã
Bảo Ninh.

Theo Hợp đồng Hợp tác đầu tư số 01/2018/HĐHT/FRTT
ngày 24/05/2018, Công ty CP Địa Ốc First Real đồng ý góp
vốn với Chủ đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng của Dự
án Khu nhà ở thương mại Mỹ Cảnh. Tương ứng với số tiền
góp, sau khi dự án hoàn thành, First Real sẽ được nhận
chuyển nhượng tổng số 105 căn biệt thự (thuộc phân Khu
A và B) được duyệt cùng giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất do cơ quan Nhà nước cấp.

Tổng vốn góp đến
30/06/2018

:

Tính đến 30/09/2018, Công ty đã thanh toán đủ số tiền Đợt
1 là 130.000.000.000 đồng cho tổng Giá trị hợp tác của cả
2 dự án

Tiến độ mở bán

:

Chủ đầu tư đã hoàn thiện gần 100% cơ sở hạ tầng thuộc dự
án, đã chuyển giao quyền sử dụng đất tổng cộng 256 lô cho
Công ty CP Địa Ốc First Real

2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Công ty Cổ phần Địa ốc 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% năm 2018, doanh thu môi giới chiếm
27,18%, còn lại là mảng doanh thu xây dựng chiếm 4,75%.
Năm 2018 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.
Cơ cấu doanh thu:
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Khoản mục

ĐVT

Năm 2017

Năm 2018

Tỷ trọng

Giá trị

Giá trị

Tỷ trọng

Doanh thu chuyển nhượng bất
Tr. Đồng
động sản

52.578

77,20%

119.990

68,07%

Doanh thu môi giới bất động
Tr. Đồng
sản

15.529

22,80%

47.906

27,18%

Doanh thu xây dựng công trình

Tr. Đồng

-

-

8.373

4,75%

Tổng Doanh thu thuần

Tr. Đồng

68.107

100%

176.269

100%

Cơ cấu lợi nhuận gộp:
Khoản mục

ĐVT

Năm 2017

Năm 2018

Tỷ trọng

Giá trị

Giá trị

Tỷ trọng

Lợi nhuận gộp chuyển nhượng bất
động sản

Tr. Đồng

18.131

34,48%

54.513

45,43%

Lợi nhuận gộp môi giới bất động
sản

Tr. Đồng

13.034

83,94%

33.783

70,52%

Lợi nhuận gộp xây dựng công
trình

Tr. Đồng

0

-

1.906

22,77%

Tổng Lợi nhuận gộp

Tr. Đồng

31.165

45,76%

90.203

51,17%

4.75%

Lợi nhuận gộp

Doanh Thu thuần

Doanh thu
chuyển nhượng
bất động sản

27.18%

68.07%

Doanh thu môi
giới bất động
sản
Doanh thu xây
dựng công trình

22.77%

70.52%

45.43%

Lợi nhuận gộp
chuyển nhượng bất
động sản
Lợi nhuận gộp môi
giới bất động sản
Lợi nhuận gộp xây
dựng công trình
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-

Tăng trưởng doanh thu thuần: 158,81 %
Tăng trưởng tổng tài sản: 165,57 %
Tăng trưởng lợi nhuận HĐKD: 58,88 %
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế: 297,40 %
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế: 290,89 %
Tăng trưởng EPS: 76,95 %
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 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, Công ty 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.
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 20018 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 cơ cấu Lợi nhuận gộp của Công ty, tỷ suất Lợi nhuận gộp trên doanh thu thuần từ
hoạt động môi giới vẫn lớn hơn so với tỷ suất Lợi nhuận gộp trên doanh thu thuần từ hoạt động
kinh doanh Bất động sản.
2.3. Tình hình tài chính
3. Chỉ tiêu
Tổng giá trị tài sản

