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BAocAo
v~tinh hinh hoat dQngsan xuit kinh doanh nam 2017

va k~ hoach san xuit kinh doanh nam 2018

Kinh giri: Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien nam 2018

I. Bao cao tinh hinh hoat dc}ng san xu§t kinh doanh nam 2017:

1.Tinh hinh chung

+ Thuan lQi:

Trong nam 2017, nen kinh t~ Viet Nam c6 nhieu d~u hieu khoi s~c va
l~y lai da tang tnrong; cac hiep dinh thuong mai tir do b~t dftu c6 hieu lire thuc dAy Ian s6ng
dftu tu mroc ngoai VaGViet Nam noi chung va cac dia phuong c6 truyen thong thu hut dftu
tir, trong do c6 tinh U6ng Nai n6i rieng.

Tuyen cao t6c H6 Chi Minh - Long Thanh - Dftu Giay di VaGhoat dong va cac dir
an giao thong trong diem dang va sap diroc trien khai, bao g6m Tuyen metro s6 1, Cao t6c
B~n Lire - Long Thanh, san bay qu6c t~ Long Thanh ... khong chi cai thien k~t n6i giao
thong gifra cac dia phuO'ng rna con t~o d(>ngllJc cho vung trong thu hut dftu tu nuac ngoai.

+ Kh6 khan:

M(>t s6 kh6 khan n(>i t~i cua n~n kinh t~ Vi~t Nam nhu thi~u hl,lt ngu6n nhan llJc
ch~t lugng cao, h~ th6ng h~ tftng giao thong va dich Vl,lxii h(>icon y~u cung vai chinh sach
thu hut dftu tu cua tinh con chua t~o nen nhfrng 19i th~ c~nh tranh n6i b~t so vai cac dia
phuong Ian c~n.

SlJ bung n6 v~ ho~t d(>ngdftu tu phat tri~n va kinh doanh h~ tftng cong nghi~p nh~m
d6n dftu Ian s6ng dftu tu nuac ngoai gay nen tinh tr~ng c~nh tranh gay g~t gifra cac khu cong
nghi~p tren cung m(>t dia ban, nh~t la c~nh tranh m~nh me v~ chinh sach gia thue va cac
di~u ki~n uu diii danh cho nha dftu tu.

Cong ty CP Sonadezi Giang Ui~n trong giai do~n mai thanh l~p cftn nhi~u thai gian
hoan thi~n cO'c~u t6 chuc, xay dlJng cac quy trinh, quy dinh quan ly n(>ib(>va thlJc hi~n
cac thu tl,lCchuy~n d6i, ti~p nh~n cac dlJ an.

Kh6 khan trong cong tac b6i thuang giai ph6ng m~t b~ng lam anh huang d~n ti~n
d(>tri~n khai cac dlJ an.

2. Hoan thi~n cO'c§u tA chrrc va ho~t dQng clla Cong ty:
Ngay sau khi thanh l~p, Cong ty CP Sonadezi Giang Ui~n dii xay dvng hoan thi~n cO'

du t6 chuc g6m: U~i h(>id6ng c6 dong, H(>id6ng quan tri (05 nguai), Ban Ki~m soat (03
nguai), Ban T6ng giam d6c (03 nguai), K~ toan tru6'ng, Chi nhanh Cong ty - Bi~t thlJ U6ng
Nai va cac Phong chuc nang.
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Tinh d~n ngay 31112/2017, sau khi co SlJ chuyen nhuong c6 phan gitra cac c6 dong
sang l~p va T6ng Cong ty Sonadezi ban bot c6 phan, tong s6 c6 dong Cong ty la 93 c6 dong,
trong do co 03 c6 dong la t6 chirc, 90 c6 dong la ca nhan.

Trong ky, Cong ty cling da thanh l~p moi Phong Phat trien du an voi chirc nang,
nhiem vu chinh la tim kiem, phat trien du an va thirc hien cac thu tuc dftt dai; d6ng thai ban
hanh cac quy che, quy dinh quan I;' nQi bQnham nang cao hieu qua hoat dQng cua Cong ty.

V~ cong tac nhan SlJva dao tao, Cong ty da thirc hien tuyen dung moi cling nhu di~u
dong, b6 tri nhan SlJco chuyen mon phu hop voi tung vi tri cong viec, d6ng thai t6 chuc cac
khoa dao t?ol hu~n 1uy~n nh~m m\lC dich xay dlJng dQi ngli can bQ nhan vien co trinh dQ
cao, dap (Ing yeu cftu cong vi~c va nhu cfiu phat tri~n cua Cong ty trong tucmg 1ai.

