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Độc lập - tự do - hạnh phúc
Gia Lai, ngày 17 tháng 04 năm 2013

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9.01 - NĂM 2012

I. Thông tin chung
1. Thông tin khái quát
- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Sông Đà 9.01
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5900320611 do Sở kế hoạch Đầu tư và Phát triển
tỉnh Gia Lai cấp ngày
- Vốn điều lệ: 29.400.000.000 đồng (Hai mươi chín tỷ, bốn trăm triệu đồng)
- Vốn đầu tư chủ sở hữu:
- Địa chỉ:

4.280.030.000 đồng

Số 86 đường Phạm Văn Đồng, phường Hoa Lưu, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

- Số điện thoại: 059.6277868/05113 551868

- Số Fax:

059.6277868/05113 623286

- Website: www.songda901.com.vn
- Mã cổ phiếu: S91
2. Quá trình hình thành và phát triển
- Quá trình hình thành và phát triển: Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01 tiền thân là Chi nhánh Sông
Đà 9.01 - Công ty Sông Đà 9. Đến Ngày 23 tháng 6 năm 2004, Công ty nhận Quyết định số
1004/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng chuyển Chi nhánh Sông Đà 9.01 thuộc Công ty Sông
Đà 9 thành Công ty Cổ phần và hoạt động theo luật doanh nghiệp từ đó đến nay.
- Ngày 04 tháng 12 năm 2006 Công ty CP Sông Đà 9.01 được Trung tâm giao dịch chứng khoán
Hà nội cấp giấy chứng nhận đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà
nội.
3. Nghành nghề và địa bàn kinh doanh
3.1 Ngành nghề kinh doanh chính:
- Xây dựng công trình công cộng, công nghiệp, dân dụng, thuỷ điện, thuỷ lợi, giao thông, cầu,
đường, bến cảng, đường dây và trạm biến thế;
- Xây dựng và vận hành các nhà máy thuỷ điện, san lấp, đào đắp, nạo vét bằng cơ giới;
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- Khai thác, sản xuất kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông, cấu kiện bằng kim
loại;
- Gia công, lắp đặt các kết cấu thép phi tiêu chuẩn, lắp đặt các thiết bị thi công, thiết bị băng tải,
sửa chữa cơ khí, sửa chữa ôtô và máy xây dựng.
3.2 Địa bàn kinh doanh: Tỉnh Atapu - nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, tỉnh Đắk Nông.
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
4.1 Mô hình quản trị:
- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): Là cơ tổ chức quản lý cao nhất của Công ty, quyết
định các vấn đề chiến lược, trọng yếu, cốt lõi của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công
ty cổ phần Sông Đà 9.01 và pháp luật.
- Hội đồng quản trị (HĐQT): là cơ quan quản lý của Công ty, có toàn quyền nhân danh
Công ty để quyết định, thực hiện các mục đích và quyền lợi của Công ty, trừ các vấn đề
thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc
Công ty và bộ máy quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT Công ty do pháp luật,
Điều lệ công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định.
- Ban kiểm soát (BKS): Là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ và do ĐHĐCĐ bầu ra. Ban kiểm
soát có nhiệm vụ kiểm tra, rà soát tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động sản xuất kinh
doanh và Báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và
Giám đốc Công ty.
- Giám đốc Công ty: Là người đại diện theo pháp luật của Công ty, do HĐQT bổ nhiệm
và miễn nhiệm. Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm trước HĐQT và pháp luật về hoạt
động và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Chi nhánh: Do HĐQT thành lập có trách nhiệm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ sản
xuất kinh doanh cụ thể gắn với từng công trình.
- Các phòng ban chức năng: Do HĐQT và Giám đốc Công ty thành lập có chức năng thực
hiện các nhiệm vụ và tham mưu cho Giám đốc điều hành hoàn thành kế hoạch và chiến
lược sản xuất kinh doanh của Công ty.
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4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý

Đại hội
Đồng Cổ đông

Ban kiểm soát
Hội đồng quản trị

Giám đốc
điều hành

Phó GĐ thi công

Phó GĐ kinh tế

Phòng
TCHC

Phòng
TCKT

Phòng
CGVT

Phòng
KTKH

Chi nhánh
Xekaman 1

Chi nhánh
Sông Đà 91.8
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5. Định hướng phát triển
5.1 Mục tiêu chủ yếu của Công ty
- Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của cổ động, tối đa hóa lợi ích của
doanh nghiệp, đảm bảo phát triểu cuộc sống cho người lao động và đóng góp một phần
vào ngân sách nhà nước;
- Tối đa hóa hoạt động của Công ty;
- Đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh trong và ngoài nước, nâng cao năng lực cạnh tranh
và khả năng hoạt động của Công ty.

5.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn
- Phấn đấu giá trị sản xuất kinh doanh đảm bảo tốc độ phát triển bình quân hàng năm 12 - 17%.
- Dự kiến tổng giá trị SXKD đến năm 2015 đạt trên 175 tỷ đồng.
- Dự kiến đầu tư bình quân hàng năm trên 20 tỷ đồng.
- Phấn đấu trở thành đơn vị mạnh mở rộng nhiều ngành nghề, nâng cao khả năng cạnh
tranh trên thị trường.
- Lấy hiệu quả kinh tế xã hội làm thước đo chủ yếu. Bảo đảm sự phát triển bền vững với
chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân lành nghề, trang thiết bị chuyên dùng hiện
đại.
- Duy trì và tiếp tục phát triển công ty là đơn vị mạnh có khả năng chủ động đảm nhận
những công trình lớn và những công nghệ hiện đại quan trọng của nền kinh tế quốc dân.
- Đảm bảo mức cổ tức đến năm 2015 đạt trên 15%.
- Dự kiến cơ cấu ngành nghề SXKD đến năm 2015:
+
Giá trị kinh doanh sản xuất công nghiệp: Chiếm khoảng 10 - 15% trong tổng giá
trịSXKD,
+
Giá trị kinh doanh xây lắp: chiếm khoảng 80-85% trong tổng giá trị SXKD. Sản
xuất kinh doanh xây lắp vẫn lấy ngành nghề truyền thống của Công ty là xây lắp các công
trình thuỷ điện,
+
Giá trị kinh doanh sản phẩm, bán sản phẩm phục vụ xây dựng, vật tư: Chiếm
khoảng 5-10% trong tổng giá trị SXKD.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
+
Phương hướng của công ty trong 5 năm tới là: Xây dựng và phát triển Công ty trở
thành một đơn vị mạnh, lấy hiệu quả kinh tế- xã hội làm thước đo chủ yếu cho sự phát
triển bền vững. Phát huy ngành nghề truyền thống của Công ty, thực hiện đa dạng hóa
ngành nghề, đa dạng hóa sản phẩm. Tăng trưởng nhanh giá trị sản xuất công nghiệp, lấy sản
phẩm xây lắp làm sản phẩm chính để đầu tư phát triển. Xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân
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viên có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao. Phát triển bền vững Công ty Cổ phần Sông Đà
9.01,
+
Công ty tập trung đầu tư vào một số dự án có hiệu quả các dự án mỏ, thuỷ điện,
khu đô thị,
+

Xây dựng văn hoá Doanh nghiệp.

