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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Sông công, ngày … tháng 03 năm 2021  

 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

Tên Công ty: Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1 
Năm báo cáo: 2020 

 
I. Thông tin chung 

1. Thông tin khái quát 

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1 (FUTU1) 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4600358468 được cấp lần đầu ngày 

31/12/2008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp và thay đổi lần thứ 

4 ngày 01/07/2015. 

 - Vốn điều lệ: 70.798.530.000VND 

(Bảy mươi tỷ, bảy trăm chín mươi tám triệu, năm trăm ba mươi nghìn đồng) 

 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 

 - Địa chỉ: Đường 3/2 - Tổ 10 - P. Mỏ Chè - Tp. Sông Công – Tỉnh Thái Nguyên 

 - Số điện thoại: (+84) 208 386 2396 

- Website: www.futu1.com.vn 

 - Mã cổ phiếu: FT1 

 - Quá trình hình thành và phát triển: 

+ Ngày 25/03/1968, Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1 được thành lập 

tại Chương Mỹ - Hà Tây, tiền thân là Nhà máy Phụ tùng ô tô số 1. 

+ Ngày 19/08/1991, Nhà máy Phụ tùng ô tô số 1 chuyển thành Nhà máy 

Phụ tùng Máy động lực và Máy nông nghiệp số 1 theo Quyết định số 381/ QĐ-

CNNG-TC của Bộ Công nghiệp nặng. 

http://www.futu1.com.vn/
ketoan
Typewriter
23
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+ Ngày 25/03/1995, Nhà máy Phụ tùng Máy động lực và Máy nông nghiệp 

số 1 chuyển thành Công ty Phụ tùng máy số 1 theo Quyết định số 245QĐ/ 
TCCBĐT của Bộ Công nghiệp nặng. 

+ Ngày 26/04/2004, Công ty Phụ tùng máy số 1 chuyển thành Công ty 

TNHH một thành viên Phụ tùng máy số 1 theo Quyết định số 31/2004/QĐ-BCN 

Bộ Công nghiệp. 

+ Ngày 28/07/2008, Công ty TNHH một thành viên phụ tùng máy số 1 

được phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển thành Công ty cổ phần Phụ 

tùng máy số 1. Ngày 31/12/2008, Công ty chính thức hoạt động theo mô hình 

công ty cổ phần. 

+ Ngày 31 tháng 05 năm 2017, UBCKNN đã chấp thuận hồ sơ đăng ký 
Công ty đại chúng cho Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1. Ngày 18/09/2017, 

Công ty được chấp thuận đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà 

Nội, mã chứng khoán FT1. 

2. Ngành nghề kinh và địa bàn kinh doanh: 

 - Ngành nghề kinh doanh:  

Sản xuất, mua bán vật tư, thiết bị, phụ tùng máy động lực và máy nông nghiệp; 

Sản xuất, mua bán các sản phẩm cơ khí, công cụ lao động phục vụ các 

ngành nông, lâm, ngư nghiệp và giao thông vận tải; 

Sản xuất, lắp ráp, mua bán, hàng điện tử, điện máy; Sản xuất phụ tùng; 

Sản xuất phụ tùng, lắp ráp, sửa chữa ô tô, xe máy. 

- Địa bàn kinh doanh:  

Công ty sản xuất và cung cấp linh kiện xe máy, phụ tùng, động cơ cho các 
Công ty liên doanh nước ngoài như: HONDA, YAMAHA, ATSUMITEC, VAP, 
VMEP, SHIV, DAIDO,... cùng với doanh nghiệp nội địa và xuất khẩu. 

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý. 

- Mô hình quản trị:  

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc. 
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- Cơ cấu bộ máy quản lý 

 
 

 

Đại hội đồng cổ đông: 

Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất 

Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ công ty quy định. 

Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát của Công ty. 
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Hội đồng quản trị:  

Gồm có 05 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm làm 

việc chuyên trách hoặc kiêm nhiệm. Hội đồng quản trị nhân danh Công ty quyết 

định mọi vấn được pháp luật và Điều lệ công ty quy định. 

Ban kiểm soát: 

Gồm có 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu. Ban kiểm soát có 

nhiệm vụ giám sát hoạt động của doanh nhiệp theo Pháp luật và Điều lệ công ty. 

Ban Giám đốc: 

Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty, điều hành 

mọi hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc 

thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. 03 Phó Giám đốc và 01 Trợ lý Giám 

đốc giúp việc cho Giám đốc. 

Phòng Tổ chức lao động:  

Là phòng chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc Công ty về công tác thiết 

lập và phát triển tổ chức; quản lý và phát triển nguồn nhân lực; Tham mưu cho 
lãnh đạo và thực hiện các công việc liên quan đến lao động và tiền lương.  

Văn phòng Giám đốc 

Là bộ phận chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc Công ty về công tác 

hành chính văn phòng, quản lý về đất đai của Công ty. 

Phòng Kế hoạch:  

Là phòng chức năng điều hành các hoạt động sản xuất chung của Công ty. 

Xây dựng kế hoạch sản xuất hàng năm, hàng tháng để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, 

đáp ứng nhu cầu vật tư cho sản xuất; nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo Công 

ty các vấn đề liên quan đến sản xuất. Mua vật tư - hàng hoá phục vụ nhu cầu sản 

xuất của Công ty.  

Phòng Tài vụ:  

Là phòng chức năng tham mưu giúp việc cho HĐQT và Ban Giám đốc 

Công ty trong công tác Tài chính – Kế toán. 

Phòng Thương mại:  

Là phòng chức năng tham mưu cho Giám đốc công ty về bán sản phẩm, 

hàng hoá.  
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Phòng Kỹ thuật:  

Là phòng chức năng trong công tác kỹ thuật trong Công ty. Phòng Kỹ thuật 

có nhiệm vụ nghiên cứu thiết kế sản phẩm, công nghệ gia công cơ khí, công nghệ 

đúc, rèn, nhiệt luyện và xử lý bề mặt. Tính toán năng lực sản xuất trong toàn Công 

ty và tham mưu cho lãnh đạo trong công tác đầu tư và thanh lý thiết bị. Phụ trách 

công tác sáng kiến cải tiến toàn Công ty. 

Phòng KCS:  

Là phòng chức năng phụ trách công tác quản lý chất lượng sản phẩm. Nắm 

bắt kịp thời thông tin về chất lượng sản phẩm có phương án xử lý kịp thời. Quản 

lý và xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO, 5S trong toàn Công ty.  

Phòng Cơ điện:  

Là phòng chức năng có nhiệm vụ quản lý thiết bị sản xuất, nhà xưởng, hệ 

thống cấp điện, nước của Công ty. Chịu trách nhiệm về công tác kỹ thuật sửa chữa 

thiết bị, đầu tư xây dựng cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất. Lập kế hoạch sửa chữa 

thiết bị, kế hoạch vật tư cho sửa chữa cơ và điện hàng tháng, năm cho toàn bộ 

Công ty.  

Phòng Bảo vệ:  

Là phòng chức năng có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát hàng hóa vật tư, 
con người ra vào Công ty. 

Ban An toàn lao động – Môi trường:  

Là đơn vị có chức năng chuyên trách về công tác bảo hộ lao động – môi 

trường, công tác phòng chống cháy nổ 

4. Định hướng phát triển 

Giữ vững thị phần cung cấp linh kiện phụ tùng xe máy.  

Phát triển nhóm sản phẩm đang sản xuất và có thế mạnh để mở rộng cung 

cấp cho các khách hàng mới và xuất khẩu.  

Phát triển sản phẩm phụ tùng ngoài nhóm phụ tùng xe máy.  

  Đẩy mạnh thị trường xuất khẩu đến các nước trong khu vực, mở rộng thị 
trường bán lẻ. 

  Nghiên cứu phát triển sản xuất phụ tùng ô tô. 
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5. Các rủi ro 

Về kinh tế: Từ đầu năm 2020 đại dịch Covid-19 đã xuất hiện và bùng phát 

trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng rất nặng đến tất cả các lĩnh vực, dẫn đến tình 

trạng suy thoái kinh tế thế giới nghiêm trọng nhất kể từ sau Đại khủng hoảng 

1929-1933. Đại dịch Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt của đời 

sống xã hội nước ta; sản xuất kinh doanh bị đình trệ; nhiều hoạt động kinh tế, văn 
hóa, xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng; hàng triệu lao động thiếu, mất việc làm, 

giảm sâu thu nhập. Trong khi đó, biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, thiên tai, 
nhất là bão lụt, giông lốc, sạt lở liên tiếp ở các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, 

Tây Nguyên gây ảnh hưởng nặng nề đến người và của, tác động tiêu cực đến kinh 

tế xã hội và đời sống người dân. 

Về thị trường: Thị trường xe máy tại Việt Nam đang dần bão hòa, dự báo 

nhu cầu xe máy tại Việt Nam sẽ giảm dần trong những năm tới; Tiêu chuẩn về kỹ 

thuật và chất lượng của các sản phẩm khách hàng yêu cầu ngày càng cao, sức ép 

cạnh tranh ngày một lớn. Nếu không cải tiến để giảm giá sẽ mất đơn hàng;Xu 
hướng thị trường tiêu thụ xe tay ga tiếp tục tăng, xe số tiếp tục giảm, do vậy nhóm 

linh kiện Đĩa xích và Cam thùng bị giảm sản lượng; 

Về lao động: Bình quân tuổi lao động trong công ty ngày càng cao.  

Về nguyên vật liệu: Nguyên vật liệu chính sản xuất chủ yếu là nhập khẩu 

luôn ảnh hưởng của thị trường thế giới luôn biến động khó lường. 

II. Tình hình hoạt động trong năm 2020 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 

Chỉ tiêu ĐV tính 
TH 

2019 

KH 

2020 

Thực hiện 2020 

Giá 

trị 

So với 2019 So với KH 2020 

± GT % ± GT % 

Giá trị sản xuất công 
nghiệp 

tỷ đồng 780,9 702 677,69 -103,21 -13,22 -24,31 -3,46 

Doanh thu trước thuế tỷ đồng 907 816 751,4 -155,6 -17,16 -64,6 -7,92 

Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng 45,7 25 45,9 0,2 0,44 20,9 83,60 

Giá trị đầu tư trước thuế tỷ đồng 25,9 22,4 4,4 -21,5 -83,01 -18 -80,36 
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Chỉ tiêu ĐV tính 
TH 

2019 

KH 

2020 

Thực hiện 2020 

Giá 

trị 

So với 2019 So với KH 2020 

± GT % ± GT % 

Thu nhập bình quân của 
người lao động 

triệu.đồng 

/người/tháng 
11,9 10 11,5 -0,4 -3,36 1,5 15 

Giá trị trị sản xuất công nghiệp năm 2020 đạt giá giá trị 677,69 tỷ đồng 

giảm 13,22% so với thực hiện năm 2019. 

Doanh thu năm 2020 đạt giá trị 751,4 tỷ đồng giảm 17,16% so với thực 

hiện năm 2019. 

Lợi nhuận sau thuế đạt 45,9 tỷ đồng bằng 183,6% so với giá trị kế hoạch 

năm 2020 do Đại hội đồng cổ đông giao. 

Thu nhập bình quân của người lao động tăng 15% so với kế hoạch năm 
2020. 

Nguyên nhân một số chỉ tiêu Kết quả sản xuất năm 2020 giảm so với năm 
2019 là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 các đơn đặt hàng của hầu hết khách hàng 

của công ty trong quý II, III, IV năm 2020 giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2019. 

2. Tổ chức và nhân sự 

- Danh sách Ban điều hành 

Ông Nguyễn Đức Hiển – Giám đốc 

Sinh năm: 1962 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 2,74%. 

Quá trình công tác 

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 
05/1984 – 06/1989 Nhà máy phụ tùng ô tô số 1 Kỹ sư cơ khí P. Kỹ 

thuật 
07/1989 – 12/1991 Lao động hợp tác tại Tiệp 

Khắc. 
Kỹ thuật viên 

01/1992 – 04/1993 Nhà máy phụ tùng ô tô số 1 Kỹ sư Cơ khí P. Kỹ 
thuật 

05/1993 – 02/1995 Nhà máy phụ tùng Máy 
động lực và máy nông 

nghiệp số 1 

Kỹ sư Cơ khí P. Kỹ 
thuật 

03/1995 – 10/1995 Công ty Phụ tùng Máy số 1 Kỹ sư Cơ khí P. Kỹ 
thuật 
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Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

11/1995 – 02/2001 Công ty Phụ tùng Máy số 1 Phó trưởng phòng 
SXKD 

03/2001 – 03/2004 Công ty Phụ tùng Máy số 1 Trưởng phòng 
Thương mại 

04/2004 – 03/2008 Công ty TNHH MTV phụ 
tùng Máy số 1 

Trưởng phòng 
Thương mại 

04/2008 – 12/2008 Công ty TNHH MTV phụ 
tùng Máy số 1 

Phó giám đốc 

01/2009 – 12/2014 Công ty CP Phụ tùng Máy 
số 1 

Phó giám đốc 

01/2015 – hiện nay Công ty CP Phụ tùng Máy 
số 1 

Thành viên HĐQT, 
Giám đốc 

 

Ông Lê Văn Hùng – Phó giám đốc 

Sinh năm: 1963 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ điện 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0,81%. 

Quá trình công tác:  

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

03/1988 – 04/1993 Nhà máy Phụ tùng ô tô số 1 Kỹ sư Điện P. Kỹ 
thuật 

05/1993 – 02/1995 Nhà máy Phụ tùng Máy động 
lực và Máy nông nghiệp số 1 

Kỹ sư Điện P. Kỹ 
thuật 

03/1995 – 10/1995 Công ty Phụ tùng Máy số 1 Kỹ sư Điện P. Kỹ 
thuật 

11/1995 – 02/2001 Công ty Phụ tùng Máy số 1 Quản đốc phân 
xưởng lắp ráp 

03/2001 – 03/2004 Công ty Phụ tùng Máy số 1 Trưởng phòng Kế 
hoạch 

03/2004-12/2008 Công ty TNHH MTV phụ tùng 
Máy số 1 

Trưởng phòng Kế 
hoạch, Phó Giám 

đốc 

01/2009 – hiện nay Công ty CP Phụ tùng Máy số 1 Thành viên HĐQT, 
Phó Giám đốc 

 

Ông Nguyễn Văn Thuỳ - Phó Giám đốc 

Sinh năm: 1960 

Trình độ chuyên môn: Kĩ sư chế tạo máy 
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Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0,42%. 

Quá trình công tác:  

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

09/1985 – 01/1989 Nhà máy Phụ tùng ô tô số 1 Kỹ thuật viên P. Kỹ 
thuật 

01/1989-04/1993 Nhà máy Phụ tùng ô tô số 1 Phó Quản đốc Phân 
xưởng Cơ khí 3 

05/1993-03/1995 Nhà máy phụ tùng Máy 
động lực và Máy nông 

nghiệp số 1 

Quản đốc Phân 
xưởng Cơ khí 3 

04/1995-10/1995 Công ty Phụ tùng Máy số 1 Quản đốc phân 
xưởng lắp ráp 

10/1995-08/1998 Công ty Phụ tùng Máy số 1 Quản đốc Phân 
xưởng Dụng cụ 

08/1998-09/1999 Công ty Phụ tùng Máy số 1 Trưởng phòng P. 
Kỹ thuật 

09/1999-03/2001 Công ty Phụ tùng Máy số 1 Trưởng phòng 
Phòng SXKD 

03/2001-08/2001 Công ty Phụ tùng Máy số 1 Quản đốc phân 
xưởng lắp ráp 

08/2001-06/2002 Công ty Phụ tùng Máy số 1 Trưởng phòng 
Phòng KCS 

06/2002-03/2004 Công ty Phụ tùng Máy số 1 Trưởng phòng P. 
Kỹ thuật 

04/2004-04/2008 Công ty TNHH MTV Phụ 
tùng Máy số 1 

Trưởng phòng P. 
Kỹ thuật 

04/2008-12/2008 Công ty TNHH MTV Phụ 
tùng Máy số 1 

Phó Giám đốc 

01/2009 - 09/2020 Công ty CP Phụ tùng Máy 
số 1 

Phó Giám đốc 

 

Ông Ngô Quang Bình – Phó giám đốc 

Sinh năm: 1962 

Trình độ chuyên môn: Kĩ sư Gia công kim loại bằng áp lực 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0,03%. 

Quá trình công tác:  

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 
06/1986-05/1991 Nhà máy Phụ tùng ô tô số 1 Kỹ sư gia công kim 

loại bằng áp lực 



B Á O  C Á O  T H Ư Ờ N G  N I Ê N   F U T U 1  
 

F U T U 1   P a g e  | 10 

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

06/1991-10/1995 Công ty Phụ tùng Máy số 1 Phó phòng Phòng 
SXKD 

11/1995-06/1996 Công ty Phụ tùng Máy số 1 Quản đốc Phân 
xưởng Cơ khí 3 

07/1996-08/1999 Công ty Phụ tùng Máy số 1 Phó phòng Phòng 
SXKD 

09/1999-02/2001 Công ty Phụ tùng Máy số 1 Quản đốc Phân 
xưởng Rèn dập 

03/2001-12/2002 Công ty Phụ tùng Máy số 1 Trưởng P.  Tổ chức 
- Lao động 

01/2003-09/2003 Công ty TNHH Công nghiệp 
ZEDEN, cụm công nghiệp 

Khai Quang, TX. Vĩnh Yên, 
T. Vĩnh Phúc 

Quản lý nhân sự 

10/2003-03/2004 Công ty Phụ tùng Máy số 1 Chuyên viên P.  Tổ 
chức - Lao động 

04/2004-04/2004 Công ty TNHH MTV Phụ 
tùng Máy số 1 

Chuyên viên P.  Tổ 
chức - Lao động 

05/2004-12/2008 Công ty TNHH MTV Phụ 
tùng Máy số 1 

Trưởng phòng 
P.Tổng hợp 

01/2009-12/2014 Công ty CP Phụ tùng Máy 
số 1 

Trưởng phòng 
P.Tổng hợp 

01/2015-hiện nay Công ty CP Phụ tùng Máy 
số 1 

Phó Giám đốc 

 

Ông Trần Đức Hưng – Phó Giám đốc    

Sinh năm: 1973    

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí    

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0,08%  

Quá trình công tác:  

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 
01/1998-04/2002 Công ty Phụ tùng Máy số 1 Kỹ sư P. Kỹ thuật 
04/2002-03/2004 Công ty Phụ tùng Máy số 1 Phó phòng P. Kỹ 

thuật 
04/2004-12/2008 Công ty TNHH MTV phụ tùng 

Máy số 1 
Phó phòng P. Kỹ 

thuật 
01/2009-01/2012 Công ty CP Phụ tùng Máy số 1 Phó phòng P. Kỹ 

thuật 
02/2012-04/2019 Công ty CP Phụ tùng Máy số 1 Trưởng phòng P. 

