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PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG 

 

1. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP: 

Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam 

Tên tiếng Anh 
Vietnam Construction & Manpower Joint Stock 
Company 

Tên giao dịch CM Vietnam.,JSC 

Logo Công ty  

Mã số doanh nghiệp 0102307343 

Trụ sở chính Số 14, phố Đặng Thùy Trâm, Từ Liêm, Hà Nội 

Điện thoại (84-4) 62690742/43 

Fax (84-4) 62690741 

Email info@cmvietnam.vn 

Website  www.cmvietnam.vn 

Vốn điều lệ 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng) 

Nơi niêm yết HNX 

Mã chứng khoán CMS 

Số lượng niêm yết  5.000.000 cổ phiếu 

2. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH: 

◊ Xây dựng công trình hạ tầng trong nước; 

◊ Xây dựng đường hầm; 

◊ Xây dựng công trình giao thông; 

◊ Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc tại nước ngoài (Theo giấy phép 

209/LĐTBXH-GP    

   ngày 09/11/2009); 

◊ Kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị; 

◊ Kinh doanh bất động sản; 

mailto:info@cmvietnam.vn
http://www.cmvietnam.vn/


 

 
 

 

I. CÁC CỘT MỐC QUAN TRỌNG 

2013: Công ty đã kích hoạt thành công nhận diện thương hiệu mới:                          ; 

chính thức đổi tên thành: Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam; Đồng thời 

triển khai thành công mô hình nhận thầu hạng mục xây lắp tại dự án thủy điện 

Xayabury – Lào.      

2012: CMS tăng vốn điều lệ thành công từ 25 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng. Kỷ niệm 5 năm 

thành lập Công ty và Ký hợp đồng với đối tác Salini cung cấp lao động kỹ thuật triển 

khai dự án thủy điện Ulu Jelai tại Malaysia. 

2011: Công ty được UBCK Nhà nước cấp giấy chứng nhận số 113/GCN-UBCK ngày 

11/11/2011 về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 25 tỷ đồng 

lên 50 tỷ đồng. Ký được 2 hợp đồng xây lắp lớn với Tập đoàn Than Khoáng sản và Bộ 

No và PTNT. 

2010: Niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 29/11/2010 cổ 

phiếu của Công ty Cổ phần Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ đã chính thức chào 

sàn với mã chứng khoán: CMS. Tổng số cổ phiếu niêm yết là 2.500.000 cổ phiếu tương 

đương với giá trị là 25.000.000.000 đồng. 

2009: Công ty đã bắt đầu triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và đã được BSI Việt Nam cấp chứng nhận. 

2008: CMS đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp giấy phép đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài số 179/GP-BLĐTB&XH ngày 18/12/2008. Công ty đã trở 

thành một trong 150 doanh nghiệp được hoạt động trong ngành xuất khẩu lao động, 

hoàn thiện mô hình nhà thầu nhân công chuyên nghiệp đầu tiên ở Việt Nam với đối 

tác Nhật Bản. 

2007: Công ty Cổ phần Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ (CMS) được thành lập 

ngày 02 tháng 07 năm 2007 tiền thân là Công ty Cavico Cung ứng Nhân lực, được góp 

vốn bởi các cổ đông sáng lập bao gồm: Công ty Cavico Xây dựng Cầu hầm, các công ty 

thành viên trong hệ thống Cavico và các cổ đông là thể nhân với mức vốn điều lệ ban 

đầu là 6 tỷ đồng. 



 

 
 

 

II. CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NĂM 

1. CMVietnam ký hợp đồng với Công ty TNHH Xây lắp Môi trường Nhân Cơ – Tập đoàn 

Than và Khoáng sản thi công hạng mục công trình Hồ bùn đỏ, Nhà máy sản xuất 

Alumin Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông, giá trị hợp đồng là 33 tỷ đồng, thời 

gian thi công là 8 tháng.  

2. CMVietnam và Sông Đà 505 ký thỏa thuận hợp tác chiến lược. 

3. CMVietnam ký hợp đồng với Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1 – Bộ 

No&PTNT thi công các hạng mục công việc, bao gồm: Thi công tất cả các công việc 

thuộc cống dẫn dòng và hố xói; khoan phụt xử lý nền bê tông phân đoạn 5, 6, 7, 8, 9 

thuộc gói thầu số 06: Đập tràn, dẫn dòng thi công; dự án Hồ chứa nước Bản Mòng tỉnh 

Sơn La. Tổng giá trị hợp đồng giai đoạn này vào là 82.57 tỷ đồng, thời gian thi công 

đến là 20 tháng.   

4. CM Vietnam tiếp tục triển khai dự án Algeria sau hơn 1 năm bị gián đoạn do ảnh 

hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế và cuộc khủng hoảng con tin nhằm vào các nhà 

thầu nước ngoài tại Algeria, số lao động đưa sang đợt này là 102 người bao gồm: Cán 

bộ điều hành, kỹ sư giám sát, công nhân kỹ thuật..., giá trị hợp đồng còn lại dự kiến 

đến tháng 4 năm 2015 là 62 tỷ đồng.  

5. CMVietnam ký hợp đồng với Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 4 – Bộ No 

&PTNT thi công Công trình lấy nước số 2 (Tuynel 2), giá trị hợp đồng là 60 tỷ đồng, thi 

công đến tháng 8 năm 2014. 

6. CMVietnam Ký Phụ lục Hợp đồng 11L với Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 4 

- Bộ No &PTNT thi công hạng mục cửa xả lũ tại TN1 (Tunnel 1), là bộ phận gắn liền 

trong phạm vi thi công của gói thầu 13 mà CM Vietnam đang đảm nhiệm, giá trị hợp 

đồng là 122.49 tỷ đồng Phụ lục này đã nâng tổng giá trị gói thầu 13 do CM Vietnam 

đang đảm nhiệm thi công tại dự án Ngàn Trươi lên mức 369.39 tỷ đồng. Thời gian thi 

công đến tháng 04/2014.  

7. CMvietnam ký hợp đồng với Ban QLDA bồi thường, hỗ trợ tái định cư và xây dựng hệ 

thống kênh mương công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang - UBND tỉnh Hà Tĩnh thi 

công xây dựng kênh và công trình trên kênh chính Ngàn Trươi đoạn từ 

K3+612/K4+806, giá trị hợp đồng 73,3 tỷ đồng, thời gian thi công 22 tháng. 

8. Công ty đã kích hoạt thành công nhận diện thương hiệu mới CMVietnam; chính thức 

đổi tên thành: Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam 

9. CMS ký hợp đồng với Công ty TNHH Hầm lò 2 - thuộc Tập đoàn Than Khoáng Sản Việt 

Nam thi công đổ bê tông vỏ lò tại Mỏ than Khe Chàm III, Mông Dương, Quảng Ninh. Giá 

trị hợp đồng có giá trị: 41,5 tỷ đồng, thời gian thi công 1 năm. 

10. CMS ký Hợp đồng số XB-S2-010 với Ch.Karnchang (Lao) Company Limited thi công 

đập thủy điện Xayabury – Lào, giá trị hợp đồng là 50 tỷ đồng, thời gian thi công là 16 

tháng. Đây là hợp đồng đầu tiên CM Vietnam sẽ thực hiện tuyển dụng lao động và tự 

tổ chức thi công theo yêu cầu kỹ thuật và chất lượng của Thầu chính (Ch.Karnchang 

(Lao) Company Limited). 



 

 
 

 

III. QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 

1. Sơ đồ tổ chức  

Hiện tại, Công ty CP Xây dựng và Nhân lực Việt Nam đang áp dụng theo mô hình tổ 

chức của Công ty Cổ phần. Mô hình quản trị này được xây dựng dựa trên mục tiêu phát 

triển chiến lược kinh doanh của Công ty, tuân thủ theo các quy định của Pháp luật Việt 

Nam và các quy định tại Điều lệ Công ty. Qua quá trình phát triển và ngày càng kiện 

toàn bộ máy quản lý, hiện bộ máy quản lý của Công ty có cơ cấu tổ chức như sau:  

2. Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, có thẩm quyền 

quyết định các vấn đề: 

- Thông qua các báo cáo tài chính hàng năm; 

- Thông qua kế hoạch SXKD hàng năm và tỷ lệ chia cổ tức; 

- Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; 

- Bổ sung và sửa đổi điều lệ Công ty; 

- Các thẩm quyền khác theo Điều lệ Công ty. 

3. Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân 

danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị 

có các quyền và nhiệm vụ sau:  

- Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm;  

- Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua;  

- Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý công ty, theo đề nghị của Tổng Giám đốc 

điều hành và quyết định mức lương của họ;  

- Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty;  

- Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng 

loại;  

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng Giám đốc điều hành hay cán bộ quản lý hoặc 

người đại diện của Công ty khi Hội đồng quản trị cho rằng đó là vì lợi ích tối cao của 

Công ty;  

- Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời; tổ chức việc chi trả cổ 

tức;  

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty.  

Thành viên HĐQT 



 

 
 

 

Ông Phạm Minh Phúc 

Chủ tịch HĐQT 

Ông Kim Ngọc Nhân 

Phó CT HĐQT kiêm TGĐ 

Ông Nguyễn Văn Phi 

Thành viên HĐQT 

Ông Phạm Minh Hậu 

Thành viên HĐQT 

Bà Nguyễn Thị Loan 

Thành viên HĐQT 

4. Ban Kiểm soát 

Là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra 

tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của 

Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và Ban Giám đốc. 

Ban kiểm soát có quyền và nhiệm vụ sau:  

- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên 

quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của công ty kiểm toán độc lập;  

- Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi 

bắt đầu việc kiểm toán; 

- Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm bảo sự tham 

gia của những chuyên gia bên ngoài công ty với kinh nghiệm trình độ chuyên môn phù 

hợp vào công việc của công ty nếu thấy cần thiết; 

- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình 

Hội đồng quản trị;  

- Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán 

giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;  

- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý 

công ty; 

 - Các quyền và nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty. 

Thành viên BKS 

Ông Phạm Hồng Anh 

Trưởng  BKS 

Bà Trương Thị Luyến 

Thành viên BKS 



 

 
 

 

5. Ban Tổng Giám đốc 

Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, là người điều hành và quản lý mọi hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tổng Giám đốc có các quyền và nhiệm vụ sau: 

 - Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch 

kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng 

cổ đông thông qua;  

- Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao 

gồm việc thay mặt công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và 

điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty;  

- Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà công ty cần thuê để Hội đồng quản 

trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như cơ 

cấu quản lý tốt do Hội đồng quản trị đề xuất, và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định 

mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán 

bộ quản lý;  

- Vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, Tổng Giám đốc điều hành phải trình Hội đồng quản 

trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo, trên cơ sở đáp 

ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm năm;  

- Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản 

trị thông qua;  

- Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;  

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty. 

Thành viên Ban TGĐ  

Ông Kim Ngọc Nhân 

Phó CT HĐQT kiêm TGĐ 

Ông Nguyễn Văn Phi 

Thành viên HĐQT 

Phó TGĐ 

Ông Đào Tiến Dương 

Phó Tổng GĐ 

Ông Dương Ngọc Trường 

Phó TGĐ 

6. Các Phòng ban chức năng 

- Phòng Hành chính nhân sự 



 

 
 

 

+ Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc trong công tác quản trị nguồn nhân lực; công 

tác quản trị hành chính, văn phòng; Thực hiện nhiệm vụ quản trị hành chính và quản trị 

nhân sự:. 

+ Tìm kiếm thị trường, mở rộng cung ứng nhân lực trên thị trường đã có; 

+ Tìm kiếm các nguồn cung ứng nhân lực phù hợp với từng loại hợp đồng, thị trường: 

Liên hệ với các cơ sở đào tạo, các trường nghề để tạo nguồn lao động cho các dự án 

trong nước và quốc tế; 

+ Lập hồ sơ và theo dõi các hồ sơ liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng xuất 

khẩu lao động và cung ứng nhân lực; 

+ Quản lý nguồn lao động ở nước ngoài, giải quyết tranh chấp xảy ra giữa người lao 

động và chủ dự án sở tại và báo cáo các cơ quan chức năng cùng giải quyết. 

- Phòng Tài chính - Kế toán 

Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của công ty, tư vấn, tham 

mưu cho ban Giám Đốc các chiến lược tài chính ngắn, trung hạn, dài hạn trên cơ sở các 

Dự án đang và sẽ triển khai; kiểm tra, giám sát tình hình, công tác tài chính kế toán để 

đảm bảo tuân thủ theo quy chế công ty và quy định của Pháp luật. Kế toán trưởng chịu 

trách nhiệm về tính chính  xác, trung thực phản ánh đầy đủ các hoat động sản xuất 

kinh doanh của công ty trước lãnh đạo. 

- Phòng kế hoạch tổng hợp: 

Quản lý kế hoạch: Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất và kế hoạch SXKD của 

công ty, lập kế hoạch và kiểm tra giám sát thực hiện kế hoạch các công trường, quản lý 

công tác đấu thầu; Quản lý các thủ tục nghiệm thu, thanh toán, thanh quyết toán công 

trình: tạm ứng hợp đồng, thanh toán theo từng giai đoạn, giá trị phát sinh, bù giá, 

thanh quyết toán hợp đồng. 

Quản lý kỹ thuật: Quản lý, kiểm tra, hướng dẫn Công trường thực hiện đúng quy trình, 

quy phạm kỹ thuật, các tiêu chuẩn và tuân thủ điều khoản chất lượng trong Hợp đồng 

kinh tế; Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kho học công nghệ mới trong công tác thi công 

để nâng cao chất lượng; Tiến độ và giảm giá thành sản phẩm. 

