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TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2019 

 

BÁO CÁO 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 

VÀ MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 

 

Kính thưa Quý Cổ đông. 

HĐQT Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2018 

và định hướng kế hoạch năm 2019 như sau: 

 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018:  

Năm 2018 là một năm với nhiều chuyển biến tích cực của nền kinh tế đã tác động tích cực 

đến thị trường vật liệu xây dựng. 

Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 như sau: 

 ĐVT: 1.000.000 đ 

STT Diễn giải 

Năm 2017 Năm 2018 

Thực hiện Tỷ lệ/ DT Kế hoạch Thực hiện 
Tỷ lệ/ DT 

(Thực hiện) 

1 Doanh thu thuần 124,068 100.0 % 140,000 148,868 100.0 % 

2 Giá vốn hàng bán 98,672 79.6 % 98,000 117,084 78.6 % 

3 Lợi nhuận gộp 25,396 20.5 % 42,000 31,784 21.4 % 

4 Chi phí tài chính 5,160 4.2 % 8,000 6,960 4.7 %  

5 Chi phí bán hàng 12,817 10.3 % 14,000 8,282 5.6 % 

6 Chi phí quản lý DN 17,005 13.7 % 9,000 11,555 7.8 % 

7 Lợi nhuận trước thuế (9,557) (7.7) % 11,000 1,613 1.1 % 

 

II. CÔNG TÁC CỦA HĐQT:  

Trong năm 2018, HĐQT đã đưa ra nhiều định hướng để phát triển Công ty và thực hiện đầy 

đủ nhiệm vụ của mình trong phạm vi quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, thể hiện qua các 

nội dung sau: 

1. Tình hình nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 

Hiện tại HĐQT có 3 thành viên, gồm: 

(1)  Ông Nguyễn Vui    - Chủ tịch  

(2)  Ông Trần Văn Thương  - Thành viên 

(3)  Ông Nguyễn Ngọc Dũng  - Thành viên 

Hiện tại Ban kiểm soát có 2 thành viên, gồm: 

(1)  Ông Nguyễn Văn Hoàng  - Trưởng ban kiểm soát 

(2)  Ông Đỗ Văn Tâm   - Thành viên ban kiểm soát 
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2. Các phiên họp Hội đồng quản trị trong năm vừa qua: 

Trong năm qua, HĐQT đã tổ chức tổng cộng 4 phiên họp định kỳ của các quý để đánh giá kết 

quả hoạt động SXKD hàng quý của Công ty nhằm tháo gỡ, giải quyết kịp thời những khó khăn 

vướng mắc cho Ban điều hành và triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.  

 

3. Công tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành: 

Trong 03 thành viên HĐQT có 01 thành viên thường trực nhằm nắm bắt tình hình SXKD, xử 

lý một số vấn đề cấp bách thuộc thẩm quyền; tiếp nhận báo cáo từ Ban điều hành được thực hiện 

thường xuyên và đầy đủ. Cụ thể như sau:  

Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo cho HĐQT về tình hình tài chính, tình hình đầu tư và 

SXKD của Công ty. Từ cơ sở này, HĐQT thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo, chấn 

chỉnh các hoạt động của Ban điều hành, đặc biệt là trong công tác tổ chức, quản lý, điều hành trong 

giai đoạn khó khăn. 

Tất cả các vấn đề phát sinh bất thường liên quan đến hoạt động Công ty đều được Ban điều 

hành báo cáo ngay cho HĐQT để nắm rõ diễn biến tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo. 

 

4. Thù lao của HĐQT và BKS: 

Theo tờ trình về chi phí thù lao hàng tháng cho HĐQT và BKS đã được Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2017 biểu quyết thông qua, thì số tiền thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 

sẽ chi như sau: 

Thành phần 

Số 

lượng 

(người) 

Mức thù lao 

người/tháng 

(đ) 

Tổng số thù lao 

trong tháng 

(đ) 

Tổng số thù lao 

trong năm 

(đ) 

- Hội đồng quản trị 03 1.000.000 3.000.000 36.000.000 

- Trưởng Ban kiểm soát 01 1.000.000 1.000.000 12.000.000 

- Thành viên Ban kiểm soát 01 750.000 750.000 9.000.000 

- Thư ký HĐQT 01 500.000 500.000 6.000.000 

Cộng   5.250.000 63.000.000 

 

III. VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2018: 

Vốn điều lệ của Công ty trong năm 2018 là 40 tỷ đồng, không thay đổi. 

 

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019: 

Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch SXKD năm 2019 theo báo cáo và đề xuất của Ban điều 

hành đồng thời đưa ra các giải pháp trong năm 2019 như sau : 

- Tiếp tục tái cấu trúc mọi hoạt động của Công ty. 