Ngoai ra, Ban 1anh dC;lOCong ty cung h~t suc quan tam d~n ch~ dQva chinh sach dai
ngQ cho nguai lao dQng, thlJc hi~n nghiem tuc cac quy dinh cua Nha nuac va Thea uac lao
dQng t~p th~ cua Cong ty.

3. Tinb binb tb\fc bi~n cac d\f an coa Cong ty:

* Cong tac chuyin dBi chu dilUtit cae d" an:
D6i vai Cao 6c Sonadezi va Bi¢t thv D6ng Nai: da hoan t~t chuy~n d6i chu dfiu tu
tu T6ng Cong ty Sonadezi sang Cong ty CP Sonadezi Giang Di~n.

_ D6i v6'iKCN Giang Di~n va KDC Dich v~ Giang Di~n: dang thlJc hi~n cac thu t\lC
chuy~n d6i thea huang d~n cua cac cO"quan chuc nang tinh D6ng Nai.

* Cong tac diit da; va phat triin d" an:
_ Khu cong nghi¢p Giang Di~n: da hoan t~t 97,8% cong tac b6i thuang, ghii phong

m~t b~ng va hoan t~t l~p h6 sO"d~ xu~t dlJ an rna rQng Khu cong nghi~p Giang Di~n.

Tuy€n t/uimg n6i KCN Giang Di~n vai t/uimg Va Nguyen Giap: da hoan t~t 98,8%
cong tac b6i thuang, giai phong m~t b~ng, dang tri~n khai thi cong va dlJ ki~n d~n
thang 07/2018 se hoan t~t va thong xe toan tuy~n.

_ Khu dan cu An Binh ma r9ng: da hoan t~t 82,2% cong tac b6i thuang, giai ph6ng
m~t b~ng, dang tri~n khai thi cong 07 can bi~t thlJ song l~p (BI-B7), dlJ ki~n hoan
thanh vaG cu6i Quy I nam 2018.

_ Dvan Khu dan cu dich v~ GiangDi~n:da hoan t~t thftm dinh b6i thuang, dang thlJc
hi~n cac thu t\lCthea huang d~n cua cac cO"quan chuc nang tinh D6ng Nai.

4. Cong tac d§u ttl' xiiy d\fng CO' ban:
Nhin chung, trong nam 2017, m~c du g~p nhi~u b~t lqi nhu kh6 khan trong b6i

thuang, giai phong m~t b~ng, thai ti~t khong thu~n 1qi... cong tac dfiu tu xay dlJng cO"ban da
c6 nhi~u nb llJc d~ dC;ltduqc nhung k~t qua nh~t dinh, C\lth~:

T~p trung thi cong, hoan thi~n h~ th6ng hC;ldng ky thu~t, duy tu sua chua cac hC;lng
m\lc tC;liKCN Giang Di~n, bao g6m duang giao thong, h~ th6ng c~p thoat nuac, chi~u
sang, san n~n cac 10d~t. ..

_ Roan thanh nang c~p Nha may XLNT s6 1 len cong su~t xu ly 3.000m3/ngay dem,
dang thlJc hi~n cac thu t\lCd~ tri~n khai xay dlJng Nha may XLNT s6 2.
Tri~n khai thi cong nha xu6ng Bl, B2, B3 (15.000 m2) dap ung nhu c~u ti~p thi, kinh
doanh.
Dfty nhanh ti~n dQ thi cong Tuy~n ducmg n6i KCN Giang Di~n vai duang Vo
Nguyen Giap song song vai thlJc hi~n b6i thuang giai tea.
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- Xây dựng mới 07 căn biệt thự song lập tại Khu dân cư An Bình mở rộng. 

Do thời gian thực hiện thủ tục chuyển đổi chủ đầu tư các dự án từ Tổng Công ty 

Sonadezi sang Công ty CP Sonadezi Giang Điền kéo dài và các thủ tục thẩm định, cấp phép 

liên quan dẫn đến chậm tiến độ triển khai các hạng mục công trình theo kế hoạch, ngoài ra 

một số hạng mục phải gia hạn tiến độ do chưa bồi thường giải phóng mặt bằng, giá trị thực 

hiện 6 tháng cuối năm 2017 (110 tỷ đồng) đạt 56,2% kế hoạch đề ra (196 tỷ đồng). 

