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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
 
 

Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Sông Đà 10  
Mã chứng khoán: SDT 
Năm báo cáo: Năm 2009. 

 

I. Lịch sử hoạt động của Công ty 

Công ty Cổ phần Sông Đà 10 là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Sông Đà- 

Bộ Xây dựng. Tiền thân là Công ty Xây dựng Công trình Ngầm được thành lập theo 

quyết định số 54/BXD- TCCB ngày 11/2/1981 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.  

Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, đơn vị có nhiều tên gọi khác nhau 

như Công ty Xây dựng Công trình Ngầm, Công ty Xây dựng Công trình Ngầm Sông 

Đà 10, Công ty Sông Đà 10 và đổi tên thành Công ty cổ phần Sông Đà 10 vào  ngày 

14 tháng 11 năm 2005.  

Trong quá trình hoạt động, Công ty đã tham gia thi công xây dựng các hạng 

mục công trình ngầm, khoan nổ mặt bằng và hố móng công trình, khoan phun gia cố 

và xử lý nền móng tại các công trình xây dựng lớn của Quốc gia như nhà máy thủy 

điện Hòa Bình- công suất 1.920 MW, nhà máy thủy điện Yaly- công suất 720 MW, 

nhà máy thủy điện Sông Hinh, hầm đường bộ qua đèo Hải Vân - chiều dài 6,7 km, 

đường Hồ Chí Minh, nhà máy thuỷ điện Sơn La – công suất 2400MW... Trong giai 

đoạn 2000- 2005 Công ty đã có những bước đột phá to lớn về công nghệ và kỹ thuật 

khi tiến hành đầu tư đồng bộ hàng loạt máy móc thiết bị thi công hiện đại được chế 

tạo bởi các hãng nổi tiếng của các nước G7 như: Atlass Copco - Thụy Điển, 

TamRock - Phần Lan, Volvo, Caterpiler… Đặc biệt trong quá trình thi công hầm 

đường bộ qua đèo Hải Vân, Công ty đã áp dụng thành công công nghệ đào hầm theo 

phương pháp NATM của Áo, lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam. 

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp sếp, đổi mới và nâng cao 

năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế. Từ năm 2005, Công ty 

đã từng bước tiến hành Cổ phần hóa doanh nghiệp, đến ngày 14/11/2005, Bộ trưởng 
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Bộ Xây dựng đã có quyết định số 2114/QĐ-BXD chính thức chuyển Công ty Sông 

Đà 10 thành Công ty Cổ phần. 

 Ngày 26 tháng 12 năm 2005 Công ty chính thức đi vào hoạt động dưới hình 

thức Công ty Cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103010419 do 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. 

Ngày 27 tháng 11 năm 2006, Công ty có giấy phép của UBCK Nhà nước về 

việc niêm yết Cổ phiếu trên Trung tâm GDCK chứng khoán thành phố Hà Nội với 

mã giao dịch SDT và ngày 14 tháng 12 năm 2006, cổ phiếu SDT đã chính thức lên 

sàn giao dịch. Tháng 11/2009 Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 117 tỷ 

đồng.  

Với bề dầy trên 25 năm kinh nghiệm Công ty CP Sông Đà 10 đã khẳng định 

được thương hiệu hàng đầu trong các lĩnh vực xây dựng công trình ngầm, khoan nổ 

phục vụ cho công trình thủy điện, xây dựng hầm giao thông. Sau khi chuyển sang 

hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần, Công ty định hướng chiến lược kinh 

doanh trong thời kỳ mới, tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu trong các ngành nghề, sản 

phẩm truyền thống, từng bước đầu tư mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực khác, có 

tiềm năng phát triển. Để cụ thể hóa chiến lược kinh doanh nêu trên, Công ty đã đăng 

ký hoạt động kinh doanh trong những ngành nghề sau đây : 

 Xây dựng các công trình ngầm và dịch vụ dưới lòng đất ; 

 Xây dựng công trình thủy điện, thủy lợi , giao thông và xây dựng công trình 

khác ; 

 Xây dựng công trình công nghiệp, công trình công cộng, nhà ở ; 

 Khai thác mỏ và chế biến khoáng sản ; 

 Tư vấn xây dựng ( không bao gồm tư vấn pháp luật) ; 

 Trang trí nội thất ; 

 Sản xuất, kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông ; 

 Sản xuất, kinh doanh phụ tùng, phụ kiện bằng kim loại phục vụ xây dựng ; 

 Sửa chữa cơ khí, ô tô, xe máy ; 

 Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị phụ tùng cơ giới và công nghệ xây dựng ; 

 Kinh doanh và xuất nhập khẩu phương tiện vận tải cơ giới chuyên dùng... ; 

 Đầu tư xây lắp các công trình thủy điện vừa và nhỏ, kinh doanh điện thương 

phẩm ; 

 Nhận uỷ thác đầu tư của các tổ chức và cá nhân ; 

 Xây dựng các khu công nghiệp, cảng biển ; 
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 Kinh doanh bất động sản. 

 

HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU VỀ CÁC CÔNG TRÌNH   

CÔNG TY ĐÃ THI CÔNG 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

II- Định hướng phát triển đến năm 2015. 

1. Định huớng : 

Công ty đã xây dựng định hướng phát triển đến năm 2015 trình Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2009 như sau: 

- Xây dựng và phát triển Công ty trở thành Công ty xây lắp chuyên ngành 

mạnh, có tính chuyên môn hoá cao trong lĩnh vực xây lắp truyền thống: xây dựng 

TBT.NÔNG ĐỨC MẠNH THĂM CÔNG TRƯỜNG 
 HẦM ĐƯỜNG BỘ QUA ĐÈO HẢI VÂN DO  

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 10 THI CÔNG 

CÁC XE MÁY THIẾT BỊ CỦA CÔNG TY ĐANG THI 
CÔNG TRÊN CÔNG TRƯỜNG THỦY ĐIỆN SÊSAN 3 

 

 

Nhà máy thuỷ điện Yaly Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.

http://www.songda10.com.vn/3


các công trình ngầm, khoan nổ mìn, khoan phun. Xây dựng hệ thống giao thông 

ngầm trong thành phố.  

- Chuyển dịch cơ cấu ngành nghề theo hướng: giảm dần tỷ trọng giá trị sản 

phẩm xây lắp, tăng tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp nhưng tỷ trọng giá trị sản 

phẩm xây lắp vẫn giữ vai trò chủ đạo. 

- Đầu tư và hợp tác đầu tư phát triển sang các sang các lĩnh vực mới có tiềm 

năng:  sản xuất kinh doanh điện thương phẩm; khai thác và sản xuất vật liệu xây 

dựng; khai thác và chế biến khoáng sản; trồng cây công nghiệp; đầu tư khai thác hạ 

tầng khu công nghiệp, đô thị…  

- Phát huy cao độ mọi nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao uy 

tín và thương hiệu Sông Đà 10 ở trong nước và trong khu vực.  

2. Chiến lược phát triển : 

 - Chiến lược về thị trường: 

+ Xây dựng thương hiệu Sông Đà 10 là một thương hiệu mạnh trong lĩnh vực 

xây lắp, có khả năng đảm nhận thi công trọn gói các dự án về thuỷ điện, thuỷ lợi và 

giao thông... trên cả nước. 

