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1. Thông tin khái quát 

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600259560 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký lần đầu ngày 03/01/2006, đăng ký thay đổi lần 

thứ 6 ngày 24/06/2013. 

- Vốn điều lệ:  107.000.000.000 đồng 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:  107.000.000.000 đồng 

- Mã cổ phiếu: D2D.              

2. Quá trình hình thành và phát triển 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 
THÔNG TIN CHUNG 

Công ty cổ phần Phát triển Đô 

thị Công nghiệp Số 2 tiền thân 

là Công ty Xây dựng Dân 

dụng Công nghiệp Số 2 

(Doanh nghiệp Nhà nước), 

được thành lập theo Quyết 

định số 1742/QĐUBT ngày 

14/10/1992 của UBND tỉnh 

Đồng Nai, trực thuộc Sở Xây 

dựng Đồng Nai. 

Thực hiện lộ trình cổ phần hóa 

doanh nghiệp Nhà nước, 

UBND tỉnh Đồng Nai thành 

lập Ban chỉ đạo đổi mới doanh 

nghiệp và ban hành công văn 

số 5220/CV-UBT ngày 

20/09/2004 về việc tiến hành 

các công việc để thực hiện cổ 

phần hóa công ty. Quá trình 

thực hiện cổ phần hóa lấy thời 

điểm 31/12/2004 để xác định 

giá trị doanh nghiệp. 

Ngày 07/07/2005, UBND 

tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết 

định số 2487/QĐ-UBND 

chuyển giao Công ty Xây 

dựng Dân dụng Công nghiệp 

Số 2 cho Công ty Phát triển 

Khu công nghiệp Biên Hòa 

(hiện nay là Tổng công ty 

Phát triển Khu công nghiệp) 

quản lý. 

Công ty Xây dựng Dân dụng Công 

nghiệp Số 2 chính thức chuyển thành 

Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công 

nghiệp Số 2 theo Quyết định số 

2995/QĐ-UBND ngày 23/08/2005 của 

UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt 

phương án và chuyển Công ty Xây dựng 

Dân dụng Công nghiệp Số 2 thành Công 

ty cổ phần với vốn điều lệ đăng ký ban 

đầu là 73,5 tỷ đồng (vốn thực góp là 

52,16 tỷ đồng). Công ty cổ phần Phát 

triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) 

chính thức đi vào hoạt động theo Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh số 

4703000298 ngày 03/01/2006 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp. 

Sau một thời gian hoạt động, với sự lớn 

mạnh nhanh chóng của Công ty, năng lực 

tài chính của Công ty được cải thiện, 

nguồn vốn Công ty được bổ sung và tăng 

vốn điều lệ từ 73,5 tỷ đồng lên 107 tỷ 

đồng (tháng 11/2008). Trải qua 03 năm 

hoạt động sản xuất kinh doanh kể từ 

ngày cổ phần hóa doanh nghiệp, nguồn 

vốn kinh doanh tăng từ 263 tỷ đồng lên 

523 tỷ đồng (31/12/ 2008), số lượng cổ 

đông đã có trên 100 cổ đông và đủ điều 

kiện trở thành công ty đại chúng. Công 

ty đã đăng ký và trở thành công ty đại 

chúng theo văn bản chấp thuận số 

62/QĐ-SGDHCM ngày 24/06/2009 của 

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố 

Hồ Chí Minh. 
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 Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã có thông báo số 452/TB-SGDHCM 

 ngày 05/08/2009 về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên và Công ty D2D   

 đã bắt đầu niêm yết cổ phiếu D2D tại HOSE vào ngày 14/08/2009 như sau: 

 Loại cổ phiếu đăng ký niêm yết:  Cổ phiếu phổ thông. 

 Số lượng cổ phần đăng ký niêm yết:  10.700.000 cổ phần. 

 Mệnh giá:  10.000 đồng/cổ phần. 

 Mã chứng khoán: D2D. 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, cho thuê đất và cơ sở 

hạ tầng khu công nghiệp, đầu tư kinh doanh khu phố chợ và chợ. 

- Địa bàn kinh doanh chính: Cho thuê đất và cơ sở hạ tầng tại Khu công nghiệp 

Nhơn Trạch 2, đầu tư kinh doanh khu phố chợ và chợ Long Thành tại huyện 

Long Thành và kinh doanh các dự án bất động sản tại tỉnh Đồng Nai.  

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý  

a.  Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý  

Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) được bố trí theo cơ cấu tổ 

chức bộ máy quản lý và nhân sự như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại hội đồng cổ đông 

Hội đồng quản trị 

(05 thành viên)  

Phòng Tổ chức- 

Hành chính 

(19 người)  

Phòng Kế toán 

(06 người)  
 

Phòng Kế hoạch 

(08 người)  
 

Phòng Kỹ thuật 

(09 người)  
 

Ban kiểm soát  

(03 thành viên)  

Ban Tổng giám đốc 

(04 thành viên)  

Ban quản lý  

KCN Nhơn Trạch 2 

(17 người)  

Ban quản lý 

chợ Long Thành  

(21 người)  

Sàn giao dịch BĐS 

(04 người)  
 

Các Ban quản lý 

 dự án  
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b.  Các công ty con, công ty liên kết:  

STT Tên công ty 

Vốn điều lệ 

thực góp 

(triệu đồng) 

Tỷ lệ   

sở hữu 

(%) 

A Công ty con   

1 

Công ty CP Xây dựng Số 2 Đồng Nai 

 Địa chỉ: Xa lộ Hà Nội, Phường Long Bình, 

TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. 

 Lĩnh vực SXKD chính: Xây dựng công trình 

dân dụng, công trình công ích, xây dựng nhà 

các loại, kinh doanh bất động sản.  

10.328 51 

2 

Công ty CP Cấu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2 

 Địa chỉ: Số 1, Đường 25B, KCN Nhơn Trạch 2, 

Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai. 

 Lĩnh vực SXKD chính: Sản xuất, mua bán cấu 

kiện bê tông cốt thép đúc sẳn. 

72.000 63,16 

B Công ty liên doanh, liên kết   

1 

Công ty TNHH Berjaya-D2D 

 Địa chỉ: H22, Đường Võ Thị Sáu, Phường 

Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. 

 Lĩnh vực SXKD chính: Đầu tư xây dựng cao ốc 

chung cư, cao ốc văn phòng, khu thương mại 

dịch vụ cao cấp để bán và cho thuê. 

83.677 25 

5. Định hướng phát triển 

a. Mục tiêu chủ yếu của công ty:  

Mục tiêu của Công ty là huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc phát 

triển sản xuất và kinh doanh các mặt hàng theo các chức năng và ngành nghề 

kinh doanh được cấp phép. Đồng thời nhằm nâng cao hiệu quả và tối đa hóa các 

khoản lợi nhuận, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, 

tăng lợi tức cho các cổ đông, làm tròn nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, đóng 

góp tích cực vào sự phồn vinh và phát triển của xã hội, không ngừng phát triển 

Công ty ngày càng lớn mạnh. 

b.   Chiến lược phát triển trung và dài hạn:  

- Mức tăng trưởng bình quân hàng năm là 10%. 