5. Một số chỉ tiêu SXKD năm 2017: 

          (ĐVT: triệu đồng) 

Stt Chỉ tiêu 
Năm 2017 

Thực hiện so 

kế hoạch (%) 
Kế hoạch Thực hiện 

1 Vốn điều lệ 500.000 500.000  

2 Tổng doanh thu 135.061 111.188 82,32% 

3 Tổng chi phí 108.009 75.899 70,27% 

4 Lợi nhuận trước thuế 27.052 35.289 130,44% 

5 Thuế TNDN 5.410 7.114  

6 Lợi nhuận sau thuế 21.641 28.175 130,19% 

7 
Tỷ suất LNTT/Vốn điều 

lệ 
5,41% 7,05% 130,31% 

8 Trích lập các Quỹ 3.516 4.599 130,80% 

9 
Lợi nhuận còn lại chưa 

phân phối 
18.125 23.576  

 Trong năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, Công ty cũng đã đạt được kết quả khả 

quan trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng doanh thu năm 2017 đạt 111,2 tỷ đồng 

(82,32% so kế hoạch), lợi nhuận sau thuế đạt 28,175 tỷ đồng, bằng 130,2% kế hoạch đề ra. 

 Doanh thu đến chủ yếu từ công tác tiếp thị, kinh doanh đất công nghiệp và nhà xưởng 

tại KCN Giang Điền. Trong kỳ, Công ty đã ký bản thỏa thuận cho thuê đất với 06 khách 

hàng với tổng diện tích 188.364,5 m
2
 và cho thuê 5.000 m

2
 nhà xưởng. Kế đến là mảng cho 

thuê văn phòng, mặt bằng và các dịch vụ cộng thêm tại Cao ốc Sonadezi, tiếp thị thành công 

đối với 05 khách hàng với tổng diện tích văn phòng cho thuê là 1.819 m
2
. 

* Phân phối lợi nhuận và phương án chia cổ tức: 

 Công ty đã tạm trích lập các Quỹ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2017 tổng cộng là 4,599 tỷ đồng. 

 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2017 là 23,576 tỷ đồng, đề nghị được giữ 

lại theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. 

 



II. K~ hoach san Xllftt kinh doanh narn 2018:
1. Cac chi tiell chu Y~ll:

(Dan vi tinh: trieu tJ6ng)

STT Chi tiell K~ hoach 2018
1 V6n di~u 1~ 500.000

2 T6ng doanh thu 248.125

3 T6ng chi phi 189.988

4 LQ'inhuan tnroc thu~ 58.l37

5 Thu~ TNDN 11.628

6 LQ'inhuan sau thu~ 46.509

7 Phan phoi Ioi nhuan
- Quy thuong ngtroi quan ly (1,5 thang hrong 216binh quan)
- Quy thuong ca nhan, don vi htru quan (1,5%) 698

- Quy phuc IQ'ixii hQi cong d6ng (3%) 1.395

- Quy d~u nr phat trien (10%) 4.651

- Quy khen thuong phuc IQ'iCBNV (5%) 2.325

8 LQ'inhuan con Iai chua phan phoi nam 2018 37.224

9 Ty l~ c6 tlrc/v6n di~u l~ (dir kien) 7%

2. Nhiem V1} trong tam:
Trong nam 2018, ngoai viec tiep tuc hoan thien h~ thong quy che, quy dinh quan ly

n9i b9 phil hop voi quy dinh phap Iuat, DiSu 1~va tinh hinh thuc ti~n cua Cong ty, Cong ty
CP Sonadezi Giang DiSn se t~p trung nguon hrc, thirc hien cac giai phap d6ng b9 huang d~n
cac m\lc tieu, nhi~m V\l tr9ng Himd~ hoan thanh cac chi tieu dS ra.

2.1 Cong tac dftt dai, phat tri~n d1}'an:
(1) Dl! em KCN Giang Di~n:

- Roan tftt chuy~n d6i chu dliu tu dl,l'an KCN Giang DiSn;

- Roan tftt b6i thuOng, giai ph6ng m~t b~ng va thl,l'chi~n thu t\lC thue 74 ha dftt con
1l;li.

