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Tài liệu số: 03/ĐHĐCĐ/2018          

BÁO CÁO TỔNG KẾT 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

1. Các chỉ tiêu tài chính của Công ty (theo số liệu báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm 

toán). 

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 

                                                                                     đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Thực hiện 

2016 

Kế hoạch 

2017 

Thực hiện 

2017 

Tỷ lệ TH 

2017/KH 

2017 

Tỷ lệ TH 

2017/TH 

2016 

Tổng doanh thu 202.437 223.174 263.980 118,28% 130,40% 

Tổng chi phí 171.561 190.627 203.424 106,71% 118,57% 

Lợi nhuận trước thuế 30.959 32.547 60.556 186,06% 195,60% 

Lợi nhuận sau thuế 24.370 25.638 48.267 188,26% 198,05% 

1.2.  Tình hình tài chính Công ty: 

-   Tài sản ngắn hạn: 

+ Tài sản ngắn hạn là 74.874 triệu đồng, tăng 7,35% so với đầu năm. 

+ Tài sản ngắn hạn chiếm 50,74% trong tổng tài sản của Công ty. 

-   Tài sản dài hạn: 

+ Tài sản dài hạn là 72.664 triệu đồng, tăng 83,06% so với đầu năm. 

+ Tài sản dài hạn chiếm 49,25% trong tổng tài sản của Công ty. 

-   Nợ phải trả: 

+ Nợ phải trả là 65.514 triệu đồng, tăng 73,52% so với đầu năm. 

+ Cơ cấu Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn đến 31/12/2017 là 44,40%. 

-   Vốn chủ sở hữu: 

+ Vốn chủ sở hữu là 82.024 triệu đồng, tăng 14,42% so với đầu năm. 

+ Cơ cấu Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn đến 31/12/2017 là: 55,59%. 

-   Khả năng thanh toán: 
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+ Khả năng thanh toán hiện hành: 1,16 lần (năm 2016: 2,26 lần) 

+ Khả năng thanh toán nhanh: 0,22 lần (năm 2016: 0,67 lần). 

-   Tỷ suất sinh lời:  

+ Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu: 

 Tỷ suất LN trước thuế trên DT: 22,93% (năm 2016: 15,29%) 

 Tỷ suất LN sau thuế trên DT   : 18,28% (năm 2016: 12,04%) 

  + Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản: 

  Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng TS: 41,04% (năm 2016: 28,28%) 

 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng TS: 32,71% (năm 2016: 22,26%) 

            + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn CSH: 58,84% (năm 2016: 33,99%). 

2. Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh 

2.1. Hoạt động thu dịch vụ: 

Doanh thu năm 2017, hoạt động dịch vụ của Công ty tập trung vào việc triển khai dịch vụ thu 

phí quản lý, dịch vụ xe nhập chợ, dịch vụ xe lưu đậu theo lock giờ theo Công văn số 

302/2017 của Công ty đã được sở Tài Chính chấp thuận ngày 01/06/2017 và nhập Cherry, 

Táo từ Mỹ. Tình hình thực hiện một số dịch vụ tiêu biểu như sau:   

                                                                                       Đơn vị tính: Triệu đồng 

Dịch vụ Thực hiện 

2016 

Thực hiện  

2017 

Tỷ lệ TH 2017/TH 

2016 

Quản lý chợ 4.608 10.211 221,59% 

Xe nhập chợ 7.770 11.598 149,26% 

Lưu đậu xe 21.438 23.764 110,84% 

Bốc xếp hàng hóa 116.111 128.620 110,77% 

Cho thuê MB 42.834 70.877 165,46% 

KD hàng nông sản 66 10.980  

2.2. Doanh thu điện:  

Thực hiện 2017 là 7,85 tỷ đồng, tăng 2,21% so với cùng kỳ năm 2016: 7,68 tỷ đồng. 

2.3. Doanh thu sử dụng nước: Nước rửa rau, nhà vệ sinh, kios, chợ C: 

Thực hiện 2017 là 3,79 tỷ đồng, giảm 6,18% so cùng kỳ năm 2016: 4,04 tỷ đồng. 