- Phòng Vật tư thiết bị: 

 Xây dựng quy chế quản lý thiết bị, các quy trình quản lý, quy trình và quy định trong 

vận hành và bảo dưỡng máy móc thiết bị; Giám sát việc thực hiện quy chế, quy trình, 

các quy định đã ban hành; Quản lý máy móc, thiết bị thi công; Biên soạn tài liệu hướng 

dẫn, các quy định về thợ vận hành, tổ chức đào tạo thợ vận hành và thợ sửa chữa; 

Tổng hợp báo cáo định kỳ theo quy định; Xây dựng quy chế, quy trình và các quy định 

quản lý vật tư; Quản lý kế hoạch cung ứng vật tư cho công trường; Quản lý vật tư, 



 

 
 

 

thống kê nhập xuất tồn vật tư, bảo quản, kiểm kê kho vật tư; Tổng hợp báo cáo tình 

hình sử dụng vật tư tại công trường; Quản lý hồ sơ thanh lý các vật tư. 

Tổ chức chính trị 

+ Chi bộ Đảng; 

+ Công đoàn; 

+ Đoàn thanh niên; 

+ Hội cựu chiến binh. 

Tổng quản về nhân sự 

Chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự phát 

triển của Công ty, vì vậy Công ty luôn đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên 

nghiệp lên hàng đầu trong chiến lược phát triển của mình. Tính đến thời điểm 

31/12/2013, công ty có tổng số là 662 người. 

Chế độ làm việc: 

Thời gian làm việc: 

8h/ngày, 5 ngày/tuần, nghỉ trưa 1,5h. Khi có yêu cầu về tiến độ sản xuất kinh doanh, 

CBNV có trách nhiệm làm thêm giờ và Công ty có những quy định đảm bảo quyền lợi 

cho người lao động theo quy định của Nhà nước. 

Điều kiện làm việc:  

Công ty trang bị đầy đủ các công cụ bảo hộ lao động, đồng thời Công ty luôn tuân thủ 

các nguyên tắc an toàn lao động để đảm bảo năng suất lao động cao và an toàn cho 

CBNV. 

Chính sách lương thưởng, phúc lợi 

Chính sách lương của Công ty được xây dựng dựa vào nguyên tắc công bằng trên cơ sở 

đánh giá một cách toàn diện trình độ, năng lực, kinh nghiệm, hệ số năng suất của từng 

cá nhân và kết quả hoạt động kinh doanh của từng thời kỳ. Hệ thống này cũng bảo 

đảm tuân thủ những quy định về chế độ tiền lương của Nhà nước, định kỳ, người lao 

động trong Công ty được hưởng lương và được xem xét nâng bậc lương căn cứ vào 

trình độ, năng lực và hiệu quả công việc được giao. 

 

IV. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 

* Cung ứng và quản lý nguồn nhân lực nước ngoài 

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt nam được Bộ lao động thương binh và xã 

hội cấp phép hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài số 

209/BLĐTBXH-GP ngày 09/11/2009. Công ty cung ứng lao động theo các hình thức 

sau: 



 

 
 

 

- Cung ứng lao động theo mô hình tự quản lý, điều hành cho các dự án xây dựng hạ 

tầng, dân dụng như cầu, đường, hầm, nhà xưởng;  

- Cung cấp lao động theo hình thức cung ứng nhân lực truyền thống như lao động xây 

lắp, giúp việc, nhân viên cho ngành du lịch, khách sạn. Trong mô hình cung ứng lao 

động theo hình thức tự quản lý và điều hành, Công ty CMVietnam sẽ chủ động đàm 

phán ký kết hợp đồng cung ứng với đối tác và chủ động điều động bố trí lao động phù 

hợp. Nhờ đó, đối tác sử dụng lao động sẽ được đảm bảo về số lượng, chất lượng lao 

động cũng như công tác quản lý điều hành. Mô hình này đang được Công ty triển khai 

rất thành công ở Algieria, Malaysia, Lào và một số nước khu vực. Dự án này đã được đối 

tác, người lao động và các cơ quan quản lý lao động đánh giá cao về mô hình và quy 

mô tổ chức. Dự án cũng vinh dự được đón tiếp Nguyên phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị 

Bình đến thăm năm 2009 và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam, thông tấn xã Việt 

Nam tại Algieria đến thăm hàng năm. 

Một số dự án về cung ứng nhân lực Công ty đang triển khai:  

 Dự án Đường hầm Giao thông tại Algeria 

- Chủ đầu tư: Bộ giao thông nước CHDC Nhân dân Algieria 

- Nhà thầu chính: Tổ hợp nhà thầu Cojaal (Kajima Taisa - Obayashi - Meada) 

- Địa điểm: Thành Phố Constatine, Algieria 

- Tổng giá trị thi công: 461,9 tỷ VNĐ 

- Thời gian thi công: 6 năm 

- Hạng mục thi công: Tuyến đường hầm Giao thông 

Hình ảnh dự án: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dự án Hầm thuỷ điện Ulu Jelai - Malaysia 

- Chủ đầu tư: Tenaga Nasional Berhad - TNB 

- Nhà thầu chính: Salini - Italia 

- Địa điểm: Ulu Jelai - Cameron Highlands - Pahang - Malaysia 



 

 
 

 

- Tổng giá trị thi công: 52 tỷ VNĐ 

- Thời gian thi công: 3 năm 

- Hạng mục thi công: Đường hầm dẫn nước thuỷ điện 

Hình ảnh dự án: 

 

 

 

 

 

 

 

 Dự án đập thuỷ điện Xayabury - Lào 

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Xayabury 

- Nhà thầu chính: Công ty TNHH Ch. Karnchang (Lào) 

- Địa điểm: Tỉnh Xayabuly - Lào 

- Tổng giá trị thi công: 50 tỷ VNĐ 

- Thời gian thi công: 16 tháng 

- Hạng mục thi công: Đập nhà máy thủy điện 

Hình ảnh dự án: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vị thế của Công ty trong lĩnh vực nhân lực quốc tế 

Hiện tại, ở Việt Nam có khoảng gần 200 đơn vị được cấp giấy phép xuất khẩu lao động, 

phải kể đến các đơn vị có bề dày kinh nghiệm như: Simco, Vinaconex, Constrexim.... 

Các đơn vị này thực hiện tuyển dụng, đào tạo và đưa người đi lao động nước ngoài 

theo phương thức xuất khẩu lao động. Công ty cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam 

là đơn vị mới đi vào hoạt động nhưng là đơn vị đầu tiên đưa người lao động đi làm việc 



 

 
 

 

tại nước ngoài thông qua hình thức nhà thầu nhân công và đang tiến tới là nhà thầu 

trọn gói các dự án quốc tế. Thông qua hình thức này cho thấy ưu điểm trong việc đảm 

bảo việc làm và mức lương cho người lao động, chủ động phòng ngừa được các rủi ro 

về mặt thị trường và pháp lý như các hình thức xuất khẩu lao động truyền thống.   

* Thi công xây lắp trong nước 

Hiện nay, Công ty là một trong những công ty có kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công 

hầm thủy lợi, thủy điện, đào và gia cố lò khai thác than, đào đắp đập.... Các dự án Công 

ty đã thực hiện như: Thủy điện Sông Bạc, Thủy lợi Ngàn Trươi, Thủy lợi Bản Mòng, Than 

Khe Chàm III, Alumin Nhân Cơ...được Chủ đầu tư đánh giá cao. 

Bên cạnh đó, với việc nắm vững công nghệ, kỹ thuật xây dựng đa dạng, sở hữu đội ngũ 

kỹ sư, lao động lành nghề và trang thiết bị hiện đại; CM Vietnam có đầy đủ năng lực 

đáp ứng yêu cầu thi công các công trình xây dựng năng lượng, giao thông, thủy lợi, 

khai khoáng… 

Một số dự án Công ty đang triển khai: 

 Dự án Thủy lợi Ngàn Trươi - Hà Tĩnh 

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 4 (Bộ No & PTNT) và 

UBND tỉnh Hà Tĩnh 

- Địa điểm: huyện Vũ Quang - Hà Tĩnh 

- Tổng giá trị thi công: 502,7 tỷ VNĐ 

- Thời gian thi công: 4 năm 

- Hạng mục thi công: Hầm dẫn nước số 1, số 2, cửa xả lũ, xây dựng kênh dẫn 

dòng và công trình trên kênh.... 

Hình ảnh dự án: 

       

 

 Dự án xây dựng Hầm lò than Khe Chàm 

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Một thành viên Than Khe Chàm (Tập đoàn Than - 

Khoáng sản Việt Nam - Vinacomin) 

- Địa điểm: Mông Dương - Cẩm Phả - Quảng Ninh 



 

 
 

 

- Tổng giá trị thi công: 151,3 tỷ VNĐ 

- Thời gian thi công: 2 năm 

- Hạng mục thi công: Đổ bê tông gia cố vỏ lò, sân ga mức 300 mỏ than Khe 

Chàm III 

Hình ảnh dự án: 

 

 

 

 Dự án Thủy lợi Bản Mòng - Sơn La 

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 1 (Bộ No & PTNT ) 

- Địa điểm: Thành phố Sơn - Sơn La 

- Tổng giá trị thi công: 82,5 tỷ VNĐ 

- Thời gian thi công: 1 năm 

- Hạng mục thi công: Thi công đập tràn, dẫn dòng thi công; mặt bằng thi 

công và đường thi công, đường quản lý và đường ống thép. 

Hình ảnh dự án: 

 

 

                                                             

 Dự án Alumin Nhân Cơ - Đăk Nông 

- Chủ đầu tư: Tập Đoàn Than và Khoáng sản - Vinacomin 

- Địa điểm: huyện Đăk RLấp – Đăk Nông 



 

 
 

 

- Tổng giá trị thi công: 202,8 tỷ VNĐ 

- Thời gian thi công: 1 năm 

- Hạng mục thi công: Thi công hạng mục lòng hồ công trình Hồ bùn đỏ, Nhà 
máy sản xuất Alumin Nhân cơ - Đắk Nông 

Hình ảnh dự án: 

      

 

Vị thế của Công ty trong lĩnh vực xây lắp trong nước 

Hiện nay, Công ty là một trong những công ty có kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công 

hầm thủy lợi, thủy điện, đào và gia cố lò khai thác than, đào đắp đập.... Các dự án Công 

ty đã thực hiện như: Thủy điện Sông Bạc, Thủy lợi Ngàn Trươi, Thủy lợi Bản Mòng, Than 

Khe Chàm III, Alumin Nhân Cơ...được Chủ đầu tư đánh giá cao. 

Bên cạnh đó, với việc nắm vững công nghệ, kỹ thuật xây dựng đa dạng, sở hữu đội ngũ 

kỹ sư, lao động lành nghề và trang thiết bị hiện đại; CM Vietnam có đầy đủ năng lực 

đáp ứng yêu cầu thi công các công trình xây dựng năng lượng, giao thông, thủy lợi, 

khai khoáng… 

 Triển vọng phát triển của ngành; 

Đưa lao động đi làm việc tại nước ngoài là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước 

nhằm nâng cao đời sống cho phần lớn người dân ở khu vực nông thôn và miền núi, 

góp phần xóa đói giảm nghèo ở một số khu vực và đem lại nguồn ngoại tệ không nhỏ 

cho đất nước. Bên cạnh đó lĩnh vực này cũng góp phần xây dựng đội ngũ lao động cho 

công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Từ Nghị quyết của Chính phủ được nâng lên 

thành Luật Lao động năm 2002 và cuối cùng là Luật Người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006. Điều đó đã tạo thành hành lang pháp lý 

đầy đủ, chặt chẽ cho việc phát triển công tác đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại 

nước ngoài. 

Với kỳ vọng vào sự phục hồi của nền kinh tế, nhu cầu lao động của thế giới có xu 

hướng gia tăng. Hiện tại, Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội vẫn tập trung phát triển 

các thị trường truyền thống đã và đang sử dụng lao động Việt Nam với số lượng lớn 

như: Đài Loan, Malaysia, Trung Đông, Bắc Phi, Nhật Bản, Hàn Quốc. Đây là những thị 



 

 
 

 

trường luôn tiếp nhận số lượng lao động Việt Nam do yêu cầu không quá cao về tay 

nghề, ngoại ngữ. Cụ thể: 

Thông qua các đối tác truyền thống là các Tập đoàn xây dựng lớn trên thế giới, khu vực 

Bắc Phi và Trung đông  vẫn  được kỳ vọng là thị trường có khả năng tiếp nhận nhiều 

lao động Việt Nam.  

Hàn Quốc trong những năm vừa qua là nước mà nhiều người lao động Việt Nam mong 

muốn đến làm việc. Số lượng lao động Việt Nam được ký hợp đồng và sang làm việc 

tại Hàn Quốc luôn đứng đầu trong các nước đưa lao động sang Hàn Quốc.  

Bên cạnh đó, Malaysia và Lào là thị trường mà Công ty đang tiến hành đàm phán mở 

rộng quy mô và phạm vi hợp đồng với các Nhà thầu chính để tăng lực lượng lao động 

Việt Nam vào thị trường này. 

Lĩnh vực xây dựng có mối quan hệ thuận chiều với nền kinh tế thể hiện qua sự đầu tư 

lớn vào xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng công nghiệp, giao thông, thủy điện... Sau 

giai đoạn khủng hoảng, nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn phục hồi, lĩnh vực 

xây dựng sẽ vẫn là một ngành có tiềm năng phát triển lớn. Đây là cơ hội để Công ty có 

thể ký được các hợp đồng xây lắp có giá trị lớn. 

 

Tổng kết tình hình hoạt động của công ty: 

Qua gần 7 năm hoạt động, phát huy hơn nữa lợi thế đội ngũ nhân lực có tay nghề cao, 

tuổi đời trẻ, phối hợp được nguồn lao động trong và ngoài nước, cùng thế mạnh về tài 

chính, khẳng định được thương hiệu riêng trong lĩnh vực xây lắp và cung ứng nhân lực 

quốc tế. CMVietnam đã nhận thêm các hạng mục công trình lớn và yêu cầu năng lực 

cao như: Dự án thủy điện Xayabury, dự án giao thông Algeria, thủy lợi Ngàn Trươi, Thủy 

lợi Bản Mòng, đổ bê tông lò vận chuyển mỏ than Khe Chàm III, đào đắp hồ chứa bùn 

đỏ Alumin Nhân Cơ… 

V. HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CON  

1. Công ty con: CMVietnam chiếm 100% vốn điều lệ. 

Tên Công ty  : CTCP CM ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 

Tên giao dịch  : CM Investment & Trading.,Jsc 

Địa chỉ   : Số 14, phố Đặng Thùy Trâm, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội 

Vốn điều lệ đăng ký : 21.030.000.000 đồng (Hai mươi một tỷ không trăm ba mươi 

triệu đồng chẵn) 

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0104075049 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 24/07/2009. 

