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BAN KIEM SOAT Doe lap - Tu do - Hanh phüc  

rp. Ho ChI Minh, ngày 26 tháng 06 näm 2020 

BAO CÁO CUA BAN KIEM SOAT 

Tii Dii hi dng c dông thtrông niên nãm 2020 

Can ci 

- Luçt Doanh nghip cia ntthc C5ng hôa Xâ h5i Chü nghia Viçt Nam s 68/2014/QHJ3 ngày 26 
tháng 11 nãm 2014; 

- Ch&c náng nhim vy cia Ban Ki,n soát quy dfnh tqi Diu l Cong ty c phn Khu cOng nghip 
Hiép Phithc; 

- Quy chl Quán trj n5i ho cza Cong ty cd phcn Khu cOng nghip Hip Phzthc, 

- Btho cáo tài chInh nàm 2019 cza COng ty cphcn Khu cOng nghip Hip Phzthc dã du'cic kkm 

toán b&i COng ty TNHH Ernst & Young Vit Nam ngày 25/6/2020. 

Ban Kim soát Cong ty c phn Khu cong nghip Hip Phi.thc (Cong ty) xin báo cáo truôc 
D?i hi dng c dông (DHDCD) kt qua kim tra, giám sat các mt hot dng cüa Cong ty 
trong näm 2019 nhu sau: 

1. Hot dng cüa Ban kiêm soát: 

Ban Kim soát (BKS) nhim k' 2017 - 2022 gm 03 thành viên, tInh dn th?yi dim hin ti 

thành phn BKS gm: 

1. Ong VO Tun Anh Thành viên 

2. Ong Di.xang Minh Nhirt TnrOng ban dn ngày 05/8/20 19 

Thành viên tü ngày 06/8/2019 dn nay 

3. Ong Nguyn Quc Dung Thành viên 

Hiên tai, BKS chi.ra có thãnh viên dam nhiém chirc danh Trrning BKS. Ni dung nay dã duçic 

HDQT Cong ty báo cáo DHDCD tui cuc hçp DHDCD bt thtthng näm 2019 ngày 11/10/2019. 

Dn ngãy 07/11/2019, các thành viên BKS dã h9p và thng nhãt phân Cong ông VO Tun Anh là 

NgiRii phii trách BKS. 

Hoit dng cüa BKS trong nàm 2019 tp trung chü yu vào các ni dung ci th nhi.r sau: 

- TInh hInh thirc hin Ngh quyt Dti hi dng cô dông thi.thng niên 2019; 

- Kim tra tInh hçxp 1', hgp I trong vic ghi chép s sách k toán và Ip các báo cáo tái chmnh 

hang qu', nãm nhAm dánh giá tInh chinh xác cüa các s 1iu tài chInh; 

- Kim tra, giám sat vic t1c hin k ho?ch kinh doanh cüa Cong ty; 

- Kim tra tmnh hInh thirc hin du tu xãy drng ca bàn; 



- Kim tra tInh hmnh dAu ttr tài chInh và gop vn vào doanh nghip khác; 

Xem xét tinh hçp lr, hçp lê cüa các Nghj quyt, Quyt djnh cüa Hôi dng quân trj (HDQT), 

Ban diu hành trong cong tác quán 1', diu hành phü hp vó'i quy dnh cüa Pháp 1ut, Diu 1, 

Quy ch Quân trj ni b và tinh hmnh thrc t cüa Cong ty; 

Tham gia các cuc h9p cüa Hi dng quân trj, kim tra giám sat vic trin khai thrc hin cac 

nghj quy& cña Di hOi  d6ng c dong di vâi HQT, Ban diu hành và các can bO quán 1'. 

2. Kt qua giám sat hot dng cüa HDQT và Ban diu hành: 

2.1 Hot dng cüa Hi dIng quãn trl: 

Hi dng quãn trj gm 07 thành viên, trong do: 03/07 thành viên HDQT tham gia diu 
hành (bao gm Tang Giám ddc và 2 Phó Tang Giám dc) — tinh dn ngày 06/02/2020 con 
lai 02/07 thành viên HDQT tham gia diu hành (2 Phó Tang Giám dc) do nhim k' T6ng 
Giám dc cüa ông Nguyn Tnthng Bào Khánh dã kt thüc ngày 06/02/2020. Hin nay, 
Tng Giám dc là ông Vu DInh Thi HDQT b nhim ngày 11/02/2020), chua tham gia 

HOi dng quân tr!. 

Ben cnh do, mc di s luong thành viên HDQT không thay d& so vâi näm 2018, my 
nhiên nhân s1r thành viên HDQT trong nàm 2019 dâ có nhiing thay d6i nhtr sau: 

+ Bãi nhim tu cách thành viên HDQT và vj trI Chü tjch HDQT nhim kS'  2017 - 2022 

cüa ông T Trj Dung k tr ngày 2 8/6/20 19. 
+ Min nhim tu cách thành viên HDQT nhim k' 2017 - 2022 cüa ông TrAn Dang Linh 

k tr ngày 30/9/20 19. 
+ Bu b sung 02 thành viên HDQT nhim k' 2017 — 2022, gm ông Nguyn Minh TrI 
và ông Nguyn Van Thjnh, trong do ông Nguyn Minh Tn duçic HDQT bu vào vj trI 
Chü tjch HDQT. 

- HDQT dâ tuân thu trInh tr, thu tic triu tp và t chüc Di hi dng c dông ththng 
niên 2019 (ngay 28/6/2019), Di hi dng c dông bt thiing 2019 (ngày 11/10/2019), 

t chüc thy ' kin c dông bng van bàn (ngày 29/01/2019) theo quy dnh cüa pháp lut, 

Diu 1 và các quy djnh nôi b, dam báo và tao diu kin t6t d các c dông thirc hin 
các quyn nhu quyn duçic tip cn thông tin, quyn tham dir và bik quy& các vn d 
tai Dai hi dng c dông, quyn d cix, üng cr và bu cir dai  diên cüa mInh tham gia vào 
HDQT, BKS, 

- Trong nàm 2019, HDQT d t6 chirc 22 phiên hcp tap trung và các lAn thy kin HDQT 
bAng vAn bàn vâi 44 nghj quyt dã dtrc ban hành. Trong do tInE tr Dai  hi c dông 
thithng niên nAm 2019, HDQT dà t chüc 11 phiên hop tp trung và các lAn lAy r kin 
FTDQT bAng vAn bàn vri 15 nghj quy& dA duçic ban hành. CAc cuc hp cüa HDQT dugc 
triu tap và t chrc dung theo quy djnh tai  Lu.t Doanh nghip, Diu i th chiirc và hoat 
dng cting nhu Quy ch quán trj ni bO cüa Cong ty; 

Các biên bàn hçp cüa HDQT cO dAy dü th kr cüa các thành vien dir hçp hoc các thãnh 
viên duçic üy quyn du hop, các ngh quyt cüa HDQT du duçic ban hành mOt  cách hp 



1 trên cci so biên ban hp HDQT và dung vOi thm quyn quy dnh ti Lut Doanh nghip 
và Diu 1 cüa Cong ty. 

2.2 Ho3t dng cüa Ban diu hành: 

Tai các phiên h9p HDQT, Ban diu hành du Co di din tham dr dy dU và cia báo 
cáo, cp nht tInh hInh hoat dng kinh doanh trong k' cho các thành viên HDQT, BKS. 
Ngoài ra, Ban diu hành cia trinh bay các vn d trQng yu con ton tai,  cüng nhu dê 
xut giãi pháp xtr 1r d HDQT CO co sO xem xét, tháo luân và thông qua chü truong 
thrc hin. 

Tuy nhiên, dn nay, Ban diu hành vn chxa tp trung hoàn thin cong tác di&u chinh tng 
mirc du P1 du an KCN Hip PhixOc giai don 2 trinh HDQT xem xét, thông qua lam co so 
trInh DHDCD phê duyt. 

Tinh dn then dim 3 1/12/2019, Ban diu hành có 05 thành viên, gm Tng Giám doe và 
04 Phó Tng Giám dc. Ngoài ra, tai  ngày 11/02/2020, Cong ty cia CO sr thay di v nhân 
slr diu hành nhu sau: 

+ Ong Nguyn Trueing Báo Khánh - Tng Giám dc kt thüc nhim k' k tü ngày 
06/02/2020; 
+ Ong Vu DInh Thi disçyc 1-IDQT b nhim giu vj tn T6ng Giám dc, nhim k' 05 nám k 
tr ngày 11/02/2020. 

