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I. Thông tin chung
1. Thông tin khái quát
- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường
- Tên tiến anh: Song da cao cuong Joint Stock Company
- Mã chứng khoán: SCL
- Vốn điều lệ: 138.899.730.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 138.899.730.000 đồng
- Địa chỉ: Km28+100m, Quốc lộ 18, phường Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương.
- Số điện thoại: 02203.580.414
- Website: ww.songdacaocuong.vn
2. Quá trình hình thành và phát triển
Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường (Công ty) thành lập, hoạt động theo Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800376530 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải
Dương cấp lần đầu ngày 17 tháng 4 năm 2007, thay đổi lần thứ 13 vào ngày 01/3/2019,
hiện nay vốn điều lệ là 138.899.730.000 đồng (Một trăm ba mươi tám tỷ, tám trăm chín
mươi chín triệu, bảy trăm ba mươi nghìn đồng) gồm có các cổ đông chính là: Công ty
cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Cao Cường, ông Kiều Văn Mát, bà Kiều Thị Nhung;
Công ty thực hiện niêm yết cổ phần tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào
ngày 15/09/2010. Số lượng cổ phiếu niêm yết ban đầu là 9.000.000 cp; hiện nay là
13.889.973 CP; mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Công ty là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, lắp đặt,
hướng dẫn vận hành, chạy thử, đào tạo và chuyển giao công nghệ dây chuyền sản xuất
tro bay từ tro xỉ phế thải của Nhà máy nhiệt điện Phả Lại, bằng công nghệ tuyển ướt và
sấy khô đồng bộ, hiện đại, đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả cao và bảo vệ môi
trường (công nghệ đã đạt giải nhất Giải thưởng Sáng tạo Khoa học- Công nghệ Việt
Nam năm 2008).
- Năm 2011 Công ty đầu tư xây dựng thành công và đi vào hoạt động Dự án nhà
máy sản xuất gạch nhẹ chưng áp công suất 200.000 m3/năm, đây là một trong những
nhà máy lớn tại Việt Nam đi đầu trong lĩnh vực sản xuất gạch bê tông nhẹ thay thế gạch
xây sản xuất bằng phương pháp nung đốt truyền thống, thuận theo quy hoạch của Nhà
nước về phát triển vật liệu xây dựng gạch xây không nung; điểm đặt biệt ở đây là Công
ty sử dụng nguyên liệu từ tro xỉ của Nhà máy nhiệt điện Phả Lại qua dây chuyền xử lý
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để sản xuất, góp phần xử lý chất thải do nhà máy nhiệt điện thải ra. Cũng năm 2012
Công ty khánh thành nhà máy sản xuất vữa khô, keo dán gạch đá, keo chít mạch; đến
nay công suất nhà máy này là 100.000 tấn/năm.
- Năm 2012, Công ty ký Hợp đồng EPC công nghệ với Công ty cổ phần Thạch
Cao Đình Vũ về: “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, thiết kế chế tạo dây chuyền xử lý
phosphogypsum (PG) của DAP Đình Vũ, làm phụ gia cho xi măng và làm nguyên liệu
để sản xuất tấm thạch cao xây dựng”; và đề tài này đã được Công ty xây dựng thành Đề
tài khoa học cấp Nhà nước được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt cấp kinh phí
thực hiện; Theo đó ngày 6/6/2016 Công ty đã ký hợp đồng với Bộ Khoa học và Công
nghệ và đang triển khai thực hiện Đề tài KH&CN cấp quốc gia thực hiện Đề tài trên,
đến nay Công ty thực hiện hoàn thành gói thầu EPC Đình Vũ; Riêng Đề tài khoa học
Công ty tiếp tục thực hiện hoàn thành trong năm 2018;
- Năm 2016 Công ty hoàn thiện việc phát hành thêm 3.000.000 cp, nâng vốn điều
lệ của Công ty lên 138.899.730.000 đồng.
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:
- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty là: Sản xuất vật liệu xây dựng; gia
công cơ khí; Khai thác, sản xuất, kinh doanh phụ gia dùng cho công tác bê tông và xi
măng (tro bay Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại); Xây dựng công trình công nghiệp;
Xuất nhập khẩu các mặt hàng mà công ty sản xuất và kinh doanh; Tư vấn, thiết kế, chế
tạo, chuyển giao công nghệ các dây chuyền công nghệ về: Xử lý môi trường, sản xuất
vật liệu xây dựng; Kinh doanh dịch vụ vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại. Xử lý và
tiêu huỷ rác thải không độc hại; Cho thuê máy thiết bị phục vụ thi công các công trình
xây dựng, giao thông, thủy lợi, …;
- Công ty có mặt hàng chính là tro bay, gạch nhẹ chưng áp AAC, vữa khô trộn
sẵn, keo dán gạch đá, keo chít mạch, …; Từ năm 2007 sản phẩm tro bay của Công ty đã
được cấp cho Công trình thuỷ điện Sơn La, các năm tiếp theo sản phẩm tro bay tiếp tục
được cấp cho các công trình thuỷ điện lớn trong cả nước như: Thuỷ điện Sơn La, Thuỷ
điện Bản Chát, Thuỷ điện Sông Tranh, thuỷ điện Lai Châu, thuỷ Điện Trung Sơn, thuỷ
điện Xekaman và Nậm Thơn tại Lào, …;
4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
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a) Mô hình quản trị, cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty:
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KS