Ngành nghề kinh doanh:  



 

 
 

 

Kinh doanh bất động sản 

Kinh doanh vật liệu xây dựng. 

Vận tải hàng hoá đường biển, đường bộ, đường thuỷ nội địa. 

Khai thác quặng kim loại, cát, đá, sỏi. 

Kinh doanh máy móc, thiết bị, phụ tùng máy công nghiệp. 

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp.  

Xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi, công nghiệp, dân dụng 

Sản xuất điện.  

Đào tạo, hướng nghiệp và dạy nghề cho người lao động. 

Kinh doanh và sản xuất hóa chất (trừ hóa chất Nhà nước cấm) 

 

Được CMVietnam mua lại 100% cổ phần từ các cổ đông sáng lập. CM Đầu tư và Thương 

mại là Công ty chuyên về kinh doanh thương mại, đặc biệt trong nhóm ngành kinh 

doanh vật liệu xây dựng. Hiện nay CM Đầu tư và Thương mại là nhà phân phối cấp I 

cho thép Pomina, Hòa Phát, Thái Nguyên…nhà phân phối cấp I cho nhà máy Xi măng 

Cẩm Phả, Quang Sơn, Nghi Sơn, Hoàng Mai, Vissai… 

Hiện nay CM Đầu tư và Thương mại đảm nhận vai trò cung cấp vật tư, vật liệu cho các 

đơn vị trong hệ thống CM và một số công trình thủy điện, thủy lợi trọng điểm trên mọi 

miền Tổ quốc. 

2. Công ty con: CM Đầu tư và Thương mại chiếm 100% vốn điều lệ 

Tên Công ty  : CÔNG TY TNHH CM XÂY DỰNG 

Tên giao dịch  : CM Construction Company Limited 

Địa chỉ   : Số 14, phố Đặng Thùy Trâm, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội 

Vốn điều lệ đăng ký : 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng chẵn) 

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0105156759 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 21/02/2011. 

Ngành nghề kinh doanh:  

Dịch vụ giới thiệu việc làm trong nước 

Xây dựng công trình dân dụng khác: Đường sắt, đường bộ, công trình công ích. 

Xây dựng nhà các loại. 

CM Xây dựng được CMVietnam chuyển toàn bộ 100% vốn đã đầu tư cho CM Đầu tư và 

Thương mại quản lý, với mục tiêu sẽ triển khai thực hiện các hợp đồng xây lắp của 

Công ty CMVietnam trong nước và là nơi đào tạo tạo nguồn lao động cho các dự án 

nước ngoài của CMVietnam. 



 

 
 

 

3. Công ty con: CM Đầu tư và Thương mại chiếm 69% vốn điều lệ: 

Tên công: CÔNG TY CỔ PHẦN CMS THÀNH ĐÔNG 

Vốn điều lệ: 15 tỷ (Mười lăm tỷ đồng Việt Nam) 

Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương 

Ngành, nghề kinh doanh:  

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu; Bán buôn kim loại và 

quặng kim loại;  

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; 

Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước; Lắp đặt máy móc và thiết bị 

công nghiệp;  

Xây dựng nhà các loại: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ: Xây dựng 

công trình công ích; Phá dỡ; Chuẩn bị mặt bằng; Lắp đặt hệ thống điện; Lắp đặt 

hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí; Hoàn thiện công trình 

xây dựng;  

Quảng cáo; Cho thuê xe có động cơ; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu 

hình khác; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Khai 

thác quặng sắt; Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt; 

 

Được CMVietnam chuyển toàn bộ phần vốn góp là 69% cho CM Đầu tư và Thương mại 

quản lý. Mục tiêu kinh doanh chính của CM Thành Đông là đầu tư và vận hành kinh 

doanh tòa nhà trung tâm thương mại Kinh Môn, Hải Dương.  

VI. CÔNG TÁC AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT 

Năm 2013, công ty đã chú trọng “ Xây dựng văn hóa an toàn, phòng ngừa tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp và bảo vệ môi trường” coi đây là trách nhiệm và quyền lợi 

của công ty cũng như người lao động”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận 

thức  của cán bộ, CNVLĐ về công tác phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, 

phòng chống cháy nổ trong các  khu vực thi công có nguy cơ mất an toàn cao; đặc biệt 

giáo dục  người lao động cần quan tâm đến các nội quy, quy trình làm việc, tự mình 

phòng tránh rủi ro, tai nạn, cháy nổ; hướng tới xây dựng văn hóa an toàn lao động, 

phòng ngừa hiệu quả tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, vì sự phát triển bền vững 

của doanh nghiệp.     

Trong năm, các Phòng/Ban/Dự án và  tổ chức đoàn thể, người lao động tập trung triển 

khai nghiêm túc  về công tác ATVSLĐ – PCCN, đó là: 

- Tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình quốc gia về ATVSLĐ – PCCN;  



 

 
 

 

- Tăng cường kiểm tra và giám sát các lĩnh vực, các khu vực có nguy cơ, rủi ro cao về 

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vi 

phạm.  

- Tổ chức hoàn thiện hệ thống các văn bản thực hiện An toàn, vệ sinh lao động.   

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác huấn luyện và hướng dẫn thực hiện công tác ATVSLĐ – 

PCCN tới tất cả  người lao động. 

Kết quả:  

- Không có vụ việc tai nạn nghiêm trọng về lao động 

VII. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO.  

1. Rủi ro về kinh tế  

Lạm phát  

Do đặc thù trong hoạt động cung ứng lao động ra nước ngoài có sự tương đồng về thời 

hạn hợp đồng mà Công ty ký kết với đối tác nhận lao động và người lao động, yếu tố 

lạm phát có ảnh hưởng không lớn đến doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động này. Tuy 

nhiên, yếu tố lạm phát có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động thi công xây lắp của Công 

ty. Sự biến động bất thường của giá cả nguyên vật liệu như sắt thép, sỏi đá, xi măng, 

gạch hiện nay là điều đáng lo ngại đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 

xây dựng. Khi giá cả nguyên vật liệu tăng, chi phí giá vốn hàng bán lên cao sẽ ảnh 

hưởng đến doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch triển khai các dự án của Công ty. Nhằm 

giảm thiểu rủi ro về lạm phát tăng chi phí nguyên vật liệu đầu vào, công ty đã đàm 

phán những hợp đồng cung ứng nguyên vật liệu dài hạn với các đối tác lớn và phối hợp 

với chủ đầu tư để hoàn thiện pháp lý bù giá, điều chỉnh giá cho các hợp đồng xây lắp.  

Rủi ro về chính trị thế giới  

Trước thực trạng khó khăn của nền kinh tế thế giới, nợ công của các Quốc gia ngày 

càng lớn và nguy cơ đổ vỡ của khối đồng tiền chung Châu Âu (EU). Nên lĩnh vực đầu tư 

công bị hạn chế, tỷ lệ thất nghiệp ngày càng tăng và rất ít nhu cầu sử dụng lao động 

nước ngoài. Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cung ứng lao động quốc tế, Cavico CMS 

đã phải nổ lực chuyển đổi thị trường mục tiêu sang các khu vực và thay đổi tỷ trọng 

ngành nghề kinh doanh để giảm thiểu rủi ro này.  

2. Rủi ro về Cơ chế chính sách và pháp luật  

Rủi ro về luật pháp là sự ảnh hưởng đến hoạt động của công ty khi có những thay đổi 

trong hệ thống các văn bản luật trực tiếp hoặc gián tiếp điều chỉnh các hoạt động của 

công ty, chiến lược phát triển ngành liên quan đến hoạt động của công ty. Hiện tại, 

Công ty chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật về xuất khẩu 

lao động như: Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, 

Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hỗ trợ các 



 

 
 

 

huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2009 – 2020. Khi Công ty tham gia niêm yết trên TTCK, Công ty còn chịu sự tác 

động của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

Để kiểm soát rủi ro về mặt luật pháp, Công ty đã cập nhật những thay đổi trong môi 

trường luật pháp liên quan đến hoạt động của Công ty, từ đó đưa ra kế hoạch phát 

triển kinh doanh phù hợp. Để ngăn chặn các phát sinh theo hướng tiêu cực của rủi ro, 

xây dựng một hệ thống quản trị nội bộ chuẩn mực và tuân thủ các quy định của pháp 

luật là biện pháp Công ty đã lựa chọn và theo đuổi.  

3. Rủi ro khác về thương mại & tài chính 

Ảnh hưởng chung của khủng hoảng tài chính toàn cầu, chính sách cắt giảm đầu tư của 

chính phủ và lãi suất tín dụng tăng cao; một số dự án của chủ đầu tư có thời điểm 

thiếu vốn, thanh toán chậm. Công ty đã chủ động kiểm soát chi phí, thúc đẩy công tác 

nghiệm thu và chuẩn bị đủ các nguồn vốn dự phòng đảm bảo hoạt động công ty ổn 

định. 

PHẦN II. CÁC BÁO CÁO 

 

> Báo cáo của Hội đồng quản trị 

> Báo cáo của Ban Kiểm soát 

> Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc 

> Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty. 

> Báo cáo tài chính đã kiểm toán  

I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013 

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty đã thực hiện tốt các Nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đồng năm 2013, hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết định, 

các chỉ đạo chính xác, kịp thời giúp Công ty vượt qua khủng hoảng, khó khăn.  

 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét tờ trình và phê chuẩn kết 

quả SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013. Phê chuẩn báo cáo của Ban 

kiểm soát Công ty năm 2012. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, kế 

hoạch cổ tức năm 2013. Phê duyệt, quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và 

kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2013, thưởng HĐQT, BĐH; Bầu HĐQT nhiệm kỳ 

mới 201-2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013. 

   Sau khi tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT đã chỉ đạo các bộ phận 

liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc đổi tên công ty, 



 

 
 

 

đổi tên các Công ty thành viên cũng như áp dụng hệ thống nhận diện mới trong 

toàn hệ thống 

 HĐQT mới cũng tiến hành họp để bầu ra các chức danh của HĐQT nhiệm kỳ 

2013-2017, phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT Công ty 

 Tiếp tục chỉ đạo xây dựng định hướng phát triển Công ty theo mô hình cung ứng 

Nhân lực tại các dự án nước ngoài theo hướng nhà thầu nhân công và tập trung 

phát triển các dự án xây lắp trong lĩnh vực ngành than và thủy lợi.  

 Cuối năm, HĐQT Công ty đã quyết định cơ cấu lại tổ chức bộ máy của các Công 

ty thành viên, theo đó các khoản đầu tư vốn tại các Công ty thành viên là CM 

Thành Đông và CM xây dựng được điều chuyển cho Công ty CM Thương mại và 

Đầu tư để gọn nhẹ lại bộ máy tổ chức cũng như đảm bảo đúng bản chất hoạt 

động của các Công ty. 

 HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành trong việc đổi mới công tác quản trị điều hành, 

cụ thể là: củng cố và sắp xếp lại bộ máy tổ chức trong Công ty cho phù hợp với 

mô hình phát triển của Công ty trong giai đoạn khó khăn, tạo ra sự nỗ lực trong 

việc chỉ đạo hoạt động SXKD; tìm kiếm, khai thác, mở rộng thêm nguồn công 

việc để góp phần gia tăng giá trị cho Công ty.  

 Bầu bổ sung thay thế 01 thành viên HĐQT xin từ nhiệm. 

 Lựa chọn Công ty kiểm toán uy tín, có kinh nghiệm trong việc soát xét báo cáo 

tài chính, đảm bảo tuân thủ đúng các qui định về việc công bố thông tin đối với 

Công ty đại chúng.  

 Thành viên HĐQT có 2/5 người trong Ban TGĐ nên cùng với Chủ tịch HĐQT 

thường xuyên có các cuộc họp với Ban TGĐ Công ty trong năm để xem xét, chỉ 

đạo kịp thời các hoạt động của Công ty. 

 

1.1 Hoạt động định hướng 

Trong năm 2013, HĐQT đã kịp thời chỉ đạo định hướng công ty phát triển với một số 

nội dung chính như sau: 

 Tập trung phát triển dự án nhân công nước ngoài: tiếp tục đưa hơn 100 lao động 

sang triển khai dự án Đại lộ Đông Tây tại Algeria, đảm bảo 400 quân số thi công 

phần việc được giao tại dự án đập thủy điện Xayabury, Lào và khoảng 30 lao 

động tại Malaysia. 

 Đẩy mạnh sản xuất tại các dự án có hiệu quả và nguồn vốn tốt như Khe Chàm, 

Ngàn Trươi; tập trung kết thúc sớm dự án Sông Bạc. Sớm ổn định sản xuất của 

dự án Bản Mòng. 



 

 
 

 

 Tập trung toàn bộ nhân lực, vật lực vào thi công dự án Nhân Cơ để hoàn thành 

vượt tiến độ để tiếp tục nhận được các hợp đồng thi công các hạng tiếp theo. 

 Tập trung mở rộng phạm vi hợp đồng đối với các dự án với các đơn vị thuộc tập 

đoàn Than - Khoáng sản và Bộ No & PTNT. 