Ban diu hành cia chi dao  vic thrc hin cong b6 thông tin theo quy dnh pháp 1uit và Diu 
1 cüa Cong ty. 

Tuy nhiên, riêng vic cong b BCTC soát xét 6 thang dâu nãm 2019 cia ducic thirc hin 
chm han so vOi quy djnh — (Chm nhá't là ngày 14/8/2019 phái cong b nhzrng dn ngày 
30/10/2019 COng ty m&i cOng ha BCTC soát xét 6 tháng dâu 2019), lam ánh hueing dn 
vic c phiu HPI cia bj tam  ckrng giao dich trên h th6ng UpCoM tr ngày 02/10/20 19 dn 
ngày 04/10/2019 và bj han  ch giao djch (Chi dwçtc giao djch vào phiên thzr Sáu hang tun) 
tir ngày 07/10/20 19 dn ngày 14/11/2019. 
Ngoài ra, tmnh dn thOu dim 1p báo cáo nay, c phiu HPI ciA bj tam  drng giao dich trén 
he thng UpCoM tr ngay 2 1/5/2020 dn ngày 25/5/2020 và dang bj han  ch giao djch k 
tfr ngày 26/5/2020 do chm cOng b thông tin BCTC kim toán nãm 2019. 

2.3 Dánh giá sr phi hçip h03t dng giva BKS vó'i HDQT và Ban diu hành: 

Mi quan h trong vic ph& hçip hoat dng gi1a BKS yOu HDQT và Ban diu hành là 
phu hp yOu các quy djnh cüa Lut Doanh nghip, Diu l và Quy ch Quân trj nOi  b cüa 
Cong ty. Hoat dng cüa BKS luôn nhn duçic sir phi hp tIch circ cüa HDQT, Ban diu 
hành vA các phOng ban Cong ty, tao  di&u kin cho BKS tip cn thông tin, duqc cung cp 
s 1iu hoat dng cUa Cong ty mt each dy du và nhanh chOng, giup BKS hoàn thành 
nhim vii. 
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3. TInh hInh thy'c hin Nghj quyt DHDCD và Nghj quyt Hi dIng quãn trj näm 2019: 

3.1 Nghj quyt DHDCD: 

Can cir Nghj quyt s6 03/2019/NQ-HIPC-DHDCD ngày 29/1/2019 cüa DHDCD, Nghj 
quyt s 27/2019/NQ-HIPC-DRDCDTN, 28/20191NQ-HIPC-DHDCDTN và 29/2019/NQ-
HIPC-DHDCDTN ngây 28/6/2019 cüa DIIDCD thi.râng niên 2019 và Nghj quyt s 
38/2O19fNQ-HIPC-DHDCDBT ngày 11/10/2019 cña DEIDCD bAt thuing 2019, tInh hInh thc 
hin các ni dung chInh nhu sau: 

V ho.t dng kinh doanh cho thuê dAt: Cong ty vn tm th?yi ngirng kinh doanh các lô dAt 
mài trong näm 2019. Doanh thu nãm 2019 chü yu tü các hçp dng cho thuê lai  dAt tr nãm 
2018 trô v tnthc duqc ghi nh.n doanh thu theo quy djnh và tcr các hoat dng khác cüa 
Cong ty (Ciii tjlt tgi mic 5 cia Báo cáo nay). 

V k hoach du tix xây drng: chi tit tai  mic 6 cüa Báo cáo nay. 

Chi trâ thu lao HDQT và BKS näm 2018: Cong ty dâ thirc hin chi trá dy dñ theo dñng 
Nghj quyt DHDCD näm 2018. 

Chn dan vj kim toán Báo cáo tài chInh nàm 2019: Cong ty dã k' hçip dng cung cAp djch 
vi kim toán và soát xét báo cáo tài chInh nãm 2019 vài Cong ty TNHH Ernst & Young 
Vit Nam vào ngày 19/9/20 19. 

Do Dai hOi dng cô dOng thi.räng niên nàm 2019 din ra ngày 28/6/2019 vâ 1n du 
cong tác lira ch9n dan vi kim toán phAi thirc hin theo hInh thüc du th.u, nên vic 
thirc hin và cong b BCTC soát xét 6 tháng du näm 2019 chm han so vâi quy djnh 
là ngày 14/8/20 19 phái cong b nhung dn 30/10/20 19 Cong ty mài hoàn tAt va cong 
b báo cáo tài chInh soát xét 6 tháng d&u näm 2019. Vi sr chm tr nay nên Sà GDCK 
Ha NOi  dã có van bàn thông báo v/v c phiu HPI bj tam  dung giao djch trên h thng 
UpCoM tir ngày 02/10/2019 dn ngày 04/10/2019 và bj han  ch giao dch tr ngày 
07/10/2019 dn ngày 14/11/2019. 

Hoàn trá (bô sung) chi phi du Ui dir an KCN Hip Phithc — Giai doan 1, Giai don 2 và dr 
an nao  vet 1ung Soài Rap (chu-a bao gm chi phi si dung van) cho Cong ty TNHH MTV 
Phát trin Cong nghip Tan Thun (Cong ty Tan Thun): 

Can ci'r các ThOa thun nguyen tAc sé 08/TTNT.IPC.18 ngày 08/02/2018 v vic "Thtc 
hin hoàn trá clii phi dcu tw xáy drng Dt an Khu cong nghip Hip Phu-&c Giai doçzn 01, 
02 và dw an Nçzo vet lung Soài RQp giüa COng ty CF Khu cOng nghip Hip Phzthc và 
COng ly  TNHH MTV Phát trin cong nghip Tan Thun" và Biên bàn lam vic s6 
09/BB.IPC.18 ngày 06/3/2018 v vic "Xác nhan  tang chiphI dcu tu- hoàn trO chInh th&c 
lien quan dên Dw an Khu cOng nghip Hip Phw&c giai doqn 01, 02 vá dt an NQo vet luóng 
Soài Rgp giia Cong ty CP Khu cOng nghip Hiep  Phzthc và Cong ty TNHH MTV Phát trin 
cOng nghip Tan Thun ", tin dO thrc hin cong tác nay nhu sau: 
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+ TInh dn ngày 12/7/2018, Cong ty dA thtrc hin hoàn trá cho Cong ty Tan Thun v&i tOng 
s tin là 100.889.793.238 dng. 

+ TInh dn ngày 06/11/2019, Cong ty Tan Thun dà xut 05 hóa dcin GTGT cho Cong ty 
vâi tng giá tn là 90.3 16.478.772 dng. 

Nhir 4y, phn chênh lch con lai  10.573.314.466 c1ng (Phcn chuyJn giao cong ncr ing 
trzthc cho nhà thcu theo hqp dng chixa dixqc Cong ty Tan Thun xuât hóa dan cho Cong 
ty. Hin nay, hai doanh nghip vn clang lam vic d giãi quyt khoán chênh lch nay. Cong 
ty cüng dA co van bàn s 53/2020/C V-HIPC-TCKT ngày 05/02/2020 gri Cic Thuê TP. HO 
ChI Minh xin kin v vn d nay nhixng dn nay chua Co van bàn phàn hi. 

Luu , giá trj hoàn trâ theo ThOa thun nguyen tc s 08 và Biên bàn lam viêc s6 09 nêu 
trên chua bao gm chi phi si'r ding vn và dn thyi dim hin nay hai ben chua k' k& Hçrp 
dng hoàn trã chi phi chinh thi'rc nh.r dã thOa th4n. 

Hoàn tt các cong tác lien quan dn nhân sr HDQT và BKS nhtr sau: 

+ Bãi nhiêm tir cách thânh viên HDQT và vj tn Chü tich HDQT nhim k' 111(2017 —2022) 
cüa Ong T Trj Dung k tr ngay 28/6/20 19. 

+ Min nhiém tix cách thành viên HDQT nhiêm k' III (2017 — 2022) cüa ông Trân Dãng 
Linh k tü ngày 30/9/20 19. 

