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 CÔNG TY CỔ PHẦN SDP 

*** 

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2021 

NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN SDP 

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 

thông qua ngày 26/11/2014; 

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SDP đã được Đại hội đồng cổ 

đông thông qua ngày 10/8/2018; 

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 03/2021/BB-ĐHĐCĐ 

tổ chức ngày 10/05/2021, 

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần SDP 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1: Thông qua các nội dung sau: 
1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 

2021 với các chỉ tiêu cơ bản như sau: 

a. Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020: 

- Tổng giá trị SXKD:  22,587/KH 80,820 tỷ đồng, đạt 28% 

- Doanh thu: 12,800/KH 50,250 tỷ đồng, đạt 25% 

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: (23,102)/KH (9,825) tỷ đồng, đạt (235)% 

- Thu nhập bình quân của CBCNV: 6,452/KH 6 triệu đồng, đạt 108% 

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021: 

- Tổng giá trị SXKD:  72,438 tỷ đồng 

- Doanh thu: 55,208 tỷ đồng 

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: (15,260) tỷ đồng 

- Thu nhập bình quân của CBCNV: 6,5 triệu đồng 
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; Chương trình công tác của 

HĐQT năm 2021. 
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021. 
4. Thông qua Báo cáo quyết toán năm 2020. 
a. Báo cáo quyết toán năm 2020 của Công ty mẹ 

- Doanh thu thuần bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ: 12.800.479.840 đ 

- Giá vốn hàng bán: 26.350.961.707 đ 

- Lợi nhuận trước thuế: (23.077.078.631) đ 

- Tổng cộng tài sản tại ngày 31/12/2020: 351.496.315.138 đ 

Tài sản ngắn hạn: 262.731.304.142 đ 
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Tài sản dài hạn: 88.765.010.996 đ 

(Trong đó: Tài sản cố định) 21.718.047.316 đ 

- Nợ phải trả 31/12/2020: 298.939.800.940 đ 

- Nguồn vốn chủ sở hữu: 52.556.514.198 đ 

b. Báo cáo quyết toán năm 2020 hợp nhất toàn Công ty 

- Doanh thu thuần bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ: 12.800.479.840 đ 

- Giá vốn hàng bán: 26.350.961.707 đ 

- Lợi nhuận trước thuế: (23.101.580.969) đ 

- Tổng cộng tài sản tại ngày 31/12/2020: 351.144.562.286 đ 

Tài sản ngắn hạn: 298.056.994.875 đ 

Tài sản dài hạn: 53.087.567.411 đ 

(Trong đó: Tài sản cố định) 21.718.047.316 đ 

- Nợ phải trả 31/12/2020: 326.790.415.026 đ 

- Nguồn vốn chủ sở hữu: 24.354.147.260 đ 

c. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 

Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ và Hợp nhất là lợi nhuận âm, do đó Công ty không 

thực hiện phân phối lợi nhuận. 

d. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Do chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận 

âm nên HĐQT trình ĐHĐCĐ không thực hiện phân phối lợi nhuận. 
5. Thông qua Tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Phương án chi trả 

thù lao HĐQT, BKS năm 2021. 
a. Quyết toán chi trả năm 2020 

- Tổng số tiền thù lao được hưởng năm 2020:  329.300.000 đồng 

- Tổng số tiền thù lao Công ty đã chi trả: 329.300.000 đồng 

b. Phương án chi trả năm 2021 

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 23.000.000 đồng/tháng 

- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 4.000.000 đồng/tháng 

- Thành viên HĐQT chuyên trách: 15.000.000 đồng/tháng 

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/tháng 

- Trưởng Ban Kiểm soát: 2.500.000 đồng/tháng 

- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng 
6. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021. 

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài 
chính năm 2021 theo tiêu chí đã trình Đại hội, phù hợp với pháp luật và điều lệ Công 
ty.  

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SDP triển 
khai, thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và 
báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp. 
Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần SDP và các 
đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Quyết nghị thực hiện./. 
 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
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Nơi nhận: 

-  UBCKNN, SGDCKHN; 
-  ĐHĐCĐ; 
-  Các TV HĐQT, BKS Công ty; 
-  Ban giám đốc Công ty; 

   -  Lưu VP HĐQT. 

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 

 

 

 

Phạm Trường Tam 
 


