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BAO CAO 
cUA HOI DÔNG QUÄN TR. N�M 2020 

(Tai phien hÍp �ai hÙi �ông có �ông thuÝng niên 2021) 

Kinh gir: Quý cô �ông 

I. TÌNH HINH CHUNG 
Näm 2020 Công ty tiép tuc tái co cáu bÙ máy to chirc nhân s theo huóng tinh 

gon, chuyén nghiÇp, hiÇu quá. Ngoài ra, Công ty thrc hiÇn dánh giá l¡i và toi ru hóa 

ho¡t dÙng dâu tu và tài sán, tiêp tuc mß rÙng ho¡t dÙng kinh doanh. Các ho¡t 

dÙng quán tri và kÃ ho¡ch kinh doanh hiÇu quà dã mang lai két quå täng truóng khá 
quan vê doanh thu và loi nhuân ckng nhu cài thiÇn dòng tiên, là buóc dÇm cho sy 

phát triên manh më trong các n�m tói. 
IL HOAT DONG CjA HOI DÔNG QUÅN TR. 

Trong n�m 2020, HDQT dã nghiêm túc thyc hiÇn các cuÙc hop HEQT theo 
dinh ký và dÙt xuát �è th£o lun và thông qua các v¥n �Á thuÙc them quyên quyêt 
dinh và phê duyÇt, gòm các công viÇe chù yéu nhu: 

Thông qua phrong án vay vôn t¡i Ngân hàng TMCP Bàn ViÇt- chi nhánh 

An Giang; 
Thông qua phuong án vay vôn t¡i Ngân hàng TMCP �au tu và Phát triên 

Viet Nam - chi nhánh An Giang; 

Thông qua phuong án vay von tai Ngån hàng TMCP Công throng ViÇt 
Nam - chi nhánh An Giang; 

Thông qua viÇc chi trå cô téc n�m 2019 bäng tién (tý lÇ 15%hl mênh giá) 

theo Nghi quyét �¡i hÙi �ông có �ông n�m 2020; 
- Thông qua k¿t quå kinh doanh näm 2019 và kê ho¡ch kinh doanh n�m 

2020. 
II.K¾T QU� THrC HIgN N�M 2020 

1. Hoat �Ùng xây dyng: 
N�m 2020 ho¡t �Ùng xây dårng tuy van con gap mÙt sô khó khän do sy canh 

tranh trong �âu thâu nhurng Công ty dã có gáng khác phuc và có su phát triên vrot 
bc so vÛi n�m truóc, cy thê lai gÙp cça ho¡t dÙng xây dyng d¡t 1.947 triçu �ông, dot 

557,14% so vÛi n�m 2019. Dông thÝi trong n�m 2020 ho¡t �Ùng xây dung cua Công8 
ty không phâi gánh chju nhttng khoån xuât toán công trinh do kiêm toán có giá trj 
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on nen day cing là mÙt trong nhïng nguyên nhân dân dén läi gôp trong n�m 2020 
cça ho¡t dÙng xây dång täng cao. 

2. Hoat dÙng sân xuât và kinh doanh 
Hoat dÙng sán xuât và kinh doanh trong n�m 2020 tuy doanh thu không �at 

theo kê ho¡ch dã �Ã ra và cing tháp hon so vói n�m 2019 do Công ty c�t gi�m trong 
máng kinh doanh vst liÇu xây dung (Cát, �á, xi m�ng,...). Tuy nhiên loi nhun �¡t 
drgc trong näm thì l¡i vuçt kê ho�ch và vugt cao han nhiêu so vÛi n�m 2019, cu the 
nhu sau: 

DVT: Ty �ông 

Thyc hien So sánh ty1Ç 
Chi tiêu tài chính TH 2020 so TH 2020 so 2020 

KH 2020 
92,21% 

TH 2019 
1.Doanh thu thuân 110,66 

8,79 
91,13% 

2.Loi nhun truóc thue 
3.Loi nhuân sau thuê& 
TNDN 

140,06% 115,96% 
7,52 141,62% 124,96% 

Trong dó, doanh thu và läi gôp chi tiêt cça các m�ng so vÛi näm 2019 và so 
voi tong doanh thu thyc hiÇn n�m 2020 nhu sau 