+ Tập trung phát triển thị trường xây lắp trong nước và từng bước mở rộng sang 

thị trường xây lắp của nước Lào và Campuchia. 

+ Mở rộng và phát triển thị trường sang các lĩnh vực mới nhiều tiềm năng như: 

sản xuất và kinh doanh điện thương phẩm, sản xuất và kinh doanh hạ tầng khu công 

nghiệp và đô thị, khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, trồng 

cây công nghiệp… 

- Chiến lược tổ chức và phát triển doanh nghiệp: 

Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức Công ty CP Sông Đà 10, hoạt động theo 

mô hình Công ty mẹ con có tính chuyên môn hoá cao trong lĩnh vực xây lắp truyền 

thống với trình độ quản lý tiên tiến, hiện đại so với các nước trong khu vực. Xây 

dựng và phát triển Công ty với mức tăng trưởng ổn định, bền vững và có tính cạnh 

tranh cao. 

- Chiến lược đầu tư: 

+ Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công (bao gồm cả những thiết bị cho các 

lĩnh vực mới như thi công hệ thống hầm tàu điện ngầm, khai thác và chế biến 

khoáng sản) theo hướng hiện đại, công nghệ mới và tiên tiến đáp ứng yêu cầu SXKD 

phát triển với tốc độ cao, đảm bảo thi công các công trình có yêu cầu kỹ thuật, mỹ 

thuật cao và đáp ứng được tiến độ. 
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+ Đầu tư và phát triển lĩnh vực sản xuất công nghiệp: khai thác và chế biến 

khoáng sản, trồng cây công nghiệp… để chuyển dịch mạnh cơ cấu sản phẩm công 

nghiệp. Phấn đấu đến năm 2015, giá trị SXCN chiếm khoảng 15% - 20% tổng giá trị 

SXKD. 

+ Đầu tư và hợp tác đầu tư tài chính dưới hình thức đầu tư trực tiếp hoặc uỷ 

thác đầu tư qua Công ty mẹ là Tập đoàn Sông Đà vào các lĩnh vực: tài chính - tín 

dụng, ngân hàng, bảo hiểm, siêu thị… 

- Chiến lược xây dựng, phát triển nguồn nhân lực: 

Đào tạo và phát triển nguồn lực con người của Công ty CP Sông Đà 10 mạnh 

về mọi mặt, đủ về số lượng với trình độ học vấn và tay nghề cao, phù hợp với cơ chế 

quản lý tiên tiến và hiện đại. 

- Chiến lược phát triển nguồn lực tài chính: 

+ Xây dựng và phát triển nguồn lực về tài chính đủ mạnh đảm bảo vốn cho đầu 

tư và SXKD.  

+ Khai thác triệt để mọi tiềm năng về vốn, đất đai, tài nguyên nước và khoáng 

sản để phát triển Công ty, nâng cao tiềm lực và khả năng cạnh tranh ở trong nước, 

khu vực và trên thế giới.  

- Chiến lược ứng dụng tiến bộ về khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào công 

tác quản lý điều hành, thiết kế, thi công: 

+ Xây dựng, áp dụng các loại hình quản lý, điều hành phù hợp với trình độ của 

các nước trong khu vực, tiến tới phù hợp với trình độ thế giới. 

+ Tăng cường ứng dụng các thành tựu về khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên 

tiến trong công tác quản lý, điều hành, thiết kế và thi công nhằm nâng cao năng suất 

lao động, hạ giá thành sản phẩm, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về chất và có tính cạnh 

tranh cao. 

3. Chỉ tiêu và cơ cấu ngành nghề đến năm 2015: 

- Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của năm 2015: 

+ Tốc độ tăng trưởng giá trị SXKD bình quân hàng năm khoảng 10%; 

+ Tổng giá trị SXKD năm 2015 đạt khoảng 1.315 tỷ đồng, tương đương với 

82,19 triệu USD; 

+ Tổng giá trị Doanh thu năm 2015 đạt khoảng 1.195 tỷ đồng, tương đương với 

74,72 triệu USD; 

+ Nộp nhà nước: 89,9 tỷ đồng, tương đương với 5,62 triệu USD; 

+ Lợi nhuận trước thuế: 152,3 tỷ đồng, tương đương với 9,52 triệu USD; 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



+ Dự kiến giá trị đầu tư năm 2015 khoảng 120 tỷ đồng, tương đương với 7,50  

triệu USD; 

+ Tổng giá trị đầu tư từ năm 2011-2015 khoảng: 790 tỷ đồng, tương đương với   

47,87 triệu USD; 

+ Vốn Chủ sở hữu: 965,8 tỷ đồng, tương đương với 60,37 triệu USD; 

+ Tổng tài sản khoảng 1.492 tỷ đồng, tương đương với 93,27 triệu USD; 

+ Thu nhập bình quân tháng 1 CBCNV khoảng 5,5 triệu đồng. 

- Cơ cấu ngành nghề trong giá trị SXKD của năm 2015: 

+ Giá trị kinh doanh sản xuất công nghiệp chiếm khoảng 15%-20% trong tổng 

giá trị SXKD. Tập trung chủ yếu vào việc  khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu 

xây dựng và kinh doanh điện thương phẩm. 

+ Giá trị kinh doanh xây lắp chiếm khoảng 75-80% trong tổng giá trị SXKD. 

Trong đó tập trung chủ yếu vào các ngành nghề truyền thống là thi công công trình 

ngầm, khoan nổ, khoan phun xi măng:  

+ Giá trị kinh doanh khác chiếm khoảng 5% trong tổng giá trị SXKD, bao gồm: 

kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, đô thị và sản xuất kết cấu kim loại 

4. Giải pháp thực hiện 

- Giải pháp thực hiện chiến lược thị trường: 

+ Xác định thị trường của Công ty theo từng lĩnh vực SXKD để có chiến lược 

tiếp thị đấu thầu.  

+ Tập trung nghiên cứu và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về năng lực để sẵn 

sàng thi công các công ngầm tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.  

+ Nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm, xây dựng thương hiệu 

cho từng sản phẩm, tăng cường công tác quảng cáo, tiếp thị năng lực và thương hiệu 

của Công ty trên thị trường. 

- Giải pháp thực hiện tổ chức và phát triển doanh nghiệp 

+ Sắp xếp, đổi mới lại các đơn vị trực thuộc để phù hợp với chiến lược phát 

triển của Công ty và của Tập đoàn Sông Đà. 

+ Hoàn thiện mô hình tổ chức Công ty Sông Đà 10. 

+ Liên doanh, liên kết với các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty, Công ty 

trong nước và các đối tác nước ngoài để thực hiện các dự án mới. 

+ Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi các quy chế, quy định về quản lý điều hành từ 

Tổng Công ty đến các đơn vị thành viên. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



+ Thành lập một Công ty chuyên ngành về xây dựng công trình ngầm trong 

thành phố trên cơ sở một trong các xí nghiệp mạnh của Công ty về công tác đào 

hầm. 