Kỹ thuật 
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Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

05/2019-10/2019 Công ty CP Phụ tùng Máy số 1 Quản đốc phân 
xưởng lắp ráp 

11/2019-05/2020 Công ty CP Phụ tùng Máy số 1 Thành viên 
HĐQT 

06/2020- nay Công ty CP Phụ tùng Máy số 1 Thành viên 
HĐQT – Phó 

giám đốc 

Bà Lê Thị Minh Thư – Kế toán trưởng 

Sinh năm: 1971 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0,09%. 

Quá trình công tác:  

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

10/1993-02/1995 Nhà máy phụ tùng Máy 
động lực và Máy nông 

nghiệp số 1 

Kế toán 

03/1995-06/2003 Công ty Phụ tùng Máy số 1 Kế toán 

07/2003-03/2004 Công ty Phụ tùng Máy số 1 Thủ quỹ 
04/2004-05/2006 Công ty TNHH MTV Phụ 

tùng Máy số 1 
Thủ quỹ 

06/2006-12/2008 Công ty TNHH MTV Phụ 
tùng Máy số 1 

P. Trưởng phòng P. 
Tài vụ 

01/2009-04/2016 Công ty CP Phụ tùng Máy 
số 1 

Phó Trưởng phòng 
P. Tài vụ, TV Ban 

kiểm soát 
05/2016-05/2016 Công ty CP Phụ tùng Máy 

số 1 
Trưởng Ban kiểm 

soát 

06/2016-12/2016 Công ty CP Phụ tùng Máy 
số 1 

Trưởng phòng P. 
Tài vụ 

01/2017-hiện nay Công ty CP Phụ tùng Máy 
số 1 

Kế Toán trưởng 

 

- Những thay đổi trong ban điều hành 

Ngày 01/06/2020 Hội đồng Quản trị công ty ban hành Nghị quyết về việc 

bổ nhiệm Ông Trần Đức Hưng chức vụ Phó Giám đốc từ ngày 01/06/2020. 

Ngày 25/09/2020 Hội đồng Quản trị công ty ban hành Nghị quyết về việc 

miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc công ty với ông Nguyễn Văn Thuỳ từ ngày 

01/10/2020, lý do nghỉ hưu theo chế độ. 
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- Số lượng cán bộ nhân viên, tóm tắt chính sách và thay đổi chính sách lao 

động với người lao động: 

Tổng số cán bộ công nhân viên công ty tính đến ngày 31/12/2020 là 1.144 

người. Người lao động của công ty đều được ký hợp đồng lao động và hưởng đầy 

đủ các chế độ quy định của Pháp luật lao động và trả lương theo đúng quy chế trả 

lương của Công ty. 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

a) Các khoản đầu tư lớn 

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc tham quan tìm hiểu thiết bị ở 
trong và ngoài nước bị hạn chế, nhiều kế hoạch đầu tư mới không tổ chức được 
Công tác đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2020 tập trung chủ yếu thực hiện tiếp 
các kế hoạch đầu tư và xây dựng của năm 2019 như: Máy làm khuôn tự động, cải 
tạo tuyến ống cấp nước công ty, sửa mái nhà Kho Vật liệu, Cơ điện, kỹ thuật, khu 
nhà tẩy chải PX Nhiệt luyện, Bể sự cố Trạm xử lý nước thải, Đấu nối nguồn cấp 
nước vào các đơn vị… 

 Trong năm 2020 công ty không có dự án đầu tư lớn, công ty thực hiện mua 

sắm bổ sung, thay thế một số máy móc thiết bị cho các dây truyền sản xuất của 

Công ty. 

b) Công ty con, công ty liên kết 

 Giá trị đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Cơ khí Vinh là 958.800.000đ 

4. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài chính  

Đơn vị tính: tỷ đồng 

Chỉ tiêu 
Năm  
2019 

Năm  
2020 

% tăng 
/giảm(-) 

Tổng giá trị tài sản 344,3 290,5 -15,63 

Doanh thu thuần bán hàng hoá dịch vụ 905,3 750,4 -17,11 

Doanh thu từ hoạt động tài chính 0,2 0,6 200,00 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 56,2 57,3 1,96 

Lợi nhuận khác 1,3 0,4 -69,23 

Lợi nhuận kế toán trước thuế 57,6 57,7 0,17 

Lợi nhuận sau thuế TNDN 45,7 45,9 0,44 
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b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu 
Năm 
 2019 

Năm 
2020 

Ghi chú 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán       

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn 1,26 1,66   

Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn       

+ Hệ số thanh toán nhanh 0,63 0,92   

Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho       

Nợ ngắn hạn       

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn       

 + Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,61 0,51   

 + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 1,55 1,05   

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

 
    

+ Vòng quay hàng tồn kho   5,25 5,24   

 Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân     

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản 2,57 2,37   

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời       

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 

thuần 
0,05 0,06   

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở 

hữu  
0,34 0,33   

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 0,13 0,14   

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 
0,06 0,08   

 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

a) Cổ phần 

- Vốn điều lệ: 70.798.530.000 đồng. 

- Số cổ phiếu đang lưu hành: 7.079.853 cổ phiếu. 

- Loại cổ phần: phổ thông. 

- Chuyển nhượng tự do: 7.079.853 cổ phiếu. 
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b) Cơ cấu cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng 18/08/2020) 

- Tổng số cổ đông: 860 cổ đông. 

+ Cổ đông lớn: 01  

+ Cổ đông tổ chức: 06  

+ Cổ đông cá nhân: 854  

+ Cổ đông nước ngoài: không 

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không tăng vốn trong năm. 

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có 

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty năm 2020 

6.1. Tác động lên môi trường: 

 Tổng khí phát thải nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp: Không có. 

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu 

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm 

và dịch vụ chính của tổ chức trong năm: 

Nguồn vật liệu đầu vào chính của công ty chủ yếu là vật tư gang và thép 
được cung cấp bởi các khách hàng truyền thông của công ty. Các vật tư đầu vào 

của công ty được kiểm soát nghiêm ngặt bằng các quy trình kiểm tra đầu vào trước 

khi nhập kho.  

Công ty luôn thực hiện tốt công tác quản lý nhập kho xuất kho và đảm bảo 

mức tồn kho hợp lý phục vụ sản xuất kinh doanh. 

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất 

sản phẩm và dịch vụ chính: không 

6.3. Tiêu thụ năng lượng 

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: tiêu thụ điện năng năm 2020 

là 17,5 triệu kw giảm 9,62% so với năm 2019. 

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng 

hiệu quả là 0,487 triệu kw. 

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: Sử dụng thay thế các thiết 

bị chiếu sáng có hiệu suất cao; Tăng cường quản lý nội vi, sắp xếp lại sản xuất 

hợp lý; Bảo dưỡng thiết bị thường xuyên, tăng cường kiểm tra khắc phục các điểm 

rò rỉ. 
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6.4. Tiêu thụ nước: 

6.4.1. Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: 

Nguồn cung cấp nước: Chi nhánh xí nghiệp nước sạch Sông công - Công 

ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên. 

Lượng nước sử dụng năm 2020 là 39.602m3 giảm 36,29 % so với năm 2019. 

6.42. Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng:  

 Lượng nước tái chế sử dung năm 2020 là 3.300 m3, tỷ lệ so với lượng nước 

tiêu thụ năm 2020 là 8,33%. 

6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

6.5.1. Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi 

trường: không 

6.5.2. Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy 

định về môi trường: không 

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động 

6.6.1. Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động 

Tổng số cán bộ công nhân viên công ty tính đến ngày 31/12/2020 là 1.144 

người. 

Thu nhập bình quân đạt: 11,5 triệu đồng/người/tháng 

6.6.2. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người 

lao động 

  Hàng năm công ty tổ chức khám sức khoẻ định kỳ theo quy định cho người 

lao động trong toàn công ty. 

  Toàn bộ người lao động được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, 

phù hợp theo nghề, đúng quy định của pháp luật. Công tác kỹ thuật an toàn – 

PCCN được thực hiện tốt, công tác quan trắc và đo kiểm môi trường lao động 

được tuân thủ đúng các Quy định pháp luật. 

6.6.3. Hoạt động đào tạo người lao động 

  Hàng năm, Công ty tổ chức tổ chức các lớp đào tạo về chuyên môn, nâng 

cao trình độ kiến thức và tay nghề cho người lao động. 

 Đào tạo huấn luyện ATVSLĐ-VT, phòng chống cháy nổ: trung bình 8 

giờ/năm/người. 
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 Đào tạo hệ thống ISO, Nội quy lao động, kỹ năng làm việc trung bình 8 

giờ/năm/người. 

6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương 

 Hưởng ứng thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội của địa phương, 
ủng hộ quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt… 

6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của 

UBCKNN 

  Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đáp ứng được các yêu cầu về 

tiêu chuẩn môi trường. 

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020. 

Chỉ tiêu 
ĐV 

tính 

Thực 
hiện 
2019 

Kế 
hoạch 
2020 

Thực 
hiện 

2020 

TH 

2020 /kế 
hoạch 

2020 

TH 2020 

/thực 
hiện 

2019 

Giá trị sản xuất công nghiệp tỷ đồng 780,9 702 677,69 96,54% 86,78% 

Doanh thu trước thuế tỷ đồng 907 816 751,4 92,08% 82,84% 

Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng 45,7 25 45,9 183,60% 100,44% 

Giá trị đầu tư trước thuế tỷ đồng 25,9 22,4 4,4 19,64% 16,99% 

Thu nhập bình quân  (triệu.đ/người 
/tháng) 

11,9 10 11,5 115% 96,64% 

Nộp ngân sách nhà nước % 100% 100% 100% 100% 100,00% 

- Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020. 

Đánh giá chung: Năm 2020, mặc dù chỉ tiêu về doanh thu và giá trị sản xuất 

chưa đạt kế hoạch đề ra do dịch Covid - 19, nhưng Ban giám đốc Công ty cùng 

toàn thể cán bộ công ty đã nỗ lực cải tiến công tác quản lý và điều hành, áp dụng 

sáng kiến cải tiến vào để giảm tối đa chi phí sản xuất nên kết quả lợi nhuận sau 

thuế và thu nhập bình quân người lao động của Công ty vẫn đạt và vượt kế hoạch 

đề ra.  

Thuận lợi: 

- Giá vật tư, vật liệu chính đầu vào giảm nhiều ở giai đoạn Quý II & III; 
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- Công ty có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất linh kiện, phụ 

tùng Xe máy, có uy tín và mối quan hệ tốt với các khách hàng là các doanh nghiệp 

Nhật Bản; 

- Các Doanh nghiệp của Nhật Bản và một số nước khác đang có xu hướng 

chuyển dịch một số loại sản phẩm sang sản xuất hoặc mua từ Việt Nam; 

- Chính sách mở rộng nhà cung cấp của các công ty HVN, YAMAHA; tăng 
cường nội địa hóa của Piagio…tạo thuận lợi cho công ty có cơ hội phát triển mở 

rộng thêm sản phẩm mới khi có giá cạnh tranh cao. 

Khó khăn: 

  - Bước vào năm 2020, tình hình kinh tế xã hội của cả nước bị ảnh hưởng 

nghiêm trọng do dịch Covid-19, kế hoạch đặt hàng của hầu hết khách hàng của 

FUTU1 trong Quý II; III; IV năm 2020 giảm so với cùng kỳ năm 2019; 

- Các chi phí về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... tăng 2,87% so năm 2019 
do lương tối thiểu vùng tăng 5% so với năm 2019; 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu chất lượng của các sản phẩm từ phía khách 

hàng ngày càng cao, sản phẩm mới phức tạp, độ chính xác cao, chủng loại nhiều, 

số lượng ít, nên việc chuyên môn hóa, layout dây chuyền sản xuất và quản lý gặp 

nhiều khó khăn, chi phí cao; 

- Sức ép cạnh tranh ngày một lớn do chính sách mở rộng nhà cung cấp của 

khách hàng. 

2. Tình hình Tài chính 

2.1. Tình hình tài sản 

Đơn vị tính: triệu đồng. 

Chỉ tiêu 

Số dư tại 
31/12/2020 
(Cuối năm) 

Số dư tại 
01/01/2020 
(Đầu năm) 

Chênh lệch 
(cuối năm-đầu năm) 

Chênh 
lệch cơ 

cấu 

Giá trị Tỷ 
trọng 

Giá trị Tỷ trọng Giá trị % % 

A. Tài sản ngắn hạn 246.094 84,72% 263.883 76,63% -17.789 -6,74% 8,09% 

I. Tiền và các khoản tương đương 
tiền 

41.775 14,38% 30.606 8,89% 11.169 36,49% 5,49% 

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 0   0         

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 92.055 31,69% 99.877 29,00% -7.822 -7,83% 2,69% 

IV. Hàng tồn kho 110.005 37,87% 131.752 38,26% -21.747 -16,51% -0,39% 

V. Tài sản ngắn hạn khác 2.258 0,78% 1.648 0,48% 610 37,01% 0,30% 

B. Tài sản dài hạn 44.377 15,28% 80.467 23,37% -36.090 -44,85% -8,09% 
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Chỉ tiêu 

Số dư tại 
31/12/2020 
(Cuối năm) 

Số dư tại 
01/01/2020 
(Đầu năm) 

Chênh lệch 
(cuối năm-đầu năm) 

Chênh 
lệch cơ 

cấu 

Giá trị Tỷ 
trọng 

Giá trị Tỷ trọng Giá trị % % 

I. Các khoản phải thu dài hạn 0   0         

II. Tài sản cố định  43.351 14,92% 78.527 22,80% -35.176 -44,79% -7,88% 

III. Bất động sản đầu tư 0   0         

IV. Tài sản dở dang dài hạn 0   0         

V. Đầu tư tài chính dài hạn 959 0,33% 959 0,28% 0 0,00% 0,05% 

VI. Tài sản dài hạn khác 68 0,02% 981 0,28% -913 -93,07% -0,26% 

Tổng tài sản 290.471   344.349   -53.878 -15,65%   

Tại thời điểm 31/12/2020 tổng tài sản giảm 53.878 triệu đồng 

(giảm15,65%) so với đầu năm. 

Trong đó: 

- Tài sản ngắn hạn cuối năm giảm 17.789 triệu đồng (giảm 6,74%) so với 

đầu năm là do: 

+ Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm tăng 11.169 triệu đồng 

(tăng 36,49%) so với đầu năm. 

+ Các khoản phải thu ngắn hạn cuối năm giảm 7.822 triệu đồng (giảm 

7,83%) so với đầu năm. 

+  Hàng tồn kho cuối năm giảm 21.747 triệu đồng (giảm 16,51%) so với đầu năm. 

- Tài sản dài hạn cuối năm giảm 36.090 triệu đồng (giảm 44,85%) so với 

đầu năm là do: 

+ Tài sản cố định cuối năm giảm 35.176 triệu đồng (giảm 44,79%) so với 

đầu năm. 

Như vậy, nguyên nhân chủ yếu làm giá trị tổng tài sản cuối năm so với đầu 

năm là do tài sản cố định và giá trị hàng tồn kho. Điều này cho thấy công ty đã 
cải tiến quản lý sản xuất giảm số lượng hàng tồn kho. 

2.2 Tình hình nợ phải trả 

Đơn vị tính: triệu đồng. 