+ Min nhim chrc danh Tnr&ng Ban kim soát cüa ông Ducrng Minh Nhirt kê tir ngày 
06/8/2019. 

+ Bu b6 sung 2 thành viên HDQT nhim k' III (2017 — 2022): ông Nguyn Minh TrI 
(ducic HDQT bu gii nhim vy C'hü tjc/i HDQT và ông Nguyn Van Thjnh. 

Thông qua và ban hành "Diu l t chrc và hoat dng Cong ty CP KCN Hip Phthc (Sia 
di lcn th& Vi)" và "Quy ch ni b v quãn trj Cong ty CP KCN Hip Phuâc (Sza dái lcn 
th&Ii)". 

Thông qua k hoch chi thii lao Hi dng quán trj, Ban kim soát và Th.r k' HDQT nàm 
2019. Cong tác chi trâ thñ lao ducc COng ty thijc hin dy dU và dung theo Nghj quyt 
DHDCD. 

Cong ty không thuc hin chi trá c ttrc nãm 2018. C6 t(rc nàm 2017 (Tj)l 10% v6n diu l) 
chua &rçic thrc hin chi trá do chua hoàn tt các nghia vi thanh toán cho Nhà nuic theo 
quy djnh. 

3.2 Nghj quyt Hi ding quán trl: 

Trong nàm 2019, HDQT Cong ty dã ban hánli 44 nghj quyt, trong dO có 15 nghj quy& 
ban hành tü sau Dai hOi c dOng thung nién nüm 2019. Các vAn d quan trQng dã duqc HDQT 
quyt djnh theo dung chrc nãng nhim vi. 
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4. Báo cáo tài chInh dã kiêm toán nàm 2019 

Ban Kim soát nht trI vri fr kin cüa Cong ty TNHH Ernst & Young Vit Nam dôi vi 
Báo cáo tài chInh (BCTC) näm 2019 là ngoài ' kin kiêm toán nêu tai  "Cosà kien kié'm toán 
ngogi tnt" và "Vcn d cdn nhn mçrnh", báo cáo tài chInh dã phán ánh trung thirc và hap ii', 
trên các khIa c?nh  tr9ng yu, tInh hInh tài chInh cüa Cong ty vào ngày 3 1/12/2019, cüng nhu 

kt qua hoat dng kinh doanh và tInh hInh luu chuyn tin t cho nãm tài chInh kM thiic cüng 
ngày, phü hçp vâi các Chun mrc kê toán Vit Nam, Ch d k toán doanh nghip Vit Nam 
và các quy djnh pháp 1' có lien quan dn vic 1p và trInh bay báo cáo tài chInh. 

Ben cmnh do, theo ' kiên kiêm toán tai "Van d can nhán mQnh" cOa BCTC nãm 2019: "Cong 
ty cüng cia ghi nhn khoán dir phOng trj giá 274.639.989.461 dng lien quan den cthc hop dcing 

cho thuê iqi dOt cia ghi nhn doanh thu hcng nàm, phát sinh tic vic diu chinh dcin giá tin thuê 

dá't nêu trên. Vào ngày 1p báo cáo tài chjnh nay, Cong ty vän dang trong qua trinh lam vic vài 

các cci quan có thdm quyn cia TP.HCM d xác djnh giá thuê cui cling. ) kié'n kim toán cia 

ching tOi khOng lien quan den vO'n d cn nhn mqnh nay.". Theo Thuyêt minh sé 21 cüa BCTC: 
"Day là khoán dir phOng các chi phi bat bu5c phái trá cho các ngh7a vy lien quan dén các hcip 

clang cho thuê dt virçrt qua lçii Ich kinh te dy' tInh thu ducrc tic các hop dng do ". V ni dung 
nay, BKS hxu ' cAn xem xét 'aj  diu kin, tInh hçp 1' cüa vic ghi nhn khoán d? phông phãi trá 

nay, dam báo day dü ca sO' và phü hçip theo quy djnh cüa chuân mirc k toán, ch d k toán 

doanh nghip, trong khi do BCTC kiêm toán nãm 2019 dixçc 1p vO'i can cir giá vn tam  tInh theo 

dan giá thuê dAt tam  xác djnh là 1.764.000 d ng/m2. 

5. TInh hInh hott dng kinh doanh nãm 2019: 

Hoat dng kinh doanh cüa Cong ty th?c hin trong nãm 2019 dat  kêt qua nhix sau: 

Tong doanh thu: thirc hin 7 15.630 triu dông, hoàn thành 114% k hoach và dat  72% mi:rc 

thuc hin cüa näm 2018. 

> Tong chi phi: thirc hin 1.503.225 triu dng, vu'gt han 2,75 lAn k hoach và tang khoãng 

32% so vO'i thirc hiên nãm truâc. 

> Lçri nhu.n tnrO'c thu: thirc hin -787.596 triu dng. 

5.1. V Doanh thu:  

Don vj tinh: tniu dóng 

STT Chi tiêu KH2019 TH 2019 TH 2018 

TH 
2019 I 
KH 
2019 

TH 
2019/ 

TH 
2018 

1 Tong Doanh thu 627.453 715.630 996.268 114% 72% 

— 
Doanh thu thun fir ban hang wi 

610.4 71 634.684 946.117 104% 67% c:in cap dich vu — 

-DTchothuê1iidât 561.154 578.560 900.935 103% 64% 

+ Giai doin 1 45.436 115.721 169.187 255% 68% 

+Gjajdoan2 515.718 462.839 731.748 90% 63% 
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STT Chi tiêu KH 2019 Til 2019 TH 2018 
2019 / 

2019 

2019 I 

2018 

H9atdngdjchvi,1khác 49.317 56.125 45.182 114% 124% 

-DT Cun cp nthc sch Va lap 
 dtdonghornxcc 

-DTXü1'ntràcthâi 

29.385 

15.033 

3 1.990 
——rn—.— 

18.043 

27.871 109% 
.-.........---.....- 

120% 

115% 

11.424 158% 

-DTNhàluutrücôngnhân 3.777 4.267 3.751 113% 114% 

-DTBàidxe - - - 

- DT Nuàc ung dOng chai - - - 

-DI San tennis 105 - 125 

- DT Djch viii cho thuê tram thu 
song 

906 - 714 

- DT Djch vi cho thuê kinh doanh 
nhàhàng - - 
- DI djch vv cung üng nguôn nhân 

li,rc 
112 - 41 

- DT djch vv thu gom rác - 180 - 

-DTKhãc - 1.645 1.256 131% 

1.2 Doanh thu hoat doug tài chlnh 15.923 76.677 46.588 482% 165% 

-LAitingCringãnhàng 5.072 53.836 25.361 1061% 212% 

- Lãi châm thanh toán 10.850 2 1.280 19.763 196% 108% 

-Citücdixçicchia - 1.561 1.463 107% 

1.3 Thu nhOp khác 1.059 4.268 3.563 403% 120% 

A . Hoat dOuR cho thue lag cia!;  la hoat dong kinh doanh chinh cua Cong ty, doanh thu dat  578.560 
triu dng, hoàn thành 103% k hoach nAm và dat  mtrc 64% so vài thtrc hin näm trtrâc. 
Doanh thu hoat dng nay chim han 81% t6ng doanh thu và chü yu là tr các hçip dng tr 
näm 2018 tth v trtlàc do nAm 2019 Cong ty tam ngtmg kinh doanh theo nghj quyt cUa 
DHDCD thu&ng nien nãm 2019. Tuy nhiên, trong nãm 2019, Cong ty dà thirc hin k' 2 hcip 
dng cho thuê lai  dt vOi 2 khách hang mài tai  KCN Hip PhuOc Giai doan 2: 

+ Cong ty TNHH Schindler Vit Nam — 10.000 m2  

do: Cong ty dã k' hqp ding dt cQc vâi doanh nghip nay vào tháng 10/20 18, den dAu nãm 
2019 thI dü diêu kin d k' hp dng thuê lai  dt nên Cong ty phâi thrc hin theo dng các 
diu khoân dã cam kit. 