5.3 Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty
- Đối với cộng đồng: Công ty cổ phần Sông Đà 9.01 với tính thần hướng tới cộng đồng,
Công ty luôn mong muốn mang lợi ích tối đa thông qua mối quan hệ tương tác hỗ trợ, tài
trợ với nhân dân địa phương mà đơn vị đóng trụ sở, thi công các công trình và nhân dân
các địa phương gặp khó khăn, thiên tai dịch họa.
- Đối với môi trường: Công ty luôn hướng tới và phấn đấu thi công các công trình đúng
quy trình, quy chuẩn an toàn vệ sinh môi trường; đầu tư các dự án có cải tạo môi trường
và có tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường. Nơi ở của đơn vị tại các công trường
và trụ sở luôn trồng nhiều cây xanh hướng tới thiên nhiên.
- Đối với nhân viên: Luôn đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động,
hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ có chuyên môn, lành nghề. Công ty luôn đảm bảo đầy
đủ chế độ của người lao động như: ốm đau, thai sản, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chế
độ hưu trí. Mặt khác, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp là hướng đi dài hạn
mà Công ty luôn giữ vững và phát triển.
6. Các rủi ro
- Đơn vị thi công gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn chuyển giao công trình, dự án vốn
đầu tư nhà nước, của Tổng công ty Sông Đà với các vấn đề tiềm ẩn: Quyết toán công
trình thời gian quá dài, dở dang sản xuất kinh doanh lớn, địa bàn thi công trải dài trên
khắp các tỉnh trong cả nước và bên nước bạn CHDCND Lào.

II. Tình hình hoạt động trong năm
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012: Công ty đã đạt hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh
mà Hội đồng quản trị đặt ra đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. So với năm 2011, năm
2012 giá trị sản xuất kinh doanh tăng gấp ba lần, lợi nhuận tăng gấp năm lần và thu nhập bình
quân đầu người tăng gấp 1,5 lần đạt bình quân 6,3 triệu/người/tháng…
- Tình hình thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 so với kế hoạch đạt một số chỉ tiêu
chính như sau :
+ Tổng giá trị SXKD thực hiện 131 tỷ đồng/ Kế hoạch 115 tỷ đồng đạt 114%,
+ Doanh số bán hàng thực hiện: 123,7 tỷ đồng/ Kế hoạch 125,8 tỷ đồng đạt 98%,

5

(Báo cáo thường niên 2012 – theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/02/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về
việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

+ Giá trị đầu tư thực hiện 0,765 tỷ /13,5 tỷ đồng bằng 6% kế hoạch năm,
+ Lương bình quân tháng: 6.272.000 đồng/người/tháng, đạt 109% kế hoạch năm,
+ Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 8,64 tỷ đồng/ Kế hoạch 10,5 tỷ đồng đạt 82%,
+ Chỉ tiêu nộp NS Nhà nước 5 tỷ đồng/ Kế hoạch 7,8 tỷ đồng đạt 63%.
- Sản lượng của Công ty năm 2012 tập trung chủ yếu ở 02 Công trình Thủy điện
Xekaman 1 - Nước CHDCND Lào (chiếm 34%) và Công trình Thủy điện Đồng Nai 5 tiếp giáp tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đắk Nông (chiếm 64%).
2. Tổ chức nhân sự
2.1 Danh sách Ban điều hành
- Danh sách trích ngang lý lịch Ban Giám đốc Công ty năm 2012 và hiện tại:
 Ông: Trần Thế Quang
Giới tính:

Giám đốc điều hành
Nam

Ngày sinh:

07/04/1975

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Thanh Hoá

Địa chỉ thường trú:

Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Thanh Hoá

Số điện thoại cơ quan:

05113.551868

Trình độ văn hóa:

12/12

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư thuỷ lợi

 Ông: Lê Sỹ Tiến

Phó Giám đốc

Giới tính:

Nam

Ngày sinh:

22/12/1975

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Thôn 1, Thọ Lâm, Thọ Xuân, Thanh Hoá

Địa chỉ thường trú:

Từ Liêm, Hà Nội

Số điện thoại cơ quan:

0511 3551 868

Trình độ văn hóa:

12/12

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư thuỷ lợi

 Ông: Đặng Công Duẩn

Phó Giám đốc

Giới tính:

Nam
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Ngày sinh:

11/09/1960

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Xã Quỳnh Minh, Quỳnh Phụ, Thái Bình

Địa chỉ thường trú:

P. Hoà Nghĩa, TX. Hoà Bình, Tỉnh Hoà Bình

Số điện thoại cơ quan:

0511 3551 868

Trình độ văn hóa:

10/10

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư cầu hầm.

 Ông: Quách Mạnh Hải

Kế toán trưởng

Giới tính:

Nam

Ngày sinh:

16/12/1981

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Xã Cao xá – huyện Phong Châu – tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ thường trú:

Phường Hùng Vương – TX Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại cơ quan:

0511 3551 868

Trình độ văn hóa:

12/12

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Kinh tế

- Số lượng cổ phiếu mà các thành viên Ban điều hành nắm giữ đến ngày 05/03/2013:
STT

Họ và tên

Sinh
năm

Chức vụ

Số
cổ phiếu

1

Trần Thế Quang

1975

Giám đốc

17.000

2

Lê Sỹ Tiến

1975

Phó giám đốc

11.578

3

Đặng Công Duẩn

1960

Phó giám đốc

11.500

4

Quách Mạnh Hải

1981

Kế toán trưởng

Ghi chú

0

- Những thay đổi vị trí, chức danh Ban điều hành trong năm 2012: Không có thay đổi.
- Số lượng lao động năm 2012 chưa có tính ổn định, số lượng lao động bình quân năm là
250 người. Cơ cấu tỷ lệ lao động tính đến thời điểm 31/12/2012 cụ thể như sau:
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STT
I.

Nội dung

Số lượng

Cơ cấu giới tính

250

100%

- Nam

234

94%

16

6%

250

100%

0

0%

- Kỹ sư

26

10%

- Cử nhân, cao đẳng

34

14%

- Trung cấp

12

5%

165

66%

13

5%

- Nữ
II.

Tỷ lệ

Trình độ chuyên môn
- Thạc sỹ

- Lao động có tay nghề
- LĐPT

Ghi chú

- Năm 2012 Công ty đã trình HĐQT phương án lương mới phù hợp với thực tế điều kiện
sản xuất kinh doanh, kinh tế thị trường và chế độ chính sách mới năm 2012 của nhà nước.
3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án
- Trong năm 2012 Công ty đã đầu tư 01 xe ôtô con bán tải phục vụ công tác đi lại và hoạt
động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Sông Đà 91.8 tại Công trình thủy điện Đồng Nai 5.
- Công ty chưa có công ty con và công ty liên kết.
4. Tình hình tài chính
4.1 Tình hình tài chính
ĐVT

Năm
2011

Năm
2012

% tăng
giảm

Tổng tài sản

109 đ

129,8

164,3

126%

Doanh thu thuần

109 đ

48,2

114,1

237%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

109 đ

(0,569)

7,348

Lợi nhuận khác

109 đ

2,198

1,299

-41%

Lợi nhuận trước thuế

109 đ

1,628

8,647

531%

Lợi nhuận sau thuế

109 đ

1,079

7,101

568%

Chỉ tiêu
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4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

ĐVT

Năm
2011

Năm
2012

%

133,9

124,5

%

65,6

73,8

- Hệ số Nợ/Tổng tài sản:

%

69,5

71,7

- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu:

%

228

254

Vòng

0,56

1,48

%

37,1

69,5

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/DT thuần:

%

2,24

6,22

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH:

%

2,7

15,3

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản:

%

0,83

4,32

- Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/DT thuần:

%

-1,18

6,44

Chỉ tiêu

Ghi chú

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
- Hệ số thanh toán ngắn hạn:
(Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn)
- Hệ số thanh toán:
(TSLĐ – Hàng tồn kho)/(Nợ ngắn hạn)
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
- Vòng quay hàng tồn kho:
(Gián vốn hàng bán/Hàng tồn kho bq)
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản:
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu
a. Cổ phần:
- Tổng số cổ phần: 2.940.000 cổ phần
- Cổ phần phổ thông lưu hành chuyển nhượng tự do: 2.940.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần
b. Cơ cấu cổ đông tính đến ngày 05/03/2012:
STT
I.

