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

31/21 Kha Vạn Cân - P. Hiệp Bình Chánh - Q. Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 08. 3726 9701 - Fax: 08. 3726 9872

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2012

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2011
VÀ KẾ HOẠCH 2012

Năm 2011 nền kinh tế Việt Nam đã phải đối mặt với nhiều khó khăn , đặc biệt là thị
trường bất động sản và thị trường tài chính. Tình hình bất ổn kinh tế vĩ mô cộng với việc chính
phủ áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ thông qua nghị quyết 11/NQ-CP đã làm giảm sút trầm
trọng dòng vốn vào thị trường bất động sản. Các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đã phải
vật lộn để tồn tại trong t ình hình thị trường đóng băng, dự án đ ình trệ, thiếu vốn và không tiêu
thụ được sản phẩm đồng thời phải gánh chịu chi phí tăng cao. Do đó kết quả hoạt động kinh
doanh trong năm qua bị suy giảm mạnh và không đạt kế hoạch mà Đại hội cổ đông 2011 đã đề
ra mặc dù tập thể cán bộ nhân viên PPI đã có nhiều nỗ lực.

PHẦN 1: TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 201 1:

Trong bối cảnh khó khăn đó, PPI đã thực hiện được các chỉ tiêu đề ra. Cụ thể như sau:

Kết quả kinh doanh hợp nhất PPI v à các công ty con, công ty liên k ết:

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 270.000 200.700 74,33%

Tổng doanh thu: 222.000 159.047 71,64%
Lợi nhuận sau thuế: 27.250 6.812 25,00%



2

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: (1)

STT CHỈ TIÊU Năm 2011 Năm 2010

1 Khả năng thanh toán
- Khả năng thanh tóan nhanh 0,85 lần 0,88 lần
- Khả năng thanh hiện hành 1,45 lần 1,53 lần

2 Hệ số nợ
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn 65,34% 61,50%
- Nợ vay (2)/ Tổng tài sản 45,76% 36,52%
- Nợ vay / Vốn chủ sở hữu 132,45% 94,86%

3 Cơ cầu tài sản

- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản 6,26% 8,67%
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản 93,73% 91,33%

4 Khả năng sinh lời:

- Lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu thuần 6,15% 12,08%

- Lợi nhuận sau thuế (3)/ Doanh thu thuần 4,38% 9,08%

- Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản 0,89% 5,82%
- Lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu 5,58% 15,12%

5 Chỉ số về cổ phiếu
- Lãi cơ bản trên một cổ phiếu 558 3.846 đồng/CP
- Giá trị sổ sách một cổ phiếu 21.358 đồng/CP 25.445 đồng/CP

- P(4)/B 0,89 lần
- P/E 5,90 lần

(1): Các chỉ tiêu này được tính theo báo cáo tài chính hợp nhất.

(2): Nợ vay ngắn và dài hạn tại các tổ chức tín dụng và cá nhân.

(3):Lợi nhuận sau thuế đã loại trừ lợi nhuận của cổ đông thiểu số.

(4): P giá thị trường năm 2011 được tính bằng giá đóng cửa ngày 31/12/2011.

Do khó khăn về nguồn vốn nên năm 2011, giá trị đầu tư và sản lượng thực hiện có giảm
so với kế hoạch đã đặt ra trước đây, bởi đã thực hiện cắt giảm đầu tư vào các dự án chưa có khả
năng sinh lời nhanh. Năm 2011 Công ty đã thực hiện sản xuât kinh doanh bảo toàn được vốn
và có lãi.
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2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN:

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

T
T

Tên dự án, công
trình

Tổng
vốn

đầu tư
(Tỷ

đồng)

 Diện tích
đất

(m2)

 Diện
tích

thương
phẩm
(m2)

Thời
hạn
hoàn
thành

dự kiến

Khối lượng công việc hoàn thành

Tổng vốn
đã đầu tư

(Tỷ
đồng)

Tỷ lệ vốn
đã đầu tư/
tổng mức

đầu tư

1 KDC Vĩnh Phú 2 403  410.700  200.899 2012

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.

