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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017 

VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018 
 

PHẦN 1 

BÁO CÁO TỔNG KẾT 

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2017 

I. TÌNH HÌNH CHUNG 

Năm 2017 tình hình kinh tế có sự phát triển khá tốt, kinh tế địa phương cũng có 
nhiều chuyển biến tích cực, các chính sách của Nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn cho 
ngành bất động sản đang phát huy tác dụng. Với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 
2017 vượt trội hơn so với năm 2016, với kết quả đạt được gần với các chỉ tiêu do Đại 
hội đồng cổ đông 2017 đã đề ra. 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017 

1. Kết quả sản xuất kinh doanh 
1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh 

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: 

Chỉ tiêu NĂM 2017 NĂM 2016 
Tăng 

trưởng 

1. Tổng giá trị tài sản 568.992.238.467 546.763.453.776  
 

2. Vốn chủ sở hữu 385.229.489.115  375.820.201.717  
 

3.  Doanh thu thuần về bán hàng và 
cung cấp dịch vụ 

100.106.950.090 75.387.246.263 32,79% 

4.  Giá vốn hàng bán 81.014.111.557 57.888.660.710 39,95% 

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

17.966.744.084 12.887.647.079 39,41% 

6.  Doanh thu hoạt động tài chính 352.309.928 483.202.273 -27,09% 

7.  Chi phí tài chính 455.964.828 483.202.273 -5,64% 

    - Trong đó: chi phí lãi vay  455.964.828 483.202.273   

8.  Chi phí bán hàng 172.133.684 185.959.536 -7,43% 

9.  Chi phí quản lý doanh nghiệp 4.534.440.270 4.341.933.919 4,43% 

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD   13.156.515.230 8.359.753.624 57,38% 

11. Thu nhập khác 0  0    

12. Chi phí khác  70.448.408 2.124.379.241 -96,68% 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 
ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG 

------------------ 
Số:  _01_/BC.PVCL.18 

CỘNG HÒA X HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Sóc Trăng, ngày 27 tháng 4  năm 2018 
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13. Lợi nhuận khác -70.448.408 -2.124.379.241 -96,68 

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  13.086.066.822 6.235.374.383 109,87% 

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành  896.656.807 319.057.298 181,03% 

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại  1.734.646.239 1.352.923.156   

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN 10.454.763.776 4.563.393.929 129,10% 

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 265 129   

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch: 

Chỉ tiêu 
Kế hoạch năm 

2017 
Thực hiện năm 

2017 
Tỷ lệ so với 

kế hoạch 

Tổng Doanh thu 100.000.000.000 100.106.950.090 100,1% 

Lợi nhuận trước thuế 15.000.000.000 13.086.066.822   

Tỷ suất LN trước thuế /DThu 15,00% 13,07%   

Lợi nhuận sau thuế 12.000.000.000 10.454.763.776 87,12% 

Tỷ suất LNST/ Doanh thu 12,00% 10,44%   

Vốn điều lệ 354.998.850.000 354.998.850.000 
 

Tỷ suất LNST/ Vốn điều lệ 3,38% 2,95% 87,12% 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 304 265   

Phân tích nguyên nhân đạt và không đạt các chỉ tiêu so với kế hoạch: 

- Tổng doanh thu bán hàng và dịch vụ cả năm 2017 là 100,1 tỷ đồng so với năm 
2016 là 75.39 tỷ đồng, tăng trưởng 32,79%, và đạt kế hoạch 100,1%. Nguyên nhân việc 
gia tăng doanh số bán hàng là do Công ty được phép bán nền cho người dân tự xây 
dựng nhà tại một số khu vực đã hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật trong Khu đô thị 5A, bên 
cạnh đó trong năm qua Công ty cũng đã điều chỉnh tăng giá bán nhà đất tạo sức hút 
khách hàng cũng góp phần tăng doanh số bán hàng. 

- Chi phí giá vốn hàng bán cũng tỷ lệ tương đương so với năm trước tăng là 
39,95%, tốc độ gia chi phí nhanh hơn tốc độ gia tăng doanh thu một ít do một số 
nguyên vật liệu đầu vào có tăng hơn so với cùng kỳ. 