Số
lượng

Nội dung cơ cấu

Cổ
phần

Tỷ
lệ

Cơ cấu trong và ngoài nước

570 2.940.000

100%

- Trong nước

250 2.872.915

2,28%

- Ngoài nước

20

9

67.085

97,72%

Ghi chú

(Báo cáo thường niên 2012 – theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/02/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về
việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

II.

Cơ cấu cổ đông tổ chức và cá nhân

III.

570 2.940.000

100%

- Tổ chức

12 1.632.000

55,51

- Cá nhân

558 1.308.000

44,49

Cổ đông nhà nước và ngoài nhà nước

570 2.940.000

100%

- Ngoài nhà nước

570 2.940.000

100%

Cổ đông lớn và cổ đông nhỏ

570

2.940.00

100%

1

1.623.700

55,228

569

1.316.300

44,772

- Nhà nước

IV.

- Cổ đông lớn: Cty CP Sông Đà 9
- Cổ đông nhỏ

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: Trong năm tài chính 2012 Công ty không có
đợt tăng vốn dưới bất kỳ hình thức nào.
d. Giao dịch cổ phiếu quỹ:
- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: Không có cổ phiếu
- Giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm tài chính 2012: Không giao dịch

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2012

STT
I

Các chỉ tiêu
Tổng giá trị SXKD

ĐVT

Kế hoạch
năm
2012

Thực hiện
năm 2012

Tỷ lệ
HT
năm

103,đ

115.188.121

131.033.850

114%

115.188.121

119.045.150

103%

3

Giá trị xây lắp

10 ,đ

Giá trị PVXL

103,đ

II

Doanh số

103,đ

125.821.027

123.761.686

98%

III

Doanh thu

103,đ

114.382.752

115.780.273

101%

IV

Nộp ngân sách NN

103,đ

7.864.315

4.984.923

63%

V

Lợi nhuận trước thuế

103,đ

10.488.898

8.647.423

82%

-

Tỷ suất LN/Doanh thu

%

9,17

7,47

81%

-

Tỷ suất LN/VĐL

%

26,76

24,15

90%

103,đ

5.733

6.272

109%

VI

Lương bình quân đầu
người/tháng

10
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STT

VII

Các chỉ tiêu

Thực hiện đầu tư

ĐVT
103,đ

Kế hoạch
năm
2012
13.500.000

Thực hiện
năm 2012
765.232

Tỷ lệ
HT
năm
6%

1.2 Tiến độ thực hiện sản xuất kinh doanh trên các công trình trọng điểm
- Tính đến 31 tháng 12 năm 2012 tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ thi công các
công trình cơ bản đều đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Tuy nhiên vẫn còn một số
hạng mục không hoàn thành tiến độ do Chủ đầu tư không thu xếp được vốn không kịp
đáp ứng vốn để phục vụ SXKD, do năng lực thiết bị của đơn vị chưa đáp ứng kịp thời
hoặc do điều kiện về thời tiết.
- Công trình thủy điện Xêkaman1: Là một trong những công trình trọng điểm đầu tư
Quốc gia sang nước CHDCND Lào nhưng lại hết sức khó khăn về nguồn vốn. Tuy vậy,
các hạng mục công trình chính đơn vị đảm nhận vẫn đáp ứng tiến độ. Giá trị sản lượng
thực hiện năm 2012 là 41,21 tỷ đồng/kế hoạch năm là 34,72 tỷ đồng đạt 119% .
- Công trình Đồng Nai 5- Là công trình chủ lực của Công ty. Có nguồn vốn tương đối
thuận lợi nhưng thời tiết rất khó khăn, thời gian mưa kéo dài liên tục từ tháng 4 đến tháng
11. Đơn vị đã tập trung toàn bộ lực lượng để triển khai thi công trong gian đoạn mùa khô
và dùng nhiều giải pháp để đáp ứng các yêu cầu về tiến độ. Giá trị sản lượng thực hiện
năm năm 2012 là 78,67 tỷ đồng/kế hoạch năm là 80,46 tỷ đồng đạt 98%.
- Công trình thủy điện A Roàng: Ngoài các công trình trọng điểm trên, Công trình thủy
điện A Roàng là công trình đơn vị trúng thầu và triển khai thi công từ tháng 9/2012, đáp
ứng tiến độ.
1.3 Đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong năm 2012
- Thuận lợi: Chính sách kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô của nhà nước đã phát
huy tác dụng, đặc biệt những tháng cuối năm, mức lạm phát đã giảm và kinh tế vĩ mô giữ
được ở mức khá ổn định. Năm 2012 đơn vị đã và đang triển khai thi công một số công
trình mà việc thu xếp vốn của Chủ đầu tư tương đối thuận lợi, tạo điều kiện cho đơn vị
hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của năm.
Uy tín và thương hiệu về tiến độ, chất lượng sản phẩm của Công ty Cổ phần Sông Đà
9.01 không ngừng phát triển và được khẳng định trên các công trường cả trong nước và
nước bạn Lào.
Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công ty đoàn kết, có nhiều kinh nghiệm và năng
động, nhiệt tình trong công việc; Đội ngũ cán bộ chuyên môn nghiệp vụ và công nhân
lành nghề có kinh nghiệm luôn được bổ sung kịp thời đáp ứng được yêu cầu quản lý và
sản xuất kinh doanh.
- Khó khăn: Năm 2012, một năm khó khăn của nền kinh tế Việt Nam. Tình trạng nợ xấu
của hệ thống ngân hàng rất cao, dẫn đến thị trường tài chính bất ổn, thâm hụt ngân sách
và một số rủi ro khác kéo theo là sự phá sản của hàng chục ngàn doanh nghiệp lớn nhỏ.
Những biến động của giá nhiên vật liệu, tuy không lớn nhưng liên tục tăng đã ảnh hưởng
không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
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Công trình Xêkaman1 là công trình có sản lượng trọng điểm của Công ty, Công ty đã đáp
ứng tiến độ thi công theo yêu cầu của Chủ đầu tư nhưng đến thời điểm hiện tại Chủ đầu tư
không thu xếp được vốn.
2. Tình hình tài chính
a. Tình hình tài sản
- Tổng tài sản đầu năm 2012: 129,8 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 109,9 tỷ đồng và
tài sản dài hạn là 19,9 tỷ đồng.
- Tổng tài sản cuối năm 2012: 164,3 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 138,8 tỷ đồng
và tài sản dài hạn là 25,5 tỷ đồng.
Chỉ tiêu tài sản ngắn hạn tăng mạnh do giá trị sản lượng phải thu Công trình Xekaman 1
đã nghiệm thu thanh toán nhưng Chủ đầu tư chưa có nguồn giải ngân.
Chỉ tiêu tài sản dài hạn tăng do trong năm 2012 Công ty mua 04 xe Huyndai mới đang
trong giai đoạn đầu tư, hình thành lên Tài sản cố định.
b. Tình hình nợ phải trả
- Nợ phải trả đầu năm 2012 là 90,3 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 82,1 tỷ đồng và nợ
dài hạn là 8,2 tỷ đồng.
- Nợ phải trả cuối năm 2012 là 117,8 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 111,5 tỷ đồng và
nợ dài hạn là 6,3 tỷ đồng.
Chỉ tiêu nợ ngắn hạn tăng mạnh do trong năm tài chính Công ty đã ứng được một phần
tiền ứng theo hợp đồng thi công Công trình thủy điện Đồng Nai 5. Công nợ nhà cung cấp
tăng mạnh do công nợ công trình Xekaman 1 chưa được Chủ đầu tư thanh toán và dở
dang Công trình Thủy điện Đồng Nai 5 lớn, công ty chưa thu xếp được nguồn vốn để
thanh toán công nợ nhà cung cấp.
Chỉ tiêu nợ dài hạn giảm do Công ty đã chủ động thanh toán các khoản công nợ vay dài
