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THÔNG TIN CHUNG
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• Thông tin khái quát • Quá trình hình thành và phát triển
• Ngành nghề và địa bàn kinh doanh • Thông tin về mô hình
quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
• Các đơn vị và phòng Ban trực thuộc Công ty
•Định hướng hoạt động
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Thông tin chung

1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT
TÊN GIAO DỊCH
Tên Công ty bằng tiếng Việt
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SÀI GÒN
Tên Công ty bằng tiếng Anh
SAIGON DEVELOPMENT CORPORATION
Tên Công ty viết tắt
SD.CORP

SDC

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Mã số doanh nghiệp: 0302817052
Đăng ký lần đầu vào ngày 02 tháng 01 năm 2003
của Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh, đăng ký
thay đổi lần thứ 7 ngày 03 tháng 02 năm 2015
Vốn điều lệ: 45.000.000.000 đồng
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LIÊN HỆ

VỊ TRÍ ĐỊA LÝ

Trụ sở đăng ký:
143/7D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình
Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
Nhà máy sản xuất:
Số 65 đường 12, Khu phố Long Sơn, Phường Long
Bình, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại: (028) 37 325 534 – 37 325 363
Fax: (028) 37 325 364
Website: www.sdc.com.vn
Email: sdc-info@sdc.com.vn

Diện tích mặt bằng hơn 6ha, tọa lạc bên phải phía
Nam cầu Đồng Nai, giữa trung tâm tam giác kinh
tế Tp. Hồ Chi Minh – Bình Dương và Đồng Nai, cách
cảng nước sâu Cái Mép khoảng 55 km, cách Sân Bay
Quốc Tế Long Thành khoảng 30 km. Nằm dọc Quốc
lộ 1A, sát cảng biển Bình Dương và tiếp giáp sông
Đồng Nai; cầu cảng của SDC có khả năng tiếp nhận
được tàu có trọng tải đến 3.000 tấn.
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Thông tin chung

2. QUÁ TRÌNH
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

3. NGÀNH NGHỀ
VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sài Gòn tiền thân
là Nhà Máy Xi Măng Sài Gòn – Doanh nghiệp
Nhà nước được thành lập theo quyết định 151/
QĐ-UB ngày 19/7/1978 của Uỷ Ban Nhân Dân
Tp. Hồ Chí Minh.
• Năm 1991: bên cạnh việc sản xuất các loại xi
măng dân dụng, nhà máy tham gia sản xuất xi
măng dầu khí, xi măng bền sun phát để phục vụ
cho việc xây dựng các giếng khoan dầu khí ngoài
khơi thềm lục địa Việt Nam và các công trình xây
dựng cảng biển.
• Năm 2003: chuyển đổi thành Công ty Cổ Phần
Xi Măng Sài Gòn.
• Năm 2006: Công ty mở rộng hoạt động sản xuất
thêm ngành Chế biến gỗ xuất khẩu.
• Năm 2007: Công ty đổi tên thành Công Ty Cổ
Phần Phát Triển Sài Gòn.

NGÀNH NGHỀ
• Sản xuất kinh doanh các loại xi măng và các loại vật
liệu kết dính khác.
• Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm đồ gỗ nội thất
xuất khẩu.
• Cảng thủy nội địa Xi Măng Sài Gòn nhập nguyên liệu
phục vụ sản xuất xi măng.
• Và các ngành nghề khác theo giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp.
ĐỊA BÀN KINH DOANH
• Tham gia thị trường nội địa xi măng trong bán kính
300km (khu vực Đông Nam Bộ, Miền Trung và Miền
Tây) và xuất khẩu các sản phẩm sau xi măng
• Tham gia thị trường xuất khẩu đồ gỗ nội thất (Anh,
Tây Ban Nha, Hà Lan).

4. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ
BỘ MÁY QUẢN LÝ

Ban ISO
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5. CÁC ĐƠN VỊ VÀ PHÒNG BAN TRỰC THUỘC CÔNG TY.
XÍ NGHIỆP XI MĂNG
Sản xuất các loại xi măng dân dụng và công
nghiệp, Xi măng chuyên dụng: xi măng trám
giếng khoan dầu khí, xi măng bền sun phát, xi
măng ít toả nhiệt, xi măng trong môi trường
nhiễm phèn nhiễm mặn

XÍ NGHIỆP GỖ
Sản xuất và thiết kế các sản phẩm gỗ nội thất
theo yêu cầu khách hàng và xuất khẩu sang thị
trường châu âu

CẢNG XI MĂNG SÀI GÒN
• Năng lực tiếp nhận tàu vận tải 3000 tấn.
• Năng lực bốc dỡ lên đến 400.000 tấn/năm
• Mục tiêu nâng cấp năng lực tiếp nhận
tàu vận tải 5000 tấn.

Các phòng ban chức năng trực thuộc công ty
• Ban ISO công ty
• Phòng Hành chính - Nhân sự
• Phòng Tài chính – Kế toán
• Phòng Nghiên cứu và Phát triển

• Phòng Kế hoạch và Kinh doanh
xi măng
• Phòng Kiểm soát chất lượng (KCS)
• Phòng Kỹ thuật & Hỗ trợ khách hàng

9

Giấy chứng nhận VILAS 322

Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng
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Thông tin chung

6. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG
Các mục tiêu chủ yếu của Công ty năm 2020
• Làm việc với các cơ quan có thẩm quyền thực
hiện gia hạn thời gian thuê đất cho nhà máy sản
xuất và văn phòng công ty.
• Duy trì sự ổn định và phát triển bền vững các
lĩnh vực hoạt động SXKD chính.
• Đảm bảo thực hiện mức cổ tức cam kết đối với
cổ đông: 70%/vốn điều lệ.
• Phát huy hết các nguồn lực SXKD hiện có mang
lại lợi nhuận cho Công ty.
• Thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với người lao
động.
• Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ từ 45 tỷ
đồng lên 50 tỷ đồng.

CÁC RỦI RO
Rủi ro tuân thủ

Các chính sách phát triển kinh tế của Chính phủ
tác động trực tiếp đến mục tiêu của Công ty:

• Thời hạn của hợp đồng thuê đất SXKD đến năm
2020.
• Thời hạn hoạt động của cảng bị ảnh hưởng bởi
thời hạn hợp đồng thuê đất.
• Việc quy hoạch sử dụng đất tại địa điểm sản xuất
đến nay thành phố vẫn chưa công bố.
Rủi ro trong kinh doanh
• Rủi ro về công nợ trong kinh doanh.
• Rủi ro do thay đổi các chính sách giá do nhà
nước quản lý như: điện, nước, xăng dầu, tiền
lương và các chế độ đối với người lao động.
• Các quy định liên quan đến tuân thủ bảo đảm
môi trường đối với các lĩnh vực mà Công ty đang
hoạt động.
• Rủi ro do bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh
covid.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
TRONG NĂM
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• Tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020
• Tổ chức và nhân sự • Tình hình tài chính
• Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
• Các vấn đề khác
13
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Tình hình hoạt động trong năm

1. TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
KẾ HOẠCH NĂM 2020

TỔNG DOANH THU

LỢI NHUẬN SAU THUẾ

TỶ SUẤT LỢI NHUẬN SAU
THUẾ TRÊN VỐN ĐIỀU LỆ

đạt 97.33% so với thực hiện năm 2019
và đạt 95.57% so với KH 2020.

đạt 109.59% so với thực hiện năm 2019
và đạt 100.52% so với KH 2020.

bằng 109.59% so với năm 2019 và đạt
100.52% so với kế hoạch.

37.29 tỷ

562.19 tỷ

82.87%

Các chỉ tiêu điều hành
Chỉ số sinh lợi

2019

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần - ROS

2020

5.89%

6.63%

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu - ROE

60.37%

64.10%

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản - ROA

14.29%

17.45%

Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu thuần

7.29%

8.60%

Biểu đồ các chỉ tiêu
của Ban điều hành

70%
60.37

52%

64.10

35%

17%
14.29

0%

17.45

5.89 6.63

ROS

Năm 2020
7.29 8.60

ROE

ROA

Năm 2019
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2. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
Ban Lãnh Đạo Công Ty
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

Chủ Tịch
Ông Tôn Thất Mạnh		
Thành Viên
Ông Nguyễn Vũ Thịnh
Thành Viên
Ông Trần Ngọc Phượng 
Thành Viên
Ông Đặng Cao Khanh
Thành Viên
Ông Nguyễn Văn Nam
Thành Viên
Ông Trần Văn Hùng
Thành Viên
Ông Vũ Hải Bằng

Trưởng Ban Kiểm Soát
Ông Nguyễn Đình Minh
Thành Viên
Ông Nguyễn Tôn Nhân
Thành Viên
Ông Đỗ Văn Hak
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Tổng Giám Đốc
Ông Nguyễn Vũ Thịnh
Phó Tổng Giám Đốc
Ông Đặng Cao Khanh
Phó Tổng Giám Đốc
Ông Tôn Thất Mạnh Hùng

Số lượng cán bộ, công nhân viên
• Tổng số CB-CNV ngày 01/01/2020:
• Tổng số CB-CNV tăng trong năm:
• Tổng số CB-CNV giảm trong năm:
• Tổng số CB-CNV ngày 31/12/2020:

296 người
56 người
46 người
303 người

Khối quản lý chung:
Gián tiếp Xi măng
Trực tiếp sản xuất XM:
Gián tiếp Gỗ: 		
Trực tiếp sản xuất chế biến gỗ:

XM

11%
8%

19%

XM

13%

Cơ cấu
Trình độ
lao động

34 (11%)
39 (13%)
134 (44%)
11 (4%)
85 (28%)

chung

Cơ cấu
lao động

11%

61%

28%

XNG

44%

4%

XNG
15
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Tình hình hoạt động trong năm

3. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Các chỉ tiêu

2019

2020

- Hệ số thanh toán ngắn hạn

1.21

1.30

- Hệ số thanh toán nhanh

1.12

1.12

- Hệ số nợ/Tổng tài sản

0.76

0.73

- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu

3.23

2.67

- Vòng quay hàng tồn kho

8.01

6.15

- Doanh thu thuần/Tổng tài sản

2.43

2.63

5.89%

6.63%

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu - ROE

60.37%

64.10%

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản - ROA

14.29%

17.45%

- Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần

7.29%

8.60%

1. Khả năng thanh toán

2. Cơ cấu vốn

3. Năng lực hoạt động

ROE

64.10%
TĂNG 3.73% SO VỚI
NĂM 2019

4. Khả năng sinh lời
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần - ROS
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4. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG,
THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU
Phân loại theo hình thức sở hữu:
• Cổ đông pháp nhân: 2 cổ đông là Công ty cổ phần Nam Việt và Tổng công
ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH MTV (cổ đông nhà nước).
• Cổ đông thể nhân: 82 cổ đông.
Phân theo % cổ phần sở hữu:
• Công ty Cổ phần Nam Việt: 38.33%
• Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH MTV: 13.69%.
• Cổ phiếu quỹ: 0.04%
• Các cổ đông thể nhân còn lại: 47.94%

5. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 và năm 2020
về việc tăng vốn điều lệ từ 45 tỷ lên 50 tỷ đồng và gia hạn thuê đất. Trong
năm 2020:

Phát Hành Cổ Phần cho
người lao động

5 TỶ

Về việc tăng vốn điều lệ:
Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT Tp.HCM có công văn số 08881/
ĐKKD-TNXL ngày 30/12/2019 chưa đồng ý việc tăng vốn điều lệ do đó SDC
đã gửi văn bản đến Thủ tướng, Ủy ban tư pháp Quốc hội, Bộ kế hoạch đầu
tư, Bộ tài chính. Văn phòng Chính Phủ đã có văn bản số 9047/VPCP/V.I ngày
29/10/2020 theo chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình
gửi UBND Tp.Hồ Chí Minh và UBND Tp.HCM đã có văn bản số 4306/UBNDKT ngày 09/11/2020 chỉ đạo các sở ngành giải quyết để báo cáo cho Chính
phủ trước 30/01/2021.
Bộ tài chính cũng đã có văn bản số 154/BTC-TCDN ngày 07/01/2021 và Bộ kế
hoạch và đầu tư cũng đã có văn bản số 897 BKHĐT-PTDN ngày 22/02/2021
gửi SDC hướng dẫn giải quyết việc tăng vốn điều lệ của SDC.
Về việc xin gia hạn thuê đất:
Từ tháng 5/2020, SDC đã có công văn số 14/CV-SDC ngày 08/5/2020 gửi Sở
TN&MT xin gia hạn thuê đất. Do chưa được giải quyết nên Công ty cũng đã
có văn bản gửi đến Thủ tướng, Ủy ban tư pháp Quốc hội, Bộ Tài nguyên
và Môi trường. Văn phòng Chính Phủ đã có văn bản số 9047/VPCP/V.I
ngày 29/10/2020 theo chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa
Bình gửi UBND Tp.Hồ Chí Minh và UBND Tp.HCM đã có văn bản số 4306/
UBND-KT ngày 09/11/2020 chỉ đạo các sở ngành giải quyết để báo cáo cho
Chính phủ trước 30/01/2021. Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có
công văn số 620/TT-TDXLĐT ngày 19/11/2020 về việc phúc đáp văn bản xin
hướng dẫn gia hạn thuê đất của Công ty Cổ phần Phát Triển Sài Gòn. Sau
đó SDC đã có công văn gửi UBND thành phố Hồ Chí Minh, UBND quận 9, Sở
Tài nguyên và Môi trường. Đến nay chưa có phản hồi chính thức từ các cơ
quan có thẩm quyền.
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

SDC
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• Tình hình chung và giải pháp cơ bản năm 2020
• Kết quả hoạt động SXKD xi măng năm 2020
• Kết quả hoạt động SXKD chế biến gỗ năm 2020
• Kết quả hoạt động SXKD công ty năm 2020
19
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Báo Cáo Và Đánh Giá Của Ban Tổng Giám Đốc

TÌNH HÌNH CHUNG
VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NĂM 2020
Tình Hình Chung

NGHIÊN CỨU
LINH HOẠT
TỐI ƯU HOÁ

chất lượng sản phẩm, công
suất thiết bị tăng năng suất

Thuận Lợi
• Ngành VLXD ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh so với các ngành khác.
Khó Khăn
• Nhu cầu tiêu thụ xi măng trong cả nước giảm 5% so với năm 2019.
• Nhu cầu xuất khẩu xi măng và clinker tăng so với cùng kì 13%. Tình hình
mưa bão trong năm tăng gấp đôi so với năm 2019 đặc biệt là các cơn bão
nối tiếp nhau đã làm cho giá nguyên vật liệu có biến động.
• Các dự án công đều sụt giảm do tình hình chung cả nước trong đó có
thành phố Hồ Chí Minh.

Giải pháp cơ bản
• Nghiên cứu sử dụng nhiều hơn các loại phụ gia phế thải công nghiệp.
• Linh hoạt và hợp lý hóa trong tổ chức sản xuất để khai thác hết công suất
máy móc thiết bị.
• Tổ chức đào tạo và áp dụng các giải pháp tăng năng suất, chất lượng
sản phẩm.

3
6

1

ỨNG DỤNG CỦA TRO BAY
29

27
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD XI MĂNG NĂM 2020
Sản lượng tiêu thụ xi măng trong năm:
Loại sản phẩm

TH 2019

KH 2020

TH 2020

TH2020/
TH2019

TH2020/
KH2020

Xi măng Dân dụng

497,294

586,500

578,888

116.4%

98.7%

53,257

61,400

49,028

92.1%

79.8%

550,551

647,900

627,915

114.1%

96.9%

39.2%

33.4%

33.8%

Xi măng Công nghiệp
*Cộng
Trong đó gia công chiếm

627,915

578,888

98.2%

Biểu đồ sản lượng tiêu
thụ xi măng năm 2020

Xi măng dân dụng
49,028

586,500
61,400

53,257

175,000

497,294

350,000

550,551

525,000

647,900

700,000

98.6%

Xi măng công nghiệp
Cộng

KH 2020
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Dự án

ĐẶC BIỆT

GIÀN KHOAN
VIETSOPETRO

SẢN PHẨM OWC & OWC-S

• Phù hợp tiêu chuẩn & yêu cầu của Xí Nghiệp Liên Doanh
VIETSOVPETRO.
• Nhãn hiệu độc quyền, được CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ - BỘ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ cấp giấy chứng nhận đăng ký
nhãn hiệu hàng hóa số 71176, theo quyết định số: A3143/
QĐ-ĐK, ngày 06/04/2006.

OWC

OWC-S

SDC
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SẢN PHẨM OWCL & OWCL-S

• Phù hợp tiêu chuẩn & yêu cầu của Xí Nghiệp Liên
Doanh VIETSOVPETRO.
• Nhãn hiệu độc quyền, được CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ - BỘ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ cấp giấy chứng nhận đăng
ký nhãn hiệu hàng hóa số 71177, theo quyết định số:
A3144/QĐ-ĐK, ngày 06/04/2006

OWCL

OWCL-S
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Dự án

ĐANG THỰC HIỆN

LNG Thị Vải
Bà Rịa Vũng Tàu

Tên dự án: KHO CHỨA LNG 1 MMTPA TẠI THỊ VẢI
Chủ đầu tư: PV GAS – TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
• Vị trí: Kho cảng PV GAS Vũng Tàu, cảng Thị Vải, xã
Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
• Quy mô công suất:
** giai đoạn 1 là 1 triệu tấn LNG/năm - năm 2022;
giai đoạn 2 là 3 triệu tấn LNG/năm - năm 2023.
** khả năng tiếp nhận được tàu vận chuyển LNG
trọng tải lên đến 85.000 tấn hàng.
** Sau khi hoàn thành Kho cảng LNG Thị Vải sẽ trở
thành công trình hiện đại nhất ở Việt Nam trong lĩnh
vực này.
• Tổng mức đầu tư giai đoạn 1: khoảng 285 triệu USD.
Sản phẩm cung cấp: Xi măng Sài Gòn, Xi măng
Poóc Lăng Bền Sun Phát PC-HSR-50

SDC
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Nhà máy
Xử lý nước thải
Nhiêu Lộc Thị Nghè
Thành Phố Hồ Chí Minh

Tên dự án: NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHIÊU
LỘC THỊ NGHÈ
• Phân cấp dự án: DỰ ÁN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
• Chủ đầu tư: BAN QLDA VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
TP.HCM
• Tổng thầu: Liên danh nhà thầu “Vinci Construction
Grand Project (Pháp) & Acciona Agua S.A.U (Tây Ban
Nha).
• Vị trí: chân cầu Phú Mỹ, phường Thạnh Mỹ Lợi,
quận 2, TP.HCM.
• Diện tích: 38.4 ha.
• Quy mô công suất: 480.000 m3/ngày, là nhà máy
xử lý nước thải có quy mô lớn nhất nước.
• Tổng vốn đầu tư: tổng kinh phí dự kiến là 524 Triệu
USD cho Giai đoạn 2.
Sản phẩm cung cấp:
• Xi măng Sài Gòn, Xi măng Poóc Lăng Bền Sun
Phát PC-HSR-50 – TCVN 6067:2018
• Xi măng Sài Gòn, Xi măng Poóc Lăng Bền Sun
Phát PC-MSR-50 – TCVN 6067:2018
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Dự án

ĐANG THỰC HIỆN

Nhà máy điện gió
Hòa Bình 5 (GĐ1)
Bạc Liêu

Tên dự án: NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ HOÀ BÌNH 5 Giai đoạn 1
Chủ đầu tư: CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG HACOM
BẠC LIÊU
• Vị trí: Xã Vĩnh Thịnh và xã Vĩnh Hậu, huyện Hoà
Bình, tỉnh Bạc Liêu.
• Diện tích: 32 ha.
• Quy mô công suất: 80MW.
• Sản lượng điện: 280.000 MWh/năm.
• Tổng vốn đầu tư: khoảng 3.700 tỷ đồng.
Sản phẩm cung cấp: Xi măng Sài Gòn, Xi măng
Poóc Lăng Hỗn Hợp Bền Sun Phát PCB40-MS

SDC
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DỰ ÁN CHỐNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
CÔNG TRÌNH KIỂM SOÁT MẶN VEN BIỂN TÂY
RẠCH GIÁ - CHÂU THÀNH - KIÊN LƯƠNG

Cống Kênh Nhánh
Tp.Rạch Giá , Tỉnh Kiên Giang

Tên dự án: DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
CẦU CỐNG KÊNH NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ
Chủ đầu tư: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔNG TỈNH KIÊN GIANG
• Phân cấp công trình: công trình cống ngăn mặn,
giữ ngọt, kết hợp với cầu giao thông đô thị
• Vị trí: cầu cống Kênh Nhánh kết nối tuyến đường
Ngô Quyền và Trần Phú thuộc địa bàn thành phố
Rạch Giá.
• Công năng: Công trình này vừa ngăn mặn, giữ ngọt
phục vụ sản xuất vùng Tứ giác Long Xuyên, nước
sinh hoạt cho người dân, ứng phó biến đổi khí hậu và
nước biển dâng, vừa kết nối giao thông tuyến đường
Ngô Quyền - Trần Phú trên địa bàn TP. Rạch Giá.
• Tổng vốn đầu tư: 300 tỷ đồng.
Sản phẩm cung cấp: Xi măng Sài Gòn, Xi măng
Poóc Lăng Hỗn Hợp Bền Sun Phát PCB40-MS
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Dự án

ĐANG THỰC HIỆN

HỆ THỐNG THUỶ LỢI
CÁI LỚN - CÁI BÉ

XI MĂNG SÀI GÒN BỀN SUN PHÁT
SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT CHUYÊN DÙNG
• Các công trình trong môi trường biển hoặc chịu tác
động lên xuống của thuỷ triều.
• Công trình ngập mặn, nhiễm phèn, ăn mòn clo ở
mức độ cao.
Sản phẩm cung cấp: Xi Măng Poóc Lăng Hỗn Hợp
Bền Sun Phát PCB40-MS
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Dự án

ĐANG THỰC HIỆN

The Grand
Manhattan
Thành Phố Hồ Chí Minh

Tên dự án: THE GRAND MANHATTAN QUẬN 1
- Chủ đầu tư: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NOVA
(NOVALAND)
- Phân cấp: căn hộ, shophouse và khách sạn
- Vị trí: số 100 đường Cô Giang, phường Cô Giang,
quận 1, TP.HCM.
- Diện tích: 14.000 (m2).
- Quy mô: 3 tòa tháp căn hộ cao 39 tầng nổi (tầng
39 là tầng sân thượng). 4 tầng hầm với diện tích
khoảng 35.150m2. Tầng 1 - 2 là tầng trung tâm
thương mại - dịch vụ, từ tầng 4 - 7 là tầng các căn
khách sạn, Các tầng từ tầng 8- 36 là các căn hộ.
Sản phẩm cung cấp:
Xi măng Sài Gòn, Xi măng Poóc Lăng Hỗn Hợp Ít
Tỏa Nhiệt PCB40-LH

SDC
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Techcombank
Saigon Tower
Thành Phố Hồ Chí Minh