+ Cong ty TNHH Nhôm hçp kim Tan Quang — 19.860 m2  

Lfr do: Cong ty dã k hçip dông dt c9c cho thuê lai  dt vci doanh nghip nay vào tháng 
6/20 16. Theo ni dung cüa hçip dông d.t c9c thI thai han  k' hp dng thuê 'a  dt dã h& hiêu 
1irc trong näm 2016. Tuy nhiên, trong qua trInh lam vic tip theo, sau khi xem xét dan d 

nghj tip ttic thu tiic thuê Iai  dAt và các n 1irc cüa doanh nghip trong vic hoàn thin h sa 

pháp 1' d duc thuê dAt tai  khu cong nghip, Cong ty dã gia han  thi gian kS'  hçp dng thuê 

lai dAt vâi doanh nghip dn tháng 9/20 19. 

Vic k các hçip dng cho thuê 'ai  dAt nay theo các cam kt vâi khách hang tnrâc khi t?m 
ngixng kinh doanh trong näm 2019. Trong nãm 2019, Cong ty chi ghi nhn doanh thu phân b 

déi vi hçp dng vâi Schindler Vit Nam là 1,17 t' dng. 

TInh dn cui näm 2019, Cong ty dã cho thuê them 2,98 ha dAt, ciii th: 

Dir an 
Tng diên tIch • 

dat thuong pham 
(ha) 

TH2019 
(ha) 

Lily k dn 
nam 2019 

(ha) 

A Tylelapday 
- 2 luy ke den 2019 

KCN Hip Phixâc GD! 232,09 0 223,6 96,34% 

KCNHipPhuOcGD2 358,39 2,98 137,1 38,25% 

• Doanh thu cho thuê dt Giai doçzn 1: thirc hin 115.721 triu dng, hoàn thành 255% k 

hoach và dat  68% thuc hin nãm 2018. 

+ Trong näm 2019, Cong ty không cho thuê them dAt và lüy k dn cu& nàm 2019, t' i 

lAp dAy tai  Giai doan 1 dat  96,34%. 

+ Doanh thu cho thuê dAt tang manh  so vâi kê hoach phAn 1cn là do ghi nhn t1r các hçip 

dng kn dü diêu kin hach  toán 100% giá trj hçrp dông, ciii the: Cong ty CP Hung Vixang 

(60,45 t' dng), Cong ty TNHH Diiçc phAm ATIPHARM (14,98 t' dng), Cong ty 

VILUBE (33,83 t' dng). 

Liru ', tai KCN Giai doan 1, can dr hçp dông cho thue 'a  dat dã k' vi Cong ty CP Hung 

Vixong, doanh nghip nay dâ vi pham nghia vii thanh toán cho Cong ty theo diu khoãn 
tai hcip dng. Cii the, den tnthc näm 2019, doanh nghip chi thanh toán 68,6% giá trj hçip 

dng và theo quy djnh tai  hcp dng cho thuê dAt khách hang phái chju lãi phat do chtm 

thanh toán, ixóc tmnh khoáng 9 1,96 t' dng. Trong nãm 2019, doanh nghip nay dã thanh 
toán dU tin thuC dAt nhi.rng chua thanh toán phAn lãi phat chm thanh toán. Hin COng ty 

và doanh nghip nay dang lam vic d thu hi khoán nq nay. 

• Doanh thu cho thuê dat Gia! doin 2: thirc hin 462.839 triu dng, hoàn thành 90% k 

hoach nàm và dat  63% thrc hin nãm 2018. 

+ Trong näm 2019, Cong ty chi thirc hin k' 2 hçip dng thuê 'ai  dAt nhix dã trinh bay a 

tren và lüy k den cuôi nãm 2019, t' 1 lAp day tai  Giai doan 2 dat  3 8,25%. 

+ Da so các hp dông cho thue lai  dAt có giá trj ion tai  Giai doan 2 du thrçyc ghi nh.n vào 
doanh thu theo k hoach nãm. Mt s hp dông có muc ghi nh.n doanh thu khá thAp 
vOi k hoach nen ánh huOng dn tInh hInh chung. Cii th& là các hc'p dng thuê lai dAt cua 
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Cong ty TNHH Golden Health USA (489 triu dng / 19,5 6 t dng), Cong ty CP Payola 
VN Food (308,13 triu dng / 12,32 t5' dng) và Cong ty TNHH Ca khI chinh xác Thjnh 
Phát (205,7 triu dng / 8,22 t' ding). Can cr theo diu khoân cUa hqp ding thi các doanh 
nghip nay thanh toán chm han tin dO.  Theo s lieu kMm tra, dn Qu 1/2020 thi hqp 
dng cüa Thjnh Phát dã duçic thanh toán theo dung tin dO,  các hqp dng con li vn chua 
thanh toán dü theo tik dO. 

Lxu : hin nay, Cong ty dang tip tiic giãi quyt mOt  s hçp d6ng cho thuê iai  dat cüa 
khách hang chm thanh toán, chi tit nhu sau: 

+ Hçrp dng vâi Cong ty CP Viet Cement Terminal (näm 2016), hin nay chi thu dtrc 
30% giá trj hqp dng. Dr an cüa doanh nghip nay không di.rçic Hepza cap phép d trin 
khai do diu kin cUa 10 dat d trin khai dir an khOng phü hçrp vâi quy hoch clim câng 
s 5. COng ty da thng nhat vOi doanh nghip nay thanh l hcip dng thuê lai  dat và yeu 
cAu phái thanh toán tin thuê dAt và lãi pht chm thanh toán tinh dn ngày thanh l hqp 
dng thuê li dat. 

Tuy nhiên, doanh nghip nay phân hi chi thanh toán thi gian gi dat tir 16/12/2016 (ngay 
k hcrp dng) dn 11/6/20 18 (Ngay Hepza cong b cOng van cza Bó GTVTv vic dw an 
khOngphii hcrp quy hoçch d triln khai) và khOng dng thanh toán lãi pht chm thanh 
toán. Hin Cong ty dang xem xét hiiàng giãi quyt, dam báo các yu th v pháp l và hiu 
qua tài chInh. 

+ Hçp dng vâi COng ty CP VN Oil (näm 2013), hin nay chi thu dirge 4% giá tn hçip 
dng. Do doanh nghip nay vi phm hcrp dng nhiu l.n (Nghia vy thanh toán, trin khai 
dir an...) và không có giãi pháp d giãi quyt dirt dim các vAn d cOn thn d9ng nên COng 
ty dâ dan phuo'ng chAm drt vic cho thuê dAt và tip quán khu dat nay. Sau khi Hepza ban 
hãnh quyt djnh chAm düt hoat dng cüa dir an du tu Nhà may VN Oil, Cong ty dã có 
van bàn d nghj VN Oil thanh toán các khoàn khi thanh 1 hçip dng (Chi phi khOi phyc 
hin trgng khu dct, tin thuê d&, Mi chain thanh toán, ...) nhung VN Oil khOng dng và 
yeu cu Cong ty hoân trâ li tin thuê dat dà thanh toán. Hin Cong ty dã khâi kiin VN 
Oil yêu cu trã ng cho COng ty sau khi chAm dt hqp dng thuê l.i dAt Ngày 17/01/2020, 
TOa an nhán dan quan  3— TP.HcMda nhan  don khài kin VN Oil cza C'Ong ty). 

Vic thu hM cong nç cho thuê dAt qua thai h.n thanh toán d dixçic Kim toán nhã nuâc 
có kin tai  Biên bàn di chiu cüa Kim toán Nhà nuâc Khu vrc IV ngày 18/12/2018 
d& vâi tnithng hgp cüa Cong ty Hung Vuong, Cong ty VN Oil. Mc dü Cong ty dã thirc 
hin mOt  S6 bin pháp d thu Mi cong ng d6i vâi 02 khách hang nay cüng nhu mOt  S6 
trueing hqp khác, tuy nhiên dn thai dim hin nay COng ty vn chua thu Mi dy dü các 
khoãn ng nêu trên. Ben canh  do, BKS km dn thai dim hin ti, Cong ty chua thxc hin 
ghi nhn vào báo cáo tài chInh các khoãn nçi phãi thu tin thuê dAt qua th&i hn và läi ph.t 
do chm thanh toán cUa các khách hang nêu trên. 