- Hoạt động kinh doanh bất động sản trong năm 2017 có khởi sắc so với các năm 
trước. Lợi nhuận sau thuế so với năm trước tăng trưởng 129,10%, và so với kế hoạch 
đạt 87,12%, mức LNST chưa đạt kế hoạch đề ra do nhiều yếu tố tác động, trong đó có 
các chi phí phát sinh ngoài dự kiến. 

Mục tiêu phấn đấu vẫn còn phía trước đòi hỏi tập thể công ty phải nổ lực nhiều 
hơn nữa để đưa Công ty phát triển bền vững hơn. 

Những tiến bộ Công ty đã đạt được:   

- Sắp xếp tinh gọn lại bộ máy quản lý để hoạt động có hiệu quả hơn. 

- Kinh nghiệm trong quản lý đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản. 

- Tiếp tục tăng doanh số tạo đà tăng trưởng ổn định. 
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2. Tổ chức và nhân sự 

2.1. Danh sách Ban điều hành:  

STT Họ và Tên Chức vụ 
Ngày bắt đầu là 

TV BĐH 
Ghi chú 

1 Nguyễn Triệu Dõng Giám đốc 05/12/2007  

2 Dương Thế Nghiêm Phó Giám đốc 05/12/2007  

3 Nguyễn Sông Gianh Phó Giám đốc 2010  

4 Bùi Thị Kim Ngân Kế toán trưởng 04/2014  

2.2. Số lượng cán bộ, nhân viên: 

◘ Cơ cấu lao động: 

Tổng số lao động đến cuối năm 2017 là 60 người, trong đó có 40 nhân viên chính thức 
và 20 nhân viên thời vụ hưởng lương khoán. 

Năm 2013 2014 2015 2016 2017 

Số lượng nhân sự (người) 63 60 58 57 60 

◘  Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:  

Trình độ chuyên môn Số lượng Tỷ lệ 

Đại học 24 40% 

Cao đẳng trung cấp 03 5% 

Lao động đã qua đào tạo nghề 08 13% 

Lao động phổ thông 25 42% 

Tổng cộng 60 100% 

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

3.1. Các khoản đầu tư lớn:  

Dự án chủ lực của Công ty là Dự án Phát triển đô thị và tái định cư Khu 5A, tọa 
lạc tại khu vực Phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Dự án đã được triển 
khai xây dựng và khai thác kinh doanh từ năm 2008. 

Toàn Khu 5A có diện tích 110,9 ha, được quy hoạch thành 5 tiểu dự án với các 
mục đích phát triển đồng bộ là: giải quyết nhu cầu đất ở cho dân tái định cư và phát 
triển các công trình đô thị cao cấp. Dự án sẽ hình thành một khu đô thị mới đủ lớn và 
phát triển đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội góp phần quan trọng trong tiến 
trình phát triển đô thị của TP. Sóc Trăng. 

Mục tiêu của Dự án Khu 5A là đầu tư, phát triển hình thành một khu đô thị mới và 
tái định cư nằm ở hướng Đông của thành phố Sóc Trăng. Với qui mô 110,9 ha, dự án sẽ 
triển khai xây dựng đa dạng các loại công trình về Nhà ở, biệt thự , dịch vụ thương mại 
và các công trình phúc lợi công cộng, có cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện đại bao gồm: Hệ 
thống đường sá, quảng trường, công viên cây xanh, bờ kè kênh Nhân Lực... và hạ tầng 
xã hội đồng bộ gồm Bệnh viện, Trường học, Nhà trẻ mẫu giáo, Thể dục thể thao...sẽ 
hình thành một quần thể kiến trúc đô thị mới đáp ứng cho dân số đến định cư khoảng 
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20.000 người... Dự án được xây dựng theo quy hoạch chung của UBND Tỉnh Sóc 
Trăng góp phần nâng cao tầm vóc của thành phố Sóc Trăng lên đô thị loại II. 