Tên dự án: TECHCOMBANK SAIGON TOWER
Chủ đầu tư: TECHCOMBANK - NGÂN HÀNG TMCP
KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
Loại dự án: dự án phức hợp văn phòng, trung tâm
thương mại dịch vụ cao cấp.
Vị trí: 23 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1,
Tp. Hồ Chí Minh.
Diện tích xây dựng: 3025 (m2).
Quy mô: cao 21 tầng và 5 tầng hầm.
Tổng vốn đầu tư: 1.430 tỉ đồng.
Sản phẩm cung cấp:
Xi măng Sài Gòn, Xi măng Poóc Lăng Hỗn Hợp Ít
Tỏa Nhiệt PCB40-LH
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Dự án

ĐANG THỰC HIỆN

Mở Rộng thị trường xi Măng

VÙNG NHIỄM PHÈN,
NHIỄM MẶN VÀ VÙNG
VEN BIỂN MIỀN NAM

Tên dự án: SẢN PHẨM XI MĂNG SỬ DỤNG TRONG
MÔI TRƯỜNG NHIỄM PHÈN NHIỄM MẶN
• Chủ đầu tư: SDC
• Vị trí: các vùng ven biển từ Bình Thuận vào đến
Cà Mau, Kiên Giang.
• Mục tiêu sản lượng: 6000 tấn năm đầu tiên.
• Thị trường ban đầu: Bình Thuận, Bến Tre và
Sóc Trăng.
Cầu Lồng Đèn
Xã Đất Mũi, Tỉnh Cà Mau

SDC
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KÈ, ĐƯỜNG VÀ
CÔNG VIÊN KHU 16(ha)
Rạch Giá - Kiên Giang

Tên dự án: KÈ, ĐƯỜNG VÀ CÔNG VIÊN KHU 16 (ha)
• Chủ đầu tư: UBND TP. RẠCH GIÁ – BQL CÁC DỰ
ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
• Vị trí: đường Hoàng Diệu đến cống sông Kiên, Tp.
Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
• Diện tích: 16 ha
• Quy mô: Kè, đường và công viên
Sản phẩm cung cấp:
• Xi măng Sài Gòn, Xi măng Poóc Lăng Hỗn Hợp
Bền Sun Phát PCB40-MS
• Xi măng Sài Gòn, Xi măng Poóc Lăng Xỉ Lò Cao
PCB-BFS-50 Loại II.
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Báo Cáo Và Đánh Giá Của Ban Tổng Giám Đốc

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD CHẾ BIẾN GỖ NĂM 2020
Doanh thu kế hoạch và thực hiện trong năm
ĐVT: USD
Thực Hiện
2019

Chỉ Tiêu
Doanh thu

Kế hoạch
2020

1,586,393

2,021,154

Thực hiện
2020

So với
cùng kì (%)

1,532,604

Tỷ lệ hoàn
thành KH (%)

96.61%

75.83%

Doanh số chế biến gỗ đạt 96.61% so với cùng kỳ và đạt 75.83% kế hoạch

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD CÔNG TY NĂM 2020
Chỉ Tiêu

Thực Hiện 2019

Tổng giá trị tài sản

238,202,480,351

Doanh thu thuần về bán hàng và
cung cấp dịch vụ

577,641,236,965

Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế

Kế hoạch 2020

Thực hiện 2020

TH2020/ TH
2019

TH2020/ KH
2020

213,719,019,062

89.72%

588,229,907,934

562,192,563,997

97.33%

95.57%

42,525,754,144

46,374,382,708

46,631,981,775

109.66%

100.56%

34,028,421,030

37,099,506,166

37,290,781,759

109.59%

100.52%

Mức chi cổ tức

70%

70%

70%

Kết quả này đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp.HCM theo số C0620218R
/AISC-DN4 về Báo cáo tài chính của Công ty được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2020, lập
ngày 28/04/2021

1.44%

1.22%

6.30%

5.21%

Cơ cấu doanh thu
năm 2020

Cơ cấu lợi nhuận
năm 2020

92.26%

Xi Măng

93.57%

Gỗ

Khác

SDC
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PHÂN CHIA LỢI NHUẬN

Lợi nhuận sau thuế được phân chia như sau:
Chia cổ tức

Trích quỹ KTPL

Trích thù lao HĐQT & BKS

70%

6%

5%

(theo nghị quyết Đại hội đông cổ
đông thường niên 2020)

lợi nhuận sau thuế

lợi nhuận sau thuế và
trích lập các quỹ
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ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT
ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ CÔNG TY

SDC
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• Đánh giá các mặt hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
• Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động
của Ban Tổng Giám đốc Công ty
• Quản trị công ty
37
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Đánh Giá Về Hoạt Động Của Hội Đồng Quản Trị Công Ty

1. ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị
• Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) công
ty đã tuân thủ quy định của Luật
doanh nghiệp, Điều lệ công ty.
Việc phối hợp giữa HĐQT, Ban
điều hành và Ban kiểm soát theo
đúng chức năng, quyền hạn,
nhiệm vụ được quy định.
• HĐQT bám sát cùng với Ban điều
hành để thực hiện các nội dung
của Nghị quyết đại hội đồng cổ

đông thường niên 2020.
• Cùng với Ban điều hành soát
xét các hoạt động, tìm ra phương
hướng phát triển công ty trong
thời gian tới.
• HĐQT kịp thời giải quyết các
vấn đề phát sinh trong hoạt động
SXKD của công ty.

2. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
• Ban điều hành công ty đã thực
hiện hoàn thành các chỉ tiêu của
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên
2020 đã đề ra theo chức năng và
thẩm quyền.

• HĐQT đã nhận diện các hạn chế,
tồn tại trong công tác điều hành
công ty, chỉ đạo các biện pháp cụ
thể nhằm khắc phục hạn chế và
nâng cao hiệu quả điều hành.

Hội đồng quản trị tham quan phòng thí nghiệm

SDC
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3. QUẢN TRỊ CÔNG TY

Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị
Danh sách

Chức
danh

Trình
độ văn
hóa

Số cổ
phần
nắm giữ

Tỷ lệ

Trình độ
chuyên
môn

Tham gia

Ông
TÔN THẤT MẠNH

CT
HĐQT

12/12

27,225

0.61%

Cử nhân
QTKD

Không điều
hành

Ông
NGUYỄN VŨ THỊNH

TV
HĐQT

12/12

72,330

1.61%

Cử nhân
TCKT

Tổng giám
đốc

Ông
TV
TRẦN NGỌC PHƯỢNG HĐQT

12/12

54,480

1.21%

Cử nhân
QTDN

Không điều
hành

Ông
NGUYỄN VĂN NAM

TV
HĐQT

12/12

128,640

2.86%

Trung Cấp
Kế Toán

Không điều
hành

Ông
TRẦN VĂN HÙNG

TV
HĐQT

Ông
ĐẶNG CAO KHANH

TV
HĐQT

12/12

72,330

Ông
VŨ HẢI BẰNG

TV
HĐQT

12/12

108,990

12/12

108,990

Không điều
hành

2.42%

1.61%

Kỹ sư địa
chất
Cử nhân
TCKT

Phó Tổng
giám đốc

2.42%

Cử nhân
Luật

Không điều
hành

Các chức
danh khác

Tổng giám
đốc Công ty
CP Nam Việt

Giám đốc
Công ty
TNHH Kiệm
Tân 2

Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát
Danh sách

Chức
danh

Trình
độ
văn
hóa

Ông
Nguyễn Đình Minh

Trưởng BKS

12/12

Ông
Nguyễn Tôn Nhân

TV BKS

12/12

Ông
Đỗ Văn Hak

TV BKS

12/12

Số cổ
phần
nắm
giữ

11,485

Tỷ lệ

Trình độ
chuyên môn

Tham gia

Cử nhân TCKT

Không điều
hành

0.26% Cử nhân TCKT

Không điều
hành

Cử nhân
QTKD

Các chức
danh
khác

Phó phòng
KH&KD xi
măng
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Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
STT
1

Số Nghị quyết/Quyết định
01/BBH-HĐQT-SDC

Ngày

Nội dung

12/8/2020

Biên bản họp HĐQT

2

01/NQ-HĐQT-SDC

12/8/2020

Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kết quả
hoạt động SXKD 2019, kế hoạch SXKD năm 2020,
thống nhất kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu
năm 2020, thống nhất bổ nhiệm ông Tôn Thất Mạnh
Hùng làm Phó TGĐ.

3

02/BB- ĐHĐCĐTN-SDC

22/8/2020

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

4

02/NĐ-ĐHĐCĐ-SDC

22/8/2020

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
tổ chức ngày 22/8/2020.

5

03/TB-HĐQT-SDC

17/8/2020

Thông báo về việc chi cổ tức 6 tháng đầu năm 2020.

6

01/TB- HĐQT-SDC

20/01/2021

Thông báo về việc tạm ứng cổ tức 6 tháng cuối năm
2020.

SDC
Báo Cáo Thường Niên 2020

41
42

5

HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT

SDC
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• Hoạt động Ban kiểm soát năm 2020 • Kết quả tình hình giám sát
tài chính của Công ty • Kiểm soát các nghị quyết, quyết định của
Hội đồng quản trị năm 2020 • Đánh giá kết quả phối hợp của Ban
kiểm soát đối với HĐQT, Ban điều hành và Cổ đông Công ty
• Các giao dịch với thành viên HĐQT & BKS • Thu Nhập
HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc
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Hoạt Động Của Ban Kiểm Soát

1. HOẠT ĐỘNG CỦA
BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2020
Năm 2020, dịch bệnh Covid 19 bùng phát, chuỗi
cung ứng toàn cầu bị tác động mạnh: luân chuyển
hàng hóa dịch vụ bị ngắt quãng, bị gián đoạn, khả
năng tiêu thụ chậm lại, ...
Song song biện pháp giãn cách xã hội từng
địa phương, quốc gia, lãnh thổ tác động
mạnh đến mọi hoạt động thường nhật xã
hội. Duy trì và kinh doanh có hiệu quả là
một nỗ lực lớn của toàn thề CBNV và công
nhân lao động của công ty.
Chỉ Tiêu

Ban Kiểm soát đã duy trì nhiệm vụ kiểm
soát các hoạt động sản xuất kinh doanh
công ty thông qua hồ sơ, tài liệu, tham dự
các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban
điều hành công ty.
Việc phân tích, đánh giá và đưa ra nhận định
mức độ hoàn thành chỉ tiêu Đại hội đồng cổ
đông 2020, cùng nhau lượng định và đánh
giá các mức độ rủi ro trong hoạt động sản
xuất kinh doanh.
Cụ thể:

Năm 2019

Năm 2020

So sánh

Doanh thu bán hàng
và cung cấp dịch vụ

577,641,236,965

562,192,563,997

-15,448,672,968

97.33%

Giá vốn hàng bán

508,256,967,691

481,220,812,223

-27,036,155,468

94.68%

Tổng lợi nhuận kế
toán trước thuế

42,525,754,144

46,631,981,775

4,106,227,631

109.66%

8,497,333,114

9,341,200,016

843,866,902

109.93%

34,028,421,030

37,290,781,759

3,262,360,729

109.59%

Thuế thu nhập
doanh nghiệp
Lợi nhuận sau thuế

%

Doanh thu giảm so cùng kỳ năm trước, nhưng tổng lợi nhuận trước và sau thuế tăng hơn
so cùng kỳ 2019.

