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BAO CÁO THUNG NIEN 
Cong ty CP lCD Tan Cãng Long BInh 

Nám báo cáo: 2020 
I. Thông tin chung 
1. Thông tin khái quát 

- Ten giao djch: CONG TY CP lCD TAN CANG - LONG BiINH 

- Giy chi'rng nhan dAng k doanh nghip s& 3601033213 do Phông dàng k' kinh 
doanh Si kê hoch dâu Pr Dông Nai cap lan dâu ngày 23/07/2008, cp nhat thay 
dôi lan 7 ngày 05/05/2020. 

- Vn diu l: 245.022.245.000 dng 
- Vn d&u Pr cüa chü sâ hiru:.t 

- Dja chi: S 10 Phan Dàng Lru, KP7, phi.rmg Long BInh, Ip. Biên Hôa, Dng 
Nai 

- S diên thoai: 02516 255 999 
- S fax/Fax: 02516 501 826 

- Website: www.icdlongbinh.com  
- Ma c phiu (nu có): ILB, San giao djch chfrng khoán TPHCM 
Qua trInh hlnh thành và phát trkn 

- Qua trinh hInh thành và pháttrin (ngày thành lip, thai dim niêm yt, thii gian 
các moe sir kin quan tr9ng kê tcr khi thành lap den nay.) 

7/8/2008: Thành 1p Cong ty c phn lCD Tan Cáng Long BInh thire hin 
dir an dâu Pr cãng lCD Tan Cáng Long BInh thuc khu kinh tê quôc phông Tan 
Cãng Long BInh, hoat dng trong lTnh vrc kho, bAi, djch vii cáng lCD, cac djch 
vi giá trj gia tang khác trong lTnh virc giao nhan nhàm cung l'rng mt chu& 
logistics cho khách hang có nhu câu xuât nhp hang hóa thông qua cáng lCD Tan 
Cáng Long BInh. Von diêu là 150 t' 

27/7/2009: thành 1p da dim lam thu ttic hãi quan cáng ni dja ti Dng 
Nai vi din tIch 77,958ha theo Quyêt djnh so 1794/QD — BTC cüa Bô Tài ChInh 

15/09/2009: thành 1p và di vào hoat dng kho ngoi quan s 1 din tIch 
9.000m2 theo quyêt djnh so 1815/QD — TCHQ cUa Tong cilc hái quan 

10/03/2010: Khai tnrcmg dim kim hóa tp trung ti lCD Tan Cãng Long 
BInh theo Quyet djnh sO 206/QD — TCHQ cüa Tong ciic Hái quan 

TAng vn diu 1 tü 150 t' dng len 187 t3' dng 
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27/4/20 15: ma rng dja diem lam thu tVc  hái quan t?i cãng xuât khâu, nhp 
khâuhàng hóa thrçic thành 1p trong nida tai Dông Nai vài din tIch 25ha theo 
Quyet djnh so 1278/QD — TCHQ cüa Tong ciic hãi quan. 

Tng din tIch lCD sau khi ma rng: lO5ha 
12/2015: dua kho s 20 din tIch 32.400m2  di vào hoat dng 
3/20 16: dua Trung tam phân ph6i Nesite khu vrc phIa Nam, v&i din tIch là 

19.600m2 kho, là trung tam phân phôi cac san phâm cüa Tp doàn Nesite Viêt 
Nam tai  khu vrc phIa Nam, si:r ding h thông craking ban tr dng và üng dvng 
CNTT trong hoat dng diêu hành kho bãi. 

12/2017: tip nhan c sâ h tng 76ha tai Khu djch vii Tan Cãng Long BInh, 
giai doan 2, mic tiêu xay drng trung tam phân phôi nguyen n.hiêu Iiu và các san 
phâmtirgô. 

9/2018: tang vn diu l tü 187.000.000.000 dng len 245.022.450.000 
dông. 

5/2019: C phiu cong ty CP lCD Tan Cáng Long Bmnh vâi s krçn chinh 
thüc giao djch trên thj tnthng churng khoán TPHCM (HOSE). 

1/2021: Khai trumg Dja dim tap kt, kim tra, giám sat hang hóa xut nhp 
khau tai lCD Long BInh 

Trong nãm 2020 Cong ty vn dang thirc hin chuyn di Dim thông quan 
ni dja (lCD) sang Cáng can  và dir kiên cong bô lCD Tan Càng Long BInh thành 
Cãng cn Tan Cãng Long BInh. 

TInh dn hin nay, Cong ty CP lCD Tan Cáng Long Binh dã dua vào h 
thông kho, bãi vai quy mô din tIch han 430.000m2 bao gOm da dang các loai 
hInh kho (kho ngoi quan, kho phân phôi, kho CFS...), da dang  hang hóa luu tr& 
trong kho và mt so h thông kho có yëu câu dac  thu (kho chüa hang hóa chat, 
kho 1nh, kho mat....) dáp üng nhu cau da dang  cüa khách hang, báo dam nguôn 
cung cho thj tris&ig logistics. 

- Các sr kiên khác:./. 

2. Ngành ngM và dia bàn kinh doanh:.t 

- Ngành ngh kinh doanh: 

+ Djch vii kho bAi, liru giü hang hóa 

+ Djch vi logistics 

+ Djch vi xp dc hang hóa, container 

+ Các djch vi h trçY vn tãi, logistics khác 

- Dja bàn kinh doanh: Long BInh, Dng Nai. 
3. Thông tin v mô hInh quán trj, td chirc kinh doanh và b5 may quán l/ 

- Mo hmnh quán trj. DHDCD, Hi dng quán trj, Ban kim soát 

lCD Long BInh bao gm 05 thành viên Hi dng quân trj, trong do Chü tjch 
Hi dông quán trj chuyên trách và 1 thành viên Hi dông quân frj dc lap 
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HOi dng quán trl b nhim Ngiri phii trách quãn trj cong ty d báo dam 
hoat dng cüa Hti dông quãn trj theo dung quy djnh pháp luat, là kênh thông tin 
trao dôi giüa cô dông và Hi dông quãn trj. 

- Cc c.0 b may quán l' gm. 

Cong ty c phAn lCD Tan Càng Long BInh dirçic diu hành bâi Ban Giám d6c 
gôm có Giám dOc và 02 phó Giám dôc. 

Giám d& là ngir&i diu hành hoat dng hang ngày cüa lCD va chju trách 
nhim trix&c HDQT ye vic thirc hin các quyên và nhim vii duçic giao. 

PhóGiám dc là nguii giüp vic cho Giám dc và chju trách nhim tnrrc 
Giám dôc ye phân vic duçyc phân cOng, chü dng giái quyêt nhü'ng cong vic dã 
thrc Giárn doe üy quyên và phân cong theo dung chê d, chInh sách cüa Nhà 
nucc và diêu 1 cüa Cong ty. 

Bao gm: 

Phan Anh TuAn — Giám dc 

Doàn Thj Hang — Phó giám dc 

Doàn Hng Phi.rang — Phó giám dc 

Hin tai  Cong ty di.rc chia thành 08 Phông chüc nãng: 
Phông T chüc hành chInh 

Phông Tài chInh k toán 

Phông K hoch kinh doanh 

Khu kho hang 

Phông diu d 

Phông c gi&i xp d& 

Phông k5 thuat cong trinh 

Trung tam an ninh 

- Các cong ty con, cOng ty lien kt: 

Cong ty con: Cong ty c phn Tip Van Thành Long 

Ngành ngh kinh doanh chInh: kinh doanh dch v kho bãi và các djch vi 
giá trj gia tang kêt nOi vâi djch vi kho, bài 

Vn diu l: 40.000.000.000 dng 

T 1 gop vn cüa lCD: 51%/vn diu l 
4. D/nh hitáng phat triln 

- Các mic tiêu chü yu cüa Cong ty: 

> VI KIiách hang: vâi phung tram kinh doanh "Nim tin là tdt cá. cMt 
heQng hang du, lçii nhuçn di dôi ", lCD Tan Cáng Long BInh luOn cung 
cap djch vi hoàn háo và gia tang giá trj gia tang cho khách hang (VAS), 
luOn dng hành cüng khách hang, hçip tác cüng phát triên, nâng cao chuOi 
cung i'rng nh&m dáp irng nhu cu khách hang ngày càng da dang  và phong 
phui. 
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> VI Nhan viên: môi tnrôrng lam vic than thin, cong b&ng và d&i s6ng ngày 
càng nâng cao. 

> VI C dông: t& da hóa lçii nhu.n c dông và nâng cao giá trj doanh nghip. 
- Chin luc phát trin trung và dài han 

> Tp trung vào ngành ngh kinh doanh c& löi; giü v th là don vi có quy 
mO djch vv ye kho bài cung ing lan nhât khu vrc Dông Nai; BInh Duong, 
Ba Rja Vüng Tàu. Den nãm 2025, tong din tIch kho hang dat khoâng 
650,000 m2; Trong do có 4,000 m2 kho mat mai trong giai doan 2021 - 
2023, trong diêu kin thun lcii dat 10,000 m2 tâi näm 2025; 14,400 m2 kho 
hóa chat mai tOi näm 2025; ti l phü kin kho trung bInh 95%. 
Khai thác hiu qua djch vi container; phAn dAu san krcmg container thông 
qua lCD dat  trung binh 100,000 teus môi näm t1r näm 2025. Dua lCD tth 
thânh cánh tay nOi dài cüa các cãng h thông SNP. 

Ti l tham gia khai thác djch vii, cung üng cho di tác dat trên 80% v s 
luong, trong do quán 1' 100% cho khách hang dat t' l 50%. 

> tTng ding cong ngh trong khai thác, nâng cao NSLD, giàm chi phi djch 
vi cho khách hang dê gia tàn sue cnh tranh trong ngành. Trng birâc gia 
tang sfrc chüa, phc vii mt sO ngành hang có tInh dc thu can h thông giá 
k và tüy biên theo thu câu khách hang tai  tüng thai diem. 

> Khai thác hiu qua djch vi container; phn dAu san h.icmg container thông 
qua lCD dat  trung binh 100,000 teus mOi nàm tr näm 2025. Dixa lCD trâ 
thành cánh tay nôi dài cOa các cãng h thông SNP. 

> Chat hrng djch vi1: an toàn, trung thirc, rninh bach, lien ti1c câi tin cong 
ngh và ha tang phic vi KH nhi.r các phân mêm CNTT: WMS (quan 1 
kho), CMS (quãn l) bãi và khai thác container) và TOPO (h thông 
container cáng) và h thông quãn l chat hrcing theo tiêu chuân ISO 9001: 
2015. Ung d%ing cOng ngh trong khai thác, nâng cao NSLD, giâm chi phi 
djch vi cho khách hang dê gia tang süc cnh tranh trong ngành. Tang buàc 
gia tang sirc chüa, phic vii mt so ngânh hang có tInE dc thu can h thông 
giá k và tày biên theo thu câu khách hang tai  tang thñ diem. 

> Cht hrcmg nhân viên: lien tijc dào tao  nang cao v nghip vi va tam huyt 
cang vai sr phát triên cüa cong ty, chuyên dôi so trong cOng tác quãn trj 
phát triên nguOn than hic. Nhân sr là vi tn trung tam trong vic thrc hin 
các chiên hiçc, tam thin trung và dài hn cüa cOng ty, 

- Các mc tiêu phát trin bn virng (mOi tnr&ng, xà hi ya cong dng) và chi.rong 
trinh chInh lien quan den ngãn hin và trung han cüa COng ty 

> ' thirc dirqc r&ng hoat dng kinh doanh d mang lai  lçi Ich kinh t phâi di 
dôi v6i ' thüc cao trong trách thim cong dOng, lCD luOn tham gia hoat 
dng xa hi và các phong trào do Tong cong ty Tan Cang Sài GOn, Quân 
chüng Hái quân và Bô Quôc Phông to chüc. 

S 

.,c 
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Thirc hin trIch ngày luang doanh nghip cho Qu dn an dáp nghia, Qu 
xã hi tr thin các chucng trInh dan van  cüa Tong cong ty Tan Cãng Sài 
Gôn, Quan chüng hãi quail và Bô Quôc Phông 

> Tham gia üng h cho các t chi'rc doàn th tai  da phucmg "Chung mt tAm 
lông", "Trái tim nhân do", các hot dng tInh nguyt mang tInh cong dng 
và dja phircxng trên dja bàn dóng quân, gop phân xay drng dla bàn  tai  dan 
vj trong thrc hin chInh sách xóa dói giãm nghèo, chInh sách chàm lo dâi 
song cho cOng nhân, lao dng trên dja bàn, các hoat dng den an dáp nghia, 
cOng tác dan van  trên dja bàn phuông Phithc Tan và phung Long BInh. 