Đến nay đã đạt được các hạng mục cơ bản như sau: 

 Xây dựng cơ sở hạ tầng DA Khu 5A: 

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật thuộc Tiểu dự án 1 và 5 (phần phía nam kênh Nhân Lực) đã xây 
dựng tương đối hoàn thiện, đang làm thủ tục chuẩn bị bàn giao Nhà nước. 

Phần bờ bắc kênh Nhân Lực thuộc tiểu dự án 3, 2 và 4 đã được san lắp và đang tiếp tục 
thi công các số hạng mục chính. 

Cụ thể trong năm 2017 đã triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu 5A như sau: 

STT Công trình ĐVT Số lượng Ghi chú 

1 Lót gạch vĩa hè + xây bó vĩa trong m2 11.926,36 
LK01, LK02, LK05, 
LK08, LK11 

2 Bó vĩa ngoài đường số 10  m 830,25 Đoạn ĐS5 – ĐS12 

3 Trồng cây xanh  m2 2.545,59 Công viên cây xanh 1 

4 Cổng chào đầu đường cái 4 ĐS2, ĐS8, ĐS5, ĐS16 

5 
Làm hoa viên đầu kênh Nhân Lực 
giáp với đường Mạc Đỉnh Chi 

m2 2.350,65  

 Xây dựng các công trình, nhà ở: 

Số
TT 

Loại công trình 

Đã xây 
dựng 

trước đây  
(căn) 

Đã xây dựng 
trong năm 
2017  (căn) 

Đã xây dựng 
cộng dồn đến 

nay  (căn) 

(1) (2) (3) (4) (5)=(3+4) 

1 Nhà LK trệt 342 - 342 

2 Nhà LK 1 trệt 1 lầu 181 55 236 

3 Nhà LK 1 trệt 2 lầu 38 5 43 

4 Biệt thự tự xây 20 3 23 

5 BT đơn lập tự xây 3 3 6 

6 Nhà LK tự xây 11 3 14 

7 Nhà tái định cư trệt 134 6 140 

8 Nhà tái định cư 1trệt 1 lầu 18 - 18 

 Tổng cộng 747 75 822 

 Các công trình công cộng – thương mại: 

- Khu chợ đầu mối C-TM-02: Đã đưa vào sử dụng từ đầu năm 2012. 

- 2 khu bến bãi BB-02 và BB-03: Đã xây dựng xong chuẩn bị đưa vào khai thác kinh 
doanh. 

- Khu nhà hàng (Hải Tượng): do DNTN đầu tư, đã đưa vào sử dụng một phần nhà 
hàng ăn uống từ năm 2010. Năm 2012 xây dựng hoàn thiện thêm khu nhà hàng tiệc 
cưới. 

- Cửa hàng vật liệu xây dựng: Đã đưa vào sử dụng đầu năm 2017. 



Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 2017 và Kế hoạch 2018  5 
 

- Ngoài ra đã có các đơn vị tổ chức kinh doanh đến đặt trụ sở văn phòng làm việc và 
buôn bán tại khu 5A. 

 Về hồ sơ cấp giấy chủ quyền tái định cư, nhà thương mại 

        - Tái định cư: Liên hệ khách hàng bổ sung hồ sơ cấp giấy còn lại Ơ-LK29, 30, 

31&32 và 62 hộ mới Ơ-LK11, 14, 16, 17&18.  

        - Nhà thương mại: Lập hồ sơ xin cấp giấy chủ quyền các hộ còn cù lại. 

        - Nền thương mại: Chuẩn bị tiến hành lập hồ sơ cho 06 block biệt thự (Ơ-BT01 

đến Ơ-BT06) và tiếp tục hồ sơ xin cấp giấy chủ quyền các hộ còn cù lại và các hộ mới.  