- Hort dng các djch vy khác: thrc hin 56,13 t' d6ng, hoàn thành 114% k hoch nàm va 
vuçlt 24% thrc hin nãm 2018, chim 7,7% t6ng doanh thu và vAn chU yu dn ttr hoat dng 
cung cAp nuOc sach  — lAp dt d6ng h6 ni.râc, x1r l nuâc thai (Trong nàm 2019 ghi nhan nhiu 



doanh nghip chinh th&c di vào hogt dc5ng cing nhir gia tang cOng suá't hogt dç5ng) và cho 

thuê nhà lixu trü cong nhân, ci1 th: 

• Doanh thu cung cp nuOc sach  và 1p dt dng h nlxOc: thirc hin 31,99 t dng, hoàn 

thành 109% k hoach näm và dat 115% mirc thirc hiênnäm 2018. 

• Doanh thu xr l nuOc thai: th%rc hin 18,04 t' dng, hoàn thành 120% k hoach näm vã 

dat 158% müc thuc hin nãm 2018. 

• Doanh thu cho thuê nhà km trü cong nhân: thirc hin 4,27 t' dng, hoàn thành 113% k 

hoach näm và dat 114% mrc thuc hin näm 2018. 

- Doanh thu hoçzt d3ng tài chmnh: dat 76,68 t' dng, vuçrt hon 4 ln so vói k hoach näm và 

dat 165% müc thirc hin näm 2018, chim 10,58% tong doanh thu. Trong do: 

• Läi tin gui ngân hang: dat  53.836 triu dng, vuçt han 10 ln so vói k hoach và tang 
hon 2 ln so vi nãm truOc, m1rc tang chü yu là do Cong ty dang duy trI khoãn tin gui 

khá lón, khoãng 843,47 t' dng (Các khoán tien gz.'ri /cj) hgn tfr 01 nám tr&xuO'ng). Ngoài 

vic dáp i.'xng thu cu vn hxu dng, khoãn tin gfri con dñng d bào dam hçip dng cho 

thuê lai d.t CO giá trj ion cüa khách hang (Cong ty TNHH Son Jotun Vit Nam). 

• Lãi chm thanh toán: dat  21.280 triu dng, dat  196% k hoach näm, và tang 8% so vOi 

näm tri..rOc, là tü các khách hang thrc hin thanh toán tin thuê dt theo tin d duçc quy 

djnh trong hçrp dng cho thuê lai  dt và chju iâi ch.m thanh toán. 

5.2. VChiphI 

Dan vj tInh. triu dng 

STT Chitiêu KH2019 TH2019 TH2018 
2019/ 

2019 

2019/ 

2018 

2 Tong Chi phI 547.144 1.503.225 1.141.872 275% 132% 

2.1 Giá Win 486.838 1.446.472 1.083.829 297% 133% 

-Giávnchothuê1aidt 441.843 1.405.741 1.047.414 318% 134% 

+Giaidoan] 10.311 25.593 47.106 248% 54% 

Diuchinhgiávn - 89.939 151.151 60% 

+Gjajdoan2 431.532 564.366 655.239 131% 86% 

DkuchinhgiOvn - 451.203 193.919 233% 

- DtrphOngphái trá cho các hcp dóng 274 640 
cho thuê dat GD 2 có nil ro IOn 

-Cungcpni.rOcschvà1âpdtdng 
ho nuuc 

28.308 27.493 23.212 97% 118% 

-Xir1nuOcthãi 13.847 9.985 9.681 72% 103% 

-Nhàluutrücôngnhân 2.553 3.252 3.431 127% 95% 
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STT Chi tiêu KH 2019 TH 2019 TH 2018 

TH 
'019/ 

KH 
2019 

TH 
2019/ 

TH 
2018 

-Bãidôxe - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-NuâcungdOngchai 

- San tennis 

- Cho thuê tram  thu song 

- 

- 

- Cho thuê kinh doanh nhà hang - - - 

- Djch V%1 cung Crng ngun nhân 1irc 288 - 90 0% 0% 

2.2 Chiphibánhàn2 17.738 14.328 17.426 81% 82% 

2.3 ChiphIauánli5doanhnghiêp 41.557 36.331 40.739 87% 

2.4 Chi phi tài chInh, tron2 do: 398 2.411 (864) 607% 379% 

- TrIch 42p  dir phông ddu tir tài chInh 
(Cty Vie-Pan) 

348 836 (958) 240% -87% 

- TrIch lIp  dir phóng &iu tu tài chInh 
(CtyLongHu) 

- 1 549 

2.5 ChiDhikhác 613 3.684 601% 496% 

Vê id von: 

> GM win cho thuê thit: thirc hin 1.405.741 triu dng, tang hon 3 lAn so vâi k hoach va 

tang 34% so vOi thirc hin näm tn.rOc. 

Theo BCTC kiêm toán näm 2019, Cong ty dã tip tic tam diu chin/i  giá vn cho thuê dAt 

cüa di,r an KCN Hip Phuâc Giai domn 1 và dir an KCN Hip PhuOc Giai don 2 trên CO SO 

don giá tin thuê dAt tm tInh là 1.764.000 dng/m2  theo h so thâm djnh phuong an giá dAt 

dUçYC Sâ Tài nguyen và Môi trumg TP.HCM trInh Hi dng thAm djnh giá dAt TP.HCM ngày 

22/8/2019. 

Theo Nghj quyt s 07/2020/NQ-HIPC-HDQT ngày 15/06/2020, HDQT Cong ty cüng dã 

thông qua ni dung "giao Tang Giám dc 1p BCTC nàm 2019 v&i giá vn tgm tInh theo dcin 

giá thuê dOt phái trá cho Nhà nithc (tçzm tInh) là 1.764.000 dng/m2, phI hQp vài tInh hInh 

thyc tl, dam báo ding theo quy d/nh cza chudn m,c kl wan, chl d5 kl toán doanh nghip, 

thul và các quy d/nh pháp lut khác có lien quan". 

Ngoài ra, theo BCTC kiêm toán näm 2019, Cong ty cüng dã ghi nhn khoãn dir phông trj 

giá 274.640 triu dng lien quan den các hçrp dng cho thuê 1i dAt dâ ghi nh.n doanh thu 
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h&ng näm, phát sinh t1r vic diu chinh dGn giá tin thuê dt nêu trên (DrphOng các chi phi 

bat buç5c phái trá cho cOc nghia vy lien quan dê'n các hcip dng cho thuê dá't vu'çYt quO lcii ich 

kinh te' du- tInh thu du'çrc tic cOc h9p dáng dO). Luu ring vic ghi nhn khoân dir phông phãi 

trâ nay d hch toán vào giá vn không tuang ing vài vic ghi nhn doanh thu cüa hgp dng 

cho thuê lai  dat. 

Vic diu chinh nay dä ãnh hu&ng rAt lân dn chi phi hot dng kinh doanh cüa Cong ty, 

dc bit là giá vn cho thuê dAt trong näm 2019. Ci th: 

• Giá van cho thuê dat giai doan 1:  thrc hin 25.593 triu dng, tang 2,5 thn so vâi k 
hoch và bang 54% th1rc hin näm tnràc. Müc tang so vâi k hoch tuang 1rng vOi mi.rc 

ghi nh.n doanh thu tir các hcp dng dü diu kin ghi nhn doanh thu mt ln phát sinh 

trong näm 2019. Dng thi, Cong ty tm ghi nhn b sung 89.939 triu dng giá vn 

cüa các hçip dng cho thuê dAt dã ghi nhn doanh thu tü nãm 2018 trâ v truc, lam 
tang tng giá vn cho thuê dAt giai doan 1 len thành 115.532 triu dng. 

• Giá vn cho thuê dat giai doan 2:  thirc hin 564.366 triu dng, tang 1,3 lAn so vOi 

k hoach và bang 86% so vâi näm tnrâc. Vic hach  toán giá vn du?c thirc hin 
tuong 1mg theo t l phân b doanh thu. Dng thai, Cong ty tim ghi nhn b sung 
451.203 triu dng giá vn cüa các hqp dng cho thuê dAt cia ghi nhn doanh thu tü 

nàm 2018 tri v truâc, lam tang thng giá vn cho thuê dAt giai doan 2 len thành 

1.015.569 triu dng. 