Chỉ tiêu 

Số dư tại 
31/12/2020 
(cuối năm) 

Số dư tại 
01/01/2020 
(đầu năm) 

Chênh lệch  
(cuối năm - đầu 

năm) 
Chênh 

lệch 
cơ cấu Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị % 

Nợ phải trả 148.631 51,17% 209.392 60,81% -60.761 -29,02% -9,64% 

Nợ ngắn hạn 148.631 51,17% 209.392 60,81% -60.761 -29,02% -9,64% 
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Chỉ tiêu 

Số dư tại 
31/12/2020 
(cuối năm) 

Số dư tại 
01/01/2020 
(đầu năm) 

Chênh lệch  
(cuối năm - đầu 

năm) 
Chênh 

lệch 
cơ cấu Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị % 

Phải trả người bán ngắn hạn 42.527 14,64% 69.682 20,24% -27.155 -38,97% -5,60% 

Người mua trả tiền trước 
ngắn hạn 

163 0,06% 371 0,11% -208 -56,06% -0,05% 

Thuế và các khoản phải nộp 
nhà nước 

5.990 2,06% 12.831 3,73% -6.841 -53,32% -1,66% 

Phải trả người lao động 49.788 17,14% 67.413 19,58% -17.625 -26,14% -2,44% 

Chi phí phải trả ngắn hạn 0 0,00% 374 0,11% -374 -100,00% -0,11% 

Phải trả ngắn hạn khác 5.665 1,95% 4.902 1,42% 763 15,57% 0,53% 

Vay và nợ thuê tài chính ngắn 
hạn 

0 0,00% 10.606 3,08% -10.606 -100,00% -3,08% 

Quỹ khen thưởng phúc lợi 44.498 15,32% 43.214 12,55% 1.284 2,97% 2,77% 

Nợ dài hạn         

Vốn chủ sở hữu 141.840 48,83% 134.957 39,19% 6.883 5,10% 9,64% 

Vốn chủ sở hữu 141.840 48,83% 134.957 39,19% 6.883 5,10% 9,64% 

Vốn góp của chủ sở hữu 70.799 24,37% 70.799 20,56% 0 0,00% 3,81% 

Quỹ đầu tư phát triển 7.080 2,44% 7.080 2,06% 0 0,00% 0,38% 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân 
phối 63.962 22,02% 57.078 16,58% 6.884 12,06% 5,44% 

- LNST chưa phân phối lũy kế 
đến cuối kỳ trước 

18.044 6,21% 11.312 3,29% 6.732 59,51% 2,93% 

- LNST chưa phân phối kỳ 
này 

45.917 15,81% 45.767 13,29% 150 0,33% 2,52% 

Tổng cộng nguồn vốn 290.471  344.349  -53.878 -15,65%   

Tại thời điểm 31/12/2020 tổng cộng nguồn vốn giảm 53.878 triệu đồng 

(giảm15,65%) so với đầu năm. 

Trong đó: 

- Nợ phải trả cuối năm giảm 60.761 triệu đồng (giảm 29,02%) so với đầu 

năm là do: 

+ Nợ ngắn hạn cuối năm giảm 60.761 triệu đồng (giảm 29,02%) so với đầu năm. 

+ Phải trả người bán ngắn hạn cuối năm giảm 27.155 triệu đồng (giảm 

38,97%) so với đầu năm. 

+ Thuế và các khoản phải nộp nhà nước cuối năm giảm 6.841 triệu đồng 

(giảm 53,32%) so với đầu năm. 

+ Phải trả người lao động cuối năm giảm 17.625 triệu đồng (giảm 26,14%) 

so với đầu năm.   
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+ Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn cuối năm giảm 10.606 triệu đồng (giảm 

100,%) so với đầu năm. 

Tổng nguồn vốn cuối năm giảm so với đầu năm nguyên nhân chủ yếu là do 

các khoản vay nợ ngắn hạn của công ty giảm. 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: Không. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 
 Giữ vững thị phần cung cấp linh kiện, phụ tùng xe máy.  

Phát triển nhóm sản phẩm đang sản xuất và có thế mạnh để mở rộng cung 

cấp cho các khách hàng mới và xuất khẩu.  

  Tìm nguồn cung cấp vật liệu đảm bảo chất lượng có giá cạnh tranh nâng 

cao hiệu quả SXKD . 

 Đẩy mạnh phát triển sản phẩm phụ tùng ngoài nhóm phụ tùng xe máy.  

  Đẩy mạnh thị trường xuất khẩu đến các nước trong khu vực, mở rộng thị 
trường bán lẻ. 

  Nghiên cứu phát triển sản xuất phụ tùng ô tô. 

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: 

Báo cáo tài chính được kiểm toán chấp nhận toàn phần. 

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của 
công ty 

6.1 Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường  

Về môi trường công ty tuân thủ và thực hiện đầy đủ tiêu chuẩn Hệ thống 

quản lý môi trường theo ISO 14001:2015. 

Về năng lượng công ty tuân thủ và thực hiện đầy đủ tiêu chuẩn Hệ thống 

quản lý năng lượng theo ISO 50001:2018. 

6.2. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động 

100% người lao động đảm bảo có việc làm, được tham gia bảo hiểm theo 

đúng quy định pháp luật, 100% người lao động được tổ chức khám sức khỏe định 

kỳ. 

Giải quyết kịp thời các chế độ quyền lợi của người lao động theo quy định 

pháp luật và theo hợp đồng lao động. 

Tiền lương được trả cho người lao động đủ và đúng thời hạn theo quy định 

của Pháp luật và Quy chế trả lương của Công ty. 
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Đào tạo huấn luyện định kỳ theo quy định Pháp luật và theo Quy định công 

ty. 

6.3. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng 

địa phương. 

 Hưởng ứng thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội của địa phương, 
ủng hộ quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt… 

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty  

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó 
có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội. 

Ban điều hành đã nỗ lực trong việc hoàn thành mục tiêu doanh thu, lợi 

nhuận và các chỉ tiêu khác do Đại hội cổ đông 2020 thống nhất đưa ra. Thành tích 
có được xuất phát từ sự điều hành của Ban Giám đốc và sự phối hợp chặt chẽ giữa 

các khối phòng ban với phân xưởng sản xuất trong Công ty. Ngoài ra, sự chủ động 

phối hợp của Ban điều hành với HĐQT đã đảm bảo cho HĐQT luôn nắm bắt tình 

hình hoạt động sản xuất của Công ty để hỗ trợ cho Ban điều hành hoạt động tốt.  

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty 

  Theo đánh giá của HĐQT, Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt 

các nhiệm vụ được giao trong năm 2020, đồng thời tuân thủ nghiêm chỉnh các 

quy trình và quy định trong hoạt động điều hành doanh nghiệp theo Điều lệ, quy 

chế và các quy định pháp luật hiện hành. 

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 
Xây dựng Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1 vững mạnh hơn, hiệu quả 

hơn trên cơ sở sử dụng hợp lý các nguồn lực; nâng cao năng lực quản trị doanh 

nghiệp, quản lý tài chính, đáp ứng công nghệ và thị trường.  

Thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2021.  

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây 

dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh và chuyên gia giỏi. 

V. Quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị 
1.1. Thành viên hội đồng quản trị: 

Ông Ngô Văn Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Sinh năm: 1975 
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Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0,014% 

Bà Trần Thị Huyền - Thành viên Hội đồng quản trị 

Sinh năm: 1976 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: Không. 

Ông Nguyễn Đức Hiển – Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc 

Sinh năm: 1962 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 2,74%. 

Ông Lê Văn Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị - Phó giám đốc 

Sinh năm: 1963 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ điện 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0,81%. 

Ông Trần Đức Hưng – Thành viên Hội đồng quản trị - Phó giám đốc  

Sinh năm: 1973    

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí    

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0,08%  

1.2. Các tiểu ban thuộc hội đồng quản trị: không có 

1.3. Hoạt động của hội đồng quản trị. 

HĐQT đã lập và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của 
HĐQT năm 2020; tổ chức họp HĐQT đúng quy định;  kịp thời ban hành các Nghị 
quyết, Quyết định của HĐQT; chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết 
của HĐQT; 

          Các thành viên HĐQT nghiêm túc, trách nhiệm tham gia góp ý kiến đối với 
các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT; phối hợp thực hiện công tác chỉ đạo, 
giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) góp phần hoàn thành kế hoạch 
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. 

Hội đồng quản trị thường xuyên họp mở rộng cùng Ban điều hành để nắm 
bắt tình hình hoạt động của Ban điều hành, kết hợp chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc 
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khó khăn trong công tác điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 
và Nghị quyết HĐQT. 

 Phối hợp với Ban kiểm soát duy trì việc kiểm tra, giám sát hoạt động 
FUTU1 theo quy định của pháp luật và Điều lệ FUTU1. 

Các cuộc họp của HĐQT năm 2020, thực hiện nhiệm vụ tổ chức triển khai thực 
hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, quyền và 
nghĩa vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ FUTU1. 
HĐQT đã thông qua nhiều Nghị quyết, Quyết định cụ thể: Ban hành 14 Nghị 
quyết và Quyết định thuộc thẩm quyền HĐQT về các vấn đề  Nhân sự, định hướng 
phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị công ty và các vấn đề khác của 
FUTU1; 

Đánh giá chung kết quả thực hiện: 

 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu: Doanh thu thực hiện thấp hơn kế hoạch 
nhưng lợi nhuận trước thuế vượt chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông 2020 đề ra; 

 Công tác quản lý, chỉ đạo: Đã có sự chỉ đạo kịp thời, sát sao giúp Ban điều 
hành trong công tác chỉ đạo SXKD, nâng cao hiệu quả SXKD, đầu tư; 

Các thành viên HĐQT đã nỗ lực thực hiện trách nhiệm của mình và đã hoàn 
thành nhiệm vụ được giao; 

Năm 2020 đại dịch Covid-19 xuất hiện trên toàn thế giới gây ảnh hưởng 
nặng nề đến tình hình phát triển kinh tế trong nước và ảnh hưởng trực tiếp đến kết 
quả sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện Nghị quyết 
Đại hội đồng cổ đông năm 2020, nhưng cơ bản đã hoàn thành kế hoạch Đại hội 
đề ra. 

 Báo cáo về các giao dịch giữa công ty với công ty liên quan (VEAM) 

Căn cứ Nghị quyết số 94/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 10 năm 2020 về việc kế hoạch 
kinh doanh hàng hóa, vật tư giữa Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp 
Việt Nam – CTCP (VEAM) với các đơn vị thành viên và Nghị quyết số 11/NQ-

HĐQT ngày 10/9/2020 của FUTU1, HĐQT FUTU1 ra Nghị quyết số 14/NQ-

HĐQT ngày 30/11/2020 thông qua dự thảo Hợp đồng giao dịch mua bán giữa 
FUTU1 và VEAM trong tháng 12 năm 2020. 

Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành: 

 - Phương pháp kiểm tra, giám sát: 
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+ Thông qua các cuộc họp HĐQT hàng quý và khi có yêu cầu đột xuất, 
HĐQT đã thẳng thắn trao đổi và chất vấn các hoạt động của Ban điều hành trong 
việc thực hiện chiến lược kinh doanh và các mục tiêu kinh doanh đã được Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua. Giám đốc và Ban điều hành cũng 
thường xuyên chủ động báo cáo chi tiết, cập nhật đầy đủ về tiến độ thực hiện cũng 
như các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch sản 
xuất kinh doanh; 

+ HĐQT đã kết hợp chặt chẽ với BKS để kiểm tra, nắm bắt tình hình kinh 
doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với Giám đốc và Ban điều hành 
hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra. Các thành viên của BKS được mời 
tham dự các cuộc họp của HĐQT trao đổi, đưa ý kiến về các vấn đề liên quan với 
tư cách là giám sát viên và đại diện của cổ đông; 

HĐQT thông qua các Nghị quyết sau mỗi buổi họp định kỳ theo yêu cầu để thông 
qua các kế hoạch của quý tiếp theo và các vấn đề khác có liên quan, để Giám đốc 
có cơ sở triển khai thực hiện. 

 - Đánh giá Kết quả hoạt động của Ban điều hành năm 2020: 

+ Mặc dù dịch Covid-19 kéo dài cộng với thiên tai xảy ra liên tiếp tại miền 
trung đã làm cho tình hình kinh tế suy giảm nghiêm trọng, các đơn hàng của các 
khách hàng bị tụt giảm nhiều nhưng Ban điều hành đã tích cực phối hợp với 
HĐQT và triển khai thực hiện được cơ bản Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 
và HĐQT; 

+Ban điều hành đã chủ động điều hành bám sát các mục tiêu, kế hoạch của 
Đại hội đồng cổ đông năm 2020 trên cơ sở Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và 
các Nghị quyết của HĐQT. 

Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao năm 
2020, đồng thời tuân thủ nghiêm chỉnh các quy trình và quy định trong hoạt động 
điều hành doanh nghiệp theo Điều lệ, Quy chế và các quy định pháp luật hiện 
hành. Đảm bảo hài hoà các lợi ích của người lao động, của cổ đông và nhà nước. 

1.4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Công ty không có thành 

viên hội đồng quản trị độc lập. 

1.5. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị 
công ty. 
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2. Ban kiểm soát 
Năm 2020, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm kỳ của mình với 03 thành 

viên, trong đó có 01 thành viên chuyên trách và 02 thành viên không chuyên trách. 

Trong năm, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm theo quy định của 

Pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, cụ thể: 

2.1. Thành viên, cơ cấu ban kiểm soát. 
Bà Đồng Thị Thanh Ngân Trưởng ban 

Sinh năm: 1982 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân 
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: Không  

Bà Lê Minh Phương Thành viên 
Sinh năm: 1982 
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ  
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: Không  

Ông Nguyễn Anh Dũng Thành viên 
Sinh năm: 1968 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế. 
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0,055%  

2.2. Hoạt động của ban kiểm soát. 

 Giám sát việc thực hiện Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của công ty, Nghị quyết 
đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT. 

Tham dự các buổi họp mở rộng của HĐQT, các buổi họp sản xuất của Công ty. 

Giám sát việc thực hiện Công bố thông tin và chi trả cổ tức năm 2019; 

Theo dõi và đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính 6 

tháng và năm của Công ty . 

Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán. 

 Tham gia 100% các phiên họp mở rộng của HĐQT, các phiên họp sản xuất; 

Các cuộc họp của Ban kiểm soát 

TT Thành viên BKS 
Số buổi họp 

tham dự  
Tỷ lệ tham 

dự họp 
Tỷ lệ biểu 

quyết 
Lý do không 
tham dự họp 

1 Bà Đồng Thị Thanh Ngân 05 100% 100%  

2 Bà Lê Minh Phương 05 100% 100%  

3 Ông Nguyễn Anh Dũng 05 100% 100%  
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3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám 
đốc, ban kiểm soát. 
3.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: 

TT Họ tên Chức vụ 
Tổng thu 

nhập 
Ghi chú 

1 Ngô Văn Thái Chủ tịch HĐQT 129.026.000  
2 Trần Thị Huyền Thành viên HĐQT 164.709.000  
3 Nguyễn Đức Hiển Thành viên HĐQT 103.900.000  

Giám đốc 1.061.013.175  
4 Trần Đức Hưng Thành viên HĐQT 102.400.000  

Phó Giám đốc 488.149.290  
5 Lê Văn Hùng Thành viên HĐQT 102.400.000  

Phó Giám đốc 841.147.600  
 6 Nguyễn Văn Thuỳ Phó Giám đốc 748.990.090  
7 Ngô Quang Bình Phó Giám đốc 826.022.190  
8 Lê Thị Minh Thư Kế toán trưởng 755.413.582  
9 Đồng Thị Thành Ngân Trưởng BKS 231.388.167  
10 Lê Thị Minh Phương Thành viên BKS 72.402.000  
11 Nguyễn Anh Dũng Thành viên BKS 78.603.000  
12 Lê Thanh Thư ký HĐQT 17.932.400  
13 Phạm Văn Khay TV HĐQT  

năm 2019 
48.031.000 Thưởng kết quả kinh 

doanh năm 2019 

14 Lý Kiều Anh TV BKS 
Năm 2019 

7.200.000 Thưởng kết quả kinh 
doanh năm 2019 

 

3.2. Giao dịch cổ phiếu người nội bộ: Không. 

3.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: Không. 

3.4. Đánh giá việc thực hiện các quy định quản trị công ty:  

Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

VI. Báo cáo tài chính 

1. Ý kiến kiểm toán 

 Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên khía cạnh trọng 

yếu tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2020, 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 ký có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài 

chính. 
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CONG TY cd PHAN PnV TiJxG MAY s0 1

Dia chl Dudng 32, T6 10, P. M6 ChC - TP. S6ng C6ng -
Tinh TMi NguyCn

BAo cAo cUA BAN GrAM Doc
dtnh ttnt Bdo cdo tai chlnh

cho hd tdi chtnh k& thlc nsAy 31/t 2/2020

BLo cAo ctA BAN crAu o6c

Chullg t6i, cec thenh vi€n Ban Gi6m it6c C6ng ty c6 pha! Phu tnng may s6 t (gqi rit Ia "c6ng ty) hinn bdy

860 c6o niy cing vdi 860 c6o tAi chlnl crla C6ag ty d6 itugc ki6m to{n cho ndm tai chinl k6t tbric ngdy

3|t212020.

HOI il6ug qutn tri vt Ban Gidm it6c

CAc thnnh vitu HOi ddng qudn tri vd Ban Gi6m tt6c ttiAu hadr C6ng ty cho n6m tii chinh k6t thic ngiy
31ll2DO2O vi d&t ngny l6p b6o c6o niy, gdm:

HQt dag qann fi
Oag NgA Vdn Thni

BA Trln IXi Huyan

dng uguy& ortc ui6n

6ng L€ Vdn Hnng

0rg trAr Ottc ltuog

Ban Gldm dc

Ong Nguy6o Drtc Hi6n

Oug LC vln Hung

ong NgA Quang Btih

6ng trAn Oric ttrmg

Otrg Nguy6n Vtu Thty

Cht tich

Thalh viCn

Thinh vi6n

Thelh vi€!

Thalh viCtr

Ci6m d&

Ph6 Gi6m d6c

Ph6 Gi6m d6c

Ph6 Gi&n n6c (bii nhiQn tb hgay 01 /06/2020)

Ph6 Gi6m d6c fuidn nhiQn tn ngay 01/102020)
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TrIch nhlQm cir BrD ci{m it6c 
'f!{
i TY

BaD Gi6D d5c COng ty c6 Mch nhiCm l$p b6o c{o tei chlab pbe! 6n} mol cicb trulg thttc vi hqp ly tbh i ]"
htnh di chltrh ciiDg nhu k& qui hoqt dOnS kiDh doaDh vl thh hbh luu chuy6n titu tf cta C6ag ty roag nlr4 '' 'll
phrl hqp vdi chufu m[c k6 !orn, ch6 dO k6 totu doanh nghifu Viet Nam vd cAc quy ilini ph6p Ij c6li€r quar l{Ar

d6n viQc lip vl ttnh bty b6o c6o tii chbh. Troog vieo Ep bdo c6o tii chhh ndy, Ban Gi6m d6c duqc y€u ,.;
ciu phti: - l.'