ĐVT

Năm 2017

Năm 2018

Đồng

245.687.082.759

652.463.250.763

% tăng giảm
165,57%

12

Doanh thu thuần

Đồng

68.106.797.884

176.269.321.364

158,81%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

Đồng

24.263.710.828

38.549.352.383

58,88%

Lợi nhuận khác

Đồng

(467)

57.874.167.608

-

Lợi nhuận trước thuế

Đồng

24.263.710.361

96.423.519.991

297,40%

Lợi nhuận sau thuế

Đồng

19.687.665.174

76.958.647.506

290,90%

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Đồng

3.345

5.919

76,95%

Khả năng thanh toán
Hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh là chỉ số thể hiện khả năng thanh
toán các khoản nợ ngắn hạn khi đến hạn trả nợ của Công ty. Với đặc thù của ngành bất động sản,
do đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bất động sản từ năm 2017 nên Công ty ghi nhận tăng khoản
nợ ngắn hạn do người mua bất động sản ứng trước tiền đặt mua căn hộ. Tuy hệ số thanh toán
ngắn hạn giảm qua các năm do Công ty đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bất động sản, nhưng
vẫn duy trì ở mức khá tốt, lớn hơn một (01) lần.
KHẢ NĂNG THANH TOÁN
2.24

1.43
Hệ số thanh toán ngắn hạn
0.84

0.79

Năm 2017

Năm 2018

Hệ số thanh thanh toán nhanh

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động và cơ cấu vốn
Tổng tài sản của Công ty tăng mạnh qua các năm do Công ty đẩy mạnh hoạt động đầu tư
bất động sản. Trong đó giá trị hàng tồn kho năm 2018 lên đến 270,332 tỷ đồng trong khi khoản
mục này bằng 0 tại cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do Trong năm 2017, Công ty đã mở bán
thành công 100% các lô đất nền thuộc các dự án như Dự án khu đô thị An Phú Qúy, Dự án Khu
đô thị 7B (Sentosa City), Điện Bàn, Quảng Nam.
Trong những năm gần đây, đặc biệt là năm 2018, Công ty định hướng phát triển song
song hai hoạt động kinh doanh chính là môi giới bất động sản và bán đất nền thay vì chỉ phát
triển hoạt động môi giới bất động sản như những năm đầu hoạt động. Do vậy, giá vốn hàng bán
là chi phí chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí của Công ty. Giá vôn hàng bán trong năm
2018 là 86,067 tỷ đồng gấp hơn 2 lần so với năm 2017.
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Chỉ tiêu về cơ cấu vốn thể hiện tình hình tài chính của Công ty được duy trì ổn định.
Trong năm 2018, các hệ số về đòn bẫy của Công ty đều tăng mạnh. Hệ số nợ/tổng tài sản tăng
từ 39,56% năm 2017 lên đến 65,45% trong năm 2018.
Các khoản nợ của Công ty chủ yếu là các khoản nợ ngắn hạn do người mua bất động sản
trả tiền trước đặt mua các lô đất nền. Trong đó khoản Khách hàng trả trước đặt giữ chỗ cho dự
án Biển Dương Ngọc, dự án Ki-ot Điện Nam Bắc, dự án đất nền Điện Nam Bắc, dự án nhà ở
Thương mại Mỹ Cảnh và dự án Trường Thịnh lên đến 166,818 tỷ đồng.
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty có sự tăng trưởng mạnh từ năm 2017 đến năm
2018. Do phát triển hoạt động là kinh doanh bất động sản nên Công ty chủ động hơn rất nhiều
trong việc đảm bảo nguồn cung các dự án, làm tiền đề cho hoạt động môi giới bất động sản phát
triển. Chiến lược kinh doanh đúng đắn cùng sự hiệu quả trong bộ máy quản lý đã được thể hiện
thông qua kết quả kinh doanh qua các năm. Hệ số lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần và lợi
nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữutăng lần lượt tăng gấp 1,68 lần và 3,88 lần so với năm 2017.
CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI
43.66%