Tính đến cuối năm 2017 về việc cấp giấy chủ quyền nhà đất như sau: 
      + Nhà thương mại: Đã bán 565 căn, cấp chủ quyền 480 căn, đạt 85%; 
      + Đất nền TĐC: Đã bán 306 nền, cấp chủ quyền 200 nền, đạt 65%; 
      + Nền thương mại 1 trệt 1 lầu: Đã bán 389 nền, cấp chủ quyền 32 nền, đạt 8%; 
      + Nền biệt thự (Đơn lập và Song lập): Đã bán 177 nền, cấp chủ quyền 18 nền, 
đạt 10%; 
      + Nhà biệt thự song lập: Đã bán 02 căn, đã cấp chủ quyền; 
      + KTM05 (Khu nhà hàng Hải Tượng) đã cấp chủ quyền; 
      + GD02 (Khu trường Mầm non Sơn Ca) đã cấp chủ quyền đất.  
      + YT01 đã bán chưa cấp chủ quyền đất.  
       Xét tổng thể đến ngày 31/12/2017 Dự án Khu đô thị 5A đã bán 1.441 nền (trong 
đó: Đã cấp chủ quyền 734 nền/nhà chiếm 51%, còn lại chưa cấp 707 nền/nhà chiếm 
49%). 
        Kế hoạch năm 2018 cấp giấy chủ quyền cho khách hàng trong Khu đô thị 5A 
đạt > 85% nền/nhà. 

 Về tiền sử dụng đất Khu 5A công ty đã nộp dứt điểm 205,821 tỷ đồng tương đương 
diện tích đất khai thác kinh doanh là 60,22 ha, đã được cấp giấy Chứng nhận QSD 
đất 59,97 ha đất khai thác kinh doanh, diện tích còn lại 0,25 ha đang tổng kết để làm 
thủ tục để cấp giấy. (Số liệu diện tích căn cứ theo Quyết định số 134/QĐ-UBND 
ngày 02/8/2013 của UBND Tỉnh Sóc Trăng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 
xây dựng Dự án Phát triển Đô thị và Tái định cư Khu 5A - tỷ lệ 1/500). 

3.2. Các công ty liên kết: Không 

4. Tình hình tài chính  

4.1. Tình hình tài chính (các chỉ tiêu tài chính của 2 năm liên tiếp và % tăng giảm) 

a) Tình hình tài sản  

Chỉ tiêu Số cuối năm Số đầu năm 

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN  189.378.706.058  169.788.880.636  

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 8.948.619.736  864.195.423  

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn                          -                              -   

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 81.271.407.067  49.106.895.071  

IV. Hàng tồn kho 99.158.679.255  119.817.790.142  

V. Tài sản ngắn hạn khác                          -                              -   

B. TÀI SẢN DÀI HẠN  379.613.532.409    376.974.573.140  

I. Các khoản phải thu dài hạn 44.331.755.609  46.059.007.875  
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II. Tài sản cố định 10.610.522.711  11.041.576.101  

III. Bất động sản đầu tư 28.216.168.441  26.067.022.046  

IV. Tài sản dở dang dài hạn 295.967.724.540  293.806.967.118  

V. Đầu tư tài chính dài hạn                          -                              -   

VI. Tài sản dài hạn khác 487.361.108                             -   

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 568.992.238.467    546.763.453.776  

b) Tình hình nợ phải trả  

Chỉ tiêu Số cuối năm Số đầu năm 

C. NỢ PHẢI TRẢ  183.762.749.352  170.943.252.059  

I. Nợ ngắn hạn 101.388.029.206  104.417.478.439  

Phải trả người bán ngắn hạn 9.694.222.143  2.534.051.756  

Người mua trả tiền trước ngắn hạn 6.477.563.480  128.000.000  

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 2.380.484.309  1.193.666.210  

Phải trả người lao động  318.000.000  1.209.486.149  

Chi phí phải trả ngắn hạn 2.707.748.738  5.928.393.900  

Phải trả ngắn hạn khác 6.896.552.057  4.963.138.793  

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 66.778.134.470  83.279.000.000  

Quỹ khen thưởng, phúc lợi 6.135.324.009  5.181.741.631  

II. Nợ dài hạn 82.374.720.146  66.525.773.620  

Người mua trả tiền trước dài hạn 21.500.000.000  21.539.000.000  

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 57.850.217.066  43.633.850.464  

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 3.024.503.080  1.352.923.156  

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU    85.229.489.115  375.820.201.717  

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 568.992.238.467    546.763.453.776  

 