295,95 73,44%

2
KDC TT Bến Lức -
giai đoạn I 288  278.209  120.071 2012

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.

192,02 66,67%

3
KDC TT Bến Lức -
giai đoạn II (Long
Hội City)

306  266.700  110.625 2012

Đã hoàn thành các thủ tục pháp lý của dự
án, đến nay đã đền bù đạt 80% diện tích
toàn dự án và cơ bản hoàn thành hệ thống
đường giao thông, hệ thống thoát nước khu
15,25ha.

105,08 34,31%

4
Chung cư Newtown
Apartment

152  1.909  9.757 2012

Đến nay đã cơ bản hoàn thành, đang trong
giai đoạn hoàn thiện và bàn giao căn hộ
cho khách hàng. 130 85,53%
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T
T

Tên dự án, công
trình

Tổng
vốn

đầu tư
(Tỷ

đồng)

 Diện tích
đất

(m2)

 Diện
tích

thương
phẩm
(m2)

Thời
hạn
hoàn
thành

dự kiến

Khối lượng công việc hoàn thành

Tổng vốn
đã đầu tư

(Tỷ
đồng)

Tỷ lệ vốn
đã đầu tư/
tổng mức

đầu tư

5
Dự án Water
Garden

970  20.542  80.230 2014
Đã hoàn thành việc bồi thường GPMB,
đang lập quy hoạch chi tiết 1/500 trình
duyệt

167 17,22%

6 Dự án PPI Tower 213  2.401  20.279 2012
Đã hoàn thành việc đền bù giải phóng mặt
bằng, các thủ tục pháp lý va thi công ép
cọc thử

24,6 11,06%

7
Khu đô thị mới
Tương Bình Hiệp 1.200  967.000  41.890 2015

Đã hoàn thành các thủ tục pháp lý, đang
tiến hành bồi thường GPMB 13,52 1,13%

8
KDC chợ mới thị
trấn Bến Lức 213  126.000  63.684 2012

Đã được phê duyệt QHCT 1/500, đang tiến
hành bồi thường GPMB 3,18 1,49%

9
Khu đô thị mới Cổ
Bi - Gia Lâm

625  250.000  150.551 2015
Đã hoàn thành việc lập QHCT 1/500 đang
trình các sở ban ngành phê duyệt 0,73 0,12%

10
KDC chợ mới Cần
Giuộc 286  200.000  87.635 2013

Đang tiến hành lập quy hoạch chi tiết
1/500 trình duyệt

TỔNG CỘNG: 4.356 2.299.461 865.043 933 21%
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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THI CÔNG CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG GIAO THÔNG

TT Tên dự án, công trình
Tổng vốn đầu

tư
(Triệu đồng)

Khối lượng
công việc

Thời hạn
hoàn thành

dự kiến

Giá trị KL công
việc hòan thành

đến nay (Tr
đồng)

Tỷ lệ KLCV
hòan

thành/KL
Bill thầu

Tỷ lệ KLCV
nghiệm

thu/KL Bill
thầu

1
QL54 -Đồng Tháp đọan Km 85+00-
Km100+000

 65.000  8Km  T4/2012  59.400 91,38% 90%

2
Đường ĐT 721-Đạtẻh đoạn Km
12+107-Km31+300

 44.250  19,2Km  T8/2011  55.811 126,13% 100%

3
Đường ĐT 837 - Tân Thạnh đọan Km
11+728-Km18+362

 28.051  6,6Km  T6/2012 20.119 71,72% 70%

4 QL28 tránh ngập tỉnh ĐăkNông  16.868  1,3Km  T12/2011 7.347 43,56% 40%

5
Đường cao tốc Hà Nội -Lào Cai
Km18+400-Km21+900

 26.500  3,5Km  T5/2011  20.286 76,55% 75%

6
Đường ĐT 838 - Gói số 3 đọan Km
22+00-Km23+025

 3.741  1,1Km  T5/2011  3.978 106,34% 100%

7
Hạ tầng Phường Linh Tây, Q.Thủ Đức,
TP.HCM

 6.900  T.Bộ  T12/2011  5.259 76.55% 75%
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3. Công tác tổ chức và nhân sự:
Trong năm, Hội đồng quản trị đã ra quyết định bổ nhiệm thêm hai Phó tổng

giám đốc nhằm nâng cao năng lực công tác điều h ành.