> Phi kt h?p  vâi các hrc lugng quân di trên dja bàn báo dam cong tác an 
ninh, dan van  và gãn lien vi cong dông, vi sij bInh yen cüa cong  dôn cüng 
nhu ci the hóa chInh sách di doàn kêt toàn dan, mOi quan h gàn kêt giüa 
quân và dan. 

TAt Ca CáC hot dng cong dng du trIch tr ngun qu9 phüc lçi cüa cOng 
ty vOi mic tiêu cüng vii dja bàn dóng quân chung tay, chung süc dOng lông 
vi mt xã hi tiên d và tot dp. 

5. Các rüi ro: 

- Rüi ro v kinh t vi mO: sir tang tru&ng/suy giám cUa nn kinh t nói chung 
và hot dng xuât nhp khâu nói riêng dêu tác dng, ãnh hu&ng cüa các chInh 
sách thucrng mi cüa các quôc gia lan trên the giài nhu M5', Trung Quoc, Tây 
Au. . . ngày càng rö nétl 

Rüi ro chInh sách: chInh sách diu hành cüa ChInh phi, các B/ngành lien 
quan nhu B Cong Thuang, BO giao thông van  tãi, Tong cic Hái quan... ye 
hoat dng xuât nhp khâu ánh huâng rat 1&n den hot dng kinh doanh cUa 
cong ty. Ngoài ra con ánh hu&ng den chInE sách cUa chInh quyên dja phi.rang 
cüng ânh huâng den hoat dng cOng ty thông qua quy hoch, dâu tu. 

- Rüi ro v pháp l: Hot dng kinh doanh cüa Cong ty chju sr diu chinh cüa 
các van bàn hin hàn.h nhu Luat Doanh nghip, Luat Chüng khoán, Luat thuê, 
h thông quy djnh pháp luat  quân dci. Là doanh nghip dai  cháng hoat dng 
cüa Cong ty chju sir diêu chinh cüa các van bàn Pháp luat ye Luat Doanh 
nghip, các van bàn Pháp luat ye chüng khoán và thj trtthng chang khoán. 
Luat và các van bàn duOi luat dac  bit là trong linh vrc chirng khoán và thj 
tnr&ng chüng khoán dang trong qua trinh hoàn thin, sij thay dOi ye mat  chInh 
sách luOn tiêm an và khi xày ra, bat cü sr thay dôi nào së It nhiêu ành huông 
den hot dng quán tij, kinh doanh. 

II. Tlnh hInh hoit dng trong nàm 

1. TInh hlnh hoQt d5ng san xudt kinh doanh 

Kt qua hot dng kinh doanh hçrp nhAt cüa Cong ty 

TT Chi tiêu 2020 

  

2019 Tv lé % 

    

1 Doanh thu thun 455.588.881.893 418. 163.058.976 108,95% 
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TT 

2 

Chi lieu 

Lçii nhun tr hot dtng 
SXKD 

2020 

85.791.385.874 

2019 

82.421.643.561 

.1's' I % 

104,09% 

3 Lcinhuârikhac 46.222.350 (602.517.221) -7,67% 
4 Lçii nhuân trtràc thu 85.837.608.224 81.819.126.340 104,91% 
5 Lçii nhuân sau thus 69.268.439.101 65.345.150.907 106,00% 
6 T'1êctüc 15% 15% 100% 

(Ngudn: BCTC kim toán hcip nhdt 2020) 
Kt qua hot dng kinh doanh riêng cüa Côn2 tv 

i'T 

I 

Chi tiCu 

Doanhthuthun 

2020 

431.027.392.799 

2019 

385.565.789.626 

'I'y  I % 

111,79% 

2 Loi n.huân tir boat dng 
S*KD 75.499.659.185 72.179.153.375 104,60% 

3 Lqi nhuankhác 57.717.229 (589.018.043) -9,80% 
4 Lçiinhuântnzâcthu 75.557.376.414 71.590.135.332 105,54% 
5 Lqi nhuãn sau thu 60.990.721.688 57.8 14.929.265 105,49% 
6 T'1êc,tfrc 15% 15% 100% 

(Nguán: BCTC kim toán rieng näm 2020) 

(*) T' l c tue 2020 là di,r kin, t' 1 c tüc 2020 s drnc thông qua 
DHDCD thrning niên 2021. 

Nàm 2020 là mt nàm nhiu khó khän cho ngành logistics do ãnh huâng 
chung b&i di djch Covid trên toàn câu. Hoat dng san xuât cüa các doanh nghiêp 
bj ânh hithng, hrçng hang ton kho trong chuôi cung üng tang cao lam gia tAng nhu 
câu thuê ngoài ye dch vii kho bài dê hiu trü hang hóa trong thyi gian ngAn han. 
Sir canh tranli ye ngành logistics dôi hôi ICDLB phái có các chiên hrçic kinh doanh 
d có the giü chân các dôi tác, khách hang hin tai và canh tranh trong tircmg lai. 

D nâng cao nàng hrc canh tranh và phát trin các djch vi, ICDLB luôn 
chü tr9ng cong tác cãi tiên chat hxcmg djch vi, dua ra nhieu giái pháp tr911 gói, 
djch vii chuôi nhàm dáp frng tot nhât cho khách hang và lam gia tang sr hài lông 
cüa khách hang trong qua trmnh si'r diing djch vi logistics tai cong ty, kêt qua dat 
duc tr vic k kêt h?p dông v&i trên 35 khách hang mth trong nãm, trong do có 
the ke den các khách hang mâi nhu: Hài Nam 12.000m2, Timberland 14.000m2, 
DHL 14.400m2, Yupong 9.900m2, Ceva logs, Artical Furniture v.v... 

Trong näm cOng ty dua khai thác Dja dim tp k& kim tra giám sat hang 
hóa và djch vti bãi container, Day thiçic xem là sir thành cong buc dâu trong djch 
vii khai thác bãi và ciing chInh là c s& phát triên them ye quy mO và các djch vii 
giá tr gia tang gàn kêt vi hoat dng khai thác bài trong nàm 2021. 
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Tuy nhiên nàm 2020 lCD LB cUng gp nhiu khó khän bâi các yu t6 khách 
quan, chü quan dã ânh hu&ng den kêt qua kinh doanh cüa cong ty, cii th: 

- Hang hóa luân chuyn chm, thii gian liiu kho kéo dài, ãnh hi.râng t&i chi 
phi logistics cüa chü hang vâ hiu suât khai thác cüa klio hang. 

- Djch vi giao n.han container ti bai lCD mdi, s luçmg hang tàu con It, 
khách hang chija có nhiêu hra ch9n dê tôi ru phuong tin vn tái, sir diing djch 
vu ha bãi châ xuât chua nhiêu. 

2. Td ch&c và nhán sr 

- Danh sách Ban diu hành. 

STT Thành viên Ban 
diu hành 

Ngay tháng 
11am sinh 

Trinh d 
chuyên mon Ngày b nhiêm 

1 
Phan Anh TunJ 
Giámd& 12/01/1985 

Thac si Quãn tr 
kinhdoanh 29/04/2020 

2 
Doàn Thj Hng/ 
Phó giám dc 29/05/1977 

Thac sT Quãn tn 
kinh doanh 02/04/2018 

3 

Doàn Hng 
Phucing/ Phó giám 
dc 

05/06/1974 
Cit nhân kinh tê 
van tái bin 19/11/2019 

Lê Qunh Quang! 
K toán truâng 27/03/1982 

Cr nhan Tài 
chInh k toán 13/05/2020 

(*) TInh dEn 3 1/12/2020 

- Nh&ng thay di trong ban diu hành: (Lit kê các thay di trong Ban diu hânh 
trong nãm): 

Min nhim ông Trn Triu Phü, chiic danh Giám dc 

Min nhim ông Nguyn Düc Khiêm, K toán trixing Cong ty. 
- S hxcing can b, nhân viên: 

Tom tAt chinh sách và thay di trong chInh sách di v&i ngthi lao dng: 
không có sir thay dôi 

TInh dn tháng 12/2020: 248 can b, nhân viên (chua bao gm kh& CBNV 
tham gia tai  các cong ty thành viên và các hcip tác kinh doanh). 

ChInh sách di v&i ngithi lao dng tai  Cong ty duçic thrc hin di'mg theo quy 
djnh pháp lut hin hành, phüc lcii và chê d dãi ng tOt, thrc hin theo chInh sách 
luong thuâng cüa h thông Tong cong ty Tan Cãng Sài Gôn (Cong ty mc). 

3. Tlnh hInh du lit, tInh hInh thrc hin các d an 

a) Các khoán du tu iOn: 

G 
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DVT: triêu dn 

TT Ten dir an 

Vn diu tir dã thuc hin 
Thôi gian 
thuc hiên 

du tir 

Tong VIn chti 
- 

s&hiru 
Vn huy 

d9ng 

A CSI-IT 

1 Cum kho hóa chat 46.48 1 17.081 29.400 
Qu' 1 —3 
nam 2020 

2 Kho s6 24/ Khu 36ha Qu 3/2020 

3 Kho s 25/ Khu 36ha Qu' 3/2020 

B Trang thit bj tài san 

1 
H th6ng camera Dja dim 
tp kt, kim tra, giám sat an 
ninh (18 camera) 

948,098 948,098 Qu' 1/2020 

2 
Nâng cp h thng camera 
kho ngoi quan 1007,48 1.850 Qu 2/2020 

b) Các cong ty con, cong ty lien k& 

Cong ty con: Cong ty TV Thành Long, Giy chirng nhn dàng k' doanh 
nghip so 3602427771 ngày 24 tháng 12 nàm 2010, thay dôi lan thu nhât ngày 02 
tháng 07 nàm 2013 do Sâ Kê hoach và Dau tu tinh Dông Nai cap, 

Cong ty du tt.r vào Cong t' C ph.n Tip vn Thành Long 20.400.000.000 
VND, ti.rang di.rang 51% von diêu 1. 

DVT:dn 

TT Chitiêu 2019 2020 

1 Tài san ngn han 22.541.507.33 1 23.350.221.241 

2 Tài san dài han 83.737.919.901 78.919.466.463 

3 Nciphãitra 40.549.237.998 32.710.803.221 

4 Vn chU so hüu 65.730.189.234 69.558.884.483 

5 Lcyi nhun sau thu 10.590.221.642 11.337.717.413 

6 Hiu qua sCr diing vn 
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TT Chitiêu 2019 2020 

a. T' suit LN sau thuN6n CSH 16,11% 16,30% 

b T' sut LN sau thu/Tng tài 
san 9,80% 10,87% 

Cong ty lien k&: Cong ty CP du tu lCD Tan Long, theo giy chirng nhn 
dängk doanh nghip so 3603419910 ngày 08 tháng 11 nàm 2016 do SâKêhoach 
và Dâu tu tinh Dông Nai cap. 

Cong ty dã dAu tx 2.000.000.000 VND, tuang throng 8% vn diu 1. 

4. TInh hlnh tài chInh 

a) TInh hInh tài chinE 

Phn cong ty me: 

DVT:dng 

CHiTIEU 2019 2020 

Tong tài san 1.455.293.152.7 16 1.396.879.489.417 

Tài san ngn han 286.474.040.308 241.257.021.073 

Tài san dài han 1.168.819.112.408 1.155.622.468.344 

Ngun von 1.455.293.152.716 1.396.879.489.417 

Nçi phái trá 1.072.111.729.506 1.003.230.685.501 

Ngun VSH 383.181.423.2 10 393.648.803.916 

Vn diu 1 245.022.450.000 245.022.450.000 

Lcn nhuân sau thu 57.814.929.265 60.990.721.688 

Chi tiêu tài chInh hçip nht: 

DVT:dng 

ciii TIEU 2019 2020 

Tang tài san 1.503.925.585.219 1.439.488.491.575 

Tài san ngn han 308.760.541.133 261.402.477.395 

Tài san dài han 1.195.165.044.086 1.178.086.014.180 

Ngun von 1.503.925.585.219 1.439.488.491.575 

Nç phãi trá 1.075.413.972.775 996.680.803.176 

Ngun VSH 428.511.612.444 442.807.688.399 
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CII.! TIEU 2019 2020 
Vn diu lê 245.022.450.000 245.022.450.000 

Li nhuân sau thu 65.345.150.907 69.268.439.101 

b) Các chi tiêu tài chInh c/ia ylu 
Hcyp nhdt 

TT Chi tiêu 2019 2020 

1 T suit lçii nhun tniâc thu/doanh thu 19,44% 18,69% 

2 T' sut lçii nhun tnric thu/vn chü s& hihi 19,38% 19,70% 

3 T' sut lçii nhuân sau thu/vn chü so' hüu (ROE) 15,25% 15,64% 

4 S., Ty suat lçn niluan sau thue/tong tai san (ROA) 4,71% 4,71% 

5 He so khã nãng thanh toán hin tho'i 0,98 0,85 

6 He s6 nç phái trãJvn ehü so' hü'u 2,55 2,29 

7 T' trcng v6n vay/tng ngun v6n 27,95% 25,79% 

8 T' trQng Iãi tin vay/thng chi phi 8,50% 8,81% 

9 T trcng nçi phái thu khó dOi/tng nq phãi thu 0,32% 0,97% 

Cong ty mç. 