2. KẾT QUẢ TÌNH HÌNH GIÁM SÁT
TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY
Thực hiện các nhiệm vụ sản suất kinh doanh
trong năm 2020 so với mục tiêu của Đại hội đồng
cổ đông, cụ thể:
• Doanh thu: 588.230 tỷ đồng.
• Lợi nhuận sau thuế: 37.290 tỷ đồng.
• Mức chi cổ tức: 70%.
Theo đó, doanh thu bán hàng năm 2020
của SDC đạt 562.192 tỷ đồng, bằng 97.33%
so năm 2019, đạt 95.57% so chỉ tiêu ĐHĐCĐ
2020.
Lợi nhuận sau thuế bằng 109.59% năm so
2019 đạt 100.52% so chỉ tiêu ĐHĐCĐ 2020.
Biên lợi nhuận gộp của SDC trong năm 2020
đạt tới 14.40% trong khi cùng kỳ năm trước
chỉ đạt 12.01%.
Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của công
ty đạt 213.719 tỷ đồng.

a. Tương quan tài sản ngắn hạn và nợ
phải trả:
Nợ phải trả chiếm 72.78% (trong đó vay
ngân hàng 31.81%) tổng tài sản.
Tài sản ngắn hạn của công ty chiếm 94.94%
tổng tài sản (trong đó tiền mặt và tiền gửi
ngân hàng là 23.519 tỷ đồng chiếm 11.00%)
tổng tài sản.
b. Tương quan các chỉ số sinh lợi
Công ty có vốn điều lệ 45 tỷ đồng, lợi nhuận
sau thuế 2020 lên tới 37.29 tỷ đồng.
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Chi Tiêu
Tổng tài sản
ROA
Doanh thu
ROS
Vốn sở hữu
ROE
Vốn điều lệ
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ

Năm 2019

Năm 2020

238,202,480,351

213,719,019,062

14.29%

17.45%

577,641,236,965

562,192,563,997

5.89%

6.63%

56,362,596,675

58,177,544,785

60.37%

64.10%

45,000,000,000

45,000,000,000

75.62%

82.87%

Các số liệu tài chính trên phản ảnh Ban Điều Hành sử dụng vốn linh hoạt.
Về mặt nghiệp vụ tài chính, Ban điều hành cần thận trọng soát xét các khoản
rủi ro tiềm tàng nhằm hạn chế các ảnh hưởng tới nguồn vốn kinh doanh thông
qua các biện pháp:
• Tăng cường việc giám sát và quản lý dòng tiền.
• Điều chỉnh cơ cấu sử dụng vốn, chú ý đến các rủi ro pháp lý đối với thành viên Hội
đồng quản trị và Ban Điều Hành Công ty.
• Tăng cường trích lập Dự phòng phải thu ngắn hạn, chậm trả, khó đòi.
• Công tác huy động vốn và giải pháp về sử dụng vốn cho mục tiêu phát triển tương
lai phù hợp quỹ đất tại địa diểm.
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3. KIỂM SOÁT CÁC
NGHỊ QUYẾT, QUYẾT
ĐỊNH CỦA HỘI
ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2020

Ban Kiểm soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp của
Hội đồng quản trị, qua đó Ban Kiểm soát nhận thấy:
3.1. Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp; Các Nghị
quyết, quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật Doanh
nghiệp, Điều lệ của Công ty.
3.2. Việc thực hiện chi trả cổ tức theo Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ
đông công khai minh bạch, đúng quy định của Nhà nước.
3.3. Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT đã thể hiện được mục
tiêu của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm
2020 và các giải trình của Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc.
Kết quả này đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch
vụ tin học Tp.HCM theo báo cáo số C0620218R /AISC-DN4 về Báo cáo
tài chính của Công ty được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày
31/12/2020, lập ngày 28/04/2021.

4. ĐÁNH GIÁ KẾT
QUẢ PHỐI HỢP CỦA
BAN KIỂM SOÁT ĐỐI
VỚI HĐQT, BAN ĐIỀU
HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG
CỦA CÔNG TY

Sự phối hợp của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị đã và đang
phát huy trong việc thực hiện định hướng phát triển, hỗ trợ Ban điều
hành khi cần có quyết định kinh doanh mới và duy trì các hoạt động
của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật đảm bảo quyền lợi
chính đáng của cổ đông.
Ban Kiểm soát chưa nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản
của Cổ đông về các sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban
kiểm soát trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao.

5. CÁC GIAO DỊCH
VỚI THÀNH VIÊN
HĐQT & BKS

DNTN Nam Vũ đại diện là Ông Nguyễn Anh Kiệt là cổ đông và là người
thân của ông Nguyễn Văn Nam - thành viên HĐQT, giá trị giao dịch
mua 74.47 tỷ đồng.
Công ty TNHH Kiệm Tân II do Ông Trần Văn Hùng thành viên HĐQT
làm đại diện, giá trị giao dịch mua 484 triệu đồng, giá trị giao dịch bán
2.57 tỷ đồng.

6. THU NHẬP CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC

Thu nhập của Hội đồng quản trị & BKS: 1,752,666,743 đồng.
Thu nhập của Tổng giám đốc: 1,942,999,241 đồng
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2021
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• Nhận Định Chung • Dự Kiến Sản Lượng Tiêu Thụ Xi Măng Năm 2021
• Dự Kiến Kết Quả Sản Xuất Kinh Doanh Năm 2021 • Kế Hoạch Trích Lập
Các Quỹ Và Chi Cổ Tức • Tình Hình Đầu Tư Và Các Nhiệm Vụ Trọng Tâm
Trong Năm 2021 • Báo Cáo Tình Hình Công Nợ Chậm Thu Hồi
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1. NHẬN ĐỊNH CHUNG

TẬP TRUNG
MỌI NGUỒN LỰC
để phát huy hơn nữa hiệu quả
của ngành xi măng

• Kinh tế toàn cầu chưa phục hồi do ảnh hưởng dịch bệnh trong đó
kinh tế Việt Nam cũng chịu tác động. Đặc biệt giai đoạn bùng phát dịch
thứ 4 từ tháng 7 đến tháng 9/2021 đã tác động rất lớn đến tình hình
kinh tế xã hội của 19 tỉnh thành phía Nam. Trong đó Tp. Hồ Chí Minh
chịu tác động nặng nề nhất.
• Các chính sách hạn chế phát triển bất động sản vẫn còn duy trì.
Với nhận định trên cùng với hiệu quả hoạt động của ngành xi măng
đang được xem là chủ lực của công ty, vì vậy cần tập trung mọi nguồn
lực để phát huy hơn nữa hiệu quả của ngành xi măng và tạm dừng các
hoạt động khác trong đó gồm hoạt động chế biến gỗ xuất khẩu và hợp
tác sản xuất bê tông tươi.

Các giải pháp
chủ yếu

Trong giai đoạn
dịch bùng phát

• Phát huy năng lực sản xuất
• Thực hiện các giải pháp giảm
chi phí sản xuất.
• Thực hiện các biện pháp giảm
tiêu hao điện và giảm thiểu nồng
độ bụi phát thải phù hợp với
chiến lược phát triển vật liệu xây
dựng của Tp. Hồ Chí Minh giai
đoạn 2021 đến 2030.
• Phát triển các sản phẩm sau
xi măng.
• Mở rộng thị trường hiện hữu.

• Tổ chức sản xuất 3 tại chỗ với
số lượng lao động phù hợp sản
lượng tiêu thụ.
• Tổ chức bảo trì toàn bộ máy
móc thiết bị.
• Nhập nguyên vật liệu bảo đảm
mức tồn kho tối đa sẵn sàng đáp
ứng nhu cầu thị trường khi bước
sang giai đoạn bình thường mới.
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2. DỰ KIẾN SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ XI MĂNG NĂM 2021
Nhóm sản phẩm

TH 2020

KH 2021

So sách

Tự doanh

415,386

641,383

110.8%

Gia công

49,028

34,217

69.8%

Dịch vụ

8,833

6,423

72.72%

627,915

481,733

76.72%

*Cộng

700,000
627,915

Biểu đồ kế hoạch sản lượng
tiêu thụ năm 2021

Đơn vị tính: tấn

6,423

8,833

0

116,589

Kế hoạch 2021

175,000

203,696

Thực hiện 2020

358,721

350,000

415,386

525,000

481,733

Với nhận định trên, kế
hoạch tiêu thụ xi măng
trong năm 2021 như sau:
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3. DỰ KIẾN KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
Tổng Doanh Thu

433.21

Lợi Nhuận Sau Thuế

tỷ đồng

bằng 77.06% so với thực hiện 2020

4. KẾ HOẠCH TRÍCH LẬP CÁC
QUỸ VÀ CHI CỔ TỨC
• Quỹ khen thưởng phúc lợi: 			
6% lợi nhuận sau thuế
• Quỹ lương TGĐ:
4% lợi nhuận trước thuế
• Thù lao HĐQT&BKS:
3% lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ
• Dự kiến chia cổ tức: 				
50% trên vốn điều lệ

5. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ CÁC
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG
NĂM 2021
• Gia hạn thuê đất sản xuất: Trong năm 2021, Cục
thuế thành phố Hồ Chí Minh có công văn số 5572/
CTTPHCM-QLĐ ngày 31/5/2021 gởi Sở TN&MT thành
phố Hồ Chí Minh và Công ty để liên hệ xin gia hạn
hợp đồng thuê đất (văn bản đính kèm). Sau đó, SDC
có công văn số 34/CV-SDC ngày 25/6/2021 UBND
Tp.HCM và Sở TN&MT Tp.HCM về việc xin gia hạn
hợp đồng thuê đất. Và đến ngày 12/8/2021, SDC
tiếp tục gửi công văn số 38/CV-SDC cho Sở TN&MT
Tp.HCM để xin được gia hạn thuê đất nhưng đến
nay vẫn chưa có phản hồi chính thức từ cơ quan
chức năng.
• Gia hạn thuê đất văn phòng: Từ năm 2018 đến
nay, SDC đã thực hiện thủ tục gia hạn thuê đất theo
lộ trình như sau:
- Ngày 16/07/2018, SDC có công văn số 46/
PTSG-CV-2018 gửi Sở TN&MT xin gia hạn thời
gian thuê đất, hình thức trả tiền thuê đất hàng
năm tại số143/7D đường Ung Văn Khiêm, P25,
Q.Bình Thạnh.
- Ngày 09/03/2019, Sở TN&MTcó công văn số 883/
STNMT-QLĐ gửi Sở quy hoạch kiến trúc, UBND Q
Bình Thạnh Về gia hạn thời hạn sử dụng đất đối
với khu đất của Cty CPPTSG tại số 143/7D đường
Ung Văn Khiêm, P25, Q.Bình Thạnh.
- Ngày 09/07/2019, Sở TNMT có Tờ trình số 5432/