 Tìm kiếm đối tác mời gọi góp vốn, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự 

án Kinh Môn (Công ty CM Thành Đông) 

2. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT  

Trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ và với thẩm quyền của mình, HĐQT đã phê chuẩn và giao 

cho Ban TGĐ thực hiện. Hoạt động đánh giá của HĐQT với Ban TGĐ được tập trung vào 

các nội dung sau: 

2.1 Giám sát về tổ chức bộ máy:  

Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất trong hoạt động giám sát của HĐQT với Ban TGĐ, liên 

quan trực tiếp đến Bộ máy tổ chức, hoạt động điều hành cũng như hiệu quả SXKD của 

Công ty, giảm thiểu chi phí gián tiếp. Với những đặc thù của năm 2013 và thực trạng 

hoạt động của hệ thống, theo đề nghị của Ban TGĐ, HĐQT phê duyệt về hệ thống tổ 

chức của Công ty và phân công lại trách nhiệm cho các cán bộ của máy quản lý điều 

hành công ty trên cơ sở phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ và trách nhiệm của các cá 

nhân lãnh đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ, tăng cường sự phối hợp nhịp nhàng và 

hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình. 

2.2 Giám sát về SXKD:  

 Xây dựng kế hoạch SXKD và điều chỉnh kế hoạch SXKD: trên cở sở kế hoạch SXKD 

đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn, HĐQT phê duyệt KHSXKD hàng quý, giao nhiệm vụ và 

giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời cập nhật những khó khăn 

phát sinh trong hoạt động điều hành của Công ty, những khó khăn phát sinh 

khách quan để có những điều chỉnh cho phù hợp. 

 HĐQT, đặc biệt là Chủ tịch HĐQT thường xuyên nhận được các báo cáo ngày, tuần, 

các báo cáo quản trị tháng được gửi trực tiếp từ các Dự án cũng như từ Ban TGĐ, 

từ đó có cơ sở để có những định hướng kịp thời và giải quyết những khó khăn 

phát sinh trong hoạt động của Công ty. 

 Giám sát về công tác mở rộng thị trường/tìm kiếm hợp đồng: Kết quả công tác 

giám sát cho thấy, năm 2013, Ban TGĐ cùng với các bộ phận liên quan đã thực 

hiện tốt công tác thị trường trong và ngoài nước, đã chính thức hoạt động trong 

lĩnh vực nhà thầu nhân công tại Lào (Đến cuối năm đã đưa được gần 400 lao 

động sang Lào), khôi phục lại thị trường Algeria (cuối năm đã đưa được hơn 100 

lao động sang Algeria). Đối với thị trường trong nước đã ký được hàng loạt các 



 

 
 

 

Hợp đồng tại các Dự án Ngàn Trươi; Khe Chàm III; Dự án Thủy lợi Bản Mòng – Sơn 

La; Dự án Alumin Nhân Cơ đảm bảo công việc đến hết năm 2014.  

 Về mở rộng thị trường: Ngoài việc tiếp tục với các thị trường và đối tác truyền 

thống, trong năm Công ty đang xúc tiến tìm kiếm các Dự án liên quan đến các 

lĩnh vực mới, điển hình là đặt chân được vào lĩnh vực liên quan đến xây dựng và 

có thể là một phần trong các hoạt động của các Dự án Alumin của Vinacomin. 

 Về các dự án tồn đọng: tập trung xử lý dứt điểm, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng tới 

nguồn lực cho các Dự án mới. 

 Đối phó với tình hình biến động về thiên tai do cơn bão số 9 và 11 gây ra tại dự 

án thủy lợi Ngàn Trươi, HĐQT đã chỉ đạo BTGĐ tập trung bám sát và cùng dự án 

đối phó và khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra. 

Kết quả giám sát cho thấy BTGĐ đã triển khai thực hiện rất quyết liệt các hoạt động 

SXKD và các biện pháp đối phó với tình hình khó khăn được áp dụng kịp thời. Các chỉ 

tiêu SXKD cơ bản cũng đạt được theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 23/03/2013. Tuy nhiên, 

nhằm đảm bảo an toàn vốn HĐQT đã quyết định cho phép trích dự phòng khoản phải 

thu khó đòi và với những khó khăn về thiên tai, những khó khăn trong công tác 

nghiệm thu thanh toán của của Chủ đầu tư dự án Sông Bạc vượt ngoài tầm kiểm soát 

của Công ty đã ảnh hưởng lớn đến kết quả SXKD năm 2013 và không đạt về chỉ tiêu lợi 

nhuận theo kế hoạch như Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 23/03/2013 phê chuẩn. 

2.3 Giám sát về triển khai đầu tư vốn   

- Hoạt động đầu tư vốn (tài chính): Không thực hiện mở rộng đầu tư vốn, quyết 

định tạm dừng độ cao tòa nhà và chỉ thực hiện hoàn thiện để tìm kiếm đối tác kinh 

doanh cho Dự án Kinh Môn. 

- Thực hiện đầu tư các máy móc thiết bị để nâng cao năng lực thi công của Công ty, 

phù hợp với việc mở rộng SXKD tại các Dự án. 

- Cơ cấu lại danh mục đầu tư tại các Công ty con thông qua việc rút vốn tại Công ty 

CM Thành Đông và CM Xây dựng và chuyển sang cho Công ty CM Đầu tư và Thương 

mại quản lý. 

- Đến thời điểm kết thúc năm tài chính 2013, các hoạt động đầu tư vốn được thực 

hiện đúng kế hoạch được ĐHĐCĐ phê chuẩn, các giao dịch đầu tư vốn đảm bảo 

đúng quy định của phát luật. 

2.4 Các hoạt động giám sát khác 

 Giám sát về triển khai thực hiện điều hành: TGĐ đã triển khai các công việc cho 

hệ thống các Phòng ban, Công ty thành viên, Dự án đúng kế hoạch, tổ chức các 

cuộc họp kịp thời với các bộ phân liên quan để giải quyết các phát sinh thuộc 

thẩm quyền, cũng như kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT với những nội dung 

lớn trong hoạt động của Công ty. 



 

 
 

 

 Giám sát chống thất thoát lãng phí: Giám sát các hoạt động mà từ đó có thể phát 

sinh các nguyên nhân tiêu cực, thực hiện theo quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, 

đảm bảo hạn chế tối đa các phát sinh tiêu cực. 

 Giám sát tuân thủ: cập nhật kịp thời các quy định của pháp luật để áp dụng và 

yêu cầu các bộ phận/cá nhân liên quan triển khai thực hiện, đảm bảo quyền lợi 

chính đáng của Công ty, trong năm không có các vụ khiếu kiện phát sinh. 

 Thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước, trả lương Người lao động: Cơ bản kịp thời, 

đúng chế độ. 

 Thực hiện việc đoàn kết trong toàn bộ hệ thống: Không có các mâu thuẫn phát 

sinh trong hệ thống. 

Đánh giá chung: Trong năm 2013, HĐQT thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình một 

cách cẩn trọng theo đúng Điều lệ và quy định của Pháp luật, đã tổ chức thực hiện giám 

sát, quản lý theo mục tiêu mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty và các Cổ 

đông. Qua giám sát, HĐQT đánh giá Ban TGĐ đã điều hành SXKD của Công ty với rất 

nhiều cố gắng và đạt được những kết quả khích lệ mặc dù năm 2013 Công ty vẫn hoàn 

thành chỉ tiêu về lợi nhuận được ĐHĐCĐ phê chuẩn. Trong quá trình Điều hành, TGĐ đã 

tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty 

CMVietnam. 

 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 

Kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty được xây dựng trên cơ sở phù hợp với định 

hướng phát triển, các nguồn lực hiện có và khả năng thu hút, đảm bảo tốc độ tăng 

trưởng, hiệu quả vốn đầu tư, tình hình thị trường. Tuy nhiên cũng không thể lường 

trước hết tình hình kinh tế khi có những biến động lớn; trong trường hợp nhất thiết 

phải điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2014, HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ vào kỳ đại hội tiếp 

theo.  

1. CÁC CHỈ TIÊU SXKD CHÍNH NĂM 2014 

ĐVT: đồng 

Nội dung Thực hiện 2013 Kế hoạch 2014 

Tỷ lệ tăng 

trưởng 

Doanh thu 267.519.524.065 333.702.728.000 124,7% 

Lợi nhuận trước thuế: 16.621.824.329 27.025.887.000 162,6% 

Cổ tức  15% 15% 100% 

 

 

 



 

 
 

 

NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH CỦA HĐQT NĂM 2014 

Năm 2014, kinh tế thế giới dự báo sẽ sáng sủa hơn và GDP của các quốc gia trên thế 

giới sẽ tăng khá. Bộ phận dự báo kinh tế EIU của Tạp chí The Economist (Anh) dự báo, 

GDP toàn cầu sẽ tăng 3,6% trong năm 2014. Tuy nhiên, Liên hợp quốc cảnh báo rằng, 

hiện tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, có thể khiến đà tăng trưởng kinh tế thế giới đi chệch 

hướng. Đó là thị trường việc làm vẫn chưa ổn định, các luồng lưu thông vốn quốc tế 

đến các nền kinh tế mới nổi không ổn định, hệ thống ngân hàng còn yếu và thực lực 

kinh tế khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) chưa ổn định, vấn đề giảm khối lượng 

gói kích thích QE3 của Mỹ tiềm ẩn rủi ro lớn… 

Nhìn chung, triển vọng tích cực của kinh tế thế giới dự kiến sẽ mang lại những thuận 

lợi cho kinh tế Việt Nam trong năm 2014. Tuy kinh tế Việt nam năm 2013 đã đạt được 

những kết quả đáng ghi nhận, trong đó có những tín hiệu phục hồi tích cực nhưng nội 

tại nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay vẫn phải đối mặt với những thách thức cơ bản: 

(i) Sức cầu nội địa suy yếu trong khi cân đối ngân sách và bài toán nợ công còn nhiều 

thách thức gây khó khăn cho việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng; (ii) Lạm phát tuy đã 

được kiểm soát nhưng vẫn rất nhạy cảm với những biến động của giá cả đầu vào thế 

giới và các chính sách nội tại; (iii) Hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, 

số lượng doanh nghiệp giải thể, phá sản tăng cao tác động tiêu cực đến lao động, việc 

làm; (iv) Tình trạng nợ xấu tồn đọng cao vẫn gây tắc nghẽn cho nền kinh tế.  

Nhận định rõ tình hình khó khăn trên, việc dự báo đúng kế hoạch và xây dựng các mục 

tiêu, chỉ tiêu hoạt động của năm 2014 cho Công ty là rất khó khăn. Tuy nhiên với quan 

điểm cẩn trọng nhằm duy trì hoạt động có hiệu quả với sự kiểm soát rủi ro cao, HĐQT 

có một số định hướng về hoạt động SXKD năm 2014 như sau: 

 Định hướng sản xuất kinh doanh: tiếp tục tăng cường phát triển và mở rộng mô 

hình cung cấp nhân công cho các Nhà thầu Quốc tế đang thi công tại nước ngoài 

như Malaysia, Lào, Algeria… và cung cấp lao động cho các đối tác Nhà thầu 

Quốc tế thi công các dự án trọng điểm tại Việt Nam.  

 Trong năm 2014, vẫn chỉ tập trung triển khai các dự án xây lắp trong nước đã 

bố trí xong vốn, xác định mũi nhọn của việc triển khai các dự án trong nước là 

Bộ No  & PTNT và Tập đoàn Than - Khoáng sản. 

  Mở rộng tìm kiếm các hợp đồng xây lắp để đào tạo tay nghề cho lao động phục 

vụ cho các dự án cung ứng nhân lực quốc tế. 

 Củng cố bộ máy nhân sự, đặc biệt là nhân sự cấp cao. Thành lập các hội đồng cố 

vấn cao cấp gồm các chuyên gia kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực: đầu tư, tài 

chính, pháp lý v.v…và không ngừng nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp.  

 Tích cực mở rộng hợp tác với các công ty có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh 

vực chuyên môn để học hỏi và nâng cao trình độ quản lý.  



 

 
 

 

 Củng cố và nâng cao uy tín thương hiệu CMVietnam mới đối với các đối tác 

trong và ngoài nước, trên cơ sở kế thừa những giá trị tốt đẹp của hệ thống 

thương hiệu đã có. 

 Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 

50 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng cho đối tác chiến lược để tăng tính chủ động về 

nguồn tài chính cho các hợp đồng mới ký. 

 Hình thành và phát triển hệ thống quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại 

hóa kết hợp với việc xây dựng một tập thể nhân viên năng động, sáng tạo và 

bản lĩnh, tiến tới xây dựng được một sức mạnh văn hóa doanh nghiệp đặc sắc 

mang dấu riêng, thể hiện bản sắc của một thương hiệu Việt, mang giá trị trí tuệ 

và bản lĩnh Việt Nam.  

 

II. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt 

động của Công ty. Các thành viên hiện trực tiếp làm việc tại Công ty đã tiến hành 

kiểm tra, kiểm soát các vấn đề mà BKS cho là cần thiết, cụ thể:  

-   Tiến hành họp bầu ra các chức danh và phân công nhiệm vụ trong BKS nhiệm kỳ 

2013 - 2017. 

 Kiểm tra rà soát lại các Quy chế, quy trình nội bộ đã ban hành;  

 Kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2013 của HĐQT 

và Ban điều hành. 

 Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các Quy định của 

Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.  

 Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng giám đốc lập; kiểm tra các báo cáo 

tài chính Quý, năm 2013 của Công ty mẹ, Công ty con và báo cáo tài chính 

hợp nhất nhằm đánh giá tính trung thực của số liệu tài chính. Đồng thời phối 

hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và 

kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát ban TGĐ trong việc thực 

thi những kiến nghị do Kiểm toán viên đưa ra. 

Trong năm 2013, Ban kiểm soát đã tiến hành họp 7 cuộc họp, nội dung cuộc họp 

xoay quanh vấn đề kiểm tra, rà soát lại các số liệu báo cáo của Ban điều hành, các 

báo cáo tài chính, các quyết định của Ban điều hành, các quyết định của HĐQT và sổ 

sách kế toán theo định kỳ, tình hình tài chính, đầu tư, cơ sở thực hiện các kế hoạch, 

mục tiêu của HĐQT đã thông qua trong cuộc họp KHSXKD năm 2013. Đồng thời BKS 

cũng tham dự các cuộc họp HĐQT năm 2013, trên cơ sở đó đưa ra những đánh giá, 

kiến nghị cho HĐQT, Ban điều hành. 



