








Kính thưa Quý cổ đông, Quý khách hàng và Quý đối tác
Lời đầu tiên, thay mặt Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana, 
tôi xin gửi tới Quý vị lời chào trân trọng và lời chúc hợp 
tác thành công!
Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana là nhà thầu xây dựng 
và nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp và uy tín. Trải 
qua quá trình xây dựng và trưởng thành, Cotana luôn phát 
triển ổn định và tăng trưởng không ngừng, từ một Công 
ty TNHH, Cotana hiện nay đã trở thành một tập đoàn 
kinh tế lớn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty 
con. 
Trong thời đại công nghệ 4.0, Cotana đã có những bước 
đi chiến lược để nối dài thành công. Ngoài việc làm mới 

hình ảnh thương hiệu và trẻ hóa vì mục tiêu phát triển dài hạn, Cotana luôn ưu tiên những chính sách 
đầu tư cho con người để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng, trình độ cao cùng với việc luôn luôn đổi 
mới phong cách làm việc chuyên nghiệp và đẳng cấp. 
Trên hành trình phía trước, chúng tôi đặt quyết tâm sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để trở thành 
nhà đầu tư và xây dựng thuộc top những công ty hàng đầu Việt Nam, mang lại giá trị tối đa cho Quý vị.
Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Quý vị đã luôn tin tưởng, ủng hộ và đồng hành 
cùng COTANA trong suốt thời gian qua. Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV đã 
luôn sát cánh cùng công ty trong công cuộc xây dựng COTANA ngày một phát triển. 
Một lần nữa, xin kính chúc Quý vị nhiều sức khỏe để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi để viết tiếp trang 
sử mới cho một COTANA chuyên nghiệp và đẳng cấp















































a, Tình hình sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana (Công ty mẹ)

b, Tình hình sản xuất kinh doanh hợp nhất (gồm Công ty mẹ và các công ty con)

Năm 2019 ngoài việc ký các hợp đồng kinh tế và nhận thi công xây lắp các công trình bên 
ngoài, Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana (Công ty mẹ) cùng tất cả các công ty con tập trung 
lực lượng để giải quyết các công việc phát sinh và thi công tại dự án Ecogarden Huế (là một 
trong những dự án trọng điểm của công ty trong giai đoạn này).













TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
(theo số liệu của báo cáo tài chính đã được kiểm toán
năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana - Công ty mẹ)





TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
(theo số liệu của báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 - 
bao gồm Công ty mẹ và các công ty con)





















BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(theo số liệu của báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của 
Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana - Công ty mẹ)  





2. Số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana
    (Công ty mẹ)

















BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(theo số liệu của báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 - bao gồm
Công ty mẹ và các công ty con)





2. Số liệu báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 (bao gồm Công ty mẹ và
    các Công ty con)


