TỔNG GIÁM ĐỐC

P. TỔNG GĐ

PHÒNG
TÀI
CHÍNH

PHÒNG
THÍ
NHIỆM

PHÒNG
KỸ
THUẬTCÔNG
NGHỆ

ĐỘI
CƠ
ĐIỆN

P. TỔNG GĐ

PHÒNG
TỔ CHỨC
HÀNH
CHÍNH

ĐỘI
XE MÁY
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P. TỔNG GĐ

NHÀ
MÁY
CHẾ
TẠO
THIẾT BỊ
VÀ KẾT
CẤU
THÉP

NHÀ
MÁY
SẢN
XUẤT
TRO
BAY PHẢ
LẠI

XƯỞNG
SẤY
KHÔ
ĐÓNG
BAO
TRO
BAY

XƯỞNG
TUYỂN
NỔI
TRO
BAY

XƯỞNG
GẠCH
NHẸ,
PANEN

XƯỞNG
VỮA,
KEO DÁN
GẠCH ĐÁ,
KEO CHÍT
MẠCH

NHÀ
MÁY
SẢN
XUẤT
GẠCH
NHẸ
CHƯNG
ÁP AAC

b) Cơ cấu bộ máy quản lý:
- Ban tổng giám đốc:
+ Ông Vũ Văn Chiến
Tổng giám đốc
+ Ông Phạm Văn Thư
Phó Tổng giám đốc
- Các phòng chức năng: Phòng Tài chính kế toán, Phòng Tổ chức hành chính,
Phòng Kỹ thuật- Công nghệ; phòng Kinh doanh; Nhà máy sản xuất tro bay, Nhà
máy sản xuất gạch nhẹ, Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép.
c) Các công ty con, công ty liên kết
- Công ty cổ phần Thạch Cao Đình Vũ - Công ty đầu tư dài hạn: Địa chỉ: Lô GI-7,
Khu kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, Q. Hải An, Tp Hải Phòng. Lĩnh vực sản
xuất: sản xuất thạch cao từ bã thải của nhà máy sản xuất phân bón, …; Vốn điều lệ thực
góp: 20.621.660.000 đồng; Tỷ lệ sở hữu: 16,7%
- Quỹ tín dụng nhân dân Phả Lại: Vốn thực góp: 800.300.000 đồng
- Công ty cổ phần Bê tông Vĩnh Tân: Vốn thực góp: 1.200.000.000 đồng
5. Định hướng phát triển:
5.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty
- Đảm bảo tốc độ tăng trưởng nhanh, ổn định, bền vững, trở thành doanh nghiệp lớn
đi đầu trong lĩnh vực sản xuất công nghệ và sản phẩm vật liệu xây dựng chất lượng cao
từ các chất phế thải của ngành công nghiệp; không ngừng nâng cao uy tín, thương hiệu
của Công ty, đạt lợi nhuận cao, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông góp vào Công ty,
hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, đảm bảo giá trị
của cổ phiếu, lợi tức của Cổ đông và thu nhập của người lao động.
5.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn
- Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và phụ
gia cho bê tông và xi măng, đảm bảo sự tăng trưởng và phát triền bền vững, mở rộng thị
trường trong nước, thỏa mãn nhu cầu cao của khách hàng và xã hội về chất lượng, số
lượng, giá cả, chủng loại, kích thước, kiểu dáng, mẫu mã của sản phẩm phù hợp với xu
thế thời đại và thị hiếu của thị trường, tiếp tục xuất khẩu sang các nước trên thế giới,
lấy sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng và các sản phẩm mới làm trọng tâm, đồng
thời khai thác tốt các cơ hội để mang lại lợi nhuận cao, đảm bảo lợi ích các cổ đông,
việc làm đời sống của người lao động và góp phần hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh phát
triển.
- Đẩy mạnh và tiếp tục mở rộng sản xuất sản phẩm và sản xuất thiết bị, chuyển giao
công nghệ trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm tro bay, gạch nhẹ chưng áp, vữa khô trộn
sẵn, xử lý môi trường; phấn đấu trở thành công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản
xuất tro bay và gạch nhẹ chưng áp, vữa xây, và xây dựng các dự án sản xuất vật liệu
không nung khác để đáp ứng được cho nhu cầu thị trường phù hợp chiến lược phát triển
vật liệu của Chính phủ.
- Xây dựng và thực hiện dự án Nhà máy sản xuất cung cấp thiết bị và chuyển giao
công nghệ trong các lĩnh vực sản xuất tro bay, sản xuất gạch nhẹ chưng áp, vữa xây trộn
sẵn, xử lý môi trường, kết cấu nhà xưởng …;
- Tăng cường liên doanh hợp tác với các tổ chức, cá nhân, viện nghiên cứu khoa học
trong và ngoài nước để mở rộng quy mô đầu tư và kinh doanh cả về chiều sâu, chiều