hạn ngân hàng và trong năm các khoản phát sinh vay đầu tư nhỏ hơn các khoản trả nợ.
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý
3.1 Công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp và tổ chức sản xuất
- Kiện toàn tổ chức sản xuất từ Ban, Đội trở lên cho phù hợp với yêu cấu sản xuất. Ổn
định công tác tổ chức tại các công trình.
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ: quy chế tài chính, quy chế tuyển
dụng, quy chế quản lý vật tư cơ giới; quy định báo cáo công tác kinh tế - kỹ thuật.
- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000.
- Xây dựng và ban hành lại quy chế trả lương khoán với bộ phận gián tiếp khối cơ quan
Công ty và các đơn vị trực thuộc gắn với mục tiêu SXKD và lợi nhuận.
3.2 Công tác đầu tư
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- Kế tiếp của năm 2011, năm 2012 vẫn là năm khó khăn đối với nền kinh tế. Do vậy đơn vị
chỉ tập trung đầu tư vào dự án hiện đại hóa công nghệ (nâng cao năng lực xe máy thiết bị
với giá trị 0,765 tỷ đồng).
3.3 Công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng và an toàn lao động
- Duy trì công tác báo cáo mục tiêu tiến độ, khối lượng công việc thực hiện hàng tuần,
hàng tháng theo quy định quản lý chất lượng.
- Phối hợp với các đơn vị để giải quyết các vướng mắc trong thiết kế và trong quá trình thi
công xây lắp.
- Làm việc với thiết kế hiệu chỉnh thiết kế, khối lượng dự toán để phù hợp với từng giai
đoạn đầu tư dự án.
- Duy trì, thực hiện nghiêm túc công tác lập hồ sơ thi công của tất cả các công trình trước
khi triển khai thi công đảm bảo tiến độ và biện pháp an toàn lao động theo quy định.
- Công tác bảo hộ lao động đã đi vào nề nếp, Công ty đã có chỉ thị về việc huấn luyện
công tác an toàn vệ sinh lao động đến các đơn vị và các đơn vị đã triển khai tốt.
- Duy trì chế độ trang bị an toàn bảo hộ lao động và cử 1 cán bộ chuyên trách theo dõi chỉ
đạo thực hiệ công tác an toàn bảo hộ lao động toàn công ty. Luôn trang bị đầy đủ thiết bị,
dụng cụ an toàn cho các cán bộ công nhân viên trong toàn công ty.
- Công tác lập biện pháp an toàn trước khi thi công công trình được thực hiện nghiêm túc.
Các văn bản pháp luật, chỉ đạo của Bộ xây dựng, Tổng công ty Sông Đà đã được Công ty
triển khai, hướng dẫn và đôn đốc kiểm tra.
3.4 Công tác kinh tế, kế hoạch
- Thực hiện việc đổi mới trong công tác lập kế hoạch và báo cáo thống kê, Công ty đã ban
hành quy định áp dụng theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 đối với công tác
kế hoạch và hướng dẫn các chi nhánh thực hiện thống nhất trong toàn công ty.
- Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD gắn liền với các chỉ tiêu tài chính kế toán và lao động tiền
lương để nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của các đơn vị đối với nhiệm vụ kế
hoạch SXKD.
- Công tác kế hoạch đã giúp Ban giám đốc đánh giá, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản
xuất kinh doanh của đơn vị thực hiện thống nhất trong toàn công ty.
- Vận dụng định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo văn bản số
1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ xây dựng và định mức thi công thực tế, đơn giá
vật liệu theo thực tế tại địa điểm thi công công trình để lập các dự toán trình Chủ đầu tư
phê duyệt làm cơ sở thanh toán thu hồi vốn.
- Cập nhật kịp thời các thông tư, nghị định của Bộ xây dựng, Chính phủ ban hành để phục
vụ công tác thu hồi vốn, tăng giá thành công trình giảm thiệt hại và tăng lợi nhuận cho
công ty.
- Thương thảo, ký kết các hợp đồng thi công công trình với các điều khoản chặt chẽ có lợi
thế cho Công ty và vận hành hợp đồng theo đúng các điều khoản đã ký kết.
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- Hàng quý đã tiến hành tập hợp các số liệu phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của
từng đơn vị trực thuộc và công ty, làm rõ những mặt làm được và những tồn tại yếu kém,
đồng thời đề ra các biện pháp khắc phục kịp thời.
- Năm 2012, đã thực hiện thương thảo ký kết được hợp đồng kinh tế với các đối tác đảm
bảo đúng quy trình, quy định của Công ty, của nhà nước. Các hợp đồng đều triển khai
theo đúng các điều khoản đã thoả thuận và không xẩy ra tranh chấp.
- Công tác ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế đều đảm bảo đúng phân cấp quản lý hợp
đồng của Công ty.
3.5 Quản lý thiết bị xe máy, vật tư, phụ tùng
- Cung cấp đầy đủ vật tư và thiết bị xe máy cho các Công trình đảm bảo các công trình thi
công đúng tiến độ đề ra.
- Đảm bảo an toàn thiết bị xe máy trong quá trình thi công. Công nhân vận hành xe máy
thiết bị đều được kiểm tra sát hạch về tay nghề, quy trình vận hành, quy định an toàn lao
động mới được tham gia vận hành thiết bị
- Thường xuyên đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện các biện pháp
nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tăng tuổi thọ cảu thiết bị xe máy, đảm bảo an toàn trong
thi công.
- Kịp thời cân đối điều động xe máy, thiết bị đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công các công
trường, hồ sơ được bàn giao tuân thủ đúng quy điịnh của Công ty.
- Chủ động tìm kiếm các nguồn cung cấp vật tư, phụ tùng mới đáp ứng được vật tư phục
vụ sửa chữa đưa xe máy vào thi công.
- Củng cố tổ chức bộ máy CGVT từ công ty xuống các đơn vị trực thuộc.
3.6 Công tác quản lý tài chính, tín dụng và kế toán
- Phối hợp với các Phòng, Ban chức năng thực hiện công tác thu hồi vốn, tổ chức tốt công
tác công nợ và huy động vốn, đảm bảo cấp đủ vốn và kịp thời phục vụ SXKD.
- Quản lý và cân đối vốn hợp lý phục vụ sản xuất kinh doanh và vốn đầu tư quan hệ tín
dụng thực hiện đúng theo hợp đồng, đảm bảo uy tín trong quan hệ tín dụng.
- Theo dõi và kiểm soát chặt chẽ các khoản chi và thu để đảm bảo tránh lãng phí thất thoát
mang lại hiệu quả cho các công trường.
- Thực hiện quyết toán, quản lý tài sản, quản lý vốn theo đúng chế độ quy định hiện hành.
- Kết hợp cùng phòng Kinh tế kỹ thuật kiểm tra công tác kinh tế, tài chính tại các chi
nhánh.
- Thực hiện công tác kiểm toán theo đúng Luật, quy định.
3.7 Công tác nhân lực, đoàn thể
- Phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo Công ty với các tổ chức Công đoàn; Đoàn thanh niên;
Nữ công; Hội đồng thi đua Công ty chỉ đạo phong trào thi đua thường xuyên để động viên
CBCNV toàn Công ty hoàn thành các mục tiêu tiến độ đã đề ra.

