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Về: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị xin gửi tới quý vị cổ đông về báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH
Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 % tăng giảm

Tổng giá trị tài sản 117,547,098,892 74,039,546,962 62.99%
Doanh thu thuần 90,204,454,541 92,223,136,356 102.24%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh -10,055,532,415 -20,903,301,779
Lợi nhuận khác
Lợi nhuận trước thuế -1,449,899,780 -20,903,301,779.00
Lợi nhuận sau thuế -10,055,532,456 -20,903,301,779.00
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức - -

II. YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019
1. Những yếu tố hạn chế:
1.1.Công ty đã âm vốn chủ sở hữu nên nguồn vốn kinh doanh rất khó khăn. Chủ yếu là từ vốn vay

và vốn huy động do Ban TGĐ và HĐQT vận động.
1.2.Chi phí tài chính vẫn ở mức cao (Đây là khoản chi phí tài chính của các khoản vay cũ có lãi

suất cao.
1.3.Nửa đầu năm 2019 Công ty tiếp tcuj đầu tư hoàn thiện nhà máy theo quy định tại Nghị định

116/2017/NĐ-Cp. Đến 27/05/2019 Công ty nhận giấy chứng nhận. Trước khi nhận giấy
chứng nhận, hoạt động Sxphair tạm ngừng đã ảnh hưởng đến doanh số lắp ráp và tiêu thụ của
Công ty.

1.4.Đối tác cung cấp linh kiện xe máy xăng ngừng sản xuất mẫu xe này dẫn tới số lượng xe máy
xăng lắp ráp và tiêu thụ thấp hơn nhiều so với kế hoạch

2. Các yếu tố thuận lợi:
2.1.Về chủ quan: HĐQT và Ban điều hành Công ty tiếp tục áp dụng chính sách tiết kiệm về chi

phí, nâng cao hiệu quả của bộ máy.
2.2.Công ty đã dịch chuyển sang sản xuât dòng xe hạng trung, tập trung vào một số sản phẩm đặc

thù, nâng cao được tính cạnh tranh của sản phẩm, cũng như nâng giá trị bán ra trên 1 xe, góp
phần đưa doanh thu bán hàng cao hơn năm 2018.

III. PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỤ THỂ:

Chỉ tiêu về doanh thu và hàng tồn kho:



- Doanh thu năm 2019 có mức tăng trưởng nhẹ so với năm 2018 do cơ cấu sản phẩm
chuyển dịch sang loại xe hạng trung có giá trị lớn hơn

- Hàng tồn kho giảm do Công ty tích cực đẩy manh bán hàng, chuyển sang bán hàng theo lô
cho các đối tác lớn.

Lĩnh vực Bất động sản: Công ty đã thanh lý Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Hanoi
Greenwich Village nhằm thu hồi vốn, tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính là SXLR
vafkinh doanh ô tô

IV. KẾT LUẬN:

Trên đây là tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả kinh doanh năm 2019. Quý vị
cổ đông có thể tham khảo các số liệu chi tiết về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 tại website
của Công ty: www.giaiphong.com.vn.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Quý vị cổ đông;
- HĐQT, BKS
- Lưu
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- Doanh thu năm 2019 có mức tăng trưởng nhẹ so với năm 2018 do cơ cấu sản phẩm
chuyển dịch sang loại xe hạng trung có giá trị lớn hơn

- Hàng tồn kho giảm do Công ty tích cực đẩy manh bán hàng, chuyển sang bán hàng theo lô
cho các đối tác lớn.

Lĩnh vực Bất động sản: Công ty đã thanh lý Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Hanoi
Greenwich Village nhằm thu hồi vốn, tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính là SXLR
vafkinh doanh ô tô

IV. KẾT LUẬN:

Trên đây là tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả kinh doanh năm 2019. Quý vị
cổ đông có thể tham khảo các số liệu chi tiết về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 tại website
của Công ty: www.giaiphong.com.vn.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Quý vị cổ đông;
- HĐQT, BKS
- Lưu
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- Doanh thu năm 2019 có mức tăng trưởng nhẹ so với năm 2018 do cơ cấu sản phẩm
chuyển dịch sang loại xe hạng trung có giá trị lớn hơn

- Hàng tồn kho giảm do Công ty tích cực đẩy manh bán hàng, chuyển sang bán hàng theo lô
cho các đối tác lớn.

Lĩnh vực Bất động sản: Công ty đã thanh lý Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Hanoi
Greenwich Village nhằm thu hồi vốn, tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính là SXLR
vafkinh doanh ô tô

IV. KẾT LUẬN:

Trên đây là tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả kinh doanh năm 2019. Quý vị
cổ đông có thể tham khảo các số liệu chi tiết về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 tại website
của Công ty: www.giaiphong.com.vn.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Quý vị cổ đông;
- HĐQT, BKS
- Lưu
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