- Giải pháp thực hiện chiến lược đầu tư 

+ Cân đối thiết bị với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xác định thiết bị đầu tư 

mới để đầu tư đồng bộ, nâng cao năng lực thiết bị thi công có công nghệ tiên tiến 

hiện đại đáp ứng yêu cầu SXKD. Trước mắt sẽ đầu tư dây chuyền công nghệ thi 

công các công trình ngầm có tiết diện hầm nhỏ, nghiên cứu, áp dụng và đầu tư công 

nghệ thi công các hầm tàu điện ngầm tại Việt Nam.  

+ Đẩy nhanh công tác đầu tư cả về công nghệ lẫn thiết bị thi công cho các lĩnh 

vực: khai thác và chế biến khoáng sản, trồng cây công nghiệp… để chuyển dịch cơ 

cấu sản phẩm công nghiệp.  

+ Tập trung tìm kiếm thị trường đầu tư các dự án nhà ở đô thị và các khu công 

nghiệp tại các tỉnh trên cả nước. 

- Giải pháp thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực: 

+ Tổ chức, sắp xếp, lựa chọn, bố trí và quy hoạch cán bộ cho Công ty và các 

đơn vị thành viên. 

+ Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, đào tạo lại để nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cho các cán bộ lãnh đạo. 

+ Tiếp tục đào tạo bổ sung phát triển nguồn lực theo hai hướng là tự đào tạo và 

tuyển dụng qua các trường đại học và trường công nhân kỹ thuật.   

Cụ thể như  sau: 

+ Công tác tuyển dụng: Nhu cầu tuyển dụng của Công ty giai đoạn 2011-2015 

là 1.200 CBCNV trong đó cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học và cao đẳng là 250 

người và công nhân kỹ thuật là 950 người. 

+ Công tác đào tạo: Kế hoạch đào tạo công nhân kỹ thuật từ năm 2011- 2015 

khoảng 600 người thuộc các nghề: bê tông, vận hành máy xây dựng, sắt, hàn… bằng 

các hình thức như tổ chức đào tạo lại, đào tạo nâng cao tại trường Cao đẳng nghề 

Sông Đà. Tiếp tục duy trì triển khai công tác hướng dẫn kèm cặp cho công nhân kỹ 

thuật mới ra trường. 

- Giải pháp thực hiện chiến lược phát triển nguồn lực tài chính: 

+ Tăng cường tiềm lực tài chính của Công ty bằng cách phát hành cổ phiếu tăng 

vốn điều lệ, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả 

kinh tế, tích luỹ và phát triển vốn chủ sở hữu. 
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+ Tăng cường mối quan hệ với các tổ chức tín dụng thông qua các hợp đồng tín 

dụng, thoả thuận hợp tác. 

+ Chủ động tìm kiếm hợp tác với các đối tác trong nước và các đối tác nước 

ngoài để tìm nguồn vốn cho các dự án như: Nguồn vốn ODA, nguồn vốn từ các 

nước Bắc Âu, thị trường chứng khoán....  

+ Có kế hoạch và lộ trình đưa cổ phiếu của Công ty niêm yết tại thị trường 

chứng khoán của các nước trong khu vực.  

- Giải pháp thực hiện chiến lược ứng dụng tiến bộ về khoa học kỹ thuật vào 

công tác quản lý điều hành, thiết kế, thi công: 

 + Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000. 

 + Ứng dụng các phần mềm, chương trình tin học tiên tiến, hiện đại trong công 

tác quản lý, điều hành doanh nghiệp. 

 + Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ trong công tác thiết kế và thi công để 

tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất nâng cao lợi nhuận của Công ty.  

 + Tập trung nghiên cứu công nghệ thi công hầm trong đất, hầm giao thông trong 

các đô thị để sẵn sàng đảm nhận thi công hệ thống giao thông ngầm trong các đô thị 

lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. 

Một số hình ảnh về máy móc thiết bị của Công ty 
Cổ phần Sông Đà 10 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

M¸y xóc 

 

 

M¸y khoan 

 

M¸y khoan 
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III.  Báo cáo của Hội đồng quản trị 

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2009:  

- Tổng giá trị SXKD: 831,359 tỷ đồng /623,210 tỷ đồng; đạt 133% KH. 

- Doanh thu: 710,619tỷ đồng /531,758 tỷ  đồng; đạt 133% KH. 

- Lợi nhuận trước thuế : 109,895 tỷ đồng /63,536 tỷ đồng; đạt 172% KH. 

- Trong đó: Lợi nhuận CTCP SĐ10                   :92,497 tỷ đồng /53,010  tỷ đồng 

                  Lợi ích vốn góp tại CTCP SĐ10.1  : 14,509  tỷ đồng /10,526 tỷ đồng 

- Nộp ngân sách                                                 : 65,682 tỷ đồng/59,432 tỷ đông. 

- Thu nhập BQ/CBCNV                : 4.800.000 đ/ng/tháng 

- Tỷ lệ khấu hao                                                  : 18%/năm 

- HĐQT đ• chú trọng chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đến 

năm 2010 và định hướng chiến lược đến năm 2015. 

- Chỉ đạo việc thực hiện góp vốn vào các dự án mà Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm tài chính 2009 đ• thông qua. 

- Chỉ đạo việc thực hiện đầu tư máy móc thiết bị thi công và giảI ngân vốn vay 

nhằm thực hiện được sự ưu đ•i về l•i vay của Nhà nước 

- Ban hành và sửa đổi các quy chế, quy định cho phù hợp với tình hình hoạt 

động của Công ty. 

2. Những thay đổi chủ yếu trong năm:  

- Năm 2009, Công ty tiến hành hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ áp dụng 

cho các công ty niêm yết của Nhà nước  

- Thực hiện công tác tiếp cận các dự án về giao thông ngầm trong thành phố, đ• 

quyết định cử đoàn cán bộ tham quan, học tập về công nghệ tại nước ngoài, tiếp xúc 

với các Công ty  Nhật Bản về xúc tiến hợp tác liên danh trong đấu thầu dự án tàu 

điện ngầm tại TP Hồ Chí Minh. 

- Triển khai góp vốn vào các dự án theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông 

(Đ• thực hiện góp vốn trong năm 2009: 26,4 tỷ đồng; đồng thời thoái vốn đâu tư  các 

công ty đ• có l•i như thoái vốn tại CTCP thép Việt ý ( L•i gần 8 tỷ đồng) 

- Thành lập thêm Xí nghiệp Gia công cơ khí để phát triển lĩnh vực gia công cơ 

khí. 

3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai: 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 - Tiếp tục giữ vững vị thế là  Doanh nghiệp đầu ngành của Việt Nam trong 

công tác xây lắp ( khoan nổ hở, xây dựng ngầm, khoan xử lý …) các công trình thuỷ 

điện và giao thông đường bộ ở Việt nam và Lào 

 - Triển khai nghiên cứu, ký kết hợp tác với các đối tác nước ngoài trong việc 

chuyển giao công nghệ thi công tàu điện ngầm để thực hiện mục tiêu là đơn vị thi 

công các dự án tàu điện ngầm đầu tiên ở Việt Nam.   

 - Thực hiện công tác đầu tư góp vốn vào các dự án năng lượng, công nghiệp 

mỏ, khu công nghiệp, tài chính với giá trị đầu tư đến năm 2015 khoảng 600 tỷ đồng.  

