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CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG & BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG.

NĂM 2013

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG & BẤT
ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG.

- Tên tiếng Anh: PACIFIC PROPERTY & INFRASTRUCTURE
DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY.

- Tên giao dịch viết tắt: PPI JSC.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303614496

- Vốn điều lệ đăng ký : 150.000.000.000 đồng

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 140.490.530.000 đồng

- Địa chỉ : 31/21 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ
Đức,Tp.HCM

- Số điện thoại : (84.8) 3 7269 701

- Số fax : (84.8) 37269 872

- Website : www.ppigroup.com.vn

- Mã cổ phiếu : PPI

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương (PPI) tiền thân là Chi

nhánh Công ty xây dựng công trình 120 thuộc Công ty xây dựng công trình 120 (Tổng Công

ty xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco1) - Bộ Giao thông Vận tải), được thành lập theo

quyết định số 111/QĐ/TCCB-LĐ ngày 23/4/1994 của Bộ Giao thông Vận tải. Mục tiêu

chính của Chi nhánh Công ty xây dựng công trình 120 là thực hiện xây dựng, sửa chữa nâng

cấp hệ thống đường sắt tại khu vực phía Nam, từ Nha Trang trở vào TP.HCM và xây dựng

hệ thống giao thông tại Đồng Tháp Mười. Sau 2 năm hoạt động cùng với việc hoàn thành

nhiệm vụ được giao. Chi nhánh đã được đầu tư thiết bị thi công đường bộ đáp ứng với nhu

cầu phát triển hệ thống giao thông tại miền Nam.

- Ngày 08/01/2003, Chi nhánh Công ty Xây dựng Công trình 120 được đổi thành Công ty

Xây dựng Công trình Giao thông 135 theo QĐ 054/QĐ ngày 08/01/2003 của Bộ Giao thông

www.ppigroup.com.vn
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Vận tải. Cùng với chuyển đổi về tổ chức, Công ty mở rộng ngành nghề kinh doanh, đa dạng

hóa sản phẩm, chuyển sang lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản.

- Năm 2004 Bộ Giao thông Vận tải có quyết định số 3204/QĐ-BGTVT ngày 27/10/2004

chuyển Công ty Xây dựng Công trình giao thông 135 thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công

trình Giao thông I thành công ty cổ phần.

- Năm 2005, Công ty đã chuyển đổi hệ thống tổ chức theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

Các đội sản xuất được chuyển thành Xí nghiệp và Công ty cổ phần thành viên (hoạt động

theo luật doanh nghiệp) đã tạo điều kiện chủ động và nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh

doanh.

- Xuất phát từ việc chuyển đổi ngành nghề kinh doanh nhằm phù hợp với định hướng phát

triển mới theo quyết nghị Đại hội đồng cổ đông về định hướng chiến lược phát triển bền

vững trong thời kỳ hội nhập, bảo đảm khai thác tối ưu các nguồn lực của Công ty và các

doanh nghiệp thành viên, phù hợp với cơ cấu tổ chức và quy mô ngành nghề trong hoạt động

thực tiễn, đồng thời đem lại những lợi ích hài hòa thiết thực cho tất cả cổ đông, khách hàng,

đối tác và tập thể cán bộ nhân viên Công ty.

-Từ ngày 01/01/2010 Công ty đã đổi tên doanh nghiệp từ "Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây

dựng Công trình 135" thành: "Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng & Bất động sản Thái Bình

Dương" theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần số

0303614496 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 25/12/2009,

việc đổi tên doanh nghiệp nhằm nâng cao vị thế của Công ty và phù hợp với định hướng phát

triển mới.

- Ngày 02/4/2010 cổ phiếu của công ty được Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí

Minh chấp thuận niêm yết theo quyết định số 61/QĐ-SGDHCM.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Trong những năm qua, hoạt động kinh doanh của Công

ty tập trung chủ yếu trên các lĩnh vực.

- Xây dựng các công trình giao thông.

- Đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Địa bàn kinh doanh chủ yếu tại: Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, tỉnh Bình

Dương, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Trà Vinh….
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4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

4.1 Mô hình quản trị công ty.

Quản trị công ty có một vai trò hết sức là quan trọng, đặc biệt, trong thời kỳ kinh tế

khủng hoảng, doanh nghiệp phải tăng cường “quản trị công ty” nhằm thực hiện một số mục

tiêu: Thứ nhất, tăng tính hiệu quả của quản trị doanh nghiệp; Thứ hai, giảm thiểu rủi ro; Thứ

ba, bảo vệ được cổ đông thiểu số và tăng tính minh bạch trong doanh nghiệp. Hiện tại, công

ty đang thực hiện mô hình quản trị theo luật doanh nghiệp 2005 và các quy định hướng dẫn

hiện hành đối với công ty niêm yết như sau:

- Đạihội đồng cổđông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của công ty.

- Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyềnhạnđểthựchiệntấtcảcácquyền

nhândanhCôngtytrừnhữngthẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông. Hoạt động kinh

doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của Hội đồng

quản trị. Hội đồng quản trị (HĐQT) là đại diện cổ đông, có trách nhiệm giám sát bộ

máy điều hành công ty và hoạch định các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ

đông thông qua và thực thi chức năng quản trị, tiếp cận thông tin, định hướng hoạt

động công ty theo quy định Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

- Ban kiểm soát là tổ chức đại diện Đại hội cổ đông thực hiện giám sát Hội đồng quản

trị, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành công ty; chịu trách nhiệm trước Đại

hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

4.2 Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành.
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4.3 Danh sách các Công ty con PPI nắm giữ trên 50% vốn Điều lệ:

4.3.1 Công ty TNHH Một thành viên PPI Land: Được thành lập ngày 23/12/2010.
Địa chỉ trụ sở: Lầu 3, số 31/21 Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức,

TP.HCM.

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở

hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Xây dựng công

trình kỹ thuật dân dụng khác; Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng

đất.

Vốn điều lệ đăng ký: 90 tỷ đồng, tỷ lệ PPI đăng ký sở hữu 100% vốn điều lệ công ty

này.

Vốn PPI thực góp: 0 đồng

4.3.2 Công ty cổ phần BT Thủ Thừa – Bình Thành: Được thành lập ngày 29/10/2012.
Địa chỉ trụ sở:30 lô F, đường 11, khu phố 3, khu dân cư Trung tâm thị trấn Bến Lức, thị

trấn Bến Lức, Long An.

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình đường sắtvà đường bộ. xây dựng công

trình kỹ thuật dân dụng khác. Quản lý dự án công trình đầu tư xây dựng.

Vốn điều lệ đăng ký: 50 tỷ đồng, tỷ lệ PPI đăng ký sở hữu 99,8% vốn điều lệ công ty

này (tương đương 49,9 tỷ đồng).

Vốn PPI thực góp: 1.215.287.514 đồng

4.3.3 Chi nhánh công ty tại Long An

Chi nhánh tại Long An được thành lập ngày 29/7/2005 là đơn vị hạch toán phụ thuộc

trực thuộc Công ty PPI thực hiện chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với

ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.

4.3.4 Văn phòng đại diện công ty tại Hà Nội

Văn phòng đại diện Công ty tại Hà Nội được thành lập ngày 29/3/2005 là đơn vị thực

hiện chức năng thay mặt Công ty giao dịch với khách hàng tại khu vực phía bắc.

4.4 Danh sách các công ty liên kết PPI nắm giữ dưới 50% vốn Điều lệ:
4.4.1 Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Hạ tầng Kinh Bắc: được thành lập ngày

10/08/2007.
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Địa chỉ trụ sở : Số 14, ngõ 161 đường Thái Hà, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa,

Thành phố Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng công trình hạng mục nhà ở cao tầng; Xây dựng

công trình kỹ thuật, kết cấu công trình, công trình dân dụng; Dọn dẹp và tạo mặt bằng xây

dựng; Vận tải hàng hóa, vận tải đường sông bằng phương tiện cơ giới; Buôn bán hàng hóa

vật tư máy móc thiết bị phục vụ xây dựng giao thông; kinh doanh nhà nghỉ khách sạn; Kinh

doanh du lịch lữ hành và các dịch vụ du lịch khác; Đầu tư xây dựng các công trình giao

thông theo hình thức BOT, BT; Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp,

khu đô thị; Khai thác đá và khai thác các loại mỏ khác.

Vốn điều lệ đăng ký: 7 tỷ đồng, tỷ lệ PPI đăng ký sở hữu 49% vốn điều lệ công ty này.

Vốn PPI thực góp: 1.536.364.950đồng, tỷ lệ sở hữu của PPI tại công ty này chiếm 49 %

vốn thực góp.

4.4.2 Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng công trình Miền Đông: được thành lập ngày

31/1/2007.

Địa chỉ trụ sở : Lầu 4, 31/21 Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy

lợi, điện, cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị. Dịch vụ thí

nghiệm, kiểm định chất lượng công trình, mua bán vật tư thiết bị giao thông. Kinh doanh bất

động sản, kinh doanh khách sạn, lữ hành….

Vốn điều lệ đăng ký: 7 tỷ đồng, tỷ lệ PPI đăng ký sở hữu 35% vốn điều lệ công ty này.

Vốn PPI thực góp: 2.450.000.000 đồng, tỷ lệ sở hữu của PPI tại công ty này chiếm 37%

vốn thực góp.

4.4.3 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thái Bình Dương: được thành lập ngày

24/4/2008.

Địa chỉ trụ sở : 65 Khu phố 5-Ðường Số 23-Phường Hiệp Bình Chánh-Quận Thủ Ðức

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy

lợi, điện, cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị. Dịch vụ thí

nghiệm, kiểm định chất lượng công trình, mua bán vật tư thiết bị giao thông….