39.50 tỷ đồng
tăng 5.92% so với thực hiện 2020
TTr-STNMT gửi UBND TP - Về gia hạn thời hạn
sử dụng đất đối với khu đất của Cty CPPTSG tại
số 143/7D đường Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình
Thạnh.
- Ngày 19/07/2019, Văn phòng UBND Thành phố
có công văn số 6396/VP-ĐT gửi Sở tài chính về việc
gia hạn thời hạn sử dụng đất tại số 143/7D đường
Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh.
- Ngày 15/01/2020, Văn phòng UBND TP có công
văn số 404/VP-ĐT gửi Ban đổi mới quản lý DN TP
Về nhà, đất tại 143/7D Ung Văn Khiêm.
- Ngày 19/03/2020, Văn phòng UBND gửi công văn
số 2166/VP-ĐT TP cho Sở tài chính Về nhà, đất tại
143/7D Ung Văn Khiêm.
- Ngày 03/07/2020, Văn phòng UBND TP gửi công
văn số 5525/VP-ĐT cho Sở TN&MT Về nhà, đất tại
143/7D Ung Văn Khiêm.
- Ngày 07/08/2020, SDC có công văn số 29/CV-SDC
gửi UBND TpHCM về việc Xin gia hạn thời gian
thuê đất tại 143/7D Ung Văn Khiêm.
Và hiện nay SDC vẫn đang chờ UBND Tp. Hồ Chí
Minh giải quyết.
• Việc tăng vốn điều lệ: Ngày 14/5/2021, Sở
KH&ĐT Tp. Hồ Chí Minh đã cấp Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp lần thứ 8 cho SDC điều
chỉnh vốn điều lệ từ 45 tỷ đồng lên 50
tỷ đồng. Tuy nhiên đến ngày
25/5/2021, Phòng đăng ký kinh
doanh Sở KH&ĐT thông báo
Giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh cấp lần 8 của
SDC không có hiệu lực với
một số lý do. Sau đó SDC
đã lập hồ sơ giải trình
theo yêu cầu. Đến ngày
15/10/2021 Sở KH&ĐT
Tp. Hồ Chí Minh đã cấp
Giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp lần
thứ 10 cho SDC và đã
điều chỉnh vốn điều lệ
từ 45 tỷ đồng lên 50 tỷ
đồng.
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6. BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG
NỢ CHẬM THU HỒI
• Theo biên bản họp HĐQT Công Ty Cổ Phần Phát
Triển Sài Gòn (SDC) ngày 26/4/2021 và biên bản họp
với Công ty Cổ Phần đầu tư và Thương Mại DIC (DIC)
ngày 26/10/2021 thì đến ngày 26/10/2021, Công ty
DIC còn nợ SDC 77.500.575.563 đồng. Và SDC yêu
cầu DIC thanh toán theo kế hoạch như sau:
- Tháng 11/2021: 20 tỷ đồng
- Tháng 12/2021: 25 tỷ đồng
- Năm 2022: trả hết số nợ gốc
- Năm 2023: trả hết tiền lãi chậm thanh toán
• Căn cứ công văn số 448/CV-DIC/2021 ngày
04/11/2021, Công ty Cổ Phần đầu tư và Thương Mại
DIC cam kết lộ trình trả nợ cho SDC như sau:
- Quý 1/2022: trả từ 10 đến 15 tỷ đồng;
- Số nợ gốc còn lại sẽ trả vào quý 2,3,4/2022 và
chậm nhất là cuối quý 4/2022;
- Số tiền lãi được tính theo số dư nợ còn lại tại từng
thời điểm trả nợ và sẽ được hoàn trả toàn bộ trong
năm 2023.
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2022

SDC
Báo Cáo Thường Niên 2020

• Nhận Định Chung • Các Giải Pháp Thực Hiện Cho Năm 2022
• Kế Hoạch Sản Lượng Tiêu Thụ • Dự Kiến Kết Quả Hoạt Động Sản
Xuất Kinh Doanh • Dự Kiến Phân Phối Các Quỹ Và Chia Cổ Tức
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Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
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1. NHẬN ĐỊNH CHUNG

Thuận lợi
• Chính phủ thúc đẩy phát triển hạ tầng, các chính sách để hỗ trợ
doanh nghiệp.
• Thị trường bất động sản có dấu hiệu hồi phục.

Khó khăn

• Trong tình hình mọi hoạt động sống chung với dịch, vẫn có những bất
ổn có thể xảy ra.
• Giá than tăng, giá nguyên vật liệu tăng là xu thế còn kéo dài.

2. CÁC GIẢI PHÁP
THỰC HIỆN CHO
NĂM 2022

3. KẾ HOẠCH SẢN
LƯỢNG TIÊU THỤ

• Bám sát thị trường để kịp thời có chính sách kinh doanh cạnh tranh
để đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ.
• Nghiên cứu để nâng cao hơn năng lực sản xuất hiện hữu
• Tiếp tục chuẩn bị, phát triển SXKD các loại sản phẩm sau xi măng
• Phát triển các loại xi măng đặc chủng vào các công trình trọng điểm
• Linh hoạt trong điều hành sx để hiệu quả SXKD cao nhất.
• Kiện toàn tổ chức để SXKD hiệu quả, linh hoạt, nâng cao đời sống
người lao động.
Nhóm sản phẩm

Kế hoạch 2022

Tự doanh

482,200

Gia công

155,500

Dịch vụ
* Cộng

4. DỰ KIẾN KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG SẢN
XUẤT KINH DOANH

637,700

Chỉ tiêu

Kế hoạch 2022

1. Doanh thu

592,691,272,727

• Xi măng

588,651,272,727
4,040,000,000

• TMDV

5. DỰ KIẾN PHÂN
PHỐI CÁC QUỸ VÀ
CHIA CỔ TỨC

2. Lợi nhuận trước quỹ lương TGĐ

84,582,326,957

• Xi măng

81,631,598,469

• TMDV

2,950,728,488

3. Quỹ lương TGĐ

3,383,293,078

4. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

81,199,033,878

5. Thuế thu nhập doanh nghiệp

16,239,806,776

6. Lợi nhuận sau thuế

64,959,227,103

• Quỹ khen thưởng phúc lợi:
• Quỹ lương TGĐ:			
• Thù lao HĐQT&BKS: 		
			
• Chia cổ tức:			

6% lợi nhuận sau thuế
4% lợi nhuận trước thuế
3% lợi nhuận sau thuế và trích lập 		
các quỹ
70% trên vốn điều lệ
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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• Báo cáo của Hội đồng Quản trị • Báo cáo kiểm toán độc lập
• Bảng cân đối kế toán • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ • Bản thuyết minh báo cáo
tài chính
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY:
Thành lập:
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sài Gòn (gọi tắt là “Công ty”) được thành lập từ cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà
Nước - Nhà Máy Xi Măng Sài Gòn. Công ty chuyển sang mô hình Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh số 0302817052 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02
tháng 01 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 03 tháng 02 năm 2015.
Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần.
Hoạt động kinh doanh chính của Công ty:
Sản xuất, kinh doanh các loại xi măng, các loại vật liệu kết dính khác; sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng,
nhà tiền chế; sản xuất, gia công cơ khí, chế tạo các loại máy móc, thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng; xây
dựng các công trình công nghiêp, dân dụng, kết cấu hạ tầng; san lấp mặt bằng; mua bán các loại vật tư, thiết
bị; mua bán nông lâm thủy hải sản ( trừ chế biến gỗ, thực phẩm tươi sống tại thành phố Hồ Chí Minh; kinh
doanh vận tải hàng, kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa qua biên giới Việt Nam; dịch vụ
cảng sông; cho thuê kho bãi; kinh doanh nhà; dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch vụ lao động; sản xuất, mua bán,
chế biến gỗ, các sản phẩm từ gỗ ( không hoạt động tại trụ sở).
Tên tiếng anh: SAIGON DEVELOPMENT CORPORATION.
Tên viết tắt: SD.CORP
Trụ sở chính: Số 143/7D Ung Văn Khiêm, phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG:
Tình hình tài chính và kết quả hoạt động trong năm của Công ty được trình bày trong các báo cáo tài chính
đính kèm.
3. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG:
Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng trong năm và đến ngày
lập báo cáo tài chính này gồm có:
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ông
Tôn Thất Mạnh		
Ông
Nguyễn Vũ Thịnh
Ông
Trần Ngọc Phượng
Ông
Đặng Cao Khanh
Ông
Vũ Hải Bằng		
Ông
Nguyễn Văn Nam
Ông
Trần Văn Hùng		

Chủ tịch
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên

BAN KIỂM SOÁT
Ông
Nguyễn Đình Minh
Ông
Nguyễn Tôn Nhân
Ông
Đỗ Văn Hak		

Trưởng ban
Thành viên
Thành viên

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG
Ông
Nguyễn Vũ Thịnh
Tổng Giám Đốc
Ông
Đặng Cao Khanh
Phó Tổng Giám đốc
Ông
Tôn Thất Mạnh Hùng
Phó Tổng Giám đốc
Ông
Nguyễn Hoài Nhân
Kế toán trưởng
Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và đến ngày lập báo cáo tài chính như sau:
Ông
Nguyễn Vũ Thịnh
Tổng Giám Đốc

SDC
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4. KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp.HCM (AISC) được chỉ định là kiểm toán viên cho năm tài
chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020.
5. CAM KẾT CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập các báo cáo tài chính thể hiện trung thực và hợp lý tình hình tài
chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển
tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày. Trong việc soạn lập các báo cáo tài chính này, Hội đồng Quản
trị và Ban Tổng Giám đốc đã xem xét và tuân thủ các vấn đề sau đây:
• Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng một cách nhất quán;
• Thực hiện các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
• Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở hoạt động liên tục, trừ trường hợp không thể giả định rằng Công ty
sẽ tiếp tục hoạt động liên tục.
Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các sổ sách kế toán thích hợp đã được thiết lập và duy
trì để thể hiện tình hình tài chính của Công ty với độ chính xác hợp lý tại mọi thời điểm và làm cơ sở để soạn
lập các báo cáo tài chính phù hợp với chế độ kế toán được nêu ở Thuyết minh cho các Báo cáo tài chính. Ban
Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đối với việc bảo vệ các tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp
hợp lý để phòng ngừa và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.
6. XÁC NHẬN
Theo ý kiến của Hội đồng Quản trị, chúng tôi xác nhận rằng các Báo cáo tài chính bao gồm Bảng cân đối kế
toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và
các Thuyết minh đính kèm được soạn thảo đã thể hiện quan điểm trung thực và hợp lý về tình hình tài chính
cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết
thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020.
Báo cáo tài chính của Công ty được lập phù hợp với chuẩn mực và hệ thống kế toán Việt Nam.
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BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
Số: C0620218R /AISC-DN4

Kính gởi: Hội Đồng Quản Trị Và Ban Tổng Giám Đốc.
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sài Gòn
Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Phát Triển Sài Gòn được lập ngày
28 tháng 04 năm 2021, từ trang 05 đến trang 36, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm
2020, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng
ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.
Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc
Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính
của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên
quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám
đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu
do gian lận hoặc nhầm lẫn.
Trách nhiệm của Kiểm toán viên
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng
tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi
tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để
đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.
Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu
và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm
toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn.
Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến
việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với
tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công
ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và
tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo
cáo tài chính.
Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp
làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.
Cơ sở ý kiến ngoại trừ
Như đã trình bày, tại mục V.3 và V.4 của “Thuyết minh báo cáo tài chính” về khoản phải thu của khách hàng
ngắn hạn là 60.714.728.100 đồng và trả trước cho người bán là 16.985.847.463 đồng đã quá hạn thanh
toán theo điều khoản quy định trên hợp đồng kinh tế. Theo thông tư 48/2019/TT-BTC khoản công nợ nêu
trên phải được trích lập dự phòng 30% các khoản này thì ảnh hưởng đến tình hình tài chính năm 2020 một
khoản tương ứng.
Ý kiến của Kiểm toán viên
Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng có thể có của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm
toán ngoại trừ” đến các dữ liệu tương ứng, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía
cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Phát Triển Sài Gòn tại ngày 31 tháng 12 năm 2020,
cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng
ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có
liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2021
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CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SÀI GÒN
Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

A.

TÀI SẢN

Mã số

TÀI SẢN NGẮN HẠN

100

TM

01/01/2020

202,925,671,786

220,819,942,620

23,519,615,621

46,098,362,353

I.

Tiền và các khoản tương đương tiền

110

1

Tiền

111

23,519,615,621

26,006,233,379

2

Các khoản tương đương tiền

112

-

20,092,128,974

II.

