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CÔNG TY CỔ PHẦN  

XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG 

 BÌNH DƯƠNG 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc 
 

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2022 

BÁO CÁO  

Của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch 

kinh doanh năm 2022  

  
Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty 

Cổ Phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương thông qua ngày 23/04/2021. 

 - Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội đồng 

Cổ đông nhất trí thông qua. 

Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao Thông Bình Dương 

(BECAMEX BCE) xin báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2021 và 

kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau: 

A. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021: 

 Kính thưa quý cổ đông, năm 2021 là năm của những khó khăn và thách thức lớn của 

nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng do hai đợt dịch COVID-19 bùng phát, 

qua đó hoạt động kinh doanh của Công ty BCE cũng bị ảnh hưởng và gặp nhiều khó khăn 

do các dự án dự kiến triển khai thi công và kế hoạch kinh doanh bị chậm lại không đạt 

doanh thu  như dự kiến. 

1. Các công trình Công ty thực hiện trong năm 2021:  

- Thi công xây dựng 81 căn tại khu R8AB và hạ tầng tại – EcoLakes. 

- Thi công thảm nhựa cho khu R5D- EcoLakes. 

- Thi công hạ tầng và hoàn thiện phần còn lại của Dự án Phố thương mại Rich Town – Thành 

phố Mới Bình Dương. 

- Thi công  dự  án Nhà ở thương mại dịch vụ công nhân Bình Phước:  Lô AM 16  (82 căn) . 

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021: 

 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 so với năm 2020: 

      Đơn vị tính: Tỷ đồng 
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STT Chỉ tiêu 

Thực hiện Tỷ lệ 

Năm 2020  Năm 2021  
2021/2020 

 

1 
Doanh thu thuần về BH và 

cung cấp DV 
422,7 111,23 26% 

2 
Tổng lợi nhuận kế toán 

trước thuế  
41,47 26,01 63% 

3  Lợi nhuận sau thuế TNDN 33,06 22,13 67% 

4 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 915đ 568đ   

 Kết quả thực hiện sản xuất  kinh doanh năm 2021  so với kế hoạch năm 2021: 

         Đơn vị tính: Tỷ đồng 

STT Chỉ tiêu 

Năm 2021 Tỷ lệ 

Kế hoạch Thực hiện 
TH2021 

/KH2021 

1 
Doanh thu thuần về BH và 

cung cấp DV 
450,27 111,23 25% 

2 
Tổng lợi nhuận kế toán 

trước thuế  
80,74 26,01 32% 

3  Lợi nhuận sau thuế TNDN 64,59 22,13 34% 

4 Lãi cơ bản trên cổ phiếu   568đ   

Doanh thu năm 2021: 111,23 tỷ đồng  đạt  25% kế hoạch. Trong đó, doanh thu xây dựng 

: 101,7 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng  91% tổng doanh thu; doanh thu bất động sản: 9,5 tỷ đồng, chiếm 

tỷ trọng 9% tổng doanh thu. 

Lợi nhuận trước thuế  : 26 tỷ đồng, đạt 32% kế hoạch. 

 Lợi nhuận sau thuế   : 22,13 tỷ đồng,  đạt 34% kế hoạch. 

Đánh giá chung trong năm 2021, về cơ bản Công ty đã đạt được kết quả như sau: 

+ Bảo toàn được vốn Chủ sở hữu, 

+ Kinh doanh có lãi, đảm bảo quyền lợi, lợi ích của người lao động. 

+ Đảm bảo thực hiện đúng nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác đối với nhà nước. 

+ Chi trả cổ tức năm cho cổ đông là 5%/vốn điều lệ. 

3. Tình hình tài chính: 

3.1 Tình hình tài sản: 
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 Tổng tài sản Công ty hiện có 808,7 tỷ đồng (so với năm 2020 là 937,9 tỷ đồng giảm 

129,2 tỷ). Ngoài những tài sản hiện hữu, trong đó khoản nợ phải thu là 588,5tỷ đồng chiếm 

73% giá trị tổng tài sản.  

Hàng tồn kho 74 tỷ đồng chiếm 9% tổng tài sản (so với năm 2020 là 135,8 tỷ đồng 

giảm  61,8 tỷ đồng). 

3.2 Tình hình nợ phải trả: 

 Tổng nguồn vốn năm 2021 là 808,7 tỷ đồng. Ngoài vốn chủ sở hữu là 392,8 tỷ đồng 

(tăng 35,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020) còn lại là các khoản vay ngắn hạn và nợ phải 

trả khác. 

 Tổng nợ phải trả năm 2021 ở mức 415,9 tỷ đồng giảm 172,4 tỷ đồng so với năm 

2020. 

4.  Thực hiện nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước: 

 Trong năm 2021, Công ty BCE đã nộp vào Ngân sách Nhà nước 25,4 tỷ đồng. 

5. Công tác nhân sự và các chính sách, chế độ: 

 Tính đến hết ngày 31/12/2021, tổng số lao động của công ty  là: 143 người , giảm 13 

người so với năm 2020.  Trong đó lao động nữ 23 người, lao động nam 120 người , số lao 

động có trình độ đại học và trên đại học là 60 người chiếm 42%, cao đẳng + trung cấp  là 16 

người  chiếm 12%, trình độ khác là 67 người chiếm 46%. 