-   Tỷ lệ cổ tức là 20%/năm và tối thiểu là 10%/năm trong các trường hợp tăng vốn 

điều lệ. 

c. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội, và cộng đồng của Công ty : 

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.                           

- Tham gia tích cực các công tác xã hội, từ thiện, góp phần thực hiện nhiệm vụ 

kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.  

6. Các rủi ro 

- Đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản: Chính sách mới liên quan đến công 

tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chính sách liên quan đến tái định cư,… 

Công ty sẽ phải đối mặt với khó khăn trong việc xác định giá đất, các chính 

sách hỗ trợ bồi thường tăng cao. 

- Đối với lĩnh vực kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp: Công ty cũng gặp phải 

khó khăn trong việc liên quan các chính sách về thuê đất khu công nghiệp. 
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1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 

a. Hiệu quả tài chính hợp nhất năm 2014:  
Đvt: Triệu đồng 

Stt Chỉ tiêu 
Thực hiện 

năm 2013  

Năm 2014 
Tỷ lệ thực hiện  

năm 2014 (%) 

Kế hoạch Thực hiện 
So với  

năm 2013 

So với  

kế hoạch 

1 Tổng doanh thu 250.719 275.000 312.487 124,64 113,63 

2 Lợi nhuận trước thuế   61.745   55.000   71.099 115,15 129,27 

3 Nộp Ngân sách   50.700   36.602   41.602   82,06 113,66 

b.  Hiệu quả tài chính năm 2014 của Công ty D2D: 
Đvt: Triệu đồng 

Stt Chỉ tiêu 
Thực hiện 

năm 2013  

Năm 2014 
Tỷ lệ thực hiện  

năm 2014 (%) 

Kế hoạch Thực hiện 
So với  

năm 2013 

So với  

kế hoạch 

1 Tổng doanh thu 171.345 165.000 207.484 121,09 125,75 

2 Lợi nhuận trước thuế   59.560   55.000   65.791 110,46 119,62 

3 Nộp Ngân sách   44.035   32.000   35.466   80,54 110,83 

Các chỉ tiêu khác được thể hiện trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 

2014 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của Công ty D2D. 

c.  Tình hình góp vốn và đầu tư tài chính ở doanh nghiệp khác: 

Stt Tên đơn vị 
Vốn góp 

(triệu đồng) 

Tỷ lệ  

(%/Vốn 

điều lệ) 

Cổ tức  

năm 2014  

(%) 

1 Công ty CP Sonadezi Châu Đức 28.000 2,8 0 

2 Công ty CP Dịch vụ Sonadezi   2.500 5 15 

3 Công ty CP Địa ốc Thảo Điền 10.000 1,65 12 

4 Công ty CP Xây dựng CT giao thông 610   2.547 3,4 15 

5 Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM 25.232 0,3 0 

 Cộng 68.278   

 

II 

 
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 
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- Cổ tức thực nhận trong năm 2014 là 3.199.897.532 đồng, bao gồm: 

 Công ty CP Dịch vụ Sonadezi (cổ tức 2012- 15%):     374.917.500 đồng 

 Công ty CP Xây dựng Số 2 Đồng Nai (cổ tức 2013- 13%): 1.342.575.000 đồng 

 Công ty CP Sonadezi Châu Đức (cổ tức 2013- 4%): 1.119.753.600 đồng 

 Công ty CP Địa ốc Thảo Điền (cổ tức 2014- 10%):     362.651.432 đồng. 

2. Tổ chức và nhân sự  

- Danh sách Ban điều hành: 

Stt Họ và tên Chức vụ 

Số cổ phần  

sở hữu  

(CP) 

Tỷ lệ  

sở hữu  

(%) 

Ban điều hành (Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng) 190.642 1,78 

1 Nguyễn Xuân Đình Tổng Giám đốc 108.055 1,01 

 

Tóm tắt lý lịch: 

Ngày sinh: 10/08/1955 

Nơi sinh: Tỉnh Hà Tĩnh 

Số CMND: 270504992, do CA Đồng Nai cấp ngày 25/11/2013 

Trình độ chuyên môn: Trung cấp xây dựng 

Quá trình công tác: 

- Từ tháng 10/1980- 04/1987: Trưởng phòng Tổ chức Công ty sữa chữa nhà cửa-  

Ty Xây dựng Đồng Nai. 

- Từ tháng 04/1987- 03/1989: Phó Giám đốc Công ty Xây lắp Số 3- Sở Xây dựng 

Đồng Nai. 

- Từ tháng 03/1989- 06/1995: Phó Giám đốc Công ty Xây dựng Công nghiệp-       

Sở Xây dựng Đồng Nai. 

- Từ tháng 06/1995- 12/2005: Phó Giám đốc Công ty Xây dựng dân dụng Công 

nghiệp Số 2. 

- Từ tháng 01/2006- 04/2009: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ 

phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2. 

- Từ ngày 25/04/2009- nay: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 

Phát triển đô thị Công nghiệp Số 2. 

Stt Họ và tên Chức vụ 

Số cổ phần  

sở hữu  

(CP) 

Tỷ lệ  

sở hữu  

(%) 

2 Hồ Đức Thành  Phó Tổng Giám đốc 50.008 0,47 

 

Tóm tắt lý lịch: 

Ngày sinh: 14/01/1964 

Nơi sinh: Tỉnh Nghệ An 

Số CMND: 270097897, do CA Đồng Nai cấp ngày 17/05/2005 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Kỹ sư xây dựng 

Quá trình công tác: 

- Từ tháng 02/1988- 1990: Nhân viên Phòng Tài chính- Sở Tài chính Đồng Nai. 

- Từ năm 1990- tháng 10/1995: Nhân viên Sở Tài chính Đồng Nai. 

- Từ tháng 10/1995- 10/2003: Phó phòng Nghiệp vụ 3 Cục Quản lý vốn và TSNN 

tại Doanh nghiệp Tỉnh Đồng Nai. 

- Từ tháng 10/2003- 12/2005: Kế toán trưởng Công ty Xây dựng dân dụng Công 

nghiệp Số 2. 
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- Từ tháng 01/2006- 03/2009: Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty cổ phần 

Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2. 

- Từ tháng 04/2009- 04/2010: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán 

trưởng Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2. 

- Từ tháng 04/2010- 04/2011: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ 

phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2. 

- Từ ngày 26/04/2011- nay: Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 

Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2. 

Stt Họ và tên Chức vụ 

Số cổ phần  

sở hữu  

(CP) 

Tỷ lệ  

sở hữu  

(%) 

3 Hồ Đình Thái Phó Tổng Giám đốc 6 0 

 

Tóm tắt lý lịch: 

Ngày sinh: 15/03/1969 

Nơi sinh: Tỉnh Nghệ An 

Số CMND: 271712410, do CA Đồng Nai cấp ngày 15/10/2001 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng 

Quá trình công tác: 

- Từ tháng 04/1994- 12/2005: Phó phòng Kỹ thuật Công ty XD Dân dụng Công 

nghiệp Số 2. 