TT Chitiêu 2019 2020 

1 T' suit lçii nhun tnrâc thu/doanh thu 19,44% 18,69% 

2 T' suit lçi nhuân tnthc thu&v6n chü so' h&u 19,38% 19,70% 

3 T' suit lqi nhuân sau thu&vn chü so' hü'u (ROE) 15,25% 15,64% 

4 T suit lçvi nhun sau thu&tng tài san (ROA) 4,71% 4,71% 

5 H s6 khã nAng thanh toán hin tho'i 0,98 0,85 

6 H s nq phai trã/v6n chi so' hüu 2,55 2,29 

7 T' trQng v6n vay/tng ngun vn 27,95% 25,79% 

8 T' trQng lAi tin vay/tng chi phi 8,50% 8,81% 

9 T' trQng nq phãi thu khó dOi/Mng no' phãi thu 0,32% 0,97% 
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5. Cc" cdii cd dóng, thay dd! vdn dáu tu cza chá s& hifu. 
a)Cph.n: 

Tng s c ph.n: 24.502.245 c phn 

Loi c phAn dang Ii.ru hành: c phAn ph thông 

TInh dn 3 1/12/2020: 
S6 hrçrng c phiu bj hn ch chuyn nhtrçrng theo quy djnh ella pháp Iut: 0 
b) Ccx cu c dông: 

STT Di tuçxng So hrrg  c 
phieu 

T5 1 sr h&u (%) S Iuçrng t chfrc, cá 
nhan 

Tong 
chwc 

Cd 
n/ian Tong r6 

chwc 
ca 

nhan 

1 

C dông lan 14.450.000 58,97 58,97 0 2 2 0 

- Trong nzthc(*) 14.450.000 58,97 58,97 0 2 2 0 
- Nzthc ngoài 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Côngdoan 0 0 0 0 0 0 0 
- Trong nzthc 0 0 0 0 0 0 0 
- Nithc ngoài 0 0 0 0 0 0 0 

4 

C dông khác 10.052.245 4 1,03 5,29 35,74 1.604 8 1.596 
- Trongnzthc 10.052.245 41,03 5,29 35,74 1.604 8 1.596 
- Ntthc ngoài 0 0 0 0 0 o( 

4  C phiu qu9 0 0 0 0 0 0 

Cdông sâ hllu c6 
phieu tru dai 

TONG CONG 24.502.245 100 64,26 35,74 1.606 10 1.596 
TrongdO:-Trongnjrác 24.502.245 100 64,26 35,74 1.606 10 1.596 
- Nzthc ngoài 0 0 0 0 0 0 

(TInh dn thai dim 3 1/12/2020) 
(*) Trong do Cong ty TNHH MTV Tng cOng ty Tan Cãng Sài Gônl Quân chUng 
Hái quânl Bô quôc phông näm gi& 12.575.000 CO phiêu tixcxng thrang 51,32%/VOn 
diêu lê 

Ty 1 sO hüu nirOc ngoài: 0%. 

c) TInh hInh thay di vn du tu cüa chü sâ hthi: trong näm 2020 khOng phát sinh 
thay dôi von diêu 1 

d) Giao dch c phiu qu5: không phát sinh 
e) Các chüng khoán khác: không phát sinh 
6. Báo cáo tác d5ng lien quan dên môi tru-àng và xci hói cüa cong ty 
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6.1. Tác dç3ng len mói trttông: 

Tng phát thai khI nhà kInh (GHG) trrc tip và gián tip: chua phát sinh 

Các sang kin và bin pháp giâm thiu phát thai khI nhà kInh: không phát sinh 
6.2. Quán lj nguôn nguyen vt lieu: 

a) Tng luçmg nguyen vat 1iu duqc sir dvng d san xut và dóng gói các san phm 
và djch vii chInh cüa to chirc trong nàm: 600.000 IInãm phic vii cho các xe nâng 
kho, xe nang con và may phát din 
b) Báo cáo ti 1 phAn tram nguyen vat 1iu drnc tái ch duçic sir dvng d san xut 
san phâm và djch vti chInh cüa to chrc: không phát sinh. 
6.3. Tiêu thy nàng lrig. 

a) Näng h.rçng tiêu thi trirc tip và gián tip: 

Din näng bInh quân: 1.500.000 kwhltháng; nhien Iiu (xang, du, nh&t): bInh 
quail 4.000 lltháng 

b) Nàng lucmg ti& kim di.rçic thông qua các sang kin sir ding nàng h.rcng hiu 
qua: trong näm 2020 thirc hin h thông nang hrçng mat tr&i áp mái kho, dua vào 
hot dng tr 01/01/2021 trên c s& hp tác, cho thuê mái dôi vOi các don vj näng 
li.rçing sach; sü ding cOng ngh than thin vi môi truâng, không ay cháy, no, 
không ãnh hi.rng den mái nhà cüng nhu không gay ánh huâng den cOng trInh 
khác. Toàn b các vat  tr thiêt bj sü diing cho cong trinh dêu dam báo than thin 
vâi môi tru&ng, không gay cháy nO. Vic hçip tác nay gop phân bão dam Cong ty 
si:r ding tôi tru và hiu qua din näng; hu&ng den tiêu chI "cáng xanh, than thin 
vri môi tru&ng", tiêt giãm chi phi sir d1ing din, phü hcip chiên hrçc phát triên giai 
doan 2021 -2025. 

c) Các báo cáo sang kin tit kim näng: ./. 

6.4. Tiêuthynithc: 

a) Ngun cung cp rnrâc và h.rcmg mrâc sir diing 

Ngun cung cp ni.râc: Cong ty CP cp nuâc Biên Hôa 
Lixçng ntrâc bInh quân: 14.000 m3/tháng 
b) T 1 phn tram và tng lucmg ni.râc tái ch và tái sü ding: không phát sinh 
6.5. Tuân thai pháp lu2t v báo v môi trwông: 

a) S 1n bj xir pht vi phm do không than thu luat pháp và các quy djnh v mOi 
tnrmg: khOng vi pham 

b) Tng s tin do b xir pht vi phm do khOng tuân thu luat pháp và các quy 
dnh ye môi tru&ng: khOng phát sinE. 

6.6. ChInh sách lien quan dIn ngu'ài lao d5ng 

a) S hrçmg Lao dng, müc li.rcing trung bInh di vói ngu&i lao dng: 

ri 
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Chi tiêu Don vj tInh Thiyc hin 2019 Thirc hiên 2020 

Ngu&i quân l' 

Qu5'li.rang Triudng 2.938,92 2.836,04 

Tin 1uong BQ Triu dng/ngtrii 40,82 39,39 
Thu nhp BQ Triu dng/ngiryi 45,90 48,6 1 
Ngirii lao dng 

Qu5$'lucng Triudng 32.733,89 35.868,96 

Tin hxng BQ Triu dng/ngu&i 13,18 13,11 
Thu nhp BQ Triu dng/nguâi 16,80 17,08 

b) ChInh sách lao dng nhm dam báo sirc khóe, an toàn và phic lci cüa ngui 
lao dng. 

Tuân thu các quy djnh pháp 1ut lao dng, pháp 1ut v an toàn v sinh lao 
dng, ci the: 

- Ch dO lirng, thtrng can cir vao thirc hin san xut kinh doanh và hiu 
qua, näng 1rc lam vic cüa ngi.thi lao dng 

- ChInh sách trang bj bão hO lao dng, dng phiic, áo mira cho ngu&i lao 

- ChInh sách khám và báo dam süc khóe ngiri lao dng thông qua Trung 
tam y tê Cáng. 

- ChInh sách v tham quan du ljch, các ch dO phiic Içii cho ngithi lao dng 
nhis tro cap ôm dau, thai san, chê dO hiêu, hi 

- ChInh sách hun luyn an toàn lao dOng và PCCN hang näm, thirc hin 
djnh k' 

- HOi thao tay ngh giói hang nãm 

- Các hot dng van hóa, van ngh, th thao dành cho ngtthi lao dOng nhân 
các ngày l và k niêm thành 1p cong ty 

- Các hoat dOng tInh nguyen thanh niên 

c) Hoat dOng dào tio nglräi lao dOng 

V&i chi dao  thrc thi chü tr.rcmg không ngrng hu.n luyn dào tao  và hçc hôi 
cUa TCT cUng nhix Ban Lành dao thirc hin cong tác dào tao  thir&ng xuyen bao 
gôm tai  chô và dào tao tai các tri.r&ng STC, các Trung tam dao tao  lien kêt vi 
TCT vâi phuang châm " Chuyên sâu, thrc chat, chuyên nghip và trâ thành doanh 
nghip h9c tip" 

Dng th?yi, viêc ch9n icc và tuyn ding nhân sr có nghip vi chuyên môn, 
quãn l dat  chat hrcmg cao, so vOi nhüng näm trirâc day, näng hrc vàtrinh dO nhân 
sir cUa cong ty dã CO nhiêu tiên bo,  khâ nAng näm vüng quy trInh diêu hành, quân 
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l' da nâng len tm m&i, vic kim soát chi phi kp thyi, cüng sir phi hcp diu 
phôi kinh doanh - san xuât nhjp nhàng dã dóng gop không nhO vào thãn.h cong 
cüa kê hoach tiêt giám chi phi, là mt trong các yêu to mang 1ai hiu qua kinh 
doan.h cao 

6.7. Báo cáo lien quan dn trách nhim do'i v&i cang dng d.ia phumg. 

Các hoat dng du tr cong dng và hot dng phát trin cong dng khác, 
bao gôm ho trçx tài chinh nhäm phic vi cong dOng: cong tác dan van t?i da 
phumg: phi.thng Long BInh, phu&ng Phuâc Tan và UBND TP. Biên Hôa 

Tng s tin h trçY: 200.000.000, ngun tü qu5 phüc lçi 

6.8. Báo cáo lien quan dIn hogt d5ng thj tritôg v6n xanh theo hu-óng dn cáa 
UBGK1\TN. / 

III. Báo cáo và dánh giá cüa Ban Giám d6c 
1. Dánh giá kIt qua hogt d5ng san xuôt kinh doanh 

Tinh hInh kinh t th giâi phüc tap  ánh hii&ng và gay ra nhüng khó khãn vô 
cüng ion cho nén kinh tê the giOi do di djch Covid, nganh logistics VN van có 
nhiêu ca hi trong näm 2020 khi Ian song djch chuyên dâu tu nithc ngoài nhäm 
tOi VN, lam gia tang nhu câu kho van  và logistics trong nãm 2020. 

Mac dü phái di mat  v&i nhiu khO khàn, thách tht'rc song Cong ty dã trin 
khai quyêt lit nhiêu chü tnrng giâi pháp quãn I' diêu hànli, triên khai thành cong 
bi.rOc dâu mô hinh Trung tam an ninh kêt nôi h thông camera; hip dong chat chë 
vOi các LLVT, chinh quyên dja phwmg trên dja bàn dóng quân, dam báo an ninh, 
an toàn dcm vj và an toàn hang hóa. H thông kho ICDLB dã khai thác trung bInh 
trén 95% din tich. ICDLB thrc hin 100% djch vi logistcs kho hang, djch vu 
van tâi, djch vi Logicstics... Toàn b san hrng hang hóa xuât nhap qua 2 kho 
phâi thông qua h thông cáng cüa TOng cong ty Tan Cáng Sài GOn. 

Cong ty tip tic tang ngun cung din tIch kho, kt ni vOi h thng kho hin 
hfru; báo dam giü v&ng thj phân cüa ICDLB, thi.rcing hiu Tong cong ty Tan Cãng 
Sài GOn trong Khu virc kinh tê tr9ng diem phIa Nam 

Kt qua thirc hin: Cong ty vlrçlt chi tiêu so v&i Nghj quy& DHDCD 2020 
ra trong 1 näm day khó khän. 