Trong năm 2017 Công ty giảm dần nguồn thu nước rửa rau do chủ trương Thành Phố là phải 

sơ chế tại nguồn, tránh ảnh hưởng đến môi trường.(Năm 2018 ngưng hoàn toàn sử dụng nước 

rửa rau, củ). 
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2.4. Doanh thu tài chính: 

Thực hiện 2017 là 4,84 tỷ đồng, tăng 5,67% so với cùng kỳ năm 2016: 4,58 tỷ đồng. Chủ yếu 

lãi tiền gửi, cho vay, lãi thanh toán trễ hạn… 

2.5. Doanh thu dịch vụ khác: Dịch vụ chuyển tên hợp đồng cho thuê ô vựa. 

Thực hiện 2017 là 2,43 tỷ đồng, tăng 40,46% so với cùng kỳ năm 2016: 1,73 tỷ đồng. 

3. Các khoản đầu tư tài chính: Đến 31/12/2017 

Tên Công ty Địa chỉ 
Lĩnh vực sản xuất 

kinh doanh 
Giá gốc (VND) 

Tỷ 

lệ % 

Công ty TNHH 

Dịch vụ Tam Bình 

Thủ Đức 

141, QL 1A, F Tam 

Bình, TĐ 

Cho thuê kho bãi, 

Quảng cáo TM, KD 

vận tải hàng hóa  
1.800.000.000 30 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Thảo Dược 

Xanh 

Lô AIV-1, KCN 

Giao Long GĐ 2, 

Xã An Phước, H 

Châu Thành, Tỉnh 

Bến Tre 

SX, bán lẻ các SP 

thảo dược bao gồm 

Vitamin, khoáng 

chất, thảo dược và 

các thực phẩm chức 

năng dinh dưỡng… 

36.000.000.000 30 

Công ty CP DV & 

XTTM Hiệp Hội 

Doanh Nghiệp 

TP.HCM 

3-5 Pasteur, P 

Nguyễn Thái Bình, 

Q1, TP. HCM 

Tổ chức giới thiệu 

và xúc tiến TM, 

quảng cáo, hoạt 

động thiết kế 

chuyên dụng, in 

ấn… 

341.000.000 6,82 

Cộng 38.141.000.000  

4. Hàng tồn kho: 

- Hàng hóa nông sản: 10.695.000 đồng 

- Hàng hóa bất động sản: 5.503.131.081 đồng là giá trị 02 căn hộ chung cư TDH Trường Thọ 

với diện tích là 172,413 m2 - căn hộ 004 và 185,82 m2 - căn hộ 002. 

5. Các công trình cải tạo, nâng cấp, sửa chữa:  Năm 2017 

- Thay mới mái tôn chợ A: 9.549.312.977 đồng. 

- Nâng nền nhà điều hành bốc xếp: 58.702.000 đồng 

- Sửa chữa cải tạo dặm vá đường 5, bãi xe số 2: 707.110.645 đồng. 

- Dặm vá, cải tạo đường A, B, 1, 2, 4:  2.027.437.996 đồng. 

- Cải tạo chống dột mái tôn chợ B: 304.007.068 đồng. 
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- Hệ thống nhận diện thương hiệu: Bảng hiệu đèn Led trên mái chợ A, B, Alu logo tháp đồng 

hồ 4 mặt, mái che alu khung sắt: 589.877.772 đồng. 

- Sửa chữa cải tạo đường B: đoạn nút giao thông đường 2 đến nút giao thông đường 4: 

2.533.602.939 đồng. 

- Các khoản sửa chữa khác: Đắp bờ bao, nạo vét cửa xả, mương thoát nước, sửa chữa ram 

dốc, hệ thống chống sét…: 247.311.583 đồng.  

6. Các hoạt động khác của Công ty: 

- Công ty duy trì và ổn định bộ máy nhân sự, điều động nhân sự nội bộ hợp lý để phát huy hết 

năng lực chuyên môn cũng như tinh gọn bộ máy nhân sự chuyên trách nhằm nâng cao hiệu 

quả hoạt động, đáp ứng được yêu cầu phát triển và đổi mới của Công ty. 

- Công ty thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với  người lao động. Ngoài ra, Công ty còn mua bảo 

hiểm tai nạn con người 24/24 cho tất cả cán bộ nhân viên. 

