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TỜ TRÌNH 
V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán 

 
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 1 được Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 23/03/2018; 

Ngày 05/02/2021, Công ty cổ phần xây dựng số 1 đã hoàn thành việc lập và công bố thông tin 

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá 

Việt Nam. Báo cáo tài chính năm 2020 được Công ty công bố trên cổng thông tin điện tử của 

Uỷ ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và website Công ty.  

 

Tóm tắt một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính năm 2020 của công ty như sau: 

A. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: 

           Đơn vị tính: đồng 

STT Chỉ tiêu Năm 2020 

1 Tổng Doanh thu  458.496.216.456 

 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 388.951.234.062 

 - Doanh thu hoạt động tài chính              1.825.754.666 

 - Thu nhập khác 67.719.227.728 

2 Lợi nhuận trước thuế 12.625.693.416 

3 Lợi nhuận sau thuế 9.647.673.742 

(Nguồn số liệu: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 tại 

BCTC đã được kiểm toán) 

 

2. Bảng cân đối kế toán (tóm tắt) tại ngày 31/12/2020: 

         Đơn vị tính: đồng 

STT Chỉ tiêu 31/12/2020 01/01/2020 

I Tổng tài sản 865.739.645.589 977.820.180.170 

1 Tài sản ngắn hạn 806.720.052.875 901.648.732.714 

 Tiền và các khoản tương đương tiền 8.030.401.415 5.825.623.879 

 Đầu tư tài chính ngắn hạn 1.350.000.000  

 Các khoản phải thu ngắn hạn 560.384.294.675 581.420.102.591 



STT Chỉ tiêu 31/12/2020 01/01/2020 

 Hàng tồn kho 236.955.356.785 314.357.389.014 

 Tài sản ngắn hạn khác  45.617.230 

2 Tài sản dài hạn 59.019.592.714 76.171.447.456 

 Phải thu về cho vay dài hạn 50.000.000 50.000.000 

 Tài sản cố định 4.892.032.237 8.278.128.908 

 Bất động sản đầu tư 50.375.809.528 51.818.943.844 

 Tài sản dở dang dài hạn 1.352.675.429 1.352.675.429 

 Đầu tư tài chính dài hạn 147.200.410 5.439.289.723 

 Tài sản dài hạn khác 2.201.875.110 9.232.409.552 

II Nguồn vốn 865.739.645.589 977.820.180.170 

1 Nợ phải trả 626.713.928.450 748.442.136.773 

1.1 Nợ ngắn hạn 626.473.928.450 748.102.136.773 

 Trong đó:   

 - Phải trả người bán ngắn hạn 248.873.111.392 336.562.188.596 

 - Phải trả ngắn hạn khác 163.614.587.816 122.175.214.191 

 - Vay ngắn hạn 134.706.232.730 158.010.011.915 

1.2 Nợ dài hạn 240.000.000 340.000.000 

 Phải trả dài hạn khác 240.000.000 340.000.000 

2 Vốn chủ sở hữu 239.025.717.139 229.378.043.397 

 Trong đó:   

 - Vốn góp của chủ sở hữu 120.000.000.000 120.000.000.000 

 - Thặng dư vốn cổ phần 86.000.164 86.000.164 

 - Quỹ đầu tư phát triển 70.020.770.628 70.020.770.628 

 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 48.918.946.347 39.271.272.605 

 

(Nguồn số liệu: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020 tại BCTC đã được kiểm toán) 
 

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét 

thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán. 
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