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NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI 
Về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm 2021  

và kế hoạch SXKD quý 3, ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2021  
 

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Phú Tài; 

- Căn cứ biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị số: 63/BB-HĐQT, ngày 

17/07/2021. 

 

QUYẾT NGHỊ 

Công bố kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 

và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3, ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2021. 

1. Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021:  

- Công ty mẹ:    

+ Doanh thu thực hiện:  2.038.173 triệu đồng,  = 122% so với cùng kỳ; 

+ Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 224.990 triệu đồng,  = 151% so với cùng kỳ. 

- Hợp nhất:    

+ Doanh thu thực hiện: 3.062.905 triệu đồng,  = 119% so với cùng kỳ; 

 Ngành đá: 714.674 triệu đồng,  = 99% so với cùng kỳ; 

 Ngành gỗ: 1.817.115 triệu đồng,  = 140% so với cùng kỳ; 

 Ngành ô tô: 484.407 triệu đồng,  = 90% so với cùng kỳ; 

 Doanh thu khác: 46.709 triệu đồng.   

+ Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 286.899 triệu đồng,  = 155% so với cùng kỳ; 

 Ngành đá:  108.792 triệu đồng,  = 100% so với cùng kỳ; 

 Ngành gỗ: 162.145 triệu đồng,  = 195% so với cùng kỳ; 

 Ngành ô tô: 8.552 triệu đồng.  

 Lợi nhuận khác: 7.410 triệu đồng.   

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 và ước thực hiện 9 tháng năm 2021: 

TT 
Chỉ tiêu 

(tỷ đồng) 

Kế hoạch  

quý 3 năm 2021 

Ước thực hiện  

9 tháng năm 2021 

Dự kiến so với  

9 tháng năm 2020 

A CÔNG TY MẸ      

I DOANH THU 866 tỷ đồng 2.904 tỷ đồng = 111% so với cùng kỳ. 

II LỢI NHUẬN 96 tỷ đồng 321 tỷ đồng = 133% so với cùng kỳ. 

B HỢP NHẤT    



 

 

TT 
Chỉ tiêu 

(tỷ đồng) 

Kế hoạch  

quý 3 năm 2021 

Ước thực hiện  

9 tháng năm 2021 

Dự kiến so với  

9 tháng năm 2020 

I DOANH THU 2.123 tỷ đồng 5.186 tỷ đồng = 128% so với cùng kỳ 

1 Ngành đá 377 tỷ đồng 1.092 tỷ đồng = 98% so với cùng kỳ. 

2 Ngành gỗ 957 tỷ đồng 2.774 tỷ đồng = 130% so với cùng kỳ. 

3 Ngành ô tô 342 tỷ đồng 826 tỷ đồng = 109% so với cùng kỳ. 

4 Ngành bất động sản 443 tỷ đồng 443 tỷ đồng  

5 Doanh thu khác 4 tỷ đồng 51 tỷ đồng  

II LỢI NHUẬN 216 tỷ đồng 503 tỷ đồng = 159% so với cùng kỳ. 

1 Ngành đá 61 tỷ đồng 170 tỷ đồng = 100% so với cùng kỳ. 

2 Ngành gỗ 67 tỷ đồng 229 tỷ đồng = 151% so với cùng kỳ. 

3 Ngành ô tô 3,5 tỷ đồng 12 tỷ đồng  

4 Ngành bất động sản 82 tỷ đồng 82 tỷ đồng  

5 Lợi nhuận khác 2,5 tỷ đồng 10 tỷ đồng  

 

 

 

Nơi nhận: 

1. HĐQT; 

2. Ban TGĐ, BKT; 

3. Cổ đông cty (website); 

4. Lưu: TK, VT. 
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