- Lu! chen cdc chlnh sAch kd toetr thlch hqp ve 6p duag c6c chhh sdch d6 mot cdch 6t qu6o;

- Dua n c6c phAn ttoAn vt u6c tlnh mot oach hqp ry vi thatr &ng;

- N€u ro clc trguy€n tic k6 totu thlch hqp c6 duqc tu6n thn hay khong, c,6 nhtng {p dgng sai lech tsgtrg

y6u cla rluqc c6ag t6 vi giAi thlch Eong b6o c{o tii chlnh hay ktr6og;

- L$p b{o cio tni chbh tse! co sd ho?t dotrg lietr tuc tr} tu}ug hqp kn6!g tha cho liog C6!g ty se ti6p tvc
host dong kiD[ doanh; vi

- Thi6t k6 va tluc hifn hp rhSng kidm solt a$i bO mot o{ch hnu hieu cho m}c dloh l{p vi tdlh bdy b6o

c{o di chlah hqp ry lhim h?n chg rti ro vt giar lln.

Baa cidm d6o C6trg ty chiu tr6ch lhiie dAE beo ring s6 td toan auqc ghi ch6p mQt c{.h pht hqp de pheo

{nh not cdrh hqp l, ttnh hinh Ai chinh cu. COng ty d bit k} thdi di6m ono vd de6 bno .irg b6o cdo tni

chlni tuta tht chuin msc k6 todn, cl6 a0 kc lotu doalh lghiep Vie! Nam vt c{c quy diD} phAp l, c6 lien
quaa dh vits Ep vn tslnh biy b6o cAo di cblDt- Bar ciAm d6c cfiq chiu b6ch Dhi€tu dAm b,o atr toh cho

tli satr clra C6ng ty vt tluc hieD c6o bifu phAp thich hqp dd ngtrD chin vi ph6t hietr c6o herh vi gian lfu vn

sai ph*m kl6c.
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BAo cAo ctrA BAN GrAM DOc
dinh ken Bdo cdo tai chinh

9!9tdn hi chtnh tA hnc nsay 3l /t 2/2020

BAo cAo ctrA BAN GLIM D6c
(tiCp theo)

Ban Gi6m d6c xec DhAo ring C6Dg ty de tu6n thn c6c y€u ciu neu r€n hong viec Bp b6o c6o tii chini,
Thay nlt vd tlqi d(n cho Bon Gidn d6c,

Nguy6n Dric Ei6u
Gi{m d6c
Thdi Nguy4n, ngay 01 thdng 03 ndn 2021

PHV TI)T{G MAY SO 1
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s6: Ji -2rlBc-Tc/vAE

Kinh gii :

Hir N|i, nsdy 0j thdns 03 ndn 2021

rAo cAo rrEm roAN DQc LAP

C{c c6 ddng, HOi ddng quin tri vi Brn Gi{m itdc

C6ng ty C5 phln Phq ting mty s6 1

Chring t6i de kiam to6n Beo c6o tdi chinl kam theo crla C6ng ty C6 phin Phy tung m6y s6 I ("gAi lft H
Cdnety") dtsc ldp ngdy 01,03'2021. ti rrang 06 din rang 28 bao g6m: Bdng c6n d6i k6 loan l4i ngay

3111212020,B60 c6o kdt qud hoat dong kinh doanh, 86o c6o luu chuydn tian tC cho nem tai chinh k6t thic

cing ngiy vi Bin thuy6t minh bao c6o tei chtnh.

Tr6ch Dhlem cir Ban Gldm at6c

Ban Ci6m d6c C6ng ty chiu tr6ch nhiQm vA viQc hp ve tdnh bey trung th\rc vd hgp li b6o c6o tii chlnh crla

C6ng ty theo chuin mgc kii toen, ch6 dO k6 toen doanh nghiep Viet Nam vd c6c quy dinh ph6p l! c6 li6n

quan d6n viQc l{p vd trtnh bAy b6o c6o Ai chlnl vi chiu tr6ch nhiem vA kiiim so6t noi b0 md Ban Giim tt6c

x6c dinh ld cAn thi6t dd ddm bdo cho viQc l$p vA hinl bey b6o c6o tei chinh kt6ng c6 sai s6t treng y6u do

gian En hoic nhin En.

Trlch nhl€m c0a Kl6m to{n vi6n

Trich nhiQm cua chrtng t6i ld dlra m y ki6n va b6o c6o tai chinh dua trcn kiit qud cta cu$c ki6m to6n. Chring

t6i da ti6n hALnh kiam to6n theo c6c chuin mgc kidm to6n Viit Nam. Cdc chuin mgc ndy y6u clu chtng t6i

tuan tht chudn muc ve c6c quy dinh vd d3o dric ngha nghiep, Bp k6 hoach ve thtrc hien cuQc kiam toan da

det dugc su dem bao hqp $ vd viQc lipu b6o c6o tAi chlnh cia C6ng ty c6 cdn sai s6t trong y6u hay kh6ng.

C6ng viec kiiim toAn bao gaim thuc hien cdc tht tuc nhim thu thip c6c bing chfrng kidm to6n vd c6c s6 lifu
ve ftuy6t minh tr€n b6o c6o tdi chinh. C6c tht tUc ki6m to6n ttugc lga chgn dua !€n x6t doen cua ki6m to6n

vi6n, bao gdm d6nh gi6 rui ro c6 sai s6t tr9trg y6u tong beo c6o tei chtnl do gian Bn hoic nhirn 60. Kni

thlrc hiQn d6nh gi6 c6c rui ro ndy, kiAm to6n vien da xem xet kiim so6! nQi bO c[a C6ng ty lien quan d6n

viec hp ve Hnh bdy bAo c6o tdi chlnh trung thuc, hgp li nhirn thi6t k6 c6c tht tuc kiiim to6n pht hgp vdi

tt htnl thuc t6, tuy nhiCn kh6ng nhim mvc dich dua ra i ki6n va hieu qui crla ki6m soit nQi bQ cria C6ng

ty. C6ng viec kiam to6n ctng bao gdm ttrinh gi6 tinh rhich hqp cua cac chtnh s6ch k6 to6n duqc 6p dung vA

tinh hqp li cta c6c udc tinh k, ben cia Ban ci6m d6c cing nhu d6nh gi6 viec trinh biy t6ng thd b6o c6o

tai chinh.

Chung t6i tin tuong ring c6c bing ch{rng ki6m to6n me chtug t6i da thu thgp duqc ld diy dn vd thich hqp

ldm co sd cho ! ki6n ki6m to6n cia chtng t6i.

6
/ct
tricrr
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\vr
a

ra .t c'hh Tla 1r $r nha sd.a 0{
s6165 dLnr cAr Qly qlri ciu cdy, [ {i
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6dr'96 tuh& rtud,F Hich Mnh
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BAo cAo KrtM roAN Doc LAp
(iip rheo)

'i ki6n cia ki6m to6n vl6n

Theo i,, ki6n cria ching t6i, 860 ceo di chinh da phen 6nh trung thuc va hqp li, trCn c6c khia canh trQng

yiiu tinh hinh tdi cta C6ng ty tqi ngey 3ll12l2020, cfrng nhu k6t que hoat d6ng kinh doanh vd tinh

hinh luu chuyin ti6nlt! cho nem rai chinh kiit thic cing ngay, phi hqp vdi chuin muc k6 toan, ch6 dO k6

loen doanh nghiep Vldt \am va c6c quy dinh phdp I1i co li€n quan din viec lip vA lrinh bay beo ceo di
chinh.

r6ng Clam C6c

Sii Gitiy CN DKHN kiin toin: 0148-2018-031-t

Thay mnt va dAi diCn cho
CONG TY TNHH XITM ToAN vA DINH G VIET NAM
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,vi or llG
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D{ng Thi Thu
KiCm todn viCn

Sij Gi(iy CN DKHN kiinl todn: t4)0-2018-034-1



CONG TY C6 PE,IN PEU TI)NG M,(Y 36 T

Dia chi: Dudng 3/2, T6 I 0, P. Md cha - TP. s6ng c6ng - TiDh Thei Nguy€n

BAo cAo rAr cEiNE
Cho ndn tdi chtnh kA th)c ngay 3 1/ t 2/2020

MAus6Bol-DN

TAI SAN

BANG cAN DOr rd roAN
Tqi ngay 3l thdng 12 ndm 2020

Thuy6t

MI s6 miuh

Dotr vi tiDh: VI,ID

olto1t20203u1212020

A TAI SAN NGiN IIAN

I TiAn vt c{c khoin tuong ituong ti}n

I llen

2 Cic ktrcatr tuong duotrg tian

II Dlu tu tAt chlnh ngin h4r

m Cdc l(ho{n phAi thu ng6n hgn

I Phai thu trgiu han cia kh6ch harg

z I ra truoc cho nguol oanngan D 1

3 Phei thu Dgin h1a k{Uc

4 Du phdDg ph.ii thu ngiE haD kl6 ddi e)
) lar saD ureu cho xu ly

Iv Htng tan kho

I Hdng tdn kho

v TIi stu ngin han khic

I Chi phi ha tru6c ogiD heD

2 Thuit GTGT duqc kh^u tln

3 Thuit vi c6c ktroatr kh6c phdi thu Nhi nu6c

B TAI SAN DAI EAN

I c{c khoin phti thu ddi h|n

II Tti s{n c6 irinh

I lal san co oEll Duu D,nn

- NWn giri

- Gid ti hao hdn tui kd

2 I ar san co dlnh vo lrr r

- Nguy|t gid

- Gid ti hao ndn lut kd

m Bit itorg s{tr il}u tu

Iv Tli sdD dt dang dii h|n

v Dlu tu tti chlnh dni htn

I Diu tu g6p v6n vio don vi krh6c

VI Tii strn dli htr khic
I Chi phi tre hudc dAi hen

TONG coNc TAr s,{N (2?o=1oG}2oo) 290.470.114.557

100

110 V.1.

lll
tt2

120

130

131 V.2.

t32 V.3.

136 V.4.

t37

139 v.1.

140

t4t v.5.

150

lst v.6.

t52

153 V.14.

200

210

220

221 V.9.

222

223

227 V,10.

228

230

240

250

253 V.8.

260

26t V.6.

270

246.093,561.140

41.775.n4.949

31.723.206.318

10.05r.902.631

92.055.019.837

91.164.351.8s6

418.560.000

u2.689.829
(214.137.748)

43.555.900

110.004.992.904

1r0.004.992.904

2.25A.441.450

257.9t9.t20

1.968.513.158

32.009.172

44.377 .211.417

43.3s0.911.417

42.083.928.360

547.489.765.260

(505.40s.E36.900)

1.266.983.057

3.502.s65.540

Q.23s.582.48r_

ssfl-n00.000

958.800.000

67.500.000

67.500.000

253-882.555-106

30.605.729.160

30.605 .729.160_

99.876.67t.15t

98.252.308.101

855.4t7.250

6'74.793.633

(165.254.265)

259.413.439

131.752.105.153

l3 t.?52.105.153

1.648.043.63s

227.913.283

| .221 .096.8t2

r98.973.540

80,466.745.457

78.527.437 .974

76.s2s .244.549

543.075.880.624

(466.550.636.075)

2.002.t93.42s

3.502.565.s40

(t.500.i72.1t 9-

958.800.000

958.800.000

980.s07.483

980.507.483

:t

,

^
t
.T

'1

(Aic thuy,t ninh tu nang I 0 din trang 28 ld b8 phdn hqp tharrh c'ia Bao cdo di chinh nay)

3d4.349.301.563



CONG TY cO PHAN PHV TING MAY SO 1

Dia chl Dudng 3r, Td 10, P. M6 che - TP. song C6ns - TiDh Th6i Nguven

BAo cAo rAr cdtH
Cho ndn tdi chkhht thnc ngay 3 122020

Mius5Bol-DN

NGUdN V6N

BANG CAN D6I Id TOAN

Tqi ngdy 3 I thdrg 12 ndrn 2020

@dp theo)

Thuy6t

Mn s5 mirb

Doo i tiDl: vl lD

01101120203u12t2020

c

I
I
2

4

5

6

7

8

tr
D

I
I

Nq PEII TR L

Nq ngin hgn

Phai tre lgudi b{n ngin hstr

Ngudi mua ti tiln trudc ngin h4n

Th# vn c6c thoin phii nQp Nhl Eudc

Phii rt ngudi lao dQng

Chi phi ph{i tra ngin he!

Phni trt trgio hetr kt6c

vay vA ry thue tii chlnh Dgin hen

Quy klen tludry, phto lqi

Ng dti h{D

vON cEir sd Efu
V5n chn si htru

v6tr g6p cua cht sd htu

- Cd phiiu phd th6ng cd quyin bilu qufrt

Quf tliu tu ph6t tri6n

Lsi DtruAa sau thu6 chua phar ph5i

- D'IST chtm phai phdi lay hd ilin cudi

nbt tnalc

- wST ch@ phin phdi ntn nay

3

tr Ngudn kitrh phi vI quY kh6c

TdNG cQNc NGUdN vON (440=3oo+4oo)

Ngudi Dp

L0 Thi Minh Thu

290.410.774.557 344.349.301.563

300

310

311 V.r l
3t2 v.12.

3r3 v.14.

314

315

319 V.15.

320 V.13.

322

330

400

410 V.16.

411

4lla
418

421

421a

42tb

430

440

148.630.855.358

148.630.855.358

42.526.920.240

163.137.080

5.990.393.461

49.787.640.854

s.664.948.45

44.497.815.298

r41.839.919.199

141.839.919.199

70.798.530.000

70.798.530.000

7.079.853.000

63.961 .536.199

18.044.475.420

4s.917.060.779

209.392,457 .U3

209,392A51 .643

69.681.867.352

310.94s.936

12.830.656.660

67.4t2.786.958

373.664.100

4.90t .E47 .349

10.605.r95.600

41.2r4.493 .684

134.956.t43.920

134.956,843.920

?0.798.530.000

70.798.s30.000

7.079.8s3.000

57.078.460.920

11.311.563.9t0

45.766.897.010

I'tuii Ngrfrn, ngoy 0I thing 03 ndn 2021

Le Thi MtDh Thu NguyEn Dric l{i6n

itSc

L.t

(cdc thtyxit ninh tt tang I 0 ddn tratg 28 ld b0 phdn hqP thdnh cid Bdo cdo di chlnh tu1ry)
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coNG TY c0 PE IN PEU TtrNc ir,(y s0 1

Dia cht Dudns 3/2, T6 10, P. M6 Cha - TP. S6ng C6ns - Tlnh Thri Nguyen

BAo cAo rlr cffi{fl
Cho ndn tdi chinh k/, .hnc nsdy 3 Ut 2/2020

MAus6B02-DN

Chi ti6u

BAo c^o IcT euA Iro4r DoNc KrNH DoANH
Cho ndn bi chinh lcit thic ngay 3l /l2/2020

Mn Thuy6t

s6 minh Nim 2020

Don vi tlDh: VIID

NIE 2019

5

7

8

9

10

1 Dortrh thu bdn hlDg vl cuDg cdp dFb IT

2 C6c kloiu ginm trn doanh thu

3 Dornh thr thuaD b{tr blDg vl cutrg c6p dich }'tl

(10{1-02)

4 Gi{ v6n htng bin

5 Lqi trhu&r g{p v. b{n h}ng vl cung c{p dich vq

(20=10-11)

Doad thu hoet dong tAi chlnh

Chi phl Ai chlDh

Chi pht ldi vay

Chi phl btu h,ng

Chi pH quen I doanh nghiQp

Lqt lhutr thuhr tt hott ttorg klnh do.Dh

lS0EZt+Qt-22)-(2s+20l

11 Thu Dhap ktr6c

12 Chi phi khec

13 Lgi Dhuin kh{c (40=31-32)

14 T619 bt trhufu k6 to{n trutc thu6

(5F30+40)

15 Chi phi thu6 TNDN hien hAth

16 chi phl thu6 TNDN hoen hi
17 Lgl trbulD sru thu6 thu trh6p doatrh nghiep

(6(H0-s1-s2)

18 L cobtr trttr c6 phi6u

Le Thi Minh Thu

6.485,60

Thdi Ngufrn, ngdy 01 thtng 03 ndri 2021

CONG TY cO PH,iN PEv TTING MtrY sO I

01

a
t0

20

2l

25

26

30

3l

32

40

50

5l

52

60

10

vI.1.

\1.2.

vt.4.

vI.12.

vL5.

vt.6.

VI.9.

VI.9.

Yt.1.

vI.8.

u.11.

VL.