(2) Dl! an KDC dtch v~ Giang Di~n:

- Roan tftt chuy~n d6i chu dliu tu KDC Dich V\lGiang DiSn;

- Thl,l'chi~n cac thu t\lCxin phe duy~t dl,l'an dliu tu.
- Thl,l'chi~n cong tac b6i thuOng, giai ph6ng m~t b~ng;

(3) Dl! an rna r6ng Khu cong nghi~p Giang Di~n:

- Thl,l'chi~n cac thu t\lCxin chftp thu~n chu truong dliu tu.
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(4) Du an KDC An Binh rna rong:

- ThlJChien cong tac cu5ng che cac h(>dan con lai d~ giai ph6ng mat bang.

2.2 Cfmg tac d§u tu xay dung CO' ban:

(1) Khu cong nghiep Giang DiJn:
- Thi cong cac hang muc phu tro thea nhu du thirc t€;

- Ti~p tuc thi cong cac hang muc thea du an diroc duyet (san n~n cac 10d~t, thi cong
dirong giao thong, h~ thong c~p thoat mroc, chieu sang, dirong dien ... )

- Thirc hien cac thu tuc va trien khai thi cong nha may XLNT s6 2 giai doan 1.

(2) Tuy€n duong kit noi KCN Giang DiJn voi duong Va Nguyen Gidp:

- Thi cong dirong giao thong, cong thoat mroc, c~u qua song Buong ... , l~p d~t duong
dien, h~ thong chieu sang, cai tao canh quan.

- DlJ kien hoan t~t thi cong va thong xe toan tuyen vao thang 07/2018.

(3) Nha xuang xay dlfng san:

- Thi cong cac nha xuang BI-B5, CI-C3;

- ThlJc hi~n thu t\lCxin phe duy~t dlJ an d~u tu va l~p ban ve thi cong C\lmnha xu6ng
mai t;;tiKCN Giang Di~n.

(4) KDC An Binh rna r6ng:

- Hoan thanh xay dlJllg 07 din bi~t thlJ B 1 - B7.

K~ ho;;tch d~u tu xay dlJng CCYban nam 2018 khoang 295 ty d6ng, trong d6 h;;tt~ng
KCN Giang Di~n la 96 ty d6ng, tuy~n dUOngn6i KCN Giang Di~n vai dUOngVo Nguyen
Giap la 118 ty d6ng, xay dlJng nha xu6ng la 74 ty d6ng va KDC An Binh rna r(>ngla 6 ty
d6ng.

2.3 Cong tac ti~p thi, kinh doanh cac san phAm, dich V1} chinh:

(1) Cho thue iltit cong nghi~p: leY ban th6a thu~n cho thue 16 ha d~t.

(2) Cho thuelchuyin nhu9'ng nha xuang: cho thue, chuy~n nhuQ'llg 06 nha xu6ng vai dmg
di~n tich 31.000 m2.

(3) Vanphimg, rn(it bang tqi Cao 6c Sonadezi: cho thue 2.000 m2 van phong.

(4) Nha tqi KDC An Binh rna r6ng: ban 07 can bi~t th\f B 1 - B7.

3. PhU'O'nghmrng th\fc hi~n:
Tich ClJCph6i hQ'Pvai cac sa ban nganh trong cong tac b6i thuang giai ph6ng m~t
b~ng.
DAy m;;tnh quang ba hinh anh Cong ty, giai thi~u san phAm dich V\l thong qua cac
kenh truy~n thong, quang cao d6ng thai hoan thi~n cac cong C\l ti~p thi; phat tri~n
quan h~ hQ'P tac, d6i tac va cham s6c khach hang k~t hQ'p xuc ti~n d~u tu nuac
ngoai huang d~n cac d6i tUQ'ngkhach hang ti~m nang.

Phat tri~n san phAm b~t d(>ngsan cong nghi~p mai (d~t cong nghi~p, nha xuang xay
dlJng s~n) dap (rng nhu c~u da d;;tngcua khach hang song song vai tung buac phat
tri~n cac dich V\l he>trQ'nh~m nang cao lQ'ith~ c;;tnhtranh.
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Chu trong cong tac dao tao CB.NV nham nang cao nang hrc, chuyen mon dap irng
yeu d.u phat trien cua Cong ty.

Tren day la bao cao k~t qua hoat dong san xufrt kinh doanh nam 2017 va k~ hoach
san xuat kinh doanh nam 2018 cua Cong ty C6 phan Sonadezi Giang Bien. Kinh trinh Dai
hQid6ng c6 dong xem xet thong qua.

Tran trong.

Nai nh~n: 'fz
- Nhir tren;
- BTC hQPDOOCD 2018;
- Liru: VT, HDQT.

Nguy~nTh~Phong
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