DVT: Ty dong 
So sánh ty lÇ 

TH 2020 so 
Tông TH 2020 

Chi tieu tài chính Thyc hiÇn 2020 TH 2020 so 

TH 2019 

Doanh thu bán VLXD 70,54 92,82% 63,72% 
Doanh thu dËch vå XD 40,03 96,34% 36,16% 

0,13 
110,7 

Doanh thu khác 3,34% 0,12% 
Tong 100,00% 

DVT: Ty dông 

So sánh ty lÇ 

Chi tiêu tài chính Thyre hiÇn 2020 TH 2020 so TH 2020 so 

Tong TH 2020 
91,26% 

TH 2019 

Lai gop bán VLXD 21,46 114,94% 
Läi gop dich vy XD 

Läi gÙp khác 

Tong 

1,95 557,14% 8,29% 
0,10 37,58% 0,44% 
23,5 100,00% 

Trong mång dËch vu xây dyng, tý lÇ doanh thu chi¿m 36,16% trong tông 
doanh thu và ý l� Iai gÙp chiém 8.29% trong tong doanh thu và tông lai gop công ty 
dã cho thây sy chênh lÇch giïa các ho¡t dÙng kinh doanh cça Công ty. Nguyên nhân 

chù yéu liên quan dén khó khän trong c¡nh ranh �¥u thàu các công trinh. 
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Có thê thay trong n�m vira qua viÇc quån lý diêu hành cça Công ty da dugc 
nang lên mÙt tâm cao mói �ê tiêt kiÇm durgc chi phí quán lý, chi phí sån xuât, giäm 
giá thành sån phâm. Të �ó m·c dù doanh thu không d¡t theo kê hoach d� d8 ra 

nhung loi nhun thì vugt xa so vÛi kê ho¡ch và thrc hiÇn n�m 2019. 
3. Tài sän và nguôn vôn: 

Tinh dên 31/12/2020, tông giá trË tài sån cça Công ty là 83,27 tý dông t�ng 
22,56% so vÛi sô �âu n�m. 

Tông vôn cho sß hïu có dÃn 31/12/2020 là 35,54 ty �ông (trong dó vôn góp 
cô dong là 20ty dông, còn l�i là vôn ty có và coi nhur ty có), t�ng 11,71% so vÛi dâu näm chú yêu là do lãi nhun quyêt toán chua phân phôi và các quy �âu tu phát triên, 
các quý khác thuÙc vôn cho sÝ hïu. 

Ton kho �én cuói n�m 2020 toàn Công ty là 7,19 ty �ông giäm 30,87% so vÛi
so �âu n�m. 

IV. KÉ HOACH SÁN XUÂT KINH DOANH N�M 2021. 
1. Phuong huóng 

Trên co so djnh huóng måc tiêu ké ho¡ch SXKD giai �o¡n 2017-2021 drçe 

xây dung dra trên viÇe �ánh giá và phân tích các thÃ m¡nh cça Công ty, các sân 
phám cho lye nhàm nâng cao hiÇu quå ho¡t dÙng trong sån xu¥t kinh doanh, Công ty 
xin báo cáo só liÇu kë ho¡ch 2021 dra trên oác chi tiêu chính. 

2. Các chi tiêu kê ho¡ch n�m 2021: 

DVT: Ty �ông 

Thyc hiÇn 2020 Ké ho¡ch 2021 Ty l % 
STT Chi tieu 

3- (2/1)- 1 
100% 

Doanh thu thuân 110,6 187,000 68,98% 

2 Lgi nhun truóc thuÃ TNDN 8,786 15,746 79,22% 

3 Lgi nhun sau thuÃ TNDN 

Lai co bán trên 1 co phi¿éu (d)| 

7,519 12,544 66,83% 

3,760 6,272 66,81% 

Trên day là báo cáo HÙi �ông quån trË n�m 2020. Kinh trinh �¡i hÙi dông có 

dông xem xét và thông qua. 
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MHONkoNG QUAN TR. 
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