- Từ tháng 01/2006- 04/2011: Thành viên BKS, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty 

cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2. 

- Từ ngày 26/04/2011- nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Đô thị 

Công nghiệp Số 2. 

Stt Họ và tên Chức vụ 

Số cổ phần  

sở hữu  

(CP) 

Tỷ lệ  

sở hữu  

(%) 

4 Nguyễn Văn Hiếu Phó Tổng Giám đốc 20.023 0,19 

 

Tóm tắt lý lịch: 

Ngày sinh: 15/12/1974 

Nơi sinh: Tỉnh Nghệ An 

Số CMND: 271788155, do CA Đồng Nai cấp ngày 12/08/2010 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật, Kỹ sư xây dựng 

Quá trình công tác: 

- Từ ngày 01/07/2002- 23/08/2005: Cán bộ phòng Tổng hợp Công ty Xây dựng 

Dân dụng Công nghiệp Số 2. 

- Từ ngày 24/08/2005- 31/03/2007: Cán bộ ban Quản lý dự án Khu dân cư đường 

5 Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2. 

- Từ ngày 01/04/2007- 30/06/2011: Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính Công ty 

cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2. 

- Từ ngày 01/07/2011- 31/05/2014: Trưởng ban Quản lý KCN Nhơn Trạch 2 Công 

ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2. 

- Từ ngày 01/06/2014- nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Đô thị 

Công nghiệp Số 2. 

Stt Họ và tên Chức vụ 

Số cổ phần  

sở hữu  

(CP) 

Tỷ lệ  

sở hữu  

(%) 

5 Trương Lưu Kế toán trưởng 12.550 0,12 

 
Tóm tắt lý lịch: 

Ngày sinh: 22/04/1967 



Công ty D2D  Báo cáo thường niên năm 2014 

7 

 

Nơi sinh: Tỉnh Nghệ An 

Số CMND: 272119612, do CA Đồng Nai cấp ngày 07/03/2007 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác: 

- Từ năm 1990- 1991: Nhân viên kế toán Xí nghiệp rượu bia Đồng Nai. 

- Từ năm 1991- 1995: Kế toán trưởng Ban xây dựng cơ bản Xí nghiệp rượu bia 

Đồng Nai. 

- Từ năm 1995- 1997: Kế toán tổng hợp Xí nghiệp liên doanh bia Power Đồng Nai 

- Từ năm 1997- 1998: Kế toán tổng hợp Cơ sở sản xuất bia thuộc Donafoods. 

- Từ năm 1998- 2005: Phó phòng Kế toán thống kê Công ty bia nước giải khát 

Đồng Nai. 

- Từ năm 2005- 2007: Phụ trách tài chính Tổng công ty Viễn thông quân đội,     

Chi nhánh Đồng Nai. 

- Từ tháng 03/2007- 03/2008: Nhân viên kế toán Công ty cổ phần Phát triển Đô thị 

Công nghiệp Số 2. 

- Từ tháng 04/2008- 04/2010: Phó phòng kế toán Công ty cổ phần Phát triển Đô 

thị Công nghiệp Số 2.  

- Từ tháng 04/2010- nay: Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty cổ phần 

Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2. 

- Những thay đổi trong Ban điều hành:  

 Ban Tổng Giám đốc: 

Ông Nguyễn Văn Hiếu-   Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 01/06/2014). 

- Số lượng nhân viên: 

 Số nhân viên đầu năm 2014:  88 người. 

 Số nhân viên cuối năm 2014: 88 người. 

Trong đó: 

*  Trình độ Trung cấp, Đại học trở lên: 48 người 

*  Lao động khác: 40 người. 

- Thông tin khác: 

 Người chịu trách nhiệm trước pháp luật của tổ chức niêm yết D2D:  

Ông Nguyễn Xuân Đình, Tổng Giám đốc. 

 Người chịu trách nhiệm công bố thông tin:  

Ông Nguyễn Xuân Đình, Tổng Giám đốc. 

3. Tình hình thực hiện các dự án năm 2014 

Công ty D2D triển khai đầu tư và kinh doanh các dự án như sau: 

1-  Dự án Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2. 

2-  Dự án Khu phố chợ và chợ mới Quản Thủ. 

3-  Dự án Khu dân cư phường Thống Nhất.  

4- Dự án Khu dân cư Lộc An. 

5- Dự án Khu thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp của Công ty TNHH 

Berjaya-D2D (Công ty liên doanh). 
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a. Dự án đã hoàn thành: 

Dự án Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 

 

-  Địa điểm: Xã Hiệp Phước và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 

- Quy mô diện tích dự án: 331,42 ha, trong đó diện tích đất cho thuê: 281,72 ha. 

- Diện tích đất đã ký hợp đồng cho thuê lại đất: 278,22 ha đạt tỷ lệ 98,8% diện 

tích đất cho thuê. 

- Tổng số nhà đầu tư vào Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 là 55 doanh nghiệp bao 

gồm 46 doanh nghiệp nước ngoài và 09 doanh nghiệp trong nước với tổng vốn 

đầu tư khoảng 1,6 tỷ Đô la Mỹ. 

- Tổng vốn công ty đã thực hiện đầu tư: 174,78 tỷ đồng. 

- Trong năm 2014, Công ty thực hiện các công việc như sau: 

 Đầu tư hạ tầng với tổng giá trị đầu tư khoảng 2,75 tỷ đồng bao gồm di dời 

trụ Pano KCN, tuyến ống cấp nước đường 6A (đoạn còn lại) đấu nối vào 

tuyến ống đường 5C, tuyến ống cấp nước đường 7C (đoạn công ty Long 

Thái Tử), tuyến ống cấp nước đường 4A (đoạn từ đường 6B đến công ty 

Boosung Vina) và hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường 6A, 7C, 5A& 5C 

(đoạn còn lại). 

 Thực hiện công tác quản lý KCN bao gồm các công việc duy tu, bảo dưỡng 

hạ tầng KCN định kỳ, công việc vệ sinh, chăm sóc cây xanh và bảo vệ môi 

trường theo quy định, tăng cường công tác an ninh trong KCN nhằm đảm 

bảo hoạt động ổn định của các doanh nghiệp trong KCN. 

 Cho Công ty TNHH Quốc tế Gold Long John thuê đất với diện tích 6,34 ha 

để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 Tiếp tục tìm kiếm khách hàng để cho thuê phần diện tích đất còn lại. 
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b.  Các dự án đang thực hiện: 

Dự án 1.  Dự án Khu phố chợ và chợ mới Quản Thủ 

 

- Địa điểm: Khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai. 

- Quy mô diện tích dự án: 14,095 ha. 