 - Tổ chức và sắp xắp lại bộ máy cho phù hợp với cơ chế quản lý của Công ty 

và phù hợp với mô hình tập đoàn Sông Đà. 

 - Thành lập mới một số công ty cổ phần và xem xét cơ cấu lại một số Xí 

nghiệp để chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên để 

nâng cao hiệu quả SXKD. 

IV. Báo cáo của Ban giám đốc 

1. Báo cáo tình hình tài chính (Báo cáo hợp nhất) 

* Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán 

- Tổng tài sản: 1.124 tỷ đồng. 

- Nợ phải trả: 680 tỷ đồng. 

- Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản: 8,6 %. 

- Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu: 11,4 %. 

- Thu nhập trên mỗi cổ phiếu bình quân: 8.290 đồng. 

- Khả năng thanh toán nhanh : 0,09 lần 

- Khả năng thanh toán hiện hành: 1,35 lần  

* Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh: 

- Các hệ số của các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam hiện nay:  

+ Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu khoản: 5 %. 

+ Thu nhập trên mỗi cổ phiếu: 4.000 đồng. 

- Như vậy các hệ số của Công ty so với các doanh nghiệp cùng ngành là tương 

đối tốt. 

* Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo 

Tại thời điểm 30/12/2009 (Mệnh giá 10.000 đồng / Cổ phần) 

 

    Giá trị sổ sách  =  
Nguån vèn, quü 

Sè cæ phÇn ®ang lu hµnh 

= 

11.669.000 

 413.363.708.932 
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                  =  35.424 VND/CP  

* Tổng số cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: 

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 11,7 triệu cổ phiếu. 

- Tổng số cổ phiếu phổ thông: 11,669 triệu cổ phiếu. 

- Cổ phiếu quỹ: 39.000 cổ phiếu 

* Cổ tức: 20%/năm. 

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (Riêng công ty mẹ) 

Năm 2009 đã cơ bản đáp ứng các mục tiêu, tiến độ tại các công trình Công ty tham 

gia thi công đảm bảo chất lượng công trình, sản phẩm theo yêu cầu của Chủ đầu tư.  

Sản xuất kinh doanh năm 2009 tăng trưởng cao so so với năm 2008, Các chỉ tiêu 

chính như sau 

- Tổng giá trị SXKD: 831,359 tỷ đồng /623,210 tỷ đồng; đạt 133% KH. 

- Doanh thu: 710,619tỷ đồng /531,758 tỷ  đồng; đạt 133% KH. 

- Lợi nhuận trước thuế : 109,895 tỷ đồng /63,536 tỷ đồng; đạt 172% KH. 

- Trong đó: Lợi nhuận CTCP SĐ10                   :92,497 tỷ đồng /53,010  tỷ đồng 

                 Lợi ích vốn góp tại CTCP SĐ10.1  : 14,509  tỷ đồng /10,526 tỷ đồng 

- Nộp ngân sách                                                 : 65,682 tỷ đồng/59,432 tỷ đông. 

- Thu nhập BQ/CBCNV                : 4.800.000 đ/ng/tháng 

- Tỷ lệ khấu hao                                                  : 18%/năm 

3. Những tiến bộ Công ty đã đạt được   

- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

 + Đã hoàn thiện bộ máy tổ chức của Công ty theo mô hình Công ty cổ phần và 

điều lệ tổ chức hoạt động mới của Công ty. 

 + Thực hiện ký kết hợp đồng thuê Tổng giám đốc điều hành với Hội đồng 

quản trị. 

 + Thực hiện ký kết hợp đồng thuê Giám đốc điều hành các Xí nghiệp trực 

thuộc. 

 + Xây dựng, trình HĐQT công ty ban hành và tổ chức thực hiện các quy định 

về quản lý nội bộ. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 

- Giữ vững thương hiệu của Công ty là nhà thầu mạnh nhất trong lĩnh vực thi công 

công trình ngầm tại Việ Nam. 
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- Đầu tư Xây dựng và khai thác các công trình xây dựng ngầm. 

- Đầu tư góp vốn vào các lĩnh vực Công ty có thế mạnh và sinh lợi cao như: Năng 

lượng, khai thác mỏ, trồng cây công nghiệp với giá trị đầu tư đến năm 2010 khoảng 

300 tỷ đồng. 

V. Báo cáo tài chính (Báo cáo kèm theo) 

 - Báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty  mẹ được kiểm toán bởi Công ty kiểm 

toán và kế toán Hà Nội 

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 hợp nhất được kiểm toán Công ty kiểm toán 

và kế toán Hà Nội 

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán 

1. Kiểm toán độc lập 

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội 

- Ý kiến kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty được lập phù 

hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành. 

- Các nhận xét đặc biệt (thư quản lý) 

2. Kiểm toán nội bộ 

Trong năm Ban điều hành Công ty đã phối hợp với ban kiểm soát Công ty tiến hành 

kiểm tra tại các Xí nghiệp trực thuộc về Công tác quản lý, điiêù hành hoạt động 

SXKD, Công tác kế toán thống kê… và chỉ đạo kịp thời các Xí nghiệp khắc phục 

các tồn tại. 

VI. Các Công ty có liên quan 

- Tổng công ty Sông Đà nắm giữ trên 51,28% vốn điều lệ tương ứng với 60 tỷ đồng 

của Công ty. 

- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do Công ty nắm giữ: 

Công ty đã góp vốn vào Công ty CP Sông Đà 10.1 với tổng số vốn góp là: 12.1 tỷ  đồng 

tương đương với tỷ lệ 63.7% vốn điều lệ Cổ phiếu công ty Sông Đà 10.1 đã được niêm 

yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội; giá giao dịch ngày 05/04/2010 là: 

70.000 đồng/ 1cổ phiếu 

- Đầu tư vào CT liên kết: Công ty góp vốn vào CTCP Sông Đà 10 – Phương Đông với 

tổng số vốn góp là 4,15 tỷ đồng tương đương với 30,7% vốn điều lệ. 

- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan. 

Danh sách các công ty có vốn góp của Công ty Cổ phần Sông Đà 10: 
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TT Tên công ty 
Giá trị đầu tư tại 31/12/2009 

(VNĐ) 

1 Công ty Cổ phần Sông Đà 9 321.832.670 

3 Công ty Cổ phần điện Miền Bắc 1.600.000.000 

4 Công ty Cổ phần ĐT&PT điện Tây Bắc 33.600.000.000 

5 Công ty Cổ phần Sông Đà 7 1.110.810.000 

6 Công ty Cổ phần SUDICO 24.170.000.000 

7 Công ty Cổ phần sắt Thạch Khê 690.000.000 

8 Công ty Cổ phần ĐT&PT Vân Phong 3.000.000.000 

9 Công ty Cổ phần cao su Phú riềng – karatie 3.000.000.000 

10 Công ty Cổ phần Sông Đà - Phương Nam 10.000.000.000 

11 Khu kinh tế Hải Hà 1.100.000.000 

12 Công ty khoáng sản Thiên Trường 3.352.750.000 

13 Công ty CP khoáng sản Sông Đà 5.200.000.000 

VII. Tổ chức và nhân sự 

* Cơ cấu tổ chức của tổ chức phát hành/niêm yết 

 + Hội đồng quản trị Công ty : 5 thành viên. 