Vốn điều lệ đăng ký: 12 tỷ đồng, tỷ lệ PPI đăng ký sở hữu 30% vốn điều lệ công ty

này.
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Vốn PPI thực góp: 3.600.000.000đồng, tỷ lệ sở hữu của PPI tại công ty này chiếm 30%

vốn thực góp.

4.4.4 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản Thái Bình Dương: Được thành lập ngày

29/12/2012.

Địa chỉ trụ sở: Lầu 3, số 31/21 Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức,

TP.HCM.

Ngành nghề kinh doanh: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu và động vật sống. Sản

xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản. Bán buôn bán lẻ lương thực thực phẩm. Sản xuất

tinh bột và sản phẩm từ tinh bột…

Vốn điều lệ đăng ký: 20 tỷ đồng, tỷ lệ PPI đăng ký sở hữu 51% vốn điều lệ công ty này

(tương đương 10,2 tỷ đồng).

Vốn PPI thực góp: 2.892.157.955 đồng

4.4.5 Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Cửu Long: được thành lập ngày 25/2/2012.

Địa chỉ trụ sở : Lầu 4, 31/21 Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trìnhđường sắt và đường bộ. Xây dựng công

trình công ích. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng. Lắp đạt hệ thống điện, hệ thống cấp

thoát nước. Khai thác đá, cát, sỏi đất sét. Nuôi trồng thủy hải sản….

Vốn điều lệ đăng ký: 15 tỷ đồng, tỷ lệ PPI đăng ký sở hữu 30% vốn điều lệ công ty

này.

Vốn PPI thực góp: 4.500.000.000 đồng

5. Định hướng phát triển:

- Mục tiêu chủ yếu: Tận dụng tối đa nguồn nhân lực, lợi thế hiện có tạo ra sản phẩm, thu

nhập và lợi ích cho cổ đông và người lao động. Phát triển xây dựng hạ tầng giao thông là mũi

nhọn, hoàn thiện kinh doanh các sản phẩm bất động sản.

- Chiến lược trung và dài hạn:

 Xây dựng cầu đường: Tập trung phát triển có chọn lựa các dự án có vốn đầu tư, đi đôi

với đầu tư BOT hoặc BT hoàn vốn bằng nguồn trái phiếu Nhà nước trong kế hoạch

năm 2011-2015.
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 Bất động sản: PPI tiếp tục triển khai các dự án đang thực hiện có khả năng thu hồi vốn

nhanh, hiệu quả cao. Bên cạnh đó, hợp tác kinh doanh + chuyển nhượng một phần các

dự án đô thị cao ốc, khu công nghiệp.

 Các lĩnh vực kinh doanh khác: Nghiên cứu và triển khai các ngành nghề có lợi thế

xuất khẩu như: xuất khẩu các sản phẩm nông, lâm sản phẩn mà Việt Nam có lợi thế.

- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng: Phát triển sản xuất kinh doanh

gắn với bảo vệ môi trường, hoàn thanh các nghĩa vụ với nhà nước. Tạo ra nhiều sản phẩm

phù hợp với nhóm dân cư có thu nhập thấp và trung bình.

6. Các rủi ro:

- Mức độ tăng trưởng của nền kinh tế là một nhân tố quan trọng quyết định tốc độ

tăng trưởng của các ngành kinh doanh xây dựng, địa ốc… Một nền kinh tế tăng

trưởng mạnh và ổn định sẽ kéo theo nhu cầu đất ở, nhà ở, văn phòng, cao ốc gia

tăng. Do vậy, tốc độ và việc duy trì tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có tác động

mạnh mẽ đến việc kinh doanh địa ốc, đầu tư xây dựng công trình.

- Luật pháp Việt Nam hiện nay thường xuyên có sự thay đổi biến động, các văn bản

luật về đất đai và Bất động sản luôn được ban hành bổ sung cũng ảnh hưởng đến

ngành xây dựng nói chung cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói

riêng. Tuy nhiên, Nhà nước đã và đang cố gắng tạo môi trường pháp lý có lợi cho

nền kinh tế, cho ngành xây dựng và khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

cho đất nước, thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất và phát triển.

- Trong xây dựng cơ bản, các thủ tục nghiệm thu thanh toán thường phức tạp, việc

nghiệm thu được thực hiện từng phần và việc giải ngân của Chủ đầu tư đôi khi

không đúng thời gian dẫn đến quá trình hoàn tất hồ sơ hoàn công và phê duyệt quyết

toán giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu thường mất nhiều thời gian. Điều này ảnh hưởng

đến tình hình tài chính của Công ty, đặc biệt là các khoản về công nợ phải thu, phải

trả dẫn đến thời gian quay vòng vốn lâu.

- Ngoài ra, giá cả nguyên nhiên vật liệu ngành xây dựng như cát, đá, sắt, thép, xi

măng, xăng, dầu… hiện đã tăng và có xu hướng tăng mạnh làm ảnh hưởng đến chi

phí và lợi nhuận của Công ty.

- Bên cạnh đó, do đặc trưng của ngành bất động sản thường sử dụng một phần vốn

đầu tư của các dự án bằng nguồn vốn vay. Do đó, khi lãi suất thị trường tăng cao sẽ
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làm chi phí lãi vay của Công ty tăng tương ứng, cũng làm ảnh hưởng đến kết quả

hoạt động kinh doanh của Công ty.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM.

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2013 tiếp tục là một năm không thuận lợi cho việc kinh doanh Bất động sản, thị
trường tiếp tục trầm lắng do nền kinh tế phục hồi chậm và một vài chính sách quản lý vĩ mô
như các chính sách về tín dụng của Ngân hàng Nhà nước, chính sách về thuế sử dụng đất.

Trong bối cảnh khó khăn đó, PPI đã thực hiện các chỉ tiêu đề ra cụ thể như sau
Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu Kế
hoạch

Đã thực
hiện

Tỷ lệ hoàn thành
kế hoạch

Giá trị đầu tư và giá trị sản lượng
thực hiện 233.300 121.000 51,9%

Tổng doanh thu thuần: 133.630 103.606 77,5%
Lợi nhuận trước thuế: 7.150 136 1,9%

Do khó khăn về nguồn vốn nên năm 2013, giá trị đầu tư và sản lượng thực hiện có

giảm so với kế hoạch đã đặt ra chỉ đạt được 52%, Công ty đã chủ động thực hiện việc cắt

giảm đầu tư vào các dự án chưa có khả năng sinh lời ngay mà chỉ tập trung đầu tư vào một

số dự án kinh doanh dỡ dang hoàn thiện cơ sở hạ tầng để bàn giao căn hộ và nền đất cho

khách hàng. Tuy nhiên, trong năm Công ty kinh doanh có lãi và đã thực hiện được kết quả

kinh doanh như sau:

Tổn doanh thu và cơ cấu doanh thu:

Đơn vị tính: triệu đồng

Tăng (+) giảm (-) so với
năm 2012CHỈ TIÊU Năm 2013 Năm 2012

Giá trị Tỷ lệ
I. Doanh thu thuần bán
hàng và cung cấp dịch vụ 103.607 191.574 -87.967 -45,92%
Doanh thu hoạt động BĐS
và xây lắp 90.095 179.804 -89.709 -49,89%

Doanh thu hoạt động thương
mại, dịch vụ 13.512 11.770 1.742 14,80%

II. Doanh thu hoạt động tài
chính 124 701 -577 -82,31%
III. Thu nhập khác 12.697 3.432 9.265 269,96%
TỔNG DOANH THU: 116.428 195.707 -79.279 -40,51%
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Năm 2013 là một năm khó khăn chung của nền kinh tế ảnh hưởng rất lớn đến nhiều

ngành nghề, lĩnh vực đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, xây lắp hạ tầng

giao thông, chứng khoán. Trong năm có rất nhiều doanh nghiệp giải thể, phá sản hoặc sáp

nhập. Tuy nhiên bằng sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên của Công ty

đã cố gắng nỗ lực cùng với việc cắt giảm đầu tư vào các dự án chưa mang lại khả năng sinh

lời cao chỉ tập trung đầu tư vào các dự án đang đầu tư dở dang, tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ

tầng của một số dự án căn hộ và đất nền để bàn giao cho khách hàng và đẩy mạnh thi công

và nghiệm thu bàn giao các công trình giao thông cho các chủ đầu tư, nhưng do tình hình quá

khó khăn do đó doanh thu năm 2013 có giảm so với năm 2012 87.967 triệu đồng tương

đương giảm 45,92%, trong đó Doanh thu hoạt động bất động sản và xây lắp giảm 89.709

triệu đồng tương đương giảm 49,89% , doanh thu hoạt động thương mại và dịch vụ chỉ tăng

1.742 triệu đồng tương đương tăng 14,80%. Nguyên nhân chủ yếu như sau:

- Thị trường bất động sản tiếp tục trầm lắng, đóng băng do tình hình khó khăn chung

của nền kinh tế, người dân và khách hàngmất lòng tin vào thị trường bất động sản, có tâm lý

chờ đợi giá bất động sản tiếp tục giảm nên rất ít giao dịch thành công từ đó đã làm cho doanh

thu từ hoạt động đất có hạ tầng giảm mạnh.

- Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị Quyết số 11/2011/NQ-CP về việc cắt giảm đầu tư

công, giảm bội chi Ngân sách, kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô điều này làm ảnh

hưởng đến lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông từ đó ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động xây

lắp của Công ty, cụ thể là Nhà nước không bố trí nguồn để thanh toán cho các công trình mà

Nhà thầu đã thi công hoàn thành, và một số công trình đang thi công dỡ dang dẫn đến Nhà

nước nợ đọng các doanh nghiệp xây lắp kéo dài, nhà thầu không có vốn để thi công hoàn

thiện ảnh hưởng đến việc nghiệm thu thanh toán và bàn giao công trình cho Chủ đầu tư.

Chính vì vậy mà việc tiếp cận huy động vốn từ các tổ chức tín dụng thời gian qua rất khó

khăn và chi phí vốn rất cao do doanh nghiệp khó đáp ứng được điều kiện của ngân hàng: như

nợ quá hạn, chuyển nhóm nợ xấu... Điều này đã ảnh hưởng đến khối lượng, chất lượng và

tiến độ thực hiện các công trình giao thông và làm giảm mạnh doanh thu của công ty.
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Tổng chi phí và cơ cấu chi phí năm 2013.

Đơn vị tính: triệu đồng
Tăng (+) giảm (-) so với

năm 2012CHỈ TIÊU Năm 2013 Năm 2012
Giá trị Tỷ lệ

I. Giá vốn hàng bán 83.050 169.363 -86.313 -50,96%
Giá vốn hoạt động BĐS và
xây lắp 69.563 158.184 -88.621 -56,02%
Giá vốn hoạt động thương
mại, dich vụ 13.487 11.179 2.308 20,65%

II. Chi phí hoạt động tài
chính 8.662 9.148 -486 -5,31%
III. Chi phí bán hàng 764 3.750 -2.986 -79,63%
IV. Chi phí quản lý doanh
nghiệp 6.738 8.172 -1.434 -17,55%
V. Chi phí khác: 13.780 3.791 9.989 263,49%
TỔNG CHI PHÍ: 112.994 194.224 -81.230 -41,82%

Trong năm 2013, Chính Phủ và các ban ngành từ trung ương đến địa phương, cùng

với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có rất nhiều chính sách hỗ trợ cho các Doanh nghiệp

như: kích cầu tiêu dùng, giảm lãi suất vay ngân hàng, hỗ trợ thị trường bất động sản như việc

ban hành gói tín dụng 30.000 tỷ đồng để hỗ các doanh nghiệp đầu tư BĐS, khách hàng có

thu nhập thấp được mua nhà ở với lãi suất ưu đãi, cho phép các Chủ đầu tư dự án BĐS được

chuyển đổi từ nhà ở thương mại cao cấp sang dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp hoặc

nhà ở xã hội theo quy định của Pháp luật,….v.v Điều này cũng giúp được một phần nào

giảm được một số các chi phí như: lãi vay ngân hàng, chi phí nguyên vật liệu đầu vào do giá

cả được ổn định nhờ chính sách kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ.

Tuy nhiên các chính sách trên chưa phát huy hiệu quả mà phải cần có thời gian để nền kinh

tế thích nghi nên chưa giúp các Doanh nghiệp thoát khỏi được khó khăn trong hiện tại cũng

như tương lai gần. Công ty Cổ Phần Phát Triển Hạ Tầng Và bất Động Sản Thái Bình Dương

cũng chịu ảnh hưởng rất lớn từ những khó khăn của thị trường và của cả nền kinh tế.

Năm 2013, tồng chi phí giảm so với năm 2012 là 81.230 triệu đồng tương đương

giảm 41,82% chủ yếu từmột số nguyên nhân chủ quan, khách quan như sau:

- Doanh thu hoạt động bất động sản và xây lắp năm 2013 giảm 89.709 triệu đồng, tỷ

lệ giảm 49,89% so với năm 2012 điều làm cho giá vốn từ hoạt động bất động sản và xây lắp

giảm 88.621 triệu đồng tương đương giảm 50,02%.
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- Giá vốn hoạt động thương mại, dịch vụ năm 2013 tăng2.308 triệu đồng, tỷ lệ giảm

20,65% so với năm 2012.

- Năm 2013 nhằm hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ các Doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà Nước

Việt Nam đã nhiều lần giảm lãi suất cho vay nên chi phí tài chính đã giảm 486 triệu đồng,

tương đương giảm 5,31% so với năm 2012.

- Trong năm Ban điều hành đã tiến hành tái cơ cấu lại mô hình tổ chức, sắp xếp lại

các phòng ban, bộ phận, tập trung các đầu mối, sắp xếp nhân sự thu hẹp, gọn nhẹ, hiệu quả,

xây dựng quy chế tiền lương gắn liền với hiệu quả công việc, thực hành tiết kiệm, chống

lãng phí nên năm 2013 chi phí quản lý doanh nghiệp giảm đáng kể và giảm 1.434 triệu đồng,

tỷ lệ giảm tương đương 17,55% so với năm 2012.

- Cùng với việc sắp xếp lại bộ máy, Công ty đã liên doanh, liên kết rất tốt với các sàn

giao dịch BĐS bạn, các đối tác trong việc phân phối các sản phẩm của mình nên chi phí bán

hàng đã giảm rất nhiều so với năm 2012 và đã giảm 2.986, tỷ lệ giảm tương đương 79,63%

góp phần rất lớn mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm vừa qua.

2. Tổ chức và nhân sự

Danh sách Ban điều hành tại thời điểm 31/12/2013:
1. Ông Phạm Đức Tấn Tổng giám đốc
2. Ông Đặng Văn Phúc Phó tổng giám đốc
3. Ông Đặng Xuân Hùng Phó tổng giám đốc
4. Ông Phạm Đức Trung Phó tổng giám đốc
5. Ông Vũ Văn Tuấn Phó tổng giám đốc
6. Ông Nguyễn Ngọc Hân Phó tổng giám đốc
7. Bà Tô Thị Thúy Hà Kế toán trưởng

Tóm tắt lý lịch các các cá nhân Ban điều hành:

1) Tổng giám đốc – Ông PHẠM ĐỨC TẤN

1. Họ và tên: Phạm Đức Tấn

2. Giới tính: Nam

3. Ngày tháng năm sinh: 01/07/1945

4. Số CMND: 023451654 Ngày cấp: 30/08/2007 Nơi cấp: CA Tp.HCM

5. Nơi sinh: Hà Nội

6. Quốc tịch: Việt Nam

7. Dân tộc: Kinh

8. Quê quán: Thái Bình
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9. Địa chỉ thường trú: 20/3 Đinh Bộ Lĩnh - P.24- Q. Bình Thạnh - Tp. Hồ Chí Minh

10. Trình độ văn hoá: 10/10

11. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng

12. Quá trình công tác:

1980-1987: Phó Giám đốc Công ty Xây dựng công trình 120 – Cienco1

1987-2004: Giám đốc Chi nhánh Công ty XDCT 120, Giám đốc Công ty XDCT 135

– Cienco1

Năm 2004 – đến nay Chủ tịch HĐQT- kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP ĐT&XDCT

135 (nay là: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương).

13. Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT – kiêm Tổng giám

đốc Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương.

14. Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm ngày 31/12/2013:

Đại diện sở hữu: 0 CP chiếm, 0 % tổng số lượng CP đang lưu hành

Cá nhân sở hữu: 2.004.832 CP chiếm 14,27 % tổng số lượng CP đang lưu hành

15. Số cổ phần của những người có liên quan:

Phạm Thị Lan Hương: Quan hệ: Con

Số lượng CP sở hữu: 12.517 CP, chiếm 0,09% tổng số lượng CP đang lưu hành

Phạm Đức Trung: Quan hệ: Con

Số lượng CP sở hữu: 83.130CP, chiếm 0,59% tổng số lượng CP đang lưu hành

Phạm Thị Thủy: Quan hệ: Em

Số lượng CP sở hữu: 493.180CP, chiếm 3,51% tổng số lượng CP đang lưu hành

16. Các khoản nợ đối với công ty: Không

17. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

2) Phó tổng giám đốc – Ông ĐẶNG VĂN PHÚC

1. Họ và tên: Đặng Văn Phúc

2. Giới tính: Nam

3. Ngày tháng năm sinh: 01/06/1972

4. Số CMND: 024937922 Ngày cấp: 07/01/2010 Nơi cấp: CA Tp.HCM

5. Nơi sinh: Nam Trực, Nam Hồng, Nam Định

6. Quốc tịch: Việt Nam
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7. Dân tộc: Kinh

8. Quê quán: Nam Định

9. Địa chỉ thường trú: 52/11 đường 12, KP4,P.Tam Bình, Q. Thủ Đức, Tp. HCM

10. Trình độ văn hoá: 12/12

11. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ –kinh tế (MBA)

12. Quá trình công tác:

 1995-1999 kế toán Chi nhánh Công ty XDCT 120

 2000-2004 Kế toán trưởng, Phó Giám đốc Công ty XDCT giao thông 135.

 2004- đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty CP ĐT&XDCT 135 (nay là: Công ty Cổ

phần Phát triển Hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương)

13. Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT – kiêm Phó Tổng

giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương.

14. Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm ngày 31/12/2013:

Đại diện sở hữu: 0 CP chiếm 0 % tổng số lượng CP đang lưu hành

Cá nhân sở hữu: 90.185CP chiếm 0,64 % tổng số lượng CP đang lưu hành

15. Số cổ phần của những người có liên quan: Không

16. Các khoản nợ đối với công ty: Không

17. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

3) Phó Tổng giám đốc – ĐẶNG XUÂN HÙNG

1. Họ và tên: Đặng Xuân Hùng

2. Giới tính: Nam

3. Ngày tháng năm sinh: 21/9/1974

4. Số CMND: 025008162 Ngày cấp: 08/07/2008 Nơi cấp: CA.TP. HCM

5. Nơi sinh: Hải Phòng

6. Quốc tịch: Việt Nam

7. Dân tộc: Kinh

8. Quê quán: Hà Tĩnh

9. Địa chỉ thường trú: 22/2 đường 50 khu phố 8 – P. Hiệp Bình Chánh – Q. Thủ Đức – Tp.