- Công ty chăm lo tốt đời sống cho người lao động về các mặt như quà tết Nguyên đán, quà 

Trung Thu, tặng quà cho thương binh và con liệt sĩ nhân ngày 27/7, tặng quà cho con cán bộ 

nhân viên nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, tặng quà cho nữ nhân ngày 8/3 -20/10, khen thưởng 

cho con cán bộ nhân viên đạt thành tích tốt trong học tập, trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh 

cho con cán bộ nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức tham quan nghỉ mát hàng năm, cấp 

phát đồng phục và áo mưa, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể người lao động.   

- Đăng ký cho nhân viên tham gia các lớp tập huấn về Luật môi trường, Luật an toàn vệ sinh 

thực phẩm, Luật Bảo hiểm xã hội; Tổ chức học tin học cơ bản, kỹ năng phòng chống tội 

phạm và tệ nạn xã hội, diễn tập phòng cháy chữa cháy cho nhân viên bảo vệ; Phối hợp với 

Công ty Cổ Phần Kiểm định Huấn luyện và Tư vấn giải pháp an toàn tập huấn kiến thức an 

toàn vệ sinh lao động cho nhân viên kỹ thuật và công nhân bốc xếp. 

- Tổ chức Hội thao truyền thống chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày 

Quốc tế Lao động 1/5, Hội thi Karaoke mừng Đảng, mừng Xuân năm 2018 nhằm tạo điều 

kiện cho tất cả cán bộ nhân viên, đối tác và thương nhân đang kinh doanh tại chợ giao lưu, 

gắn kết, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Đồng thời, Công ty tích cực tham gia các 

phong trào do Liên đoàn Lao động quận Thủ Đức tổ chức như: Hội thi cắm hoa, Hội thi kéo 

co, Hội chợ ẩm thực, tham quan khu di tích lịch sử Núi Minh Đạm. Hội Phụ nữ chợ tổ chức 

họp mặt 20/10 nói về ý nghĩa ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 

7. Công tác xã hội cộng đồng: 
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- Bên cạnh hoạt động kinh doanh, các năm qua Công ty cũng hết sức chú trọng công tác xã 

hội, tham gia đóng góp các hoạt động từ thiện có ý nghĩa thiết thực, nhằm góp sức với thành 

phố trong hoạt động xã hội hóa vì người nghèo, đồng thời đây cũng là một hình thức hướng 

cán bộ nhân viên tới những hoạt động ủng hộ và sẻ chia tự nguyện, thiết thực, vừa giáo dục 

nhân cách sống mang tính cộng đồng thể hiện qua việc vận động đóng góp hỗ trợ gia đình 

công nhân bốc xếp bị tai nạn giao thông tử vong được 25.460.000 đồng; ủng hộ quỹ học 

bổng Nguyễn Đức Cảnh và các quỹ xã hội được 41.650.000 đồng, ủng hộ đồng bào bị bão 

lụt miền Trung với số tiền 139.110.000 đồng. Riêng công ty đóng góp ủng hộ các chương 

trình vì người nghèo với số tiền 171.000.000 đồng. 

- Ngoài ra, nhân viên công ty đã tự nguyện hiến hơn 22 đơn vị máu theo chương trình vận 

động hiến máu nhân đạo. 

II. NHẬN XÉT CHUNG 

- Các năm trước đây, Công ty chỉ thực hiện công tác quản lý và cung cấp các dịch vụ nhằm 

phục vụ cho các họat động kinh doanh, đảm bảo an ninh trật tự, giúp cho thương nhân yên 

tâm hoạt động kinh doanh tại chợ. Từ năm 2017, Công ty mở rộng kinh doanh xuất nhập 

khẩu rau củ quả và trái cây, bước đầu có hiệu quả tốt. 

- Trong năm 2017, Công ty chợ đã hoàn thành vượt mức kế hoạch do được sự chỉ đạo sát sao 

của Chủ tịch, sự  tích cực lãnh đạo của Ban Giám đốc và sự đoàn kết phấn đấu của toàn thể 

nhân viên. 

  Trên đây là báo cáo của công ty về tình hình họat động kinh doanh năm 2017, kính trình Đại 

hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.  

     Trân trọng!          

                                       

                                                               Thủ Đức, ngày  02 tháng 08 năm 2018 

                                                                     

Nơi nhận:                                                                           

-HĐQT “để báo cáo”                                          

-ĐHCĐ “để thông qua” 
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