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Số 01/2015/BC-TGĐ

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014
I/- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG
- Thị trường Bất động sản đến nay đã có những dấu hiệu khởi sắc, các hành lang
pháp lý dần được hoàn thiện, tuy nhiên nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn:
- Thủ tục hành chính về đất đai, nhà ở hiện nay còn phức tạp kéo dài làm ảnh
hưởng đến tiến độ thực hiện cũng như hiệu quả của dự án. Từ đó, ảnh hưởng đến kế
hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bất
động sản.
- Việc xác định tiền sử dụng đất vẫn còn là ẩn số dẫn đến khó khăn cho nhà đầu tư
khi tính toán hiệu quả đầu tư dự án.
Từ những nh n định trên, C ng ty Eximland đã c cấu lại danh mục, t p trung
thu hồi vốn từ các dự án và tìm kiếm các dự án phù hợp với nhu cầu thị trường tạo tiền
đề phát triển cho các năm sắp tới.
II/- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN:
1/- Các dự án đang thực hiện:
1.1/- Dự án 163 Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhu n
- C ng ty Satra Exim đã được cấp giấy CNQSH 05 tầng thư ng mại và đã ký hợp
đồng cho Big C thuê trong thời hạn 12 năm với tổng giá trị là 18 tỷ đồng/năm. Đã thực
hiện c ng tác hoàn thiện, lắp đặt và bàn giao cho Big C ngày 10/12/2014.
- HĐQT đã th ng qua chủ trư ng cho Eximland mua lại 11% cổ phần của các cổ
đ ng Satra Exim. Đến nay đã mua được 1.096.478 cổ phần với giá trị chuyển nhượng là
9 tỷ đồng; đạt 7,8%/11%.
- Tổng giá trị toàn bộ 05 tầng Thư ng mại từ tầng lửng đến tầng năm + tầng hầm
phục vụ cho khu Thư ng mại là: 173 tỷ đồng.
1.2/- Dự án 18 ha qu n 9 (Exim Garden).
- Đã cấp giấy CNQSDĐ cho 67.272,7 m2 đất nhà ở thư ng mại.
- Đã ký hợp đồng c ng chứng chuyển nhượng phần đất nhà ở thư ng mại cho
c ng ty Liên L p với tổng giá trị 903.695.270.508 đồng. Trong đó, C ng ty Liên L p đã
thanh toán cho c ng ty Eximland theo hợp đồng là 863.335.140.201 đồng. Số tiền còn lại
C ng ty Liên L p sẽ thanh toán trong quý I/2015.
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- Ngoài diện tích đất nhà ở thư ng mại đã chuyển nhượng, C ng ty còn sở hữu
16.974 m2 đất nhà ở xã hội (đã được UBND TP giao đất cho c ng ty làm chủ đầu tư) với
tổng giá trị là: 117,8 tỷ đồng.
1.3/- Dự án qu n 9 giai đoạn 2.
- Đã ký hợp đồng chuyển nhượng 1,57ha, thu hồi toàn bộ giá trị đã đầu tư cùng
với tiền lãi là: 6.829.082.600 đồng.
1.4/- Dự án TIEXIM.
- Đã thực hiện các thủ tục để UBND TP c ng nh n cho c ng ty TIEXIM trực tiếp
làm chủ đầu tư dự án tại 376 Điện Biên Phủ (thay cho C ng ty TIE làm chủ đầu tư để
chuyển dự án sang TIEXIM).
o Diện tích: 1.109,4 m2
o C ng năng: Văn phòng và Căn hộ thư ng mại
o M t độ xây dựng: 50%
o Hệ số sử dụng đất: 8
o Số tầng: 16 (Trong đó: 04 tầng TMDV văn phòng, 12 tầng căn hộ)
- Tính đến nay, C ng ty đã đầu tư vào TIEXIM là 31.708.600.000 đồng.
- Dự án dự kiến khởi c ng vào cuối quý 4/2015.
1.5/- Dự án L G, Chung cư Ng Gia Tự, Q.10
- Tổ Liên ngành Sở Xây Dựng đã họp với UBND Qu n 10 và C ng ty Eximland
về chủ đầu tư dự án. Theo đó, Sở Xây Dựng đề nghị UBND Qu n 10 điều chỉnh chỉ tiêu
và tiêu chí hồ s . Hiện Qu n 10 và C ng ty Eximland đang xúc tiến để hồ s th ng qua
trong quý 3/2015.
- C ng ty Eximland chuẩn bị hồ s tham gia đấu thầu dự án.
1.6/- Dự án Chung cư Phước Kiển, đường Lê Văn Lư ng, xã Phước Kiển, huyện
Nhà Bè:
- Eximland đã đàm phán và ký Văn bản thỏa thu n với C ng ty L p Phúc v/v
chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án với giá chuyển nhượng là 20 tỷ đồng (chưa bao
gồm tiền sử dụng đất) với các th ng số như sau:
o Diện tích: 4.444,3 m2 (diện tích phù hợp quy hoạch là 3.586,3m2)
o C ng năng: Căn hộ và TMDV
o M t độ xây dựng: 40%
o Hệ số sử dụng đất: khoảng 6.3
- Dự kiến khởi c ng xây dựng dự án trong năm 2016.
1.7/- Dự án HOCIN.
- Dự án đã đền bù được 43.796,4 m2. Do khó khăn trong c ng tác đền bù cũng
như hạn chế về vốn, HĐQT đã đồng ý chủ trư ng cho Hocin vừa phân l hộ lẻ vừa
chuyển
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nhượng đất n ng nghiệp để thu hồi vốn đầu tư. Hiện đã chuyển nhượng 5447,5 m2
và sẽ tiếp tục chuyển nhượng phần đất còn lại.
- Số vốn thực góp của Eximland tại C ng ty Hocin đến nay là 28,638 tỷ đồng.
2/- Công tác phát triển dự án:
Ngoài việc t p trung thu hồi vốn theo chỉ đạo của HĐQT, C ng ty còn t p trung tìm
kiếm để phát triển các dự án mới tạo tiền đề phát triển cho các năm sắp tới.
3/- Hoạt động kinh doanh dịch vụ
3.1/- Sàn giao dịch Bất động sản
Trong năm 2014, Sàn giao dịch chủ yếu thực hiện dịch vụ pháp lý nhà đất cho
khách hàng, thực hiện thủ tục cấp sổ hồng cho các hộ dân tại dự án 163 Phan Đăng Lưu.
3.2/- Kinh doanh bất động sản:
- Đối với 07 tài sản cuả Ngân hàng Eximbank: Trong năm 2014, Eximland đã ký
biên bản thanh lý 02 tài sản, còn 05 tài sản chưa sang tên. Và đến nay đang tiến hành
thực hiện việc chuyển nhượng 5 tài sản còn lại cho Eximbank.
- Tòa nhà 179EF CMT8 (1 trệt, 1 lửng, 8 tầng lầu là tài sản của C ng ty) ngoài
diện tích làm văn phòng Eximland, C ng ty đã t n dụng cho thuê phần diện tích còn lại
và vị trí đặt bảng quảng cáo nhằm giảm bớt chi phí hoạt động. Tổng doanh thu năm 2014
là 2.226.792.922 đồng.
3.3/- C ng ty Cổ phần Thẩm định giá E Xim:
- Trong năm 2014, Eximland đã tiến hành chuyển nhượng cổ phần tại C ng ty
Exima và đã thu toàn bộ số vốn góp cộng lãi là 1,224 tỷ đồng cùng cổ tức còn lại là 153
triệu đồng.
3.4/- C ng ty G-land:
- Trong năm 2014, C ng ty đã bán toàn bộ cổ phần tại G-land với tổng giá trị
5,250 tỷ đồng. Hiện đang thu hồi c ng nợ.
3.5/- Chung cư Tân Kiên – Bình Chánh:
Số c ng nợ C ng ty 584 nợ Eximland là 26,86 tỷ đồng. Eximland đã mua lại
2.444,44 m2 sàn căn hộ chung cư tư ng đư ng 28 căn hộ để cấn trừ c ng nợ. Đang đ n
đốc C ng ty 584 sớm hoàn thiện căn hộ cũng như hoàn tất các thủ tục pháp lý để bàn
giao cho Eximland.
4/- C ng tác tổ chức quản lý và nhân sự c ng ty
- Về nhân sự: Tính đến 31/12/2014 tổng số CBNV của C ng ty là 27 người.
Trong đó, 74% CBNV có trình độ từ trung cấp, đại học trở lên.
Bộ ph n
Ban Tổng giám đốc
Phòng KH-ĐT
Phòng TC-KT
Phòng HC-NS
Sàn GD BĐS
TỔNG CỘNG