rộng trong các lĩnh vực có nhiều tiềm năng, đặc biệt là công nghệ và vật liệu xây dựng
mới.
- Quan tâm việc tuyển dụng, thu hút nhân tài, tăng cường công tác đào tạo và đào
tạo tại chỗ để nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn và tay nghề cho đội ngũ cán bộ
công nhân viên, bố trí sắp xếp lại lao động một cách hợp lý.
5.3. Các rủi ro:
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- Tiêu thụ hàng của Công ty bị giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19; Sản
phẩm của Công ty phụ thuộc vào tiến độ thi công các công trình thuỷ điện, thủy lợi và
tình hình phát triển xây dựng dân dụng. Việc sử dụng vật liệu xây không nung vào xây
dựng công trình nhà ở chưa phổ biến, chỉ đạo của Nhà nước về sử dụng vật liệu xây
không nung chưa quyết liệt dẫn đến khó khăn trong tiêu thụ gạch nhẹ.
II. Tình hình hoạt động trong năm
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
- Tổng doanh thu năm 2020 thực hiện 289,7 tỷ đồng, bằng 165,5% so với năm
trước, so với kế hoạch đạt 104,5%
- Lợi nhuận thực hiện trước thuế 26,4 tỷ đồng. Đạt 202% so với kế hoạch
- Năm 2020, tình hình sản xuất của công ty đạt vượt kế hoạch đề ra.
2. Tổ chức và nhân sự
a) Ông Vũ Văn Chiến
Tổng giám đốc
Họ tên: Vũ Văn Chiến
Giới tính: Nam;
Dân tộc: Kinh;
Quốc tịch: Việt Nam
Sinh ngày: 16/9/1986
Hộ chiếu số: B8483355 cấp ngày 29/10/2013 tại Cục quản lí xuất nhập cảnh
Chuyên môn: Kĩ sư điện tự động hóa
Quê quán: Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương
Thường trú: Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương
b. Phó Tổng Giám đốc : Ông Phạm Văn Thư
Họ tên: Phạm Văn Thư
Giới tính: Nam;
Dân tộc: Kinh;
Quốc tịch: Việt Nam
Sinh ngày: 04/7/1984
CMTND số: 142188670 cấp ngày 10/10/2011 tại Hải Dương
Chuyên môn chính: Kĩ sư kĩ thuật xây dựng, cử nhân quản trị kinh doanh
Quê quán: Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương
Thường trú: Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương
c. Kế toán trưởng: Ông Trần Văn Hoan:
Họ tên: Trần Văn Hoan
Giới tính: Nam;
Dân tộc: Kinh;
Quốc tịch: Việt Nam
Sinh ngày: 08/10/1984
CMTND số: 142188945 cấp ngày 20/7/2015 tại Hải Dương
Chuyên môn: Cử nhân kế toán, chứng chỉ Kế toán trưởng
Quê quán: Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương
Thường trú: Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương
d) Thay đổi nhân sự trong ban điều hành trong năm: Không
3. Quyền lợi của Ban Giám đốc:
Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc và các quyền lợi khác của Ban Giám đốc:
Thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định hiện hành của Đại hội đồng cổ đông và Công ty
(Chủ tịch HĐQT 30 triệu đồng/tháng, Tổng Giám đốc 30 triệu đồng/tháng; Kế toán
trưởng 22 triệu đồng/tháng);
4. Số lượng cán bộ công nhân viên tại 31/12/2020:
Tổng số 144; trong đó tiến sỹ 01, thạc sỹ 04; Đại học 23; cao đẳng 8; trung cấp 8;
công nhân kỹ thuật 37; công nhân vận hành 63; nữ 25; nam 119.
5. Đầu tư, thực hiện các dự án, số dư hiện tại
- Công ty đã thực hiện đầu tư dài hạn vào Công ty CP Thạch Cao Đình Vũ là
20.621.660.000 đồng chiếm 16,7%.
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- Đầu tư đã vào Quỹ tín dụng nhân dân Phả Lại: 800.300.000 đồng
- Đầu tư vào Công ty cổ phần Bê tông Vĩnh Tân 1,2 tỷ đồng
6. Tình hình tài chính
6.1 Chỉ tiêu tổng hợp
ĐVT: Đồng
Chỉ tiêu
Tổng giá trị tài sản
Doanh thu thuần
Lợi nhuận từ hoạt động kinh
doanh
Lợi nhuận khác
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế

Năm 2019

Năm 2020

257.755.892.353

294.962.434.212

175.251.712.075

289.742.439.351

1.092.521.796

12.949.303.375

-5.278.715.147

13.454.648.078

-4.186.193.351

26.403.951.453

-4.275.638.851

24.798.694.499

% Tăng
giảm
114
165
1.185

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức

6.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Các chỉ tiêu

Năm 2019

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
 Hệ số thanh toán ngắn hạn:
TSLĐ/Nợ ngắn hạn
 Hệ số thanh toán nhanh:
TSLĐ - Hàng tồn kho
Nợ ngắn hạn
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
Hệ số Nợ/Tổng tài sản
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho:
Giá vốn hàng bán
Hàng tồn kho bình quân
Doanh thu thuần/Tổng tài sản
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh
thu thuần

Năm 2020

Ghi chú
















0,86

1,1

0,72

0,97

0,41
0,71

0,406
0,684

4,8

7,3

0,67

0,98
0,085
0,142
0,084
0,045

7. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
a. Cổ phần:
- Tổng số cổ phần lưu hành: 13.889.973 cổ phần
- Số lượng cổ phần có quyền chuyển nhượng tự do: 13.889.973 cổ phần
b. Cơ cấu cổ đông:
- Cổ đông là tổ chức: Có 16 cổ đông nắm giữ 2223794 cổ phần chiếm 16% gồm
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Công ty cổ phần Sông Đà 12, thuộc Tập đoàn Sông Đà; Công ty cổ phần Công nghiệp
Dịch vụ Cao Cường; NIGEL PAUL JOHNSTONE; America LLC; Công ty cổ phần
Dầu khí Đông Đô; …;
- Cổ đông là cá nhân gồm: 380 cổ đông nắm giữ 13889973 cổ phần chiếm 84%
- Cổ đông lớn: Có 3 cổ đông nắm 4.333.897 cổ phần chiếm 31%, cổ đông nhỏ
nắm 9.556.076 CP chiếm 69%
- Cổ đông sáng lập:
Cổ phần dưới đây là số cổ phần sáng lập được đăng ký theo Giấy đăng ký kinh
doanh:

TT

1

2

3

Tên Cổ
đông,
ngày sinh,
dân tộc,
quốc tịch

Công ty
cổ phần
Sông Đà
12
Công ty
cổ phần
Công
nghiệp –
Dịch vụ
Cao
Cường
Nguyễn
Hồng
Quyền –
Sinh ngày
01/9/1950;
Dân tộc:
Kinh;
Quốc tịch:
Việt Nam.