HCM

10. Trình độ văn hoá: 12/12
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11. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường

12. Quá trình công tác:

1997 – 1999: Cán bộ kỹ thuật – Chi nhánh công ty XDCT 120

1999-2003: Phó ban KTKT – Chi nhánh công ty XDCT 120

2003-2005: Trưởng phòng KTKT – Công ty CP đầu tư và XDCT 135

2005- nay: Phó tổng giám đốc – Công ty CP đầu tư và XDCT 135 (nay là: Công ty Cổ

phần Phát triển Hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương)

13. Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc- Công ty Cổ

phần Phát triển Hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương,

14. Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm ngày 31/12/2013:

Đại diện sở hữu: 0 CP chiếm 0 % tổng số lượng CP đang lưu hành

Cá nhân sở hữu: 29CP chiếm 0,00021 % tổng số lượng CP đang lưu hành

15. Số cổ phần của những người có liên quan: Không

16. Các khoản nợ đối với công ty: Không

17. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

4) Phó Tổng giám đốc – NGUYỄN NGỌC HÂN

1. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hân

2. Giới tính: Nam

3. Ngày tháng năm sinh: 05/10/1979

4. Số CMND: 281149664 Ngày cấp: 04/12/2012 Nơi cấp: CA Bình Dương

5. Nơi sinh: Tiền Giang

6. Quốc tịch: Việt Nam

7. Dân tộc: Kinh

8. Quê quán: Tiền Giang

9. Địa chỉ thường trú: 454 Ấp 3, Tân Hưng, Cái Bè, Tiền Giang

10. Trình độ văn hoá: 12/12

11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

12. Quá trình công tác:

Tháng 12/2001 – 30/6/2007: kế toán công ty CP ĐT&XDCT 135.

1/7/2007- 2010: Kế toán trưởng Công ty CP đầu tư & XDCT Miền Đông.
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2011 – 26/12/2012: Phụ trách Phòng Tài chính - Công ty Cổ phần phát triển Hạ tầng & Bất

động sản Thái Bình Dương.

Từ ngày 26/12/2012 đến nay: Phó tổng giám đốc –Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng & Bất

động sản Thái Bình Dương.

13. Các chức vụ công tác hiện nay tổ chức niêm yết: Phó Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần

phát triển Hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương

14 Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm ngày 31/12/2013:

Đại diện sở hữu:0CP chiếm,0 % tổng số lượng CP đang lưu hành

Cá nhân sở hữu: 16.128CP chiếm 0,11 % tổng số lượng CP đang lưu hành

15. Số cổ phần của những người có liên quan: Không

16. Các khoản nợ đối với công ty: Không

17. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

5) Phó Tổng giám đốc – PHẠM ĐỨC TRUNG

1. Họ và tên: Phạm Đức Trung

2. Giới tính: Nam

3. Ngày tháng năm sinh: 18/8/1978

4. Số CMND: 024257657 Ngày cấp: 24/07/08 Nơi cấp: CA. Tp. HCM

5. Nơi sinh: Hà Nội

6. Quốc tịch: Việt Nam

7. Dân tộc: Kinh

8. Quê quán: Thái Bình

9. Địa chỉ thường trú: 57 đường D5 – P.25 – Quận Bình Thạnh– Tp. Hồ Chí Minh

10. Trình độ văn hoá: 12/12

11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

12. Quá trình công tác:

2004-2007: Chuyên viên Phòng kinh doanh dự án - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ

tầng & Bất động sản Thái Bình Dương.

2008- 2010: Giám đốc sàn giao dịch Bất động sản - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ

tầng & Bất động sản Thái Bình Dương
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2010-2011: Trưởng Phòng kinh doanh - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng & Bất

động sản Thái Bình Dương.

2011 – đến nay: Phó Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng & Bất động

sản Thái Bình Dương.

13. Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng giám đốc - Công ty Cổ

phần Phát triển Hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương.

14. Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm ngày 31/12/2013:

Đại diện sở hữu: 0CP chiếm 0 % tổng số lượng CP đang lưu hành

Cá nhân sở hữu: 83.130CP, chiếm 0,59%tổng số lượng CP đang lưu hành.

15. Số cổ phần của những người có liên quan:

Phạm Đức Tấn: Quan hệ: Bố

Số lượng CP sở hữu: 2.004.832 CP chiếm 14,27 %tổng số lượng CP đang lưu hành

Phạm Thị Lan Hương: Quan hệ: Chị

Số lượng CP sở hữu: 12.517CP, chiếm 0,09%tổng số lượng CP đang lưu hành

16. Các khoản nợ đối với công ty: Không

17. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

6) Phó Tổng giám đốc – VŨ VĂN TUẤN

1. Họ và tên: Vũ Văn Tuấn

2. Giới tính: Nam

3. Ngày tháng năm sinh: 14/03/1978

4. Số CMND: 024904985 Ngày cấp: 19/3/2008 Nơi cấp: CA .TP HCM

5. Nơi sinh: Hải Dương

6. Quốc tịch: Việt Nam

7. Dân tộc: Kinh

8. Quê quán: Hải Dương

9. Địa chỉ thường trú: 24/1A đường 17, KP5 – Linh Trung – Thủ Đức – Tp. HCM

10. Trình độ văn hoá: 12/12

11. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

12. Quá trình công tác:

 Năm 2002: làm việc tại Công ty TNHH Minh Phú – KCN Sóng Thần.
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Tháng 4/2003 – 8/2008: làm việc tại Ban quản lý dự án các khu dân cư Công ty CP

ĐT&XDCT 135.

Tháng 9/2008 – 2011: Trưởng phòng kế hoạch - đầu tư dự án Công ty cổ phần đầu tư và

XDCT 135 (nay là: Công ty Cổ phần phát triển Hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương ).

2011 – đến nay: Phó Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng & Bất động sản

Thái Bình Dương.

13. Các chức vụ công tác hiện nay tổ chức niêm yết: Phó Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần

Phát triển Hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương

14. Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm ngày 31/12/2013:

Đại diện sở hữu: 0 CP chiếm 0 % tổng số lượng CP đang lưu hành

Cá nhân sở hữu: 30.530CP chiếm 0,22 % tổng số lượng CP đang lưu hành

15. Số cổ phần của những người có liên quan: Không

16. Các khoản nợ đối với công ty: Có

17. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

7) Kế toán trưởng –TÔ THỊ THÚY HÀ
1. Họ và tên: Tô Thị Thúy Hà

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày tháng năm sinh: 22/09/1967

4. Số CMND: 021582594 Ngày cấp: 24/04/00 Nơi cấp: CA TP HCM

5. Nơi sinh: Thanh Hóa

6. Quốc tịch: Việt Nam

7. Dân tộc: Kinh

8. Quê quán: Kiên Giang

9. Địa chỉ thường trú: 51C Huỳnh Khương Ninh- P. Đakao - Q.1- Tp. Hồ Chí Minh

10. Trình độ văn hoá: 12/12

11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

12. Quá trình công tác:

Năm 1989 - 10/2004: Kế toán – Công ty Xuất nhập khẩu Lâm nông sản Sài Gòn

11/2004 - 6/2005: Kế toán trưởng - Công ty TNHH Long Tòan

07/2005-09/2007: Kế toán - Công ty CP ĐT&XDCT 135.
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10/2007- Nay: Kế toán trưởng Công ty CP đầu tư & XDCT 135 (nay là: Công ty Cổ phần

Phát triển Hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương).

13. Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần

Phát triển Hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương.

14. Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm ngày 31/12/2013:

Đại diện sở hữu: 0 CP chiếm 0 % tổng số lượng CP đang lưu hành

Cá nhân sở hữu: 65.152 CP chiếm 0,46 % tổng số lượng CP đang lưu hành

15. Số cổ phần của những người có liên quan: Không

16. Các khoản nợ đối với công ty: Không

17. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

Những thay đổi trong ban điều hành:

Số lượng cán bộ, nhân viên, chính sách đối với người lao động.

Cơ cấu lao động tính đến thời điểm 31/12/2013

Trình độ Số lượng Tỉ lệ

Trên đại học 4 7,02%

Đại học 26 45,68%

Cao đẳng 8 14,04%

Trung cấp 4 7,02%

Khác 15 26,32%

Tổng cộng 57 100%

Chính sách đối với người lao động:
Chế độ làm việc :
Công ty thực hiện chế độ làm việc 5,5 ngày/tuần và 8 giờ/ngày. Ở các đội thi công

hoặc những nhân viên có chức năng nhiệm vụ đặc biệt thì có thể thay đổi thời gian làm việc

hoặc tăng ca thêm giờ tùy điều kiện cụ thể.

Chính sách tuyển dụng, đào tạo :
Ngoài công tác tuyển dụng những nhân viên đã có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn
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Công ty đã thực hiện việc liên kết với các Trường Đại học chuyên ngành ( trường Đại học

Giao thông Vận tải, Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

…) để trao học bổng cho những sinh viên ưu tú cần sự tiếp sức đến giảng đường và tuyển

dụng những sinh viên mới tốt nghiệp có năng lực để bổ sung nguồn nhân lực của mình.

Công ty luôn xem trọng việc đào tạo nhân viên là cốt lõi của sự phát triển, cạnh tranh

và bền vững của mình trong nền kinh tế thị trường.