750.671.350.t06

282.31t.605

750.3t9.038.501

633.6t9.933.457

116.769.105.0,r4

646.161.217

348.15t.317

258.t03.576

to.922.611.759

48.878.098.574

57 .266.998.611

405.754.97 t

1.606

405.753.365

57 .612.752.036

I I .7 55 .69t .2s7

45.917.060.779

905.987.45t.914

119.267.725

905,268.191.189

775.757.830.835

129.510J50354

212.592.331

2.50t .940.702

2.464.036.858

11.9,14.951.560

59.067.220.4s2

56.208.a39.911

1.472.386.008

t24.877.649

1.347.508.3s9

57.556.348.336

I L189.45t .326

45.765.897.010

4.451,00

Nguitt l$p

\_r
Le ThiMinh Thu Nguy6n Dric IIi6n

(Cdc ttuy& nihh * trans I O ddn nang 28 rn bO ph6, lqp thanh cna Edo cdo tat chinh nAy)

8

K6 totu tru&ng

\_-,



CONG TY c0 PEAN PEV TtrNc M,LY s0 r
Dia chl: Duing 3/2, T6 10, P. Md cha - TP. s6trg c6ng - Thh Th6i Nguy€tr

BAo cAo rfu cd{H
cho ndn tdi chinhklt thric hgilt 3t/|22020

B03.DN

Chi ti6u

BAo cAo LUU cHUYiN TIiN TD
(Iheo phnng pll,ip gidn tiip)

Chona tAi chinh k* thic ngay 3I / t 2/2020

Me Thuy6t
NIm 2020

DoD vi ttuh vND

NIm 2019

i -,- 
"toyE 

tia tU ho+t lt$ng kinh dostrh

1. LOi hu\n buhc thtl
2. DlAt chlih cho cdc k+odn

- KhAu hao TSCD v, BAt dong sdn <tiu tu

- C6c khoan {, phdng

- Lei, 6 ch€nh lQch tj gi6 h6i do6i do d6nh gi6 tei c6c

khodo muc tiAn tQ c.6 g6c ago1i Q

- Liii, t6 ti hogt dong diu hI

- Chi phl Uii vay

3. Llt nhu\n ti hoet itOng ktnh doalh trutc tha! ltdl

in luu tQng

- TIng, giem c6c ktoetr phai thu

- TIng, giam hdng t6n kho

- TIng, giem c6c kho& phai rn (kb6ng ka Ei vay phAi

tra, tlu6 thu DhAp doanh ngbiQp phni DOp)

- TIng, giam chi ph tre tnj6c

- Thu6 thu;4p doaDh nghiep da DOp

- Ti€n lhu ['h6c tU hoat doDg ki doanh

- Ti6n chi kh6c ti hoct dotrg kinh doaD!

Ltu chain tiln tluln tt hoet ir1 g *i,th doanh

II. Llnl chuy6tr tian tu ho+t ltong diu tu

I. Ti6u chi d6 mua sirE, xey duDg TSCD va cic tai sar dii
h?l1 kh6c

2. Tiin thu tn thanh $, Dhuqng b6n TSCD ve cdc tii sdD

d.A.i hpo kh6c

3. Ti6n thu Ei cho vay, c6 t(rc va bi ntr\etr dugc chia

Lnu clayln tibr tlu t tt hogr dOrrg dilu tu
Iu Luu chuy6n ti6tr tir hoti dong tli chhh

l. Tiall ftu tt di vay

l. I letr tra ng goc vay

3. c6 tt'c, lqi Dhufu da td cho chi sd htu

Lnu chuyda ala thula tt hog d|ng di chtnh

Luu cbuy6n tiln thuAn trong ki (50=20f30r40)

Tiin vl tuong ituong titn itiu k)
Arh hudng cna thay d6i ti gi6 h6i doai quy d6i Dgo?i tC

Ti6n vl tuong ituong tiAr cuSi td (so+fO+ef)

02

03

04

57.672,752.036

38.157.82r.637

48.883.483

(19.122.324)

(491 .t52.5E2)

258.103.576

96.220.6E5.E26

7.02s358.492

2t .747 .tt2.249
(44.000.72t .022)

883.061.646

(2s8.103.576)

(r9.193.698.530)

I .238.344.s21

(6.s4t .s23 .462)

s7.t20.s16.150

(11.062.623.100)

491.t52.582

Q0.565.170.518)

10.951.063.048

(21.55?.25E.648)

(24.7'.t9.485 .500)

(35.385.681.100)

t1.169364.s32

30.605.729.160

15.251

{1.775.108.949

57.556.31&336

46.248.143.6M

165.2s4.265

(959.868)

(64.313 .216)

2.464.036.858

10436t.509.919

06.055.671.499)
31.907_096.235

89.912.744

t.310.717.9t5

(2.464.036.E5E)

(7 .722.99s.23s)

1.051.07E.763

(18.621.694.530)

95.923.037.151

(19.965.s87.360)

1.216.051.819

64.313.2't6

(1t.6t5.222.265)

137 .224.8t8.57 t
(167.630.387.182)

Q2.056.73s.s20\
(52,462,301,131)

24.775.511.05t

5.830.244.566

(26.464)

30.605.?29.160

luhg03 nbn 2021

Tt NG MAY sO 1

05

06

08

09

10

tl

12

t4
15

16

t7
20

2t

22

21

30

33

34

36

10

50

60

6I
70 v.1

c0NG

Ngudi l{p

Ilr
LA Thi Minh Thu

K6 todn tru&ng

LO Thi Minh Thu Nguy6n Drirc Hi6o

lCAc i,,yiit 
^inh 

r;r rrang t0 din trans 28 b bA ph,An hW hnnh cna Bdo cAo bi chinh hdt)

9



c6NG TY cO PHiN PEU TtNc MAY SO 1 BAO CAO TAI CM{H
6i'ii: ouiiizi| ro,i.it cie -rp.sanecanc-ttafihaNwver cho nan hi chnh kA tnnc nsa ttnztzozo

Mlu s6 s og- ox

B,{N THUYTT MINH BAO CAO TAI CHiN'fl
(Aic thuyit ninh nay li nOt bO phAn hqp thanh va c,tn dwc dac ding thdi roi bdo cdo fii chinh k,n theo)

L DIc iti6m hoft ltong cia COng ty

1. mdh thrtc sd hiiu vdn

C6ns ry C6 Dhan Phu rurs m6y s6 I (gqi dt ld 'C6ng ty") titn than lA c6ng ry TNHH Mot lhenh vicn Phu

,,io*'#, *'r aoq" 
"hrvL 

a6i *arltong ty c;6 piA" it u rimg may si5 i vl ho4t dqng rheo Gi6v chrmg

nhaD ddne LJ, kinh doanh C6rrg ry C6 phin s6 I?03000438 ngAv 3l/1212008 do Sd K6 hoach vA Dau nr tinh

Th6i Nguyen c6p. C6ng ry da co 4 IAD thay d6i GiAy chtmg nnfln dang Ic! kinh doanh.

Theo Giiy chung nhin deng hi doanh n€hiep thay d6i dn thti 4 s6 4600358468 ngdv 0l/072015 tht V6n

di.u lC c0; C6!g ty lA: 70.7tS.530.000 ddug (B.r), ntoi ti, bAy thn chin mroi fim niCu, ndm tdm ba mvdi

nghin ding ViQt Nan).

C6 phi6u cna C6ng ty duqc ni6m y6t tr€n sen Upcom t?i sd Giao dich ching kno6D thlnh ph6 HA NOi vdi

me chtmg kho6n le FIl.

2. LInh v\rc kinh doanh

C6ng ty host doug bong linh qrc srin xu6t c6ng nghiQp.

3. Nginh ngha khh dornh

Sin xuAt, mua b6n vat tu, tni6t bi, ph\r tung m6y dong lrrc vi rn6y ndng nghiep;

Sdn xuAt, mua b6a cic san phdm co kJf, c-6ng cu lao dQng phuc vu c6c nginh n6ng l6m, lgu nghiQp vA giao

th6ng vio t.ii;

Sin xuit, lip rip, mua bin hdng diQn tu, tliQn m6y; Sio xu6t phg tr)ng;

Sin xudt phu rung, lip r6p, sta chia 6t6, xe mdyl

Lip Idp vA chuyin giao diy truyin c6ng nghQl

Xay dgng vi lip dit he fi5ng cung cAp dien dudi 35KV;

xay dung c6ng trlnh c6ng nghiep, dan dqDg, c6ng cong, giao thong, thty lqi; Trang td r$i thit.

Tru sd c6trg ty tei: Dudng 3/2, T6 10, Phudng M6 ChC - TP s6ng C6ng - Tinh Th6i Nguyen.

Chu ki sln xudg kitrh dornh thatrg thuttrg

Chu k, sed xuit, kinh doanh th6ng thuong cus C6ng ty dugc thuc hien hong thdi gian k-h6ng qui l2 th6ng.

5. Thuy6t mitrh va khA ntrng so s{trh th6Dg tir tr6n b6o c{o tal chinh

Cec th6Dg tin, di liiu, s6 lilu n ong un€ hong 860 c6o tii chinl cria C6ng ty cho nem Ai chiDh k6t thirc ngdy

I l/1212020 la c6c th6ng tin, dt liCq sd ligu maDg tinl so s6nh

II. Ki k6 totn, ilolr vi tiar te sri dung trong k6 to{n

1. Ky k5 todtr

K, k6 to6r nIm cia C6ng ty bit dlu tu ngdy 0l/ol vA k6t thric veo ngay 3l/12 hdng nIrE.

4.

l0
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CONG Ty c0 PEAN pEV rirNc MAy s01 Blo cAo TAr cd\rE
Diachl: D'rdnE3n,Td to.P. M6 Cba - "ff. Si!'pCOnE -d!,\T\rtNsoyCn Cho ndon ki chtnh tA hnc nsdy 3t/t2DO2O

Mlu.5 B 09- DN

sAN TIIuyfr MrNH BAo cAo rAr cdr{E rri4, rreol
(Cdc,htEA n th nnt ta nOt bA pW hqp thanh vA cda tugc dgc ddng thdi,,yri bdo cdo tdi chtrt kln theo)

2. Dor q dtr tf sfidung troDg kd to{r

Don vi tiln te slr dung rong.k6 ro6n B ddng Vipt NaE ("VND,), hpch toAo theo nguyen do gi6 g6c, pht hqp
v6i Chuatr mW k€ !oAD, chC d0 kC todn doaDh nghifu ViCt NaE vi c6c quy dinh ph6p I c6 li6n quaa ddn
vifc lfp vn trbh bey 86o c.6o tii chinh.

III. Chuio mgc vl Ch6 a6 t6 toln lp dgug

1. Chuln mgc vt Ch6 a6 16 to{r lp agng

COng ty 6p d\mg cec Chu6n myc t6 toen Vigr NaDr, Chd dO kC toen doanh nghiQp ban htoh theo 
.It6ng 

hr s6
2002014/rt-BTC ngey 22tlA20l4 aiaBl TAi chlDh hudhg daD Chd d0 k6 toAn doanh oghi€p vA Th6ng nI
s6 53/2016ffi-BTC rlgty 21t01/20t6 cna BO Tii chtnh sna d6i, b6 sung mQr s6 aiAic,ia ThOog tu s6
20012014m-BTc.

2. TuyeD b6 vA ttoc tua! thi ChulD mgc kd totn vt Ch6 dO k6 tottr

860 cdo tAi chllh crl. Cdng ty duqc lip ve ElDh bny dtur beo tuan thrt y€u ciu cia c6c ChuAn mgc k6 to6n
Viet NaEl vt Che d0 ke todn doanh trghifu ViCt Naltr hietr hA vt c6c quy dinh phrp li c6 li€n qua! d& viec
l6p vt trlnh biy Bio cAo tei chlnh.

Iv. T6D tlt c{c chhh rdch k5 toltr chi y6u

r. Cdc losl tY d{ h6l itodl {p dtng trotrg kd toin

T, gi, ila quy d6i c6c giao dich phit sinh boDg tci bing Dgo?i te te ry gi6 giao dch v6i Ngtn h,tng TMCp
C6Dg thuong ViCt Nam - Cbi nh6!h S6Dg C6ng r8i rhdi di€m ph6t sinh..

Ti eid khi tl{nh gi6 lei c6c k}rodn muc riCn t€ c6 g& ngogi rQ hi rhdi diim np 860 cdo di chhh lt ri gi6 c6!g
b6 cna Ngtn hrlng TMCP COng rhuong Vier Nam- Chi D.h6nh S6Dg C6!g ei thdi ait IAp U6o c6o di cHd;
troDg d6:

- Tj gi6 khi ilAuh gi{ lgi c6c ktodn muc c6 g6c ngoai te duqc phaD loei lA Ai sitr lt ri gi6 mua vto iua Ngan
hAry TMCP C6og thuong Viet Nam - Chi nhdlh S6trg C6Dg tei thdi di6m bp b6o cdo Ai chiDn.

- Ti gi, khi dAnh gie [i c6c Lhoiu mgc c6 g6c ngogi t{ dugc phan logi lt !q phni tri li ri giA bdD ra cia
Ngen hlng TMCP C6Dg thuotrg ViCr NaD - Chi ni{nh S6Dg C6ng r4i rhdi diCm [p b6o c"6o tii chin!.

2. Nguyen tdc ghl nhfD c{c khoitr dar vI c{c kholn tuong ttuoDg tiatr

Titn B chl ti6u t6ng hjp phdn tuh toAn bO s6 ti}o hietr c.6 cua doanh ngliQp qi fidi di6m b6o c6o, gdm tiln

$t lt Cul cna doanh nghiep va d& giri rgetr hhg Lb6ng.k, hfln, dric gii ,t 6n ,a r6p Uao 
"6o 

itt Adog
Viet Nlq ryND), phn hsp vdi quy di!tr r$i Luat Ke totu s6 88/2015/eHt3 Dgey 20lt l/2015 c6 hieu lvc rhi
hiah k€ tr) ngdy 0l/01/2017.

Cdc ktoetr tuoDg duoDg tilo Ii c6e tlodu dAu ru ngin neo cO rtrOi tran rtu hdi ktraDc qu6 3 thtuc ka tu nsev
illu tu, c6 kJrl ng chuydn a6i aE aaag thU.n mfituqng tiAn x6c dinl vE llOng c6-riri ro EonicluydDi6i
thiol tidn kd ur ogly mua khoaa dlu tu d6 d6n trdi diCro tap 860 c6o di chtnh, phrl bqp v6i [uy d'iDI cna
ChuAn mr$ kC toin vier Nae s5 24 - 860 c6o luu chuy€n tidn te,
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siN rEUyS,r Mrw rAo cAo tAr cntr{E gCp theo)

(Cdc rhuyit ninh nny h n\t bO pW hgp thanh vd c&l duqc dgc ding hdi |A bdo cdo tdt chtnh tim theo)

3. Nguyen dc 8hl trhfr c6c khotu itlu tu tll chlDh

cdc khodn tdu ,utlo c6ng cy vda ctu tbn fi khrlc

DAu tu vdo c6og cu v6n clia doE vi kh6c bao g6m c6c kho6o dAu nr c6ng cu v6a duog C6ng ty lh6ag c-6

quyln ki€m soat d6ng kih solt hotc c6 doh budng d6ng ka d6i vdi ben dugc dau tu.

Cdc lhoetr dlu nI vdo c6og cu v6n cua iton vi Er6c duqc ghi DhSn baa dlu theo gi6 g6c, bao gdm gi6 mua

ho{c ktoio g6p v6n cong clc chi phl trgc ti6p liCD quan dfu host dong dlu tu. C6 t&c vA lgi ahuln ctta c6c

ki rudc khikhoin aiu ir iluqc ;ua tusc hrct to6tr giAm gi6 tri cta ahllrh khoe! dlu tu d6. c6 t,l'c vA lqi

nluAn crfa clc ty sau t<tikhoAD diu ut duqc mua duqc ghi ohin doa rhu. C6 tuc iluqc nn& bibg c6 phi6u

chl duqc theo d6i s6 hrqng d phi6u tIDg thcm, kl6!g ebi nnan gi6 td c6 phi6u nhin duqc.

Du phdng t6n lhdt cho c6c khotu dAu tu vio c6ng cu v5o cria dsn vi kt6c firqc trlcb l6p t?i thdi diem IAp bAo

c6o tii cbllh k'hi cAc khoAn dau c6 su suy gidm so vdi gi6 g6c thl C6ng ry thuc hion tslch l$p fu phdng lbu
sau:

- D6i vdi kiotu diu ru vAo c6 phi6u niEm y& holc gi6 tri hqp li khodn dAu tu duqc xrc dioh titr c4y, vifo

lip du phdng du. ts€n gi6 ni lhi trudDg cna cd phi6u.

- D6i v6i khoeo dAu tu kh6ng x{c dilh itusc gi6 tri hgp $ t+i thdi ifi6m b6o 060, dv phdng duqc tlcb lap

v6i muc tlch biag ch€nb lQch giifa v6n g6p thyc ta cua c6c ben Ei don vi thec vA v6n chu sd hiiu tlvc
cn Dhan v6i ty lO g6p v6n cta C6ag ty so vdi t6ng s6 v5n g6p thgc t6 cna c{c ben tgi dou d kirc.

Tene; giam $ du phdtg dn thit aAu tu vao ctug cu v6n cta rtou vi kiAc cia phni tlch l$p tai ngty kl6a s6

Ep b{o c{o tti chllh tluqc ghi nh$n vio chi pbl tii chioh.

4. N$yCr dc ghl trh0D c{c Lholr phal thu

C6c llhoh nq phii thu duqc ainh bty theo gi6 ti ghi s6 fir di cAc kho{n dv phdng Phei thu k]l6 ddi.

viec phan loei c6c ktodD ph{i thu dugc tiuc hiin theo nguy&r iic sau:

- Phni thu cua Lhich hdng phdn {nh o& knoAn phii thu msng tinh chtt thuong Egi ph6t sinh h} giao Ech
c6 tlnh ch6t mua - b6n giiia C6rg ty vd trgudi mua lt dotr vidoc Ep v6i C6ng ty.

- Phei thu [.h6c phrn tuh c6c kloh phei thu Lh6og 06 tlnh thuong mei, k]6ng li€n quau it6n giao dlch mua

- bAa.

T?inely XllDf2O2O, C6ng ty ci khotu w phai tbu k1I6 ddi cAn trlch Bp du ph6ng.