Trụ sở chính
hoặc hộ khẩu
thường trú

Tầng 8, khối
B tòa nhà
Sông Đà,
Đường Phạm
Hùng, Mỹ
Đình 1, Từ
Liêm, Hà Nội
Km 28 +
500m, Quốc
lộ 18, Phả Lại,
Chí Linh, Hải
Dương

Số nhà 586,
đường Bưởi,
phường Vĩnh
Phúc, quận Ba
Đình, thành
phố Hà Nội

Loại
cổ
phần

Phổ
thông

Phổ
thông

Phổ
thông

Khi thành lập
Công ty
(17/4/2007)
Số
Tỷ lệ
CP
góp
(nghì vốn/vốn
n CP) ban đầu
(%)

600

20

900

30

150

5

Tại 01/3/2019
Số CP
sáng
lập
(nghìn
CP)

363

1.832,
06

240,7
9

Số giấy
CNĐKKD;
CMTND, nơi
cấp, ngày cấp

Tỷ lệ CP
sáng
lập/vốn
hiện nay
(%)

2,61

GCNĐKKD số:
0100105140
Hà Nội cấp
ngày
22/4/2005, cấp
lại lần 14 ngày
23/5/2016

13,19

GCNĐKKD số:
0800263713
Hải Dương cấp
lại lần 10 ngày
04/4/2013

1,73

CMTND số:
011230993
Hà Nội cấp
ngày
08/12/2005

Cổ đông lớn:

TT

1

Tên Cổ
đông,
ngày sinh,
dân tộc,
quốc tịch
Công ty
cổ phần
Công
nghiệp –
Dịch vụ
Cao

Trụ sở
chính hoặc
hộ khẩu
thường trú

Số giấy
CNĐKKD;
CMTND, nơi
cấp, ngày cấp

Km 28 +
GCNĐKKD
500m, Quốc
số:
lộ 18, Phả
0800263713
Lại, Chí
Hải Dương
Linh, Hải
cấp lại lần 10
Dương
ngày

Tại 24/03/2014
Tỷ lệ
góp
Số CP
vốn/vốn
hiện nay
(%)

1.330.000

7

14,78

Tại 31/12/2019
Tỷ lệ CP
sáng
Số CP
lập/vốn
hiện nay
(%)

1.832.006

13,19

Cường

2

3

04/4/2013

Kiều Thị
Nhung

Sao Đỏ,
Chí Linh,
Hải
Dương

Kiều Văn
Mát

CMTND số:
Phả Lại –
141403007,
Chí Linh –
Hải Dương
Hải
cấp ngày
Dương
10/05/2007

142031584;
ngày
10/12/1998
tại HD

1168760

863.800

9,60

8,41

1.333.131

9,6

Cổ đông nước ngoài: Cổ đông nước ngoài có 4 cổ đông sở hữu 13806 CP, chiếm 0,1%;
cổ đông trong nước nắm giữ 13876167 CP chiếm 99,9%
III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc
1. Đánh giá kết quản hoạt động sản xuất kinh doanh
Số
TT

Nội dung/Các chỉ tiêu

Đơn vị

1

Tổng doanh thu

2

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

Tỷ đồng
Tỷ đồng

3

Chi phí thuế thu nhập hiện hành:

Tỷ đồng

Chi phí thuế thu nhập hiện hành
trong hoạt động tài chính 25%
Chi phí thuế thu nhập hiện hành
trong SXKD chính