Công ty luôn đảm bảo mọi nhân viên đều được đào tạo bổ sung kiến thức theo yêu

cầu công việc để có đủ khả năng chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo thực hiện tốt các công việc

được giao. Trong quá trình đào tạo Công ty và người lao động luôn có những cam kết về

quyền và nghĩa vụ của hai bên cũng như về vị trí và thời gian làm việc tại Công ty sau thời

gian học tập.

Chế độ phúc lợi, khen thưởng, bảo hiểm xã hội

Thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên bình quân của một lao động năm 2013

là 6,6 triệu đồng/người/tháng.

Hàng năm công ty thường xuyên tổ chức các buổi dã ngoại, nghỉ mát, gặp mặt giao

lưu giữa CBNV và các công ty thành viên như ngày quốc tế thiếu nhi, quốc tế phụ nữ, ngày

Hội gia đình

Công ty thường xuyên có chế độ khen thưởng vào các dịp lễ, tết và đặc biệt đối với

những cá nhân, tập thể có thành tích, sáng kiến xuất sắc trong công việc sẽ được công ty

khen thưởng và tạo mọi điều kiện để phát huy.

Mọi nhân viên trong Công ty đều được hưởng đầy đủ mọi chế độ chính sách theo quy

định của luật lao động như BHXH, BHYT, BHTN, phụ cấp công tác phí….

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

Dự án khu dân cư Vĩnh Phú 2:

- Quy mô : 47,41ha

- Diện tích đất thương phẩm : 234.895m2

- Tổng mức đầu tư : 403 tỷ đồng

- Tổng vốn đã đầu tư : 317 tỷ đồng
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Khối lượng công việc đã thực hiện: Đã xây dựng cơ sở hạ tầng đạt 90% khối lượng toàn

dự án: san lấp mặt bằng, thi công đường nội bộ, hệ thống thoát nước, cấp nước, cấp điện,

hệ thống xử lý nước thải, cây xanh… đã giao nền cho các hộ dân xây nhà ở và bàn giao

giấy CNQSDĐ cho khách hàng.

Dự án khu dân cư Bến Lức (giai đoạn 1):

- Quy mô : 27,82ha

- Diện tích đất thương phẩm : 136.076m2

- Tổng mức đầu tư : 288 tỷ đồng

- Tổng vốn đã đầu tư : 219 tỷ đồng

Khối lượng công việc đã thực hiện: Đã thi công hoàn thành 95% khối lượng của dự án

với các hạng như: san lấp mặt bằng, thi công đường nội bộ, hệ thống thoát nước, cấp

nước, cấp điện, hệ thống xử lý nước thải, cây xanh, chợ tạm… đã giao nền và cấp giấy

chứng nhận cho các hộ dân xây dựng nhà ở.

Dự án khu dân cư Bến Lức (giai đoạn 2) - Long Hội City:

- Quy mô : 26,67ha.

- Diện tích đất thương phẩm : 110.625m2

- Tổng mức đầu tư : 306 tỷ đồng

- Tổng vốn đã đầu tư : 135 tỷ đồng

Khối lượng công việc đã thực hiện: Đã hoàn thành các thủ tục pháp lý của dự án, đến nay

đã đền bù đạt 90% diện tích toàn dự án và cơ bản hoàn thành hệ thống đường giao thông,

hệ thống cấp nước - thoát nước và điện khu 15,25ha.

Dự án chung cư Newtown Apartment:

- Quy mô : 124 căn hộ trên diện tích đất 1.909 m2

- Diện tích sàn thương phẩm : 9.757m2

- Tổng mức đầu tư : 157 tỷ đồng

- Tổng vốn đã đầu tư : 157 tỷ đồng

Khối lượng công việc đã thực hiện: Đã hoàn thành bàn giao căn chộ cho khách hàng.

Dự án Water Garden:

- Quy mô : 2,054ha

- Diện tích đất thương phẩm : 9.942,3m2 (diện tích sàn xây dựng: 59.653,8m2).
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- Tổng mức đầu tư : 970 tỷ đồng

- Tổng vốn đã đầu tư : 170 tỷ đồng

Khối lượng công việc đã thực hiện: Đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, phê duyệt quy

hoạch chi tiết 1/500.

Dự án PPI Tower:

- Quy mô : 2.401 m2

- Diện tích sàn xây dựng : 20.279m2

- Tổng mức đầu tư dự kiến : 186 tỷ đồng

- Tổng vốn đã đầu tư : 25 tỷ đồng

Khối lượng công việc đã thực hiện: Đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, phê duyệt dự án

đầu tư và thiết kế cơ sở (giấy phép xây dựng) và đã thi công ép cọc thử.

Đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết:

Công ty TNHH Một thành viên PPI Land: Được thành lập ngày 23/12/2010.
Vốn điều lệ đăng ký: 90 tỷ đồng, tỷ lệ PPI đăng ký sở hữu 100% vốn điều lệ công ty

này. Vốn PPI thực góp: 0 đồng.

Trong năm 2013, PPI Land chưa phát sinh bất cứ một giao dịch nào.

Công ty cổ phần BT Thủ Thừa – Bình Thành: Được thành lập ngày 29/10/2012.
Vốn điều lệ đăng ký: 50 tỷ đồng, tỷ lệ PPI đăng ký sở hữu 99,8% vốn điều lệ công ty

này.Vốn PPI thực góp: 1.215.287.514 đồng chiếm 100% vốn thực góp.

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản Thái Bình Dương: Được thành lập ngày
29/12/2012.

Vốn điều lệ đăng ký: 20 tỷ đồng, tỷ lệ PPI đăng ký sở hữu 51% vốn điều lệ công ty

này.Vốn PPI thực góp: 2.892.157.955 đồng.

Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Hạ tầng Kinh Bắc: được thành lập ngày
10/08/2007.

Vốn điều lệ đăng ký: : 7 tỷ đồng, tỷ lệ PPI đăng ký sở hữu 49% vốn điều lệ công ty

này.

Vốn PPI thực góp: 1.536.364.950đồng, tỷ lệ sở hữu của PPI tại công ty này chiếm 49 %

vốn thực góp.

Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng công trình Miền Đông: được thành lập ngày
31/1/2007.

Vốn điều lệ đăng ký: 7 tỷ đồng, tỷ lệ PPI đăng ký sở hữu 35% vốn điều lệ công ty này.
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Vốn PPI thực góp: 2.450.000.000 đồng, tỷ lệ sở hữu của PPI tại công ty này chiếm 37%

vốn thực góp.

Trong năm 2013, Công ty Miền Đông thực hiện thi công các dự án do PPI là tổng thầu.

Dưới đây là một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Tổng tài sản: 49.331.499.839 đồng.
Vốn chủ sở hữu: 7.286.015.551 đồng.
Doanh thu thuần năm 2013: 43.743.628.449 đồng.
Lợi nhuận trước thuế: 156.012.480 đồng
Lợi nhuận sau thuế: 53.364.196 đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thái Bình Dương (Pacico): được thành lập
ngày 24/4/2008.

Vốn điều lệ đăng ký: 12 tỷ đồng, tỷ lệ PPI đăng ký sở hữu 30% vốn điều lệ công ty

này. Vốn PPI thực góp: 3.600.000.000 đồng, tỷ lệ sở hữu của PPI tại công ty này chiếm 30%

vốn thực góp.

Trong năm 2013, Công ty Pacico thực hiện thi công các dự án do PPI là tổng thầu.

Dưới đây là một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Tổng tài sản: 62.175.775.869 đồng.
Vốn chủ sở hữu: (1.709.135.226) đồng.
Doanh thu thuần năm 2013: 21.282.736.335 đồng.
Lợi nhuận trước thuế: (14.538.644.524) đồng
Lợi nhuận sau thuế: (14.538.644.524) đồng

Công ty Cổ Xây dựng công trình Cửu Long: được thành lập ngày 25/2/2012.
Vốn điều lệ đăng ký: 4,5 tỷ đồng, tỷ lệ PPI đăng ký sở hữu 30% vốn điều lệ công ty

này. Vốn PPI thực góp: 4.500.000.000đồng.

Trong năm 2013, Công ty Cửu Long thực hiện thi công các dự án do PPI là tổng thầu.

Dưới đây là một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Tổng tài sản: 25.445.544.580 đồng.
Vốn chủ sở hữu: 5.278.027.030 đồng.
Doanh thu thuần năm 2013: 27.368.853.518 đồng.
Lợi nhuận trước thuế: 16.790.000 đồng.
Lợi nhuận sau thuế: 12.592.500 đồng.
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4. Tình hình tài chính

Tình hình tài chính

Đơn vị tính: nghìn đồng
Tăng (+) giảm (-) so với

năm 2012CHỈ TIÊU Năm 2013 Năm 2012
Giá trị Tỷ lệ

Tổng giá trị tài sản 777.368.156 727.763.816 49.604.340 6,82%

Doanh thu thuần 103.606.861 191.574.018 -87.967.157 -45,92%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh
doanh

4.517.005 1.841.418 2.675.587 145,30%

Lợi nhuận khác -1.082.319 -358.773 -723.546 -201,67%

Lợi nhuận trước thuế 135.814 1.482.645 -1.346.831 -90,84%

Lợi nhuận sau thuế 106.636 916.246 -809.610 -88,36%

Về Tổng tài sản: của Công ty đến ngày 31/12/2013 đạt777.368 triệu đồng, tăng

6,82% so với tổng tài sản tại thời điểm đầu năm (01/01/2013). Trong đó tài sản ngắn hạn

tăng 60.853 triệu đồng, tỷ lệ tăng 8,81% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn cuối năm 2013

đạt 751.322 triệu đồng chiếm tỷ trọng 96,65% tổng tài sản. tài sản ngắn hạn tăng chủ yếu do

hàng tồn kho tăng 73.064 triệu đồng, tỷ lệ tăng 18,34% so với đầu năm. Trong đó :

+ Hàng tồn kho của các dự án bất động sản tăng 66.350 triệu đồng, tỷ lệ tăng 17,21%

so vớinăm2012.