5. Ngyan tic ghl nh{n htng tdn kho

Htng dn kho ttugc x6c rrinh tr€n co sd gi6 thdp hotr gins gi{ g6c vi gi6 tri thuia c6 tlrt tlw hi€n duqc. Gja

g6c h,Itrg tAn kho boo gdm chi pbl mua vi c6c chi phl liCa qua! truc ti6p klrrc phlt sirh de c6 duqc htug t6D

kho d dia di6m vt trpg lh6i hietr tsi.

Gil ri thuitr c6 tba thuc bien duqc l gi6 b{n udc dnb iua hdD.g dn kho nong k} siu xuit, kinh rioanh btah

thudDg tsri chj pbl udc tlnh de hoan ftdlh vA chi phl u6c dnh c6n thi€t cho viec ti€u lhu chtilg.

Gi{ rihing tdn kno duqc tinh lheo phuotrg pMp bbh quAu gia quydn th6ng ve duqo hf,ch totu theo phuolg

ph6p kc khai thudtrg xuyen.

]iqi nely 3l/l2l2o2o, c6ng ty kt6ag c6 hAng tdn kno clu phAi trlch l6p du phdng gitm gi6.
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B,iN THUyfT MrNII BLo c{,o rlr cldiN, (tiip theo)

(Cdc thuy, ninh ndy lA Ot bO phdn hqp thAnh vd cin drqc doc ding thdi voi bdo aio fii chirt Wn theo)

6. Nguy€o dc ghl rh$n vt phuotrg ph6p khlu hao TSCD

6.1 Ng,.ten rdc ghl nhin vt phnong phdp khda hao TscD h&u hlnh

Tai san c6 dinh htu ht duqc ghi lhin theo nguy&r gi4 duqc phao 6nl trCn Betrg can d6i k6 totu ttreo ctc

chl tiCu nguyen gi6, hao mdn lu! k6 vi gi6 tsi cdn l$.

vi& ghi nhan vn tdch klAu hao tni setr c6 diD! hiiu hinh dugc thvc hieD theo chuan rluc k6 to6n viet Nam

s6 o: - rel 
"eo 

c6 ai* ltu hl.oh, Thodg tu s6 200/2 ol4m -BTc nedy 2211212014 cua B0 Tdi chllhlludDq

dfu ch6 dO kd loAn doanh nehi€p vd Th6ng trr 4512013/TT - BTC ngiy 25 thtug M ndm 2013 hufng din Cht

dO qudD lr, su d$ng vA trich kJrAu hao di sAa c6 di.nb, Th6ng hr sd 147l20l6fft-BTc lgay l3/10n016 vC

sta d6i, b6 sug mot s6 di6u crta Th6ng tu 45/20I3m-BTC vi Thdng tu s6 282017rf-BTC trglv

l210426t?vasriad6i,b6sungm$rs6di crla Th6ng tu s6 4512013/m-BTc vi Th6ng tu s6 14712016/rr-

BTC cta B0 TAi chinh.

NguycD gi6 tAi sen d dinh hnu hbh mua sim bao g6m gi{ mua ltri c6c klotu chi6t ktriu thuory msi hoic
gi-em giaj, cac uroen ttu6 vi cdc chi phi li€n quaa tryc tifo d6n viQc dua tAi s*n vio trgog rhdi sln sAng st
dung.

Nguy€D giA tei saIl c6 dinh hnu hiDh $ xay durg ho6c ty ch6 bao gdm gi6 the thw rd crh tei sen c6 dinh

hnu htnh tu xey dung hoac rv ch6 vi chi phi ltrp di! chgy lh'i.

CAc chi phi pbat sinh sau ghi nhAtr bar diu TSCD hiu htl]h dugc ghi ldng !8uycn gi{ c& tai saD khi c6c chi

plt nay chic chia lnm tang lgi ich kiDh t6 boog firong lai. C{c chi phi PhA! sin}r kh6ng thod mEo tlugc di6u

iien hen duqc C6ng ty elintr6n vao chi pfl 
"ao 

*u6t kinh doanh hong nlrr

C6ry ty 4p dung phuong ph6p ktiu hao ttudng tling d6i vdi tni ser c6 diDh htu hhh. K6 to6D TSCD htu
frllhiriqc phihloei theo n}6m tAi sen c6 ctng-tltrh ch6t vA myc itlch sti dqng bong hoet dong ser xuit kinh

doanh clla C6trg ty g6m:

Inoi di sdn cd irinh
- Nh4 CUa Val Ken truc

- M5y m6c, fii6t bi
- Phuong tien von trii

- Thi6t bi, dtltlg cu quan l,

Thlri gtan khda hao (ad.m)

05-20
05-10
06- l0
03-05

6.2 Nguta,r ldc ghi nh\n vd lhrang phdp ch khdu hao ISCD v6 hlnh

Tdi setr c6 dinh va htnh duqc ghi nhan theo Dguycn gi6, iluqc phen 6nh Een BaDg cer d6i k6 to6n ttreo ctc

chl ti€u ngu$o gi6" hao mdn luy k6 vA gi6 ti cdn hi.

vi& ghi Dhan vn tr{ch knAu hao tlii sen c5 dbh hfru hinh dugc thvc hiQn theo Chuh mvc k6 to6a Viet Nam

s6 o+ - tai sa" 
"ii 

ai* v6 htni, Th6ry tu s6 2002014/TI-BTC ngly 22ll2t2ol4 ciaBl-I,;i chlnh-hu&q

dlD chd dO k6 ioan doad nghih-ve Thotrg tu 4520l3iTf - BTC nEdy 25 th6Dg 04 n&n 2013 budng deD Ch€

d0 quin li, sri dung ve trich k]r6u hao tii sar c6 461 nong nr s6 i+7/2016/rt-BTc ngAy 13/1012016 v]
6ta d6i, b6 s1lng mor s6 diau cua Th6rg nr 45120l3/Tt-BTC vA Th6ng tu s6 28/20l7rrt-BTC ngay

l2lM/2017 va sr; d6i, bd suog mot s6 dia;iua rh6ng tu s5 45/2013,'tr-BTc va ThoDg tu s6 14712016lTT-

BTC cia B0 Tii chlnh.

Ngryen gi6 tii sa! c6 dinh v6 htnh bao gdm totn bO c6c chi pH ma C6ng ty phii b6 ra dA c6 tluqc tdi snn c6

alil'fal-(t6" tlai ai6m dua tAi sin tl6 vdo t4ng th6i sia sdng sn dsng. Ctri plt tieo quan c6n ai sna c5 a6t
v6 hhh pMt si, sau khi ghi nhln baa diu tluqc ghi nh{n-ld chi pbl sdn xu6t, kinh doatrh roog lc} tli khi c6c

ctl phi nty gin tiAa vol m:Ot tni sdD c6 diDh vd btoh cp thd vn Bm tlng lqi lch khh tA ft c{c tei sao niy.
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B,{N TEuytT Irdu\II BAo cAo rfu ctftttt (tii1p theo)

(Cdc thuyA rninh ndy b nAt bO phdn h?p thAnh vd c,an dvqc itoc ltlng thoi vti,i bdo cdo tdi chtnh Hd theo)

Khi Ai s!tr c6 dinh vO hinh ituqc b6! h8y thaDh lr, aguy€n gi6 vt gi6 tri h8o mdo lfiy k6 duqc x6a s6 vt Bi,
15 phdr shh do thal't' l1t duqc ghi nnfin vto thu lhAp hay chi phl hong tr6m.

Quyen si. dat,tg dAt

Quyia zu dulg aAt nu ani ituqc C6ng ty gbi DhAD h tei sAn c6 diDh v6 hlnh tle.o Deuyen git Dhl,lg kt6ng

nlCh Lrh6u hao theo quy dinl t$i k]lloAn I didu 9 cbuotrg IU Tb6Dg h, s5 4512013/Tf - BTC ngay 25 th6ng 04

nIm 2013 cna BO Tii ;hlnh Hrr6ng dAn chd dO quia lf, str drrng vA hich knAu hao tni seu c5 di!h.

Chuoag oitrh phdn uln

Chi phi fietr quan d6tr c6c chuong trtnh pbio oAm m6y thl kt6ng phni li mot tO phan giin t6t va pnla crfng

c6 lito quaa ituqc v5n hoA. Nguyen gi{ cts phltr mam m6y tlnh lA toen bO cAc chi phl Ei C6og ty de chi ra

tinh d6n rhli di6m dua phin mAm vio su dgng. Phin mlm m6y dnh duqc khAu hao tlrco phuong phep du&ng

thilg tsotrg 2 ntrm.

7. Nguy€n tic ghi nhEn vt phtn b6 ctc khotD chl phl trt trufc

Chi phl ba tsudc bao g6m c6c chi phl th\tc t6 da pMt silh nhung c6 licn quan d& k6t qun hogt dong sia. xudt

kinh doaoh cia nhidu k! k6 toeo. chi ph ti tudc lt gi6 tri c6ng cu, dung cu da xu6t dunS chd phtu bd, chi
phi sua chiia Bi sdn c6 dinh vi c6c kboh chi phl be tsudc kh6c, dugc coi ti c6 kti nlag ttem tqi lqi lch kiDh

i6 trong tuong lai cho C6Dg ty vdi thdi han n! mO! DIm trd l€n- Cec chi phl Dey dugc v6D h6a dudi hlD.h thric

cdc khoeD d tu6c dAi h6 vl duqc phtn b6 veo B60 cdo k6t quE hoQt dong kinh do8D\ st durg phuqDg

ph6p ttudog thing trong vdng ba n6o theo cdc quy ditrb k6 to6n hien hAnh.

8. Nguyen dc k5 to{r cic kholD !q phll S

Nq phti trA B c6c lclodn phAi thaDh to6tr cho DhA cung cAp vi c{c d6i nrqng kh6c. Nq phei nI b.o gdm c6c

kloitr phii Ee nguli b6r1 va phei S ki6c. Nq phai trA [.h6Dg ghi nhan thap ho! lghia W pMi 6sDh toeD.

viec phgtr bsi cic kboe! !q pMi E-A duqc tbuc hien theo nguy€n l6c sau:

- Phdi trd ogu&i b{n gdm cAc ktroin phdi rA mang tinh cMt thuong mgi ph6r sili tt giao dich mua hnDg

h6a, dich r1A tti sAn vi neudi b{o li don vi doc lfp v6i ngudi mua;

- Phii ti knic g6m c6c khoatr phai trt kt6!g c6 thh thuang oqi, kt6ng li6n quan il6n giao dch mu4 bta,

curg cdp hing b6a dioh w,

CAc ktoen pbfi te tuqo theo d6i chi ti6t theo tirng d6i hrqrg vn k, hsn phei tri

9. Nguy?r tic ght nh{n vay

C6o khola vay crta C6ng ty bao gdo c6c kioAn vay cua Ngan hery TMCP C6Dg thuong Viet NaE - Chi

nb6Dh S6Dg C6Dg vd NgaD hAng TNHH MTV Shinhatr - Chi nh6nh Thai Nguye& dugc ghi nhfu tstu c.d sd

c6c chrimg O ng6a hdng, cAc hgp ddng vay, kh6 udc vay.

C6c khotu vay duqc tbeo d6i ttEo ttry d6i tu@g, ky hgtr,

10. Nguyen tic ghl rhfu v6n chrl si htu

v6tr g6p ciia chrt sd hfiu dugc ghi lh$n theo s6 v6a th\tc t6 &i gop cua clc c6 d6ng.

V6n kh6c cta chri sd htu B v6n b6 sung t! c{c qui, tt lqi nhu6n sau tru6 cta ho0t dolg kiDh do.nh.

Lqi nhu{tr sau ihu6 chua phan ph6i lA s5 1qi Dhufu oai) t} host dong cta doaD} nghiep s&u klli td chi phl

thu6 TNDN cta ndm nay vd ctrc khoir di.u chiah do ep dutrg hdi t6 do thay d6i chinh sich k6 to{tr vt diAu

chllh hdi t6 do sai s6t r;!g yau qia cdc Dem Eudc.

J
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BiN THUytT MrNH BAo cAo rAr cHiNId (tiip theo)

(CAc firyit ninh nay h n1t bO phdn hqp thanh vd cin Aqc doc ding thoi voi btio ctio tdi chinh ken theo)

Lqi DhuAn sau fiu6 thu nhip doaah nghiQp duqc phan ph5i cho c6c c6 d6ng sau ldi da fich Qp cac quy theo

Di6u l4 cria C6ng ty ctng nhu cdc quy dintr crla phap luat vd de duqc D?i hoi d6ng c6 d6ng phc duyet.

viec phan Dh6i lsi'nhu?n cho c6c cB d6ng dugci6:rnhic d6n c6c khodn muc phi tiln e nim Eong lqi nhuab

sau rhu6 chua phan ph6i c6 lh; Anh huong d6n ludng tiAn vA khd nang chi trA c6 nic nlu Hi do d{nh gi6 lei

tii san mang di g6p v6n, lei do d6nh gi6 lai c{c Liorin mgc tiin tQ, c6c c6ng cu tAi chtnh Ia cac khoer muc phi

tian tC klrc.

Cii htc duqc ghi nhan B nq phAi trA kii dugc D?i hoi ddng c6 d6ng phe duyet.

11. Nguyau tic vl phuung phdp ght trhfu dornh thu, thu nhap kh{c

Doanh thu cua C6ng ty bao g6m doanh thu bria vat tu, doaoh thu biin phu h)ng xe miy. doani lhu sAn phim

cs khi, doani thu khSc vd doanh thu ttr l6i tidn gui ngin hdng.

Doanh lhu bdn hdng h6o, thinh phir

Doarh thu b6D hang duqc ghi n$n ktri ddng thoi th6a mafl tAt cA nem (5) diiu kiQn sau:

- C6ng ty de chuydn giao phan l6m rui ro ve lqi lch gta Iln voi quydn sd hiu san phAm hoic hing h6a cho

Dguoi mua;

- Long ry (llong con nam gru quyen que! li hing h6a nhu ngudi sd h&u hAng h6a ho{c quydn kidm so6t

hdng h6a;

- Doanl thu atugc xec dini tuong d6i chic cbin. K}ri hqp d6ng qui dinh ngvdi mua dugc quydn rA I4i sdn

phim, heng h6a dA mua rlreo nhtng didu kifn cu tha, doanh l}lu chi dugc ghi nh+n khi nhnng di6u kifn cp

udtl6 khong cdn tdn t4ivd ngudi muakl6ngdugc quyAn trd l4isdn phim. hang h6a (trt ftong hqp kh6ch

hdng c6 quydn trd l4i hang h6a du6i hinh thuc d6i lei de lay heng h6a, dich ru kjrAc).

- C6ng ry de thu dugc ho{c sE thu duqc lqi ich kin} t6 tn giao dich ban hAng; vd

- xic diDh duqc chi phi li6n quan d6n giao dlch b{n hing.

Doaah tha iln ldi

Tian Ei duqc ghi nhan b€n co sd d6n tich, dugc x6c dinh her s5 du cec tai khoen tiAn gui ve Ei sult thuc tii

tlne ki'

Ci tt ctilqinhu\ duy'c chia

C6 ruc vA lgi nhuin ituqc chia dugc ghi nha! kbi C6ng ry dugc nlAn quyin c6 nrc hoic lqi niuin tir viec g6p

v6n. C6 tuc nhan duqc bine c6 phi6u chi dugc theo d6i theo s6 luqng c6 phi6u teng th6m, ki6ng duqc ghi

nh+n gra trl co pnieu nnqn ougc.

Thu nhQp khdc

Thu nhap I\:hAc cta C6ng ty li kloan thu Dhap trr ktodn lhu ap ki6c.

12, Nguyetr ttc k6 to{n chi phl tii chlnh

Chi phi tai chinh dugc ghi nhan tsong 860 c6o k6t qu.i ho?t dong kinh doanl ld t6ng chi phi tai chinh ph,6t sinh

honi k, kh6ng bn tn voi doanh ttlu hoot dong tai chinh bao gdm chi phi lii vay,16 chcfi lech B git

13. Crc rguyen tic vi phudng ph{p k6 todD khdc

Cdc nghir r.u va thu6

Thud Gid ti gia rdng (GTGT)

C6ng ty 6p dung viec ke ktai, tinh thu6 GTGT theo hudng din crla luit ttru6 trign lanh t$i vigt Nam. Thuii

suit thu6 CfCf tuy tt"o ting mit hang mA muc thuii su6t 6p dqrng li 0% vdi cAc mdt hdmg b6n cho doanh

nghifp rrong kbu ch6 xuit va iult tliu, khong chiu thu6 d6l v6i san ptrdm m6y n6ng Dghi$p vA l0% d6i vdi

cdc m6l hang le san pbam co kli vd phu tung xe m6y.

l5

t6

Faf!



coNc rr cd PH^N PEU rrlNc M,iY s6 r

Dia chi: Duons 3/2, T6 lO, P. M6 ChC - TP. S6ns C6ns - Tinh Th6i Nsuy€n

BAo cAo rfu cffi{E
Cho ndn tdi chtnh Et ,hnc ngdy 3 1/ I 2/2020

lrlu d n og-ox

BAN TEUYET nm\E rAo cAo rAr csfr{E fridp /,"o.,

(Oic thuyA ninh ay h nAt bA phdn hop thA"h fi ain tuqc dac Aing thdi rdi bdo cdo ii chhh tlit theo)

Thal thu nhqp doanh nghiep

Thu6 thu DhAp doaDh.gtiep thA hietr t6trg gi6 Ei cua s6 lh# phni En hien hi ve s6 thu6 hoatr hi.

S6 thu6 phni he hieo tei dugc tlDtr dva tretr thu Dtr4p chiu thu6 trong n5m. Thu n!6p chiu thu6 kh6c v6i lqi Dlu{D

thDAn duqc hiDh bdy h€D 860 c6o k6t quA ho0t dQng kbh doanh vt thu nhgp chju thu6 Li6ng bao 96o o6o Ldoin

thu DhAp hay chi phl tllh thu6 ho{c (tuqc kh6u tr'} trong c6c D6!i Lt6c (bao gdm cA 16 maug sang n6u c6) vt ogoni

ra Ltdng bao gdo c6o chi ti€u kh6ng chiu thu6 hoic kh6rg duqc khdu trt.