Kế hoạch
năm 2020

Thực hiện TH/KH
(%)
năm 2020

130
9.000

132
9.240

277,2

289,7

13,12

26,4

202

1,385

1,6

119

1,385

1,6

119

11,73

24,8

212

104,5

Tỷ đồng
Tỷ đồng

4

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

5

Nộp ngân sách

Tỷ đồng

6

Lãi cơ bản/cổ phiếu lưu hành bình
quân năm 2020

Đồng/CP

7

Tỷ lệ chia cổ tức/cổ phiếu

%

1,52
1.785
10

2. Những tiến bộ Công ty đã đạt được
Năm 2020 thành công lớn nhất của Công ty là duy trì sản xuất kinh doanh trong
tình trạng dịch bệnh Covid 19 toàn thế giới, vẫn xuất khẩu sản phẩm tro bay, tạo nền
tảng cho các năm tiếp theo.
3. Báo cáo tình hình tài chính
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a) Tình hình tài sản 2020
- Tài sản tăng 37,2 tỷ đồng, so với năm 2019 tăng là 14,4%
- Các khoản phải thu: 88 tỷ đồng tăng 51,7% so với 2019
- Hàng tồn kho: 14,6 14,7 tỷ đồng giảm 0,6% so với năm 2019
- Tài sản cố định: 138,2 tỷ đồng giảm 0,4% so với năm 2019
b) Tình hình nợ phải trả:
Tính đến 31/12/2020, tình hình nợ phải trả của công ty như sau:
- Vay và nợ ngắn hạn: 119,8 tỷ đồng
- Phải trả người bán: 49,5 tỷ đồng
- Vay và nợ dài hạn: 0 tỷ đồng
- Phải trả khác: 20,1 tỷ đồng
Công ty có nợ xấu phải thu khó đòi: 6,05 tỷ đồng
c) Kế hoạch phát triển trong tương lai:
Hiện tại công ty đang tích cực tiêu thụ sản phẩm tro bay, cung cấp cho thị trường
trong và ngoài nước
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: Những nét
nổi bật của kết quả hoạt động trong năm (lợi nhuận,tình hình tài chính của Công ty tại
thời điểm cuối năm 2020).
- Tổng doanh thu năm 2020 thực hiện 289,7 tỷ đồng, tăng 65,5% so với năm trước,
- Lợi nhuận thực hiện trước thuế 26,4 tỷ đồng. Đạt 202% so với kế hoạch
- Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty: 175,12 tỷ đồng, tăng 11,6% so với năm
trước, trong đó:
* Vốn góp của cổ đông : 138.899.730.000 đồng
* Thặng dư vốn cổ phần: 4,8 tỉ đồng
* Quỹ đầu tư phát triển: 10,7 tỉ đồng
* Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 20,6 tỉ đồng
- Các khoản nợ phải thu cuối kỳ: 101,3 tỷ đồng, tăng 14,3% so với năm trước.
- Các khoản nợ phải trả cuối kỳ: 119,8 tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm trước.
2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban giám đốc công ty
HĐQT đã giám sát thường xuyên hoạt động của Ban giám đốc công ty, HĐQT đánh
giá Ban giám đốc Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp để hoạt động sản xuất của công
ty được tốt hơn, đặc biệt là sản xuất thêm sản phẩm mới, mở ra hướng phát triển mới
cho Công ty.
3. Kế hoạch, định hướng của HĐQT: Phân tích, đánh giá tình hình sản xuất kinh
doanh năm 2020, triển khai năm 2021 như quản lý sản xuất, tìm thị trường tiêu thụ sản
phẩm, ...;
V. Quản trị công ty
1. Danh sách Hội đồng quản trị:
1.1 Ông Kiều Văn Mát
Giới tính: Nam
Sinh ngày: 25-8-1969
- Nơi sinh: Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương
- Số CMND : 141403007 - Do Công an Hải Dương cấp ngày 10/5/2007
- Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
- Thường trú: Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương
- Chức vụ tại Công ty: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác:
- Cổ phần nắm giữ: 1.333.131 CP, chiếm 9,5% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện cổ phần cho tổ chức khác: Không
+ Cổ phần hiện hữu: 1.333.131 CP
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1.2. Ông Kiều Văn Cường
Giới tính: Nam;
Sinh ngày: 04/02/1979
Nơi sinh: Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương
CMTND số: 013318259 cấp ngày 26/02/2011 tại Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh;
Thường trú: Số 27, ngách 294/2, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Chức vụ tại công ty: Thành viên HĐQT
Chức vụ tại tổ chức khác:
Cổ phần nắm giữ: 1.835.878, chiếm 13,1% vốn điều lệ Công ty, trong đó:
+ Cổ phần đại diện: 1.832.006 cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghiệp
Dịch vụ Cao Cường tại Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường.
+ Cổ phần hiện hữu: 3.872 CP
1.3. Ông Nguyễn Hồng Quyền
Giới tính: Nam;
Sinh ngày: 01/09/1950
Nơi sinh: Hoằng Xuyên – Hoằng Hoá – Thanh Hoá
CMTND số: 011230993 cấp ngày 08/12/2005 tại Công an TP Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh;
Thường trú: 586 Đường Bưởi – Vĩnh Phúc – Ba Đình – Hà Nội
Chức vụ tại công ty: Thành viên HĐQT
Chức vụ tại tổ chức khác:
Cổ phần nắm giữ:, chiếm 1,4% vốn điều lệ Công ty, trong đó:
+ Cổ phần đại diện:
+ Cổ phần hiện hữu: 199.000CP
1.4. Ông Nguyễn Anh Dũng
Giới tính: Nam;
Sinh ngày: 28/05/1975
Nơi sinh: Chí Linh, Hải Dương
CMTND số: 012931694 cấp ngày 02/02/2007 tại Công an Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh;
Thường trú: Số 17/126 Kim Hoa, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội
Chức vụ tại công ty: Thành viên HĐQT
Chức vụ tại tổ chức khác:
Cổ phần nắm giữ: 600.000 CP, chiếm 4,3% vốn điều lệ Công ty, trong đó:
+ Cổ phần đại diện:
+ Cổ phần hiện hữu: 600.000 CP
1.5. Ông Nguyễn Ánh Hồng:
Giới tính: Nam;
Sinh ngày: 23/03/1978
Nơi sinh: Hải Dương
CMTND số: 141883068 do Công an Hải Dương cấp ngày 30/10/2006
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh;
Thường trú: Phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Chức vụ tại công ty: Thành viên HĐQT
Chức vụ tại tổ chức khác: Cán bộ ngân hàng VCB Chí Linh, Hải Dương
Cổ phần nắm giữ: 462.097 CP, chiếm 3,3% vốn điều lệ Công ty, trong đó:
+ Cổ phần đại diện:
+ Cổ phần hiện hữu: 462.097 CP
2. Hoạt động của Hội đồng quản trị
Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ theo nhiệm vụ được giao và
quy định của pháp luật. Định kỳ họp mỗi quý 01 lần, ngoài ra có những phiên họp bất
10