- Nhüng tin d dat  di.rçc: img ding trng bir&c chuyn di s trong cOng tác 
quán trj diêu hành: Giám sat hoat dng ralvào cOng ICDLB, quán tij nhân s1r, 
nâng cap phân mêm quán l' kho. 
2. TInh hInh tài chInh 

a) TInh hinh tài san hcip nht 

Chitiêu 2020 2019 

A - TAI SAN NGAN HAN 26 1.402.477.395 308.760.541.133 

I. Tin và các khoân ning throng tin 147.227.635.195 88.769.441.384 

1. Tièn 81.727.635.195 53.269.441.384 
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Chi tiêu 2019 2020 

2. Trá trtrâc cho ngiiâi ban ngân han 
678.285.606 

2. Các khoãn tiiang dtring tin 65.500.000.000 35.500.000.000 
II. Du tii tài chInh ngn han 

1. Chüng khoán kinh doanh 

2. Dr phàng giãm giá chfrng khoán kinh 
doanh (*) 

3. Du tu n.m giC dn ngày cláo han 

Ill. Các khoãn phái thu ngAn han 113.054.467.595 211.147.928.579 
1. Phãi thu ngAn hn cüa khách hang 99.734.885.156 204.125.390.690 

3. Phái thu nOi b ngn han 

4. Phái thu theo tin dO k hoch hçip dng 
xây dirng - - 

5. Phãi thu v cho vay ngAn hn - - 
6. Phái thu ngn han khác 14.423.988.179 7.020.423.243 
7. Dir phông phãi thu ng.n hn khó dói (*) (1.104.405.740) (676.170.960) 
8. Tài san thiu ch xir 1 - - 
IV. Hang ton kho - - 
1.Hàngtnkho - - 
2. Dir phông giãm giá hang t6n kho (*) - - 
V. Tài san ngAnh khác 1.120.374.605 8.843.171.170 
1. Chi phi trâ truâc ngn han 1.120.374.605 474.910.635 
2. Thus GTGT duçic khu trr - 8.368.260.535 
3. Thu và các khoàn khác phãi thu Nhà rnràc - - 
4. Giao djch mua ban 1ai trái phiu ChInh phñ - - 
5. Tài san ngn han khác - - 
B - TAI SAN DAI H1N 1.178.086.014.180 1.195.165.044.086 
I. Các khoán phâi thu dài han 630.000.000 630.000.000 
1. Phài thu dài han  cüa khách hang - - 
2. Trâ triiàc cho ngtr&i ban dài han - - 
3. V6n kinh doanh a don vi tWc thuOc - - 
4. Phái thu nOi bô dài han - - 

A 5. Phâi thu ye cho vay dai han - - 
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Chi tieu 2020 2019 
6. Phái thu dâi han khác 630.000.000 630.000.000 
7. Dij phàng phái thu dài han khó dôi (*) - - 
II. îàí san c din.h 774.163.512.636 786.182.823.634 
1. Tài san c6 dinh hüu hInh 773.742.495.137 785.958.203.072 
-Nguyêngiá 1.167.043.705.402 1.119.051.288.001 
- Giá tr/ hao mon 1u9 Ice1 (*) (393.301.210.265) (333.093.084.929) 
2. Tài san c dinh thuê tài chInh - - 
- Nguyen giá - - 
- Giá tn hao mon 1u5' k (*) - - 
3. Tài san c djnh vô hinh 421.017.499 224.620.562 
- Nguyen giá 1.729.271.400 817.384.400 
- Giá tn hao mOn 1u9ke1(*) (1 .308.253.901) (592.763.838) 
III. Bt dng san du fl.r - - 
- Nguyen giá - - 

-GiátrihaomOn1u9k(*) - - 

IV. Tâi san dâ dang dâi han 20.101.850.936 20.414.844.286 
1. Chi phi san xuAt, kinh doanh dâ dang dài 
han - - 

2. Chi phi xây dtmg co ban dâ dang 20.101.850.936 20.414.844.286 
V. Du tu tài chInh dài han 7.238.210.000 7.238.210.000 
1.fMutt.rvàocongtycon - - 

2. DAu tu vào cong ty lien doanh, lien kt - - 
3. Du tu gOp v6n vào don vj khác 7.238.210.000 7.238.210.000 
4. Dr phOng du tu tài chinh dài han (*) - - 
5. Du ttr nAm gi dn ngày dáo han - - 

VI. Tài san dài han khác 375.952.440.608 380.699.166.166 
1. Chi phi trá truâc dài han 375.702.990.276 380.443.049.011 
2. Tài san thus thu nhâp hoân lai 249.450.332 256.117.155 
3. ThMt bj, vt tu, phii tCing thay th dài han - - 

4. Tài san dài han khac - - 

5. Lçii th thtrang mai - - 

TONG CONG TAI SAN 1.439.488.491.575 1.503.925.585.219 
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1. Phãi trá ngtiôi ban ngAn han 13 8. 183 .053 .389 

b) Tinh hInh nç phãi trá 

CM tieu 2020 2019 
A. Nç1 PHAI TRA 996.680.803.176 1.075.413.972.775 

1. Nq ngän han 307.558.633.897 315.639.293.419 

2. Ngircn mua tra tien tnrac ngan h?n 6.696.231 4.998.174 
3. Thu và các khoán phãi nQp Nba rnràc 9.770.294.639 7.709.650.026 

4. Phâi trá ngir?xi lao c1ng 7.476.203.233 3.92 1.666.400 
5. Chi phi phai trâ ng.n han 7.952.619.129 800.397.596 

6. Phâi trá nOi bO ngn han - - 

7. Phãi trá theo tin dO k hoach hcrp dng 
xay dirng - - 

8. Doanh thu ch.ra thc hin ngn han 3.596.545.728 3.596.545.728 
9. Phãi trã ngEn han khác 64.9 18.304.963 85.604.058.123 

10. Vay vâ nç thuê tài chinh ng.n hin 73.157.430.368 60.688.279.3 18 

11. Dij phông phãi trã ngAn han - - 

12. Qu khen thuông, phüc lqi 2.497.486.217 3.33 1.869.069 

13. Qu5' binh n giá - - 

14. Giao djch mua ban Iai  trái phiu ChInh 
phü - - 

II. Ncr dài hn 689.122.169.279 759.774.679.356 

1. Phãi trá ngiri ban dài han - - 

2. Ngu&i mua trã tin tnrâc dài hn - - 

3. Chi phi phãi trá dài han - - 

4. Phái trá nOi bO v vn kinh doanh - - 

5. Phài trà nOi bO dài han - - 

6. Doanh thu chua thuc hiên dài han 132.759.955.529 136.356.590.021 

7. Phãi trã dài han  khác 258.206.653.8 10 263.739.185.625 

8. Vay Va nçx thuê tài chInh dài han 298.155.559.940 359.678.903.710 

9. Trái phiu chuyn di - - 

10.CphiuuudAi - - 
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Chitiêu 2020 2019 

11. Thus thu nh.p hoAn lai  phâi trã - - 

12. Dir phông phái trã dài han - - 

13. Qu phát trin khoa h9c và cong ngh - - 

B. VON CHU SOHU'U 442.807.688.399 428.511.612.444 

1. Vn chü serhfru 442.807.688.399 428.511.612.444 

1. V6n gop cüa chü sâ h&u 245.022.450.000 245.022.450.000 

- C phiu ph thông có quyn biu quyt 245.022.450.000 245.022.450.000 

- C phiu tru dãi - - 

2. Thng du vn c phAn - - 

3. Quyn chçn chuyn d6i trái phiu - - 

4.V6nkháccüachñsôhüu - - 

5. C phiu qu9 (*) - - 

6. Chênh 1ch dánh giá 1i tài san - - 

7. Chênh 1ch t' giá Mi doái - - 

8. Qu' du tu phát trin 93.986.186.492 84.773.845.798 
- 9. Quy ho trq sap xep doanh nghiçp - - 

10. Qu khác thuôc vn chU s h&u - - 

11. Lçi nhun sau thu chtraphânphi 69.715.198.5 10 66.507.523.921 

- LNST chua phãn ph6i lüy k dn cu6i kS' 
tnroc 14.158.370.941 66.507.523.92 1 

- LNST chira phãn pMi k' nay 55.556.827.5 69 - 

12. NgunvndAutuXDCB - - 

13. Lçi Ich c dông không kim soát 34.083.853.397 32.207.792.725 

II. Ngun kinh phi và qu5 khác - - 

1.NgunkinhphI - - 

2. Ngun kinh phi dã hInh thành TSCD - - 

TONG CONG NGUON VON 1.439.488.491.575 1.503.925.585.2 19 

(Ngun: Báo cáo tài chInh hqp nMt kiem toán 2020) 
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Các ca hi, thách thlrc, rii ro: 
Chôi 

fkin vj dâ trin khai da dng hóa djch vii gn v&i djch vi lOi là khai thác 
Kho/Bài; có the cung cap hâu hêt các loai hInh djch vi trong ngành. 

Quy mô din tIch kho hang, bâi hang rng l&n, ngun cung sn có; chlrc 
nàng các kho hang, bâi hang, bài container hoân thin, sn sang dáp 1mg t& nhu 
câu thj tnr1ng. 

Môi tni&ng kinh doanh tat, thu hut du tu ni.râc ngoài và nn kinh t tang 
tnx&ng on dnh tao diêu kin cho các doanh nghip logistics phát trien nói chung 
và cüa dn vj nói riêng. 

Thucing hiu di.rçc bitt dn và ngày càng có nhiu khách hang là các cong 
ty Rrn trong ngành. 

Thách thlrc 
Dcm vi tip tVc di mt vOi áp lirc cnh tranh l&n trong khu virc, dac bit là 

canE tranh tir các nhà dâu tu ntr6c ngoài dang dan hInh thành các cci sâ ha tang tai 
VN dê tr khai thác. 

Thay di cOng ngh trong ngành ngày càng nhanh, dôi hôi don vj phái thIch 
nghi nhanh chong dê dáp 1mg yêu câu thj tnr1mg. 

Duy trI dông tin lanE rnnh trong nh&ng th&i dim khó khän do ãnh hu1mg 
cüa nhüng sir kin dt biên, bat ngà': thiên tai, djch bnh, suy thoái kinh tê. 

Rüi ro lãi suit 

Rüi ro lâi suit là rüi ro ma giá trj hqp l hoc các lung tin trong tucmg lai 
cUa cOng cii tài chInE sê biên dng theo nhUng thay dôi cüa lài suât thj tnr&ng. 

RUi ro lài suit cüa Cong ty chIt yu lien quan dn các khoân tin gIn có k' 
han và các khoán vay có lâi suât thá nOi. 

Cong ty 9uân l' rIti ro lãi sut bang cách phân tich tmnh hmnh thj tnrông d 
dim ra các quyêt djnh hçp l' trong vic ch9n th&i diem vay và kS' han vay thIch 
hcnp nhãm có duçc các lãi suât có lqi nhât cItng nhu duy trI co câu vay vài lãi suât 
thâ nôi và cô djnh phIt hçnp. 

Cong ty chIt yu các khoãn vay trung dài hn tai Ngân hang TMCP Quan 
di — Chi nhánh Sài Gôn và Ngân hang TMCP Ngoi Thi.rcmg Vit Nam T Chi 
nhánh Biên Hôa; Ngan hang Thrnng mai CO phân Phát triên Thành phô HO ChI 
Minh 

3. Nhfrng cal tiln v cc cdu td chic, chInh sách, quán lj 
TInng bi.râc chuyn di s 
- TYng ding phn mm quãn l nhân sir 

- Nâng cAp phn mm quán l kho. 
4. KE hoach phát trièn trong tu'ong lal 

19 



Môt là, luôn chü trong cong tác dam bão an ninh an toàn tuyêt d& toân don 
vi, tao diêu kiên can dê on djnh SXKD. Dâu tu dung mirc cho cong tác dam báo 
an ninh an toàn, dc bit là kiêm soát ra!vào, va PCCN. 