- Tiến độ thực hiện dự án: từ năm 2007 đến 2013, dự án cơ bản hoàn thành. 

- Tổng mức đầu tư dự án: khoảng 400 tỷ đồng. 

- Tổng vốn công ty đã thực hiện đầu tư: khoảng 372 tỷ đồng. 

- Chợ Long Thành được đầu tư hoàn chỉnh bao gồm nhà lồng chợ chính (644 

kios và sạp chợ), chợ tươi sống (356 điểm kinh doanh) và chợ cá (76 điểm kinh 

doanh). 

- Tình hình đầu tư và kinh doanh dự án trong năm 2014: 

 Hoàn thành thi công xây dựng và bán kinh doanh 11 căn nhà mặt tiền phố chợ. 

 Đầu tư các công trình hạ tầng phục vụ cho các hoạt động kinh doanh tại chợ 

Long Thành với tổng giá trị đầu tư khoảng 2,2 tỷ đồng bao gồm nhà chứa 

rác mở rộng, hạ tầng vệ sinh và an toàn giao thông, hố thu gom rác, thay hệ 

thống máng xối inox và sửa chữa vỉa hè chợ tươi sống, nạo vét suối Bến Năng 

và đầu tư lan can bảo vệ dọc suối, mở rộng văn phòng Ban quản lý chợ.   

 Thực hiện công tác quản lý và khai thác các hoạt động kinh doanh tại chợ 

Long Thành bao gồm các công việc duy tu, bảo dưỡng hạ tầng định kỳ, 

công việc vệ sinh, chăm sóc cây xanh và bảo vệ môi trường theo quy định, 

tăng cường công tác an ninh và phòng cháy chữa cháy nhằm đảm bảo hoạt 

động kinh doanh ổn định của các tiểu thương. 
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Dự án 2.  Dự án Khu dân cư phường Thống Nhất 

 

- Địa điểm: Phường Thống Nhất, tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Quy mô diện tích dự án: 34,18 ha. 

- Tiến độ thực hiện dự án: từ năm 2007 dự kiến đến năm 2020. 

- Tổng mức đầu tư dự án: 854 tỷ đồng. 

- Tổng vốn công ty đã thực hiện đầu tư: khoảng 267 tỷ đồng. 

- Hình thức đầu tư: đầu tư phân kỳ, chia làm 2 giai đoạn đầu tư, trong đó: 

* Giai đoạn 1: quy mô diện tích 17,68 ha. 

* Giai đoạn 2: quy mô diện tích 16,5 ha. 

- Tình hình đầu tư dự án trong năm 2014: 

 Triển khai thực hiện giai đoạn 1 của dự án như sau: Hoàn thành công tác thỏa 

thuận, bồi thường, giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 (diện tích 17,68 ha) với chi 

phí đền bù khoảng 140,2 tỷ đồng, trong đó: 

 Khu dân cư phía Bắc (diện tích 6,67 ha): Đầu tư gần hoàn chỉnh các công 

trình hạ tầng kỹ thuật như hệ thống đường, hệ thống điện, nước, cây xanh. 

 Khu dân cư phía Nam (diện tích 11,01 ha): Thực hiện thi công các công 

trình hạ tầng kỹ thuật như hệ thống đường, hệ thống điện, nước với khối 

lượng thực hiện khoảng 90%. 

Dự án 3.  Dự án Khu dân cư Lộc An 

- Địa điểm: Xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

- Quy mô diện tích dự án: 41,166 ha. 

- Tiến độ thực hiện dự án: từ năm 2008 dự kiến đến năm 2018. 

- Tổng mức đầu tư dự án: 336 tỷ đồng. 

- Tổng vốn công ty đã thực hiện đầu tư: khoảng 65 tỷ đồng. 
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- Tình hình đầu tư dự án: 

 Hoàn thành công tác thỏa thuận, bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án. 

 Hoàn tất việc chuyển mục đích sử dụng đất Đợt 1 với chi phí khoảng         

47 tỷ đồng. 

 Ngày 18/12/2014, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Công văn số 11770/ 

UBND-CNN chấp thuận đầu tư dự án phát triển khu nhà ở Khu dân cư Lộc 

An tại xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

 Ngày 02/03/2015, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 488/QĐ-

UBND về việc điều chỉnh diện tích đất ghi tại Điều 1 Quyết định số 

3641/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai. Nhà nước 

giao đất có thu tiền sử dụng đất: Diện tích 148.863 m
2
 (Đất giao Đợt 1 là 

105.800 m
2
), tăng 43.063 m

2
.    

Dự án 4.  Khu thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp của Công ty TNHH 

Berjaya-D2D (Công ty liên doanh) 

 

Chung cư cao tầng Amber Court bao gồm 116 căn hộ cao cấp và 04 shop:  

Đã bán được 54 căn hộ cao cấp và 01 shop, tỷ lệ bán hàng đạt khoảng 45,8%. 
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4.  Tình hình tài chính 

a.  Tình hình tài chính: 

Đvt: Triệu đồng 

STT Chỉ tiêu Năm 2013  Năm 2014  

Tỷ lệ  

tăng giảm 

(%) 

1 Tổng giá trị tài sản 1.112.361 1.114.028   0,15 

2 Doanh thu thuần   238.066   295.588 24,16 

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh     65.944     73.409 11,32 

4 Lợi nhuận khác       (1.168)       (2.200) 88,34 

5 Lợi nhuận trước thuế     61.745     71.099 15,15 

6 Lợi nhuận sau thuế     45.328     56.587 24,84 

7 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)       4.200       5.378 28,05 

8 Tỷ lệ cổ tức (% mệnh giá CP) 25 25 0 

b.  Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

STT Các chỉ tiêu 
Năm 2013 

(lần) 

Năm 2014 

(lần) 
Ghi chú 

1 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn 

(  TSLĐ    

Nợ ngắn hạn ) 

+ Hệ số thanh toán nhanh 

( TSLĐ - Hàng tồn kho 

        Nợ ngắn hạn ) 

 

2,20 

 

 

0,90 

 

2,29 

 

 

1,06 

 

2 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

 

0,64 

1,78 

 

0,66 

1,95 

 

3 
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản 

 

0,24 

 

0,27 
 

4 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh 

thu thuần 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn 

chủ sở hữu 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng 

tài sản 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động 

kinh doanh/Doanh thu thuần 

 

0,19 

 

0,13 

 

0,05 

 

0,28 

 

0,19 

 

0,15 

 

0,05 

 

0,25 
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c. Tình hình tài chính của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết 

1.  Công ty CP Xây dựng Số 2 Đồng Nai (Công ty con): 

Hoạt động chính: Thi công các công trình xây dựng như Khu du lịch giải trí 

Nha Trang, Công ty TNHH Daluen, Khu du lịch sinh thái rừng Trà Vinh, 

Trường TH Xuân Tâm 2, Cải tạo nâng cấp sân vận động Long Khánh,… 

Đvt: Triệu đồng 

STT Chỉ tiêu Năm 2013  Năm 2014  

Tỷ lệ  

tăng giảm 

(%) 