- Cải tiến sản xuất, cơ giới hóa từng công đoạn để giảm giá thành và giảm con người. 

- Tiếp tục mở rộng thị trường kinh doanh: nội địa, xuất khẩu và lĩnh vực thiết kế - thi công. 

- Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức cho hợp lý, sàng lọc và tinh gọn lại nhân sự, nâng cao năng suất lao 

động để đạt hiệu quả cao nhất. 

- Thực hiện đổi mới từng bước công tác quản trị nhằm nâng cao chất lượng lao động và hiệu quả 

điều hành nhằm đạt chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận năm 2019. 
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- Không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm GRC để phục vụ các Dự án 

thi công. 

- Hoàn tất việc tách 2 Chi nhánh: Hà Nội và Đà Nẵng thành 2 công ty con với vốn góp trên 60% 

để hạn chế tình trạng phụ thuộc, giao trách nhiệm cao hơn cho Giám đốc các Công ty con cũng 

như đơn giản hóa các thủ tục – giấy tờ cần ký. 

 

Chỉ tiêu doanh số năm 2019 là 85 tỷ và lợi nhuận dự kiến là 2,9 tỷ, theo bảng tạm tính như sau : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lợi nhuận từ hoạt động SXKD tại TP.HCM và nguồn thu từ các Công ty con dự kiến như sau: 

     ĐVT: 1.000.000 đ 

Chỉ tiêu   

Trụ sở chính 

TP.HCM 

Cty con  

tại Hà Nội 

Cty con  

tại Đà Nẵng 
Tổng 

Kế  

hoạch 

Tỷ lệ/ 

DT 

Kế  

hoạch 

Tỷ lệ/ 

DT 

Kế  

hoạch 

Tỷ lệ/ 

DT 

Kế  

hoạch 

Tỷ lệ/ 

DT 

Doanh thu thuần 85,000 100.0 % 70,000 100.0 % 6,000 100.0 %  
   

161,000  

100.0 

% 

Giá vốn hàng bán 62,250 73.2 % 51,700 73.9 % 3,600 60.0 % 117,550  72.8 % 

Lợi nhuận gộp 22,750 26.8 % 18,300 26.1 % 2,400 40.0 % 43,450  27.2 % 

Chi phí tài chính 6,680 7.9 % 700 1.0 % 30 0.5 % 7,410  1.0 % 

Chi phí bán hàng 5,550 6.5 % 2,100 3.0 % 660 11.0 % 8,310  3.6 % 

Chi phí quản lý DN 6,800 8.0 % 6,000 8.6 % 780 13.0 % 13,580  8.9 % 

Lợi nhuận trước thuế 3,720 4.4 % 9,500 13.6 % 930 15.5 % 14,150  13.7 % 

Lợi nhuận sau thuế 2,976 3.5 % 7,600 10.9 % 744 12.4 % 11,320  11.0 % 

         

Thu phí sử dụng 

thương hiệu 3% 
  2,100  180  2,280  

Trích lãi theo tỷ lệ 

góp vốn (60%) 
  4,560  446  5,006  

Tổng lợi nhuận + 

nguồn thu 
3,720  6,660  626  11,006  

 

 

  ĐVT: 1.000.000 đ 

STT Diễn giải 
Năm 2018 Kế hoạch 

năm 2019 Kế hoạch Thực hiện 

1 Doanh thu thuần 140,000 148,868 85,000 

2 Giá vốn hàng bán 98,000 117,084 62,250 

3 Lợi nhuận gộp 42,000 31,784 22,750 

4 Chi phí tài chính 8,000 6,960 6,680 

5 Chi phí bán hàng 14,000 8,282 5,550 

6 Chi phí quản lý DN 9,000 11,555 6,800 

7 Lợi nhuận trước thuế 11,000 1,613 3,720 

8 Lợi nhuận sau thuế 8,800 1,290 2,976 
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Kính thưa Quý vị Cổ đông, trên đây là báo cáo hoạt động năm 2018 và định hướng kế hoạch 

hoạt động năm 2019 của HĐQT Công ty CP Vĩnh Cửu. Kính mong sự chấp thuận và ủng hộ của tất 

cả Quý vị cổ đông để góp phần vào sự phát triển chung của Công ty. 

 

 Cuối cùng, thay mặt Hội đồng quản trị, xin được gửi tới toàn thể Quý vị Cổ đông lời chúc 

sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng. 

Trân trọng ! 

  

 

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

NGUYỄN VUI 

 

 