V.1

31/12/2020

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

120

1

Chứng khoán kinh doanh

121

-

-

2

Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh
doanh

122

-

-

3

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

123

20,745,759,020

11,000,000,000

Các khoản phải thu ngắn hạn

130

127,119,328,438

147,350,738,662

1

Phải thu ngắn hạn của khách hàng

131

V.3

109,107,982,980

114,146,593,345

2

Trả trước cho người bán ngắn hạn

132

V.4

22,022,175,221

31,677,214,224

3

Phải thu nội bộ ngắn hạn

133

-

-

4

Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp
đồng xây dựng

134

-

-

5

Phải thu về cho vay ngắn hạn

135

-

-

6

Phải thu ngắn hạn khác

136

V.5

770,571,461

6,086,450,192

7

Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

137

V.3

(4,781,401,224)

(4,559,519,099)

8

Tài sản thiếu chờ xử lý

139

-

-

IV.

Hàng tồn kho

140

29,411,802,562

16,268,295,008

1

Hàng tồn kho

141

29,411,802,562

16,268,295,008

2

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

149

-

-

V.

Tài sản ngắn hạn khác

150

2,129,166,145

102,546,597

1

Chi phí trả trước ngắn hạn

151

-

-

2

Thuế GTGT được khấu trừ

152

-

-

3

Thuế và các khoản khác phải thu Nhà
nước

153

2,129,166,145

102,546,597

4

Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính
phủ

154

-

-

5

Tài sản ngắn hạn khác

155

-

-

III.

20,745,759,020

V.2a

V.7

V.12b

11,000,000,000
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CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SÀI GÒN

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp Theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Tài sản
B.

Mã số

TM

31/12/2020

01/01/2020

TÀI SẢN DÀI HẠN

200

10,807,567,141

17,382,537,731

I

Các khoản phải thu dài hạn

210

5,000,000

7,600,000

1

Phải thu dài hạn của khách hàng

211

-

-

2

Trả trước cho người bán dài hạn

212

-

-

3

Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

213

-

-

4

Phải thu nội bộ dài hạn

214

-

-

5

Phải thu về cho vay dài hạn

215

6

Phải thu dài hạn khác

216

7

Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II.
1

2

3

III

V.5

-

5,000,000

7,600,000

219

-

-

Tài sản cố định

220

3,876,251,604

6,642,046,080

Tài sản cố định hữu hình

221

3,876,251,604

6,642,046,080

- Nguyên giá

222

123,961,944,857

123,785,042,061

- Giá trị hao mòn luỹ kế

223

(120,085,693,253)

(117,142,995,981)

Tài sản cố định thuê tài chính

224

-

-

- Nguyên giá

225

-

-

- Giá trị hao mòn luỹ kế

226

-

-

Tài sản cố định vô hình

227

-

-

V.8

- Nguyên giá

228

-

-

- Giá trị hao mòn luỹ kế

229

-

-

Bất động sản đầu tư

230

-

-

- Nguyên giá

231

-

-

- Giá trị hao mòn luỹ kế

232

-

-

IV

Tài sản dở dang dài hạn

240

-

-

1.

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
dài hạn

241

-

-

2.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

242

-

-

V

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

250

2,000,000,000

2,000,000,000

1

Đầu tư vào Công ty con

251

-

-

2

Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết

252

-

-

3

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

253

-

-

4

Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn

254

-

-

5

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

255

V.2b

VI

Tài sản dài hạn khác

260

V.9

4,926,315,537

8,732,891,651

1

Chi phí trả trước dài hạn

261

4,926,315,537

8,732,891,651

2

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

262

-

-

3

Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn

263

-

-

4

Tài sản dài hạn khác

268

-

-

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

270

213,733,238,927

238,202,480,351

2,000,000,000

2,000,000,000

SDC
Báo Cáo Thường Niên 2020

Nguồn vốn

Mã số

TM

31/12/2020

01/01/2020

C.

NỢ PHẢI TRẢ

300

155,555,694,142

181,839,883,676

I.

Nợ ngắn hạn

310

155,555,694,142

181,839,883,676

1

Phải trả cho người bán ngắn hạn

311

V.10

16,978,023,641

17,015,412,782

2

Người mua trả tiền trước ngắn hạn

312

V.11

1,438,797,619

1,518,794,110

3

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

313

V.12a

861,297,160

7,716,283,063

4

Phải trả người lao động

314

V.13

19,184,907,705

21,731,977,323

5

Chi phí phải trả ngắn hạn

315

V.14

1,409,837,820

964,818,923

6

Phải trả nội bộ ngắn hạn

316

-

-

7

Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng
xây dựng

317

-

-

8

Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

318

9

Phải trả ngắn hạn khác

319

V.15

41,805,913,720

80,084,616,570

10

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

320

V.16

67,990,144,468

49,112,775,215

11

Dự phòng phải trả ngắn hạn

321

V.17

815,609,233

-

12

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

322

5,071,162,776

3,695,205,690

13

Quỹ bình ổn giá

323

-

-

14

Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính
phủ

324

-

-

II.

Nợ dài hạn

330

-

-

1

Phải trả dài hạn người bán

331

-

-

2

Người mua trả tiền trước dài hạn

332

-

-

3

Chi phí phải trả dài hạn

333

-

-

4

Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

334

-

-

5

Phải trả nội bộ dài hạn

335

-

-

6

Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

336

-

-

7

Phải trả dài hạn khác

337

-

-

8

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

338

-

-

9

Trái phiếu chuyển đổinghệ

339

-

-

10

Cổ phiếu ưu đãi

340

-

-

11

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

341

-

-

12

Dự phòng phải trả dài hạn

342

-

-

13

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

343

-

-
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CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SÀI GÒN

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp Theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Nguồn vốn

Mã số

TM

31/12/2020

01/01/2020

58,177,544,785

56,362,596,675

58,177,544,785

56,362,596,675

D

VỐN CHỦ SỞ HỮU

400

I.

Vốn chủ sở hữu

410

1

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

411

45,000,000,000

45,000,000,000

- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết

411a

45,000,000,000

45,000,000,000

- Cổ phiếu ưu đãi

V.18

411b

-

-

2

Thặng dư vốn cổ phần

412

-

-

3

Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

413

-

-

4

Vốn khác của chủ sở hữu

414

-

-

5

Cổ phiếu quỹ

415

(20,400,000)

(20,400,000)

6

Chênh lệch đánh giá lại tài sản

416

-

-

7

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

417

-

-

8

Quỹ đầu tư phát triển

418

5,867,497,121

5,867,497,121

9

Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

419

-

-

10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

420

-

-

11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

421

7,330,447,664

5,515,499,554

7,330,447,664

5,515,499,554

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ
trước

421a

- LNST chưa phân phối kỳ này

421b

12 Nguồn vốn đầu tư XDCB

422

-

-

II

Nguồn kinh phí, quỹ khác

430

-

-

Nguồn kinh phí

431

-

-

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

432

-

-

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

440

213,733,238,927

238,202,480,351

						
TP. HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2021
Người lập biểu/ Kế toán trưởng 			 Tổng Giám đốc

Nguyễn Hoài Nhân 		

Nguyễn Vũ Thịnh

SDC
Báo Cáo Thường Niên 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SÀI GÒN
Mẫu số B 02 - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu

Mã số

TM

Năm 2020

Năm 2019

1

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

01

VI.1

562,192,563,997

577,641,236,965

2

Các khoản giảm trừ doanh thu

02

VI.2

-

3

Doanh thu thuần về bán hàng và cung
cấp dịch vụ

10

VI.3

562,192,563,997

577,641,236,965

4

Giá vốn hàng bán

11

VI.4

481,220,812,223

508,256,967,691

5

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung
cấp dịch vụ (20 = 10 -11)

20

80,971,751,774

69,384,269,274

6

Doanh thu hoạt động tài chính

21

VI.5

2,449,023,214

1,485,016,423

7

Chi phí tài chính

22

VI.6

4,744,785,709

3,819,363,815

Trong đó: Chi phí lãi vay

23

3,580,135,157

3,279,066,632

8

Chi phí bán hàng

25

VI.7

11,273,476,108

10,274,825,415

9

Chi phí quản lý doanh nghiệp

26

VI.7

20,986,150,707

14,677,678,609

10

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh
doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))

30

46,416,362,464

42,097,417,858

-

11 Thu nhập khác

31

VI.8

335.753.734

1,378,355,410

12 Chi phí khác

32

VI.9

120,134,423

950,019,124

13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)

40

215,619,311

428,336,286

50

46,631,981,775

42,525,754,144

9,341,200,016

8,497,333,114

14

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
(50 = 30 + 40)

15 Chi phí thuế TNDN hiện hành

51

16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại

52

-

60

37,290,781,759

34,028,421,030

17

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh
nghiệp (60 = 50 - 51 -52)

VI.11

-

18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu

70

VI.12

7,404

6,756

19 Lãi suy giảm trên cổ phiếu

71

VI.14

7,404

6,756

						
Người lập biểu/ Kế toán trưởng 		

Nguyễn Hoài Nhân 		

TP. HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2021
Tổng Giám đốc

Nguyễn Vũ Thịnh

67
68

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SÀI GÒN

Mẫu số B 03 - DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam
Chi Tiêu
I.

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH

1

Lợi nhuận trước thuế

2

Điều chỉnh cho các khoản :

3

Mã
số

TM

01

- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản
đầu tư

02

- Các khoản dự phòng

Năm 2020

Năm 2019

46,631,981,775

V.9.10

42,525,754,144

4,047,194,476

8,377,532,345

03

221,882,125

370,408,420

- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá
lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ

04

-

-

- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư

05

(1,737,298,477)

(800,432,286)

- Chi phí lãi vay

06

3,580,135,157

3,279,066,632

- Các khoản điều chỉnh khác

07

-

-

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước
thay đổi vốn lưu động

08

52,743,895,056

53,752,329,255

- Tăng (-), giảm (+) các khoản phải thu

09

17,985,508,551

75,885,523

- Tăng (-), giảm (+) hàng tồn kho

10

(13,143,507,554)

(765,155,314)

- Tăng (+), giảm (-) các khoản phải trả (không kể
lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)

11

(25,002,467,090)

9,777,396,463

- Tăng (-), giảm (+) chi phí trả trước

12

3,806,576,114

(8,664,208,484)

- Tăng (-), giảm (+) chứng khoán kinh doanh

13

-

-

- Tiền lãi vay đã trả

14

( 3,580,135,157)

(3,279,066,632)

- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp

15

(14,378,665,213)

(8,914,529,185)

- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh

16

-

-

- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh

17

(3,990,113,649)

(3,641,041,050)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh
doanh

20

14,441,091,058

38,341,610,576

(1,281,400,000)

(1,123,293,181)

VI.6

V.12

II. Lưu Chuyển Tiền Từ Hoạt Động Đầu Tư
1

Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các
TSDH khác

21

2

Tiền thu từ thanh lý, bán TSCĐ và các TSDH
khác

22

VI.9

78,972,726

1,509,090,909

3

Tiền chi cho vay, mua bán công cụ nợ của đơn
vị khác

23

V.2

(20,000,000,000)

(13,000,000,000)

4

Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ
của đơn vị khác

24

10,254,240,980

-

5

Tiền chi góp vốn đầu tư vào đơn vị khác

25

-

-

6

Tiền thu hồi vốn đầu tư vào đơn vị khác

26

-

-

7

Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận được
chia

27

1,658,325,751

689,752,411

Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

30

(9,289,860,543)

(11,924,449,861)

VI.5

SDC
Báo Cáo Thường Niên 2020

Chi Tiêu
III.