Số LĐ
Trên ĐH
01

03
06
04
12
02
27

01
3

Trình độ chuyên m n
Đại Học CĐ, TC
Khác
02
06
04
03
02
07
01
16

01
03

07

- Về tổ chức bộ máy: tính đến ngày 31/12/2014 C ng ty có:
+ 03 phòng chức năng và Sàn giao dịch BĐS.
+ 03 C ng ty con: C ng ty CP Địa ốc Satra E Xim, C ng ty CP Đầu tư TIE –
EXIM, C ng ty CP Đầu tư KCN & Đ thị Hóc M n.
-K t
STT
I
1

2

3
4
II

III
IV
1
2
3
4
V
1
2
3
VI
1
2
3
4
VII

hoạt động đ nh k

áo cáo t i ch nh

NỘI DUNG
Lợi nhuận gộp từ Doanh th án
h ng v c ng cấp dich vụ
Dự án Exim Garden 18ha, Q.9
- Doanh thu
- Giá vốn
Dịch vụ Kinh doanh BĐS
- Doanh thu
- Giá vốn
Phí dịch vụ m i giới, pháp lý sàn
GD
Cho thuê văn phòng 179 EF CMT8
Doanh thu hoạt động t i ch nh
- Đầu tư đất Qu n 9
- Lợi nhu n và cổ tức nh n từ c ng
ty con.
- Lãi khác
Th khác
Chi Ph Hoạt Động
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý
Chi phí tài chính
Chi phí dự phòng tài chính
Lợi nhuận
Lợi Nhu n trước Thuế
Thuế TNDN Phải Nộp
Lợi nhu n Sau Thuế
Tr ch Q ỹ & Thù Lao
Trích Thù lao HĐQT-BKS (2%)
Quỹ đầu tư phát triển (5%)
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)
Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)
Lợi nhuận Còn Lại Sa Khi Tr ch
Lập Quỹ
4

THỰC HIỆN
2014

KẾ HOẠCH
2014

Tỉ lệ

11.443.678.381

25.978.231.602

44,1%

9.144.158.189
868.854.533.920
859.710.375.731

19.000.000.000

4.116.504.329
871.766.634.691
867.650.130.362
72.727.270
2.226.792.922
9.128.301.241
6.829.082.600
357.000.000
1.942.218.641
3.000.000.000
12.036.581.097
342.741.501
11.451.460.530
452.130
241.926.936
11.535.398.525
4.689.289.514
6.846.109.011
1.163.837.000
136.922.000
342.305.000
342.305.000
342.305.000
5.682.272.011

602.727.273
2.259.000.000
23.357.000.000 39,1%
18.000.000.000
357.000.000
5.000.000.000
14.404.398.597 83,6%
503.454.545
13.900.944.052

34.930.833.005
7.606.243.261
27.324.589.744
4.645.180.256
546.491.795
1.366.229.487
1.366.229.487
1.366.229.487
22.679.409.487

33,0%
25,1%

25,1%
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KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG - KINH DOANH NĂM 201
Trên c sở kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 của C ng ty và thực trạng nền
kinh tế cũng như di n biến của thị trường bất động sản trong thời gian qua, Ban Điều
hành C ng ty xây dựng kế hoạch hoạt động và kinh doanh năm 2015 như sau:
I. Đặc điể

v nhận định tình hình

Trong năm 2015, tốc độ tăng trưởng GDP dự kiến của Chính phủ là 6.2% và chỉ tiêu
CPI kh ng vượt quá 5%. Dự kiến Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tiếp tục hạ trần lãi
suất huy động, từ đó sẽ giúp các doanh nghiệp giảm chi phí vốn và giúp tăng trưởng
tín dụng.
Dự báo về tình hình thị trường bất động sản năm 2015 về nhu cầu nhà ở vẫn đang
tăng, phân khúc nhà ở giá rẻ tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, dẫn dắt thị trường.
Năm 2015 do nhiều văn bản pháp lu t như Lu t Nhà ở, Lu t Kinh doanh BĐS, Lu t
Đất đai có hiệu lực sẽ tác động tích cực đến thị trường.
II. Mục tiê hoạt động
1. Phát triển các dự án phù hợp với xu thế của thị trường. Đồng thời, liên kết với các
Qu n để thực hiện chư ng trình chỉnh trang đ thị nhằm tạo ra các dự án có tính phát
triển ổn định. Đây là chiến lược phát triển lâu dài của C ng ty trong năm 2015 cũng
như những năm sau.
2. Tiếp tục t p trung tìm kiếm và đầu tư vào các dự án tiềm năng để tạo thêm tài sản tích
luỹ cho C ng ty, trên c sở có nguồn thu ổn định và có hướng tăng giá trị trong tư ng
lai dẫn đến việc tăng giá trị cổ phiếu của C ng ty trên thị trường.
3. Nh n chuyển nhượng các dự án đang thực hiện, nghiên cứu mua sỉ các dự án đã hoàn
thiện nhằm sớm có sản phẩm đưa vào kinh doanh, nhanh chóng tạo ra lợi nhu n cho
C ng ty.
Thực hiện việc mua cổ phần của các c ng ty hoạt động trong lĩnh vực BĐS (đang hoạt
động có hiệu quả và có các dự án tiềm năng) để có c hội hợp tác đầu tư phát triển các
dự án mới.
4. Giải quyết dứt điểm các dự án đã đưa vào kế hoạch năm 2014 nhưng vẫn còn tồn
đọng nhằm thu hồi vốn, bao gồm:
- Dự án KDC xã Bà Điểm, huyện Hóc M n của C ng ty Hocin
-

T p trung thu hồi c ng nợ tại C ng ty Cổ phần G-land và C ng ty 584.
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III. K hoạch hoạt động kinh doanh nă

201

1. K hoạch thực hiện các Dự án đang triển khai
1.1. Dự án Satra E i land 1

Phan Đăng L

Q Phú Nh ận):

-

Ngoài việc tiếp tục mua 3,2% cổ phần còn lại của các cổ đ ng Satra Exim, C ng ty sẽ
tiếp tục mua lại 29% cổ phần của Satra để tạo tài sản tích lũy cho c ng ty.

-

Thực hiện tốt c ng tác quản lý cho thuê 05 tầng thư ng mại.

-

Hoàn tất thủ tục quyết toán toàn bộ c ng trình kết thúc vai trò chủ đầu tư của c ng ty
Satra Eximland.
1.2. Dự án

Điện Biên Ph

Q 10 Công t TIEXIM

-

Hoàn tất các thủ tục để dự án được khởi c ng xây dựng cuối quý 04/2015.

-

Triển khai kế hoạch tiếp thị và bán hàng từ quý 2/2015.
1.3. Dự án Nh ở ã hội Q.9

-

Ngoài phần diện tích nhà ở thư ng mại đã chuyển nhượng, Eximland còn sở hữu
16.974 m2 đất nhà ở xã hội. Hiện c ng ty đang tiến hành các thủ tục để sớm chuyển
nhượng khu đất trên theo Nghị quyết HĐQT.
1.4. Dự án Lô G Ch ng c Ngô Gia Tự, Q.10

-

T p trung nghiên cứu và thực hiện các thủ tục để đăng ký làm chủ đầu tư dự án.