+ Hàng tồn kho (chi phí dở dang) của các công trình giao thông tăng 7.054 triệu đồng,

tỷ lệ tăng 56,06% so với năm 2012.

Các khoản phải thu ngắn hạn đến ngày 31/12/2013 đạt 222.126 triệu đồng giảm

42.529 triệu đồng, tỷ lệ giảm 17,01% so với năm 2012. Trong đó :

+ Phải thu khách hàng giảm đáng kể và giảm 48.506 triệu đồng, tỷ lệ giảm 25,50% so

với năm 2012. Nguyên nhân là trong năm 2013 Công ty tiếp tục duy trì và tăng cường công

tác thu hồi nợ, bằng việc tiếp tục hoạt động của tổ thu hồi công nợ được thành lập từ những

năm trước, có sự phân công phân nhiệm rõ tới từng thành viện trong tổ có đưa ra chỉ tiêu thu

hồi công nợ cụ thể và có chế độ khuyến khích, khen thưởng kịp thời cho cán bộ công nhân

viên. Bên cạnh đó công ty cũng thực hiện rất nhiều chính sách bán hàng với nhiều ưu đãi cho
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khách hàng và môi giới: giảm giá bán sản phẩm, chi hoa hồng cao cho môi giới bán hàng và

chính sách giá bán sỉ cho khách hàng mua với số lượng lớn.

+ Trả trước người bán đến ngày 31/12/2013 đạt 67.904 triệu đồng, tăng 6.112 triệu

đồng, tỷ lệ tăng 9,89% so với đầu năm. Nguyên nhân là do ứng trước theo các hợp đồng đã

ký với khách hàng.

+ Phải thu khác đến ngày 31/12/2013 đạt 12.494 triệu đồng, giảm 3.136 triệu đồng, tỷ

lệ giảm 20,06% so với đầu năm.

Tài sản dài hạn đến ngày 31/12/2013 đạt 26.046 triệu đồng, giảm 11.249 triệu đồng,

tỷ lệ giảm 30,16% so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu là do thanh lý tài sản cố định.

Trong đó:

+ Nguyên giá tài sản cố định giảm 21.985 triệu đồng, tỷ lệ giảm 60,33%. Nguyên

nhân là do thanh lý tài sản cố định.

+ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh tăng 3.594 triệu đồng, tỷ lệ tăng 47,38% so

với đầu năm. Nguyên nhân là do công ty góp vốn vào các công ty liên kết.

Về nguồn vốn: Xét một cách tổng quát thì đến ngày 31/12/2013 đã có những biến

động cả về quy mô và cơ cấu nguồn vốn. Về quy mô tổng nguồn vốn tăng thêm 49.605 triệu

đồng. Trong khi đó cơ cấu nguồn vốn cũng có một số thay đổi đáng kể ở một số khoản mục

cụ thể như sau:

Nợ phải trả đến ngày 31/12/2013 đạt 511.043 triệu đồng chiếm tỷ trọng 65,74%, tăng

49.527 triệu đồng, tỷ lệ tăng 10,73% so với đầu năm. Nợ phải trả tăng chủ yếu do một số

nguyên nhân như sau:

+ Vay và nợ ngắn hạn đến ngày 31/12/2013đạt 297.368 triệu đồng, tăng 10.699 triệu

đồng, tỷ lệ tăng 3,73% so với đầu năm. Nguyên nhân tăng là do trong năm 2013 công ty đã

vay thêm bổ sung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

+ Phải trả người bán đến 31/12/2013 đạt 59.924 triệu đồng, tăng 10.572 triệu đồng, tỷ

lệ tăng 21,42%. Nguyên nhân do năm 2013 có quá nhiều khó khăn về vốn nên công ty chưa

sắp xếp được nguồn vốn để thanh toán cho khách hàng kịp thời.

+ Chi phí phải trả đến 31/12/2013 đạt36.261 triệu đồng, tăng 9.998 triệu đồng, tỷ lệ

tăng 38,07% so với đầu năm. Nguyên nhân công ty đã trích trước chi phí các công trình giao

thông, do đã ghi doanh thu tại thời điểm 31/12/2013 trong khi chi phí chưa tập hợp đầy đủ,

kịp thời tại thời điểm 31/12/2013 tương ứng.
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+ Vay và nợ dài hạn đến 31/12/2013 đạt 62.929 triệu đồng, tăng 19.829 triệu đồng, tỷ

lệ tăng 46,00% so với đầu năm. Nguyên nhân trong năm 2013 công ty đã được UBND tỉnh

Long An làm Nhà đầu tư dự án BT đường Thủ Thừa - Bình Thành (giai đoạn 1) với giá trị

hợp đồng408.000 triệu đồng và Công ty đã được BIDV Việt Nam tài trợ vốn cho dự án này

với hạn mức tối đa là 218.000 triệu đồng và đã giải ngân trong năm 2013 là 6.100 triệu đồng.

Ngoài ra nhằm hoàn thiện mặt bằng dự án khu dân cư Phường Hiệp Bình Chánh (WATER

GARDEN) công ty đã tiếp tục giải ngân thêm 15.500 triệu đồng tại ngân hàng Sacombank

Chi nhánh Hưng Đạo.

So với năm 2012, Doanh thu thuần đạt 103.607 triệu đồng, giảm 87.967 triệu đồng, tỷ

lệ giảm 45,92% ( như trên đã trình bày ).

Về lợi nhuận năm 2013 đạt 107 triệu đồng, giảm 809 triệu đồng, tỷ lệ giảm 88,32 %

so với năm 2012. Nguyên nhân là trong năm 2013 Chính phủ vẫn tiếp tục thực hiện chính

Nghị Quyết 11/NQ – CP thắt chặt tiền tệ, chống lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô bằng việc

cắt giảm đầu tư công và chậm phê duyệt kế hoạch bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản nên

trong năm 2013 Công ty chủ yếu huy động vốn tín dụng để bổ sung vốn sản xuất kinh doanh

nên đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh do chi phí sử dụng vốn vay vẫn

còn cao từ đầu năm 2013 là 15% - 18%/năm và đến tháng gần cuối năm 2013 Ngân hàng nhà

nước mới chỉ đạo giảm lãi suất cho vay xuống còn 13% -15%/năm.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT CHỈ TIÊU Năm 2013 Năm 2012

1 Khả năng thanh toán:
- Khả năng thanh tóan ngắn hạn 1,47 lần 1,50 lần
- Khả năng thanh toán nhanh 0,55 lần 0,63 lần

2 Cơ cấu vốn:
- Nợ phải trả/ Tổng tài sản 65,74% 63,42%
- Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu 191,89% 173,34%

3 Năng lực hoạt động:

- Vòng quay hàng tồn kho 0,19 vòng 0,46 vòng

- Doanh thu thuần/ Tổng tài sản 13,33% 26,32%

4 Khả năng sinh lời:

- Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần 0,10% 0,48%
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STT CHỈ TIÊU Năm 2013 Năm 2012

- Lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu 0,04% 0,34%

- Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản 0,01% 0,13%
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh /
Doanh thu thuần 4,36% 0,96%

5 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 8 đ/CP 73 đ/CP

Vốn điều lệ tại thời điểm năm 2013 của Công ty chỉ hơn 140 tỷ đồng là rất nhỏ so với

các doanh nghiệp cùng ngành, việc phát hành tăng vốn tại thời điểm thị trường tài chính trầm

lắng là vô cùng khó khăn. Để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh mà đại hội đồng cổ

đông đã phê duyệt, Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đã thực hiện giải pháp mở rộng

huy động vốn tín dụng đầu tư sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên giải pháp này cũng có tác động

đến các chỉ số khả năng thanh toán, khả năng sinh lời, và đòn bẩy tài chính. Cụ thể như sau:

+ Chỉ số khả năng thanh toán nhanh năm 2013 giảm so với năm 2012 từ 0,63 lần

xuống còn 0,55 lần.

+ Chỉ số khả năng sinh lời năm 2013 giảm rất nhiều so với năm 2012, do năm 2013

công ty không giảm được dư nợ vay và duy trì dư nợ vay ngân hàng ở mức cao nên chi phí

sử dụng vốn rất cao ảnh hưởng rất lớn đến các chỉ số khả năng sinh lời. Cụ thể: Chỉ số lợi

nhuận sau thuế trên doanh thu thuần giảm từ 0,48% năm 2012 xuống còn 0,1% năm 2013.

Tương tự Chỉ số lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu giảm từ 0,34%, xuống còn

0,04%, chỉ số lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản giảm từ 0,13% xuống còn 0,01%, riêng chỉ

số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trên doanh thu thuần tăng từ 0,96% năm 2012 lên

4,36% năm 2013.

+ Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu cũng giảm từ 73đ/cp năm 2012 xuống còn 08đ/cp năm

2013.