Mã
số

TM

Năm 2020

Năm 2019

Lưu Chuyển Tiền Từ Hoạt Động
Tài Chính

1

Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn
góp của CSH

31

-

-

2

Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua
lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã
phát hành

32

-

-

3

Tiền thu từ đi vay

33

VII.1

282,006,459,423

214,200,737,939

4

Tiền trả nợ gốc vay

34

VII.2

(263,129,090,170)

(211,612,630,777)

5

Tiền trả nợ gốc thuê tài chính

35

-

-

6

Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu

36

(46,607,346,500)

(17,961,278,500)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài
chính

40

(27,729,977,247)

(15,373,171,338)

Lưu chuyển tiền thuần trong năm
(50 = 20+ 30 + 40)

50

(22,578,746,732)

11,043,989,377

Tiền và tương đương tiền đầu năm

60

46,098,362,353

35,054,372,976

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái
quy đổi ngoại tệ

61

-

-

Tiền và tương đương tiền cuối năm
(70 = 50+60+61)

70

V.1

23,519,615,621

46,098,362,353

						

TP. HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2021
Người lập biểu					
Tổng Giám đốc

Nguyễn Hoài Nhân				

Nguyễn Vũ Thịnh
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CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SÀI GÒN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Mẫu số B 09 - DN

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1. Thành lập:
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sài Gòn (gọi tắt là “Công
ty”) được thành lập từ cổ phần hóa Doanh nghiệp
Nhà Nước - Nhà Máy Xi Măng Sài Gòn. Công ty
chuyển sang mô hình Công ty cổ phần theo Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302817052 do
Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp
lần đầu ngày 02 tháng 01 năm 2003, đăng ký thay
đổi lần thứ 7 ngày 03 tháng 02 năm 2015.
Tên tiếng anh: SAIGON DEVELOPMENT
CORPORATION
Tên viết tắt: SD.CORP.
Trụ sở chính: Số 143/7D Ung Văn Khiêm, phường
25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần.

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên
Báo cáo tài chính
Việc lựa chọn số liệu và thông tin cần phải trình
bày trong báo cáo tài chính được thực hiện theo
nguyên tắc có thể so sánh được giữa các kỳ kế
toán tương ứng.

2. Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất, thương mại.

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

3. Ngành nghề kinh doanh
Sản xuất, kinh doanh các loại xi măng, các loại vật
liệu kết dính khác; sản xuất, mua bán vật liệu xây
dựng, nhà tiền chế; sản xuất, gia công cơ khí, chế
tạo các loại máy móc, thiết bị sản xuất vật liệu xây
dựng; xây dựng các công trình công nghiêp, dân
dụng, kết cấu hạ tầng; san lấp mặt bằng; mua bán
các loại vật tư, thiết bị; mua bán nông lâm thủy hải
sản ( trừ chế biến gỗ, thực phẩm tươi sống tại thành
phố Hồ Chí Minh; kinh doanh vận tải hàng, kinh
doanh vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa
qua biên giới Việt Nam; dịch vụ cảng sông; cho thuê
kho bãi; kinh doanh nhà; dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch
vụ lao động; sản xuất, mua bán, chế biến gỗ, các sản
phẩm từ gỗ ( không hoạt động tại trụ sở).

1. Chế độ kế toán áp dụng
Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt
Nam theo hướng dẫn tại Thông tư số 200/2014/
TT-BTC được Bộ Tài chính Việt Nam ban hành ngày
22/12/2014.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
Chu kỳ sản xuất, kinh doanh của Công ty kéo dài
trong vòng 12 tháng theo năm tài chính thông
thường bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31
tháng 12.
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong
năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài
chính: không có.
6. Tổng số nhân viên đến ngày 31 tháng 12 năm
2020: 331 nhân viên. (Ngày 31 tháng 12 năm 2019:
301 nhân viên).

II. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG
TRONG KẾ TOÁN
1. Niên độ kế toán
Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01
tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12 hàng năm.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
Đồng Việt Nam (VND) được sử dụng làm đơn vị tiền
tệ để ghi sổ kế toán.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán
và chế độ kế toán.
Chúng tôi đã thực hiện công việc kế toán lập và trình
bày báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kế toán
Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và
các quy định pháp lý có liên quan. Báo cáo tài chính
đã được trình bày một cách trung thực và hợp lý về
tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và các luồng
tiền của doanh nghiệp.
Việc lựa chọn số liệu và thông tin cần phải trình
bày trong bản Thuyết minh báo cáo tài chính được
thực hiện theo nguyên tắc trọng yếu quy định tại
chuẩn mực kế toán Việt Nam số 21 “Trình bày Báo
Cáo Tài Chính”.
IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG
1. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán
Công ty thực hiện quy đổi đồng ngoại tệ ra đồng
Việt Nam căn cứ vào tỷ giá giao dịch thực tế và tỷ giá
ghi sổ kế toán.
Nguyên tắc xác định tỷ giá giao dịch thực tế
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Tất cả các giao dịch bằng ngoại tệ phát sinh trong
kỳ (mua bán ngoại tệ, góp vốn hoặc nhận vốn góp,
ghi nhận nợ phải thu, nợ phải trả, các giao dịch mua
sắm tài sản hoặc các khoản chi phí được thanh toán
ngay bằng ngoại tệ) được hạch toán theo tỷ giá thực
tế tại thời điểm giao dịch phát sinh.
Số dư cuối kỳ của các khoản mục tiền tệ (tiền,
tương đương tiền, các khoản phải thu và phải trả,
ngoại trừ các khoản mục khoản trả trước cho người
bán, người mua trả tiền trước, chi phí trả trước,
các khoản đặt cọc và các khoản doanh thu nhận
trước) có gốc ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ
giá giao dịch thực tế công bố tại thời điểm lập
báo cáo tài chính:
• Tỷ giá giao dịch thực tế khi đánh giá lại các khoản
mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được phân loại là tài sản:
áp dụng theo tỷ giá mua ngoại tệ của Ngân hàng
Vietinbank. Tỷ giá mua quy đổi tại ngày 31/12/2020:
22.995 VND/USD.
• Tỷ giá giao dịch thực tế khi đánh giá lại các khoản
mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được phân loại là nợ
phải trả: áp dụng theo tỷ giá bán ngoại tệ của
Ngân hàng Vietinbank. Tỷ giá bán quy đổi tại ngày
31/12/2020: 23.195 VND/USD.
Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm từ các giao
dịch bằng ngoại tệ được ghi nhận vào kết quả hoạt
động kinh doanh. Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại
các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại ngày kết
thúc năm tài chính sau khi bù trừ chênh lệch tăng
và chênh lệch giảm được ghi nhận vào kết quả hoạt
động kinh doanh.
Nguyên tắc xác định tỷ giá ghi sổ kế toán
Khi thu hồi các khoản nợ phải thu, các khoản ký
cược, ký quỹ hoặc thanh toán các khoản nợ phải trả
bằng ngoại tệ, Công ty sử dụng tỷ giá ghi sổ thực tế
đích danh.
Khi thanh toán tiền bằng ngoại tệ, Công ty sử dụng
tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động.
2. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương
đương tiền
Tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng không kỳ
hạn.
Các khoản tương đương tiền bao gồm các khoản

tiền gửi có kỳ hạn và các khoản đầu tư ngắn hạn
có thời hạn gốc không quá ba tháng, có tính thanh
khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành
các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro
trong chuyển đổi thành tiền.
3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu
thương mại và phải thu khác:
Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu: theo giá
gốc trừ dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi.
Việc phân loại các khoản phải thu là phải thu khách
hàng, phải thu nội bộ và phải thu khác tùy thuộc
theo tính chất của giao dịch phát sinh hoặc quan hệ
giữa công ty và đối tượng phải thu.
Phương pháp lập dự phòng phải thu khó đòi:
dự phòng phải thu khó đòi được ước tính cho phần
giá trị bị tổn thất của các khoản nợ phải thu và các
khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác có
bản chất tương tự các khoản phải thu khó có khả
năng thu hồi đã quá hạn thanh toán, chưa quá hạn
nhưng có thể không đòi được do khách nợ không có
khả năng thanh toán vì lâm vào tình trạng phá sản,
đang làm thủ tục giải thể, mất tích, bỏ trốn...
4. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho
được ghi nhận theo giá gốc (-) trừ dự phòng giảm
giá và dự phòng cho hàng tồn kho lỗi thời, mất
phẩm chất.
Giá gốc hàng tồn kho được xác định như sau:
• Nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa: bao gồm giá mua,
chi phí vận chuyển và các chi phí liên quan trực tiếp
khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm
và trạng thái hiện tại.
• Thành phẩm: bao gồm chi phí nguyên vật liệu,
nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung có
liên quan được phân bổ dựa theo chi phí nguyên vật
liệu chính.
• Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang: bao gồm chi
phí nguyên vật liệu chính, nhân công trực tiếp và chi
phí sản xuất chung phát sinh trong quá trình sản
xuất thực hiện.
Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo giá
bình quân gia quyền.
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Hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai
thường xuyên.
Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn
kho: Dự phòng cho hàng tồn kho được trích lập khi
giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn
kho nhỏ hơn giá gốc. Giá trị thuần có thể thực hiện
được là giá bán ước tính trừ đi chi phí ước tính để
hoàn thành sản phẩm và chi phí bán hàng ước tính.
Số dự phòng giảm giá hàng tồn kho là số chênh lệch
giữa giá gốc hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có
thể thực hiện được của chúng. Dự phòng giảm giá
hàng tồn kho được lập cho từng mặt hàng tồn kho
có giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện
được.
5. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố
định (TSCĐ):
5.1 Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình:
Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo
nguyên giá trừ đi (-) giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên
giá là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ
ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa
tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng theo dự
tính. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ
được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các
chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong
tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không
thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí
trong kỳ.
Khi tài sản cố định được bán hoặc thanh lý, nguyên
giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản
lãi lỗ nào phát sinh từ việc thanh lý đều được tính
vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.
Xác định nguyên giá trong từng trường hợp
Tài sản cố định hữu hình mua sắm
Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua (trừ (-)
các khoản được chiết khấu thương mại hoặc giảm
giá), các khoản thuế (không bao gồm các khoản
thuế được hoàn lại) và các chi phí liên quan trực
tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử
dụng, như chi phí lắp đặt, chạy thử, chuyên gia và
các chi phí liên quan trực tiếp khác.
Tài sản cố định hình thành do đầu tư xây dựng theo