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu   

Chỉ tiêu 
Năm 
2016 

Năm 
2017 

% tăng 
giảm 

1.  Chỉ tiêu về khả năng thanh toán        

+  Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

          TS ngắn hạn / Nợ ngắn hạn 
1,72 lần 1,86 lần 8,07% 

+  Hệ số thanh toán nhanh: 

    (TS ngắn hạn - Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn 
0,51 lần 0,89 lần 75,53% 

2.  Chỉ tiêu về cơ cấu vốn        

+  Hệ số Nợ / Tổng tài sản 31,26% 32,37% 3,52% 

+  Hệ số Nợ / Vốn chủ sở hữu 45,49% 47,85% 5,21% 

3.  Chỉ tiêu về năng lực hoạt động       

+  Vòng quay hàng tồn kho: 

    Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân  
0,48 lần 0,82 lần 69,11% 
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+  Doanh thu thuần / Tổng tài sản  12,94% 17,38% 34,25% 

4.  Chỉ tiêu về khả năng sinh lời        

+  Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần 6,45% 10,56% 63,82% 

+  Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu  1,21% 2,71% 123,50% 

+  Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản 0,83% 1,84% 119,93% 

+ Hệ số LN từ hoạt động kinh doanh / DT thuần 11,81% 13,29% 12,53% 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu  

a) Cổ phần:  

- Tổng số cổ phần:                                  35.499.885 cổ phần 

- Loại cổ phần đang lưu hành:                    cổ phiếu phổ thông. 

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 35.499.885 cổ phần 

- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần 

- Cổ phiếu quỹ:  0 cổ phần 

b) Cơ cấu cổ đông:  

Cơ cấu cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long 
được tổng hợp theo nhóm cổ đông tính đến ngày 29/9/2017 như sau: 

TT Danh mục 
Số cổ 

phần sở 
hữu 

Giá trị (đồng) 
% vốn 
điều lệ 

Số 
lượng 

cổ 
đông 

Cơ cấu cổ 
đông 

Cá 
nhân 

Tổ 
chức 

1 Trong nước 33.864.745 338.647.450.000 95,39% 1.943 1.924 19 

  

Cổ đông lớn (nắm giữ từ 
5% cổ phiếu có quyền 
biểu quyết trở lên) 

3.360.000 33.600.000.000 9,46% 1 1 0 

  

Cổ đông nắm giữ từ 1% 
đến dưới 5% cổ phiếu có 
quyền biểu quyết 

15.621.215 156.212.150.000 44,00% 18 18 0 

  

Cổ đông nắm giữ dưới 
1% cổ phiếu có quyền 
biểu quyết 

14.883.530 148.835.300.000 41,93% 1.924 1.905 19 

2 Nước ngoài 1.635.140 16.351.400.000 4,61% 21 17 4 

  

Cổ đông lớn (nắm giữ từ 
5% cổ phiếu có quyền 
biểu quyết trở lên) 

0 0 0,00% 0 0 0 

  

Cổ đông nắm giữ từ 1% 
đến dưới 5% cổ phiếu có 
quyền biểu quyết 

907.100 9.071.000.000 2,56% 1 0 1 

  

Cổ đông nắm giữ dưới 
1% cổ phiếu có quyền 
biểu quyết 

728.040 7.280.400.000 2,05% 20 17 3 

Tổng cộng: 35.499.885 354.998.850.000 100% 1.964 1.941 23 
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Danh sách cổ đông lớn, nắm giữ trên 5% vốn cổ phần đến thời điểm 29/9/2017: 

STT Tên cổ đông 
Số CMND/ 

ĐKKD 
Địa chỉ 

Số cổ 
phần 

Tỷ trọng 
vốn điều 
lệ (%) 

1 Nguyễn Triệu Dõng 365271271 Khu 5A, P4, Sóc Trăng 3.360.000 9,47% 

 
Cộng: 

  
3.360.000 9,47% 

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:  

Trong năm 2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long có 
tiến hành Đại hội cổ đông bất thường nhằm thông qua chi tiết phương án chào bán cổ 
phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược. Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 
02/NQ/ĐHĐCĐ/PVCL.17 ngày 28/10/2017 và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ 
thể như sau: 

 

1.1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 
triển Đô thị Dầu khí Cửu Long 

1.2. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông 

1.3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu 

1.4. Số lượng cổ phiếu chào bán: 12.000.000 cổ phiếu (Mười hai triệu cổ phiếu) 

1.5. Tổng giá trị cổ phiếu chào 
bán: 

120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ 
đồng) 

1.6. Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược 

1.7. Thời gian chào bán: Trong quý IV năm 2017, Công ty sẽ công bố 
thời gian chào bán cụ thể sau khi Ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận hồ sơ 
chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. 