1 Tổng giá trị tài sản 60.520 54.757   (9,52) 

2 Doanh thu thuần 73.099 88.735 21,39 

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh   3.271   2.942 (10,06) 

4 Lợi nhuận khác        15      114    665,00 

5 Lợi nhuận trước thuế   3.286   3.056   (7,00) 

6 Lợi nhuận sau thuế   2.397   2.334   (2,65) 

7 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)   1.184   1.152   (2,70) 

8 Tỷ lệ cổ tức (% mệnh giá CP) 13 8 (38,46) 

2.  Công ty CP Cấu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2 (Công ty con): 

Hoạt động chính: Sản xuất và kinh doanh ống cống bê tông đúc sẳn, chủ yếu là 

cống souveraen 2,5m. 
Đvt: Triệu đồng 

STT Chỉ tiêu Năm 2013  Năm 2014  

Tỷ lệ  

tăng giảm 

(%) 

1 Tổng giá trị tài sản 75.404 69.069 (8,4) 

2 Doanh thu thuần 20.858 22.029   5,61 

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (5.627) (2.329) (58,62) 

4 Lợi nhuận khác     (537) (2.707)    403,83 

5 Lợi nhuận trước thuế (6.165) (5.035) (18,32) 

6 Lợi nhuận sau thuế (6.165) (5.035) (18,32) 

7 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)     (758)     (449) (40,77) 

8 Tỷ lệ cổ tức (% mệnh giá CP) 0 0 0 
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3.  Công ty TNHH Berjaya-D2D (Công ty liên doanh, liên kết): 

Hoạt động chính: Kinh doanh dự án Chung cư cao tầng Amber Court bao gồm 

116 căn hộ cao cấp và 01 shop.  

Đvt: Triệu đồng 

STT Chỉ tiêu 

Năm 2013 

(01/04/2013-

31/03/2014)  

Năm 2014 

(01/04/2014-

31/12/2014) 

Tỷ lệ 

tăng giảm 

(%) 

1 Tổng giá trị tài sản 304.584 297.772    (2,24) 

2 Doanh thu thuần   13.287    13.634  

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh     (4.579)        (599)  

4 Lợi nhuận khác          52          40  

5 Lợi nhuận trước thuế     (4.527)        (559)  

6 Lợi nhuận sau thuế     (4.527)        (559)  

5.  Hoạt động thi đua khen thưởng, đoàn thể và các công tác khác 

a. Hoạt động thi đua khen thưởng: 

Trong năm 2014, tập thể và các cá nhân Công ty D2D đạt được những thành 

tích như sau: 

 Tập thể công ty D2D 

Tập thể công ty đạt “Tập thể lao động xuất sắc năm 2014”.  

 Cá nhân lãnh đạo 

Ông Hồ Đức Thành- Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Xuân Đình- Tổng Giám 

đốc đạt “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”. 

 Chi bộ, các Phòng, Ban và cán bộ công nhân viên 

- Chi bộ đạt “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh” với 02 Đảng viên hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ, 27 Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và 01 Đảng 

viên hoàn thành nhiệm vụ. 

- Công ty có 02 tập thể đạt “Tập thể lao động xuất sắc”, 05 tập thể đạt “Tập thể 

lao động tiên tiến”, 04 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh”, 07 cá 

nhân đạt “Bằng khen của UBND Tỉnh”, 12 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở” và 61 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”. 

b.   Hoạt động đoàn thể và các công tác khác: 

- Cấp ủy chi bộ lãnh đạo chi bộ đảng (31 đảng viên), chi đoàn thanh niên (16 

đoàn viên) và tổ chức công đoàn (88 đoàn viên) sinh hoạt định kỳ, thực hiện tốt 

nguyên tắc tập trung dân chủ, tham gia tốt các mặt phong trào văn thể mỹ phát 

động tại công ty, các phong trào do Tổng công ty Sonadezi tổ chức, thực hiện 

tốt việc xây dựng thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp, cụ thể hóa việc gắn 

năng suất- chất lượng- hiệu quả với quyền lợi của người lao động, luôn quan 
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tâm và chăm lo nhu cầu đời sống và tinh thần cho công đoàn viên như tổ chức 

mừng sinh nhật cho công đoàn viên, tặng quà vào các dịp Lễ, Tết, tổ chức tham 

quan du lịch Malaysia và Singapore. 

- Trong năm 2014, Chi bộ công ty D2D đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ 

nhiệm kỳ 2015-2017. 

- Trong năm 2014, công ty đã cử 40 nhân viên đi đào tạo nâng cao trình độ, 

chuyên môn nghiệp vụ với chi phí 127,05 triệu đồng.  

- Tham gia tích cực các công tác xã hội, từ thiện, góp phần thực hiện nhiệm vụ 

kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong năm 2014, công ty chi đóng 

góp công tác xã hội, từ thiện khoảng 1,415 tỷ đồng. 

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

a. Cổ phần: 

- Số lượng cổ phần phát hành: 10.700.000 cổ phần. 

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 10.654.984 cổ phần.  

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.  

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 10.700.000 cổ phần. 

b. Cơ cấu cổ đông: (Theo danh sách cổ đông ngày 18/12/2014 do Trung tâm 

Lưu ký Chứng khoán cung cấp) 

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có. 

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ:  

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 45.016 cổ phần. 

- Giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm:  Không có.  

e. Các chứng khoán khác: Không có. 

STT Đối tượng 
Số lượng  

cổ phiếu 

Tỷ lệ  

sở hữu  

(%) 

Số lượng 

cổ đông 

Cơ cấu cổ đông  

Tổ chức Cá nhân 

1 Cổ đông Nhà nước 6.174.000 57,70 1 1 0 

2 

Cổ đông sáng lập 74.547 0,70 2 0 2 

- Trong nước 74.547 0,70 2 0 2 

- Nước ngoài 0 0 0 0 0 

3 

Cổ đông lớn (sở hữu từ 

5% vốn CP trở lên) 
1.070.010 10,00 1 1 0 

- Trong nước 0 0 0 0 0 

- Nước ngoài 1.070.010 10,00 1 1 0 

4 Công đoàn Công ty 0 0 0 0 0 

5 Cổ phiếu quỹ 45.016 0,42 1 1 0 

6 
Cổ đông sở hữu cổ 

phiếu ưu đãi 
0 0 0 0 0 

7 

Cổ đông khác 3.336.427 31,18 371 17 354 

- Trong nước 2.858.771 26,72 349 12 337 

- Nước ngoài 477.656 4,46 22 5 17 

TỔNG CỘNG 10.700.000 100 376 20 356 

Trong đó: - Trong nước 9.152.334 85,54 353 14 339 

                 - Nước ngoài 1.547.666 14,46 23 6 17 
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1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014: 

Thị trường bất động sản năm 2014 đã nhận được sự quan tâm của Chính phủ và các 

bộ, ngành, cùng với nhóm giải pháp chung về giải quyết tồn kho, xử lý nợ xấu và 

tái cơ cấu nền kinh tế. Có thể thấy, thị trường BĐS đã có những dấu hiệu sôi động 

trở lại. Ngoài ra, thị trường BĐS cũng chứng kiến sự sàng lọc mạnh mẽ. Thị trường 

đã loại bỏ những nhà đầu tư thiếu năng lực, kinh doanh theo kiểu “ăn xổi”. Các 

doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có tiềm lực tài chính đủ 

mạnh, kinh nghiệm quản lý tốt đã tự tạo sân chơi, vị thế cho mình trên thị trường. 