 + Ban kiểm soát Công ty: 3 thành viên. 

 + Ban lãnh đạo Công ty: Tổng giám đốc, và 5 phó Tổng giám đốc. 

 + 06 Phòng ban Công ty: Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Vật tư, Phòng Cơ 

giới, Phòng Kinh tế- Kế hoạch, Phòng Kỹ Thuật, Phòng Tài chính- Kế toán. 

 + 07 Xí nghiệp trực thuộc: Xí nghiệp Sông Đà 10.2, Xí nghiệp Sông Đà 10.3; Xí 

nghiệp Sông Đà 10.4; Xí nghiệp Sông Đà 10.5; Xí nghiệp Sông Đà 10.6; Xí nghiệp 

Sông Đà 10.7; Xí nghiệp gia công và sửa chữa cơ khí. 

* Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành. 

- ÔNG: VŨ VĂN TÍNH 

Giới tính: Nam 
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Ngày tháng năm sinh: 19/7/1958 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 

Địa chỉ thường trú: Xã Kiến Hưng, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây 

Số điện thoại liên lạc cơ quan: 047.683.999 

Trình độ văn hoá: 10/10 

Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư Khai thác hầm lò 

Quá trình công tác 

� 7/1981-8/1983 : Nh�n viên kỹ thuật Xí nghiệp hầm, C�ng ty X�y dựng 

C�ng trình ngầm. 

� 9/1983-5/1986 : Khu trưởng Xí nghiệp hầm, Công ty Xây dựng Công 

trình ngầm 

� 6/1986-7/1990 : Phó Giám đốc Xí nghiệp hầm, Công ty Xây dựng Công 

trình ngầm 

� 8/1990-5/1993 : Phó Giám đốc Xí nghiệp hầm, Thủy điện Sông Hinh 

� 6/1993-12/1995 : Phó Giám đốc Xí nghiệp hầm, Công ty Công trình 

ngầm 

� 1/1996-5/1997 : Giám đốc Xí nghiệp hầm 1, Công ty Xây dựng Sông 

Đà 10 

� 6/1997-8/2001 : Phó Giám đốc Công ty Sông Đà 10, kiêm phó Bí thư 

Đảng uỷ Công ty 

� 9/2001-10/2003 : Phó Giám đốc Công ty, kiêm giám đốc Xí nghiệp 

Sông Đà 10.2 

� 11/2003-12/2005 : Giám đốc Công ty Sông Đà 10, kiêm phó Bí thư Đảng 

ủy Công ty 

� 01/2006 đến nay : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông 

Đà 10, kiêm Tổng Giám đốc Công ty  

Chức vụ hiện nay : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 10, thành viên Hội 

đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 10 

- ÔNG: NGUYỄN VĂN BẨY 

Giới tính: Nam 

Ngày tháng năm sinh: 20/2/1958 
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Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Xã Quảng Nghiệp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

Địa chỉ thường trú: Xã Kiến Hưng, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây 

Số điện thoại liên lạc cơ quan: 047.683.989 

Trình độ văn hoá: 10/10 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí 

Quá trình công tác : 

� 1982- 1988 : Đội trưởng đội cơ khí, Công ty Xây dựng Công trình 

ngầm 

� 1989-1991 : Giám đốc Xí nghiệp Khoan nổ- Cơ giới, Công ty Xây 

dựng Công trình ngầm 

� 1992-1993 : Trưởng phòng cơ giới, Đại diện Tổng Công ty Xây dựng 

Sông Đà tại Phú Yên 

� 1994-1997 : Trưởng phòng Vật tư- Cơ giới Công ty Xây dựng công 

trình ngầm tại thủy điện Yaly, Gia lai 

� 1998-8/2000 : Phó Giám đốc Công ty Sông Đà 10 tại Công trình thủy 

điện Yaly, Gia Lai 

� 9/2000- 12/2005 : Phó Giám đốc Công ty Sông Đà 10 

� 01/2006 đến nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 10, 

thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 10 

Chức vụ hiện nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 10, thành viên 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 10 

- ÔNG :  LỤC ĐỨC TIẾN 

Giới tính: Nam 

Ngày tháng năm sinh: 02/01/1962 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Xã Văn An, huyện Chí Linh, Tp. Hải Dương 

Địa chỉ thường trú: Phường Tân Thịnh, thị xã Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

Số điện thoại liên lạc cơ quan: 047.684.839 

Trình độ văn hoá: 10/10 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu hầm 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



Quá trình công tác: 

� 9/1986-9/1988 : Nh�n viên kỹ thuật hiện trường, Xí nghiệp hầm 1, 

Công ty Xây dựng công trình ngầm tại Hòa Bình 

� 10/1988-8/1989 : Kíp trưởng Xí nghiệp hầm 1, Công ty Xây dựng Công 

trình ngầm 

� 9/1989- 10/1990 : Khu trưởng Xí nghiệp hầm 1, Công ty Xây dựng 

Công trình ngầm 

� 11/1990- 12/1993 : Nh�n viên kỹ thuật tại phòng Kỹ thuật C�ng ty X�y 

dựng C�ng trình ngầm 

� 1/1994-11/1997 : Phó phòng Kỹ thuật C�ng ty S�ng Đà 10 

� 12/1997-12/2000 : Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Sông Đà 10 

� 1/2001- 12/2001 : Trưởng phòng Kinh tế- Kỹ thuật Công ty Sông Đà 10 

� 1/2002-12/2005 : Phó Giám đốc Công ty Sông Đà 10 

� 01/2006 đến nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 10 

Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 10 

- ÔNG: LÊ VĂN KHANG 

Giới tính: Nam 

Ngày tháng năm sinh: 13/12/1959 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 

Địa chỉ thường trú: Phường Văn Mỗ, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây 

Số điện thoại liên lạc cơ quan: 047.683.992 

Trình độ văn hoá: 10/10 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngầm 

Quá trình công tác: 

� 5/1987- 12/1989 : Kỹ thuật trực ca Xí nghiệp hầm, C�ng ty X�y dựng 

C�ng trình ngầm 

� 1/1990- 5/1990 : Kíp trưởng Xí nghiệp hầm, Công ty Xây dựng Công 

trình ngầm Sông Đà, Hòa Bình 

� 6/1990- 7/1993 : Khu trưởng Xí nghiệp hầm, Công ty Xây dựng Công 

trình ngầm Sông Đà, Hòa Bình 
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� 8/1993- 12/1995 : Khu trưởng Xí nghiệp hầm, Công ty Xây dựng Công 

trình ngầm Sông Đà 10 - Yaly 

� 1/1996- 8/1997 : Nh�n viên phòng kỹ thuật, C�ng ty X�y dựng C�ng 

trình ngầm thủy điện Yaly, Gia Lai 

� 4/2001- 6/2002 : Trưởng phòng kỹ thuật, Ban điều hành dự án hầm 

đường bộ qua đèo Hải Vân 

� 7/2002- 12/2005 : Phó Giám đốc, Ban điều hành dự án hầm đường bộ 

qua đèo Hải Vân 

� 01/2006 đến nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 10 

Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 10 

- ÔNG: PHẠM ĐÌNH CHIẾN 

Giới tính: Nam 

Ngày tháng năm sinh: 11/8/1953 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Xã Tây Phong, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 