1.8. Giá chào bán: Tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu. 

1.9. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển 
nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày 
hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp 
luật. 

Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cụ thể như sau: 

STT Hạng mục Số tiền (đồng) 

1 Dự án khu 5A 54.500.000.000 

2 Cơ cấu lại nợ vay 16.000.000.000 

3 Góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH Bán 
buôn Thủy sản Đại Phú Xuân 

18.000.000.000 

4 Bổ sung vốn lưu động 31.500.000.000 

 Tổng cộng 120.000.000.000 
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Kết quả việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ được báo cáo trong quý I/2018. 

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không. 

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

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu: 

Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để xây dựng chính của công ty trong 
năm: 

STT Nguyên vật liệu ĐVT 2016 2017 Ghi chú 

1 Cát lắp m3 150,0 2.259  

2 Cát xây m3 1.504,5 2.304  

3 Đá (các loại) m3 1.346,5 3.829  

4 Xi măng kg 603.600 852.650  

5 Sắt thép kg 93.681 306.072  

6 Gạch ống, thẻ viên 464.760 1.137.783  

 TỔNG CỘNG     

6.2. Tiêu thụ năng lượng: 

Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp. 

STT Năng lượng tiêu thụ ĐVT 2016 2017 Ghi chú 

1 Dầu FO  lít 3.980 3.945  

2 Xăng lít 6.762 7.097  

3 Điện Kwh 102.540 107.626  

6.3. Tiêu thụ nước: 

Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng của các hoạt động kinh doanh 
trong năm: Chủ yếu sử dụng nước do nhà máy nước cung cấp để phục vụ cho xây dựng, 
trong năm 2017 sử dụng 558 m3 so với năm 2016 là 432 m3, ngoài ra còn sử dụng nước 
mặt từ kênh Nhân Lực để tưới cây trong những tháng nắng hạn nhằm chăm sóc cây 
xanh trong khu dân cư.  

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: 

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

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

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động 

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động. 

- Số lượng lao động: 60 người 

- Mức lương trung bình: Thu nhập của người lao động bao gồm lương, thưởng 
năng suất, thưởng kinh doanh và các khoản thưởng dịp tết, thưởng cuối năm 
tương đương so với năm trước.  
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Năm 2013 2014 2015 2016 2017 

Thu nhập trung 
bình/nhân viên (đ/tháng) 

4.500.000 4.500.000 4.600.000 5.500.000 5.500.000 

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao 
động. 

+ Chính sách tiền lương: Công ty đảm bảo mức lương không thấp hơn mức lương 
tối thiểu nhà nước quy định, đảm bảo đời sống cho người lao động, luôn đảm bảo công ăn 
việc làm cho người lao động, tạo điều kiện để người lao động phát huy hết khả năng để có 
mức lương cao hơn. 

+ Chính sách thưởng: Công ty áp dụng chi trả tiền phụ cấp, chi tiền lương cho các 
ngày nghỉ lễ, Tết, tiền thưởng tháng 13. 

+ Chính sách trợ cấp:  

 - Trợ cấp khó khăn tuỳ theo mức độ; 

 - Trợ cấp thôi việc theo luật định. 

+ Các chính sách khác: Người lao động được thực hiện đầy đủ các chế độ quy 
định tại Bộ luật Lao động và Điều lệ Bảo hiểm xã hội hiện hành gồm trợ cấp ốm đau, 
thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất. 