Năm 2014, dưới sự lãnh đạo của Cấp ủy chi bộ, của HĐQT và sự nỗ lực của Ban 

Tổng Giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên, Công ty D2D đã hoàn thành các 

chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao, tạo thu nhập ổn định cho người lao động, 

duy trì mức cổ tức đáng kể cho cổ đông, làm tròn nghĩa vụ với Ngân sách Nhà 

nước và tham gia tích cực các công tác xã hội, từ thiện.  

2. Tình hình tài chính 

a. Tình hình tài sản: 

- Số đầu năm 2014:  1.112.360.833.423 đồng. 

- Số cuối năm 2014: 1.114.028.385.137 đồng, tăng 1.667.551.714 đồng (0,15%). 

- Nợ phải thu: Tập đoàn có chính sách tín dụng phù hợp và thường xuyên theo 

dõi tình hình để đánh giá xem Tập đoàn có chịu rủi ro tín dụng hay không. Tập 

đoàn không có bất kỳ rủi ro tín dụng trọng yếu nào với các khách hàng hoặc đối 

tác bởi vì các khoản phải thu đến từ một số lượng lớn khách hàng hoạt động 

trong nhiều ngành khác nhau và phân bổ ở các khu vực địa lý khác nhau. 

b. Tình hình nợ phải trả: 

- Số đầu năm 2014:   

 Vay và nợ ngắn hạn:   6.639.419.211 đồng.  

 Phải trả người bán và phải trả khác: 47.414.568.134 đồng.  

 Chi phí phải trả:  60.099.841.333 đồng. 

 Công nợ tài chính khác:   1.770.831.702 đồng. 

- Số cuối năm 2014:  

 Vay và nợ ngắn hạn:   5.751.872.337 đồng.  

 Phải trả người bán và phải trả khác: 16.481.675.687 đồng.  

 Chi phí phải trả:  57.680.739.827 đồng. 

 Công nợ tài chính khác:   5.210.891.702 đồng. 

Ban Tổng Giám đốc Công ty đánh giá mức tập trung rủi ro thanh khoản là thấp. 

Ban Tổng Giám đốc tin tưởng rằng Tập đoàn có thể tạo ra đủ nguồn tiền để đáp 

ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn.  

3. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: 

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 không phải giải trình vì ý kiến kiểm toán báo 

cáo tài chính hợp nhất năm 2014 là ý kiến chấp thuận toàn phần. 

III 

 
BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
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1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 

Những thuận lợi và khó khăn trong công tác triển khai kinh doanh: 

 Những thuận lợi 

- Công ty D2D là công ty có thương hiệu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong kinh 

doanh BĐS và đầu tư khu công nghiệp qua quá trình triển khai và kinh doanh 

thành công 03 dự án lớn: dự án Đường 5 và Khu dân cư đường 5 nối dài, dự án 

KCN Nhơn Trạch 2 và dự án Khu phố chợ và chợ mới Quản Thủ. 

- Công ty có nguồn doanh thu ổn định từ hoạt động cho thuê lại đất tại dự án 

KCN Nhơn Trạch 2 và hoạt động kinh doanh chợ Long Thành tại dự án Khu 

phố chợ và chợ mới Quản Thủ.  

- Công ty có khả năng tài chính để thực hiện nhiều dự án và thực hiện chiến lược 

đầu tư hợp lý trong triển khai các dự án nên tương đối chủ động về nguồn vốn. 

- Sự quan tâm và hỗ trợ của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng 

trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai. 

- Yêu cầu phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng 

nhất là trong lĩnh vực phát triển hạ tầng đang và sẽ mở ra nhiều cơ hội đầu tư. 

- Sự trầm lắng của thị trường bất động sản nói chung đã đào thải nhiều công ty 

đầu tư kinh doanh hạ tầng nhỏ hoạt động manh mún, góp phần làm cho thị 

trường phát triển vững chắc hơn. 

- Kinh tế Việt Nam đang phát triển ổn định, sức mua của người dân ngày càng tăng 

cũng góp phần thúc đẩy lĩnh vực đầu tư kinh doanh hạ tầng mang lại hiệu quả. 

- Môi trường đầu tư đang được cải thiện, tính hiệu quả, tính minh bạch đang tạo 

điều kiện cho việc mở rộng đầu tư của nước ngoài cùng với đó là các khoản 

viện trợ phát triển, các dự án cho vay ưu đãi của các tổ chức tiền tệ quốc tế, vv. 

 Những khó khăn 

- Tình hình kinh tế trong nước vẫn đối mặt với nhiều khó khăn như lạm phát, nợ 

xấu gia tăng nên ảnh hưởng nhất định đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế trong 

đó có lĩnh vực bất động sản. Những chính sách bắt buộc của Chính phủ như thắt 

chặt tiền tệ, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách đã ảnh hưởng ít nhiều 

đến lĩnh vực đầu tư hạ tầng, BĐS và tình trạng đóng băng của thị trường BĐS. 

- Việc cải cách thủ tục hành chính còn chậm và chưa hiệu quả, một số chính sách 

mới của nhà nước về bất động sản, nhà ở, đầu tư hạ tầng, khai thác tài nguyên 

chưa được hướng dẫn cụ thể để tạo sự thông thoáng và thuận lợi cho các hoạt 

động SXKD của doanh nghiệp. 

 

IV 

 
ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 
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2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc và 

các cán bộ quản lý khác: 

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng 

quản trị, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của công ty đã được Đại hội 

đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua. 

- Giám sát tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, 

bao gồm việc thay mặt công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ 

chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của công ty theo 

những thông lệ quản lý tốt nhất. 

- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc điều hành, bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ 

quản lý công ty và quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản 

khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý. 

- Góp ý về số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, 

miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ. 

- Giám sát việc thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ 

đông và Hội đồng quản trị thông qua. 

- Góp ý về những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của công ty. 

- Giám sát việc chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của 

công ty phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng của công 

ty theo kế hoạch kinh doanh. 

- Giám sát việc thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ tổ 

chức và hoạt động; Các quy chế của công ty; Các nghị quyết của Hội đồng quản 

trị và quy định của pháp luật. 