Địa chỉ thường trú: Xã Kiến Hưng, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây 

Số điện thoại liên lạc cơ quan: 022.214.344 

Trình độ văn hoá: 10/10 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi 

Quá trình công tác: 

� 12/1981- 4/1985 : Nh�n viên kỹ thuật Xí nghiệp Lộ thiên, C�ng ty X�y 

dựng C�ng trình Ngầm 

� 5/1985- 10/1991 : Phó Giám đốc Xí nghiệp Lộ thiên, Công ty Xây dựng 

Công trình ngầm 

� 11/1991- 7/1995 : Giám đốc Xí nghiệp Lộ thiên, Công ty Xây dựng 

Công trình ngầm 

� 8/1995- 12/1998 : Phó Giám đốc Công ty Xây dựng công trình ngầm 

� 1/1999- 8/2000 : Phó Giám đốc Công ty Sông Đà 10 tại Yaly- Gia Lai 

� 9/2000- 10/2002 : Phó Giám đốc Công ty Sông Đà 10, kiêm Giám đốc 

Xí nghiệp Sông Đà 10.3 tại Chi nhánh Miền Bắc- Hà Đông, Hà Tây. 

� 11/2002- 12/2005 : Phó Giám đốc Công ty, kiêm giám đốc xí nghiệp 

Sông Đà 10.3 tại Tuyên Quang. 
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� 01/2006 đến nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 10, 

kiêm giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 10.3 tại Công trình Thủy điện Tuyên 

Quang. 

Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 10, kiêm Giám 

đốc Xí nghiệp Sông Đà 10.3 

- ÔNG: NGUYỄN HOẰNG 

Giới tính: Nam 

Ngày tháng năm sinh: 10/8/1961 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

Địa chỉ thường trú: Xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

Số điện thoại liên lạc cơ quan: 0510.864.251 

Trình độ văn hoá: 10/10 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu hầm 

Quá trình công tác: 

� 8/1985- 7/1989 : Kỹ thuật Xí nghiệp hầm 1, C�ng ty X�y dựng C�ng 

trình ngầm 

� 8/1989- 3/1993 : Phó Giám đốc Xí nghiệp hầm 1- Công ty Xây dựng 

Công trình ngầm 

� 4/1993- 4/1995 : Phó Giám đốc Xí nghiệp hầm, thủy điện Sông Hinh 

� 5/1995- 12/1998 : Phó Giám đốc Công ty Sông Đà 14 

� 1/1999- 12/1999 : Phó Giám đốc Công ty Sông Đà 14, Giám đốc Xí 

nghiệp Sông Đà 14.2 

� 1/2000- 7/2000 Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 205, Công ty Sông Đà 2 

� 8/2000- 10/2002 : Chuyên viên phòng dự  án kỹ thuật, C�ng ty S�ng Đà 

2 

� 11/2002- 5/2003 : Phó Giám đốc Xí nghiệp 203, Công ty Sông Đà 2 

� 6/2003- 3/2004 : Trưởng ban Kinh tế- Kế hoạch, Ban quản lý đường 

vành đai 3 

� 4/2004- 7/2004 : Giám đốc Ban dự án đầu tư- Công ty Sông Đà 10 

� 1/2006 đến 3/2008 : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 10, 

kiêm giám đốc Xí nghiệp 10.7 
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� 3/2008 đến nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 10 

Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 10 

VIII. Thông tin cổ đông và Quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:  

* Thành phần của HĐQT: 05 thành viên HĐQT trong đó có 02 thành viên không 

điều hành. 

- ÔNG: TRẦN NGỌC LAN 

Giới tính: Nam 

Ngày tháng năm sinh: 20/06/1958 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán:  Xã Hiển Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định 

Địa chỉ thường trú: Xã Kiến Hưng, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây 

Số điện thoại liên lạc (Cơ quan): 047.684.658 

Trình độ văn hoá: 10/10 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện 

Quá trình công tác :  

� 2/1982-12/1983 : Kỹ sư Xí nghiệp hầm, Công ty Xây dựng Công trình 

Ngầm 

� 1/1984-12/1986 : Đội trưởng đội điện, Xí nghiệp hầm 1 

� 1/1987- 4/1989 : Tổng đội phó Tổng đội năng lượng, Công ty Xây dựng 

Công trình ngầm 

� 5/1989-12/1990 : Lao động hợp tác tại Cộng hòa IRAQ 

� 1/1991-3/1992 : Trưởng ban vật tư cơ giới, Xí nghiệp Xử lý nền móng 

và Cấp thoát nước - Công ty Xây dựng Công trình ngầm. 

� 4/1992-12/1992 : Phó Giám đốc Xí nghiệp Cung ứng vật tư vận tải, 

Công ty Xây dựng Công trình ngầm. 

� 1/1993-6/1997 : Trưởng ban đại diện, Công ty Xây dựng Công trình 

ngầm tại Hà Đông 

7/1997-7/2003 : Trưởng phòng Vật tư, Công ty Xây dựng Công trình ngầm Sông Đà 

ngày 01/8/2006. 

� 8/2003-1/2004 : Phó Giám đốc Công ty Sông Đà 10 

� 2/2004-12/2005 : Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty Sông Đà 10 
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� 01/2006 đến nay : Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 

Cổ phần Sông Đà 10 

Chức vụ hiện nay : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 10 

-  BÀ : NGUYỄN THỊ SỰ 

Giới tính: Nữ 

Ngày tháng năm sinh: 18/3/1958 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Thôn Ngọc Động, xã Hoàng Đồng, huyện Duy Tiến, tỉnh Hà Nam 

Địa chỉ thường trú: 11A, Ngách 495/3, P.Thanh Xuân Nam, TP. Hà Nội 

Số điện thoại liên lạc cơ quan: 048.548.300 

Trình độ văn hoá: 10/10 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán 

Quá trình công tác: 

� 1980-1983 : Giáo viên trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội 

� 1983-1993 : Kế toán viên- Kế toán trưởng Công ty Xây dựng Thủy 

công  

� 1993- 1996 : Kế toán trưởng Công ty Xây dựng Sông Đà 1 

� 1996-1998 : Thành viên Ban kiểm soát Tổng C�ng ty S�ng Đà 

� 1998-2004 : Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ Tổng Công ty Sông Đà 

� 2004-12/2005: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 

10, kiêm phó Kế toán trưởng Tổng Công ty Sông Đà 

Chức vụ hiện nay: Phó kế toán trưởng Tập đoàn Sông Đà kiêm Thành viên Hội 

đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 10. 

- ÔNG: VŨ ĐINH MINH 

Giới tính: Nam 

Ngày tháng năm sinh: 25/10/1969 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Xã Phương Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 

Địa chỉ thường trú: 1305 toà nhà Hỗn hợp, Mỹ đình, Từ Liêm, TP. Hà Nội 

Số điện thoại liên lạc cơ quan: 048.541.164 

Trình độ văn hoá: 12/12 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi 

Quá trình công tác 

� 1993 -1997: Cán bộ kỹ thuật, C�ng ty S�ng Đà 9 

� 1998-2001 : Phó phong Kỹ thật, C�ng ty S�ng Đà 9 

� 2002-2003 : Trưởng phòng Kỹ thuật- Công ty CP Sông Đà 9 

� 2004-2005 : Phó Tổng giám đốc CTCP Sông Đà 9. 