14

(Báo cáo thường niên 2012 – theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/02/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về
việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

- Phát huy sáng kiến, có sơ kết đánh giá, khen thưởng kịp thời những người làm tốt, nhằm
khuyến khích động viên phong trào, xây dựng tập thể điển hình và cá nhân điển hình tiên
tiến.
- Tổ chức các phong trào văn hoá, thể thao nhân các ngày lễ lớn, tổ chức nhằm phục vụ
đời sống tinh thần cho CBCNV.
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai
4.1. Về lĩnh vực đầu tư
- Công ty đề ra mục tiêu trong giai đoạn tới là tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, nâng cao năng
lực cho tương xứng với những nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đề ra và nâng cao khả
năng cạnh tranh trên thị trường.
Tiếp tục tìm kiếm dự án thuỷ điện vừa và nhỏ có hiệu quả cao.
Đầu tư nâng cao năng lực, đổi mới công nghệ thiết bị thi công.
4.2. Về tổ chức sản xuất
- Kiện toàn bộ máy lãnh đạo từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc, kiên quyết loại bỏ các
khâu trung gian, số lao động dôi dư làm việc kém hiệu quả ra khỏi bộ máy quản lý điều hành.
- Luôn luôn kiện toàn lại tổ chức để đảm bảo đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh.
Công ty chủ trương xây dựng thành đơn vị có chức năng kinh doanh tổng hợp, đa dạng
hóa ngành nghề, đa dạng hóa sản phẩm và xây dựng các đơn vị trực thuộc thành những
đơn vị có chức năng chuyên sâu, vững mạnh trên cơ sở phát huy quyền làm chủ tập thể
của CBCNV, chủ động sáng tạo, phát huy thế mạnh vùng và lĩnh vực sản xuất kinh doanh
của từng đơn vị trực thuộc để đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh cao nhất.
4.3. Về Marketing
- Nhận thức được vai trò của công tác thị trường, Công ty chú trọng đẩy mạnh hoạt động
Marketing, dựa vào thị trường để đưa ra quyết định đầu tư, nhằm chiếm lĩnh thị phần tiêu
thụ sản phẩm khi dự án đi vào hoạt động. Đặc biệt, Công ty hướng tới hai khách hàng là
tập đoàn Điện lực Việt Nam, và của Tổng Công ty Sông Đà.
- Nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ tiếp thị đấu thầu, đồng thời yêu cầu
cán bộ làm công tác Marketing luôn phải cập nhật các thông tin mới. Bên cạnh đó, Công
ty trang bị đầy đủ phương tiện cho cán bộ tiếp thị đấu thầu, bộ phận làm hồ sơ thầu, bộ
phận nghiên cứu thị trường và lập các dự án đầu tư phát triển công ty.
- Tăng cường liên doanh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài Tổng công ty trên cơ sở
phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao khả năng thắng thầu và đầu tư những dự án lớn.
- Tìm những biện pháp hạ giá thành sản phẩm, hạ chi phí đầu tư, tăng sức cạnh tranh trên
thị trường, đảm bảo uy tín và khẳng định vị thế của Công ty.
4.4. Về quản lý kỹ thuật công nghiệp
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- Việt Nam đã gia nhập WTO, xu hướng hòa nhập và mở cửa thị trường, kéo theo đó là sự
có mặt của các đối thủ cạnh tranh nước ngoài là tất yếu không thể tránh khỏi. Để tăng
cường khả năng cạnh tranh của Công ty trước những diễn biến mới, Công ty chú trọng
đẩy mạnh việc quản lý kỹ thuật công nghệ như sau:
- Công ty tiến hành xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO: 90012000 cho bộ máy quản lý Công ty và các đơn vị trực thuộc, đảm bảo đến năm 2010 toàn
bộ Công ty sẽ vận hành theo quy trình quản lý chất lượng ISO: 9001-2000.
- Áp dụng quy trình quản lý chất lượng và những thành tựu khoa học kỹ thuật vào trong
quản lý các công trình xây lắp và đầu tư, đảm bảo đưa các công trình vào sử dụng đáp
ứng tiêu chí: An toàn, chất lượng, đúng tiến độ, với giá thành và chi phí ngày càng hạ,
tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường.
4.5. Về nguồn nhân lực
- Nhân lực là nhân tố quan trọng đối với sự phát triển của bất kỳ công ty nào. Nhận thức
được ý nghĩa này, Công ty đề ra kế hoạch phù hợp để xây dựng và đào tạo nguồn nhân
lực đủ về lượng, mạnh về chất: Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giỏi; Đội ngũ cán bộ kỹ
thuật giỏi chuyên môn, nghiệp vụ; Đội ngũ công nhân kỹ thuật có tay nghề cao.
- Công ty chú trọng việc phát triển, bồi dưỡng, thu hút, sử dụng và đãi ngộ đội ngũ tri thức,
sinh viên giỏi mới ra trường, các chuyên gia có trình độ cao; giành những ưu đãi thích hợp,
hỗ trợ về nhà ở, tuyển dụng và các hình thức đãi ngộ khác để thu hút nhân tài về cho Công ty.
Đồng thời, Công ty lập quỹ tài chính, tổ chức trao các loại giải thưởng; cải cách chế độ tiền
lương, chế độ cung cấp và tiếp cận thông tin, tạo mọi điều kiện vật chất, môi trường làm việc,
các hoạt động chuyên môn và đời sống sinh hoạt cho đội ngũ trí thức, chuyên gia để họ yên
tâm cống hiến tài năng và trí tuệ, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Hàng năm, Công ty tổ chức tuyển chọn và hỗ trợ kinh phí thích đáng để cử cán bộ, công
nhân viên có thành tích, triển vọng phát triển tốt và có nguyện vọng gắn bó lâu dài với
Công ty trong những lĩnh vực cần thiết đi đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn. Đồng
thời, Công ty chú trọng tạo cơ hội phát triển cho các cán bộ giỏi, chuyên gia có trình độ
cao, đưa họ trở thành cán bộ đầu đàn để phát triển nguồn nhân lực của Công ty.
- Kiện toàn tổ chức bộ máy chuyên môn, nghiệp vụ theo hướng tinh giảm tối đa, sắp xếp
biên chế theo chức năng, nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Qui định chức
năng, nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, tránh chồng chéo, không hiệu quả.
- Căn cứ vào phương án phát triển sản xuất kinh doanh, mục tiêu, nhiệm vụ và tình hình
nhân lực hiện tại, trong những năm tới, nhu cầu nhân sự của Công ty cần thay đổi, bổ
sung cả về số lượng và chất lượng.
- Đối với một số lĩnh vực cần có những chuyên gia đầu ngành để áp dụng khoa học công
nghệ tiên tiến, Công ty sẽ có kế hoạch cụ thể để cử đi đào tạo ở nước ngoài.
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4.6 Về quản lý kinh tế tài chính
- Hàng năm, căn cứ vào quy mô, tốc độ phát triển, Công ty sẽ nghiên cứu sửa đổi điều lệ,
quy chế tài chính đảm bảo đúng pháp luật.
- Thực hiện phân cấp quản lý kinh tế tài chính, quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị
trực thuộc để phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhằm đảm
bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh cao.
- Xây dựng và giao kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài chính, vốn lưu động, kế hoạch thu
vốn, đặc biệt là kế hoạch chi phí và lợi nhuận cho các đơn vị, hàng tháng kiểm điểm việc
thực hiện kế hoạch, tìm nguyên nhân để đề ra biện pháp kịp thời khắc phục.
- Tăng cường công tác hạch toán kịp thời, chính xác làm cơ sở kiểm tra, quản lý các chi
phí theo kế hoạch giá thành, xây dựng định mức đơn giá nội bộ, áp dụng các biện pháp
khoán về chi phí. Đối với các công trình trúng thầu, xây dựng giá thành theo giá trúng
thầu để khoán cho đơn vị trực thuộc bằng hợp đồng giao khoán với mức hạ giá thành và
lợi nhuận cụ thể. Đối với các công trình chưa có dự toán thì xây dựng định mức đơn giá
nội bộ để khoán theo thành phần chi phí.
- Xây dựng chiến lược về vốn, đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu
tư của Công ty. Thực hiện quản lý tốt nguồn vốn trong đầu tư, đảm bảo kế hoạch vay và
trả nợ đúng hạn.
- Tăng cường cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phí trong toàn Công ty, đây là biện pháp chủ
đạo trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm nâng cao hiệu
quả sản xuất kinh doanh và tăng vốn bổ sung từ lợi nhuận.
- Thực hiện tốt công tác quản lý sản xuất kinh doanh thông qua công tác quản lý kế hoạch
như kế hoạch sản xuất, tiến độ, chất lượng, tài chính, giá thành…
- Mở rộng hình thức liên danh, liên kết để thu hút vốn đầu tư và tận dụng tất cả các tiềm
năng hiện có của đơn vị, đảm bảo đủ vốn kịp thời phục vụ cho sản xuất kinh doanh, tăng
cường công tác thu vốn và công nợ.
4.7 Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên
- Công ty chú trọng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tăng thu nhập hàng năm cho cán bộ
công nhân viên, đảm bảo cho người lao động có cuộc sống ổn định, gắn bó với Công ty.
- Đảm bảo cổ tức ổn định qua các năm với cổ tức năm sau cao hơn năm trước.
- Cải thiện điều kiện môi trường làm việc cho người lao động, thực hiện nghiêm túc công
tác an toàn và bảo hộ lao động
5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán
5.1 Kiểm toán độc lập.
- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam
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- Ý kiến kiểm toán độc lập: Theo ý kiến của kiểm toán thì báo cáo tài chính đã phản ánh
trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần
Sông Đà 9.01 tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, kết quả hoạt động kinh doanh và
lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các
Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.