thường theo yêu cầu của công tác chỉ đạo, quản lý Công ty. Để tăng cường hiệu quả
trong công tác quản trị Công ty, mỗi thành viên được phân công chỉ đạo theo mảng hoạt
động như: Sản xuất, kỹ thuật, đầu tư, tài chính, thị trường … hàng quý tại phiên họp
thường kỳ có báo cáo đánh giá công tác quản trị đã được phân công. Các thành viên
được thanh toán các chi phí đi lại tham dự các phiên họp.
Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được xây dựng trên nguyên tắc tập thể đảm
bảo tính khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên Hội đồng quản trị.
Hội đồng quản trị đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ công
ty và quy chế hoạt động HĐQT.
Thực hiện tốt việc sửa đổi bổ xung hoàn thiện và ban hành các quy chế, quy định
cũ đã ban hành theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của
đơn vị.
Về hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Đã tích cực tham gia kiểm soát, phản
biện, xây dựng nghị quyết HĐQT và hỗ trợ ban điều hành:
- Hoạt động của thành viên HĐQT không điều hành: Đã tích cực tham gia kiểm
soát, phản biện, xây dựng nghị quyết HĐQT và hỗ trợ ban điều hành
- Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Công ty chưa có các tiểu ban
giúp việc HĐQT.
- Các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.
- Các thành viên HĐQT tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm:
Tất cả các thành viên HĐQT công ty đều đã tham gia các lớp học bồi dưỡng về quản trị
công ty.
3. Ban kiểm soát:
Cơ cấu như sau : 01 Trưởng Ban kiểm soát và 02 thành viên. Hiện nay không có
thành viên nào là người lao động tại Công ty.
3.1. Ông Đào Xuân Quỳnh
Giới tính: Nam;
Sinh ngày: 14/02/1982
Nơi sinh: Chí Linh, Hải Dương
CMTND số: 142031333 cấp ngày 12/08/2013 tại Công an Hải Dương
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh;
Thường trú: Phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Chức vụ tại công ty: Trưởng ban KS
Chức vụ tại tổ chức khác: Trưởng phòng Tổng hợp Công ty Cổ phần Thạch cao
Đình Vũ
Cổ phần nắm giữ: 1520 CP, chiếm 0,1% vốn điều lệ Công ty, trong đó:
+ Cổ phần đại diện:
+ Cổ phần hiện hữu: 1520 CP
3.2. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài:
Giới tính: Nữ;
Sinh ngày: 16/10/1982
Nơi sinh: Nhật Tân, Tiên Lữ, Hưng Yên
CMTND số: 145079125 cấp ngày 17/4/1999 tại Hưng Yên
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh;
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Thường trú: Phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Chức vụ tại công ty: TV ban KS
Chức vụ tại tổ chức khác: Nhân viên Công ty Cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Cao
Cường
Cổ phần nắm giữ: 0 CP, trong đó:
+ Cổ phần đại diện:
+ Cổ phần hiện hữu: 0 CP
3.3. Bà Bùi Thị Vẻ:
Giới tính: Nữ;
Sinh ngày: 23/12/1975
Nơi sinh: Phả Lại – Chí Linh - Hải Dương
CMTND số: 141718431 - Do Công an : Hải Dương cấp ngày 28/08/2010
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh;
Thường trú: Phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Chức vụ tại công ty: TV ban KS
Chức vụ tại tổ chức khác: Nhân viên Quỹ tín dụng ND Phả Lại
Cổ phần nắm giữ: 0 CP, trong đó:
+ Cổ phần đại diện:
+ Cổ phần hiện hữu: 0 CP
Cổ phần hiện hữu tại Công ty: 0 CP
3.4. Hoạt động của Ban kiểm soát
Các thành viên Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ theo bảng phân công nhiệm vụ
của Trưởng ban kiểm soát và quy định của pháp luật. Định kỳ 06 tháng họp 01 lần,
ngoài ra có những phiên họp bất thường theo yêu cầu của công tác kiểm soát các hoạt
động của Công ty khi có sự kiến nghị của cổ đông hoặc những hoạt động có dấu hiệu
không bình thường. Để tăng cường hiệu quả trong công tác kiểm soát Công ty thì hàng
quý tại phiên họp thường kỳ của HĐQT có báo cáo đánh giá công tác kiểm soát của Ban
kiểm soát.
4. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban giám đốc và
Ban kiểm soát
a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:
Họ và tên