 

 
 

 

Nhìn chung, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban 

điều hành đều thực hiện và tuân thủ theo Điều lệ và Quy chế của Công ty. Hội đồng 

quản trị và Ban điều hành đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực thi 

nhiệm vụ, những kiến nghị của Ban kiểm soát đều được Hội đồng quản trị nghiêm 

túc xem xét và phúc đáp đầy đủ. 

Ban kiểm soát khẳng định đã hoàn thành chức năng giám sát của mình. 

2. Kết quả giám sát đối với các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành 

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2013, HĐQT Công ty đã tiến hành 

các cuộc họp, nội dung các cuộc họp của HĐQT tập trung giải quyết các vấn đề cụ thể 

sau: 

+ Thông qua kết quả SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013, thông qua tỷ lệ chia 

cổ tức năm 2012, kế hoạch trả cổ tức năm 2013.  

+ Tham gia cuộc họp của HĐQT mới để bầu ra các chức danh của HĐQT nhiệm kỳ 2013-

2017, phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT Công ty. 

+ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán uy tín, có kinh nghiệm trong việc soát xét 

báo cáo tài chính, đảm bảo tuân thủ đúng các qui định về việc công bố thông tin đối 

với Công ty đại chúng 

+ Hàng quý tiến hành họp rà soát việc thực hiện kế hoạch và có biện pháp điều chỉnh 

cho phù hợp với tình hình SXKD trong năm. 

+ Bầu bổ sung thay thế 01 thành viên HĐQT xin từ nhiệm. 

+ Thông qua phương án bán cổ phần của Công ty CM Thành Đông và Công ty CM Xây 

dựng để cơ cấu lại tổ chức của Công ty cho phù hợp. 

+ Thông qua một số nội dung chủ yếu khác phục vụ kịp thời cho hoạt động SXKD như: 

Thông qua hạn mức vay vốn cho SXKD năm 2013 tại Ngân hàng No & PTNT CN Tây Hồ, 

Ngân hàng No & PTNT CN Hoàng Quốc Việt cho các dự án mới. 

Nhìn chung tại các phiên họp, HĐQT đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Ban điều hành 

và người lao động trong Công ty trong năm 2013 đã đạt được một số kết quả trong 

việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; đồng thời Hội đồng quản trị đã xem xét cho 

ý kiến; thông qua các phương án, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh do Ban điều 

hành trình nhằm tháo gỡ một số khó khăn trong sản xuất kinh doanh trong điều kiện 

nền kinh tế đang gặp khó khăn như hiện nay. 

* Đánh giá: 

Việc tiến hành các cuộc họp của HĐQT định kỳ và bất thường năm 2013 mang tính cấp 

bách để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy định 

của Pháp luật, Điều lệ của Công ty. 



 

 
 

 

Sau cuộc họp HĐQT đã thông qua các quyết định phù hợp với tình hình SXKD của Công 

ty và nằm trong thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều 

lệ của Công ty. 

Ban KS cũng đã tiến hành việc kiểm tra các biên bản, quyết định và tình hình triển khai 

các quyết định của HĐQT, của Ban điều hành. Các biên bản, quyếtđịnh này đều được 

lập đúng theo quy định của Điều lệ và phù hợp với các quy định của Pháp luật. 

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 được ĐHĐCĐ thông qua, Công ty CP Xây 

dựng và Nhân lực Việt Nam đã thực hiện như sau: 

 

STT Diễn giải Kế hoạch  Thực hiện Tỷ lệ %  

1 Doanh thu (VNĐ) 200.399.068.000 267.519.524.065 133% 

2 Lợi nhuận trước thuế (VNĐ) 24.113.429.000 16.621.824.329 69% 

3 Cổ tức %  20 15 75% 

 

* Đánh giá hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh: 

+ Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu so với kế hoạch (đạt 133%). 

+ Hoàn thành chỉ tiêu về lợi nhuận so với kế hoạch đề ra (đạt 69% kế hoạch). 

Các nguyên nhân dẫn đến việc không hoàn thành về chỉ tiêu lợi nhuận được BTGĐ, 

HĐQT phân tích đánh giá rất rõ ràng, trong đó có những nguyên nhân khách quan về 

thiên tai, mưa lũ tại dự án Ngàn Trươi, Lào, sập hầm tại dự án Algeria, nguyên nhân 

chủ quan phải trích lập dự phòng khoản phải thu... 

Nhận xét:  

- Về báo cáo kế toán tuân thủ theo chế độ kế toán, được kiểm toán độc lập (Công ty 

TNHH kiểm toán và tư vấn A&C) đánh giá khách quan và phản ánh đúng thực trạng tình 

hình hoạt động của Công ty. 

4. Về tình hình hoạt động tài chính 

+ Về công tác kế toán: Nhìn chung, Công ty đã tuân thủ việc báo cáo kế toán theo đúng 

Luật và các chuẩn mực kế toán được ban hành của Nhà nước. Báo cáo tài chính năm 

2013 được lập rõ ràng, rành mạch trên hệ thống phần mềm kế toán Misa và được đánh 

giá qua Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C. Ban KS cũng tiến hành đối chiếu số 

liệu trên báo cáo kế toán với các sổ kế toán chi tiết, sổ sách Công ty được tổ chức khoa 

học, ghi chép rõ ràng rất thuận lợi cho việc kiểm tra. Ban kiểm soát thống nhất xác 

nhận các chỉ tiêu thực hiện trên báo cáo kế toán. 



 

 
 

 

+ Về công tác tài chính: Công ty đã chủ động trong việc tìm kiếm các nguồn tín dụng, 

bảo lãnh cho các dự án mới. Đã lập và phân tích kế hoạch tài chính trong năm và điều 

chỉnh theo từng quý để phù hợp với tình hình tài chính theo từng giai đoạn cụ thể. 

+ Về công tác đầu tư:  

- Về đầu tư tài chính: Công ty đã thoái vốn tại Công ty CM Xây dựng và Công ty Cổ phần 

CM Thành Đông chuyển sang Công ty Cổ phần CM Đầu tư và Thương mại, đã được HĐQT 

thông qua.  

- Về đầu tư mua sắm máy móc thiết bị: Công ty đã đầu tư mua sắm tài sản là các máy 

móc thiết bị phục vụ thi công các dự án mới ký kết hợp đồng vừa dùng vốn tự có và 

vốn vay Ngân hàng đã được HĐQT thông qua. 

Kiến nghị:   

1./ Về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014: Với tình hình kinh tế trong nước năm 

2014 đã có diễn biến theo chiều hướng tốt hơn, nhưng chưa thực sự ổn định, vì vậy 

Ban điều hành cần tập trung vào việc tìm kiếm các hợp đồng với các đối tác nước ngoài 

sẽ đảm bảo dòng tiền và không bị ảnh hưởng nhiều về tình hình tài chính trong nước. 

Ban điều hành cũng phân tích thêm các nguyên nhân có thể làm ảnh hưởng đến kết 

quả SXKD năm 2014 để có phương án dự phòng và xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch 

chính xác hơn. 

2./ Về công tác tổ chức: Ban kiểm soát đề nghị Công ty tuyển dụng và đào tạo nguồn 

nhân sự có năng lực cho các dự án trong nước đồng thời làm nguồn chuẩn bị cho các dự 

án mới quốc tế. 

3./ Về công tác tài chính: Ban điều hành phải tập trung vào công tác nghiệm thu thanh 

toán, giảm giá trị dở dang để giảm dư nợ Ngân hàng. Đồng thời có biện pháp giảm các 

khoản phải thu. 

4./ Về công tác đầu tư: Thị trường bất động sản đã có những dấu hiệu phục hồi, vì vậy 

HĐQT, Ban điều hành cần tìm kiếm đối tác chuyển nhượng lại dự án TTTM Kinh Môn thu 

hồi vốn. 

5. Kế hoạch hoạt động năm 2014. 

*Nhiệm vụ chung: 

BKS thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh 

doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Trong năm 2014, BKS sẽ tiến hành kiểm soát 

định kỳ hoặc đột xuất, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới HĐQT, Tổng giám đốc và 

các phòng ban chức năng để chuẩn bị hồ sơ. BKS cũng sẽ tăng cường kiểm tra các báo 

cáo kế toán, tài chính của Công ty. Đồng thời tham gia các cuộc họp HĐQT để nắm bắt, 

đánh giá tình hình hoạt động của Công ty một cách chính xác và đưa ra cảnh báo cáo 

vấn đề rủi ro tiềm ẩn.  



 

 
 

 

*Hoạt động cụ thể:  

- Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh. 

- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ Công ty ban hành. 

- Báo cáo hoạt động Quản trị- Điều hành Công ty của HĐQT và Ban TGĐ. 

- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. 

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo quy định hiện hành. 

III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2013 

1. CÔNG TÁC SẢN XUẤT 

1.1 CÁC DỰ ÁN XÂY LẮP TRONG NƯỚC:  

Chi tiết các dự án như sau: 

a) Dự án Thuỷ điện Sông Bạc: 

Giá trị hợp đồng là 182,4 tỷ đồng (đã thực hiện được 182,4 tỷ/182,4 tỷ đồng tính 

đến 31/12/2013); riêng giá trị sản lượng thực hiện trong năm 2013 đạt 16,1 tỷ 

đồng.  

Trong năm 2013, Công ty đã hoàn thành công tác thi công theo hợp đồng cho Chủ 

đầu tư. Trong năm 2014 sẽ tập trung hoàn thiện công tác nội nghiệp để sớm bàn 

giao chính thức đưa vào sử dụng và quyết toán công trình. 

b) Dự án Ngàn Trươi: 

Trong đầu năm 2013, Công ty đã ký thêm 03 hợp đồng thi công các hạng mục lớn 

của dự án Ngàn Trươi như:  Thi công cửa Xả lũ, Thi công Kênh và công trình trên 

kênh chính và thi công đào, đổ bê tông tuynel 2, nâng tổng giá trị các hợp đồng 

lên 395 tỷ đồng (đã thực hiện được 234,9 tỷ/395 tỷ đồng tính đến 31/12/2013); 

trong đó giá trị sản lượng thực hiện trong năm 2013 đạt 153,8 tỷ đồng.  

Với các hợp đồng đã trong năm 2013, Công ty đã xác định đây là dự án lớn của 

Công ty nên đã tập trung toàn bộ nguồn lực để đẩy mạnh công tác thi công. Tuy 

nhiên do địa bàn thi công có những diễn biến hết sức phức tạp về thời tiết, nhất là 

vào mùa mưa lũ và đặc biệt là 2 cơn bão số 9 và số 11 đã gây ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến dự án, làm gián đoạn sản xuất gần 2 tháng và phải khắc phục hậu quả 

của cơn bão số 11 gần 1 tháng. Đây là dự án lớn nhất của Công ty, vì vậy việc bị 

ảnh hưởng của bão lũ là nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp hoạt động SXKD của 

Công ty trong năm 2013. 

c) Dự án Khe Chàm: 



 

 
 

 

Bao gồm 3 hợp đồng, giá trị là 118 tỷ đồng (đã triển khai được 93,1 tỷ/118 tỷ 

đồng tính đến 31/12/2013); trong đó sản lượng thực hiện trong năm 2013 đạt 

38,9 tỷ đồng.  

Khe Chàm là dự án có tỷ suất lợi nhuận tốt. Tuy nhiên, công tác sản xuất lại hoàn 

toàn phụ thuộc vào mặt bằng và hệ thống vận chuyển của CĐT, do vậy giá trị sản 

lượng thực hiện trong nửa cuối 2013 đạt thấp thấp gây bởi thiếu mặt bằng và sự 

cố tời vận chuyển của Chủ Đầu tư . 

d) Dự án Thủy lợi Bản Mòng: 

 Sau dự án Thủy lợi Ngàn Trươi, đây là dự án Thủy lợi thứ 2 do Bộ No&PTNT làm Chủ 

đầu tư đã tin tưởng giao cho CM Vietnam thi công các hạng mục công việc, bao 

gồm: Thi công các công việc thuộc phân đoạn 5, 6, 7, 8, 9; Thi công tất cả các công 

việc thuộc cống dẫn dòng và hố xói; khoan phụt xử lý nền bê tông phân đoạn 5, 6, 

7, 8, 9 thuộc gói thầu số 06: Đập tràn, dẫn dòng thi công; mặt bằng thi công và 

đường thi công, đường quản lý và đường ống thép, dự án Hồ chứa nước Bản Mòng 

tỉnh Sơn La. Giá trị hợp đồng đã ký là 82,57 tỷ đồng. Công tác thi công được bắt 

đầu triển khai vào cuối tháng 11/2013, giá trị sản lượng thực hiện trong năm 2013 

đạt 5,2 tỷ đồng 

e) Dự án Hồ Bùn đỏ Nhân Cơ: 

Sau thời gian dài tìm hiểu năng lực của Công ty qua các dự án trong và ngoài 

ngành, CMVietnam đã  được Tập đoàn Công nghiệp Thanh & Khoáng sản tin tưởng 

giao thi công một số công việc xây lắp tại hạng mục Hồ bùn đỏ thuộc Dự án 

Alumin Nhân Cơ với giá trị ban đầu là 33 tỷ đồng (trong đó sản lượng thực hiện 

trong năm 2013 đạt 10,1 tỷ đồng). Hợp đồng này cũng là tiền đề để CMVietnam 

tiếp cận, tham gia thi công các hạng mục tiếp theo của Nhà máy và tại các dự án 

khác của Tập đoàn.     

1.2 CÁC DỰ ÁN NHÂN LỰC NƯỚC NGOÀI 

a) Dự án Algeria: 

Theo quyết định tái khởi động dự án, Công ty đã chính thức ký lại hợp đồng với nhà 

thầu chính COJAAL từ tháng 4/2013 về việc cung ứng nhân lực xây dựng hầm đại 

lộ Đông Tây, Algeria. Việc cung ứng nhân sự được bắt đầu từ tháng 7/2013 đến hết 

tháng 12/2013 Công ty đã đưa sang dự án được 102 người (bao gồm cả đội ngũ 

quản lý, kỹ sư, thợ vận hành và công nhân có tay nghề).  