IV. Đánh giá của Hội đông quản trị về hoạt động của Công ty
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty
- Trên cơ sở kết quả SXKD năm 2011, kế hoạch SXKD năm 2012 được xây dựng với
những mục tiêu, nhiệm vụ nặng nề. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện kế
hoạch, HĐQT gặp rất nhiều khó khăn. đặc biệt với chủ trương kiềm chế lạm phát, cắt
giảm đầu tư công của Chính phủ dẫn đến nhiều công trình không được bố trí vốn, công
trường Xekaman1 phải ngừng thi công. Bên cạnh đó, yếu tố cạnh tranh trên thị trường rất
quyết liệt, giá cả biến động, tiếp cận vốn vay khó khăn,… Mặc dù vậy do đã đánh giá
được tình hình diễn biến khó khăn của nền kinh tế năm 2012. HĐQT cùng với Ban lãnh
đạo công ty đã chỉ đạo quyết liệt bám sát các mục tiêu đã đề ra và kết quả cơ bản đạt được
các chỉ tiêu kinh tế năm 2012.
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty
- Hội đồng quản trị đã giao quyền cho Ban Giám đốc Công ty quyết định mọi vấn đề liên
quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các Nghị quyết, quyết định và cơ chế
kiểm tra, giám sát. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, Công ty vẫn đạt được
những kết quả khả quan.
- Ban Giám đốc đã chấp hành tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết,
quyết định của HĐQT. Ban Giám đốc đã thực hiện công tác sản xuất kinh doanh theo
đúng kế hoạch, định hướng và chấp hành pháp luật, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh tế
năm 2012, nâng cao thu nhập cho người lao động, đảm bảo lợi ích của cổ đông.
3. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
- Chỉ đạo đào tạo, tuyển dụng cán bộ đáp ứng được công tác SXKD.
- Xem xét vấn đề tổ chức cán bộ tại các chi nhánh của Công ty.
- Thực hiện luân chuyển cán bộ, tạo sự năng động, hiệu quả trong quản lý điều hành của
Công ty.
- Kiểm tra năng lực xe máy, thiết bị sẵn có, tiếp tục đổi mới nâng cao dây chuyền công
nghệ nhằm đáp ứng được nhu cầu SXKD trong tình hình mới đảm bảo hoàn thành thắng
lợi các nhiệm vụ SXKD của Công ty năm 2013.
- Tập trung vào công tác đầu tư nâng cao năng lực thiết bị phù hợp với yêu cầu tiến độ các
công trình. Hạn chế tới mức tối đa việc đầu tư vào các thiết bị chưa thật sự cần thiết
nhưng có khả năng thuê.
- Kiểm tra tình hình sử dụng xe máy thiết bị, kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa toàn công ty.
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- Kiểm tra công tác hạch toán kinh doanh của toàn đơn vị.
- Kiểm tra công tác tài chính, tín dụng, vốn đầu tư.
- Kiểm tra công tác nghiệm thu thanh toán, các vướng mắc trong khâu nghiệm thu, thu
vốn để có biện pháp thu hồi vốn đảm bảo phục vụ SXKD của công ty, xem xét trả nợ vốn
vay dài hạn đối với các tổ chức tín dụng.
- Thực hiện đúng quy định họp HĐQT thường kỳ vào đầu quý tiếp theo để kịp thời nắm
bắt, điều chỉnh các hoạt động SXKD cũng như công tác triển khai đấu thầu, ký kết các
hợp đồng kinh tế của đơn vị cho phù hợp với nhiệm vụ chung và định hướng phát triển
dài hạn của đơn vị.

V. Quản trị Công ty.
1. Hội đồng quản trị
1.1 Cơ cấu Hội đồng quản trị:
 Ông Dương Hữu Thắng - Chủ tịch HĐQT
Giới tính:

Nam

Ngày sinh:

08/06/1957

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Xã Trường Yên, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

Địa chỉ thường trú:

Phường Văn Mỗ, Thị Xã Hà Đông, Hà Nội

Số điện thoại cơ quan:

04 7683840

Trình độ văn hóa:

10/10

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư máy xây dựng

Chức vụ hiện nay:

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 9

 Ông Dương Kim Ngọc - Ủy viên HĐQT (không điều hành)
Giới tính:

Nam

Ngày sinh:

10/04/1963

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Xã cao xá, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ.

Địa chỉ thường trú:

105/E2, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân,
TP Hà Nội

Số điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:

10/10

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế
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Chức vụ hiện nay:

Phó GĐ Công ty cổ phần Sông Đà 9

 Ông Trần Thế Quang - Ủy viên HĐQT (điều hành)
Giới tính:

Nam

Ngày sinh:

07/04/1975

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Thanh Hoá

Địa chỉ thường trú:

Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Thanh Hoá

Số điện thoại cơ quan:

059.3876702

Trình độ văn hóa:

12/12

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư thuỷ lợi

Chức vụ hiện nay;

Giám đốc điều hành Công ty CP Sông Đà 9.01

 Ông Thái Minh Thuấn - Ủy viên HĐQT (điều hành)
Giới tính:

Nam

Ngày sinh:

11/01/1956

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Đạo Lý, Lý Nhân, Hà Nam

Địa chỉ thường trú:

P.Tân Thịnh, Hòa Bình, Hòa Bình

Trình độ văn hóa:

10/10

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư Máy xây dựng

Chức vụ hiện nay

TP TCHC Công ty cổ phần Sông Đà 9.01

 Ông Trần Anh Phương - Ủy viên HĐQT (không điều hành) - Thôi giữ chức vụ từ
ngày 24/04/2012
Họ và tên:

Trần Anh Phương

Giới tính:

Nam

Ngày sinh:

01/11/1978

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Thôn Giang, xã Nhân La, Kim Động, Hưng Yên

Địa chỉ thường trú:

P109- Nhà C1, tập thể Vĩnh Hồ, phường Thịnh Quang,
Đống Đa, Hà Nội

Trình độ văn hóa:

12/12
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Trình độ chuyên môn:

Kỹ Sư Thủy Lợi

Chức vụ hiện nay

TP Kỹ thuật Công ty cổ phần Sông Đà 9

 Ông Nguyễn Đức Thọ - Ủy viên HĐQT (không điều hành) - Giữ chức vụ từ ngày
24/04/2012
Giới tính:

Nam

Ngày sinh:

04/03/1960

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Tòng Hóa, Đoàn Kết, Thanh Miện, Hải Dương