Hai là, duy ti-i ti l khai thác phü kIn kho dat tü 92% tth len va gia tAng ti l 
khai thác djch vi trong kho: 

DAm bAo v chit hrcmg djch vii và dM mi hot dng chAm soc khách hang. 
Tiep tiic triên k.hai tmg bu&c dAu W các h thông cong cii ho tr khai thác djch 
vii niur: phuung tin, h thông k hang, h thông camera an ninh. Dc bit là trin 
khai nhan rng phAn mêm quAn l kho Info.SCE cho các kho hang phân phôi; 
Cong tác chAm soc khách hang di sâu vào tirng khách hAng, t?o các keith kt ni 
trirc tiêp khách hAng vâi BGD cOng ty, nhAm k4p thvi tháo gor các vu&ng mc cüa 
khách hAng, dc biét là vuàng mAc ye thu tiic hAi quan, XNK dê t?o thun l?i cho 
hoat dng kinh doanh cüa khách hang t?i ICDLB. DOi vâi các djch vi GTGT 
trong kho ma nhân sir lCD chra the dáp ing ye giá, ye nAng suât: tim kiêm dôi 
tác hp tác dê co the cung cap djch vi tot hon cho khAch hang. Han chê dê khách 
hang thuê kho trân. 

Ba là, phát trin djch vi container và bAi hAng, khai thác hiu quA hoat dng 
kinh doanh logistics: Tp trung phát triên khai thác các dch viz tr BAi hAng, Rang 
tai lCD LB (doanh thu mic tiêu 32,27 ti', chiêm 6,6% tong doanh thu nAm). Tirng 
br&c xây drng dlch vi container thành djch vii ho trç cho kho hang và ngucic li. 
Xây dtjng chInh sách cho t1rng nhóm khách hang giao nhn container 
(Rôngll-JAng) t?i ICDLB. Phôi hçp vói các ca quan TCT (MKT, SNPL, Kinh 
Doanh) xay d%rng chInh sách thu hut hAng tâu mi code tai Long BInh. Quy hoch 
va to chuc các djch vi giá tn gia tAng tai bAi: Djch vi hun tràng (Hang xuât khau) 
tai bAi, djch vi dóng rcit hAng, dlch vii khai thuê hAi quan, dich vii kiêm hóa... 
Ip trung vào các khu cong nghiep nhix: Tam Phiric, Bàu Xéo, Song May, 
Amata, Biên Hôa, Long BInh. Song song, chü dng huAn luyn dào tao,tuyên 
dimg nhân s1r kinh doanh, kêt nôi chat chë vâi SNPL, MKT, các cong ty tiêp 4n 
d phát triên các dch vii logistics, tp trung vAo các cty sAn xuAt lirn trong các 
KCN cUa Dông Nai. Hcp tác vói các dOi tác là các cOng ty Logistics lan, các hAng 
tàu, lCD, các nhà vn tAi manh, dê cing khai thác djch v1i. Triên khai tOt chInh 
sách Loyalty cüa CAng, dày mnh phát triên các djch vi logistics ben ngoAi tai 
khu vrc Dông Nai nhir: dch v1 vn tAi vông ngoài, vn tAi da phirmig thüc, vn 
chuyn lien van; TTHQ. 

Bn là, dAu tu m& rng din tIch kho hang, ma rOng quy mô kinh doanh, 
khai thác hiu qua dâu ti.r xây drng niur k hoch dAu tix nêu tren. 

NAm là, tip tic du ttr các üng ding CNTT vào quAn trj, vào SXKD, phát 
huy các k& qua 1mg ding CNTT nAm 2020, gop phAn cAi cách hàrth chInh, nãng 
cao hiu qua quAn tn và tAng CLDV 
5. Giái trinh cáa Ban Giám dô'c d6i vái j kié'n kk4n toán ('ne'u 

co,): khôngphat sinh 
6. Báo cáo dánh giá lien quan dIn trách nhiin v môi tru-ô'ng và x h$i cüa cong 
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a. DanE giá lien quan dn các chi tiêu môi tru&ng (tiêu thii nuó'c, näng lircyng, phát 
thai...): 

Cong ty thrc hin t& và báo dam các chi tiêu môi trtxng theo quy dnh pháp 
1ut môi triiYng 

Cong ty luôn ton trong các quy djnh, bâo v và kim soát môi tnthng do các 
cci quan quãn l' quy djnh trong hoat dng kinh doanh cüa mInE và quyt tam thijc 
hin dung, day dü các ni dung cüa cam kêt báo v môi tru?mg, thrc hin các 
chi.rng trinh giám sat môi truàng 

Kt qua do dc chit hxcmg môi tnr&ng không khI và kt qua phân tIch các 
thông so ô nhiêm trong rnx&c thai cho thây chat hrcng môi tnrmg tai lCD Tan 
Cáng Long BInh là khá tot, kiêm soát chit chè các nguôn thai. 

Cong ty luôn tip tiic, duy tn cong tác báo v môi tnthng, thrc hin t& cong 
tác iám sat djnh k' chat lixcmg môi tri.thng t?i cáng, phân loai chat thai ran tü 
nguon, thu gom, 4n chuyên và hn ché tôi da các tác dng trong hoat dng san 
xuât den môi tnrng, duy tn tot thãm xanh trong khuôn viên lCD. 
b. Dánh giá lien quan dn vn d ngithi lao dng: 

Six tn vinE cüa mt doanh nghip dtrçic xây dirng trên nn tãn tix duy quãn 
l' khac bit, linh hoat, và tIch circ cüa di ngu quãn l' cap cao và cap trung cüng 
chat hrçmg on djnh cüa nguOn nhân hrc. Sir trirng thành cüa mOi doanh nghiêp 
duçc tao  nên không chi b&i sir tác dng da chiêu trén thixang tnrmg, ma con là 
tOng hçp cüa sue mnh tr các nguôn hrc hin có: nguôn hrc tài ngu'ên ca sâ vat 
chAt, nguon nhân hrc, nguôn tài chInh, kinh nghim, dc bit là nguôn nhan hrc 

Tuy vy, sir tin trin du dn cüa COng ty trong hành trinh ngAn han tAt yu 
sê dem den h qua là sir thOa hip hoac tr bang lông vâi nhüng thành qua hin có, 
và không con tao dixc nhung biên chuyên mang giá trj dt phá, hay nhüng khiic 
quanh quan trong dixa Cong ty len mt vj the hoân toãn mâi. 

Trong nãm 2020 và các giai don tip theo, Cong ty tip tic thic hin các 
cong tác báo dam nguOn hrc cho sir phát trien cüa cong ty khi m rng và phát 
trin nhiêu djch vi mdi: 

Tuyn diing và thu hut ngun nhân lc dáp 1rng vth hot dng san xuAt kinh 
doanE cüa dan v: Thirc hin theo chinh sách cüa TCT, các trithng hcip tuyên dung 
phái bão dam "chuân dau vào" cüa Cong ty và phü hcrp vâi sir can thiêt theo nhu 
cau cong vic; Dôi vâi các vj tn dôi hOi có trinh d chuyên mon cao, dan vj tO 
chuc tuyen diing rng rãi, nhãm thu hut nhân sir chat luçmg cao dong th&i có chinE 
sách dc thu dành cho lao dng chat lucmg cao nay. Tap trung i.ru tiên cho nhân 
lire: kEi kinE doanh (Sale, CSKH), khOi kiêm soát và tuân thu. G tuyên diing 
vâi k hoach kinh doanh, dâu tir. 

xay dirng, si'r diing nguôn nEã.n lc hçp li': di mài sAp xp lai  t chirc biên 
chê, bao gOm các khôi: khOi kinh doanh —tâi chinh , khôi van hành, khOi h trci, 
bão dam; KhOi kiêm soát và tuân thü; Thiêt lap Bang tieu chuan cOng vic trong 
H thông chic darth cüa Cong ty, mt nhân sir tinh thông cong tác chuyên mon 
chinE, và dam nhiêm tot các nhim vii khác khi can. Xây dirng di ngü nhân sir 
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chat hrcmg cao (ye nghip viii kho - bâi, thông thao ngoi ngi, k5 nAng quán l, 
diêu hành và üng diing CNTT trong nghip vi, kin thi'rc pháp lr và tài chInh) 
cho cac di.r an, cac chuôi logisitcs phân phôi và trao quyên chü dng, chju trách 
nhiém cho Nhóm trrnrng và xây drng chê dO di kern dành cho sir tiên phong do. 
Ung diing cong ngh thông tin trong quãn trj, giao vic, quy trinh, minh bach, 
cong khai rô rang các chê dO cho Ngu&i lao dng; h thông cãnh báo trong thirc 
hin chirc nAng nhirn vii cüa tirng Phông, tüng Ngixi lao dOng; kênh dôi thoai 
cho Nguäi lao dng dôi vâi Cong ty, trao dôi các nghip vu.... 

Gi và phát trin ngun nhãn hrc: Cong tác hun luyn dào tao: Xây dung 
các phiing pháp dào tao và phát triên nhân vien theo thirc tin, song song do ma 
các khóa k nãng, van hóa, the dc.... huang den lôi sOng tIch c%rc, lac quan, tti 
duy ma,. . . Thirc hin dánh gia sau dào tao: dánh giá chat hrcing nhân quãn l' cap 
trung, xác dnh müc dO thâm thâu kiên thüc, xác djnh duçyc nhân sij có tu Prong 
câu tiên và luOn h9c hOi dé hoân thin; Chê dO dAi ng hang thirOng: vn hànli 
phü hçp vOi tInh hInh dan vi trén cci sO các chInh sách ye thu nhp NW tü TCT. 

IV. Dánh giá cüa Hi dng quãn trl v hot dng cüa Cong ty 
1. Dánh giá cáa H5i dng quán tr/ v các mt hogt dng cia Cong ty,  trong do 
cO dánh giá lien quan den trách nhim mOi tntông và xã hi. 

Trong närn 2020, duOi sr chi do cüa HDQT, Cong ty dâ thrc hiOn t& các 
nhiém viii duçc giao. Cong ty dã có nhiu giái pháp, chInh sách phü hcrp vOi djnh 
h.rOng, chi do cüa HDQT d kjp th&i giãi quy& nh&ng kho khän vuOng mc cüa 
Cong ty, dc bit các giãi pháp kinh doanh và nhim vçi báo dam an toàn dcm vi 
truOc ãnh huOng cüa dch Covid 19. 

Cong ty dà thirc hin mO rOng và cung cp giái pháp logistics da dang cho 
khách hang, nâng cao khã näng canh tranh cüa Cong ty cüng niur k& nM dng bQ 
vOi giãi pháp logistics trong toàn h thng Tng Cong ty Tan Cãng Sài Gôn; dông 
th&i phãi chü trong phát trin ngun nhan hrc, dc bit là cp quãn l và dOi ngcl 
chuyên trách cho các dch vi kho phan phi (DC) và djch vi cãng lCD LB trong 
nãm 2020. 

K& qua Cong ty dã hoàn thânh vuçit k hoch so vói Nghi quyt DHDCD 
2020 thông qua, vOi chi tiêu cii th: 

1 Tngdoanhthu 459.880.863.710 420.816.734.026 9,28% 

2 Lçi nhuân tr hot dOng 
SXKD 85.837.608.224 81.819.126.340 4,91% 

3 Lçri nhun sau thu 69.268.439.101 65.345.150.907 6,00% 

(Nguon: Báo cáo tài chinh hcip nha't kiE,n toán 2020) 
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2. Dánh giá cza Hói dng quán frj ddi vái hoqi dç5ng cüa Ban dku hành 

Ban diu hành dâ trin khai dy dü các Ngh quyt DHDCD thuing nien 
2020, triên khai thirc hin chi trã c tue nãm 2019 cho c dông tir ngày 
15/07/2020, xay dirng và trinh Hi dng quán trj các quy ch quân 1' và hoat dng 
cüa Cong ty (Gm Quy ch hot dng cong ty, Quy ch quãn l tài chInh, Quy 
ch du tu, Quy ch mua sam, Quy ch quãn 1 cong nç, Quy ch quán 1 tài san 
c djnh, Quy chê hoat dng cüa Ngithi di din phn vn gop tai các doanh 
nghip), trin khai các hoat dng kinh doanh theo kjch ban Covid 19 và thrc hin 
tt các bin pháp phông chng djch Covid theo hi.nrng dn cüa ChInh phü, các cp 
chInli quyn dja phixing, bão dam an toàn va duy tn hoat dng kinh doanh cong 
ty lien tçic, báo dam vic lam và thu n1ip n dlnh cho Ngi.r&i lao dng, kM qua 
nàm 2020 Cong ty dat kM qua vu?t kM hoach theo Nghj quyM dã d ra. 

HOi dng quãn trj dánh giá cao n lc cüa Ban giám dc trong báo dam on 
djnh và duy tn tang truâng trong thai gian qua, dâ trin khai 1rng ding CNTT và 
bt du thrc hin chuyn di s trong cong tác quân trj diu hành. 