Việc tái khởi động dự án đã mang lại cho Công ty nguồn doanh thu và lợi nhuận ổn 

định. Giá trị sản lượng thực hiện trong năm 2013 đạt 16,7 tỷ đồng. 

b) Dự án Ulu-Jelai Malaysia: 



 

 
 

 

Đây là dự án cấp nhân công phục vụ thi công Nhà máy thủy điện Ulu-Jelai 

(Malaysia) cho Tập đoàn Salini (Italy), công ty đã kỹ vọng hợp đồng là tiền đề để 

phát triển doanh thu và tiếp tục mở rộng sang khu vực lân cận. Tuy nhiên, chúng 

ta gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt về nguồn nhân công giá rẻ từ các nước như 

Pakistan, Bangldesh, Nepal, …Vì vậy, BĐH Công ty đã quyết định điều chỉnh mục 

tiêu dự án và chỉ giữ lại 26 thợ vận hành tay nghề cao, nhưng cũng đã mang lại giá 

trị sản lượng trong năm 2013 lên tới 9,7 tỷ đồng. 

c) Dự án thủy điện Xayaburi -Lào: 

Đây là dự án Ban Lãnh đạo Công ty đã tiếp xúc từ nhiều năm trước và đã ký hợp 

đồng với Tập đoàn ChKarn Chang vào tháng 4/2013, công việc được bắt đầu khởi 

động từ tháng 5/2013. Đây là dự án đánh dấu một bước tiến mới trong hoạt động 

kinh doanh ở nước ngoài: chuyển từ cung ứng nhân lực sang nhà thầu nhân công. 

Giá trị sản lượng đạt được trong năm 2013 của dự án là 31,5 tỷ đồng. 

2. CÔNG TÁC THỊ TRƯỜNG 

2.1 Xây lắp trong nước 

Có thể nói năm 2013 là một năm thành công trong việc phát triển thị trường của 

CM Vietnam với việc Công ty đã ký được 06 hợp đồng mới về thi công xây lắp trong 

nước, cụ thể: 

+ Dự án Ngàn Trươi: Ký mới 03 hợp đồng, tổng giá trị 257,4 tỷ đồng. 

 - Thi công Kênh và công trình trên kênh chính Ngàn Trươi, giá trị hợp đồng là: 

73,4 tỷ đồng. 

- Bổ sung hạng mục cửa xả lũ vào gói thầu số 13 (công trình lấy nước số 1) dự 

án thủy lợi Ngàn Trươi, giá trị hợp đồng là 124 tỷ đồng. 

- Đào và đổ bê tông hạng mục Tuynel 2 dự án Ngàn Trươi, giá trị Hợp đồng là 60 

tỷ đồng.  

+  Dự án Khe Chàm 3: Ký với Công ty hầm lò 2, giá trị 40,2 tỷ đồng. 

+ Dự án Thủy lợi Bản Mòng – Sơn La: Tổng giá trị hợp đồng đã ký là: 82,7 tỷ đồng 

+ Dự án Hồ Bùn đỏ Nhân Cơ: thi công hạng mục lòng hồ công trình Hồ bùn đỏ, Nhà 

máy sản xuất Alumin Nhân cơ - Đắk Nông, giá trị hợp đồng là 33 tỷ đồng. 

+ Dự án Nghi Sơn: Thi công phần sửa chữa gia cố đường hầm vận chuyển vật liệu, 

giá trị hợp đồng đã ký là 2,2 tỷ đồng. 

+ Tiếp tục đàm phán các hợp đồng mới như: Đào đắp hồ chứa xỉ thải, dự án nhiệt 

điện Nông Sơn… 

2.2 Cung ứng nhân lực nước ngoài: 



 

 
 

 

Không chỉ thành công  về phát triển thị trường trong nước, năm 2013. Công ty 

cũng đã ký thêm 02 hợp đồng tại các dự án nước ngoài : 

+ Ký hợp đồng mới với đối tác Cojaal tái khởi động dự án Algeria vào tháng 4/2013 

+ Ký hợp đồng với ChKarnChang (Thái Lan) thi công đập dự án thủy điện Xayabury 

vào tháng 04/2013. 

+ Đang tiến hành chào thầu và đàm phán giá với các Chủ đầu tư để triển khai hạng 

mục đập chính Nhà máy thủy điện Xayabury, thủy điện Nam Bak…tại Lào. 

+ Tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác với các đối tác Kajima, CMC, Ch Karn 

Chang,… và mở rộng quan hệ với các đối tác quốc tế khác. 

3. PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 

Thực hiện nhiệm vụ của ĐHĐCĐ đã thông qua năm 2013 về việc thay đổi tên Công 

ty cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế. Công ty đã thuê đơn vị đơn vị tư 

vấn chuyên nghiệp là Richardmoore Associates (Mỹ) để phát triển nhận diện 

thương hiệu mới, đến tháng 3/2013, thương hiệu mới CMVietnam đã được kích 

hoạt. Đến nay sau gần 1 năm hoạt động thương hiệu mới CMVietnam đã được 

nhiều đối tác, chủ đầu tư và các bạn hàng biết đến như một thương hiệu “uy tín, 

chất lượng và hiệu quả”. 

Trong năm 2013, Công ty cũng ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với đối tác là Công 

ty Cổ phần Sông Đà 505 để cùng hợp tác theo đó, hai công ty sẽ cùng hợp tác tận 

dụng tối đa nguồn lực của hai bên trong lĩnh vực thi công các công trình xây dựng 

trong và ngoài nước và cam kết không là đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong các dự 

án tương lai. Tùy theo yêu cầu cụ thể tại các dự án mà hai bên tham gia sẽ áp 

dụng các hình thức hợp tác như liên doanh cùng triển khai; thuê/mượn nguồn lực..  

4. HOẠT ĐỒNG ĐẦU TƯ 

4.1 Đầu tư góp vốn vào công ty con 

Năm 2013, công ty đã thực hiện đầu tư góp vốn và thoái vốn tại các Công ty con như 

sau: 

ĐVT: 1.000 đồng 

TT Nội dung Vốn 

 điều lệ 

Đã góp vốn % sở 

hữu 

Đã thoái vốn 

1 Công ty CM Xây dựng 6.000.000 6.000.000 100% 6.000.000 

3 Công ty CM Thành Đông 15.000.000 9.666.000 64% 9.666.000 

Tổng cộng 21.000.000 15.666.000  15.666.000 



 

 
 

 

Tuy nhiên, đến cuối năm 2013, Công ty đã thực hiện việc cơ cấu lại danh mục đầu tư và 

vốn góp, cụ thể là chuyển toàn bộ phần vốn góp của CMVietnam tại Công ty TNHH CM 

Xây dựng và Công ty Cổ phần CM Thành Đông sang cho Công ty CP CM Đầu tư và 

Thương mại quản lý để cơ cấu lại công nợ và tập trung về một đầu mối quản lý theo 

dõi nhưng không bị ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất của 

CMVietnam. 

b) Đầu tư trang thiết bị sản xuất, quản lý: 

Để đảm bảo xe máy phục vụ thi công các hợp đồng thi đã ký trong năm, Công ty đã 

đầu tư mua sắm một số máy móc, thiết bị sau: 

 

TT Nội dung Số tiền mua sắm Ghi chú 

1 Mua xe ô tô chỉ huy Toyota Prado 1.810.000.000 Vốn tự có + Ngân hàng 

2 Mua xe ô tô bán tải Ford Ranger 475.000.000 Vốn tự có 

3 Mua xe ô tô bán tải Mitsubishi Triton 430.000.000 Vốn tự có 

4 Mua 02 cẩu bánh xích QUY 50 3.200.000.000 Vốn tự có + vốn vay NH 

5 Mua trạm trộn bê tông 60m3/h 1.000.000.000 Vốn tự có 

Tổng cộng 6.915.000.000  

 

Trong năm, hệ thống cũng tiến hành thanh lý 03 xe chỉ huy khác để cơ cấu lại các loại 

xe ô ô phù hợp với tính chất công việc. 

c) Vốn điều lệ và chính sách cổ tức: 

 

Nội dung Số tiền  Ghi chú 

Chi trả cổ tức năm 2012 (20%) – VĐL 50 tỷ 10.000.000.000 Tháng 1/2013 

 

4. Nhân sự: 

Tổng cộng nhân sự toàn Công ty cả trong và ngoài nước gồm 662 người, trong đó: 

 Trình độ trên đại học : 02 

 Trình độ đại học, cao đẳng : 83 

 Trình độ trung cấp : 17 

 Công nhân kỹ thuật : 293 

 Lao động có kỹ năng : 267 



 

 
 

 

 

- Tổng quĩ lương trong năm của toàn công ty là 49,86 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí 

lương thuê thầu phụ nhân công), thu nhập bình quân trong nước đạt 9,288 triệu 

đồng/người/ tháng, nước ngoài đạt 14,327 triệu đồng/ người/ tháng. 

- Số lao động được Công ty tham gia bảo hiểm xã hội đạt 98%.  

5. Kết quả sản xuất kinh doanh:  

 

STT Diễn giải Kế hoạch  Thực hiện Tỷ lệ %  

1 Doanh thu (VNĐ) 200.399.068.000 267.519.524.065 133% 

2 Lợi nhuận trước thuế (VNĐ) 24.113.429.000 16.621.824.329 69% 

3 Cổ tức %  20 15 75% 

 

+ Doanh thu năm 2013 đạt 267,519 tỷ đồng, tăng 133% so với kế hoạch: Do trong 

năm Công ty đã ký được các hợp đồng trong và ngoài nước mới, giá trị hơn 400 tỷ 

đồng. 

+ Lợi nhuận năm 2013 đạt 16,621 tỷ đồng, chỉ đạt 69% so với kế hoạch: Nguyên nhân 

chủ yếu làm giảm chỉ tiêu lợi nhuận: 

 Công ty đã trích dự phòng khoản phải thu của Công ty Cavico Điện lực và Tài 

nguyên là 6,462 tỷ đồng. 

 Dự án thủy lợi Ngàn Trươi bị ảnh hưởng nghiêm trọng của cơn bão số 9 và số 11 

diễn ra vào tháng 9 và 10 năm 2013 làm chậm tiến độ dự án khoảng 2 tháng 

và phát sinh các khoản chi phí khắc phục hậu quả. 

 Dự án thủy điện Xayabury – Lào bị ảnh hưởng của thiên tai vào tháng 12/2013 

làm gián đoạn thi công hơn 1 tháng và phải giảm bớt lao động tại công trường. 

 Sự cố sập hầm tại dự án Algeria vào đầu giữa tháng 12/2013 không bị thiệt hại 

về người và tài sản nhưng việc đợi phương án khắc phục sự cố của Chủ đầu tư 

cũng làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh cuả Công ty. 

BIỂU ĐỒ NHÂN SỰ 

Trên ĐH

Đại học- cao đẳng 

Trung cấp 

Công nhân kỹ thuật 

Lao động kỹ năng 



 

 
 

 

BIỂU ĐỒ THỰC HIỆN DOANH THU- LỢI NHUẬN QUA CÁC NĂM 

 

6. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính: 

Chỉ tiêu Thực hiện năm 

2012 

(triệu đồng) 

Thực hiện năm 

2013 

(triệu đồng) 

So sánh 

(%) 

Tổng doanh thu 184.728 267.519 144,8% 

Tổng giá vốn 138.601 213.999 154,4% 

Chi phí bán hàng 486 11.685 2.404% 

Chi phí QLDN 14.473 19.816 136,9% 

Lợi nhuận từ HĐKD 20.296 16.999 83,7% 

Thu nhập khác 1.846 1.521 82,3% 

Chi phí khác 1.391 1.898 136,4% 

Lợi nhuận khác 454 (377)  

Lợi nhuận trước thuế 20.751 16.621 80,1% 

Thuế TNDN hiện hành 3.838 4.630 120,6% 

Lợi nhuận sau thuế 16.913 11.991 70,9% 

Tổng giá trị tài sản cuối kỳ 220.552 228.969 103,8% 

Tổng nguồn vốn chủ sở hữu 67.956 68.973 101,5% 

Lợi nhuận sau thuế/Vốn cổ phần 33,8% 23,9% 70,7% 

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 9,16% 4,5% 49,1% 

Thu nhập trên mỗi cổ phần (Đ/CP) 3.463 2.398 69,2% 

Cổ tức trên mỗi cổ phiếu 2.000 1.500 75% 
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7. Phân tích hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh: 

- Các hệ số của doanh nghiệp Việt Nam cùng ngành hiện nay: 

+ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu : 5,0% 

+ Thu nhập trên mỗi cổ phiếu : >3.000 đồng 

Như vậy hệ số của Công ty so với các doanh nghiệp cùng ngành ở mức độ trung bình. 

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

Tại thời điểm 31/12/2013 (mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phần) 

+ Giá trị sổ sách = (Nguồn vốn, quỹ/số CP đang lưu hành bq) = 13.794 đồng 

+ Cổ tức :       15%/năm 

8. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Các chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Ghi chú 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

 Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

TSLĐ/Nợ ngắn hạn 

 Hệ số thanh toán nhanh: 

TSLĐ - Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

 

1,19 

 

0,86 

 

1,16 

 

0,66 

 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

 Tổng nợ/Tổng tài sản 

 Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu 

 

0,68 

2,2 

 

0,68 

2,2 

 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

 Vòng quay hàng tồn kho: 

 

Giá vốn hàng bán     

Hàng tồn kho bình quân 

 Doanh thu thuần/Tổng tài sản  

 

4 

 

 

0,84 

 

3,5 

 

 

1,17 

 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh 

thu  thuần 

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ 

sở hữu  

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài 

sản 

 Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 

 

9,2% 

 

24,9% 

 

7,7% 

 

10,9% 

 

4,9% 

 

17,4% 

 

5,2% 

 

6,3% 

 



 

 
 

 

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  

1. Đặc điểm tình hình: 

Dự báo tình hình kinh tế thế giới có những khởi sắc trong năm 2014, tăng trưởng toàn 

cầu về cơ bản đang trên đà phục hồi, dù còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro và chưa vững 

chắc. Theo đó, tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2014 được dự đoán có nhiều khả 

năng sẽ hồi phục nhưng sẽ thiếu bền vững nếu những tồn tại mang tính cơ cấu của 

nền kinh tế chưa được giải quyết, như yếu kém về cơ sở hạ tầng, chất lượng nguồn 

nhân lực thấp, nợ xấu ngân hàng chưa được giải quyết, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, 

ngành công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển, bất cập tồn tại trong hệ thống luật pháp, 

chính sách… Năm 2014 cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ lạm phát cao do tác động trễ của 

những chính sách tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh năm 2013. 