� 2006- 2008 : Phó giám đốc BĐH dự án Huội Quảng- TCT Sông Đà 

� 2008- Nay : Phó phòng Quản l� Kỹ thuật – TCT S�ng đà ( Nay là Ban 

Quản lý kỹ thuật – Công nghệ  Tập đoàn Sông Đà) -  

� Được bầu vào HĐQT Công ty thay bà Tuấn Thị Diệp từ ngày 

15/4/2010 

� Chức vụ hiện nay : Phó ban Quản l� kỹ thuật C�ng nghệ – Tập đoàn 

Sông Đà kiêm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 10. 

- ÔNG : VŨ VĂN TÍNH. 

- ÔNG : NGUYỄN VĂN BẢY. 

* Ban kiểm soát : 03 thành viên 

- ÔNG: NGUYỄN VĂN THẮNG 

Giới tính: Nam 

Ngày tháng năm sinh: 25/11/1969 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán : Xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 

Địa chỉ thường trú: Xã Kiến Hưng, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây 

Số điện thoại liên lạc cơ quan: 048.541.164 

Trình độ văn hoá: 10/10 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán 

Quá trình công tác: 

� 11/1993- 11/1994 : Nh�n viên Kế toán Chi nhánh C�ng ty Vật tư Thiết bị 

Sông Đà tại Quy Nhơn 

� 12/1994- 5/1995 : Nh�n viên kế toán tại C�ng ty S�ng Đà 4 

� 6/1995- 6/1996 : Nh�n viên kế toán tại Đại diện Tổng Công ty Sông Đà tại 

Miền Trung 

� 7/1996-7/1997 : Phó kế toán trưởng tại Công ty Sông Đà 9 
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� 8/1997- 5/1998 : Kế toán trưởng Chi nhánh Tổng Công ty Sông Đà tại 

Thành phố Hồ Chí Minh 

� 6/1998- 01/2000 : Kế toán trưởng Chi nhánh Công ty Sông Đà 1 tại Thành 

phố Hồ Chí Minh 

� 2/2000- 12/2003 : Nh�n viên phòng Kiểm toán nội bộ, Tổng C�ng ty S�ng 

Đà 

� 01/2004- 3/2005 : Trưởng phòng kiểm toán tại Công ty Kiểm toán và Dịch 

vụ Tài chính Kế toán Sông Đà 

� 4/2006 đến nay : Thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Sông Đà, 

Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 10 

Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Sông Đà, Trưởng Ban 

Kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 10 

- BÀ: PHAN THỊ THUỲ DƯƠNG 

Giới tính: Nữ 

Ngày tháng năm sinh: 15/01/1977 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Hương Sơn, Hà Tĩnh 

Địa chỉ thường trú: Tổ 11, Phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 

Số điện thoại liên lạc cơ quan: 047.683.994 

Trình độ văn hoá: 12/12 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình ngầm 

Quá trình công tác: 

� 11/1999-11/2000 : Nh�n viên phòng Kinh tế, C�ng ty X�y dựng c�ng 

trình ngầm tại Hà Nội 

� 11/2000-12/2001 : Nh�n viên phòng Kinh tế, C�ng ty X�y dựng c�ng 

trình ngầm tại Đà Nẵng 

� 01/2002- 12/2003 : Nh�n viên phòng Kinh tế Ban Điều hành Hải Vân, 

Đà Nẵng 

� 01/2004 – 11/2006 : Phó phòng Kinh tế Kế hoạch C�ng ty S�ng Đà 10 

tại Hà Nội 

Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát (bổ nhiệm theo Nghị quyết số 04 

ngày 21/11/2006 Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Sông Đà 10 ), 

Phó phòng Kinh tế Kế hoạch Công ty Cổ phần Sông Đà 10. 
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- BÀ: NGUYỄN THỊ HUỆ 

Giới tính: Nữ 

Ngày tháng năm sinh: 07/01/1974 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định 

Địa chỉ thường trú: Phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

Số điện thoại liên lạc cơ quan: 047.683.990 

Trình độ văn hoá: 10/10 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán 

Quá trình công tác: 

� 11/1994- 5/1995 : Nh�n viên phòng Tài chính- Kế toán, Tổng C�ng ty 

S�ng Đà tại Hòa Bình 

� 6/1995- 7/1997 : Nh�n viên phòng Tài chính- Kế toán, Đại diện Tổng 

Công ty Sông Đà tại Miền Trung. 

� 8/1997- 7/2003 : Nh�n viên phòng Tài chính- Kế toán tại C�ng ty S�ng Đà 

5 

� 8/2003 đến nay : Phó kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sông Đà 10 

Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát, phó kế toán trưởng Công ty Cổ phần 

Sông Đà 10 

* Khả năng thực hiện trách nhiệm của HĐQT: Hội đồng quản trị là cơ quan làm việc 

theo nguyên tắc tập thể đã thực hiện tốt các chức năng của mình do Đại hội đồng cổ 

đông giao phó. 

* Các tiểu ban trong HĐQT và vai trò của nó: Hiện nay Hội đồng quản trị chưa 

thành lập các tiểu ban chuyên trách; Tuy nhiên Hội đồng quản trị Công ty đã phân 

công các thành viên từng lĩnh vực có thế mạnh của mình và sử dụng bộ máy của 

Công ty để thực hiện chức năng của mình.  

* Bầu lại Hội đồng quản trị: Ngày 15/4/2010 tại Đại hội đồng cổ đông thương niên 

năm 2010 ông Vũ Đinh Minh đã được bầu vào HĐQT thay thế bà Tuấn Thị Diệp. 

* Quyền lợi của thành viên HĐQT:  

- Trong năm các thành viên HĐQT không thực hiện giao dịch nào với Công ty. 

- Lương và thù lao của HĐQT và BKS đã  trả năm 2009 như sau: 

+ Trần Ngọc Lan – Chủ tịch HĐQT: 769.265.000 đồng (Tiền lương) 
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+ Vũ Văn Tính – Thành viên HĐQT: 61.920.000 đồng ( Thù lao). 

+ Nguyễn Thị Sự – Thành viên HĐQT: 61.920.000 đồng (Thù lao). 

+ Nguyễn Văn Bảy – Thành viên HĐQT: 61.920.000 đồng (Thù lao)  

+ Tuấn Thị Diệp  – Thành viên HĐQT: 61.920.000 đồng (Thù lao). 

+ Nguyễn Văn Thắng – Trưởng BKS: 61.920.000 đồng (Thù lao).  

+ Phan Thị Thuỳ Dương  – Thành viên BKS: 41.280.000 đồng(Thù lao) 

+ Nguyễn Thị Huệ – Thành viên BKS: 41.280.000 đồng ( Thù lao).  

* Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên 

HĐQT ( Phần sở hữu cá nhân). 