Địa chỉ thường trú:

Số nhà A42- TT9, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Trình độ văn hóa:

12/12

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư Điện

Chức vụ hiện nay

TP Cơ giới Vật tư Công ty CP Sông Đà 9

- Số lượng cổ phiếu mà các thành viên HĐQT nắm giữ đến ngày 05/03/2013:
STT

Họ và tên

Sinh
năm

Chức vụ

Số
cổ phiếu

1

Dương Hữu Thắng

1957

Chủ tịch HĐQT

2

Dương Kim Ngọc

1963

UV HĐQT

1.500

3

Trần Thế Quang

1975

UV HĐQT

17.000

4

Thái Minh Thuấn

1956

UV HĐQT

7.800

5

Nguyễn Đức Thọ

1960

UV HĐQT

0

Ghi chú

16.900

Giữ chức vụ từ
ngày 24/04/2012

6

Trần Anh Phương

1978

Nguyên
HĐQT

UV

0

Thôi giữ chức vụ từ
ngày 24/04/2012

1.2 Các tiểu ban Hội đồng quản trị: Năm 2012 HĐQT chưa hoạt động theo các tiểu ban.
1.3 Hoạt động của Hội đồng quản trị
- Số lượng các cuộc họp HĐQT:
TT
1
2
3

Thành viên HĐQT
Ông Dương Hữu Thắng
Ông Dương Kim Ngọc
Ông Trần Thế Quang

Số buổi họp
tham dự
Chủ tịch HĐQT
06
UV HĐQT
06
UV HĐQT-GĐ
06
Chức vụ
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Tỷ lệ
100%
100%
100%

Lý do không
tham dự
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4
5
6

Ông Nguyễn Đức Thọ
Ông Trần An Phương
Ông Thái Minh Thuấn

UV HĐQT
UV HĐQT
UV HĐQT

02
04
06

33%
67%
100%

- Kết quả các cuộc họp HĐQT:
Ngoài các nghị quyết và quyết định tại các cuộc họp, HĐQT cũng đã ban hành các nghị
quyết và quyết định khác bằng hình thức xin ý kiến. Cụ thể các nghị quyết và quyết định
đã ban hành trong năm 2012 như sau:

I

Số Nghị
quyết/Quyết định
Nghị quyết

1

01/NQ-HĐQT

05/01/2012

2

02NQ/HĐQT

16/02/2012

3

03/NQ-HĐQT

05/3/2012

4

04NQ/HĐQT

07/5/2012

5

05/NQ-HĐQT

30/5/2012

6

06/NQ-HĐQT

30/5/2012

7

07/NQ-HĐQT

30/5/2012

8

08/NQ-HĐQT

20/6/2012

9

09/NQ-HĐQT

20/6/2012

10
11

09A/NQ-HĐQT
10/NQ-HĐQT

25/06/2012
05/07/2012

12

11/NQ-HĐQT

04/09/2012

13

12/NQ-HĐQT

20/09/2012

14

13/NQ-HĐQT

28/09/2012

15

14/NQ-HĐQT

03/10/2012

16
17

15/NQ-HĐQT
16/NQ-HĐQT

22/10/2012
22/10/2012

TT

Ngày

Nội dung

NQ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để sửa
đổi Điều lệ - nội dung về địa chỉ C.ty
NQ họp HĐQT quý I/2012
NQ chuyển trụ sở chi nhánh thuộc C.ty Xêkaman1
NQ họp HĐQT quý II/2012
NQ phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán năm
2012
NQ phê duyệt bán TSCĐ sử dụng không hiệu
quả, gói 104tr
NQ phê duyệt bán TSCĐ sử dụng không hiệu
quả, gói 1.384tr
NQ phê duyệt hồ sơ mời thầu bán TSCĐ sử
dụng không hiệu quả
NQ phê duyệt dự án nâng cao năng lực thiết bị
thi công
Phê duyệt phương án thanh lý tài sản cố định
NQ họp HĐQT quý III/2012
Nghị quyết phê duyệt kết quả đấu thầu, gói
thầu thanh lý tài sản.
Nghị quyết phê duyệt KH đấu thầu Đầu tư
nâng cao năng lực thiết bị thi công - Mã số
XMTB.DA.SD901.01-2012
Nghị quyết phê duyệt kết quả chào giá cạnh
tranh gói số 1 -dự án Đầu tư nâng cao năng
lực thiết bị thi công - Mã số
XMTB.DA.SD901.01-2012
Nghị quyết thế chấp tài sản và uỷ quyền ký
HĐ tín dụng trung hạn, HĐ thế chấp tài sản
NQ họp HĐQT quý IV/2012
Nghị quyết phê duyệt hạn mức vay vốn ngắn
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hạn và ủy quyền ký hợp đồng hạn mức vay
vốn ngắn hạn năm 2013.
Nghị quyết phê duyệt hạn mức bảo lãnh và ủy
quyền ký hợp đồng bảo lãnh hạn mức năm
2013
Nghị quyết phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu
02-XMTB-DA901.01-2012 đầu tư ô tô vận
tải, tải trong 22-:- 25T
Nghị quyết Ban hành quy chế trả lương năm
2012.
Nghị quyết phê duyệt kết quả đấu thầu rộng
rãi gói thầu số 02-XMTB.DA.901.01-2012
cung cấp ô tô vận tải tải trọng 15-:-22T

18

17/NQ-HĐQT

22/10/2012

19

18/NQ-HĐQT

25/10/2012

20

19/NQ-HĐQT

01/11/2012

21

20/NQ-HĐQT

25/12/2012

II

Quyết định

1

01/QĐ-HĐQT

05/01/2012

2

02/QĐ-HĐQT

05/3/2012

3

03/QĐ-HĐQT

05/3/2012

4

04/QĐ-HĐQT

30/5/2012

5

05/QĐ-HĐQT

30/5/2012

QĐ phê duyệt bán TSCĐ sử dụng không hiệu
quả, gói 104tr

6

06/QĐ-HĐQT

30/5/2012

QĐ phê duyệt bán TSCĐ sử dụng không hiệu
quả, gói 1.384tr

7

07/QĐ-HĐQT

20/6/2012

QĐ phê duyệt hồ sơ mời thầu bán TSCĐ sử
dụng không hiệu quả, gói 1.384tr

8

08/QĐ-HĐQT

20/6/2012

QĐ phê duyệt dự án nâng cao năng lực thiết bị
thi công

9

09/QĐ-HĐQT

25/06/2012

QĐ phê duyệt phương án thanh lý TSCĐ

10

10/QĐ-HĐQT

04/09/2012

Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu, gói
thầu thanh lý tài sản.

11

11/QĐ-HĐQT

20/09/2012

Quyết định phê duyệt KH đấu thầu Đầu tư
nâng cao năng lực thiết bị thi công - Mã số
XMTB.DA.SD901.01-2012

QĐ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để sửa
đổi Điều lệ - nội dung về địa chỉ C.ty
QĐ chuyển trụ sở chi nhánh thuộc C.ty Xêkaman1
Quyết định chuyển trụ sở chính C.ty và sửa
đổi điều lệ
QĐ phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán năm
2012

12

12/QĐ-HĐQT

28/09/2012

Quyết định phê duyệt kết quả chào giá cạnh
tranh gói số 1 -dự án Đầu tư nâng cao năng
lực thiết bị thi công - Mã số
XMTB.DA.SD901.01-2012

13

13/QĐ-HĐQT

03/10/2012

Quyết định thế chấp tài sản và uỷ quyền ký
HĐ tín dụng trung hạn, HĐ thế chấp tài sản

23

(Báo cáo thường niên 2012 – theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/02/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về
việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

14

14/QĐ-HĐQT

22/10/2012

Quyết định phê duyệt hạn mức vay vốn ngắn
hạn và ủy quyền ký hợp đồng hạn mức vay
vốn ngắn hạn năm 2013.