*Khó khăn  

• Tình hình hình kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, đầu tư công bị cắt giảm, tỷ lệ thất 

nghiệp ngày càng tăng dẫn đến khó khăn cho Công ty trong việc tìm kiếm và triển khai 

các hợp đồng cung ứng nhân lực quốc tế mới.  

• Tình hình kinh tế trong nước vẫn còn khó khăn dẫn đến cắt giảm đầu tư công, tạo áp 

lực cạnh tranh về công việc giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt.  

• Giá nguyên vật liệu biến động theo chiều hướng tăng theo giá điện, xăng dầu gây bất 

lợi cho hoạt động sản xuất của Công ty. Khó khăn trong công tác bù giá theo hợp đồng. 

• Tình hình nợ xấu chưa được cải thiện nên dòng tín dụng vẫn bị tắc nghẽn, nền kinh tế 

không hấp thụ được vốn. Tình trạng thừa tiền thiếu vốn còn kéo dài. Khả năng tiếp cận 

vốn của Chủ đầu tư, doanh nghiệp vẫn còn khó khăn. Điều này ảnh hưởng lớn đến các 

Chủ đầu tư dự án sẽ chưa bố trí được vốn cho các công trình. 

*Thuận lợi  

• Với việc kích hoạt nhận diện thương hiệu mới đã đem lại thuận lợi trong công tác 

đàm phán các công việc và hợp đồng mới.  

• Uy tín và thương hiệu của Công ty đã được khẳng định trên thị trường, tạo được sự tin 

cậy với các khách hàng, các nhà cung ứng, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức 

tín dụng trên địa bàn hoạt động.  

• Việc tìm đối tác chiến lược để tăng vốn tạo sự chủ động về nguồn vốn cho các hoạt 

động của Công ty và các dự án mới, đồng thời công tác quản lý dòng tiền chặt chẽ góp 

phần làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.  

• Việc đang đàm phán hợp đồng xây lắp trong đã ký nước như: Dự án Núi Béo, dự án 

Nhân Cơ, dự án Khe Chàm (bổ sung) đảm bảo nguồn việc đến hết năm 2015. Các hợp 

đồng cung ứng nhân công quốc tế đang tiếp cận như: Malaysia, Lào cũng đảm bảo 

nguồn công việc trong vòng 2-3 năm tới.  



 

 
 

 

2. Kế hoạch SXKD năm 2014: 

2.1 Mục tiêu: 

- CMVietnam kiên trì thực hiện các mục tiêu theo định hướng của Hội đồng quản trị 

nhiệm kỳ 2013 - 2017, tuy nhiên có xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình 

thực tế. Năm 2014, với mục tiêu duy trì sự ổn định SXKD, đảm bảo mức cổ tức hợp lý 

bằng tiền mặt, nâng cao thu nhập cho người lao động, an toàn trong lao động. 

- Đảm bảo thi công các công trình, dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng an toàn và 

kỹ - mỹ thuật; Đặc biệt là phấn đấu mở rộng thị trường quốc tế để đạt doanh số chiếm 

30% tỷ trọng Tổng doanh thu của Công ty. 

- Phát triển, khẳng định vị thế của thương hiệu mới của Công ty trên thị trường, với các 

Chủ đầu tư và với các khách hàng.  

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty được xây dựng trong bối cảnh 

kinh tế vẫn chưa có những dấu hiệu tăng trưởng ổn định, môi trường hoạt động còn 

nhiều thách thức. Nội dung kế hoạch được xây dựng dựa trên các căn cứ từ thực trạng 

của Công ty, từ nhận định và phân tích môi trường kinh doanh để nhìn nhận được 

những điểm yếu, điểm mạnh, cơ hội và thách thức của Công ty trong thời gian tới. Trên 

cơ sở đó đề ra định hướng kinh doanh, các chỉ tiêu kế hoạch và biện pháp thực hiện 

cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả 

hoạt động, mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho các cổ đông và người lao động của Công 

ty. 

Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất của Công ty như sau: 

 

Nội dung Thực hiện 2013 Kế hoạch 2014 

Tỷ lệ tăng 

trưởng 

Doanh thu 267.519.524.065 333.702.728.000 124,7% 

Lợi nhuận trước thuế: 16.621.824.329 27.025.887.000 162,6% 

Cổ tức  15% 15% 100% 

 

 

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG CÔNG TY 2009-2014 

Đơn vị tính: 1.000 triệu đồng 



 

 
 

 

 

3. Phương hướng hoạt động năm 2014 

3.1 Dự án xây lắp trong nước: 

+ Dự án Ngàn Trươi: Đây vẫn là dự án lớn, sẽ mang về nguồn doanh thu và lợi nhuận 

chủ yếu của Công ty. Chính vì vậy, BĐH đã tập trung vào chỉ đạo vào triển khai ngay 

từ đầu năm để đảm bảo tiến độ và khẳng định vị thế của Công ty qua các năm đã 

triển khai. Đồng thời tìm kiếm cơ hội mở rộng phạm vi công việc với Bộ No & PTNT 

và tỉnh Hà Tĩnh tại các hạng mục khác của dự án. 

+ Dự án Khe Chàm III: Với những kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua sẽ là 

tiền đề để Công ty tìm kiếm đàm phán phát triển thi công tác đào lò tại Mỏ than Khe 

Chàm III và các mở lân cận. 

+  Dự án Bản Mòng: Đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo công tác dẫn dòng phuc vụ 

tích nước và cùng với các đơn vị liên quan hoàn thành công trình đúng tiến độ. Tìm 

kiếm các cơ hội công việc mới của CĐT và địa phương. 

+  Dự án Nhân Cơ: Tiếp tục triển khai giá trị còn lại của hợp đồng và đàm phán hợp 

đồng tiếp theo. 

+  Các dự án mới: Công ty đang nỗ lực chào thầu & đàm phán, thưởng thảo các hợp 

đồng công việc xây lắp mới. BĐH lạc quan tin tưởng với uy tín & thương hiệu của 

Công ty sẽ tiếp tục sớm nhận được các dự án mới. 

3.2 Cung ứng nhân lực ngoài nước:  

+ Dự án hầm giao thông đại lộ Đông Tây - Algeria: Tiếp tục triển khai thi công các 

phần việc theo hợp đồng đã ký, sớm gia tăng số lao động tại dự án này lên 150 lao 

động. 
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+ Dự án thủy điện Ulu Jelai - Malaysia: Duy trì quân số cho đến khi kết thúc hợp 

đồng, tìm cơ hội mở rộng hoạt động sang các khu vực lân cận. 

+ Dự án thủy điện Xayabury - Lào: Tập trung hoàn thiện các khối lượng công việc 

theo đúng tiến độ cam kết với đối tác. Đàm phán nhận thêm công việc bổ sung giai 

đoạn 2 của dự án và tìm hiểu & chuẩn bị chào giá dự án mới do Ch.Karn Chang làm 

chủ đầu tư. 

3.3 Công tác thị trường: 

     - Tiếp tục duy trì quan hệ với các đối tác, khách hàng hiện tại và mở rộng tìm kiếm 

các khách hàng, thị trường cho giai đoạn tới. 

 - Tăng cường hợp tác cùng đối tác chiến lược để tăng năng lực tìm kiếm thị trường. 

3.4 Công tác Đầu tư: 

 - Tập trung đầu tư các máy móc, thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác sản xuất 

kinh doanh của Công ty. 

- Tìm kiếm đối tác để chuyển giao tòa nhà TTTM Kinh Môn. 

3.5. Công tác Tài chính Kế toán: 

 - Tìm kiếm và xây dựng hạn mức vốn lưu động tại Ngân hàng để ổn định nguồn tài 

chính cho các dự án xây lắp trong nước. 

 - Tăng cường công tác nghiệm thu thanh toán và thu hồi vốn đối với các dự án xây 

lắp trong nước, đặc biệt là các dự án sắp kết thúc. 

 - Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, thiết lập duy trì quan hệ hợp tác chiến lược 

với các đối tác, hạn chế tình trạng bị chiếm dụng vốn, hay gặp phải nợ khó đòi. 

Trong điều kiện cho phép, đàm phán tăng tỷ lệ tạm ứng để giảm sử dụng nguồn vốn 

vay bù đắp sự thiếu hụt nguồn vốn và giảm rủi ro thanh toán. 

- Đảm bảo tài chính lành mạnh, chi trả kịp thời các nghĩa vụ thuế, tiền lương, cổ tức, 

bảo hiểm, các khoản công nợ, quan hệ tín dụng tốt. 

3.6. Công tác Nhân sự: 

 - Đối với CMVietnam, nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng hàng đầu, quyết định sự 

phát triển của Công ty trong những năm vừa qua. Phát triển nguồn nhân lực là khâu 

đột phá trong chiến lược phát triển Công ty. 

 - Tăng cường công tác tuyển dụng đào tạo lao động có tay nghề, dự kiến số lao động 

cần cho các dự án nước ngoài trong năm 2013 khoảng 500 lao động. 

 - Tinh gọn, sắp xếp lại mô hình tổ chức theo hướng tăng năng suất lao động và hiệu 

quả chứ không tăng thêm người, bố trí nguồn lực theo hướng chuyên môn hóa sâu, 

đảm bảo công tác quản lý và điều hành hiệu quả nhất. 



 

 
 

 

 - Có chính sách kịp thời để giữ chân người lao động có tay nghề khi kết thúc các hợp 

đồng tại dự án nước ngoài. 

4. Giải pháp thực hiện kế hoạch 2014 

 - Tiếp tục tập trung vào mảng kinh doanh cốt lõi, tận dụng điểm mạnh về nguồn 

nhân lực, kỹ thuật thi công, các máy móc thiết bị sẵn có và tiềm lực về tài chính. 

Quan hệ tốt với các đối tác để sẵn sàng đón đầu sự tăng trưởng trở lại của ngành 

xây dựng cơ sở hạn tầng trong nước. 

 - Triển khai hợp đồng cung ứng nhân lực với đối tác Chr Karn Chang tại Lào theo 

cách chuyên nghiệp nhất để tiếp tục đàm phán cho các hợp đồng tiếp theo.  

 - Phát huy lợi thế về mối quan hệ sẵn có với Tập đoàn Than – Khoáng sản, Bộ No & 

PTNT để đảm bảo nguồn việc ổn định trong tương lai. 

 - Hoàn thiện bộ máy tổ chức, tuyển dụng các cán bộ có năng lực vào bộ máy điều 

hành, tuyển dụng và đào tạo tay nghề cho các công nhân, thợ vận hành để đáp ứng 

kịp thời về tiến độ cấp nhân công cho các dự án trong và ngoài nước. 

- Nghiên cứu, cải tiến tổ chức sản xuất tại các dự án xây lắp, nâng cao năng suất lao 

động. 

- Tăng cường công tác quản lý, công tác định mức nhằm kiểm soát chi phí, tránh chi 

phí phát sinh, tiết kiệm tối đa các chi phí đầu vào trong sản xuất để tăng hiệu quả 

kinh doanh.  

 - Chủ động về nguồn tài chính: thu hồi vốn từ CĐT, duy trì quan hệ tín dụng đảm 

bảo nguồn vốn cho sản xuất,tìm kiếm các đối tác có năng lực tài chính tham gia các 

dự án đầu tư của công ty, trình HĐQT xem xét về kế hoạch chào bán cổ phiếu để 

tăng cường năng lực tài chính của Công ty. 

 - Xây dựng hệ thống thông tin giữa Công ty và các cổ đông, các nhà đầu tư, các Công 

ty Chứng khoán nhằm tạo mối liên hệ gắn bó, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư hiểu 

rõ hơn nữa về thực lực và tiềm năng của Công ty. 

 - Tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng toàn bộ tòa nhà TTTM Kinh Môn. 

 - Phát động phong trào thi đua toàn Công ty về việc phấn đấu hoàn thành xuất sắc 

kế hoạch SXKD năm 2014 và đồng thời tổ chức đánh giá khen thưởng kịp thời các cá 

nhân, tập thể dự án có thành tích cao trong thực hành tiết kiệm, có sáng tạo trong 

công việc góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

 

 
IV. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/ THÀNH VIÊN GÓP VỐN 

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT, BAN TỔNG GIÁM 

ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI THỜI ĐIỂM THÁNG 12/2013. 



 

 
 

 

 

STT Họ và tên Chức vụ Số CP sở 

hữu 

Tỷ lệ 

%/Tổng CP 

Hội đồng quản trị   

1 Phạm Minh Phúc  Chủ tịch HĐQT  1.204.609 24,09% 

2 Kim Ngọc Nhân  Phó CT HĐQT  755.946 15,12% 

3 Nguyễn Văn Phi Thành viên HĐQT  96.894 1,94% 

4 Phạm Minh Hậu Thành viên HĐQT  100.000 2,00% 

5 Nguyễn Thị Loan Thành viên HĐQT 27.300 0,54% 

Ban Kiểm soát   

1 Phạm Hồng Anh  Trưởng BKS 0 0% 

2 Trương Thị Luyến  Thành viên BKS 0 0% 

Ban Tổng Giám đốc   

1  Kim Ngọc Nhân Tổng Giám đốc 755.946 15,12% 

2 Nguyễn Văn Phi  Phó Tổng Giám đốc 96.894 1,94% 

3 Dương Ngọc Trường Phó Tổng Giám đốc 29.208 0,58% 

4 Đào Tiến Dương Phó Tổng Giám đốc 63.300 1,27% 

Kế toán trưởng   

1 Đinh Thị Thủy Kế toán trưởng 70.510 1,41% 



 

 
 

 

 

CÁC DỮ LIỆU THỐNG KÊ VỀ CỔ ĐÔNG/THÀNH VIÊN GÓP VỐN. 