Như vậy, danh sách Ban điều hành Công ty tại thời điểm 31/12/2011 như sau:

Ông Phạm Đức Tấn - Tổng giám đốc
Ông Đặng Văn Phúc - Phó Tổng giám đốc
Ông Đặng Xuân Hùng - Phó Tổng giám đốc
Ông Trần Anh Tuấn - Phó Tổng giám đốc (Đến ngày 19/1/2012)

Ông Phạm Đức Trung - Phó Tổng giám đốc (Từ ngày 27/04/2012)

Ông Vũ Văn Tuấn - Phó Tổng giám đốc (Từ ngày 27/04/2012)

Bà Tô Thị Thúy Hà - Kế toán trưởng

Cơ cấu lao động tính đến thời điểm 31/12/201 1:

Trình độ Số lượng Tỉ lệ
Trên đại học 3 3,0%

Đại học 46 46,5%

Cao đẳng 7 7,1%

Trung cấp 4 4,0%

Khác 39 39,4%

Tổng cộng 99 100%

Thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên được nâng cao so với năm
trước. Thu nhập bình quân của một lao động năm 2011 là 6,25 triệu
đồng/người/tháng.

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 tr ình 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 họ c tập.

PHẦN 2: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 201 2

1. Nhận định tình hình thị trường và định hướng kinh doanh:

Năm 2012, kinh tế Việt Nam vẫn đối mặt với rất nhiều thách thức, t ình hình lạm

phát, lãi suất vẫn đứng ở mức cao, tỷ giá chưa ổn định, hệ thống tài chính tiền tệ

tiềm ẩn nhiều bất ổn và Chính phủ chủ trương tiếp tục áp dụng các chính sách thắt

chặt tiền tệ để ổn định vĩ mô… Do đó trong năm 2012 các doanh nghiệp sẽ tiếp tục

đương đầu với nhiều khó khăn.
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Thị trường Bất động sản năm 2012 được đánh giá là sẽ tiếp tục đối mặt với

nhiều vấn đề: nguồn vốn cho các doanh nghiệp vẫn cạn kiệt khi tín dụng bị thắt chặt

và lãi suất vay đứng ở mức cao; thị trường bất động sản sẽ còn tiếp tục trầm lắng

trong một thời gian nữa.

Kịch bản lạc quan nhất cho thị tr ường trong năm 2012 là khi nền kinh tế dần ổn

định, các chính sách của chính phủ phát huy tác dụng sẽ tạo nhiều yếu tố hỗ trợ giúp

thị trường phục hồi dần, nhưng tốc độ phục hồi sẽ chậm. Mặc khác theo dự báo của

CBRE trong năm 2012 Việt Nam sẽ đón thêm 20 nhà đầu tư nước ngòai, vốn FDI

đăng ký vào lĩnh vực BĐS theo đó cũng sẽ tăng lên gấp 3 lần so với năm 2010. Đây

chính là những yếu tố tích cực tạo động lực và hy vọng cho thị trường phục hồi.