phương thức giao thầu, nguyên giá là giá quyết toán
công trình đầu tư xây dựng, các chi phí liên quan
trực tiếp khác và lệ phí trước bạ (nếu có).
Tài sản cố định là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền
với quyền sử dụng đất thì giá trị quyền sử dụng đất
được xác định riêng biệt và ghi nhận là tài sản cố
định vô hình.
5.2 Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ thuê tài chính:
Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định thuê tài chính:
Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp
đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng ước tính
của tài sản. Thời gian hữu dụng ước tính là thời gian
mà tài sản phát huy được tác dụng cho sản xuất
kinh doanh.
Thời gian hữu dụng ước tính của các TSCĐ như
sau:
Nhà xưởng, vật kiến trúc
4 - 25 năm
Máy móc, thiết bị
3 - 12 năm
Phương tiện vận tải, truyền dẫn
3 - 10 năm
Thiết bị, dụng cụ quản lý
3 - 5 năm
Quyền sử dụng đất vô thời hạn được ghi nhận theo
giá gốc và không tính khấu hao.
6. Nguyên tắc ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản
dở dang:
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang được ghi nhận
theo giá gốc. Chi phí này bao gồm toàn bộ chi phí
cần thiết để mua sắm mới tài sản cố định.
Chi phí này được kết chuyển ghi tăng tài sản khi
công trình hoàn thành, việc nghiệm thu tổng thể đã
thực hiện xong, tài sản được bàn giao và đưa vào
trạng thái sẵn sàng sử dụng.
7. Nguyên tắc ghi nhận chi phí trả trước
Chi phí trả trước dài hạn tại công ty bao gồm: Chi
phí sữa chữa xưởng, phân bổ công cụ dụng cụ, phụ
tùng thay thế, giá trị còn lại của các tài sản không đủ
tiêu chuẩn về nguyên giá tài sản cố định theo quy
định tại Điều 3 của Thông tư 45 và các chi phí khác...
liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của
nhiều kỳ kế toán cần phải phân bổ.
Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Việc tính
và phân bổ chi phí trả trước vào chí phí SXKD từng
kỳ theo phương pháp đường thẳng. Căn cứ vào tính
chất và mức độ từng loại chi phí mà có thời gian
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phân bổ như sau: chi phí trả trước ngắn hạn phân
bổ trong vòng 12 tháng; chi phí trả trước dài hạn
phân bổ từ 12 tháng đến 36 tháng. Riêng giá trị còn
lại của các tài sản không đủ tiêu chuẩn về nguyên
giá tài sản cố định theo quy định tại Điều 3 của
Thông tư 45 được phân bổ không quá 3 năm.
8. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi
phí đi vay:
Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: lãi tiền vay và
các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến
các khoản vay của doanh nghiệp được ghi nhận như
khoản chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ, trừ khi
chi phí này phát sinh từ các khoản vay liên quan
trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài
sản dở dang được tính vào giá trị tài sản đó (được
vốn hóa) khi có đủ điều kiện quy định tại chuẩn mực
kế toán số 16 “ Chi phí đi vay”.
9. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:
Chi phí phải trả: được ghi nhận dựa trên các ước
tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hoá, dịch
vụ đã sử dụng trong kỳ gồm những chi phí sau: chi
phí gia công hoa hồng chiết khấu bán hàng, tiền
điện và các chi phí phải trả khác.
10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu
Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu:
Vốn góp của chủ sở hữu được hình thành từ số tiền
đã góp vốn ban đầu, góp bổ sung của các cổ đông.
Vốn góp của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn
thực tế đã góp bằng tiền hoặc bằng tài sản tính theo
mệnh giá của cổ phiếu đã phát hành khi mới thành
lập, hoặc huy động thêm để mở rộng quy mô hoạt
động của Công ty.
Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận
là số lợi nhuận (hoặc lỗ) từ kết quả hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp sau khi trừ (-) chi phí thuế
thu nhập doanh nghiệp của kỳ hiện hành và các
khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính
sách kế toán, điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của
các năm trước.
Việc phân phối lợi nhuận được căn cứ vào điều lệ
Công ty và thông qua Đại hội đồng cổ đông hàng
năm.

11. Nguyên tắc ghi nhận Cổ phiếu quỹ
Các công cụ vốn chủ sở hữu được Công ty mua lại
(cổ phiếu quỹ) được ghi nhận theo nguyên giá và
trừ vào vốn chủ sở hữu. Công ty không ghi nhận các
khoản lãi/(lỗ) khi mua, bán, phát hành hoặc hủy các
công cụ vốn chủ sở hữu của mình.
12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận Doanh
thu và thu nhập khác
Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
bán hàng
Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời
thỏa mãn 5 điều kiện sau: 1. Doanh nghiệp đã
chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền quyền
sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;
2. Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý
hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền
kiểm soát hàng hóa; 3. Doanh thu được xác định
tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người
mua được quyền trả lại sản phẩm, hàng hóa đã
mua theo những điều kiện cụ thể, doanh nghiệp chỉ
được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ
thể đó không còn tồn tại và người mua không được
quyền trả lại sản phẩm, hàng hóa (trừ trường hợp
trả lại dưới hình thức đổi lại để lấy hàng hóa, dịch vụ
khác); 4. Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích
kinh tế từ giao dịch bán hàng; 5. Xác định được các
chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
cung cấp dịch vụ
Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được
ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định
một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về
cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh
thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công
việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế
toán của kỳ đó. Doanh thu cung cấp dịch vụ được
ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả bốn (4)
điều kiện: 1. Doanh thu được xác định tương đối
chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người mua được
quyền trả lại dịch vụ đã mua theo những điều kiện
cụ thể, doanh nghiệp chỉ được ghi nhận doanh thu
khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại
và người mua không được quyền trả lại dịch vụ đã
cung cấp; 2. Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi
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ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó; 3. Xác
định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày
lập bảng Cân đối kế toán; 4. Xác định được chi phí
phát sinh cho giao dịch và chi phí hoàn thành giao
dịch cung cấp dịch vụ đó.
Nếu không thể xác định được kết quả hợp đồng một
cách chắc chắn, doanh thu sẽ chỉ được ghi nhận ở
mức có thể thu hồi được của các chi phí đã được ghi
nhận.
Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
hoạt động tài chính
Doanh thu hoạt động tài chính phản ánh doanh thu
từ tiền gửi, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu
hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp.
Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận
được chia của doanh nghiệp được ghi nhận khi thỏa
mãn đồng thời 2 điều kiện: 1. Có khả năng thu được
lợi ích từ giao dịch đó; 2. Doanh thu được xác định
tương đối chắc chắn.
• Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi
suất thực tế từng kỳ.
• Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi cổ
đông được quyền nhận cổ tức hoặc các bên tham
gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp
vốn.
Khi không thể thu hồi một khoản mà trước đó đã
ghi vào doanh thu thì khoản có khả năng không thu
hồi được hoặc không chắc chắn thu hồi được đó
phải hạch toán vào chi phí phát sinh trong kỳ, không
ghi giảm doanh thu.
13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận giá vốn
hàng bán
Giá vốn hàng bán phản ánh trị giá vốn của sản
phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư;
giá thành sản xuất của sản phẩm bán trong kỳ; các
chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất
động sản đầu tư và các chi phí khác được ghi nhận
vào giá vốn hoặc ghi giảm giá vốn trong kỳ báo cáo.
Giá vốn được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát
sinh hoặc khi có khả năng tương đối chắc chắn sẽ
phát sinh trong tương lai không phân biệt đã chi tiền
hay chưa. Giá vốn hàng bán và doanh thu được ghi
nhận đồng thời theo nguyên tắc phù hợp. Các chi phí
vượt trên mức tiêu hao bình thường được ghi nhận
ngay vào giá vốn theo nguyên tắc thận trọng.

14. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí
tài chính
Chi phí tài chính bao gồm: Chi phí vay vốn và lỗ tỷ
giá hối đoái.
Khoản chi phí tài chính được ghi nhận chi tiết cho
từng nội dung chi phí khi thực tế phát sinh trong kỳ
và được xác định một cách đáng tin cậy khi có đầy
đủ bằng chứng về các khoản chi phí này.
15. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí
thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm chi
phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và chi
phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh
trong năm làm căn cứ xác định kết quả hoạt động
kinh doanh sau thuế của Công ty trong năm tài
chính hiện hành.
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là
số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính trên
thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế thu
nhập doanh nghiệp hiện hành.
Các khoản thuế phải nộp ngân sách nhà nước sẽ
được quyết toán cụ thể với cơ quan thuế. Chênh
lệch giữa số thuế phải nộp theo sổ sách và số liệu
kiểm tra quyết toán sẽ được điều chỉnh khi có quyết
toán chính thức với cơ quan thuế.
Chính sách thuế theo những điều kiện quy định cho
công ty năm hiện hành như sau:
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là
20% trên tổng thu nhập chịu thuế.
Công ty đã được thanh tra quyết toán thuế đến năm
2018.
16. Nguyên tắc ghi nhận lãi trên cổ phiếu
Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng cách chia
lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ
phiếu phổ thông của Công ty trước khi trích lập Quỹ
khen thưởng và phúc lợi cho số lượng bình quân gia
quyền của số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành
trong kỳ.
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17. Công cụ tài chính:
Ghi nhận ban đầu:
Tài sản tài chính
Theo thông tư số 210/2009/TT-BTC ngày 6 tháng 11
năm 2009 (“Thông tư 210”), tài sản tài chính được
phân loại một cách phù hợp, cho mục đích thuyết
minh trong các báo cáo tài chính, thành tài sản tài
chính được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, các khoản
cho vay và phải thu, các khoản đầu tư giữ đến ngày
đáo hạn và tài sản tài chính sẵn sàng để bán. Công
ty quyết định phân loại các tài sản tài chính này tại
thời điểm ghi nhận lần đầu.
Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, tài sản tài chính
được xác định theo nguyên giá cộng với chi phí giao
dịch trực tiếp có liên quan.
Các tài sản tài chính của Công ty bao gồm tiền và
các khoản tiền gửi ngắn hạn, các khoản phải thu
khách hàng và phải thu khác.
Nợ phải trả tài chính
Nợ phải trả tài chính theo phạm vi của Thông tư
210, cho mục đích thuyết minh trong các báo cáo
tài chính, được phân loại một cách phù hợp thành
các khoản nợ phải trả tài chính được ghi nhận
thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh,
các khoản nợ phải trả tài chính được xác định theo
giá trị phân bổ. Công ty xác định việc phân loại các
khoản nợ phải trả tài chính tại thời điểm ghi nhận
lần đầu.
Tất cả nợ phải trả tài chính được ghi nhận ban đầu
theo nguyên giá cộng với các chi phí giao dịch trực
tiếp có liên quan.
Nợ phải trả tài chính của Công ty bao gồm các
khoản phải trả người bán, các khoản phải trả khác
và nợ phải trả.
Giá trị sau ghi nhận lần đầu
Hiện tại không có yêu cầu xác định lại giá trị của các
công cụ tài chính sau ghi nhận ban đầu.
Bù trừ các công cụ tài chính
Các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính được
bù trừ và giá trị thuần sẽ được trình bày trên các
báo cáo tài chính nếu, và chỉ nếu, đơn vị có quyền

hợp pháp thi hành việc bù trừ các giá trị đã được
ghi nhận này và có ý định bù trừ trên cơ sở thuần,
hoặc thu được các tài sản và thanh toán nợ phải
trả đồng thời.
18. Các bên liên quan
Các bên liên quan là các doanh nghiệp, các cá nhân,
trực tiếp hay gián tiếp qua một hay nhiều trung
gian, có quyền kiểm soát hoặc chịu sự kiểm soát
của Công ty. Các bên liên kết, các cá nhân nào trực
tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ quyền biểu quyết và
có ảnh hưởng đáng kể đối với Công ty, những chức
trách quản lý chủ chốt như Ban Tổng Giám đốc, Hội
đồng Quản trị, những thành viên thân cận trong
gia đình của những cá nhân hoặc các bên liên kết
hoặc những công ty liên kết với cá nhân này cũng
được coi là các bên liên quan. Trong việc xem xét
từng mối quan hệ giữa các bên liên quan, bản chất
của mối quan hệ được chú ý chứ không phải là hình
thức pháp lý.
19. Nguyên tắc trình bày tài sản, doanh thu, kết
quả kinh doanh theo bộ phận
Bộ phận kinh doanh bao gồm bộ phận theo lĩnh vực
kinh doanh và bộ phận theo khu vực địa lý.
Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh là một bộ phận
có thể phân biệt được của Công ty tham gia vào
quá trình sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ
riêng lẻ, một nhóm các sản phẩm hoặc các dịch vụ
có liên quan mà bộ phận này có rủi ro và lợi ích kinh
tế khác với các bộ phận kinh doanh khác.
Bộ phận theo khu vực địa lý là một bộ phận có thể
phân biệt được của Công ty tham gia vào quá trình
sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong
phạm vi một môi trường kinh tế cụ thể mà bộ phận
này có rủi ro và lợi ích kinh tế khác với các bộ phận
kinh doanh trong các môi trường kinh tế khác.
Nhằm phục vụ công tác quản lý, Công ty có quy mô
trên toàn quốc nên trình bày báo cáo bộ phận chính
yếu theo lĩnh vực kinh doanh, còn báo cáo bộ phận
thứ yếu theo khu vực địa lý.
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