41.16%
32.40%

25.92%
17.14%
10.60%

Hệ số LNST/DTT Hệ số LNST/VCSH

21.87%

Năm 2018

6.41%

Hệ số LNST/TTS

Năm 2017

Hệ số

2.4. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản
lý
LNTHĐKD/DTT

Năm 2018 là năm đầu tiên CTCP Địa ốc First Real chính thức niêm yết trên thị trường
chứng khoán. FIR đã phần nào nắm bắt được việc hoạt động và quản lý Công ty theo các quy
định pháp luật. Hệ thống quy chế quản lý, quản trị nội bộ, điều lệ tổ chức hoạt động công ty dần
được hoàn thiện, tạo được nền tảng để tổ chức các hoạt động kinh doanh.
Công ty đang dần hoàn thiện và ổn định hoạt động của các phòng ban Kế hoạch và Bộ
phận nghiên cứu phát triển, phân chia rõ ràng mục đích, hiệu quả và chức năng của từng bộ phận
theo đúng chuyên môn và nghiệp vụ.
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2019
2.1. Triển vọng thị trường năm 2019
a) Thuận lợi
Năm 2019, Chính phủ vẫn đặt mục tiêu kinh tế vĩ mô GDP đạt 6,6 - 6,8%. Như vậy, mục
tiêu tăng trưởng cao sẽ tạo đà cho thị trường bất động sản tiếp tục phát triển. Đây chính là cơ sở
để các chuyên gia kinh tế nhận định thị trường vẫn phát triển ổn định đối với thị trường Bất động
sản chung cả nước.
Với sự ảnh hưởng của thị trường Bất Động sản năm 2018, nhìn chung thị trường bất động
sản năm 2019 cả nước vẫn giữ được sự ổn định và vẫn còn nằm trong chu kỳ phục hồi, tăng
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trưởng. Đây là một trong những dấu hiệu thuận lợi cho thị trường cả nước nói chung và thị trường
tại Đà Nẵng nói riêng.
b) Khó khăn
Bên cạnh những thuận lợi, thị trường Bất động sản cũng sẽ đối mặt với nhiều khó khăn
thách thức. Giữa các phân khúc thị trường không có sự phát triển đồng đều, Thị trường bất động
sản tại Đà Nẵng vẫn duy trì phát triển mạnh các phân khúc đất nền, tuy nhiên quỹ đất của thành
phố thì ngày càng thu hẹp. Liên tiếp xảy ra những cơn sốt đất giá ảo dẫn đến các cơ quan chức
năng vào cuộc và kéo theo việc xin phép đầu tư, phê duyệt để hoàn thành pháp lý của các dự án
bị chậm trễ, kéo dài và nghiêm khắc hơn.
Để việc kinh doanh có hiệu quả, đi đúng hướng thị trường, doanh nghiệp cần phải luôn
luôn đặt lợi ích khách hàng lên trên hết, giữ chữ tín, đảm bảo chất lượng các công trình sản phẩm,
tiến độ thi công và coi trọng chính sách hậu mãi khách hàng.
2.2. Mục tiêu 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, 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.
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2.3. Chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:
Căn cứ vào tình hình thực tế tại công ty và kế hoạch đầu tư trong thời gian tới, Công ty
đặt kế hoạch mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:
Đơn vị tính: triệu đồng
Thực hiện
Năm 2018