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

Cổ phần, cổ phiếu:

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương.
- Mã cổ phiếu : PPI

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 14.049.053 cổ phiếu
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

Cơ cấu cổ đông theo danh sách chốt ngày 31/12/2013:
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Bảng cơ cấu theo tỷ lệ sở hữu:

Tiêu chí Số lượng
cổ đông

Số cổ phần nắm
giữ

Tỷ trọng
(%)

Cổ đông sở hữu bằng hoặc lớn hơn
5% số lượng cổ phiếu đang lưu
hành

6 7.856.541 55,92%

Cổ đông sở hữu lớn hơn 1%và nhỏ
hơn 5% số lượng cổ phiếu đang
lưu hành

11 3.864.461 27,51%

Cổ đông sở hữu nhỏ hơn 1%số
lượng cổ phiếu đang lưu hành 630 2.328.051 16,57%

Tổng cộng : 647 14.049.053 100,00%

Cơcấu theo thành phần:

Tiêu chí Số lượng
cổ đông

Số cổ phần nắm
giữ

Tỷ trọng
(%)

A. Cổ đông Nhà nước 1 603.750 4,298%
B. Cổ đông trong Công ty 19 5.311.449 37,806%
- Cổ đông thành viên Hội đồng

quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều
hành;

11 4.467.172 31,797%

- Cán bộ, nhân viên 8 844.277 6,009%

C. Cổ đông ngoài Công ty 627 8.133.854 57,896%
- Cổ đông trong nước 615 8.108.734 57,717%
+ Cá nhân 585 6.744.534 48,007%

+ Tổ chức 30 1.364.200 9,710%

- Cổ đông nước ngoài 12 25.120 0,179%
+ Cá nhân 8 4.051 0,029%
+ Tổ chức 4 21.069 0,150%

Tổng cộng (A+B+C) 647 14.049.053 100,00%

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
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III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Ban điều hành đã hoạt động rất tích cực để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã

đề ra. Nhưng do khó khăn chung của cả nền kinh tế nên các chỉ tiêu về doanh thu, lợi

nhuận chưa đạt được theo kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh năm vừa qua

công ty cũng có lãi .

Ban điều hành không mắc sai lầm trong cấu trúc cũng như vận hành doanh nghiệp,

nhưng có một số hạn chế:

o Tiến độ bán hàng chậm, hàng tồn kho còn rất lớn

o Hiệu quả các khoản đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết không cao

o Thủ tục pháp lý và phê duyệt dư án kéo dài, lỡ thời cơ dẫn đến hao tổn tài chính

lớn.

o Đã cơ cấu lại hết các dự nợ vay, nhưng chưa giải quyết được căn cơ về nợ vay, chi

phí vốn lớn.

Trong năm, thực hiện chủ trương của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện

công tác tái cấu trúc công ty trên tất cả các phương diện và đã đạt những kết quả nhất

định về tổ chức – nhân sự và tài chính.

2. Tình hình tài chính

Tình hình tài sản:
Về Tổng tài sản: của Công ty đến ngày 31/12/2013 đạt 777.368 triệu đồng, tăng

6,82% so với tổng tài sản tại thời điểm đầu năm (01/01/2013). Trong đó tài sản ngắn hạn

tăng 60.853 triệu đồng, tỷ lệ tăng 8,81% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn cuối năm 2013

đạt 751.322 triệu đồng chiếm tỷ trọng 96,65% tổng tài sản. Tài sản ngắn hạn tăng chủ yếu do

hàng tồn kho tăng 73.064 triệu đồng, tỷ lệ tăng 18,34% so với đầu năm. Trong đó :

+ Hàng tồn kho của các dự án bất động sản tăng 66.350 triệu đồng, tỷ lệ tăng 17,21%

so vớinăm2012.

+ Hàng tồn kho (chi phí dở dang) của các công trình giao thông tăng 7.054 triệu đồng,

tỷ lệ tăng 56,06% so với năm 2012.
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Các khoản phải thu ngắn hạn đến ngày 31/12/2013 đạt 222.126 triệu đồng giảm

42.529 triệu đồng, tỷ lệ giảm 17,01% so với năm 2012. Trong đó :

+ Phải thu khách hàng giảm đáng kể và giảm 48.506 triệu đồng, tỷ lệ giảm 25,50% so

với năm 2012. Nguyên nhân là trong năm 2013 Công ty tiếp tục duy trì và tăng cường công

tác thu hồi nợ, bằng việc tiếp tục hoạt động của tổ thu hồi công nợ được thành lập từ những

năm trước, có sự phân công phân nhiệm rõ ra2ngcho từng thành viện trong tổ có đưa ra chỉ

tiêu thu hồi công nợ cụ thể và có chế độ khuyến khích, khen thưởng kịp thời cho cán bộ công

nhân viên. Bên cạnh đó công ty cũng thực hiện rất nhiều chính sách bán hàng với nhiều ưu

đãi cho khách hàng và môi giới: giảm giá bán sản phẩm, chi hoa hồng cao cho môi giới bán

hàng và chính sách giá bán sỉ cho khách hàng mua với số lượng lớn.

+ Trả trước người bán đến ngày 31/12/2013 đạt 67.904 triệu đồng, tăng 6.112 triệu

đồng, tỷ lệ tăng 9,89% so với đầu năm. Nguyên nhân là do ứng trước theo các hợp đồng đã

ký với khách hàng.

+ Phải thu khác đến ngày 31/12/2013 đạt 12.494 triệu đồng, giảm 3.136 triệu đồng, tỷ

lệ giảm 20,06% so với đầu năm.

Tài sản dài hạn đến ngày 31/12/2013 đạt 26.046 triệu đồng, giảm 11.249 triệu đồng,

tỷ lệ giảm 30,16% so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu là do thanh lý tài sản cố định.

Trong đó:

+ Nguyên giá tài sản cố định giảm 21.985 triệu đồng, tỷ lệ giảm 60,33%. Nguyên

nhân là do thanh lý tài sản cố định.

+ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh tăng 3.594 triệu đồng, tỷ lệ tăng 47,38% so

với đầu năm. Nguyên nhân là do công ty góp vốn vào các công ty liên kết.

Tình hình nợ phải trả :
Nợ phải trả đến ngày 31/12/2013 đạt 511.043 triệu đồng chiếm tỷ trọng 65,74%, tăng

49.527 triệu đồng, tỷ lệ tăng 10,73% so với đầu năm. Nợ phải trả tăng chủ yếu do một số

nguyên nhân sau:

+ Vay và nợ ngắn hạn đến ngày 31/12/2013 đạt 297.368 triệu đồng, tăng 10.699 triệu

đồng, tỷ lệ tăng 3,73% so với đầu năm. Nguyên nhân tăng là do trong năm 2013 công ty đã

vay thêm bổ sung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

+ Phải trả người bán đến 31/12/2013 đạt 59.924 triệu đồng, tăng 10.572 triệu đồng, tỷ

lệ tăng 21,42%. Nguyên nhân do năm 2013 có quá nhiều khó khăn về vốn nên công ty chưa

sắp xếp được nguồn vốn để thanh toán cho khách hàng kịp thời.
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+ Chi phí phải trả đến 31/12/2013 đạt 36.261 triệu đồng, tăng 9.998 triệu đồng, tỷ lệ

tăng 38,07% so với đầu năm. Nguyên nhân công ty đã trích trước chi phí các công trình giao

thông, do đã ghi doanh thu tại thời điểm 31/12/2013 trong khi chi phí chưa tập hợp đầy đủ,

kịp thời tại thời điểm 31/12/2013 tương ứng.

+ Vay và nợ dài hạn đến 31/12/2013 đạt 62.929 triệu đồng, tăng 19.829 triệu đồng, tỷ

lệ tăng 46,00% so với đầu năm. Nguyên nhân trong năm 2013 công ty đã được UBND tỉnh

Long An chọn làm Nhà đầu tư dự án BT đường Thủ Thừa - Bình Thành (giai đoạn 1) với giá

trị hợp đồng408.000 triệu đồng và Công ty đã được BIDV Việt Nam tài trợ vốn cho dự án

này với hạn mức tối đa là 218.000 triệu đồng và đã giải ngân trong năm 2013 là 6.100 triệu

đồng.Ngoài ra nhằm hoàn thiện mặt bằng dự án khu dân cư Phường Hiệp Bình Chánh

(WATER GARDEN) công ty đã tiếp tục giải ngân thêm 15.500 triệu đồng tại ngân hàng

Sacombank Chi nhánh Hưng Đạo.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý:

Trong năm Công ty đã thực hiện tái cấu trúc về cơ cấu nhân sự và tổ chức theo hướng

tinh giảm, gọn nhẹ và chuyên nghiệp.

o Năm 2012, công ty có 9 phòng ban, 97 nhân sự

- Năm 2013, mô hình tổ chức của công ty có 4 phòng ban, 57 nhân sự

o Phòng Tài chính – Kế toán

o Phòng Tổng hợp:

o Phòng Phòng Kế hoạch –Dự án

o Phòng Kinh Doanh

Thực hiện phân công chỉ đạo: các Phó Tổng giám đốc giúp Tổng giám

đốctrong công tác điều hành doanh nghiệp đang được phân công, giám đốc điều hành

các mảng công việc được phân công như sau:

 Giám đốc Phát triển dự án

 Giám đốc Hạ tầng

 Giám đốc Kinh doanh

 Giám đốc Truyền Thông

 Phó tổng giám đốc phụ trách Tài chính.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai
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Xây dựng hạ tầng giao thông là cốt lõi với kế hoạch sản lượng và doanh thu chiếm tỷ

trong trên 90%.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG

TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2013, nền kinh tế thế giới và Việt nam có nhiều khó khăn. Thách thức chính mà cả

nền kinh tế và các doanh nghiệp phải đối mặt là lãi suất cao, thắt chặt chi tiêu, hạn chế tín

dụng rủi ro xuất hiện ngày càng nhiều. Trước bối cảnh đó. Hội đồng quản trị PPI đã bám

sát chỉ đạo quyết liệt các giải pháp đã được đặt ra để đảm bảo duy trì hoạt động của công

ty, đặc biệt là công tác tái cấu trúc doanh nghiệp. Cơ cấu tổ chức của công ty đã gọn nhẹ

và chuyên nghiệp hơn, hoạt động sản xuất bình ổn. Tuy nhiên, kết quả sản xuất kinh

doanh vẫn chưa đạt được như kế hoạch đã đề ra

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Ban điều hành đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết cúa Đại hội đồng cổ đông và Hội

đồng quản trị đã đưa ra. Linh hoạt, sáng tạo trong công tác điều hành sản xuất kinh

doanh, nhưng do điều kiện khách quan của nền kinh tế nên các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu

vẫn chưa đạt được như mong muốn

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Nâng cao năng lực thực hiện đầu tư và thi công các công trình phát triển hạ tầng giao

thông.

