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Về tình hình kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022
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Kết thúc năm 2021, trong bối cảnh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công
ty Cổ phần Cảng Nha Trang (sau đây gọi tắt là “Công ty”) không thuận lợi và nhiều
biến động do ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19, do đó các hoạt động sản xuất kinh
doanh không được triển khai như kế hoạch. Những khó khăn này đã ảnh hưởng nghiêm
trọng đến việc thực hiện kế hoạch và định hướng phát triển của Công ty trong những
năm tiếp theo. Trong bối cảnh đó, Công ty đã có một năm kinh doanh đầy khó khăn do
các hãng tàu đồng loạt hủy chuyến do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó
chính sách về tiền thuê đất của UBND tỉnh Khánh Hòa thay đổi nên số tiền thuê đất của
công ty tăng lên rất nhiều. Năm 2021, Công ty đã đạt được các kết quả trong hoạt động
kinh doanh, cụ thể như sau:
I. Tình hình kinh doanh của Công ty năm 2021 (Theo số liệu BCTC năm 2021 được
kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C).
Thực hiện phương án kinh doanh đã được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”)
thường niên năm 2021 thông qua, Công ty đã triển khai thực hiện và kết quả như sau:
1. Doanh thu thuần
Năm 2020, Công ty đạt mức doanh thu thuần là 2,02 tỷ đồng, không đạt kế hoạch đề
ra, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19.
2. Lỗ trước thuế
Lỗ trước thuế năm 2021 là 32,14 tỷ đồng do chi phí tiền thuê đất, thuê mặt nước tăng
lên rất nhiều kể từ thời điểm UBND tỉnh Khánh Hòa áp dụng đơn giá và cách tính tiền
thuê mới trong năm 2020.
3. Thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế
Tổng số thuế và tiền đất đã tạm nộp trong năm 2021 là 8,18 tỷ đồng.
II. Kế hoạch kinh doanh năm 2022
Năm 2022, tiếp tục thực hiện chủ trương và quy hoạch của UBND tỉnh Khánh Hoà về
việc chuyển đổi công năng từ cảng hàng hóa sang cảng du lịch, và ảnh hưởng của đại
dịch Covid-19, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm
2022 như sau:
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Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết
định tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.