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc: 

Hội đồng quản trị đánh giá rằng Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao. Trong bối cảnh nền kinh tế nói chung và thị trường bất 

động sản nói riêng còn nhiều khó khăn, Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo và điều 

hành các phòng, ban và tập thể cán bộ công nhân viên đạt được những kết quả 

kinh doanh khả quan trong năm 2014. Các thành viên trong Ban Tổng Giám 

đốc đều có đầy đủ kinh nghiệm và kiến thức liên quan đến lĩnh vực, ngành nghề 

mà mình phụ trách, có tinh thần trách nhiệm và tinh thần hợp tác tốt. Các thành 

viên liên tục trau dồi kỹ năng chuyên môn, tích cực tham gia các khoá đào tạo, 

cập nhật kiến thức và kỹ năng quản lý. Hội đồng quản trị nhận xét rằng tất cả 

các thành viên Ban Tổng Giám đốc đều có đủ các phẩm chất và kỹ năng cần 

thiết để tiếp tục gánh vác các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng 

quản trị giao phó. 
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4. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc 

trong năm 2015: 

Năm 2015, sẽ có nhiều cơ hội để tiếp tục hồi phục thị trường như kinh tế vĩ mô 

dự báo tiếp tục chuyển biến tích cực, 2 đạo luật liên quan đến địa ốc với nhiều 

điểm mới tiến bộ vừa được Quốc hội thông qua có hiệu lực vào tháng 7, lãi suất 

giảm, nguồn tiền vào thị trường tăng lên, niềm tin vào thị trường đã được khẳng 

định. Tuy nhiên, vẫn còn ít nhiều khó khăn trong việc liên quan các chính sách 

về thuê đất khu công nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh hạ tầng khu công 

nghiệp và một số bất cập bởi chính sách mới liên quan đến công tác bồi thường 

giải phóng mặt bằng, chính sách liên quan đến tái định cư,…đối với lĩnh vực 

kinh doanh bất động sản, công ty sẽ phải đối mặt với những khó khăn trong 

việc xác định giá đất, các chính sách hỗ trợ bồi thường tăng cao. 

Năm 2015 cũng là năm Công ty thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty     

Phát triển KCN nhằm định hướng hoạt động và đưa công ty phát triển lên một 

tầm cao mới.  

Với những chủ trương và phương hướng kinh doanh hợp lý, khả năng tài chính 

hiện có kết hợp với những kinh nghiệm kinh doanh bất động sản và đầu tư khu 

công nghiệp đúc kết trong thời gian qua, Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV quyết 

tâm phấn đấu thực hiện các mục tiêu chiến lược dài hạn và hoàn thành kế hoạch 

SXKD năm 2015 để giữ vững và phát triển thương hiệu D2D ngày càng vững 

mạnh. Phương hướng SXKD năm 2015 được xác định như sau: 

a. Kế hoạch SXKD năm 2015 

1.   Kế hoạch tài chính hợp nhất năm 2015: 

                                                                      Đvt: Triệu đồng 

STT Chỉ tiêu Kế hoạch 2015 

1 Tổng doanh thu 286.000 

2 Lợi nhuận trước thuế   55.000 

3 Nộp Ngân sách   37.240 

2. Kế hoạch tài chính năm 2015 của Công ty D2D: 

                                                                      Đvt: Triệu đồng 

STT Chỉ tiêu Kế hoạch 2015 

1 Tổng doanh thu 165.000 

2 Lợi nhuận trước thuế   55.000 

3 Nộp Ngân sách   32.000 

4 Cổ tức (%) 20 
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 Ngoài ra, với mục tiêu sẽ đầu tư và phát triển thêm hoạt động thi công các công 

trình hạ tầng trong và ngoài tỉnh Đồng Nai, Công ty D2D chủ trương góp vốn 

hợp tác đầu tư dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp Quốc lộ 91 

đoạn Km14- Km50+889 như sau:    

- Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) góp vốn hợp tác với 

Tổng công ty Phát triển KCN để đầu tư dự án Đầu tư xây dựng  công trình 

cải tạo nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Km14-Km50+889 tại Thành phố Cần Thơ 

theo hình thức hợp đồng BOT. 

- Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Km14-

Km50+889 do Công ty cổ phần Đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ- An Giang  

(vốn điều lệ 235 tỉ đồng) thực hiện, trong đó Tổng công ty Phát triển KCN 

góp 93,2 tỉ đồng, chiếm tỷ lệ khoảng 40% vốn điều lệ. Thời gian thi công 

xây dựng dự án: Khởi công năm 2014 và hoàn thành trước ngày 31/12/2015. 

Thời gian thu phí: 16 năm 06 tháng. 

- Giá trị vốn góp của Công ty D2D là 9.320.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỉ 

ba trăm hai mươi triệu đồng), chiếm tỷ lệ 10% đối với phần vốn điều lệ của 

Tổng công ty Phát triển KCN trong Công ty CP Đầu tư  Quốc lộ 91 Cần 

Thơ- An Giang. 

b.   Kế hoạch thực hiện các dự án năm 2015: 

Dự án 1.  Dự án Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 

- Đầu tư mở rộng Nhà máy xử lý nước thải tập trung để đạt công suất thiết kế 

10.000 m
3
/ngày đêm đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải đã đăng ký của KCN. 

- Tiếp tục thực hiện công tác quản lý đảm bảo hoạt động ổn định của các doanh 

nghiệp trong KCN. 

Dự án 2.  Dự án Khu phố chợ và chợ mới Quản Thủ 

- Đầu tư thêm một số hạng mục công trình phục vụ cho các hoạt động kinh doanh 

tại chợ Long Thành. 

- Tiếp tục triển khai và thực hiện công tác quản lý để khai thác và kinh doanh chợ 

Long Thành đạt hiệu quả tốt nhất. 

Dự án 3.  Dự án Khu dân cư phường Thống Nhất 

- Tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 1 (17,68 ha) của dự án như sau:   

 Khu dân cư phía Bắc (diện tích 6,67 ha): Thực hiện thi công xây dựng       

77 căn nhà bán kinh doanh theo đúng quy hoạch được duyệt. 

 Khu dân cư phía Nam (diện tích 11,01 ha): Tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh các 

công trình hạ tầng kỹ thuật và đầu tư khu tái định cư để đủ điều kiện kinh 

doanh trong năm 2015 và các năm tiếp theo. 

- Triển khai thực hiện công tác thỏa thuận, bồi thường và giải phóng mặt bằng 

giai đoạn 2 (diện tích 16,5 ha). 
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Dự án 4.  Dự án Khu dân cư Lộc An (Diện tích 411.666 m
2
) 

-  Dự án có 787 lô đất, trong đó đất kinh doanh là 658 lô và đất tái định cư là    

129 lô. 

-  Trong năm 2015, công ty sẽ triển khai đầu tư hạ tầng dự án và chuẩn bị đủ điều 

kiện kinh doanh cho những năm tiếp theo. 