Tập trung đầu tư hoàn thiện các dự án đang còn dở dang, đầu tư cuốn chiếu, dứt điểm

từng dự án, chuyển công năng dự án theo hướng phù hợp với thu nhập của khách hàng.

Nâng cao năng lực quản trị điều hành.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY:
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1. Hội đồng quản trị:

Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị

TT Họ tên

Số cổ phần
sở hữu và
đại diên

(thời điểm
31/12/2013)

Tỷ lệ
sở hữu

trên
SL lưu
hành

Chức vụ Ghi chú

1 Phạm Đức Tấn 2.004.832 14,27%
Chủ tịch
HĐQT Tham gia điều hành

2 Đặng Văn Phúc 90.185 0,64%
Thành viên
HĐQT Tham gia điều hành

3 Phạm Đức Trung 83.130 0,59%
Thành viên
HĐQT Tham gia điều hành

4
Nguyễn Vũ Bảo
Hoàng

Sở hữu
:54.050

Đại diện:
2.119.680

0,38%

15,09%

Thành viên
HĐQT Độc lập không điều hành

5 Phan Đình Tuệ 23.000 0,16%
Thành viên
HĐQT

Độc lập không điều hành.
Thôi không còn là thành
viên HĐQT từ ngày
28/6/2013

6
Nguyễn Anh
Phương 0 0%

Thành viên
HĐQT

Độc lập không điều hành.
Thành viên mới thay thế
thành viên Phan Đình Tuệ
từ ngày 28/6/2013

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã thực hiện tổng cộng 12 phiên họp; trong đó có
4 phiên họp định kỳ hàng quý và 8 phiên họp bất thường. Trong các phiên họp, các thành
viên Hội đồng quản trị đã tham dự đầy đủ, ngoài ra còn có sự góp mặt của các thành viên
Ban kiểm soát. Các quyết định thông qua tại các phiên họp Hội đồng quản trị đều được tất cả
các thành viên nhất trí cao. Hội đồng quản trị đã ban hành tổng cộng 04 nghị quyết, 10 quyết
định để chỉ đạo thực hiện các vấn đề sau:

Công tác tổ chức
Hội đồng quản trị đã chỉ đạo “Tái cơ cấu tổ chức công ty” sắp xếp lại một số phòng

ban trong Công ty, hoàn thiện và củng cố các công ty con – công ty thành viên.

Định hướng công tác nhân sự và nguồn nhân lực.
Quản trị đầu tư
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Luôn luôn nghiên cứu nắm bắt tình hình thị trường để ra các quyết định, chủ trương,
chiến lược kinh doanh phù hợp với biến động của nền kinh tế và tình hình hoạt động của
Công ty.

Xem xét phê duyệt các dự án đầu tư và nguồn vốn, nhằm đảm bảo các dự án có tính
khả thi và hiệu quả cao nhất.

Theo dõi và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong việc huy động và cân đối nguồn vốn để
thực hiện các dự án, đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra.

Công tác giám sát quản lý điều hành

Thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý;
thường xuyên rà soát, phân tích các báo cáo tình hình hoạt động của Công ty nhằm kiểm soát
chặt chẽ chi phí, tiến độ triển khai thực hiện các dự án, ngăn chặn và hạn chế rủi ro cho hoạt
động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị đã tham dự tất cả các buổi họp giao ban của Ban điều hành để chỉ
đạo thực hiện và khắc phục kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các
nghị quyết của Hội đồng quản trị đã đề ra.

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành đều là những thanh viên có
năng lực và kinh nghiệm trong công tác quản trị kinh doanh. Các thành viên này đã tham dự
hầu hết các cuộc họp quản trị (có một số buổi vắng mặt có lý do).

Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có.

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.

1. Đặng Văn Phúc (Thạc sỹ quản trị kinh doanh MBA)

2. Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (Thạc sỹ quản trị kinh doanh MBA)

2. Ban Kiểm soát

Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:.

TT Họ tên

Số cổ phần
sở hữu và
đại diên

(thời điểm
31/12/2013)

Tỷ lệ
sở

hữu
trên
SL
lưu

hành

Chức vụ Ghi chú

1
Nguyễn Hoàng
Long

11.500 0,08%
Trưởng
Ban

Thôi không còn là thành
viên BKS từ ngày
28/08/2013
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TT Họ tên

Số cổ phần
sở hữu và
đại diên

(thời điểm
31/12/2013)

Tỷ lệ
sở

hữu
trên
SL
lưu

hành

Chức vụ Ghi chú

2 Hà Hữu Khương 3.450 0,02%
Trưởng
Ban

Thành viên được tiếp tục tái
bổ nhiệm tại đại hội thường
niên 2013 và làm trưởng
Ban kiểm soát kể từ ngày
28/08/2013 thay cho ông
Nguyễn Hoàng Long

3
Nguyễn Minh
Giang

6 0,0% Thành viên
Trúng cử tại đại hội thường
niên 2013 cho nhiệm kỳ
2013-2018

Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2013, Ban kiểm soát đã thực hiện tổng cộng 3 phiên họp. Trong các phiên
họp, các thành viên ban kiểm sóat đã tham dự đầy đủ. Các biên bản và quyết định thông qua
tại các phiên họp đều được tất cả các thành viên nhất trí cao. Nội dung các cuộc họp nhằm
thực hiện các vấn đề sau:
- Góp ý về các vấn đề hoạt động thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng

quản trị đối với Hội đồng quản trị và hệ thống điều hành của công ty.
- Xem xét chấp thuận đơn xin không còn là thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn

Hoàng Long và đề cử ông Hà Hữu Khương làm trưởng Ban thay thế trong nhiệm kỳ.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và

Ban kiểm soát

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

TT Đối tượng Lương Thưởng Thù
lao

Cộng Ghi chú

I HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ

1 Phạm Đức Tấn 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ

2 Đặng Văn Phúc 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ

3 Phạm Đức Trung 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ

4
Nguyễn Vũ Bảo
Hoàng

0 đ 0 đ 0 đ 0 đ

5 Phan Đình Tuệ 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ

6 Nguyễn Anh Phương 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ

Năm
2013

không
tạm ứng
và chi
trả thù

lao
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TT Đối tượng Lương Thưởng Thù
lao

Cộng Ghi chú

II BAN KIỂM SOÁT 0 đ 0 đ 0 đ

1
Nguyễn Hoàng
Long

0 đ 0 đ 0 đ 0 đ

2 Hà Hữu Khương 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ

3
Nguyễn Minh
Giang

0 đ 0 đ 0 đ 0 đ

Năm
2013

không
tạm ứng
và chi
trả thù

lao

III BAN TỔNG GIÁM
ĐỐC

1.145.396.554 đ 18.000.000 đ 1.163.396.554 đ

1 Phạm Đức Tấn 278.156.730 đ 3.000.000 đ 281.156.730 đ
2 Đặng Văn Phúc 162.953.724 đ 3.000.000 đ 165.953.724 đ
3 Đặng Xuân Hùng 178.952.846 đ 3.000.000 đ 181.952.846 đ
4 Phạm Đức Trung 178.463.740 đ 3.000.000 đ 181.463.740 đ
5 Vũ Văn Tuấn 178.357.818 đ 3.000.000 đ 181.357.818 đ
6 Nguyễn Ngọc Hân 168.511.696 đ 3.000.000 đ 171.511.696 đ

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và cổ đông lớn:

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan: không có

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
Số cổ phiếu sở hữu đầu

kỳ
Số cổ phiếu sở hữu

cuối kỳSTT Người thực hiện giao
dịch

Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ

Lý do
tăng
giảm

1 Phan Minh Hoàn 698.916 4,97% 1.463.563 10,42% Mua

2 Nhan Tuấn Phong 820.036 5,8% 913.196 6,5% Mua

3 Nhan Ngọc Huyền 699.703 4,98% 707.603 5,04% Mua

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức như sau:
- Số hợp đồng 91/HĐHT - 08 ngày ký hợp đồngngày 04/07/2008; Phụ lục hợp đồng

số 01/PLHĐ HT ngày 14/01/2011 và Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất khu dân
cư trung tâm thị trấn Bến Lức (giai đoạn 2) theo số 355/BL.2/HĐCN/.11 ngày 15 tháng 6
năm 2011;

- Mục đích hợp tác: Góp vốn đầu tư xây dựng dự án – khu Dân cư Trung tâm giai
đoạn 2 thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An;

- Hình thức hợp tác đầu tư : Không hình thành pháp nhân và phân chia sản phẩm;
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- Kèm theo Báo cáo tài chính hợp nhầt kết thúc ngày 31/12/2013 đã được kiểm toán:






































