Kế hoạch
Năm 2019

% KH/TH

Doanh thu thuần

167.897

350.000

178,68%

Lợi nhuận sau thuế

78.431

80.000

102,04%

Vốn điều lệ

130.000

248.000

190,77%

Chỉ tiêu

3. Các giải pháp thực hiện
3.1. Về hoạt động kinh doanh, môi giới bất động sản
 Tiếp tục củng cố, mở rộng mạng lưới phân phối, môi giới các sản phẩm bất động sản
 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. Các địa phương được lựa chọn để đặt
thêm hoặc mở mới các sàn truyền thống, các văn phòng đại diện có mức độ tăng trưởng
kinh tế cao như Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam…
 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
 Để có lượng sản phẩm bất động sản phân phối chất lượng và ổn định, Công ty tiếp tục
đẩy mạnh, tăng cường quan hệ hợp tác với các chủ đầu tư các dự án với mục tiêu đồng
hành cùng với chủ đầu tư các dự án trong quá trình phát triển sản phẩm.
 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.
3.2. Về quản lý tài chính
Đảm bảo tỷ lệ nợ vay trong cơ cấu nguồn vốn của FIR luôn nằm trong tầm kiểm soát.
Nhằm tạo nên một nền tảng tài chính ổn định và hạn chế các tác động từ biến động lãi suất cũng
như áp lực tài chính trong hoạt động kinh doanh của mình. Để có được nguồn tài chính lành
mạnh, đảm bảo cho sự phát triển bền vững trong tương lai, FIR đưa ra các biện pháp sau:


Đẩy mạnh công tác thẩm định chất lượng nhà đầu tư, thường xuyên đánh giá, theo
dõi các khoản nợ phải thu khách hàng nhằm hạn chế tỷ lệ nợ phải thu khó đòi, nâng
cao chất lượng doanh thu của Công ty.



Xây dựng quy trình quản lý rủi ro, đưa ra những chỉ số nhằm đánh giá rủi ro tài chính
trong quá trình hoạt động.
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Các bộ phận nghiệp vụ thường xuyên phân tích, đề xuất các vấn đề tài chính để tham
mưu cho Ban Lãnh đạo một cách nhanh chóng, chính xác và toàn diện về thực trạng
hoạt động tài chính. Chú trọng thực hiện tốt việc tham mưu, đề xuất những giải pháp
hữu hiệu trong từng thời điểm, từng tình hình.



Thực hiện tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu mở
rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019.

3.3. Về hoạt động Marketing
Tiếp tục đẩy mạnh vào hoạt động truyền thông Marketing, xây dựng hình ảnh và phát
triển thương hiệu để khẳng định vị thế của mình trên thị trường bất động sản.
Hoàn thiện kênh phân phối trực tuyến và các website của Công ty nhằm cung cấp thông
tin về các dự án Công ty phân phối hoặc những dự án công ty đầu tư. Bên cạnh phương thức
quảng bá truyền thống, mở rộng thêm các kênh quảng bá mới trên các phương tiện truyền thông
phổ biến hiện nay như Facebook, Youtube,... Nhờ vậy, tập khách hàng của Công ty sẽ ngày càng
được mở rộng và số lượng các sản phẩm bất động sản môi giới thành công sẽ tăng lên.
3.4. Về quản lý nhân sự
Hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, ngoài yêu cầu phải có tiềm lực tài
chính đủ mạnh thì chất lượng nguồn nhân lực đóng vai trò then chốt trong hoạt động kinh doanh
của Công ty. Do đó, Công ty luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao
động. Các chính sách về lao động luôn hướng đến sự bình đẳng, trả lương công bằng theo năng
lực và chú trọng đến sự phát triển năng lực của từng cá nhân. Bên cạnh đó, Công ty luôn nỗ lực
tạo ra một môi trường làm việc lành mạnh, thân thiện cho tập thể cán bộ nhân viên. Cán bộ nhân
viên Công ty hàng năm đều được tổ chức khám sức khỏe định kỳ, được tạo điều kiện tham gia
các hoạt động văn nghệ, thể thao, các hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội,… Để tạo điều
kiện cho người lao động nâng cao kiến thức, Công ty thường xuyên tổ chức các chuỗi chương
trình đào tạo, tập huấn, cập nhật kiến thức về thị trường bất động sản, những thay đổi về pháp
luật liên quan tới bất động sản cho đội ngũ môi giới của mình.
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