100% số lao động sau khi được tuyển dụng, hoàn thành thời gian thử việc theo qui 
định của Công ty đều được ký kết Hợp đồng lao động và tham gia đầy đủ BHXH, 
BHYT; riêng đối với những trường hợp sau khi ký HĐLĐ được tròn 01 năm sẽ  được 
mua Bảo hiểm thất nghiệp và được nghỉ phép theo đúng quy định của Pháp luật. 

c) Hoạt động đào tạo người lao động: 

Trong năm 2017 công ty có tổ chức đưa một số cán bộ nhân viên đi dự các khóa 
học ngắn hạn về nghiệp vụ như:  

- Phòng Kinh doanh: Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng; 

- Phòng Kế toán: Tạo lập chứng từ, ghi sổ và lập Báo cáo Tài chính theo chế độ kế 
toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Giám đốc Tài chính – CFO; 

- Ban giám đốc: Tập huấn ở Ủy Ban Chứng khoán. 

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

Dự án đầu tư chính hiện giờ của Công ty là Dự án Khu đô thị 5A, do đó trách nhiệm đối 
với cộng đồng dân cư địa phương là đảm bảo an ninh trật tự của khu dân cư. Công ty có 
tổ chức đội bảo vệ 14 người phân ca tuần tra canh gác để giữ gìn an ninh cũng như bảo 
vệ tài sản của công ty tại các hiện trường xây dựng.  
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PHẦN 2 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018 

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, căn cứ tình hình phát triển 
kinh tế chung cũng như tận dụng và khai thác một cách triệt để các nguồn lực hiện có 
của đơn vị. Ban Giám đốc Công ty đề ra phương hướng SXKD và lập các chỉ tiêu kế 
hoạch năm 2018 cụ thể như sau: 

I. Kế hoạch kinh doanh năm 2018: 

Chỉ tiêu  
Thực hiện năm 

2017  
Kế hoạch năm 

2018 
Tăng 

trưởng 

 Tổng doanh thu hợp nhất 100.106.950.090 475.000.000.000 374,49% 

Giá vốn 81.014.111.557 429.950.000.000   

Lãi gộp 17.966.744.084 45.050.000.000  
Chi phí khác 4.880.677.262 11.798.000.000   

LN trước thuế hợp nhất 13.086.066.822 33.252.000.000 154,10% 

Thuế TNDN (*) 2.631.303.046 4.340.000.000 64,94% 

LN sau thuế hợp nhất 10.454.763.776 28.912.000.000  176,54% 

Tỷ suất LNST/Dthu 10,44% 6,09%   

Vốn chủ sở hữu  354.998.850.000 474.998.850.000    33,80% 
Tỷ suất LNST sau trích quỹ 
/VCSH 

 2,7% 5,5% 
  

Lãi cơ bản/cổ phiếu  265 609   

(*) Thuế TNDN đối với KD BĐS = 20%, còn KD thủy sản thì = 0%. 

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN. 

Để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, cần tập trung trên các mảng chính: 

* Hoạt động kinh doanh bất động sản: Phấn đấu đạt doanh số trên 90 tỷ, trong đó 
chủ yếu khai thác kinh doanh các sản phẩm nhà và đất trong Khu đô thị 5A.  

* Hoạt động kinh doanh thầu xây dựng và vật liệu xây dựng: Phấn đấu đạt doanh 
thu 33 tỷ đồng. 

* Hoạt động thu mua cung ứng nguyên liệu thủy sản: Phấn đấu đạt doanh thu 350 
tỷ đồng. 

Các giải pháp cụ thể : 

1. Công tác tài chính: 

 Quan hệ với các tổ chức Tài chính, Tín dụng để tài trợ vốn cho việc triển khai đầu 
tư của Công ty, và hỗ trợ cho khách hàng mua nhà đất tại các dự án của Công ty. 

 Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn cho các hoạt động đầu tư của Công ty có hiệu 
quả cao nhất, giảm thiếu tối đa các khoản chi phí. 

 Tập trung thu hồi dứt điểm tiền khách hàng còn nợ để đảm bảo nguồn vốn cho các 
hoạt động của Công ty. 