-

Các th ng số của dự án như sau:
o Diện tích: 4.760 m2
o M t độ xây dựng: 53,05%
o Hệ số sử dụng đất : 7,5
1.5. Dự án Ch ng c Ph ớc Kiển đ ờng Lê Văn L ơng
Nh B :

-

ã Ph ớc Kiển, huyện

Thực hiện các thủ tục để UBND TP chấp thu n cho Eximland làm chủ đầu tư dự án.
Sau khi có chấp thu n chủ trư ng của UBND TP, Eximland sẽ thực hiện thiết kế và
các thủ tục khác để có thể triển khai thi c ng trong năm 2016.
Các th ng số của dự án:
o Diện tích: 4.444,3 m2 (diện tích phù hợp quy hoạch là 3.586,3m2)
o M t độ xây dựng: 40%
o Hệ số sử dụng đất : khoảng 6,3

2. K hoạch nghiên cứ phát triển dự án

ới

2

Nhằm có quỹ đất dự án để khai thác các dự án bất động sản sẵn có đảm bảo cho kế hoạch
phát triển của C ng ty trong các năm tiếp theo, trong năm 2015, c ng ty Eximland đã
tham gia mua 5.235.683 cổ phần tư ng ứng với 30,8% vốn điều lệ của c ng ty Cổ phần
Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) . Việc tham gia hợp tác với C ng ty Sadeco sẽ tạo điều
kiện cho Eximland có c hội thực hiện thêm nhiều dự án tiềm năng như KDC Phước
Kiển, Khu nhà ở Tân Phong,…..
Ngoài các dự án trên, c ng ty Eximland tích cực tìm kiếm các dự án mới phù hợp với xu
thế thị trường để triển khai đầu tư kinh doanh trong năm 2015-2016.
3. K hoạch kinh doanh dịch vụ
3.1. S n giao dịch bất động s n
-

Tổ chức bộ máy Sàn giao dịch theo hướng đảm bảo tiêu thụ được các sản phẩm của
các dự án C ng ty thực hiện, đồng thời, củng cố và mở rộng mảng dịch vụ pháp lý
hiện hữu. Để thực hiện nhiệm vụ trên, C ng ty Cổ phần DV BĐS Eximland được
thành l p để thực hiện các dịch vụ bất động sản.

-

Nghiên cứu mua sỉ các dự án có tiềm năng để đẩy mạnh hoạt động m i giới của Sàn.

-

Liên kết với các chủ đầu tư để nh n m i giới các sản phẩm dự án nhằm đa dạng hóa
hoạt động của Sàn.
3.2. Kinh doanh bất động s n:

-

Trong năm 2015, dự báo tình hình BĐS có nhiều biến đổi tích cực, nhu cầu mua nhà
để ở đang có xu hướng tăng cùng với sự ra đời của c ng ty CP DV BĐS Eximland,
C ng ty Eximland sẽ nghiên cứu triển khai mua sỉ các dự án có tiềm năng để phân
phối nhằm sớm tạo hiệu quả.

-

T p trung cho thuê phần diện tích trống còn lại tại tòa nhà văn phòng Eximland tại
179EF CMT8, nhằm giảm chi phí hoạt động của C ng ty.
3.3. Thu hồi công nợ v gi i quy t các tồn đọng:

-

Đối với 05 tài sản cuả Ngân hàng Eximbank: đang tiến hành việc thực hiện chuyển
nhượng 5 tài sản cho Eximbank.
Dự án KDC xã Bà Điểm, huyện Hóc M n của C ng ty Hocin: t p trung phân l hộ lẻ
hoặc chuyển nhượng đất n ng nghiệp để thu hồi vốn.
Các căn hộ tại dự án Tân Kiên – Bình Chánh: đ n đốc C ng ty 584 hoàn thiện và bàn
giao các căn hộ để triển khai bán hàng sớm thu hồi vốn.
Dự án G-land: t p trung thu hồi c ng nợ v/v chuyển nhượng cổ phần tại c ng ty Gland.

4. Kế hoạch về C ng tác tổ chức bộ máy – Nhân sự
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Với kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015, C ng ty xây dựng c cấu tổ chức bộ
máy – nhân sự theo tiêu chí tinh gọn, đảm bảo chuyên m n nghiệp vụ, đồng thời chuẩn bị
nhân sự cho việc phát triển các dự án sắp tới. Dự kiến nhân sự năm 2015 như sau:
STT

Bộ ph n

1
2
3
4
5
6

Ban Tổng Giám đốc
Phòng HC-NS
Phòng Kế hoạch- Đầu tư
Phòng Tài chính- Kế toán
Ban điều hành dự án
Sàn giao dịch BĐS
Tổng cộng

Số LĐ tại Thay đổi LĐ trong năm
31/12/2014
Tăng
Giảm
03
01
12
06
01
04
01
04
02
27

07

Cuối kỳ
04
12
07
05
04
02
34

Nhân sự tăng thêm trong năm 2015 chủ yếu phục vụ các dự án chuẩn bị triển khai
như: dự án L G, Q.10, dự án Phước Kiển, Nhà Bè,…. Tuy nhiên, để đảm bảo nhân
sự cho các dự án dự kiến phát triển theo định hướng kế hoạch, tùy theo tình hình cụ
thể, C ng ty sẽ bổ sung thêm nhân sự để đảm bảo triển khai thực hiện dự án.
5. K hoạch lợi nh ận nă

201

Theo c cấu nhân sự và tình hình triển khai đầu tư hoạt động kinh doanh của C ng
ty, dự kiến tổng chi phí quản lý năm 2015 là 16 tỷ đồng, chi tiết như sau:
NỘI DUNG

STT

SỐ TIỀN ĐỒNG

1

Chi phí NV quản lý

2

Chi phí NVL trực tiếp

36.000.000

3

Chi phí đồ dùng văn phòng

60.000.000

4

Chi phí khấu hao TSCĐ

5

Phí, lệ phí

6

Chi phí dịch vụ mua ngoài

3.933.909.091

7

Chi phí bằng tiền khác

2.020.000.000

CỘNG

16.078.426.390

7.469.517.299

2.472.000.000
87.000.000

Do các dự án triển khai đòi hỏi phải có thời gian đầu tư xây dựng và xác định hiệu
quả trong những năm tới, nên kết quả hoạt động của Eximland dự kiến trong năm
2015 như sau (ĐVT: triệu đồng):

4

STT
I
1
2
3
4
5

II
1
2
3
III
1
2
3
IV
1
2
3
4
VI

NỘI DUNG
án h ng v c ng cấp dịch vụ

Doanh th
Dự án đầu tư
-Dự án Satra Exim
Kinh doanh Bất động sản
- Kinh doanh mua sỉ bán lẻ dự án
Phí dịch vụ m i giới, pháp lý sàn GD
Cho thuê văn phòng 179 EF CMT8
Lãi hoạt động tài chánh
-Lãi khác
-Đầu tư
Chi Ph Hoạt Động
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý
Chi phí tài chính
Lãi Kinh Doanh
Lãi Kinh Doanh Trước Thuế
Thuế TNDN Phải Nộp
Lãi Kinh Doanh Sau Thuế
Tr ch Q ỹ & Thù Lao
Trích Thù lao HĐQT-BKS (2%)
Quỹ đầu tư phát triển (5%)
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)
Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)
Lãi Còn Lại Sa Khi Tr ch Lập Q ỹ

Vốn chủ sở hữu

KH 2015
21,482
3,864
3,864
15,000
718
1,900

16,360
281
16,078

5,122
1,127
3,995
200
0
0
0
200
3,795

417.840.000.000

Tỷ lệ lãi trên vốn

0,91%

6. Các iện pháp thực hiện
-

-

Chủ động nghiên cứu thị trường, rà soát các dự án tiềm năng, có tỉ lệ sinh lợi cao
trong tư ng lai để lựa chọn đúng thời điểm tham gia đầu tư hướng đến việc tạo tài sản
tích luỹ cho C ng ty, hướng đến việc tăng giá trị tài sản cũng như có nguồn thu ổn
định với hình thức liên doanh, liên kết với các đối tác và mua bán, sáp nh p các c ng
ty.
Tạo mối quan hệ với các UBND Qu n để tiếp tục thực hiện các chư ng trình chỉnh
trang đ thị. Trước mắt, Eximland sẽ nghiên cứu để thực hiện dự án L G, Q.10 với
chất lượng tốt tạo tiền đề để tiếp tục thực hiện các dự án khác của các qu n như Qu n
Tân Bình, Qu n 2.
5

-

Xây dựng Sàn giao dịch với hình thức c ng ty cổ phần để thực hiện dịch vụ m i giới
các dự án mua sỉ bán lẻ của c ng ty.