Dự án 5.  Khu thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp của Công ty TNHH 

Berjaya-D2D (Công ty liên doanh) 

Chung cư cao tầng Amber Court bao gồm 116 căn hộ cao cấp và 04 shop đã 

bán được 54 căn hộ cao cấp và 01 shop, tỷ lệ bán hàng đạt khoảng 45,8%. Năm 

2015, tiếp tục thực hiện công tác tiếp thị và kinh doanh. Ngoài ra, triển khai đầu 

tư các tiểu dự án khác của liên doanh trên cơ sở phải tính toán kỹ về hiệu quả 

khi đầu tư. 

c.  Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch SXKD 2015:  

-  Công tác tổ chức cơ cấu và nhân sự: 

 Hoàn thiện tổ chức bộ máy nhân sự trên cơ sở gọn nhẹ và hiệu quả đáp ứng 

Đề án tái cơ cấu. 

 Thực hiện phân công phân nhiệm rõ ràng, chuyên môn hóa trong công việc. 

 Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo lại để nâng cao chất lượng công tác 

của CBCNV và đảm bảo lực lượng cán bộ kế thừa theo yêu cầu phát triển 

của công ty. Trong năm 2015, công ty dự kiến chi 200 triệu đồng cho công 

tác bồi dưỡng đào tạo. 

- Công tác đối ngoại: 

 Tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại để nhận được sự chỉ đạo kịp thời 

của lãnh đạo các ngành, các cấp. 

 Gắn chiến lược phát triển của công ty với chiến lược chung của Tổng công 

ty Sonadezi tạo ra thế và lực mới giúp công ty phát triển vững chắc hơn. 

 Duy trì mối quan hệ sâu rộng trong các hoạt động SXKD để có được sự 

đồng thuận, giúp đỡ và hướng dẫn kịp thời nhằm nâng cao chất lượng quản 

lý, thực hiện tốt hơn chính sách pháp luật, đảm bảo hiệu quả kinh tế của các 

dự án. 

 Thực hiện thoái vốn để tập trung nguồn lực thực hiện tốt hơn các dự án. 

- Công tác thị trường: 

 Sàn Giao dịch BĐS thực hiện tốt công tác quảng bá thương hiệu, tiếp thị và 

kinh doanh. 

 Ban quản lý chợ Long Thành và Ban quản lý KCN Nhơn Trạch 2 tiếp tục 

thực hiện tốt công tác quản lý để tạo môi trường kinh doanh ổn định cho các 

tiểu thương chợ Long Thành và các doanh nghiệp hoạt động trong KCN. 
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1. Hội đồng quản trị 

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: 

Stt Họ và tên Chức vụ 

Số cổ phần  

sở hữu  

(CP) 

Tỷ lệ  

sở hữu  

(%) 

1 Hồ Đức Thành  Chủ tịch HĐQT 50.008 0,47 

2 Nguyễn Xuân Đình Phó Chủ tịch HĐQT 108.055 1,01 

3 Nguyễn Cảnh Thành viên HĐQT độc lập 0 0 

4 Trương Lưu Thành viên HĐQT 12.550 0,12 

5 Thái Vũ Đoài Thành viên HĐQT độc lập 69.530 0,65 

Cộng 240.143 2,25 

Danh sách thành viên HĐQT là thành viên HĐTV, thành viên HĐQT tại các 

doanh nghiệp khác: 

Stt Họ và tên Chức vụ Tên doanh nghiệp 

1 Nguyễn Xuân Đình Thành viên HĐTV Công ty TNHH Berjaya-D2D 

2 Thái Vũ Đoài 
1. Chủ tịch HĐTV 

2. Thành viên HĐQT 
Công ty TNHH Phúc Hiếu 
Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai 

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không thành lập tiểu ban. 

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 phiên họp để thông qua một số 

nội dung chủ yếu như sau: 

- Các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2014 và công tác triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2014. 

- Thực hiện chi cổ tức 06 tháng cuối năm 2013. 

- Chủ trương liên quan thực hiện các dự án, đề ra nhiều biện pháp tăng cường 

khâu quản lý dự án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. 

- Cử nhân sự đại diện phần vốn của Công ty D2D tại Công ty CP Xây dựng Số 2 

Đồng Nai (Công ty con) nhiệm kỳ III (2014-2018) và Công ty CP Cấu kiện Bê 

tông Nhơn Trạch 2 (Công ty con) nhiệm kỳ II (2014-2018). 

- Chủ trương chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014. 

- Thực hiện chi tạm ứng cổ tức 06 tháng đầu năm 2014. 

- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty D2D và kế hoạch SXKD 

hợp nhất năm 2015. 

- Chủ trương đầu tư và phát triển hoạt động XDCB theo định hướng tái cơ cấu 

các doanh nghiệp trong Tổng công ty Phát triển KCN. 

V 

 
QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014 
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d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: 

1. Ông Nguyễn Cảnh, thành viên HĐQT độc lập phụ trách công tác lương, 

thưởng của công ty. 

2. Ông Thái Vũ Đoài, thành viên HĐQT độc lập phụ trách công tác nhân sự 

của công ty. 

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

công ty: 

1. Ông Hồ Đức Thành  - Chủ tịch HĐQT 

2. Ông Trương Lưu  - Thành viên HĐQT. 

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị tham gia chương trình đào tạo về 

quản trị công ty trong năm 2014: Không có. 

2. Ban kiểm soát 

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: 

Stt Họ và tên Chức vụ 

Số cổ phần  

sở hữu  

(CP) 

Tỷ lệ  

sở hữu  

(%) 

1 Hồ Thị Minh Tâm  Trưởng BKS  0 0 

2 Phan Quốc Anh Thành viên BKS 42.273 0,39 

3 Nguyễn Quang Huy Thành viên BKS 1.183 0,01 

Cộng 43.456 0,40 

b. Hoạt động của Ban kiểm soát: 

 Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc chính sau: 

- Tham dự tất cả các cuộc họp định kỳ hàng quý và đột xuất của Hội đồng quản 

 trị. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát luôn có ý kiến đóng góp về công tác 

 quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. 

- Thực hiện kiểm soát 06 tháng đầu năm vào tháng 07/2014, 06 tháng cuối năm 

 và cả năm 2014 vào tháng 03/2015, lập báo cáo kiểm soát trình Đại hội đồng cổ 

 đông thông qua. 

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

Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát 

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: 
Đvt: Triệu đồng 

Stt Họ và tên Chức vụ Lương Thưởng Thù lao Cộng 

1 Hồ Đức Thành  
Chủ tịch HĐQT, 
Phó Tổng Giám đốc 

465,26 643,31 49,33 1.157,90 

2 Nguyễn Xuân Đình 
Phó Chủ tịch HĐQT, 

Tổng Giám đốc  
464,02 641,00 39,46 1.144,48 

3 Nguyễn Cảnh Thành viên HĐQT  50,00 29,60 79,60 

4 Trương Lưu 
Thành viên HĐQT, 

Kế toán trưởng 
313,24 369,61 29,60 712,45 

5 Thái Vũ Đoài Thành viên HĐQT  50,00 29,60 79,60 


























































