Ngoai ra, Cong ty ghi nhn them vào giá vn khoãn dir phông phài trã trj giá 274.640 

triu dng lien quan dn các hçTp dng cho thuê lai  dAt cia ghi nhn doanh thu h.ng 

näm nhu cia trinh bay a trên, nën tang giá vn cho thuê dAt näm 2019 ghi nhn là 
1.405.741 triu dng. 

> Giá vn các dich vii khác: 

• Cung cAp nuac s.ch và lap dng h nuac: thirc hin 27.493 triu dng tuong duzong 
97% k hoach, và tang 18% so vai näm tmóc, chü yu là do tang lugng nuac mua vao 

(dam bOo cung cO'p cho các doanh nghip bat dau di vào hogt dng) và giá din tang 

hon 2,3 lAn so vâi cüng ks'. 

• X1r l nuóc thai: thirc hin 9.985 triu dng bang 72% k hoach vã tAng 3% iAn so vâi 
thirc hin nAm truâc. Mlrc tAng so vO'i cüng k' cling chU yu tlr giA din gia tang. NAm 
nay hoat dng nay giám chi phi duy tu bão du0ng may móc (giOm tic 2,5 t cOn 464 

triu dng) nhixng 'a  gia tang chi phi cãi tao  Module 1 (tic 35 triu dng len 2,] 

dng). Các chi phi khác di.rc kim soát t& nên nhIn chung mlrc gia tang không dáng 
k so vâi thuc hiên nam 2018. 

• Cho thuê nba luu trü cong nhân: thrc hin 3.252 triu dng, tang 27% k hoach, và 

bang 95% so vài nam truâc. Müc giã tang so vái k hoach chü yu tlr chi phi hành 

chInh có lien quan cña hoat dng nay. NAm nay, hoat dQng nay khOng phát sinh chi phi 
cai tao, slra chlta nên mlrc thirc hin thAp hon cling ks'. 
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NhIn chung, cong tác quãn l' chi phi di vâi các hot dng djch vii khác duc Cong ty 
thirc hin khá t&, müc gia tang so vOi näm truc phü hp vOi doanh thu, dam bão vn mang 
'a lçi nhun gp tat. 

Vé clii plzitài chIn/i:  2,4 t' dng, tang gn 4 thn so vi müc thirc hin cüng kS'  và tang hcin 5 

ln so vâi k hotch. Nguyen nhân chü yu là do Cong ty thrc hin trich 1p dir phông cho 2 
khoãn du tu tài chinh t?i  Cong ty TNHH Khu K9 ngh Vit Nht (Vie-Pan) là 836 triu dng 
(Do näm nay Vie-Pan iqi ghi nhqn ló hoqt d5ng — nàm tru'ác khoán dáu tw nay du'crc hoàn 
nhçp 958 triu dng) và tai  Cong ty c phAn Long Hu là 1,5 t' dng (Do tqi thai diem 
3 1/12/2019 giá giao djch cza c phieu LHG chi con 15.400 dng/cd phieu, giám so vài giá 
trj du tu bInh quán cia Cong ty là 17.118 dng/c philu). 

V clii phI ban hàni' và clii p/i,' quán l doanh ngl,iêp:  mirc tic hiên lan hict là 81% và 
87% so vi k hoicIi närn, bng 82% và 89% so vii thrc hin cüng kS'.  NhIn chung, do nàm 
nay hott dng kinh doanh cho thuê dt tam  dung, nên phn l&n các chi phi du giám manh, 
dtc bit là các chi phi gn 1in vOi hoat dng kinh doanh (truyn thOng, quáng bá thircrng hiu, 
quáng cáo, h5i tháo, ...). Tuy nhiên, rnt s khoãn djnh phi (tin luctng, nhiên liçu, hành chánh, 

...) vn phái chi dÀy dü, dam bão cho hoat dng thixarng ks'. Dcng thai trong närn nay, COng 
ty vn tip tic chi hoa hng môi gii cho các hçip dng dã k' tmOc day và dugc thanh toán 
dü nên mirc giãm cüa các chi phi nay không nrnng 1rng vi müc giám cüa doanh thu. 

5.3. V Kt qua kinh doanh  

Don vj tInh: triu dng 

STT Chitiêu KH2019 TH2019 TH2018 
TH2019 

KH2019 

20 
T 

2018 

1 Tngdoanhthu 627.453 715.630 996.268 114% 72% 

2 Tng Chi phi 547.144 1.503.225 1.141.872 275% 132% 

3 Lçi nhuân tnxâc thu TNDN 80.309 (787.596) (145.604) 541% 

Vic tam  ghi nhin b sung giá vn mOi nhix dã trInh bay a trên dã ãnh hrnng lan dn két 
qua boat dng kinh doanh cia COng ty vai l?i nhun ghi nhn mirc l 787,6 t' dông, khong 
hoân thành k hoach nàrn 2019 do Dii hi dng c dOng giao vâ day là nãm f/ia 2 lien fllp 

conji ty jihi nhân lô hoat dônji kinh doanh.  

Nu loai trü ãnh huâng cüa vic diu chinh giá vn cUa các hçp dng cho thuê dAt dã ghi 
nhn doanh thu tr nãm t1r närn 2018 tra v truâc (O'zi ghi nhqn giá vn mái tqn2 tInh cho 
nàm 2019) và khoãn dir phông phâi trá cho các hp dng thuê dAt có rh ro lan thI 1i nhun 
tru&c thu nàm 2019 cha Cong ty dat khoãng 28,18 t' dông. 

V&i kt qua kinh doanh nêu trên, 1 lily k cha COng ty tInh dn thai diem 31/12/2019 là 
745.43 6 triu dng dã vuçxt qua vn diu 1 cha COng ty là 600.000 triu dng, von chh si hilu 
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bj am 4.228 triu dông. BKS luu ' v quy djnh tii Khoán 1, Diu 32 Quy ch To chtc và 
Quàn 1' Thj tnrè'ng giao djch chirng khoán chiia niêm yet tai  SO Giao djch Chirng khoán Ha 
Ni ban hành kern theo Quyêt djnh s 634/QD-SGDHN ngày 24/9/2019 cüa SO Giao djch 

Chüng khoán Ha Ni: "Diu 32 Hgn ché' giao dich.  1. Chzng khoán dáng Ig" giao dich  bj hn 

ch v thai gian giao djch hoc biên dç5 dao dóng giá giao djch khi xáy ra mt trong các 

tru'&ng hcrp sau: ... b) T clzác dàng kj5 giao dc/z bj am vn clzü s lifru can cá' theo báo 
cáo tài chi'n/z nãm ctã ctu'rc kkm loan /zoc báo cáo lài chIn/i ban niên dã duçrc soát xét... ". 

Hot dng kinh doanh cüa Cong ty bj ãnh hu&ng chü yêu bOi yu té tin thuê dt phâi np 
mt thn cho nhà rn.rOc trong khi hin tai  tin thuê dt chra di.rçc xác djnh chInh thtrc và dir 
kin nhiu khâ nãng sê 0 rntrc cao trong trang lai. Day là rüi ro r.t li5n, ãnh hr0ng trirc tip 

dn hoat dng kinh doanh chInh cña Cong ty trong các nãm sp tOi. 

5.4. V tInh hInh tài chInh   

STT Chi tiêu Nàm 2019 Nãm 2018 

1 Co Câu tài san Va nguin v6n 

35,35% Tài san ngän han / Tong tài san 31,34% 

Tài san dài han / Tong tài san 68,66% 64,65% 

2 Co'cungunvn 

N? phái trá / Tng nguôn vn 100,12% 76,1 9% 

23,81% V6n chü sO hfru / Tong ngun vn -0,12% 

3 Khã nãng thanh toán 

4 

Kha näng thanh toán hin hành 0,38 0,56 

Khá näng thanh toán nhanh 

Khã nàng sinh Iôi 

T' suât igi nhutn sau thu / Doanh thu thuAn 

0,31 

-124,09% 

0,46 

-15,98% 

T suât igi nhun sau thuê / Tong Tài san BQ (ROA) -23,14% -5,22% 

5 

T' suit lcii nhun sau thu / Vn chU sO hüu BQ (ROE) 

Don bay tài chInh (TS/VCSH) 

-202,04% 

-831,21 

-16,87% 

4,20 

V Tài san ngãn han:  nhIn chung ca cãu tài san ngän hn cüa Cong ty không có nhiu bin 
dng so vOi nãm 2018, vOi giá trj giãm gn 5%. Mt s khoãn lu'u ': 

> Tin mt và du ti..r tài chInh ngän han (Phn 1ón là klioán tin gth k3' hgn ti'r 01 nàni tró' 

xung) chiêm t' trcng cao trong Co câu tài san ngn hn cüa Cong ty. Khoân tin gOi bao 
gm khoãn báo dam hçxp dng cho thuê 'a  dat có giá trj iOn cüa khách hang (Cong ty 

TNHH Scm Jotun Vit Nam). 