-

Thu hồi vốn từ các dự án đã triển khai trong các năm qua nhằm đảm bảo nguồn tiền
mặt để c ng ty đầu tư vào các dự án chuẩn bị triển khai.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
1 9EF Cách Mạng Tháng 8 P Q TP HCM
Tel: (08) 6264.6726 - Fax: (08) 6264.6724

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2015

Số: 02/2015/BC-ĐHCĐ

BÁO CÁO
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ I 2010-2014 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ
ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH KINH DOANH NHIỆM KỲ II 201 -2019)
PHẦN I
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ I 2010-2014)
I. Tình hình ch ng:

Nhiệm kỳ đầu tiên 2010-2014 của Hội đồng quản trị (HĐQT) C ng ty cổ phần
bất động sản E Xim (Eximland) di n ra trong bối cảnh tình hình kinh tế của Việt nam
đang gặp nhiều khó khăn. Dưới tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới và hệ quả của
những bất c p nội tại, kinh tế Việt Nam trong những năm đầu của nhiệm kỳ đã bộc lộ rõ
những yếu kém, hạn chế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp trong khi lạm phát tăng cao
(năm 2010 lạm phát tăng ở mức 11,75%) đã ảnh hưởng đến mọi mặt đồi sống kinh tế xã
hội. Nhằm ổn định kinh tế vĩ m , kiềm chế lạm phát, Chính phủ đã thực hiện nhiều biện
pháp như: Thắt chặt tín dụng, hạn chế đầu tư c ng…. Các chính sách này đã tác động
mạnh đến các ngành sản xuất kinh doanh, đặc biệt là ngành xây dựng và kinh doanh bất
động sản.
Bên cạnh đó, lãi suất ngân hàng tăng mạnh nên việc tiếp c n nguồn vốn vay gặp
nhiều khó khăn, thị trường bất động sản bị ảnh hưởng hết sức nặng nề, sức mua giảm,
nguồn cung về căn hộ, văn phòng lớn làm cho thị trường trầm lắng kéo dài nhiều năm.
Trước tình hình trên Chính phủ và các Bộ, Ngành nỗ lực ban hành những chính sách điều
chỉnh, bổ sung liên quan đến bất động sản nhằm từng bước ổn định và kh i phục thị
trường hết sức nhạy cảm này.
Chịu tác động trực tiếp từ tình hình kinh tế chung, trong nhiệm kỳ qua, C ng ty
Eximland lu n đối mặt với những khó khăn, thách thức đặc biệt là trong việc huy động
nguồn vốn vay để đầu tư vào các dự án tiềm năng, đồng thời chi phí lãi vay cao dẫn đến
giảm lợi nhu n từ các dự án đang triển khai cũng như hiệu quả hoạt động kinh doanh của
C ng ty. Trong bối cảnh đó, HĐQT, Ban điều hành và toàn thể cán bộ, nhân viên đã nổ
lực tìm nhiều biện pháp nhằm duy trì ổn định hoạt động kinh doanh của C ng ty.
II. Tình hình hoạt động c a Hội đồng
n trị
Ngay từ khi sáp nh p, HĐQT C ng ty cổ phần bất động sản E xim đã tiến hành
củng cố về mặt tổ chức bộ máy, ban hành các quy chế, quy định, nội quy phù hợp với
chức năng nhiệm vụ và mục tiêu chiến lượt phát triển của C ng ty đã được Đại hội đồng
cổ đ ng th ng qua. Hoạt động của HĐQT trong suốt nhiệm kỳ đều thực hiện đúng theo
quy định của pháp lu t và Điều lệ của C ng ty. Duy trì thường xuyên họp HĐQT nhằm
kịp thời chỉ đạo cho ý kiến và giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong
việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT dựa trên sự nhất trí đồng
1

thu n của thành viên HĐQT và lợi ích của các cổ đ ng và sự phát triển bền vững của
C ng ty.
Trong 5 năm qua, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo hoạt động của C ng ty thực hiện
các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đ ng thường niên với những nội dung chính sau:
1. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ C ng ty và các
quy định của pháp lu t. Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, c ng bố th ng tin đúng theo quy
định đối với c ng ty đại chúng.
2 Hoạt động giá sát c a HĐQT đối với Tổng giá đốc: Tổng giám đốc là
thành viên HĐQT thường xuyên báo cáo cho HĐQT về tình hình tài chính, tình hình
quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của C ng ty, c ng tác chuẩn bị đầu tư và tiến độ
thực hiện các dự án.
Hoạt động c a Ban kiể soát: Trong nhiệm kỳ, Ban kiểm soát đã tham gia tất
cả các cuộc họp Hội đồng quản trị, đóng góp ý kiến trong c ng tác kiểm tra báo cáo tài
chính hàng năm, xem xét tính minh bạch trong quá trình c ng bố th ng tin, kiểm tra tính
hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc quản lý, điều hành c ng
ty.
4 Về nhân sự HĐQT: Đầu nhiệm kỳ, Đại hội đồng cổ đ ng đã bầu 07 thành
viên, tuy nhiên, do hoàn cảnh cá nhân trong nhiệm kỳ có 03 thành viên HĐQT xin mi n
nhiệm, bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT mới, số thành viên HĐQT hiện là 06 người.
- Ông Nguy n Hữu Thành – CT. HĐQT (Thay Ông Phạm Hữu Phú từ tháng
3/2014 và đã được ĐHĐCĐ th ng qua tháng 4/2014)
- Ông Nguy n Quang Th ng – PCT. HĐQT (Bổ nhiệm PCT tháng 9/2013)
- Ông Phạm văn Thiệt - PCT. HĐQT
- Ông Ng Văn Hiếu – TV. HĐQT - Tổng giám c ng ty (bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ
tháng 4/2012 thay Ông Trư ng Nh t Quang)
- Ông Nguy n Hữu Thọ - TV. HĐQT
- Ông Trần Lệ Nguyên – TV. HĐQT
- Ông Hà Thanh Hùng – TV. HĐQT (thay Ông Nguy n Tấn Dũng tháng 5/2013
và mi n nhiệm thành viên HĐQT tháng 9/2013)
Về nhân sự Ban kiể soát: Đầu nhiệm kỳ, Đại hội đồng cổ đ ng đã bầu 03
thành viên, tuy nhiên, do hoàn cảnh cá nhân trong nhiệm kỳ có 01 thành viên BKS xin
mi n nhiệm, bầu bổ sung 01 thành viên BKS mới, số thành viên BKS hiện là 03 người.
- Ông Nguy n Văn Minh – Trưởng BKS (Thay ng Đặng Hữu Tiến tháng 3/2014)
- Ông Nguy n Quang Độ - TV.BKS
- Ông Lê Quốc - TV. BKS (bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ tháng 4/2014)
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III. Các chỉ tiê t i ch nh

1 K t
Chỉ tiêu

S TT
1

1.1

Doanh thu
Hoạt động sản xuất
kinh doanh chính, cho
thuê, dịch vụ

1.2 Hoạt động tài chính

hoạt động s n

ất kinh doanh giai đoạn 2010-2014:

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

51,887,230,618

414,616,240,461

469,769,443,182

33,122,836,074

Năm 2013

880,282,355,353

Năm 2014

2,374,150,136

348,746,564,067

465,786,903,749

3,312,628,564

871,154,054,112

49,513,080,482

65,869,676,394

3,982,539,433

29,810,207,510

9,128,301,241

341,495,448,156

457,049,256,442

10,788,228

859,710,375,731

2

Giá vốn

3

Lãi gộp

51,887,230,618

73,120,792,305

12,720,186,740

33,112,047,846

20,571,979,622

4

Chi phí quản lý và bán hàng 8,570,646,235

13,160,848,745

12,358,896,527

10,011,155,808

11,794,202,031

5

Chi phí tài chính

977,978,730

12,287,222,001

10,705,897,539

(672,053,247)

242,379,066

6

3,025,217

10,166,103,967

17,653,465,767

(125,366,497)

3,000,000,000

7

Hoạt động khác
Tổng lợi nhuận trước
thuế

42,341,630,870

57,838,825,526

7,308,858,441

23,647,578,788

11,535,398,525

8

T huế T NDN

2,634,610,758

11,736,794,901

1,845,194,773

6,090,028,545

4,689,289,514

9

Tổng lợi nhuận sau
thuế

39,707,020,112

46,102,030,625

5,463,663,668

17,557,550,243

6,846,109,011

-

10 Tỷ lệ chia cổ tức

5%

10%

-

5%

-

Đơn vị tính:đồng

2 Các chỉ tiê t i ch nh khác
S TT

Chỉ tiêu

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

I

Tài sản ngắn hạn

614,491,603,389

546,740,189,677

729,101,665,693

986,063,138,881

858,584,965,544

II

Tài sản dài hạn

228,147,961,116

658,075,551,147

719,508,465,064

779,413,012,547

215,197,677,137

III

TỔ NG TÀI SẢN

842,639,564,505

1,204,815,740,824

1,448,610,130,757

1,765,476,151,428

1,073,782,642,681

IV

Nợ phải trả

412,554,903,523

752,366,151,217

1,012,193,060,482

1,312,679,408,410

635,674,095,652

V

Vốn chủ sở hữu

430,084,660,982

452,449,589,607

436,417,070,275

452,796,743,018

438,108,547,029

VI

TỔ NG NGUỒ N VỐ N

842,639,564,505

1,204,815,740,824

1,448,610,130,757

1,765,476,151,428

1,073,782,642,681

Đơn vị tính:đồng
IV. Hạn ch v ng

ên nhân:
Tác động tiêu cực của nền kinh tế trong nước đã ảnh lớn đến các hoạt động
kinh doanh của C ng ty.
Thủ tục hành chính liên quan đến c ng tác chuẩn bị đầu tư còn phức tạp, thời
gian giải quyết hồ s kéo dài dẫn đến tiến độ thực hiện dự án ch m so với kế hoạch, kéo
theo phát sinh lãi vay ngân hàng làm giảm lợi nhu n kinh doanh.
HĐQT chưa có kế hoạch chiến lược đầu tư kinh doanh BĐS trong giai đoạn
2010-2014 phù hợp với nhu cầu thị trường dẫn đến việc vạch ra kế hoạch chưa khả thi,
hiệu quả thực hiện kh ng như mong muốn.
Tuy có phân c ng trách nhiệm cho các thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh
vực hoạt động nhưng chưa tổng kết đánh giá kết quả thực hiện để rút ra các bài học kinh
nghiệm
Bên cạnh đó, kinh nghiệm trong c ng tác điều hành, năng lực triển khai thực
hiện dự án còn hạn chế, áp lực chỉ tiêu cổ tức hàng năm cho cổ đ ng nên buộc phải
chuyển nhượng sớm các dự án.
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PHẦN II
CƠ SỞ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC
1. Định h ớng phát triển
- Xây dựng giá trị thư ng hiệu của một c ng ty Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh
bất động sản tiến tới phát hành cổ phiếu ra c ng chúng vào năm 2017.
- Xây dựng, phát triển nguồn nhân lực toàn diện, chuyên nghiệp, lư ng thưởng c ng
bằng.
- Hợp tác các đối tác chiến lược với nhà cung cấp, nhà phân phối trên nguyên tắc cả hai
cùng thắng WIN-WIN.
- Tham gia tích cực vào quá trình đổi mới chung của thành phố Hồ Chí Minh, trung
tâm kinh tế văn hóa xã hội của cả nước, tạo nên các sản phẩm thân thiện m i trường,
hài hòa với lợi ích của cộng đồng dân cư, góp phần chỉnh trang bộ mặt đ thị và tạo
các điểm nhấn kiến trúc có giá trị thẩm mỹ.
2. Dự áo nh cầ ất động s n
- Nhà ở xã hội : nhìn chung nhu cầu nhà chung cư vẫn còn ở mức cao đối với phân
khúc nhà ở giá trị thấp, đặt biệt là nhà ở xã hội. Trong giai đoạn 2016-2020, TP.HCM
sẽ phát triển thêm 10.000 căn nhà ở xã hội. Riêng trong năm 2015 này, thành phố sẽ
hoàn thành 5 dự án nhà ở xã hội với quy m 3.574 căn, tổng diện tích sàn xây dựng là
312.512m2. Chính quyền thành phố sẽ lựa chọn phư ng án xã hội hóa vốn đầu tư đối
với các dự án nhà ở sử dụng quỹ đất c ng, ưu tiên dành 30-50% tiền sử dụng đất của
các dự án nhà ở thư ng mại để tăng cường vốn cho quỹ phát triển nhà ở, đồng thời
hình thành trung tâm quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước nhằm t p trung phát triển
quỹ nhà ở xã hội đầu tư bằng vốn nhà nước. Mục đích của phư ng án này nhằm phục
vụ tái dịnh cư cho các hộ dân kh ng đủ điều kiện bồi thường trong các dự án chỉnh
trang đ thị hoặc nh n bồi thường nhưng kh ng đủ tiền để mua nhà ở thư ng mại.
- Bất động sản khu công nghiệp: Năm 2015 tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam được
dự báo tiếp tục tăng mạnh so với năm ngoái trong điều kiện đất nước đã sẵn sàng hội
nh p với cộng đồng ASEAN. Năm 2014 đầu tư nước ngoài vào Việt Nam giữ vị trí
cao trong khối ASEAN nên đây sẽ là tiền đề thúc đẩy việc lấp đầy các khu c ng
nghiệp tại Việt Nam trong năm 2015. Phát triển xuất khẩu sẽ kích thích nhu cầu nhà
xưởng tăng lên. Do đó, doanh thu của các khu c ng nghiệp hứa hẹn sẽ có biến chuyển
tích cực. Biên độ tăng trưởng lợi nhu n khoảng 7-10% đối với các khu c ng nghiệp
lân c n đ thị phát triển. C hội sẽ khá lớn đối với các khu c ng nghiệp đã sẵn sàng
hoạt động và vẫn còn mặt bằng trống, kết nối giao th ng thu n tiện.
- Căn hộ trung - cao cấp: Các chung cư đã bàn giao hoặc thời gian hoàn thiện chỉ còn
trong vòng 3-6 tháng tới, có khả năng cho thuê ngay l p tức sẽ là nhóm bất động sản
hứa hẹn tỷ suất sinh lời hấp dẫn trong năm nay. Hiện thị trường TP HCM đã xuất hiện
khá nhiều dòng sản phẩm căn hộ trung - cao cấp đáp ứng được yêu cầu tiêu dùng
nhanh - có thể cho thuê ngay khi nh n nhà.
Các nguồn thu từ cho thuê hàng tháng với lợi tức trung bình tiền thuê từ 0,5% đến
0,75% trên tổng giá trị căn hộ, tùy vị trí, tiện ích và nội thất cho thuê. Ví dụ, căn hộ 2
tỷ đồng được khá nhiều chủ đầu tư cam kết cho thuê ngay trong năm đầu tiên 10-15
triệu đồng mỗi tháng. Khách hàng được giãn tiến độ thanh toán (đóng trước 50% giá
trị nhà, 50% còn lại trả ch m). So với gửi ngân hàng tỷ suất sinh lời khoảng 6% một
năm thì đầu tư vào bất động sản phân khúc này cao h n 1,5 lần.
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-