 - Trần Ngọc Lan:  

 + Sở hữu ngày 01/01/ 2009: 3.800 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0,032% vốn điều lệ 

 + Sở hữu hiện nay: 3.800 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0,032% vốn điều lệ 

 - Vũ Văn Tính: 

+ Sở hữu ngày 01/01/ 2009: 9.000 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0,077% vốn điều lệ 

 + Sở hữu hiện nay: 9.000 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0,077% vốn điều lệ 

- Nguyễn Văn Bảy: 

+ Sở hữu ngày 01/01/ 2009: 0 cổ phiếu 

 + Sở hữu hiện nay: 0 cổ phiếu 

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông  

Tình hình cơ cấu cổ đông của Công ty Sông Đà 10 được tổng hợp theo nhóm 

cổ đông tính đến ngày 15/03/2010 như sau: 

STT NHÓM CỔ ĐÔNG 
SỐ LƯỢNG CK 
SỞ HỮU (CP) 

TỶ LỆ 
(%) 

A TRONG NƯỚC 11.344.800 96,63% 

I Tổ chức 8.458.500 71,96% 

1 Tổng công ty Sông Đà 6.000.000 51,28% 

2 Công ty quản lý quỹ Bảo Việt 421.800 3,6% 

3 Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam 300.000 2,56% 

4 Công ty CP chứng khoán Kim Long 183.800 1,57% 

5 Ngân hàng thương mại CP Việt á 113.100 0,97% 

6 Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam 279.900 2,39% 

7 VFM-VF1 1.044.200 6,18% 

8 Các tổ chức khác ( 26 tổ chức ) 364.790 3,39% 

II Cá nhân 2.886.300 24,67% 
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1 Cá nhân trong công ty (152 người) 395.600 3,38% 

2 Cá nhân ngoài công ty (1200người) 2.490.700 21,29% 

B NƯỚC NGOÀI 355.200 3.04% 

I Tổ chức (07) 198.900 1,7% 

II Cá nhân(65) 156.300 1,34% 

C Cổ phiếu quỹ 39.000 0,33% 

 TỔNG CỘNG 11.700.000 100% 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT NĂM 2009 
Công ty CP Sông Đà 10 

 
I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

 
STT Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ 
I Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 534.317.202.556 788.468.326.506 
1 Tiền và các khoản tương đương tiền  78.456.633.074 50.111.249.967 
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn   
3 Các khoản phải thu 173.457.945.751 327.195.162.912 
4 Hàng tồn kho 277.900.906.602 379.144.364.284 
5 Tài sản lưu động khác 4.501.717.129 10.771.566.673 
II Tài sản cố định và đầu tư tài chính dài 

hạn 
232.117.826.839 336.185.462.574 

1 Tài sản cố định 172.154.273.456 231.373.994.227 
  - Nguyên giá TSCĐ hữu hình 595.827.533.326 697.645.284.038 

  - Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ hữu hình (430.373.981.772) (478.610.052.920) 

  - Nguyên giá TSCĐ vô hình 4.930.000.000 4.930.000.000 
  - Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ vô hình (1.459.166.668) (1.609.166.668) 
2 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 57.179.701.613 74.341.366.230 
3 Chi phí XDCB dở dang 3.229.888.570 5.347.167.277 
4 Lợi thế thương mại 2.777.851.770 2.777.851.770 
5 Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn   
6 Chi phí trả trước dài hạn   
7 Các chi phí khác 6.000.000 28.033.481.818 

III Tổng tài sản 766.435.029.395 1.124.653.789.080 

IV Nợ phải trả 402.541.449.921 680.415.692.449 
1 Nợ ngắn hạn 369.828.193.297 583.729.548.167 
 Trong đó vay ngắn hạn 91.477.143.082 150.226.243.270 
2 Nợ dài hạn 33.267.353.950 96.686.144.282 
3 Nợ khác   
V Vốn chủ sở hữu 343.256.045.068 417.572.305.659 
1 Vốn chủ sở hữu 340.038.338.813 413.363.708.932 
  - Nguồn đầu tư của chủ sở hữu 117.000.000.000 117.000.000.000 
  - Cổ phiếu quỹ (2.720.900.600) (1.248.413.216) 
  - Thặng dư vốn 124.769.120.000 126.656.512.616 
  - Các quỹ 50.924.708.921 71.778.174.855 
  - Lợi nhuận chưa phân phối 50.065.410.492. 99.177.434.677 
2 Nguồn kinh phí 3.217.706.255 4.208.596.727 

VI Lợi ích cổ đông thiểu số 20.637.534.406 26.665.790.972 
VI Tổng nguồn vốn 766.435.029.395 1.124.653.789.080 
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II-A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 
 
 

STT Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 

1 Doanh thu bán hàng và dịch vụ 629.981.945.656 845.358.204.353 

2 Các khoản giảm trừ 606.416.127 147.380.000 

3 Doanh thu thuần về bán hàng và dịch 
vụ 

629.375.529.529 845.210.824.353 

4 Giá vốn hàng bán 498.958.832.547 694.302.185.301 

5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch 
vụ 

130.416.696.982 150.908.639.052 

6 Doanh thu từ hoạt động đầu tư tài 
chính 

2.640.003.088 9.248.253.583 

7 Chi phí từ hoạt động đầu tư tài chính 37.694.459.547 15.752.085.820 

8 Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư TC   

9 Chi phí bán hàng   

10 Chi phí quản lý doanh nghiệp 34.685.688.346 44.568.099.514 

11 Doanh thu khác 584.678.290 17.748.692.855 

12 Chi phí khác 76.057.155 734.412.214 

13 Lợi nhuận khác 508.621.135 17.014.280.641 

14 Lãi trong Công ty liên kết 381.188.223 2.887.666.059 

15 Lợi nhuận trước thuế 61.566.361.535 119.738.654.001 

16 Thuế thu nhập phải nộp 7.694.347.631 14.474.857.248 

17 Lợi nhuận sau thuế 53.872.013.904 105.263.796.753 

 Trong đó: Lợi ích CĐ thiểu số 5.257.265.170 8.274.099.304 

18 Thu nhập trên mỗi cổ phiếu 4.155 8.290 

18 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu 2.000 2.000 
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III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN  
 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
tính 

Năm 2008 Năm 2009 

1 Cơ cấu tài sản 

- Tài sản dài hạn /Tổng tài sản 

- Tài sản ngắn hạn /Tổng tài sản 

% 

 

 

30,29 

69,71 

 

29,89 

70,11 

2 Cơ cấu nguồn vốn 

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 

- Nguồn vốn chủ sở hữu 

%  

52,52 

47,48 

 

60,50 

39,50 

3 Khả năng thanh toán 

- Khả năng thanh toán nhanh 

- Khả năng thanh toán hiện hành 

Lần  

0,21 

1,45 

 

0,09 

1,35 

4 Tỷ suất lợi nhuận 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ 
sở hữu 

% 

 

 

 

8,03 

9,77 

15,81 

 

10,65 

12,45 

15,81 

 
 
Nơi nhận:                                                                             TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY 
 - Sở GDCK Hà Nội; 
 - UBCK Nhà nước; 
 - HĐQT Công ty ( B/cáo); 
 - Website Công ty; (Đã ký) 
 - Lưu HĐQT,TCHC.   

  
 VŨ VĂN TÍNH 
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