14 



> Trà tnrâc cho ngui ban ngn han:  chü yu là khoãn üng truâc cho Cong ty Tan Thun 
lien quan dn vic hoàn trá (b sung) chi phi Mu tu dir an KCN Hip Phuc — Giai doan 
1, Giai doan 2 và dir an nao  vet lung Soài Rap  (chua bao gm chi phi th dyng vdn) nhu 
dä trInh bay & phAn trên. 

> Phãi thu ngn han  khác: ghi nh.n mic giãm khá lan, chü yu là chi tam  üng bi thu&ng 
giâi phóng mt bang (Giám 86,7% so vái näm triró'c do Cong ty dã nhn dirc h 

bi thwàng tgi dr an KNHip Phzthc Giai dogn 2). Ngoài ra, Cong ty cüng ghi nhn 
mirc tang khoãn phãi thu Nhà nu&c chi phi xây dirng cu Muong Lón 1 — Giai doan 2 
(tang han 11 lcn so vái nàm trzz&c) và cau Rach  Rp 1 — Giai doan 2 (tang han 18 kn 
so vái näm trzthc). 

Dng thai, nhu dâ trInh bay & trên, BKS luu dn th?yi dim hin tai,  Cong ty chua thuc 
hin ghi nhn vào báo cáo tài chInh các khoãn nq phái thu tin thuê Mt qua th&i han  và lãi 
phat do chm thanh toán cüa mt s khách hang. 

V Tài san dài han:  co cu tài san dài han  cüa Cong ty khOng có nhiu bin dng so v&i näm 
2018, v6i giá trj có sir gia tang hon 13%, chim t trçng 68,7% tng tài san. Trong nãm nay, 
Cong ty con phãi trIch 1p dir phông Mu tu tài chinh tai  COng ty CP Long Hu và COng ty 
Vie-Pan. 

Co cu ng phãi trã cüa Cong ty ghi nhn mt s khoãn bin dng dáng km : 

> Phai trá ngu&i lao dng giàm, Cong ty thirc hin chi trà d.y dü các khoán luong và KPI 
cho nguii lao dng, bao gm là tin luong tháng 13 và KPI - dánh giá hiu qua cOng vic 
näm 2018. 

> Chi phi phái trá ngn han:  ghi nhn tang 975,85 t' dng. Day là phn trich truâc chi phi 
hoàn thành dir an theo ngân sách Mu tu, trong do bao gm trIch tru&c tin thuê Mt trj giá 
là 1.563,689 t dng duçc xác djnh dira trên don giá tin thuê Mt tam  tinh là 1.764.000 
dng/m2. 

> Vay ngn han  tang 87% so v&i Mu k, chü yu do phân loai 'a  các khoãn nq dài han  dn 
han trã. Vay dài han  giám 27% so vâi Mu k' do trâ ng vay và phân loai lai  nq vay. Trong 
näm, Cong ty thixc hin vay them 121 t dng, trã ng vay 166 t dng và phân loai n dài 

han dn  han  trá 120 t' dông. 

T l n vay ngAn han  và dài han  I vn diu l dang & mirc 66%, giám so v&i mic 74% 
cüa nãm truOc. 

> Vn chü s& hthi ghi nhn mirc am 4,23 t' dng do Cong ty tam  diu chinh giá von và ghi 
nh.n them vào giá vn khoán dir phOng trj giá 274.640 triu dng lien quan dn cac hqp 
dng cho thuê 1ai  Mt dâ ghi nhn doanh thu hang nãm, phát sinh tir vic diu chinh don 
giá tin thuê Mt nhu dä trInh bay. 

> Khã näng thanh toán cüa Cong ty giãm so vâi näm 2018, do ãnh hu&ng cüa vic tam  diu 
chinh giá v6n cho thuê Mt cüa dr an KCN Hip Phu&c GD1 và KCN Hip Phu&c GD2 
nhu dã trinh bay. 
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Nhix vy, tInh dn thai dim hin nay tmnh hInh tài chInh cüa Cong ty có dâu hiu không an toãn, 
hot dng kinh doanh tn ti nhiu rüi ro, dc bit trong thai gian tcYi digt kin ngun thu tr ho?t 
dng cho thuê dAt thiu khã näng sê bj s11t giãm do t?m  ngirng kinh doanh, giá cho thuê dAt dir 
kin tang cao vi ânh hiiäng cüa vic tang giá vn và khi tin thuê dAt phãi np nhà nuc du?c 
xác djnh chInh thic sê ành htthng rAt ion dn dOng tin, khã näng thanh toán cüa Cong ty. 

6. Tinh hInh thrc hin du tu xây dirng co ban: 

- TInh hInh thi.rc hiên du tu: 

• San nan: Dã hoàn tAt san nn lô F3 (13,57ha) và lô F7 (5,07ha). Dã phé duyt k ho?ch 1ira 

ch9n nhà thAu buOc chuAn bj du tu dir an thành phn DATP11 [San nn các lô dAt con 1i]. 
Dang thirc hin buOc ip  báo cáo nghiên ciu khá thi ci:ia dir an thành ph.n DATP 11. 

• H thng h tAng k' thut (giao thông, thoát nzt&c mu-a, cá'p nzthc, chié'u sang, cay xanh): 

V' D phê duyt d%r an thành phAn DATP 13 [Duing — via he (giai don 1), h thng thoát 

nuOc mua, h thng cAp nithc, cay xanh và chiu sang các tuyn dithng cOn laj  theo quy 
hoach diu chinh], dâ phê duyt k hoach 1ra ch9n nhà thAu dir an thành phAn DATP13. 

' Hoàn thành Cong tác chuán bj trin khai hoàn thin ha tAng giao thông (gm h thing 
thoát flUOC mua, nên dung, mt thring lang nhira, nâng cao d via he) cho các tuyn 

di.thng dâ dAu tu kt câu tam  thuc khu E&F, du&ng s 14A. 

• PhAncAu: 

/ CAu Rach  Rp 1 — giai doan 2 (th dyng vn ngán sách Thành pho'): hoàn tAt 60% khi 
luçrng cong trInh. 

" CAu Mi.rcmg iOn 1 — giai don 2 (th dyng vn ngán sách Thành pho'): hoàn tAt 70% khi 

1ucng cong trInh. 

V CAu Ca Ch& (giai doan 2): dã phê duyt k hoch 1ira chçn nhà thAu dir an thành phAn 
DATP 15, dä hoàn tAt buOc kháo sat, thit k bàn ye thi cong. 

• H thng thu gom và xir 1 nuOc thai: hoàn tAt dua vào sü dung Module 2 Nhà may x i 

nuOc thai Khu cong nghip Hip PhuOc giai don 2. 

• Tuyn ng thu gom nuOc thai b sung cho Khu cong nghip Hip PhuOc giai doan 1: dã 

hoàn thành. 

• H thng cAp nuác b sung Khu Cong nghip Hip PhuOc giai doan 1: hoân thành cong tác 

chun bj dAu tu hang mic cãi tao,  hoàn thin h thng PCCC KCN Hip Phithc giai don 1, 

dang trin khai thi cOng. 

• Mt s hang mi1c xem xét chua trin khai theo k hoch näm 2019 do chua mang tInh cAp 
thit và chua có nhu cAu kinh doanh: Bãi du Xe, Nhà hành chInh, Nhà xuOng tiêu chuAn va 

cong tác diu chinh quy hoach. 

Cong tác thrc hin dAu tu: 

• TrInh tir, thu t1c dAu tu các dr an thành phAn, các hang mic dr an tuan thu theo quy djnh 

pháp 1ut hin hành. 
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• Cong tác phé duyt h sa dr an di.rçic thirc hin theo dung thâm quyên. 