-

Bất động sản nghỉ dưỡng: Loại hình bất động sản này đã tái khởi động và manh nha
xu hướng hút vốn đầu tư khá mạnh trong vòng 6 tháng qua. Các dự án chủ yếu t p
trung tại những vùng ven biển vị trí đẹp, có chiến lược phát triển đường cao tốc, sân
bay, hình thành c chế đặc khu kinh tế... Dòng tiền chảy vào kênh này thuộc nhóm
dài hạn, thời gian thu hồi vốn 6-10 năm. Đối với các dự án đang khai thác hoặc sắp đi
vào hoạt động trong vòng 6-12 tháng tới kèm theo chủ đầu tư uy tín thì biên độ lợi
nhu n khả thi 10-15% một năm (đã trừ các loại chi phí).
Văn phòng cho thuê : đã ổn định giá.
So với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ lấp đầy văn phòng tại Tp.HCM có chuyển biến
tích cực h n. Các khu văn phòng hạng A như Vincom Center, Vincom Financial
To er, Bitexco Financial To er, Saigon Centre Building…vẫn duy trì tỷ lệ lấp đầy
h n 97%. Giá thuê ổn định h n so với thời điểm cuối năm 2014. Cụ thể, ở phân khúc
văn phòng hạng A, giá thuê đạt 35-40 USD/m2/tháng. Sự ổn định này là do phân
khúc hạng A chưa xuất hiện nguồn cung mới, một số dự án dự kiến ra mắt trong quý
này đã bị dời sáng quý tiếp theo. Giá thuê văn phòng hạng B vẫn duy trì mức 22-27
USD/m2/tháng. Riêng văn phòng hạng C hiện có giá dao động từ 16-20
USD/m2/tháng, tức đã tăng nhẹ, khoảng 1,07% so với cuối năm 2014. Dự báo trong
những quý tiếp theo, nguồn cung văn phòng hạng A, B sẽ có sự chuyển biến khi một
số dự án mới như Vietcombank, Lim To er 2, Viettel Office &Trade Centre và SSG
To er chính thức khai trư ng.

-

Khách sạn:
Trong Q1/2015, thị trường khách sạn tại Tp.HCM có thêm 200 phòng
khách sạn từ 1 khách sạn 5 sao mới, nguồn cung tăng thêm từ 1 khách sạn 4
sao hiện hữu và 1 khách sạn 3 sao hoạt động trở lại. Một khách sạn 5 sao và 1
khách sạn 3 sao với khoảng 310 phòng tạm thời đóng cửa để sửa chữa. Tính
đến Q1/2015, Tp.HCM có 99 khách sạn với tổng nguồn cung xấp xỉ 13.100
phòng, giảm -1% theo quý nhưng tăng 4% theo năm. Các khách sạn 3 đến 5
sao tại Tp.HCM hoạt động yếu h n so với cùng kỳ năm ngoái. C ng suất thuê
trung bình ở mức 70%, tăng 2 điểm phần trăm theo quý nhưng giảm -4 điểm
phần trăm theo năm. Cả ba hạng đều có sự sụt giảm c ng suất thuê theo năm.
Phân khúc 4 sao giảm nhiều nhất với -6 điểm phần trăm theo năm. Phân khúc 3
và 5 sao giảm -4 điểm phần trăm theo năm mỗi phân khúc. Giá phòng trung
bình là 1,8 triệu VNĐ/phòng/đêm (82USD/phòng/đêm), giảm -5% theo quý và
-7% theo năm.
Trong 2 tháng đầu năm 2015, h n 836,300 khách quốc tế đến Tp.HCM,
tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ tăng trưởng này thấp h n so với
năm 2014 ở mức 11% và 2013 ở mức 9 phần trăm. Tp.HCM tiếp tục đối mặt
với sự cạnh tranh với các thành phố du lịch khác có sân bay quốc tế như Hà
Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc.
Tính đến Q1/2015, Tp.HCM có 22 dự án khách sạn 3 đến 5 sao trong lư ng
lai, cung cấp khoảng 5.300 phòng vào thị trường. Trong đó, 10 dự án tư ng lai
với h n 2.300 phòng dự kiến sẽ gia nh p thị trường trong vòng 3 năm tới.
Trong năm 2015, thị trường khách sạn tại Tp.HCM dự kiến sẽ có thêm
nguồn cung mới khá lớn từ 4 dự án khách sạn 5 sao, tăng tổng nguồn cung của
phân khúc này thêm 22% theo năm. Điều này sẽ trực tiếp tạo áp lực lên tình
hình hoạt động của phân khúc 5 sao cũng như phần nào ảnh hưởng đến tình
hình hoạt động của cả thị trường trong năm 2015.