B. Kế hoạch kinh doanh năm 2022. 

 Theo tình hình hiện nay, Dịch Covid-19 còn đang tiếp diễn, gây ảnh hưởng tiêu cực 

đến các doanh nghiệp nói chung và hoạt động kinh doanh của Công ty nói riêng. Tuy 

nhiên, chúng ta đã thấy sự vào cuộc quyết liệt từ chính phủ đến các cấp chính quyền địa 

phương nơi có dự án của công ty đang thực hiện là Bình Dương , Bình Phước và Tổng 

Công ty Becamex. Ban Tổng giám đốc công ty BCE  tin tưởng và quyết tâm vượt qua khó 

khăn , đầu tư xây dựng các dự án hiện hữu và đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 

như sau .  

Dự kiến kế hoạch năm 2022 :     (ĐVT: Tỷ đồng) 

STT Chỉ tiêu 
Thực hiện 2021 

Kế hoạch 

2022 
Tỷ lệ % 

(1) (2) (2/1) 

1 
Doanh thu bán hàng và 

CCDV 
111.23 387.97 349% 

2 Lợi nhuận trước thuế 26.01 60.13 231% 

3 Lợi nhuận sau thuế 22.13 48.11 217% 

4 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 568 đ 1.003đ   

  

Cụ thể, trong năm 2022 Công ty sẽ tiếp tục  thi công các dự án đã thực hiện năm 2021 và khởi 

công các dự án mới như sau: 
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1. Đầu tư xây dựng và kinh doanh :Dự án Nhà ở thương mại dịch vụ công nhân tại 

Khu Công nghiệp Becamex- Bình Phước: 

a. Lô AM 16, diện tích đất : 13.030 m2 

 Số lượng : 82 căn 

 Tiến độ thực hiện : Quý 2/2021- Quý 3/2022, đang thi công 

b. Lô TDC 19,  diện tích đất : 5.537 m2 

 Số lượng : 36 căn  

 Tiến độ thực hiện : Tháng 2/2022- Quý 4/2022 , đang thi công 

2. Đầu tư xây dựng và kinh doanh :Dự án Nhà ở thương mại dịch vụ công nhân tại 

Khu Công nghiệp Bàu Bàng 

a. Lô F102, diện tích  đất : 6.304 m2 

 Số lượng : 48 căn  

 Tiến độ thực hiện : Quý 2/2022- Quý 4/2022 

b. Lô F103,  diện tích đất : 5.629 m2 

 Số lượng : 44 căn  

 Tiến độ thực hiện : Quý 2/2022- Quý 4/2022 

c. Lô F113,  diện tích  đất : 5.350 m2 

 Số lượng : 30 căn 

 Tiến độ thực hiện : Quý 2/2022- Quý 4/2022 

d. Lô F118, diện tích đất : 7.630 m2 

 Số lượng : 46 căn 

 Tiến độ thực hiện : Quý 2/2022- Quý 4/2022 

e. Lô F104,  diện tích đất : 14.467 m2 

 Số lượng : 90 căn  

 Tiến độ thực hiện : Quý 3/2022 

f. Lô F106, diện tích  đất : 13.533 m2 

 Số lượng : 64 căn  

 Tiến độ thực hiện : Quý 3/2022 

3. Đầu tư xây dựng và kinh doanh Nhà ở  an sinh xã hội Khu 6-Việtsing (Hợp tác với 

Tổng ty Becamex)  

       Qui mô dự án: 

 Diện tích khu đất : 19.501 m2 

 Tổng mức đầu tư : 1.401 tỷ đồng 

 Qui mô dự án bao gồm : 

 5 toà nhà cao 22 tầng, 1 nhà xe 7 tầng và các hạng mục phụ trợ… 

 Số lượng căn hộ : 1.867 căn 

 Dự kiến khởi công : Quý 2 năm 2022  

4. Dự án Khu nhà ở Lô M3 – Thành phố mới Bình Dương  

 Diện tích khu đất  : 32.895 m2 

 Tồng mức đầu tư   : 1.774,2  tỷ đồng 
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 Qui mô dự án bao gồm : 

 3 khối nhà 10 tầng  và 1 khối nhà 8 tầng  : 506 căn hộ 

  1 Khu nhà liên kế : 98 căn 

 Tiến độ thực hiện dự án: Theo các giai đoạn như sau: 

 Hoàn tất hồ sơ pháp lý : T6/2022- T12/2022 

 Xây dựng và kinh doanh :  Bắt đầu T1/2023 

5. Khánh thành đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhà máy ống HDPE 

 Công suất 1.000-1.200kg/giờ 

 Dây chuyền sản xuất : Nhập khẩu mới 100% 

 Tổng mức đầu tư  : 30tỷ 

 Hoàn thành  : Tháng 05/2021- Tháng 06/2022. 

Theo kế hoạch năm 2021, nhà máy ống HDPE được đưa vào sản xuất kinh doanh trong 

tháng 1/2022. Tuy nhiên do ảnh hưởng đại Dịch COVID – 19, dây chuyền sản xuất ống HDPE 

nhập từ Châu Âu bị đứt gãy chuỗi cung ứng, dây chuyền đã về chậm hơn so với dự kiến, nên 

kế hoạch sản xuất thương mại điều chỉnh lại vào tháng 06/2022. 

 Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh của Công ty 

trong năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét 

và thông qua. 

        TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