C6og ty 6p dwg ntc thu6 sult thu6 thu oh6p doaoh Eghiep li 20% tren lqi Dnuin chiu thu6.

Vie. xdc dioh thue ftu trhap doa,rh nghiep cna C6!g ty cin cO vio crio quy dioh hietr hetrh va thu6. Tuy lhieo,

nltry quy ditrh oiy thay ddi theo hlug thli k, va viec x6o dinb sau cutrg vi th6 thu onap doa"h nehiep tuy thuoo

vio k6t qui ki6m ta cria co quan thu6 c6 thAm quyln.

Thut hhdc

C6o lopi thu6, phi kl6o doad nghiep thuo hien ke khai ve nop cho co quan thu6 dia phuong theo cic luAt thu6 hietr

ha,rh tei viet Nam.

V. Th6ng tin b5 suug cho cdc kho{n mrlc trinh bAy trotrg B{ng cen it6i k6 todn

l. TiaD vl c{c kholn tirong air(rng tian 3lll2t2q21

vt{D

I len

I reu mat

Tiiu gui ngnn hnng

C{c kholn tuong ttuong tian

Tiio gui ngdn hing c6 k! hqll g6c I th6ng (*)

c0rg

0 0u2020

l'ttD

31.723.206318

502.616.098

3t .220.590.220

10.051.902.631

10.051.902.631

30.605.729.160

9.705.653.568

20.900.06s.592 4
IGT
dliMlli

tll vi041.175.108.949 30.605.729.160

(i) ld kladn tiln gti cd ki hqn gdc I thnng Qi NgAn hdng TltlCP C6ng th@ng VEt N@i - CN S6ng Cdng theo hgp .I tlt
d6ngsd222/2020/66089ngdy28/10/2020's6il,,s6c10$ddng,hihqatthdlg'ldisu&3'2yo/ndn,Ndingtdi
tuc khi hh D hq, ehi sd ila tdi nhQp gdc vd tai su& theo ldi sudt huy dAng k, h@ I thdng tqi thoi ifiin bo ddi --)
thdi het ghi iln.

Phli thu cir Lrh6ch hlng

3y12t2020

VND

01t0u2020

VI{D

Gid tri Dqphdtrs Gi{ hi Dgphdng

Ngin hp
C6ng ty Honda Viet Nam

COng ty TNHH AtruEitec

Viet NaIo

C6trg ty TNHH SAr xu6t phu

fi)ag 6 t6 xe m6y Viet Nalo

C6trg ty TNHH Piaggio Viit
Narn

C6trs ty TNHH Mot thatrl

vi€n 27

cic d6i tu@g kh6o

c0Ds

91.16435r.8s6

29 .0t2.t47 .661

t4,432.470.709

6.7 t0.284.350

9 .t34.77 6.6U

5 .672.04t .981

(165,254,265)_

(t6s.254.26s)

_____116s?!1!!!)

(214.137.74E) 98.252.308.101

- 30.t47.113.1t6

- 17.524.594.542

- 7.612.714.642

- 6.847.163.551

- 9.915.566.438

26.202.630.459 (214.t37.748) 26.204.495.8t2

91.164.351.856 (214.131,748') 98.252.308.101

Phii thu cta khdch hlng IA c{c ban li6n quant Chi tiit tinh bay tqi rhuyit ntnh sii vltl.z

t6



cONc rY cd PH,IN PEU Tt Nc Mri,y s0 1

Dia chl: Dudng 32, T6 10, P. M6 Cha - TP. S6ne C6ng - Tt I Th6i Nguyen

BAo cAo TAI cffi{E
Cho ndn ii chkh k& th c ngay 3 U2/2020

MIu s6 B o9-DN

BAN THUIdT MNE nAo cAo rAr cnirn 6ilp rleo)

(Cdc thurit ninh nay k nAt bA phAn hqp hAnh vd cdi Aryc doc ddng thoi voi bdo cdo ii chfirt kAm theo)

3' Tri trufc cho nguli bln 
3rntzozo

VND

@ Ng{u h4n

C6trg ty TNItrI Co kli chinl x6c, dich vqr vd Thuqog mei Viet NatE

C6trg ty TNHH VAt tu vi Dich vtl tin hac

C6og ty TNltr{ Dlu tu Carbon Viet Nam

C6ng ty TNHH Sou c6trg trghiep

C6Dg ty TNHH VAn tai xay dullg vi Thuotrg lnei HdDg Ph6t

C6dg ty CP Thi6t bi c6ng nghiQp Thalad ViQt Nam

CAc d6i tuqng ktec

c0ns

4. Phii thu kh{c

3u1212020

VNI)

Gid tri D\rphdng cid tri DEphdng

Ngfu hgn

Du ry Phai he ktAc

Bao hiin Xd h1i

boo hrcm lhal nght€p

PhAi thu thul TNCN

Tsm tDg

c0trg

0u0 2020

VI\D

11E.560.000

19s.800.000

61.798_000

60.000.000

100.962.000

E55.117.250

94.600.000

534.000.000

137.610.000

89.207.250

418.560.000 855.41?.2s0

0101n020

VND

642,689.E29

6t4.t89.829

468,940.653

8?.100.349

58.t48.827_

28.500.000

- 674,193,$r
- 646.293.633

- 485 .321 .324

- 85.022.t69

- 55.950.t40

- 19,000.000

- 28.500.000

642.689.429

Pbll thu kh{c ll clc b€n lien quaDr Chi fi& nh bay tei thuy& ninh sd Vttl.2

Iltug t6u kho

lupnu|
!,NI)

674.793.633

b)

5.

olJ01t2020

VND

-diG6c 
D". pbd,'s - ci{ ;6" p". phdrs

Nguy€n liQu, v{t liQu

C6ng cu, dutrg cu

chi pH setr xu6t kitrh doa

dd daug

I DatrI pbarn

coDg

6. Chl phl trt trufc

- 35.957.393.332

- 8.013.038.970

- 55.193.586.733

29 .221 .522.999

5.983.895.438

47.406.195.762

2',t.393.378.705 3l.988.086.1l8

110.004.992.904 - 131.752.105.153

3u1212020

vfrD
0u01t2020

\ND

a) Ngin hgn

C6ng cU. dUDg cU da xuir dung cbd pban bri

b) Dni hsn

C6trg cu, duDg cu de xuit dung chd phan bi5

conc

257,919,120

25't .9t9 .120

67.500.000

67.500.000

227.973.2A3

227.973.283

980.507.483

980.507.483

t7

325.419.120 1.208.4E0.766

zd
+,

l,t
Kli
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coNc rY cO PEAN PEU TTING }rri.Y s0 I
Dia chi: Dudng 32, T6 10, P. M6 Che - TP. S6ng COng - Tinh TMi Nguyen

BAo cio rAr cm{E
Cho hdn di chtnh kdt thic ng6y 31/12t2020

B,{N TEUYET Nfl\E sAo cLo "t N cB.iNEi (tiip tneo)

(Cdc thulit hinh noy ld n^t bA phdn hqp thanh |a cin dtoc dpc ddng thdi voi bdo cdo tdi chinh kAn heo)

10. TtrDg, gilE tii sio c6 dioh 16 hlnh

Khodn muc Phin mim k6

to{n vl CArg

nshe d{c

Quytn sft dgng

dlt

MAu s6 B o9-DN

Dotr vi tiDl: \4{D

roDg c9[g

Nguy€n gi{

s6 du Dsty 01/01/2020

Mua hong ndm

s5 dungly 31/1212020

Gi{ tri hso mdtr luy k6

56 dungny 0U01/2020

Kh6u hao trong nam

s6 du ngAy 31/1212020

Gid trl cdD hi
Td trgny 01/01/2020

T?ingly 1111212020

3.s02.565.540

3-s02.s6s.540

1.500.372.115

735.2r0368

2.235.542.443

2.002,193.425

1.266.9E3.057

2.250.965.540 1.251.600.000

2.250.965.540 1.251.600,000

1,500.372.115

735.210.368

2,235.582.483

750.593,425 1.251.600.000

15.383.057 1.251.600.000

Nguy€n giA cna TSCD di h6t kIAu hao nhung vln c.dtr st dvag h: 1.48?.965.540 VND (dgiy 31/l2n0l9 lt 0

vND).

ll. Phii tri trguli b{n Doa Yi tlDtr: \'IID
01t01t20203|12t2020

a
=z
=I

=a
=z
a
a
=a
-a
a
t
a
a
=a
a
=r
=ra
z
z
=r
=

=z
=a
a

.) Ngid h+tr

c6Dg ty CP Stu xu6t kilh
doaoh vat tu thi6t bi c6Dg

DChrep

C6ng ty TNI{H Honda

Trading ViQt Nam

C6ug ty TNHH Dtc Nam

NiD.h

Tring C6ng ty M6y dQng \rc
vd Mey $Eg nghiep Viet

Nam - CTCP

C6c d5i tuqng kt6c

c0ng

55 c6 khA ntrng

trl dq

42.526.920.240

6.902.005.550

s6 c6 kll uIDg

trl po

69.681.t67.352

29.U5.225 .190

Gi, tri Gi6 tri

42.526J20,240

6.902.005.550

69.68r.867.352

29 .245.225.790

5 .507 .3t4.97 6

4.229 .355.341

3 .540.439.233

2.718.772.547

3.116.047.440

3.s40.439.233

2.718.112.547

3.116.047.440

5.501,3t4.976

4.229.355 .341

26.249.655.470 26.249.655.410 30.699.971.U5 30.699 .91 I .245

42.526.920.240 42,526,920.240 69.681.867.352 69.58t.857.352

b) PhAi tri nguM bdn li cdc ben Ien quant Chi tiiit trinh bAy Qi thty& ninh sii Wtt.2

12. Ngudi Eus trl tiin trufc

a) Ngiir hgn

C6trg ty TNHH Juki Viet Nam

C6trg ty TNHH Sen xuat 6uong mai m6 t6 ViCt NhAt

Sheish Sefi vieham co.,Ltd

Lac 0or uqDg KDac

cong

3 1212020

VND

0u01n020

VI{D

163.137.080

60-436.130

101.076.600

1.624.350
------T63Iirr-8d

370.94s.935

204.s46.850

60.436.130

101.076.600

4.886.356

20

310.945.936
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cONc rY cd PE^N PEV rUNG M,{y s0 I
Dia chi: Duong 3/2, T6 lO, P. M6 CbC - TP. Sdng C6ng - Tlnh Th4i Nsut'en

BAo cAo rAr cEfo\E
Cho ndn titi chinh klit thic ngAy 3 U 2/2020

MAu s6 B o9-DN

B.,iNTEI,ItTr,flyE BLo cl,ior}Jcfuld (tidp theo)

pac thuydt ni* nay U nAt bA phAn hqp thanh yd cdn &ryc doc ding thdl v&i bdo cdo di chtnh kAm heo)

14. Thu5 vl c6c khotrn phii n6p Nhi nufc
KholD mUc 01t01/2020

DoE vi tid: Vl,lD

31n2t2020sd ds nop

trotrg trtrm

26.815 .620.603

19.193.69E.530

1.5,{4.548.730

2.320.319 .686

3.000.000

s6 phni n$p

trong niim

2.5?0.958.130

10.259.698.530

21.433.364.677

tt .155 .69t .257

| .544.548.730

2.320.3t9 .686

3.000.000

3.t68.702.204

2.821 .69t .257

o)

b)

15.

Phti nop

Thu6 GTGT hitrg b6d

Thu,i TNDN

l bue rDu ulap ca n-uaD

Ttud nhd dit, tiatr thue dat

conc

Phdi thu

Thu6 GTGT hitrg b6n noi dia

I DUe tlru lrlrAp Ca DIaIr

c0ng

Phii tri khdc

12.830.656.660 43.0s6.924.3s0 49.E97 .187 .549 5.990.393.461

c

M

,/'

t
h
h
h
h
h
h
L
h
h
h
L
h
L
h
L
F
F
F
EIII
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

198.973.540

32.OOs.r7;
--------T9m7I5IlI-------T6SCtEitE-I9rJ755llI--------r:tt09.rz

198.973.540

166.964.368 198.973.540

31t12/2020

IAID

0u0u2020

vt\D
UI

,iI

Ngin hgn

Tii satr thta chd xi l,
IGfi phi c6ng doetr

Cec ktroeD phAi tre, phei Dop k]llic

c0ng

V6n chrl sO htu

BAng il6i chiiu biin dOng cia vdn chi sd htu

Chi ti6u

s5 duouou2olg
Lai hong Mm trudc

Pban pnor cac quy

Chia c6 ttc

s6 duol/ou2o2o
Lei hong fim nay

Phtu ph6i cec quY (*)

chia c6 t'tc (*)

sd du 31/1212020

5,664.948.425

229.869.173

4.738.634.270

696.444.782

4,901,847 .349

254.709.201

3.826,970.882

820.167.260

-_ERidB-TSfiW36

16.

o)

Vdn g6p cria

chi s& hfu

Lqi nhuAtr sau

thu6 chua phln
pr6i

57.254.893.510

45.766.89't.010

(23.287.800.000)

(22.655.529 .600)

57 .O74.460-92i

45.9t7.060;t79

(14.254.500.000)

(24.7'19.485 .500')

63.961.s36.199

Dotr vi tl!h: VI{D

c0ng

70.79E.530.000

70.79E.530.000

70.79S.s30.00;

12t.053.423.510

4s .7 66.897 .010

(23,287.800.000)

(22.6ss.s29.600\

127.876,990,920

45.917 .060.719

(14.2s4.s00.000)

(24.779.485.500)

134.760.066.I99

f) C6ng ty phin phdi aic qui vd chia cd ttjE theo Nghi quyt* sd |IN?-DHCD ngdy 22 thdig 06 ndm 2020 aia
aQt hQt along L o llong,

22



CONG TY cO PEiN PsU riING MAY s0 1 BAO CAO TAI Cffi{E
Cho ndrn tAi chtnh kA thtic ngav 31/12/2020

Dia chi: Dudag 3/2, T6 10, P. Md Chc - TP. s6ng C6ng - Tinh Thei Nguven
=II
a
z
=

=tz
z

MAu s6 B o9-DN

B,{N TIruYtT MrNE BAo cAo rAr cffi{H @dp theo)

(c,ic thuyit ninh nov td nl)t bA phdn hqp thanh va cdn aryc dqc ding thdi v&i bdo ctio hi chinh ke,rl. theo)

b) Chi tih gdp via cia cht s0 hftu

TCT Mdy dong luc vd M6v N6ng aghiep viet Nam- CTCP

C6c c6 d6ng kh6c

c0og

vd gdp clo chl st htu
V6n g6p itlu nim

viia g6p t5l1g trory nim

V6n g6p giem hong nam

viitr gop cu6i nnn

ci ttx, lgt nhu6n m 
"na

Ci phidu

56 lusag c6 phi6u dnng ki Ph6t hAnh

56 luqng c6 phi6u de ban ra c6trg ching

- Ci phiiu phi th6ng

56 luqng c6 phi6u darg luu hlnh

- Ci phiiu phri th6ng

MCtrh si{ c6 Phi6u dang luu hnnh: 10'000 \htD/C6 phi6u

Aic qat ctt.loo h nghQP

70.798.530.000 70.79t.530.000

Ntrm 2019

M{D

zo:zsss30ooo 70.798.530.000

?0.798.530.000 70.798.530.000

70.798.530.000 70.798.530.000

24.719.4A5.500 22.655.529,600

3u1212020 0y0112020

cd ohi6u C6 Phi6u

31t12t2020

VND

01/01/2020

VNI)

38.939.190.000

31.859.340.000

38.939.190.000

31.859.340.000

c) cdc khoia gioo dkh vi vin vhi cdc chi s0 h&ufi pha Phdt cd ttc' lq' nhu$n 
--Ntrm 2020

VND

d)

7.019.853

1.019.853

7.079.853

7.079.853

7.079.853

1.079.853

7.0?9.853

7.079.853

7.079.853

7.079.853

Dorr vi tiDh: \4,ID

3111212020
Khoiln m\lc

Qu! ddu tu ph6t tri6n

cotrg

01t0 2020

7.079.853.000
7.079.853.000

7.079.853.000
7.079.853.000

18. cdc kholn mgc ngoli Bing can d5i k6 to6n

NgoSi t0 cdc lo?i

Tian USD

Doruh thu

DosDh thu bAn vit h!

Doanh thu btu phu ting xe o.AY

Dostrh thu brn sin phfui co kni

Doarh ttru btu ph6 fieu

c0ng

Dornh thu b{E hltrg cho c6c btr lltn qur!.