-

Mặt bằng bán lẻ : Năm 2015, nguồn cung mặt bằng bán lẻ dự báo tăng 32%. Điều
này sẽ ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động của thị trường. Theo báo cáo mới nhất
của Savills Việt Nam, trong quí 1/2015, TP Hồ Chí Minh có hai trung tâm thư ng
mại mới tham gia thị trường, làm tổng nguồn cung tăng 3% theo quý, đạt 896.000
m2.
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C ng suất trung bình đạt 92%, ổn định theo quý và tăng 7 điểm phần trăm theo
năm. Giá thuê trung bình ổn định theo quý ở mức 1,3 triệu VND/m2/tháng.
Cả ba loại hình bán lẻ chính có c ng suất ổn định theo quý. Trung tâm bách hóa
đạt c ng suất cao nhất 97%, tiếp đến là trung tâm thư ng mại ở mức 92% và khối đế
bán lẻ đạt 84%.
Giá thuê của khối đế bán lẻ và trung tâm bách hóa ổn định. Giá thuê trung tâm
thư ng mại giảm nhẹ khoảng 2% theo quý.
So với cùng kì năm trước, giá thuê của trung tâm bách hóa và trung tâm thư ng
mại tăng nhẹ 2% trong khi khối đế bán lẻ giá giảm mạnh 15%.
Tổng giá trị bán lẻ của TP HCM trong quí 1/2015 đạt khoảng 125 nghìn tỷ đồng;
tăng 11,7% so với cùng kì năm 2014. Nếu loại trừ yếu tố lạm phát, tăng trưởng bán lẻ
tăng 14,4% theo năm, cao h n cùng kì năm 2014 ở mức 6,8% và cao h n mức trung
bình của cả nước ở mức 10,6%.
Thị trường bán lẻ của thành phố sẽ mở rộng ở khu vực nội thành và ngoại với
tốc độ lớn h n khu trung tâm do có dân số phát triển nhanh khiến nhu cầu hàng hóa
tăng cao. Từ năm 2015 trở đi, khu vực nội thành chiếm 57% tổng nguồn cung tư ng
lai, theo sau là ngoại với 27% và khu trung tâm là 16%.
3. Xâ dựng chi n l ợc theo ô hình a trận SWOT
CƠ HỘI
NGUY CƠ
- Việt nam có nền chính trị ổn định
- Hội nh p quốc tế đồng nghĩa
- Kinh tế TPHCM vẫn duy trì được
với việc cạnh tranh gay gắt
tốc độ tăng trưởng, mức sống người
với các t p đoàn đa quốc gia,
dân ngày càng tăng
có kinh nghiệm nhiều về kinh
- TPHCM có dân số đ ng nhất Việt
doanh bất động sản.
nam, là thị trường đầy tiềm năng về
- Các chính sách pháp lý chưa
nhà ở, căn hộ, c sở v t chất, dịch
đồng bộ.
vụ, đặc biệt là dòng sản phẩm cao
- Tình hình lạm phát vẫn còn
cấp.
cao, thị trường tài chính, tiền
- M i trường lối sống thay đổi làm
tệ, ngân hàng còn nhiều biến
nhu cầu nhà ở thay đổi đa dạng h n.
động, gây khó khăn trong việc
- Làn sóng đầu tư trực tiếp của nước
huy động vốn.
ngoài tăng cao.
- Hoạt động kinh doanh bất
- Lượng khách du lịch quốc tế đến
động sản có tính chất chu kỳ
TPHCM ổn định xu hướng tăng.
từ 5-7 năm.
- Ứng dụng c ng nghệ quản lý và xây
dựng mới
ĐIỂM MẠNH
ĐIỂM YẾU
1. Trang thiết bị làm việc đầy đủ
1. C cấu tổ chức chưa hoàn thiện,
2. Nguồn nhân lực c ng ty có trình độ nhất
chưa đáp ứng được nhu cầu thực
định
tế phát sinh
3. Nguồn vốn mạnh và tình hình tài chính
2. Kh ng có chính sách đào tạo,
tốt
trình độ chuyên m n của nhân sự
4. Khả năng huy động vốn d dàng
chưa đồng đều, chưa có tác phong
5. Quan hệ các c quan nhà nước tốt
làm việc nhóm.
6. Ban giám đốc có năng lực quản lý
3. Thiếu điều kiện để tăng khả năng
7. Sản phẩm có chất lượng
huy động vốn từ nhiều kênh khác
nhau để thực hiện dự án
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3.1 Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh:
- Kinh doanh sản phẩm khác biệt về chất lượng và vị trí : tạo ra những sản phẩm bất
động sản cao cấp, sang trọng ở những vị trí trung tâm, khu đất vàng
- Tạo ra các dòng sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng hoặc định hướng sản
phẩm mới cho khách hàng: văn phòng dịch vụ, căn hộ dịch vụ, căn hộ kết hợp văn
phòng, khách sạn và trung tâm thư ng mại,v.v
3.2 Chiến lược phát triển thị trường:
- Mở rộng đầu tư dự án bất động sản như căn hộ trung cấp tại các khu vực dân cư đang
phát triển nhưng kh ng phải là khu đất trung tâm đắc địa và phát triển dự án đất nền
tại khu vực có tiềm năng phát triển.
- Gia tăng nguồn vốn để duy trì lợi thế
3.3 Chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh:
- Xây dựng hoàn chỉnh từng bộ ph n kinh doanh, các phòng ban, kiện toàn bộ máy tổ
chức quản lý, tăng cường đào tạo định kỳ cho nhân viên và cán bộ.
3.4 Chiến lược hội nh p về năng lực quản lý:
- Thành l p bộ ph n quản lý chuyên nghiệp về bất động sản từ giai đoạn đầu tư đến bảo
hành dự án bất động sản.
- Từng bước thay thế nhà cung cấp dịch vụ quản lý quốc tế có chi phí cao bằng quản lý
địa phư ng có chi phí thấp nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ.
3.5 Chiến lược liên doanh liên kết:
- Thực hiện hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước tùy theo loại hình sản phẩm và
quy m dự án phù hợp.
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PHẦN III
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ II (2015-2019)
Trên c sở đánh giá tình hình hoạt động của C ng ty nhiệm kỳ qua; căn cứ tình
hình thực tế và những dự báo của thị trường bất động sản, HĐQT đặt ra mục tiêu nhiệm
vụ và giải pháp như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Tiếp tục giữ vững và phát triển mối quan hệ với các đối tác đang hợp tác
đầu tư, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác mới có năng lực và uy tín trên
thị trường để phát triển các hoạt động kinh doanh bất động sản, nhằm gia tăng hiệu
quả kinh doanh và phát triển thư ng hiệu Eximland.
2. T p trung tìm kiếm quỹ đất có tiềm năng nhằm đầu tư phát triển dự án với
các sản phẩm đa dạng phù hợp nhu cầu của thị trường, tăng tài sản tích luỹ cho
C ng ty nhằm tạo nguồn thu ổn định và tăng giá trị tài sản trong tư ng lai.
3. Cấu trúc bộ máy quản lý điều hành phù hợp với chiến lược, kế hoạch kinh
doanh trong từng thời kỳ đảm bảo phát triển bền vững và kh ng ngừng.
4. Chủ động hoàn thành các thủ tục cần thiết để tiến hành niêm yết cổ phiếu
trên thị trường chứng khoán khi có điều kiện thu n lợi.
5. Phấn đấu tăng doanh thu mỗi năm tăng từ 15% đến 20%. Phấn đấu kể từ
năm 2016 đến cuối nhiệm kỳ, chỉ tiêu lợi nhu n trên vốn chủ sở hữu (ROE) bình
quân là 15%/năm, trong đó phần lợi nhu n để chi cổ tức bình quân: 10%/năm.
II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH
a. Định h ớng k hoạch ch ng:
1. Đối với dự án đầu tư dài hạn: Đây được xác định là dự án tạo tài sản,
doanh thu ổn định cho C ng ty, do đó cần lựa chọn những dự án có vị trí thu n lợi;
c ng năng phù hợp (văn phòng, thư ng mại dịch vụ, căn hộ cho thuê). Bên cạnh
đó, mở rộng nghiên cứu, phát triển đầu tư dự án khách sạn, khu du lịch kết hợp
thư ng mại, dịch vụ.
2. Đối với dự án đầu tư trung-ngắn hạn: Phát triển các dự án phù hợp với xu
thế của thị trường. Tiếp tục liên kết với các Qu n để thực hiện chư ng trình chỉnh
trang đ thị nhằm tạo ra các dự án có tính phát triển ổn định, qua đó khai thác có
hiệu quả các quỹ đất có vị trí thu n lợi.
3. Đối với các dự án đất nền: T p trung tìm kiếm nh n chuyển nhượng những
dự án nằm ở các khu vực có tốc độ đ thị hóa nhanh, hoặc có tiềm năng phát triển
trong tư ng lai gần, có hệ thống hạ tầng kỹ thu t phát triển tốt đặc biệt là d tiếp
c n các trục giao th ng chính.
4. ham gia mua cổ phần các doanh nghiệp nhà nước: Theo chủ trư ng
chung, các doanh nghiệp nhà nước đang t p trung cổ phần hóa. Đây là điều kiện
thu n lợi để nắm bắt c hội lựa chọn những doanh nghiệp có thư ng hiệu trên thị
trường, có nhiều quỹ đất, tài sản có tiềm năng phát triển để tham gia mua cổ phần,
hợp tác đầu tư, cộng hưởng thư ng hiệu.
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5. ăng cường phát triển lĩnh vực dịch vụ bất động sản: Th ng qua c ng ty
Cổ phần dich vụ bất động sản Eximland nhằm nghiên cứu, phân tích thị trường lựa
chọn dự án đầu tư, phân khúc sản phẩm đầu tư phù hợp, hiệu quả. Phân phối các
sản phẩm mang thư ng hiệu Eximland đến người tiêu dùng.
b. Định h ớng k hoạch chi ti t:
1. Đối với dự án dài hạn:
C ng ty đang thực hiện mua cổ phần của Satra để sở hữu toàn bộ khu
thư ng mại dự án 163 Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhu n nhằm tăng giá trị tài
sản của c ng ty trong tư ng lai. Dự án có vị trí nằm ngay trung tâm Q.Phú
Nhu n và có nguồn thu ổn định từ việc cho Big C thuê làm văn phòng trong
12 năm với tổng số tiền cho thuê hàng năm là 18 tỷ đồng..
Trong quá trình thực hiện dự án, C ng ty sẽ nghiên cứu mua lại các khu
thư ng mại dịch vụ, văn phòng có vị trí đắc địa để tạo tài sản tích lũy cho
c ng ty.
Ngoài ra, c ng ty cũng đang tích cực đàm phán với các đối tác để hợp tác
đầu tư xây dựng các dự án văn phòng và căn hộ cho thuê.
2. Đối với dự án đầu tư trung-ngắn hạn:
Dự án nhà ở thư ng mại:
Trong năm 2015, c ng ty t p trung triển khai xây dựng Cao ốc TIEXIM (12
tầng căn hộ), và chuẩn bị các thủ tục để triển khai xây dựng chung cư
Phước Kiển, Nhà Bè trong năm 2016. Ngoài ra, c ng ty sẽ tiếp tục nghiên
cứu các dự án nhà ở thư ng mại có vị trí thu n lợi, giá cả hợp lý nhằm tạo
qũy đất cho những năm sắp tới.
Dự án chỉnh trang đ thị:
Hiện c ng ty đang phối hợp với UBND Q.10 để tham gia chư ng trình
chỉnh trang đ thị. Trước mắt, Eximand đang xin được làm chủ đầu tư dự
án L G, Chung cư Ng Gia Tự, Q.10. Đồng thời UBND Q.10 cũng giao
cho Eximland nghiên cứu thực hiện đầu tư 02 khu đất liền kề với diện tích
là 1,9ha và 1,95 ha.
Bên cạnh đó, c ng ty cũng đã làm việc với UBND Q.2 để phối hợp thực
hiện dự án cải tạo và xây mới chung cư tái định cư tại khu đ thị 10ha
P.Bình Trưng Đ ng, Q.2.
Việc thực hiện tốt các dự án này sẽ tạo tiền đề cho c ng ty trong việc hợp
tác lâu dài với các qu n để thực hiện các dự án chỉnh trang đ thị sau này.
3. Đối với dự án đất nền:
Nhằm mục tiêu phát triển các dự án đất nền ở các khu vực có tốc độ đ thị
hóa nhanh, hoặc có tiềm năng phát triển, vừa qua c ng ty có nghiên cứu
một số khu đất như khu 15,37ha tại xã An Phú Đ ng, huyện Cần Giờ để
triển khai trong những năm tới.
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Song song đó, Eximland đã mua 30,8% cổ phần của c ng ty Sadeco, đây là
đ n vị hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và có rất nhiều dự án tiềm
năng. Việc tham gia hợp tác với Sadeco sẽ tạo điều kiện cho Eximland có
c hội thực hiện thêm nhiều dự án, tạo ra các sản phẩm kinh doanh và kế
thừa cho các năm tiếp theo.
4.