3. Các Id hoqch, djnh hu'áng cja H(5i dng quán frj 

- Thiic hin cong b cãng can Tan Càng Long Binh và ma rng các djch vii 
mOi cho cOng ty. Tiêp tiic ma rng các dch vi giá trj gia tang v&i khách hang 
hin hu, nghien c(ru thj tnthng và triên khai xay dirng kho phân phôi chuyên 
nghip; triên khai các mO hInh kho chuyên diing, dc thu (kho quân chap, kho 
chüa nguyen vt lieu trong ngành xàng dâu, kho triên lam các san phâm go và 
cong nghitrang tn ni that....). 

Duy tn t l khai thác kho bInh quân ttr 90% trâ len. 
- DM m&i cci cu th chüc quãn tn vâ diu hành theo do: Chü tjch HDQT cong 

ty së lam vic chuyên trách 

- Tuân thu quy djnh quán tn ni bô cong ty niêm yM 

- JYng dimg CNTT trong m9i boat dng cüa cong ty: tü hoat dng dch vi 
cãng dn kho hang, quân tn ngun lirc và hiu qua lam vic; kêt noi vâi khách 
hang v vic tip nhan dánh giá chat hrcng djch vi, hithng den dem li chat hrcing 
vuçit mong dcii cüa khách hang. 

V. Quãn trl cong ty 
1. Häi dng quán trj 

a) Thànli viên va ca cu cüa Hi dng quán tn: 

Hç và ten Chfrc Vli 
S CP näm gill' 

(daj din t chfrc) 
s cP nm gifr 

(ca nhân) 

Trn Triêu Phü Chü tjch HDQT 8.820.808 120.750 

Phan Anh Tun Thành viên 
3.754.192 0 
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Hç và ten Chtrc V1 
S6 CP nm glu 

(dal din t6 chfrc) 

Pham Duy Tan Thành viên 0 

Hoang Th Hin Thành Viêfl 1.875.000 

Cao Ng9c Dirc Thành viên 0 

S CP nm gifr 
(ca nhân) 

0 

0 

40.005 

(TInh dIn 3 1/12/2020) 
b) Các tiu ban thuc Hi dng quãn trj: .1. 
c) Hoat dng cüa Hi dng quân tij.• 

Trong nAm 2020, HDQT dà báo dam ljch sinh hoat djnh ks', thirc hin t& dan 
chü trong các cuOc h9p. Ngoai ra, HDQT cong ty con to chüc lay kin biu 
quyêt cüa HDQT bAng vAn bàn dê giãi quyêt kjp thi nhüng phát sinh và vic lay 
' kiên bAng vAn bàn duçc thiic hin dñng trinh tir, thu tVc theo quy djnh cüa Diêu 

l cong ty, Quy chê quán trj nOi b cong ty, và Lut doanh nghip. 

Hi dng quán trj n.hn manh, vic hoàn thin thu tc pháp lb', là ca sâ bâo 
dam cho vic ma rng và cung cap giâi pháp logistics da dang cho khách hang, 
nâng cao kha nAng canh tranh cüa Cong ty cüng nhix kêt noi dông b vói giãi pháp 
logistics trong toàn h thông Tong cOng ty Tan Cáng Sài Gôn; dOng th&i phâi chi 
tr9ng phát triên nguon nhan hic, dc bit là cap quân 1' và di ngü chuyên trách 
cho các djch vii kbo phân phôi (DC) và djch vi cãng lCD trong nAm 2020; ngoài 
ra tAng cuâng cong tác quán trj thông qua thành 1p Ban kiêm toán ni b cho 
nAm 2020. 

d) Hoat dng cüa thành vien Hi dng quãn trj dc lap, cüa các tiu ban trong Hi 
dông quãn tn.!. 

e) Danh sách các thành viên Hi dng quãn trj có chmrng chi dào tao v quán tn 
cong ty. Danh sách các thành viên Hi dOng quãn trl tham gia các chucing trInh 
ye quãn tn Cong ty trong nAm:.I. 
2. Ban Kilin soát 

a) Thành viên và cy cu cüa Ban kim soát 

Tnrang ban: Nguyn Drc Khiêm 

ThAnh viên: Trn NghTa ST 

b) Hoat dng cüa Ban kim soát. 

Trên ca sâ nhim vii duçic phân công, các thành vien Ban kim soát dã 
thuc hin trách nhim, quyên hn cüa mInh trong vic kiêm tra, giám sat vic 
tuân thu các quy dnh cüa Luat Doanh nghip, Dieu 1 Cong ty trong vic quãn 
lb', diêu hành toàn bO hoat  dng kinh doanh nAm 2020 cüa Cong ty. Cii the: 

- Giám sat hoat dng cüa HQi dng quán trj, giám sat vic quán l diu 
hành hoat dng san xut kinh doanh cüa Ban Giám dôc theo Lut Doanh nghip 
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vã Diu 1 Cong ty; xem xét tInh phü hçip các quy& djnh cüa Hi dng quãn 
trj, Ban Giám doe trong cong tác quán l. 

- Kim soát cong tác tài chInh k toán, báo cáo tài chInh qu', ban nien và 
nAm dam báo tInh trung thirc và chInh xác trong vic ghi chép, cap nhat chfrng 
tr, sO sách ke toán; kiêm tra các hcip dong kin.h tê, hcip dong lao dOng,... cüa 
Cong ty; kiêm soát doanh thu, chi phi và thâm tra báo cáo tài chInh trên cci sâ 
Báo cáo kiêm toán dc 1p trinh Di hOi dOng CO dông. 

- Thrc hin nhim vi giám sat, Ban kim soát dã tham dr h9p tat ca các 
cuc h9p HDQT, kiêm tra các van ban ni b cüa HDQT, Ban Giám dôc ban 
hành trong qua trInh quân trj Cong ty nhàm dam báo vic xây dirng các djnh 
h1thng và chü trwmg diêu hanh COng ty tuân thu pháp luat và phü hcip vâi chü 
tnwng cüa Di hi dông cô dông. 

- Kim tra, giám sat vic thirc hin Nghj quy& cüa Di hOi dng c dông, 
Ngh quyêt cüa Hi dông quán trj, báo cáo tài chInh và phân phôi lçii nhuan cüa 
Cong ty; 

- Thm djnh tin lucing k hoch và tin krcing thirc hin cüa Cong ty theo 
dung quy djnh; 

- Giám sat cOng tác cOng b thông tin cüa Cong ty theo các quy dnh cüa 
Luat chi'rng khoán; 

- D xut DHDCD phê duyt phtrcing an hia ch9n dan vj kim toán dOc 
1p thrc hin kim toán báo cáo tài chInh hang nAm; 

- Tham gia các phiên h9p djnh k' và bt thtr&ng cüa Hi dng quán tn 
Cong ty; 

- T chirc các cuc h9p djnh kS'  và bt thumg cüa Ban kim soát d soát xét, 
tháo luan và dánh giá các mat hoat dng cüa Cong ty. 

3. Các giao djch, thà lao và các khoán lcri Ich cáa H51 ddng quán tn, Ban giám 
dóc và Ban kiêm soát 

a) Lucing, thir&ng, thu lao, các khoán lçi Ich: 
HOi dng quail tn: 

STT Ten Chire vy thirôrng /Thñ 
lao 

Gin chü 

1 -. , TranTrieuPhu Chü tich 
HDQT 826.780.250 Tin hang, 

thixcing 

2 Pham Duy Tan Thành viên 52.000.000 Thu lao, thung 

3 Phan Anh TuAn Thânh viên 674.102.060 Tin krcing, 
thi.rang 

4 Hoàng TM Hin Thành viên 52.000.000 Thu lao, thi.r&ng 
5 Cao Ng9c Drc Thành viên 52.000.000 Thu lao, thuing 
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s6 c phiu s& h&u du S6 c phiu sr h&u cui 
k k (31/12/2020) 

S6c6 TS' 1  
phiu 

Stt Ngu*i thrc hien Quan h voi 
giao djch nguoi ni b S6c T'1 

phiu 

L do tang, glam 
(mua, ban, chuyn 

di, thtrông...) 

Ban kim soát: 

STT Ten Chfrc viii Mfrc thu lao Ghi chñ 

1 Nguyn Düc Khiêm Truâng ban 436.944.140 Truong ban 
chuyên trách 

2 TrAn NghTa Si Thành vien 17.000.000 TV không 
chuyên trách 

an giám doe 

STT Ten Chuc vu Luong, 
tliirong Ghi chü 

1 Phan Anh TuAn Giám dc 674.102.060 

Tin hrcmg, 
thiiông 

Dã báo cáo a 

miic thành viên 
HDQT 

2 Doàn Thj HAng Phógiamdc 606.856.560 

3 Doân Hng Phuang Phó giám dc 596.360.760 

Giao dch c6 phiêu cüa nguii ni b, ngu&i có lien quan cüa ngu&i ni bO 

I Phan Anh Tun Ngu&i ni b 20.000 0,08% 0 0% Chuyn nluzcing 

2 Phm Duy Tan Ngirôi ni b 10.000 0,04% 0 0% Chuyn nhircsng 

3 Nguyn Dirc Khiôm Nguôi ni b4 68.600 0,28% 23.600 0,10% Chuyn nhi.rcmg 

4 Doàn ThI Hã.ng Nguôinib 28.000 0,11% 5.000 0,02% ChuyEn nhucing 

5 Lé Qu'nh Quang Nguôi ni b 17.894 0,07% 4 0% Chuyn nhuçmg 

6 Ngo Qu& Tu.n Nguôi b 13.500 0,06% 0 0% Chuyn nhixcmg 

Cao Minh Chuyên Ngir&i có lien 
quan 2.980 0,01% 19.680 0,08% Nhn chuyn 

nhtrcmg 

8 
Trân Nghia ST Din Ngtxii cô lien 

quan 0 0 30.000 0,12% Nhn chuyn 
nhticmg 

Tr.n NghTa ST Thoai Nguii cô liCn 
quan 0 0 30.000 0,12% Nhn chuyên 

nlurçmg 

10 
Vu Thj Tuyt Nguôi có lien 

quan 2.733 0,01% 3 0% Chuyn nhucmg 

c) Hop dng hoc giao djch vai ngix&i ni b, ngu&i có lien quan 
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M6i quan h 

Các ben lien quan khác vài COng ty gcm: 

Ben lien quan khác 

01/01/2020- 
31/12/2020 

Ngir&i 
nOi bO 

STT 

I 

2 

Cong ty 
con 3602427771 0 1/0 1/2020- 

31 /12/2020 

Cong ty 
lion k& 

01/01/2020 
-31/12/2020 

3603419910 
CTCP DAu tii 
lCD TAn Long 

Ten 

Cong ty 
TNHH MTV 
Tng cong ty 
Tan Cáng Sâi 
GOn, mA so 
doanh nghiêp 
0300514849 

HOi dng 
quAn trj, Ban 
Kim soát, 
nguâi quAn 1' 
khác, Ngithi 
phi trách 

Nidung,s 
lLrqng, tng giá 

trj giao djch 

Cung cp djch 
vi logistics, xêp 
d, cci s h 
tang 

Thu nhp tin 
hrcrng, tiên 
công, thu lao, 
thuàng 

Ghi chü 

Hçip d6ng 
nguyen tAc, 
báo cáo ci 
th trong 
BTCT nArn 

Ghi nhân 
trong Báo 
cáo tài 
chInh nãm 

CTCP Tip 
vn Thành 
Long 

C t(rc, lçri 
nhun dtrçic 
nhn &rçxc tr 
gOp vOn 

DichvukhobAj 

Hçip 16ng 
nguyen tAc, 
báo cáo cu 
the trong 
BTCT nAm 

3 

Cung cp dich 
vi cho thuO 
kho. 