• Vic 1ra ch9n nhà thu thrc hin các gói thu cüa các d1r an tuân thu theo quy djnh pháp 
lutt v du thtu và k hoach 1ra ch9n nhà thAu duc duyt. 

• Thirc hin vic quãn l' dir an, quán 1' chit llxcYng cong trmnh theo các quy djnh pháp 1ut 

hiên hành. 

• Mt s hang miic du tu trin khai thrc hin chm so vi k hoach. 

• Phãi dAu tu' b sung rnt hing miic vào d an cho phü hçip vi các quy djnh pháp 1ut lien 

quan là hang miic Hoàn thin h thng PCCC - Dr an "Module 1 nhà may xir 1' nu'Oc thai 
tp trung KCN HP GD2 cong suAt Q = 3000 m3/ngày dêm, sü diing ngun di,r phông phi cüa 

dir an thành phAn DATP7 không lam ánh hrnng den tong müc dãu tir cüa dr an; hang miic 

b sung dixçc phC duyt chü tnrGng thrc hitn tai  Nghj quyt 43/2019/NQ-HIPC-HDQT 

ngày 21/11/2019. 

Kt qua th?c hin du ttx xây dirng co bàn trong näm 2019: 

• Tng giá trj thrc hin dAu tu xãy dung ca bàn trong näm 2019 là 188.46 1,9 triu dng, dat 
66% k hotch cüa nàm 2019, bao gm: 

" Cong trInh ht tang k9 thut Khu cong nghip Hip Phuórc giai doan 2: dt 35% k hoach 

näm 2019. 

" Cong trInh ha ttng khác: dt 25% k hoach näm 2019. 

v" Cong trInh sü' ding vn ngân sách: dat  100% k hoach nàrn 2019. 

• Kt qua thirc hin: 

Don v tInh: triu dng 

A 

2 

3 

4 

5 

6 

B 

I 

2 

Ha tang k5 thut Khu cong nghip 
Hip Phu'ó'c giai don 2 

San nn dt kinh doanh, hi tng k' thu.t 

Dithng- via he, h thng thoát ntxOc mua 

Phãn câu 

He thng dirôrng ng cAp nm9c 

Nhà hành chInh 

Djch v1i 

H tng khác 

Bãiduxe 

Tuyên ng thu gorn nrnc thai b sung 

124.859,9 

42. 165,9 

79.364,0 

968,1 

1.00 1,9 

1.060,0 

300,0 

19.856,9 

13.853,0 

4.932,0 

44.239,1 

42. 165,9 

1. 177,6 

865,1 

30,5 

4.952,4 

4.932,0 

35% 

89% 

3% 

0% 

0% 

25% 

0% 

100% 



STT 

3 

4 

5 

C 

1 

2 

K hoch 

näm 2019 Thtrc hin 

Thu'c hin nãm 2019 

THIKH 

20,4 

139.270,4 

68.933,6 

70.336,9 

188.461,9 

7% 

0% 

0% 

100% 

100% 

100% 

66% 

313,4 

568,5 

190,0 

139.270,4 

68.933,6 

70.336,9 

283.987,2 

Hing miic cong vic 

H thng cp nrnrc b sung 

Cong trInh djch vii 

Nhà xràng tiêu chun 

Cong trInh sü' dtng v6n ngân sách 

Cu Rich Rp 1 (giai doan 2) 

Cu Mixang Lrn 1 (giai do?n 2) 

Tong cIng 

7. Kien ngh: 

HDQT vâ Ban diu hânh chi dao,  thñc day qua trinh lam vic vi co quan nhà nithc có thm 
quyên dé sam xác djnh tiên thuê dt phãi np cho toàn b thai gian thuê cüa dir an KCN 

Hip Phithc GD1 (phn din tIch dt con li) Va dir an KCN Hip Phithc GD2. 

Trén co sa dO, HDQT và Ban diêu hành c.n ttp trung xây drng và cO k hoich trInh DHDCD 

phê duyt phixang an diêu chinh tong mirc dAu tu' dir an KCN Hip Phu'c GD2 do ãnh hixO'ng 
cüa vic np tin thuê dt trên ca sa Biên bàn di chiu cüa Kim toán Nhà nixac ngày 
18/12/20 18 và các van bàn huO'ng dn lien quan cüa các co quan ban ngành Thânh pM. 

- Ban diu hành chii tr9ng Cong tác tài chInh, trong do kru vic can di dOng tin, dam bão 

hiu qua sir diing vn; cong tác dir báo thj trung nhm phân tIch, dánh giá kjp thai, chInh 
xác tnxâc khi xây dirng phu'ong an kinh doanh, chInh sách ban hang, thu hut du Pr; k hoach 

du Pr xây dirng phü hcip vai k hoach kinh doanh; Iuu fr kim soát chat chë vâ thijc hin 
các bin pháp ti& kim chi phi, 1p k hoich hoat dng than  tr9ng, chi tit, ci th theo tñng 
näm truóc khi trInh HDQT, DHDCD thông qua. 

- Ban diu hành chi dao  theo dOi, rà soát, dam bão thu diiing tién d thu tin di vai các khách 
hang thuê dAt, cüng nhi.r các khoán Cong nci tn d9ng, lâi pht chtm thanh toán phát sinh lien 

quan theo quy djnh ti hçp dng cho thuê dAt dã duc k' kt vâ báo cáo, d xuAt bin pháp 
xfr l' trinh HDQT xem xét, quyt dnh. 

- Ban diêu hành thrc hin rà soát, diu chinh 1?i  các diu khoân cüa hçp dng cho thuê dAt 
nhm kim soát, hn chê rüi ro phát sinh lien quan, dam bão phü 1p vai tinh hInh hoat dng 
kinh doanh trong giai doan hin nay. 

- Ban diu hành cO kê hoch triên khai thirc hin cong vic kiOm toán BCTC nãm, BCTC soát 
xét bàn niên, dam báo vic cong b thông tin dung theo quy djnh. 
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- Ban diu hành tip tVc  lien h, lam vic vái Ban bi thumg giài phóng mt bng huyn Nhà 
B, các Ca quan ban ngành có lien quan dn cong tác chu.n bj, trin khai thirc hin bi 
thumg giãi phóng mt bang tai  khu 83 ha dir an KCN Hip Phu6c GD2. 

- Ban diu hánh chi dao  các phàng ban lien quan tip t11c phi hcip thirc hin quyt toán các 

khoân chi tm lrng tin bi thuing vâi Ban bi thung giãi phóng mt bAng huyn Nhà Be; 
t.p trung rà soát, hoàn thin Co sâ pháp l cUa các h so thOa thun chuyn nhiicmg dt tai 

KCN Hip PhuOc Giai doin 3, Khu Cáng Hip Phuâc và Khu Do thj Hip PhuO?c. 

Ban di&u hành chi dao  theo dOi din bin giá giao djch c phAn LHG, xây dmg ph.iang an 
ban c phiu LHG dam báo hiu qua dAu tu vá trinh Hi dng quãn trj xem xét, quy& djnh 
di vâi khoãn dAu tu ti LHG vào thai dim thich hcp do hin ti HIPC chi so huu 1,95% 
vn diu 1 LHG; ngoài ra, hin nay Cong ty dang trong giai do?n chun bj nguôn von nhäm 
phc vv hot dng kinh doanh chInh cüa Cong ty. 

Ban diu hành thirc hin báo cáo, phân tich tinh hinh ho?t dng kinh doanh, tinh hinh tài 
chInh cüa Cong ty TNHH Khu K ngh Vit — Nh.t trInh HDQT xem xét, dánh giá li hiu 

qua cüa khoán dAu tu ti don vj nay. 

Trên dày là ki&n, dánh giá cüa Ban Kim soát di vOi các mt hot dng cüa Cong ty c phn 

Khu cong nghip Hip PhuOc trong nãm tãi chInh 2019. KInh trinh Dui hi dng Co dông thu?mg 
niên 2020 xem xét thông qua. 

Trân tr9ng kInh chào. 

Các thành viên Ban Kim soát trân tr9ng kInh trInh 

Nguyn Quôc Dung VO Tuân Anh Dtro'ng Minh Nhirt 
Thành viên Thành viên Thành viên 
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