ham gia mua cổ phần các doanh nghiệp nhà nước
Hiện nay, nhà nước đang t p trung tiến hành thực hiện cổ phần hóa, tái c
cấu và thoái vốn nhà nước đối với các doanh nghiệp có quy m vốn lớn.
C ng ty Eximland nh n thấy trong số các doanh nghiệp đang tiến hành cổ
phần hóa có một số đ n vị hoạt động trong lĩnh vực bất động sản hiện có
các dự án với giá trị đầu tư thấp nhưng có mức sinh lợi hấp dẫn.
Vừa qua Eximland đã tham gia mua cổ phần của c ng ty Sadeco. Dự kiến
c ng ty sẽ tiếp tục tham gia mua cổ phần các DN nhà nước sẽ tạo điều kiện
cho C ng ty Eximland có c hội phát triển thêm các dự án bất động sản
tiềm năng, có hiệu quả cao cũng như góp phần vào việc định hướng phát
triển cho Eximland trong những năm sắp tới.

5.

ăng cường phát triển lĩnh vực dịch vụ bất động sản:
Trong năm 2015, c ng ty thành l p C ng ty CP DV BĐS Eximland nhằm
phân phối các sản phẩm mang thư ng hiệu Eximland và các dự án mua sỉ
bán lẻ. Hiện c ng ty đang đầu tư mua sỉ các căn hộ thuộc dự án chung cư
Bộ c ng an để đưa vào kinh doanh th ng qua C ng ty DV BĐS Eximland.
Việc nh n chuyển nhượng các dự án đang thực hiện, mua sỉ các dự án đã
hoàn thiện sẽ tạo ra lợi nhu n cho C ng ty nhằm phục vụ cho bộ máy hoạt
động của c ng ty, với vốn đầu tư ít nhưng khả năng qua vòng vốn nhanh.

III.

GIẢI PHÁP

1. Về đầ t phát triển dự án:
- Thực hiện các giải pháp đầu tư linh hoạt, kịp thời, hiệu quả phù hợp với
tình hình di n biến của thị trường theo từng giai đoạn. C p nh t kịp thời các chính
sách, quy định liên quan nhằm thực hiện dự án đảm bảo đúng quy định.
- Nghiên cứu nhu cầu thị trường ở từng giai đoạn, từ đó lựa chọn phân khúc
đầu tư phù hợp với các dòng sản phẩm mang thư ng hiệu Eximland.
- T p trung đẩy mạnh c ng tác tuyên truyền quảng bá và giới thiệu sản phẩm
của các dự án đảm bảo sản phẩm đến với khách hàng đúng tiến độ, chất lượng.
- Mở rộng quan hệ với các c quan chức năng để tranh thủ sự hỗ trợ về mặt
thủ tục pháp lý dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch.
2. Về vốn v

n lý t i ch nh:

- T p trung phối hợp tốt với các đối tác Ngân hàng nhằm tiếp c n nguồn vốn
với lãi suất hợp lý.
- Tăng cường c ng tác về quản trị tài chính, báo cáo định kỳ đúng quy định
với các th ng tin chính xác, minh bạch.
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- Tái cấu trúc, phân bổ nguồn vốn hợp lý nhằm đáp ứng kịp thời, hiệu quả
của từng dự án.
-

Tiết kiệm chi tiêu và quản lý chặt chi phí đầu tư.

3. Về

n lý điề h nh v tổ chức

- HĐQT đặt ra yêu cầu và giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động
của C ng ty đúng theo mục tiêu, kế họach đã được ĐHĐCĐ và HĐQT th ng qua.
- Xây dựng, tổ chức bộ máy theo hướng tinh, gọn và hiệu quả đáp ứng yêu
cầu hoạt động kinh doanh của C ng ty.
KẾT LU N
Đây là nhiệm kỳ mà chúng t i kh ng thực hiện đúng và đầy đủ các nhiệm vụ mà
ĐHĐCĐ giao mà trong đó trách nhiệm chính thuộc về vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của
HĐQT. Thay mặt HĐQT chúng t i xin nh n thiếu sót những mặt hạn chế trong suốt thời
gian qua. Từ đó, trong nhiệm kỳ 2015-2019, chúng t i đã mạnh dạn tái c cấu HĐQT và
Ban điều hành c ng ty; đồng thời vạch ra chiến lược, định hướng kinh doanh trong nhiệm
kỳ mới để quyết tâm thực hiện đúng các chỉ tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ, ra sức tái cấu
trúc danh mục đầu tư, quản trị doanh nghiệp để mang lại kỳ vọng cho các cổ đ ng đã và
đang gắn bó với C ng ty cổ phần bất động sản E XIM trong chặng đường vừa qua.
Kết thúc nhiệm kỳ I (2010-2014) Hội đồng quản trị xin trân trọng cảm n:
Toàn thể cổ đ ng đã gắn bó, chia sẻ những khó khăn, kh ng ngừng đóng góp cho
sự phát triển của c ng ty và hỗ trợ cho Hội đồng quản trị trong thời gian qua.
Cảm n tinh thần đoàn kết, phấn đấu nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể CBNV
c ng ty.
Kính chúc Đại hội thành c ng và bầu ra Hội đồng quản trị mới quản lý, điều hành
C ng ty phát triển mạnh và bền vững.
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