Tuy nhiên thị trường trong năm tới sẽ không tránh khỏi những biến đổi sâu sắc

về cả chất và lượng. Nhiều doanh nghiệp yếu kém sẽ bị thanh lọc, các th ương vụ

thoái vốn, mua bán, sát nhập dự án, li ên doanh liên kết giữa các công ty sẽ diễn ra

nhiều hơn. Về cơ cấu thị trường cũng sẽ có những chuyển biến nhất định:

- Dòng sản phẩm căn hộ dưới trung bình và giá rẻ sẽ thật sự được quan tâm hàng

đầu trong năm 2012, dự kiến lượng cung nhà giá rẻ trên thị trường sẽ tăng mạnh do

các chủ đầu tư đang thay đổi chiến lược kinh doanh để đáp ứng với nhu cầu thực của

thị trường, tính thanh khoản trên thị trường sẽ cải thiện. Ngược lại ở phân khúc căn

hộ cao cấp vẫn gặp nhiều khó kh ăn, giá cả và nguồn cung sẽ tiếp tục suy giảm trong

năm tới.

- Mặt khác, năm 2012 là năm mà Chính phủ khuyến khích các mặt hàng xuất

khẩu để giảm bớt nhập siêu, một số mặt hàng xuất khẩu có tiềm năng của Việt Nam

là: Nông sản (mì lát, mì bột); cao su; hải sản là những mặt hàng tiềm năng. Với nhận

định về xu hướng nền kinh tế và nhận định thị trường như trên, Hội đồng quản trị

định hướng chiến lược cho năm 2012 với mục tiêu duy trì tốc độ phát triển bền

vững, dịch chuyển ngành nghề kinh doanh đối phó với những khó khăn và thách

thức trụ vững trong giai đoạn khủng hoảng hiện nay, với các mục ti êu cụ thể sau:

- Đẩy mạnh công tác bán hàng nhằm tiêu thụ các sản phẩm hiện có: dự án Long

Hội, dự án Vĩnh Phú  2, chung cư đường 18…

- Tìm đối tác liên doanh, liên kết đầu tư hoặc chuyển đổi các dự án đã có đất sạch.

- Tiếp tục tham gia các dự án hạ tầng giao thông có vốn ngân sách Trung ương

hoặc địa phương theo các cơ chế dự thầu.
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- Nghiên cứu phát triển ngành nghề (xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy hải sản), nuôi

trồng thủy sản, sản xuất thức ăn gia súc  và dòng sản phẩm mới (nhà cho người có

thu nhập thấp và căn hộ cho thuê) bổ sung nâng cao doanh thu v à lợi nhuận.

-  Rà soát củng cố các công ty thành viên và liên doanh liên k ết để đảm bảo hoạt

động hiệu quả.

- Tiếp tục cơ cấu tài chính, giảm số dư và lãi vay để nâng cao hiệu quả sản xuất

kinh doanh và giảm áp lực về vốn.

- Kiểm soát chặt chẽ, tiết kiệm và thắt chặt chi phí.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu cho kế hoạch kinh doanh năm 2012 :

STT Chỉ tiêu Năm 2012 Ghi chú

A Tổng giá trị sản lượng và vốn đầu tư 250.000 100%

1 Dự án bất động sản 79.300 32%

2 Công trình giao thông 134.200 54%

3 Xuất nhập khẩu 36.500 15%

B Tổng doanh thu 196.000 100%
1 Dự án bất động sản 46.000 23%

2 Công trình giao thông 110.000 56%

3 Xuất nhập khẩu 40.000 20%

C Lợi nhuận trước thuế 11.000 100%
1 Dự án bất động sản, công trình giao thông 7.300 66%

2 Xuất nhập khẩu 3.700 34%

Trên đây là báo cáo tổng hợp hoạt động sản xuất kinh doanh năm 201 1 và kế
hoạch cho năm 2012 của Ban Tổng giám đốc. Từ kết quả đ ã phấn đấu đạt được
trong những năm vừa qua, các mục ti êu trong năm 2012 và những năm tiếp theo, để
hoạt động của Công ty ngày càng ổn định và hiệu quả, chúng tôi mong nhận được ý
kiến đóng góp chân thành cũng như sự đồng thuận trong toàn cổ đông, nhằm tạo
điều kiện tốt nhất để Công ty ho àn thành kế hoạch kinh doanh năm 2012, đảm bảo
quyền lợi của cổ đông, chiến lược phát triển của Công ty .

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Phạm Đức Tấn