Chức vụ

ĐVT: đồng
Tiền
Thù lao
lương/tháng HĐQT/tháng
30.000.000

Kiều Văn Mát

Chủ tịch HĐQT chuyên trách

Nguyễn Anh Dũng

Thành viên HĐQT

3.000.000

Nguyễn Hồng Quyền

Thành viên HĐQT,

3.000.000

Kiều Văn Cường
(8 tháng cuối năm)
Nguyễn Ánh Hồng

Thành viên HĐQT,

3.000.000

Thành viên HĐQT

3.000.000

Đào Xuân Quỳnh

Trưởng BKS

3.000.000
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Nguyễn Thị Thu Hoài

Thành viên BKS

2.000.000

Bùi Thị Vẻ

Thành viên BKS

2.000.000

Vũ Văn Chiến

Tổng Giám đốc

30.000.000

Phạm Văn Thư

PhóTổng Giám đốc

25.000.000

b) Giao dịch của cổ đông nội bộ:
TT

Họ tên

Quan hệ

Cổ phần

Tại 31/12/2020
CP nắm giữ

1

Kiều Văn Mát

Cá nhân

1.333.131

9,60

Kiều Văn Phu

NCLQ

Cá nhân

16093

0,11

Kiều Văn Cao

NCLQ

Cá nhân

16.456

0,12

Vũ Thị Thanh Huyền

NCLQ

Cá nhân

60.500

0,44

Cá nhân

38.720

0,28

Cá nhân

4032

0,03

Cá nhân
Đại diện

3872
1.832.006

0,027
13,19

Cá nhân

1.168.760

8,41

Cá nhân

600.000

4,32

Cá nhân

240.790

1,73

Kiều Quang Vọng
Kiều Thị Dung
2

HĐQT

Tỷ lệ

NCLQ
NCLQ

Kiều Văn Cường

HĐQT

Kiều Thị Nhung

NCLQ
HĐQT

3

Nguyễn Anh Dũng

4

Nguyễn Hồng Quyền

5

Nguyễn Ánh Hồng

HĐQT

Cá nhân

462.097

3,3

6

Đào Xuân Quỳnh

BKS

Cá nhân

1520

0,01

7

Đào Xuân Cường

NCLQ

Cá nhân

2420

0,017

8

Phạm Thị Thu Thái

NCLQ

Cá nhân

9801

0,07

9

Vũ Văn Chiến

TGĐ

Cá nhân

10.000

0,07

10

Phạm Văn Thư

PhóTGĐ

Cá nhân

21800

0,17

11

Trần Văn Hoan

KTT

Cá nhân

10.000

0,07

HĐQT

c. Các hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết với Công ty của thành viên Hội
đồng quản trị, Ban kiểm soát và những người liên quan tới các đối tượng nói trên: Có
một số hợp đồng giá trị nhỏ với người có liên quan, các thủ tục được thực hiện tuân thủ
theo Điều lệ Công ty và Luật pháp hiện hành.
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