750.671.350.106 905.987.45E.914

chi tiit tqi tinh bay tqi thtv| inh sii yL2

Nim 2020 Ntrd 2019

241,54 t0.471,28

vI. Thatrg tin b6 sung cho c{c kholtr Euc trinh biy trong 86o c{o k6t qui hott ilong HDh dosnb

1. T6ng doanh thu b6n hing vI cung cdp rttch q; Nim 2020 Nlm 2019

vND vl{D

a)

b)

31.879.694.450

665 .403.885.427

43.820.635.949

9.567.134.280

58.716.835.500

788.025.054.967

46.864.499.327

12.381.069.120
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CONG rY cO PHAN PHU riJNG MAY s0 I
Dia chi: Dudng 3r2, T6 10, P. M6 Cha - TP. SOng C6ns - Tlnh Th6i Nguyen

BAo cAo rir cEfi.IE
Cho ndn ki chirt $t thtc ngAy 3 n 2/2020

Miu s6 B o9-DN

BAN Tr ,.yST r,m,{H B,io cAo rAr crfvH (,iep,[eo)

(Cdc thuy€t ninh ndy b itAt bA phAn hqp thAnh vd cin aqc dec d,ing rhdi voi bdo cdo tai chirt kim theo)

2. C6c L:hoeD giAE trL dosnh thu

Hang b6n bi trA hi

corg

Doatrh thu thuAtr bAn hAng h6s vA cung c{p dich vg

Doalh lhu thuAn btu vot hJ

Doanh thu thuin bfu phu tuag xe mAy

Dosih thu ftuAtr ban siD phim c, kht

Dosnh tLu lhul,l b6rl ph6 Ieu

c0nc

,1. cit v6tr btng b{r

Gi6 vi5n b6n vit tr.r

Gi6 vi5n b5n php tung xe rniy

Gi6 v5n b6n sdn phim co khi

c0nc

5, Doanh thu hogt ilong tAi chfnh

tlr $en gul rlgau nang

Lai chenh lfuh tj gi6 ph6t sinl trotrg o;m

cong

Chi phi tli chlnh

Chi pH Ei vay

L6 chenh lQch tj gi6 ph6t sinh trong nim

L6 ch€nh lQch $ gia d6nh gi6 lai cu6i nEm

cotrc

7. Thu trblp L.h{c

Thad ry tni snn c6 dinh

Thu nhip ktrAc

c0rg

750.3E9.038.s01 905.268.191.189

NIm 2020

VND

Nim 2019

!T.{I)

282.311.605 7t9.267.725

282.311.605 719.267.725

Ntrm 2020

VND

Ntrm 2019

\4{D

31.879.694.450

665 .t2t .573.822

43.820.635.949

9.567.t34.280

58.716.835.500

787.322.392.242

46.841.894.327

12.381.069.120

Ntrm 2020

\,ND

Nim 2019

VNI)

'/

IN

lL(

\
x

u.096.291.486

577.203.206.528

32.320.429.443

49 .406.181 .s47

691 .494.t03.019

34.857.344.209

633.619.933.457 775.757.E30.E3s

NIm 2020

}ND
Ntm 2019

VI\[D

491.152.582

149.608.695

64.313.276

148.279.061

646.161.277 212.592.337

Nnm 2020

VND

Nim 2019

VND

258.103.5?6

70.310.160

t9.737.581

2.464.036.858

36.9t7.512

986.332

348.151.317 2.501.940.702

Ndm 2020

\ND
Nim 2019

VND

405.754.971

1.216.051.819

256.334.r89

24
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CONG TY cO PHAN PHv rtrNc MAY s6 r

Dia chl: Drdng 32, T6 10, P. Md cha - TP. sang c6ns - Tinh lt6i Nguyen

Mlu s6 B orDN

BAN Tf,uytT Mtr{H BAo cAo TAr cm{H @6p theo)

Qac fiuy| ninh ndy ld nAt bA ph,An hw thdnh vd cin &rqc doc ding thoi vA bAo ctio tdi chinh ka heo)

8. Chl phl l(h6c Ntrm 2020 Ntrm2019

VND l'I{D

BAo cAo rAr cff{H
Cho nzn tai chkh kit thlic ngb 3 12/2020

Phat Yi phom hdnh chinh va thuit

Cec }:hoan kh6c

c0trc

9. Cbi ph[ b6n hlng vl chi phl quin li dornh Dgh4p

Cti. *hodl chi ph( bdn hdng phdl slnh tong ldm

Chi phi nhan vien

Chi phi vit lieu, bao bi

chi phi dung cu, dd dutrs

Chi phi kh6u hao TSCD

Chi phi bdng tidn kh6c

Cdc *hodn chi phl qudn li doanh nghiep phdt sith trong ndt t

Chi phi Dhan vi6n quAr li
Chi phi vat ICU quin li
Chi phi c6ng cu dung cu

Chi phi kh6u hao TSCD

lbue, ptu va 19 plu

Chi phi du phddg

Chi phl b5ag tiin kh6c

TSng cQng

chi phi stu ludt, kinh doanh theo y6u t6

Chi phi nguyCn fieu, v6t liou

chi phi nhatr c6ng

chi pH khru hao tai san ci5 dinl

Chi phl kh6c bing tidn

cotrs

11. cht phl thu6 thu trhAp doanh Dghlqp hi€D hitrh

T6Dg lqi nhuAn k6 to6II audc thu6 thu nn4p doanh nghi6p

Cec khoen thu nhAp duqc mi6n tru6 tlu niAp doatrh trghiep

Chi phi kll6ng duqc tni k]li tinh thu6 ttru DhAp doaDh nghieP

Thu nhap dnh thu6 thu DIap do6DI nghiep

Thuii suat thuS thu nhap doanh nghiQp hiQn hinh

Chi phi thu6 thu liap doa::h nghiQp tiotr tr€n thu nh$p chiu

thuii 156 hien henh

Didu chtnh chi phi thui! thu nhap doanh tr8hi€p d. cec nern

trudc vao chi phi thue thu nhap hien hen! a5m nay

TaDg chi phi lhu6 tlu nhip doanh nghipp biQn hanh

59.800.716.333 71.012,112.012

1.606

t24.871.(49_

NIm 2020

\4{D

D4,A77.649

NIE 2019

}AID

d)

b)

10.922.617.759

4.591 .82t .442

n6.046.576

144.799.656

6.059.950.085

18.t7E.09E.571

27 .7 55 .842.9X5

329.353.171

949.382.653

6.602.080.205

2.323.319.686

48.883.483

10.869.236.441

11.911.951.560

4.973.558.41

176.429.762

160.056.753

108.378.499

6.526.528.469

59-067.220.152

36.1U.748.685

291.5U.454

1.049.196.628

8.643.934.|M

2.323 .765 .865

t65.254.265

9.890.736.451

ta2',

iNc
ftltEt

Jrirv

:ET I

10. Nim 2020

YNI)

Nim 2019

VND

354.830.025.264

177.111.836.089

38.7 57 .821 .637

65.698.098.033

439.591.216.688

199.221 .150.461

46.248.t43.604

75.159.656.145

636.397.781.023 7 60.220.166.904

NtrE 2020

vNI)
Nim 2019

VIID

57.672.152.036

1.105.1M.244

58.118.456.2E4

200/.

| | .155.69t .257

tt .7 55 .691 .251

57.556.348.335

r.u2.144.316

58.198.492.652

20%

.759.698.530

29.752.796

| .789 .45t .326



CONG TY cO PHAN PHU TDNG MAY s6 T

Dia cht: Dudns 3/2, T(5 10, P. M6 Cha - T". s6ng C6rs - Tlnh Th6i Nguy€n

Blo cAo rAr cm{E
Cho nnnfii ch{nht& nia ngdy it/12/2020

MAu s6 B olDN
B,{N THUYfT I,II}IE BAo cAO Tfu CHh,{H 6ip theo)

(Aic tkly& ninh kdy ld mAt bA phdn hqp thanh vd ctin tusc dqc d,,ng rhdi voi btto cdo tai chinh ken rheo)

12. Lni cobin tr6n c6 phi6u

Nim 2020

VIID

Ntm 2019

VND

Lgi uAn k6 toan sau thui! ttru nh6p doaan ngU6p 45.911.060.779 45.766.897.010

C6c khoia dilu chinh t6ng ho4c giam lqi nhuatr k6 to6n d6 x6c - 04.254.500.000)

dinh lqi nhuir ho{c 16 pher b6 cho d d6ng sd hiiu c6 phi6u

ph6 th6ns

L AC kAOOn alteu chmh glam

&i trich qui khen th@ng phnc bi A)
l.qi EIu& hoic 16 phtu b6 cho c6 d6ng sd htu c6 phi6u ph6

th6Dg

c6 phi6u ph6 th6ng dang luu hanl binh quan trong nIEt

Lei cd ben $n c6 phi6u (**)

- Q4.254.s00.000)

- Q4.254.500.000)

45.917.060.719 31.512.39?.010

7.079.853

6.485,60

7.079.853

4.451,00

(*) ci6 hi Quy khen thridng, phtc lqi cho ndm tdi chinh k6t thic ngiy 3ll12i2019 h s6 lieu thuo t6 C6ng ty

de trich theo Nghi quft D?i hoi d&g c6 il6ng tludng li€n Dam 2o2o si5 oINQ-DHCD ryey 22 th6!g 05

tr5m 2020 cta C6ng ty. COng ty chua c6 dF titrh trich Qui ktrer thuong, phnc lqi t€n lqi nludn sau thu6 cho

nirn tai chinh k6t thrlc n eny 3Ul2/2020. Do 66lqi nnuir dung d6 tinh Ei co ban tretr c6 pbi6u chua loBi Eu

s5 hich qui kIrctr thudng phric lqi.

(+*) c6ng ty thgc hieD didu chinh h6i t6 chi ti€u LEi co bAn tr6n c6 phiiiu cho rldm tai chlnh k6t thtc ngey

3lltz2o2o do enh huong cta viec trtch quy kteD thumg, phuc lqi theo Nghi quy6t Dsi hoi ddlg cd d6ng

thudng d6n nem 2O2O s6 O INQ-DHCD Dgey 22 th6ng 06 ndm 2O2O cia Cirg tla

i

it

)

Nim 2019

55 trrdc
diau chinh

!,1[D

Lqi nhuan kd to6n sau tiu6 TNDN 45.766.897.010

C6c ltoa,l diau chtnh tiing ho{c ginrn lqi
nhuin ta totu da x6o dinh lqi ohuatr holc

16 phla b6 oho c6 cong sd hitu c6 phi6u

ph6 th6trg

C6c khoAa diau chtnh tlng

Cdc khodn dilu chinh g in
Sd trtch q ! then th&ing phtic lqi

tai ohuotr ho& 16 pbr$ b6 cho o6 d6ng so 45.766.897.010

trtu c6 phidu ph6 fi6ng

C6 phi6u ph6 ft6ng dang luu heDh binh

quan trong rEm

Lar co Datr tren co phleu

Ntrm 2019

Diau chinh 56 sau iti6u chid

7.019.853

6.464,39

(14.2s4.500.000)

(r4.254.500.000)

(r4.254.500.000)

(14.254.500.000)

(2.013,39)

45.?66.897.010

(14.254.500.000)

NIE 2019

VI{D

(14.254.500.000)

(14.254.s00.000)

31.512.397.010

7.079.853

4.451,00

\1L

1.

Th6trg titr b6 sung cho clc khoan drtc trinh bAy troug B{o c{o luu chuy6n ti6n t$

56 tian di vay thgc thu trong ntrd
Ntrm 2020

VND

- Tian lhu tu di vay theo ka6 u6c th6ng thudng

26

10.951.063.048 r37 .224.8t8.57 |
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cONc rY c0 PHAN PHU rirNc MAy s0 I
Eia cht: Dudng 3,2, T6 I0, P. M6 Cha - TP. S6ns C6ng - TtnL Th6i Nguyen

BAo cAo rAr cff\'H
Cho ndn hi chinh hh thic ngay 3In2/2020

Miu sd B og-DN

BAN THUytT l\,m{H BAo cAo Tfu cHh{H Qitlp theo)

(Cdc thui. minh nar b n1t bA phAn hqp thdnh vd crin dtec dec d6ng thd voi bdo ctto tdi chinh kan theo)

2. 56 tiAn it6 th\rc tri g5c vay trong nim

Ntrm 2020

YND

NIE 2019

VND

VIIL NLtrng th6ng tin khtc
1. Nhnrg sV HCn ph{t sitrb sau Dgiy k& thfc L} k5 tolD trtrm

Ban Gi6ttr d6c C6trg ty kling dini r!ug, tleo DlAtr .finh cia Batr ci6m d6c, ren c6c khia ceDh tr9ng y6u

kh6ng ci su kien bit thu&1g tBo xAy I& sau ngey kho6 s6 k6 to6n Hm enh huong d6n ttnh trtnh ti.i chinh vd

hoflt dong cia C6ng ty cAn tU6t pUi aidu Aint holc tdnh bay hen B60 c6o Ai chinh cho n5m rii chinh tat
lhic agAy 3 Ut212020.

2. Nghtep vg Yl s6 ducdc ber lien qustr

Cdc b6a li€n quan v6i C6ng ty bao gdm: c6c thdnh vi€D quAn li cht ch6t, c6c ci nhatr c6 liCn quau vdi c6c
thinh vi€n quin lf chi ch6t vi c6c ben ten quan kh6c.

- TiCn tA nq g5c vay theo k{r6 udc th6ng thudng

Dalh sdch cdc ben lan qaan

BGn liGn quan

21.557.258.648 167.630.387.182

M6l ourn he

C6ry ty mf, sd btu 55% v6a di6u li cna

C6trg ty

C6ng ty c.tr cua CAtrg ty mc

COng ty cotr cua COag ty Ee

C6trg ty crtr cts C6Dg ty mQ

C6ng ty con cua Cotrg ty eQ

C6trg ty coa cus C6og ty me

C6ng ty con oua C6!g g m?

CAng ty cotr cte C6ng ty mi

C6ng ty cotr cta C6trg ty E9

C6ng ty cotr clla C6ry ty aQ

TCT M6y ilQ4 lyc vd Mny tr6og nghiep Viet NsE- CTCP

COng ty TNHH MTV Diescl SOng C6ng

C6trg ty TNHH MTV M6y t6o vt M6y fin8 "gr'iep
C6tr8 ty TNIIH MTV DOrg cd vA M6y !6ng trghiQp miin Nam

C6og ty TNItr{ MTV Co khl Me LiDh

Odng ty C6 phh VAn tAi vd Thuong m8i VEAM

CAng ty C6 phAtr Co kht Ph6 Y€tr

C6ry ty C6 phh V6t tu thi& bi todn bO

C6trg ty TNItrl MTV Cd khl Trh Hlttrg DFo

Vien C6!e nghe

2.1 Trung ndm, Cbng,y ard. cd cdc gito dbh chi ltiu sauvdi cdc bAn lan qutn:

NIm 2020

\4{p
Dooah thu

C6ng ty TNHH MTV Diesel S6ng C6ng

C6!g ty TNHH MTV Dong cd ve Miy tr6og trghilp mih Nam

C6ng ty C6 phAn co kbl Ph6 Yen

C6ng ty TNHH MTV Co khi Me LiDh

Mua hdng

C6Ds ty C6 phdn Vit tu thi6t bi ber bO

C6trg ty TNHH MTv Co kff Me Lilh
C6!g ty TNHH MTV Diesel S6ng COng

C6ng ty TNHH MTV Dgag co vi M6y n6ng nghiQp miln Nam

ViQn Cdng nghP

TCT Mey dong lvc vi Mly ffiry ryhiep ViCt Nam- CTCP

C6trg ty C6 phAn Co khl Ph6 Y€n

NIm 2019

VND

34.811.333.850

617.51?.600

1t .726.934.438

1.364.105.000

35.593.506.740

1.008.100.000

2.832.710.400

83.846.000

3I .906.432.780

990.639.500

15.000.000

113 750 000

25.040.450.668

2.041.883.000

32.O2.661 .940

32.005.000

809.600.000

7.272.7 s0
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cONc rY cd PH^N PHv rijxc MAY sO I
Dia chl: Duong 3/2, Td I 0, P. Md Che - TP. S6ng C6ng - TlnI ThAi Nguy€n

BAo cAo TAI CEI\IE
Cho ndn rai chkh kA ,hn nsiA 3l/122020

MAu s5 B o9-DN

B,iN THL'YI6T MINH BAo cAo rAr cHfuId 6idp theol

Gnc thuit minh nd, ld mAr bA phdn hqp thanh ta cin duqc dac ding thdi voi btto dio tdi chinh kan theo)

Sd dr vdi cdc ben fien q^an

Cdc *hodn phdi thu khdch hdng

C6ng ty TNHH MTV DOng cs vA M6y n6ng nghi€p mi.n Nam

Cong ty TNHH Mot Thenh Vi6n DIESEL s6n8 c6ng

C6dg ty TNHE MTv co kli TriD Htmg Deo

cdc *holn phdl trd ngtdi bdn

C6ng ty C6 phdn Vdt tu thiat bi toan bO

C6ng ty TNHH MTV Co khi M€ Linl

C6ng ty TNHH MTV Diesel S6ng C6ng

ViCn C6ng nghe

c6ng ty C(i phi! Co khi Ph,i Yen

TCT Mey dong l\rc vd Mdy n6ng nghiep ViCt Nam- CTCP

2,2 Thu h\p cia cdc thdnh vian qadn li chi chdt

Thu nhip cua Ban itilu hdnh

T[u nhAp clfa HOi dAng quan tri

c0og 5.389.134.!27 5.068.102.454

3U12n020

\TNI)

0u0112020

VIID

101.488.200

214.137.748

2.339 .245.100

682.163.900

4t2.610.443

495.000

3 .tt6.M7 .440

NIm 2020

VIID

89.509.475

320.465.384

214.t37.748

176.748.1l0

784.420.450

158.400.000

NIm 2019

VI{D

4.120.735.921

668.398.400

4.394.687.454

673.415.000

ThODg tin ro sdnh

Ln s6 [€u 6y tt 860 c6o tai chinh cho nela tii chlnh 2019 cna C6ng ty C6 phitr Phu tung miy s6 I da duqc

h6!d torn bdi C6!g ty TN!tr{ Ki.m to6tr !d Dinh gi6 vi€t Nam.

Ihtii Nguycn, ngay 01 thting 03 ndn 2021

CONG TY cd PHiN PEU Ti]NG MAY s6 1

K5 todn tru,ing

)-- L
La Thi Minh Thu L€ ThiMirh Thu
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