Co tic, lçn 
nhun chrçic 
nhn thrçic tr 
gOp v6n 

Hçip cMng 
nguyen tãc, 
báo cáo cu 
the trong 
BTCT nAm 

4 

Dia cM tru 
s&chInh/ 

Dia chi lien 
h 

722 Dién 
BiOn Phü, 
P.22, Quân 
BInh Th?nh, 
TPHCM 

'T' ihm diem 
giao dich 

0 1/0 1/2020- 
3 1/12/2020 

Moi 
quan 
h vói 

cong ty 

C dông 
l&n 

COng ty thuc 
cüa Cong ty m 

Cong ty thuc 
cüa Cong ty mc 

COng ty thuc 
cüa Cong ty mc 

Cong ty thuc 
cüa Cong ty mc 

Cong ty thuc 
cüa Cong ty mc 

Cong ty TNHH Mt thành vien Xây drng Cong trInh 
Tan Cáng 

Cong ty C phAn Kho vn Tan Câng 

COng ty C phn Djch vi K thuat TOn Cáng 

Cong ty C phAn Di I' Giao nhn Van tái Xp d Tan 
Câng 

Cong ty C phAn Van tái B Tan Câng 

h thng 

h thng 

h thng 

h thng 

h th&ig 
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Ben lien quan khác M6i quan h 

Cong ty thuc h thng 
cüa Cong ty mc 

Cong ty C phAn Giâi pháp Cong ngh Thông tin Tan Cong ty thuc h thng 
Cãng cüa Cong ty mc 

Cong ty C phn Vn tái Thüy Tan Cáng 

Cong ty TNHH Mt thàrth viên Hoa tiêu Tan Cãng 

Cong ty C phn Djch vi Hang hái Tan Cãng 

Cong ty C phAn Tan Cáng — Cái Mép 

Cong ty C phn Tan Cáng Min Trung 

Cong ty C ph.n Tan Cáng Hip Phrrc 

Cong ty C phAn Tan Cáng Cypress 

Cong ty C phn lCD Tan Cáng - Song ThAn 

Cong ty C phAn Vn tâi Bin Tan Cáng  

Cong ty thuOc h thng 
cüa Cong ty mc 

Cong ty thuc h thng 
cüa Cong ty mc 

Cong ty thuc h thng 
cüa Cong ty mc 

Cong ty thuc h thng 
cüa Cong ty mc 

Cong ty thuc h thng 
cüa Cong ty 

mc 

Cong ty thuc h thng 
cüa Cong ty 

mc 

Cong ty thuc h thng 
cüa Cong ty mc 

Cong ty thuc h thng 
cUa Cong ty mc 

Cong ty C phAn Thung 
mai và Djch vii Container Cong ty thuc h thng 

Lanh Tan Cãng cüa Cong ty 
mc 

Cong ty thuôc he thng Cong ty Co phan Cang Cat Lai 
cua Cong ty mc 

Cong ty thuc h thng 
cüa Cong ty mc 

Cong ty thuc h thng 
cüa Cong ty mc 

Cong ty TNHH Phát trin ngun nhân 1%rc Tan Câng — Cong ty thuOc h tMng 
STC cüa Cong ty 

mc 

Cong ty thuc h thng 
cüa Cong ty 

mc 

Cong ty thuc h thng 
cüa Cong ty me 
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Cong ty TNHH Cãng Quic t Tan Cáng - Cái Mép 

Cong ty C phAn Tip vn Cat Lái 

Cong ty C phAn DIC Tan Cáng - Cái Mép 

Cong ty C phAn Nbiên 1iu Tan Cãng 



Ben lien quan khác Mi quan h 

Cong ty TNHH Tan Cáng — Tây Ninh 

Ngân hang TMCP Quân dQi 

Cong ty thuc h thng 
cüa Cong ty mc 

Cong ty mc cüa Cong ty 
Cong Ty TNHH Quán L' 
Nçi Va Khai Thác Tài San 
Ngan Hang Tmcp Quân 
DOi 

d) Vic thirc hin các quy djnh v quán tn cong ty: báo dam thirc hin quy dnh 
quân trj cong ty. Cong ty liru ' ye cong tác dào tao và thirc hin các quy dnh qân 
trl áp diing nàm 2021. 

VI. Báo cáo tài chInh 
1. }' kiln kilm toán 

Dan vj kim toán: Cong ty TNHH Kim toán và Tu vn (A & C) 

Chüng tôi dã kim toán Báo cáo tài chInh hqp nht kern theo cüa Cong ty C phAn 
lCD Tan Cáng — Long Binh (sau day gi tat là "Cong ty") và cOng ty con (g9i 
chung là "Cong ty và Cong ty con"), thrcc 1p ngày 22 tháng 03 nãm 2021, ttr trang 
07 den trang 42, bao gOm Bang can dOi kê toán hçp nhât tai ngày 31 thán 12 nãm 
2020, Báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh hçip nht, Báo cáo hxu chuyên tin t 
hp nhât cho nàm tài chInh kêt thüc cüng ngày và Bàn thuyêt minh Báo cáo tài 
chinh hçp nhât. 

Trách nhiêm cüa Ban Giám dc 

Ban Giám dc Cong ty chju trách nhim v vic 1p và trInh bay trung thiic và hcp 
l' Báo cáo tài chInE hçp nhât cüa Cong ty và cOng ty con theo các Chuân mirc Ké 
toán Viêt Nam, Ché d Kê toán doanh nghip Vit Nam và các quy d!nh pháp I' 
có lien quan den vic 1p và trinh bay Báo cáo tài chinE hçip nhât và chju trách 
n.hiêm ye kiêm soát nôi bô ma Ban Giám dôc xác djnh là can thiêt dê darn bâo cho 
viêc lap va trInh bay Báo cáo tài chInh hçip nhât không có sai sot tr9ng yêu do gian 
Ian hoAc nbâm lan. 

Trách nhiém cüa Kim toán viên 

Trách nhiêm cüa ching tôi là thra ra kin v Báo cáo tâi chInh hcip nht dira trên 
két qua cUa cuc kiêm toán. Chng tôi dà tiên hành kiêm toán theo các Chuân mirc 
Kiêm toán Vit Nam. Các chuân mijc nay yêu câu chüng tôi tuân thU chuân mirc 
va các quy djnh Ye dao dfrc nghe nghip, 1p kê hoch và thrc hin cuc kiêm toán 
d dat duc slr dam bão hp l ye vic 1iu Báo cáo tài chInh hp nhât cUa Cong ty 
và cOng ty con có con sai sot tr9ng yeu hay không. 

COng vic kim toán bao gm thirc hin các thU tc nh% thu thp các bAng chrng 
kim toán ye các so lieu và thuyet minE trên Báo cáo tài chInh hcp nhât. Các thU 
tic kiêm toán thrçxc lra ch9n dra trên xét doán cUa kiêm toán viën, bao gôm dán.h 
giá rUi ro có sai sot tr9ng yeu trong Báo cáo tài chInh hçp nhât do gian lan hoac 
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nhm 1k. Khi thic hin dánh giá các rüi ro nay, kim toán viên dà xem xét kim 
soát ni bO cüa Cong ty và cong ty con lien quan den vic 1p và trinh bay Báo cáo 
tài chIn.h hçp nhât trung thiic, hçp 1' nhArn thiêt ké các thu tic kiêm toán phü hçxp 
vii tinh hmnh thijc tê, thy nhien không nhàm miic dIch di.ra ra ' kiên ye hiu qua 
cüa kiêm soát ni b cüa Cong ty và cong ty con. Cong vic kiêm toán cüng bao 
gOm dánh giá tInh thIch hçip cüa các chinh sách ké toán di.rcic áp dicing và tInh hop 
l cüa các uc tInh kê toán cüa Ban Giám dôc cüng nhi.r danE giá vic trinh bay 
tong the Báo cáo tài chInh hop nhât. 

Chüng tôi tin tuông rAng các bAng chIrng kim toán ma chiing tôi dä thu thp thrcic 
là day dü và thIch hop dê lam ca sâ cho ' kiên kiêm toán cüa chüng tOi. 
' kin cña Kim toán viên 

Theo ' kin cüa ching tôi, Báo cáo tài chInh hop n1it dã phãn ánh trung thirc và 
hop 1, trên các khIa cnh trQng yeu tInh hinh tài chInE hop nhât cUa COng ty và 
cong ty con tai ngày tai ngày 31 tháng 12 nàm 2020, cüngnhix kêt qua hoat dng 
kinh doanh hop itht và tmnh hInh hru chuyen tiên t hop nhât cho nãmtâi chInE kêt 
thüc cüng ngày, phü hop vâi các Chuân mrc Kê toán Vit Nam, Chê dO Kê toán 
doanh nghip Vit Nam và các quy djnli pháp l' có lien quan den vic 1p và trInh 
bay Báo cáo tài chInh hop nhât. 

2. Báo cáo tài chInh hcip nhdt dircic kié'm toán. 

BANG CAN DOI ICE TOAN 

D 

- CM tiêu Ma Thuyt 
minh s cui nãm s du nám 

A - TAI SAN NGAN HN 100 
261 .402.477.395 308.760.541.133 

I. lien vàcáckhoán twng 
thrcrng tin 110 V.1 

147.227.635.195 88.769.441.384 

1. Tin 1 
81.727.635.195 53.269.441.384 

2. Các khOafl 
tin 112 

65.500.000.000 35.500.000.000 

II. DAu tii tài chInh ngn 
han 120 

- - 

l.Chrngkhoánkjnhdoath 121 
- 

2. Dir phóng giãm giá 
chng khoan kinh doanh 
(*) 122 

- - 
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Thuyet 
minh 

CM tiêu 
S du nám 

3. Du tu nm giik dn ngày 
dáo han 

III. Các khoãn phâi thu 
ngãn han

113. 

1. Phãi thu ngn hn cüa 
khách hang 131 V.3 

99.734.885.156 

_u..,I 

204.125.390.690 

2. Trà trithc cho ngu1i ban 
ng.n han 132 V.4 

- 678.285.606 

3.Phãithunibng.nhan 133 
- 

4. Phài thu theo tin d k 
hoach hçp d6ng xây dirng 134 

- 

5.Pháithuvchovayngn 
han 135 

- - 

6. Phái thu ng.n han khác 136 V.5a 
14.423.988.179 7.020.423.243 

7. Dir phông phai thu ngàn 
han khó clèi (*) 137 V.6 

(1.104.405.740) (676.170.960) 

8. Tài san thiu ch xCr 1' 139 ( 
- - 

1V.Hàngtnkho 140 
- 

1.Hângtnkho 141 
- - 

2. Dir phéng giám giá hang 
tnkho (*) 149 

- 

V. Tài san ngAn hn khác 150 
1.120.374.605 8.843.171.170 

1. Chi phi trá tnlcrC ngan 
han 151 V.7a 

1.120.374.605 474.910.635 

2. Thu GTGT diroc khu 
tth 152 

- 8.368.260.535 

3. Thu và các khoãn khác 
phãi thu Nhà rnthc 153 

- - 
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Chi tieu Ma s Thuyt 
minh 

A A. So cuot nam S du nàm 

4. Giao djch mua ban lai 
trái phiu ChInh phü 154 

5. Tài san ngn han khac 155 

B-TA1SANDAJH 200 
1.178.086.014.180 1.195.165.044.086 

I. Các khoãn phãi thu dài 
han 210 

630.000.000 630.000.000 

1. Phái thu dài han cüa 
khách hang 211 

2. Trá tru&c cho ngtr&i ban 
dàihan 212 

- 

3.Vnkinhdoaithâdcynvj 
tnrcthuOc 213 

- 

4.PhâithunOjbdàjhan 214 
- 

5. Phái thu v cho vay dài 
han 215 

6. Phái thu dài han khác 216 V.5b 
- 

630.000.000 630.000.000 

7. Dr phông phãi thu dài 
han khó dôi (*) 219 

- 

II. Tài san c djnh 220 
774.163.512.636 786.182.823.634 

1. Tài san c6 dinh h&u hInh 221 V.8 
773.742.495.137 785.958.203.072 

- Nguyen giá 222 
1.167.043.705.402 1.119.051.288.001 

- Giá tn hao mon 1u5 k (*) 223 
(393.301.210.265) (333.093.084.929) 

2. Tài san c6 dinh thuê tài 
chInh 224 

- - 

- Nguyen giá 225 
- - 
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Chltiêu Ma s Thuyt 
minh s6 cu6i näm S du nám 

- Giá tn hao mon 1u k (*) 226 

3. Tài san c dinh vô hinh 227 V.9 
421.017.499 224.620.562 

- Nguyen giá 228 
1.729.271.400 817.384.400 

- Giá tn hao mOn 1u k (*) 229 
(1.308.253.901) (592.763.838) 

III. BAt dung san dAu tu 230 

- Nguyen giá 231 

- Giá tn hao mon 1u5' k (*) 232 

IV. Tài san dâ dang dài han 240 V.10 
20.101.850.936 20.414.844.286 

1. Chi phi san xuAt, kinh 
doanh d& dang dài han 241 

2. Chi phi xây drng Co ban 
dâ dang 242 

20.101.850.936 20.414.844.286 

V. DAu P1 tài chInh dâi han 250 V.2 
7.238.210.000 7.238.210.000 

1. DAu Pi vào cong ty con 251 

2. DAu ttr vao cong ty lien 
doanh, lien kt 252 

A 
3. Dau ttr gop von vào dcm 
v khác 253 

7.238.210.000 7.238.210.000 

4. Dir phOng dAu tii tâi 
chInh dài han (*) 254 

5. DAu px nAm gi& dn ngày 
dáo han 255 

VI. Tâi san dài han khác 260 
375.952.440.608 380.699.166.166 
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Chi tiêu Ma Thuyt 
minh 