 Phát hành thành công 12 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược tạo 
nguồn vốn đầu tư cho Công ty. 
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 Thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch và quản lý tài chính, kế hoạch chi phí, 
kế hoạch vốn và lập báo cáo tài chính theo đúng pháp luật Nhà nước và các quy 
định của Công ty, tổ chức niêm yết trên thị trường chứng khoán. 

2. Công tác kinh doanh, thị trường: 

- Xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng truyền thống , nhà cung cấp, tạo 
điều kiện cho sản xuất kinh doanh ổn định. 

- Tăng cường quảng bá hình ảnh Công ty và các sản phẩm của Công ty để mở rộng 
thị trường bằng các phương tiện thông tin hữu hiệu như đài PTTH, pano, catalog, 
tờ rơi,... 

- Tích cực tìm kiếm đối tác để hợp tác đầu tư đối với các dự án trong các dự án 
thành phần thương mại và dịch vụ cao cấp của Khu 5A như siêu thị, nhà hàng,... 

- Xây dựng phương án quản lý, vận hành các Khu phố, làm tốt công tác hậu mãi 
đối với khách hàng… 

- Tiếp tục xin bán đất nền trong Dự án Khu 5A tạo sức bật về doanh số. 

- Tổ chức mở rộng thị trường sang ngành kinh doanh thủy hải sản để tăng doanh 
thu và lợi nhuận cho Công ty. 

3. Công tác đầu tư: 

 Xây dựng kế hoạch đầu tư có hiệu quả, tập trung vào công việc cần thiết trước 
mắt, hạn chế đầu tư dàn trải, hiệu quả thấp. 

 Đối với Dự án Khu 5A cần xúc tiến việc bàn giao hạ tầng kỹ thuật của Tiểu dự án 
1 và Tiểu dự án 5 cho Nhà nước. 

 Triển khai xây dựng và khai thác kinh doanh khu nhà ở xã hội. 

 Chú trọng thực hiện kiện toàn thủ tục trình tự đầu tư theo đúng các quy chế, quy 
định về quản lý đầu tư của Nhà nước và của Công ty. 

 Lập tiến độ thi công chi tiết các công trình triển khai thi công đúng ; Tăng cường 
công tác giám sát, quản lý đôn đốc các nhà thầu có biện pháp thi công hợp lý đẩy 
nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án và đảm bảo các mục tiêu hoàn thành tiến 
độ. 

4. Công tác quản lý Doanh nghiệp: 

 Chú ý việc nâng cao năng lực quản trị của bộ máy quản lý và điều hành Công ty. 

 Tiếp tục bố trí tinh gọn lại nhân sự, chọn lọc người có đủ năng lực để đảm bảo 
hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. 

 Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của các phòng ban và cá nhân đối với các 
chức năng nhiệm vụ được giao. 

5. Các hoạt động khác. 

 Triển khai, tìm mọi biện pháp tăng năng suất lao động để thực hiện tốt kế hoạch 
sản xuất kinh doanh năm 2018 trong cả hai lĩnh vực kinh doanh BĐS và cung ứng 
thủy sản. 
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 Nâng cao chất lượng công tác kế hoạch, giao chỉ tiêu KHSXKD gắn liền với các 
chỉ tiêu Tài chính - kế toán, Lao động - tiền lương để gắn liền trách nhiệm, nghĩa 
vụ, quyền lợi của các phòng ban đối với nhiệm vụ SXKD. 

 Tăng cường giám sát thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý làm cơ sở đôn đốc các 
phòng ban thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch SXKD. 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm 
vụ SXKD năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đô thị Dầu khí Cửu 
Long. 

Với các kết quả đã đạt được trong năm 2017, cùng với sự lãnh đạo của BGĐ và 
Hội đồng quản trị Công ty, sự đồng lòng ủng hộ của toàn thể quý vị, chúng tôi tin tưởng 
rằng Công ty CP Đầu tư và phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long sẽ vượt qua khó khăn 
và hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 đã đề ra. 

Thay mặt Hội Đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty, tôi xin chúc toàn thể các 
Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông hạnh phúc, thành đạt và nhiều sức khỏe. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

(Đã ký) 

Nguyễn Triệu Dõng 

   

 

 