15

15/QĐ-HĐQT

22/10/2012

Quyết định phê duyệt hạn mức bảo lãnh và ủy
quyền ký hợp đồng bảo lãnh hạn mức năm
2013

16

16/QĐ-HĐQT

25/10/2012

Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu
02-XMTB-DA901.01-2012 đầu tư ô tô vận
tải, tải trong 22-:- 25T

17

17/QĐ-HĐQT

01/11/2012

Quyết định Ban hành quy chế trả lương năm
2012.

18

18/QĐ-HĐQT

25/12/2012

Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu rộng
rãi gói thầu số 02-XMTB.DA.901.01-2012
cung cấp ô tô vận tải tải trọng 15-:-22T

- Hoạt động của Hội đồng quản trị:
+ Trong năm 2012, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp đẩy mạnh công tác quản trị
của đơn vị cũng như hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động SXKD. Hội đồng quản trị đã
tổ chức họp 4 phiên thường kỳ theo định. Bên cạnh đó, HĐQT đã có những cuộc họp đột
xuất chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn
vị như: định hướng SXKD, vấn đề tổ chức sản xuất, nhân sự, các dự án đầu tư.
+ Hội đồng quản trị cũng đã phối hợp tích cực với Ban kiểm soát để hoàn thiện hơn nữa
cơ chế hoạt động của đơn vị. Các thành viên trong Hội đồng quản trị làm việc thường
trực, sâu sát, kịp thời đưa ra các chỉ đạo giúp đơn vị hoạt động ổn định, vượt qua được
những khó khăn của nền kinh tế và những biến động về thị trường.
+ Trong quá trình hoạt động HĐQT đã chấp hành nghiêm các quy định của Pháp luật,
Điều lệ tổ chức hoạt động và các quy chế, quy định của Công ty. Hàng quý HĐQT tổ
chức họp và đánh giá kết quả hoạt động SXKD quý trước, xây dựng nhiệm vụ quý sau
bằng hình thức họp trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc thông qua thư hỏi ý kiến. HĐQT đã
ban hành các nghị quyết, quyết định điều chỉnh kịp thời đối với hoạt động SXKD của đơn
vị lấy đó làm mục tiêu phát triển kế hoạch năm và kế hoạch dài hạn.
+ Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo hoạt động công ty chủ yếu thông qua bằng các công
văn, biên bản cuộc họp, Nghị quyết và quyết định. Các vấn đề Công ty trình duyệt hoặc
các vấn đề khác của Công ty đều được Hội đồng quản trị đưa ra quyết định sớm nhất kịp
thời phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
1.4 Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành
- Tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách theo các lĩnh vực hoạt động.
- Ký các nghị quyết, quyết định và các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
để thực hiện trong Công ty.
- Theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Triệu tập và chủ toạ Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
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1.5 Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT: Chưa có hoạt động của các tiểu ban chuyên
trách.
1.6 Danh sách thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty trong năm 2012:
STT

Họ và tên

Sinh
năm

Chức vụ

1

Dương Hữu Thắng

1957

Chủ tịch HĐQT

2

Dương Kim Ngọc

1963

UV HĐQT

3

Trần Thế Quang

1975

UV HĐQT

5

Nguyễn Đức Thọ

1960

UV HĐQT

Ghi chú

2. Ban kiểm soát Công ty
2.1 Thành viên Ban kiểm soát
 Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng - Trưởng Ban kiểm soát
Giới tính:

Nữ

Ngày sinh:

20/10/1969

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội

Địa chỉ thường trú:

Nhà 02.C8b, Khu C, trường An Ninh, Văn Quán, Hà
Đông, Hà Nội.

Số điện thoại cơ quan:

0511 3551 868

Trình độ văn hóa:

12/12

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế

Chức vụ hiện nay;

Phó phòng Kế toán Công ty cổ phần Sông Đà 9

 Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Thành viên ban kiểm soát
Giới tính:

Nam

Ngày sinh:

18/05/1961

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Tiểu khu 3, Tiền Hải, Thái Bình

Địa chỉ thường trú:

P. Tân Thịnh, Tp Hòa Bình, Hòa Bình

Số điện thoại cơ quan:

0511 3551 868

Trình độ văn hóa:

10/10
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Trình độ chuyên môn:

TC Xây dựng

Chức vụ hiện nay;

P. phòng VTCG Công ty CP Sông Đà 9.01

 Ông Đỗ Duy Thanh – Thành viên Ban Kiểm soát
Giới tính:

Nam

Ngày sinh:

05/02/1985

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Bình Minh, Nam Trực, Nam Định

Địa chỉ thường trú:

Bình Minh, Nam Trực, Nam Định

Số điện thoại cơ quan:

0511 3551 868

Trình độ văn hóa:

12/12

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư thủy lợi

Chức vụ hiện nay:

Phó phòng Quản lý kỹ thuật Công ty CP Sông Đà 9.01

- Số lượng cổ phiếu mà các thành viên Ban kiểm soát nắm giữ đến ngày 05/03/2013:
STT

Họ và tên

Sinh
năm

Chức vụ

Số
cổ phiếu

1

Nguyễn Thị Lệ Hằng

1969

Trưởng BKS

0

2

Nguyễn Ngọc Dũng

1961

TV BKS

1.500

3

Đỗ Duy Thanh

1985

TV BKS

3.000

Ghi chú

2.2 Hoạt động của Ban kiểm soát
- Kiểm soát việc ban hành các văn bản quản lý nội bộ,
- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012,
- Kiểm tra tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2012,
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2012,
- Kiểm tra tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, các quy chế quy định của Hội
đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban Giám đốc và Ban kiểm
soát.
3.1 Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và lương thưởng Ban Giám đốc năm 2012
- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký:
STT

Họ và tên

Chức vụ
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I

Hội Đồng Quản trị

324.000.000

1

Dương Hữu Thắng

Chủ tịch HĐQT

84.000.000

2

Dương Kim Ngọc

UV HĐQT

60.000.000

3

Trần Thế Quang

UV HĐQT

60.000.000

4

Thái Minh Thuấn

UV HĐQT

60.000.000

5

Trần Anh Phương

UV HĐQT

20.000.000

6

Nguyễn Đức Thọ

UV HĐQT

40.000.000

II

Ban Kiểm soát, thư ký

126.000.000

1

Nguyễn Thị Lệ Hằng

TB Kiểm soát

60.000.000

2

Nguyễn Ngọc Dũng

TV Ban KS

24.000.000

3

Đỗ Duy Thanh

TV ban KS

24.000.000

4

Lê Thị Ngọc Mai

Thư ký HĐQT

18.000.000

Tổng cộng

450.000.000

- Lương, thưởng Ban Giám đốc và cán bộ quản lý năm 2012:
STT
I

Họ và tên

Chức vụ

Lương
2012

Ghi chú

Ban Giám đốc
1

Trần Thế Quang

Giám đốc

486.639.075

2

Lê Sỹ Tiến

Phó GĐ

348.935.416

3

Đặng Công Duẩn

Phó GĐ

348.935.416

4

Quách Mạnh Hải

KTT

348.935.416

Tổng cộng

1.533.005.535

3.2 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:
- Trong năm 2012, các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký, Ban Giám đốc, cổ đông lớn
và các cá nhân có liên quan không có phát sinh giao dịch.
3.3 Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:
- Công ty không có ký hợp đồng với Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký, Ban Giám
đốc, cổ đông lớn và các cá nhân có liên quan trong năm tài chính 2012.
3.4 Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty:
- Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy hiện tại đã đáp ứng nhu cầu quản trị của Công ty.
Hội đồng quản trị đã phát huy được vai trò quản trị với bộ máy điều hành.
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Trên đây là báo cáo thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Trần Thế Quang