. ... So cuoi nam So dau nam 

1. Chi phi trá tnrâc dài hn 261 V.7b 
375.702.990.276 380.443.049.011 

2. Tài san thus thu nhâp 
hoãn lai 262 V.11 

249.450.332 256.117.155 
3. Thit bj, vat  tir, phi,i tüng 
thay the dài han 263 

- 

4. Tài san dài han khac 268 

5.Li th thucing mai 269 
- 

TONG CONG TAI SAN 
(270 = 100 + 200) 270 

1.439.488.491.575 1.503.925.585.219 

C - NQ PHAI TR.A 300 996.680.803.176 1.075.413.972.775 

I. Ncingnhn 310 307.558.633.897 315.639.293.419 

1. Phãi trâ ngrnii ban ngn 
han 311 V.12 138.183.053.389 149.981.828.985 

2. Ngu&i mua trã tin trithc 
ng.n hn 312 6.696.231 4.998.174 

3. Thud vâ các oãn phái 
nôp Nhà nuâc 313 V.13 9.770.294.639 7.709.650.026 

4. Phái trã nguäi lao dQng 314 7.476.203.233 3.921.666.400 

5. Chiphiphàitráng&nhan 315 V.14 7.952.619.129 800.397.596 

6.PhâitránibOng.nhan 316 - - 

7. Phai trã theo tin dO k 
hoach hçip ding xây dirng 317 - - 

8. Doanh thu chira thirc 
hin ngn han 318 V. 15a 3.596.545.728 3.596.545.728 

9. Phãi trángn han khác 319 V.16a 64.918.304.963 85.604.058.123 
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Chi tiêu Ma Thuyt 
minh 

. So cuoi nam A dau nam 

10. Vay và nq thuê 
chInh ngãn hn 320 V.17a 73.157.430.368 60.688.279.318 

II. Dirphóngphai tráng.n 
han 321 - 

12. Qu khen thtrâng, phüc 
lçxi 322 V.18 2.497.486.217 3.331.869.069 

13. Qu5' binh 6n giá 323 - 

14. Giao dich mua ban Iai 
trái phiu ChInh phü 324 - 

II. Nçydài hn 330 689.122.169.279 759.774.679.356 

1. Phài trã nguäi ban dài 
hn 331 - 

2. Nguäi mua trã tiên tnthc 
dài hn 332 - 

3. Chi phi phài trã dài hn 333 - - 

A 4. Phãi trá nOi bç ye von 
kinh doanh - - 

5.Pháitrânôjbôdàjhan 335 - - 

6. Doanh thu chi.ra thi.rc 
hiên dài han 336 V.15b 132.759.955.529 136.356.590.021 

7. Phái trã dâi han khác 337 V.16b 258.206.653.810 263.739.185.625 

8. Vay và nq thuê tài chInh 
dài hn 338 V.17b 298.155.559.940 359.678.903.710 

9. Trái phiu chuyn cMi 339 - - 

10. C phiu uu däi 340 - - 

11.Thuthunhâphoan1ai 
phâi trá 341 - - 
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Chi tiêu Ma Thuyt 
minh nam s du nàm 

12. Dir phông phãi trâ dài 
han 342 

13. Qu phát trin khoa h9c 
vâ cong ngh 343 

D - VON CHÜ sO HUh 400 442.807.688.399 428.511.612.444 

I. Vnchs&hthi 410 V.19 442.807.688.399 428.511.612.444 

1. Vn gop cüa chü si h&u 411 245.022.450.000 245.022.450.000 

- 0 phieu ph thông C 
quyen bieu quyêt 411a 245.022.450.000 245.022.450.000 

-Cphi&.urudai 411b - 

2.Thngdtrvnc,ph.n 412 - 

3. Quyn ch9n chuyen 01 ci 
trái phiu 413 - 

4.V6nkháccüachüsâhü.0 414 - 

5. C phi&i qu (*) 415 - 

6. Chênh 1ch dárih giá 1i 
tài san 416 - 

7. Chên.h 1ch t giá h6i 
doái 417 - 

8. QudAutiipháttrin 418 93.986.186.492 84.773.845.798 

9. Qu h tr9' Sap Xp 
doanh nghip 419 - 

10. Qu5 khác thuc VOfl 
chü so hfru 420 - 

11. Lçi nhun sau thu 
chtra phân phOi 421 69.715.198.510 66.507.523.921 
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TONG CØNG NGUON 
VON (440 = 300 + 400) 

Chi tiêu Ma s Thuyt 
minh S du nám 

14.158.370.941 

55.556.827.569 

66.507.523.921 

12. Ngun vn dAu ttr 
XDCB 

34.083.853.397 

II. Ngun kinh phi vâ qu 
khác 

1. Ngun kinh phi 

2. Ngun kinh phi cia hInh 
thanh TSCD 

32.207.792.725 

1.439.488.491.575 1.503.925.585.219 

A A. So cuoi nam 

BANG KET QUA KINH DOANH 

DVT 

CHI TIEU - Ma so Thuyt 
. minh Näm nay NAm tru&c 

A 1. Doanh thu ban hang Va cung cap 
dich viii VI.1 455.588.881.893 418.163.058.976 

2. Các khoàn giãm trt'r doanh thu 2 - - 
" 3. Doanh thu thuan ye an hang và 

cung cAp djch vii (10= 01-02) 10 455.588.881.893 418.163.058.976 

4. Giávcnhàngban 11 VL2 297.684.533.498 266.129.802.169 
5. Lqi nhuan gop v ban hang va 
cung cAp djch viii (20=10 - 11) 20 157.904.348.395 152.033.256.807 

6. Doanh thu hoatciOng tài chInh 21 VI.3 3.893.341.022 2.642.961.858 
7. Chi phi tài chInh 22 VI.4 34.297.234.835 29.166.059.678 
- Trongdo: Chi phi lAi vay 23 32.905.321.727 28.822.468.532 
8. PhAn lãi i trong cong ty lien 
doanh. lien kt 24 - - 
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Cli TIEU Ma so Thuy& 
. minh Näm nay Näm tru&c 

9. Chi phi ban hang 25 VI.5 2.681.769.294 3.315.253.221 
10. Chi phi quán 1' doanh nghip 26 VI.6 39.027.299.414 39.773.262.205 
11 Lçii nhun thun tr hot dng kinh 
doanh {30 = 20 + (21-22)-(25+26)} 30 85.791.385.874 82.421.643.561 

12.Thunhpkhac 31 VI.7 398.640.795 10.713.192 
13. Chi phi khác 32 VL8 352.418.445 613.230.413 
14. Lqi nhuân khác (40 = 31 -32) 40 46.222.350 (602.517.221) 
15. Tng lçii nhuãn k toán truôc thud 
(50=30+40) 50 85.837.608.224 81.819.126.340 

16. Chi phi thud TNDN hin hành 51 V.13 16.562.502.300 16.730.092.588 
17. Chi phi thu TNDN hoãn 1ai  52 6.666.823 (256.117.155) 
18. L nhuan sau thu thu nhap 
doanh nghip (60=50 —51 - 52) 60 69.268.439.101 65.345.150.907 

19. Lqi nhuân sau thus cüa cong ty 
mc 61 63.712.957.569 60.155.942.302 

20. Lçxi nhun cUa c dông khong 
kim soát 62 5.555.481.532 5.189.208.605 

21.LAicabnencphju(*) 70 2.097 2.112 
22. Lãi suy giám trén C6 phiu (*) 71 2.097 2.112 

BANG LIXU CHUYEN TIEN T 

Chi tiêu Ma Thuyt 
minh Nàm nay Nãm trtró'c 

Lixu chuyn tin tir hot dng 
kinh doanh - 

LØnhu1n irwóc(hul 01 
85.837.608.224 81.819.126.340 

Ditu chin/i cho cdc khoán: 

Kh&u hao tài sane6 djnh vâ bt c1ng 
san du tir 02 V.9.10 

60.923.615.399 54.279.492.519 

Các khoãn dr phOng 03 
428.234.780 528.457.092 
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07 Các khoán diu chinh khac 

20 

TAng, giãm các khoAn phãi trA 

TAng, giám chi phi trâ trixcc 

11 
(65.428.118.406) 

12 

4.094.594.765 

Thus thu nhp doanh nghip cIA np 15 V.14 
10.000.000 

Lwu chuyln tthn thuin 1w hoit 
dng k/nh doanh 

Chi tiêu Ma s6 
Thuyt 
minh Näm nay Nàm trithc 

LAi. I chénh 1ch t giá h6i doái do 
clánh giá lai các khoãn mic tiên t có 
gôc ngoi t 

Lãi. lô tr hoat dOng dâu tii 

04 VI.4 

05 VI.3 

(7.543.548) 

(2.354.468.998) 

179.339.224 

(2.899.683.289) 

Chi phi lâi vay 
32.905.321.727 28.822.468.532 

06 VI.4 

Lçti nhu1n tfr ho,i d3ng k/nh 
doanh 

177.374.436.065 163.087.531.937 

trwác thay dEii von Iwu d3ng 

Tang, giám các khoãn phái thu 

08 

09 

(62.249.878. 136) 106.332.994.160 

TAng, giAm hang t6n kho 
(29.354.530.146) 175.818.488.657 

10 

Tang, giAni chfrng khoán kinh doanh 

Tin lAi vay cIA trà 

13 

14 
(17.397.980.820) (15.538.331.924) 

Tin thu khác tr hot dng kinh 
doanh 

Tin chi khác cho hot dông kinh 
doanh 

16 V.19 

17 V.19 

(15.673.378.498) 

192.876.758.988 

Liru chuyn tin tfr hot dng du 
tLr 

Tin chi d mua sAm, xây dimg tài 
sAn cô dinE và các tài sAn dài han 
khác 

21 

(163.696.958.545) (48.591.311.051) 

(32.509.376.539) (28.83 1.917.939) 

(10.520.499.920) 

156.337.274.269 
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Chi tiêu Thuyt 
minh Näm trLr&C Nãm nay 

Tin thu tr thanh 1', nhucing ban tài 
san co dinh vâ cac tài san dài han 
khác 

Tin chi cho vay, mua eác cong ci 
nç cüa don vi khác 

Tin thu hi cho vay, ban lai các 
cong ciii nçx cüa don vj khác 

Tin chi du tii gop v6n vào thin vi 
khác 

Tin thu hi du tir gop vn vào don 
vj khác 

2.779.358.631 2.365.804.615 
Tin thu lAi cho vay. c tire vâ lçri 
nhuân duçrc chia 

(45.811.952.420) (161.33 1.153.930) 

Lu'u chuyn tin tu hot dng tài 
chinh 

Tin trâ lai von gop cho các chü sr 
hu'u, mua 1i cO phiêu cUa doanh 
nghip dA phát hành 11.634.086.598 109.969.557.879 

Tin thu tir di vay 
(60.688.279.318) (57.989.723.418) 

Tin trã nq gc vay 

Tin trã ncr göc thuê tài chInh 

C tire, lçri nhuãn dã trá cho chü s& 

(39.285.346.870) (48.476.972.385) 

(88.339.539.590) 3.502.862.076 
Luu chuyln tin thun lit hoit 
d3ng lài chin/i 58.725.266.978 (1.491.017.585) 

( .A A Luu chuyen tien thuan trong nam 

Tin và tirong throng tin du 

88.769.441.384 90.260.484.687 

nãm (267.073.167) (25 .7 18) 
Anh hi.thng cüa thay dM t giá h& 
doái quy dOi ngoi t 147.227.635.195 88.769.441.384 
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Chi tiêu Ma Thuyt 
mmh 

Nam nay Nàm triró'c 

Tin và thong dirong tin cu6i 
nãm 70 V.1 

(*) rhuylt minh báo cáo tài chInh kiê'm toán (dInh kern theo báo cáo tài chInh hcip 
nhât) 

Toàn van báo cáo tài chInh và báo cáo tài chInh hcrp nht duric dãng tái trên 
trang thông tin din tz cza cong ty. www.icdlongbinh.com  (muc quan h cO 
dóng/Báo cáo tài chInh) 

xAc NIL4N 

IMI DIN THE? PHAP LUiT CUA CONG TY 

GIANIDOC 
PhanAnhTuafl 
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