Cổ đông/ thành viên góp vốn nhà nước: Không có. 

Cơ cấu cổ đông đến ngày 31/12/2013 

STT Cổ đông 
Số lượng 

(người) 
Số cổ phần 

Giá trị 

(đồng) 
Tỷ lệ 

I Cổ đông trong nước 249 4.800.500 48.005.000.000 96,01% 

1 Cổ đông tổ chức 5 111.723 1.117.230.000 2,23% 

2 Cổ đông cá nhân 244 4.688.777 46.887.770.000 93,78% 

II Cổ đông nước ngoài 6 199.500 1.995.000.000 3,99% 

1 Cổ đông tổ chức 2 107.000 1.070.000.000 2,14% 

2 Cổ đông cá nhân 4 92.500 925.000.000 1,85% 

 Tổng cộng 255 5.000.000 50.000.000.000 100% 

 

Danh sách cổ đông lớn tại ngày 31/12/2013 

Bảng 1: Danh sách cổ đông lớn tại ngày 31/12/2013 

STT Cổ đông Số CMND Số cổ phần 
Giá trị 

(đồng) 
Tỷ lệ 

1 Phạm Minh Phúc 012936412 1.204.609 12.046.090.000 24,09% 

2 Kim Ngọc Nhân 024572465 755.946 7.559.460.000 15,12% 
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c6NG ry cd eHAN xAy DUNG vA NHAN LUc vrEr NAM

Viin didu I€ theo Giiy ching nhAn ding ki Mnh doanh

Viin phnp dlnh

BAo CAo CUA BAN TONG GIAM DOC

- lan Tong Gidm d6c Cong ty Cd phan Xdy dUng vA Nhen lgc Vi€t Nam trinh bdy b6o c6o cia minh

cung loi Bio cro tai chini hgp nhat cho ntm tAi chtuh kot thric ngdy 31 thang 12 niln 2013 bao

gdm 860 c6o tdi chinh cna C6ng ry C6 phAn Xay dung vd Nhan I{c ViCt Nam (c6ng ty lrl9) vd c6c

c6ng q, con (gai chung ]a TaP donn),

Khdi quit vd Tap doirn

C6ng ly mg

Cdne ty C6ng ty C6 phin Xdy dung vn Nhdn luc ViCt Nam (truoc day la COng ry Ci5 phAn Cavico
Xey drng Nhan luc vir D:ch vu) ld c6ng ty c6 phdn hoat dQtrg theo Gi6y chring nhQn dang kj kinh
doanh sii 0103018225 ngay 02 thing 07 nam 2007 do sd Ka hoach ve Diu tu thtrh ph6 Hd NOi cAp.

Trong qua trinh hoat dong, C6ng ty da 08 lin duqc So K6 hoqch vd Diutu thenn ph6 Hd NOi ciip b6

sung 
"ic 

ciAy chimg nhan ding ky kiDn doanl do b6 sung nginh ngh6 kinh doani, ddi ten Cdng ty

vd ting v6n didu lQ.

50.0u.a0.000 r,ItD

6.000.000.000 w\D

Trlr sd chinh:
Dia chi

DiQn tho4i

Fax

E-mail

l'ra s6 thu6

l4 Ding Thiry Tram, xa C6 Nhu6, huyCn Tn Li6m, thanh ph5 Hd NOi, ViCt NaIn.

04 .62690',7 42

04.62690741

info@cmvietram.vn
0\02307343

EoAt dOng kinh doarrh c.;a C6ng ly theo Giif chiDg nh'n ding ki kinh doanh.

- Xey d!.ng c6ng trinh ki thuat den dung khdc, xay dung cOng t nh cr-ra nhu: Eudng thiy,
biin c6ng vir cec c6ng trini tr€n s6ng, cec cA g du lich, cua c6ng. Dip vd dC, Xay dung

duong him, c6c c6ng viCc x-ay dlrng kl6c kh6ng phai nha Dhu: Cec c6ng trir r thd thao

ngoii trdi.

- Khai thic vd thu gom than ctngi

- Kiai thic vA thu gom than non;

- Khai thac di, cat, s6i, d6t sdt;

- Khai th6c vd thu gom than birn;

- Xay dung c6ng trinh c6ng ich:

- Lip d[t hC thi5ng c6p, thodt nu6c, ld sIrdi va diAu hda kh6ng khi

- Bdn buon kim loii vi qu?ng kim lo?ir

- B6n bu6n vat lieu, thi6t bi lip d{t trong xey dung;

- Xey dlrng c6ng trinh duong sit vd dudng bO;

- B6n bu6n m6y m6c, thi6t bi vd phu ting m6y kh6c;

- Ph6 dO;

- Chuan bi m{t bing;

- Lip dat he th6ng dien;

,J
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CONG Ty co'pHnN xAv ourne vA nnAN LtJc vrCr NAM
BAo cAo coA BAN TONG GIAM Ddc (ti6p theo)

- Lap d?f ne lhong ray oung knac:

- Cho thuc may m6c, tliiit bi vd dd dnng hnu hinh khec;

- Ben phu ting vA c{c b0 phan phu trq cia 6 t6 vd xe c6 dong co khic;

-., - Cho thuc xe c6 dong co;

- Hoat dong cr:la cdc trong 1am, dai li tu v6n, gioi thieu vn m6i ei6i lao dong, viCc ldm:

- Cung ilng lao dong t4m thdi;

- Gi6o dpc nghd nghiQp;

- Cung rhg va qudn lj nguon lao,lqng

- Kinh doanh b5t dQng san;

- Djch vu gioi thidu r i6c lim trong nuoc:

Cic cdng ty coD

TAn c6ng ty Eia chi trq sd chinh Gi6y ph6p thnnh Ep
ri le

s& hiiu

c6ng ty cii phan cM DAu tu 56 14, Phii DAng Thiy Tram, Sit 0104075049 ngdy 24 l00o/"

vi Thumg mqi Ttr Li6m, HnNOi th{ng 7 nam 2009 do So Kd
hoach ri Diu lu lhinl' pho

Hd NQi c6p

C6ng ry TNHE CM Xay dung Sii 14, Ph6 Dnng Thiry Trem, Sii 0105156759 ngdy 21 100y"

Tnl-i6m, HdNOi th6ng 2 ndm 2011 do So Kd
hopch vd Diu rLr rhinh ph6

Hn NQi cip
C6ng ry c6 phAi cM Thnnh Ph5 cong Hda, thitrAn Ktuh sii 0800932611 n}ity 29 69,67%

D6ng M6n, huyCn Kinh M6n, thdnh thring 3 n6m 2012 do So Ke
phai HdiDuor)g. tinh Hai hoach va Diu tlJ tinh Hai

. Duong. Duong cap

Nhilns Anh hu6xe quan trons d6n tinh hinh hoat d6ne cia Tap dodn

Trong rram. Cong ty Cd phin Xdy d1rng vd Nh6n lqc ViCt Nam dA thuc hi€n chuy6n nhuo. ng todn b0
phin r<in gop vdo hai cong t) cor ld Cong ty C6 phArr CM Thdnh D6ng vd C6ng ty TNHH CM Xay
dung cho Cong ty Co phin CM Diu tu r'a Thuong m4i. Do d6 tai ngiy 31 thdng 12 n;m 2013 C6ng

ty C-o pnan CM flantr Oong va Cong ty TNHH CM Xey dung ld c6ng ty con chiu srr ki6m so6t giin
titlp cna C6ng ry C6 phdn tay dltg ve Nhan luc VjCt Nam th6ng qua C6ng ty C6 phan CM Diu tu
vd Thuong m?i.

Tinh hinh tii chinh vdr hoat il6ne kitrh doanh

Iinh hrnh rii chinh h9p nhir r4i rh<ri diim nga) ll rheng l2 nam 201r. kdt qud hopr dQng kinh

doanh hap nhal \b luu choydn ridn ri hqp n|ir cho nam lni chinh kel thuc n8a) Jl lhingr2 njm
2013, cta Tap doan duo. c trinh bdy trong B60 c6o tdi chinh hqp nhat dinh kdm b6o c6o ndy (tt hang
07 don trang 42)-

Su ki6n sau neiy k6t thfc nim tdi chinh

Ban T6ng Gi6m d5c C6ng ty C6 phin Xiy dung va Nhnn luc.Vidt Nam (hing dinh klr6ng c6 su

ki€n ndLo 
-xiy 

ra sau ngdy Jt *ang tZ na. ZOt.l cho d6D thoi diim l{p bdo ceo nd} can thi6t phii c6

cac diAu chinh s6 lieu hoic c6ng b6 trong 86o ceo tdi chinh hap nhAt.
'11
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coNG Ty cd pHaN xAy DUNG vA NHAN LUc vrer NAM
BAO CAO ( U A BA\ TONC CIAM DO. I riip rheo)

H6i ddne ouan tri vi Ban dian hinh, quAn F
HQi ddng quan 1ri vd Ban T6ng Gi6m d5c cria Cong ty Co phin Xay dlmg \,d Nhitr tdc Viet Nam
trong narn rd cho derr rhoi diim ldp b6o cdo niy luo gdm:

n9t doag quan tf!
I{o vi tCn Chnc vu Ngny b6 nhi6nr r\gay mren nntem
Ong Pham Minh Phric
6ng Kim Nggc Nh6n
6ng Pham Miltr Hiu
6ng Nguy6n ELrc Phong
Ong Ngxyen Vdn Phi
dng Trin Van Bnch
Bd Nguy6n Thi Loan

Baa ki6m sotit
Ha va ten

Chi tich
Ph6 Cht tich
uy vren

Uv vi6n

Uy vi6n

05 th6ng 7 ndm 2007
05 th6ng 7 ndm 2007
12 th6ng 5 i^n 2012

29 thdng l0 nem 2008
31 thrng 3 nAm 2011
23 thAng 3 n5m 2013

14 th6ng 11nnm 2013

l\gay Do nnrgm

23 thdne 3 nnm 2013

14 th6ng l1 nAm 2013

Ngdy mi6n nhiOmChric vu

6ng Pham Hdng Anh
BdNguy6n Thi Loar
BA Truong Thi Luy6n
dng Dnng Xudn Hi6n

Ban Tiing Ginm ddc

Ha vd ten

Tru6rg ban

Ui vierl
U! vi6n
Uj vi6n

Chfc vf

12 th6ng 5 nem 2012
23 thturg 3 ndm 2013
l2 th6ng 5 nAm 2012
12 thin9 5 ntu\ 2012

Ngdy b6 nhiQm

11 th6ng 11 nem 2013

23 th6ng 3 n6m 2013

6ng Kim Ngoc Nh6n

6ng Duorg Ngoc Truong

OngNguy6n Vnn Phi

Ong Ddo Ti6n Duong

Ti5ng Girim d6c

Ph6 T6ng Girirn d6c

Ph6 Tdng Gi6m dtic

Ph6 T6ng Girim d6c

09 firing 4 nam 2008

20 thng9 nin2007
10 th6ng l0 nnm 2011

l6 thiing 0l nem 2010

Kiem toin vi6n

Cong r) NI!-l l.,i;m loen ra Ttr rin A&C r:la kiem Loan Bao cdo Lii chini hqp nh;l cho niim tai
chinh k5t tbic ngdy 31 thAng.12 nnm 2013, A&C biy td ngulen vong ridp tuc ddqc chi dlnh kiiim
roan Bao cdo rii chrnh lrqp nhir cua T6p doin.

&s-l-baa-sg3-Ea!-T0ae-GEl!-E&

Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ty C6 phAn Xdy du-ng vd NbAn luc ViCt Nam chiu tr6ch nbi6n l6p Bdo
cdo tai chrnh ha} nh;t phen 6n[ rrung rhsc vd hop Ii tinh hinh tdi chinh, k6t qua hoat d6nt kinh
dodnh \a luu chuydn tiell le llop nlrat cia Tdp doan lrong lLflrg nam rii chrnh. Trong riec ljp Bao
c6o tai chinh hu-p rhit niy. Ban T6ng ci6m doc Cong ry ao p*n Xdy dung r,e NhAn luc Vi6t Nam
phai:

* Chon lua cec chinh sdch k6 toan thich hgp vd lip dung cec chtuh s6ch ndy |n6t c6ch nhiit qu6n;

* ThUr hion cdc xdt do6n vA cic udc tiDi ln6r cAch than tong;

.t NCu rii c6c chuin muc k6 toin ep dgng cho C6Dg ty c6 duoc tuen thi hay kh6ng ve tdt cii nhnng
sai l6ch trong.y6u so vdi nhiing chuin muc ndy da duoc tdnh bdy vd gidithich irong tsrio crio tdi
cbinh ho. p nhet;

* Lap 860 c6o tii chinh hop nhAt tr6n co so hoat dong liCn tuc tni truong ho.p kh6ng th6 gin dinh
rdng C6ng ty sE ti6p tqc hoat d6ng li6n tuu.

15-
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CONG w cd pHaN xiv ogr'rc vA NHAN luc vrEr rurv
BAo cAo cUA BAN TdNG clAM DOc G6p theo)

* Thi.it lAp vd thlc hi6n h6 th5ng ki6m so6t noi bO mot cech hnu hiCu dd dam bdo vi6c lap vA triDh
bdy B60 c6o tdi chfnh hop nhit kh6ng c6 sai s6t trangy6u do gian 4n honc nhAm l6n.

Bari T6ng. Cirim d6c dam bdo rdne, C6ng ry Co phin Xay dun-g \a Nhen luc Vidt Nam dA tuen thi
cac yCu cdu neu tren khi l4p 86{) cio tai chinh ho. p nh6q cec sii ki; to6n ttrich hgp duoc luu gin diy

-di d6 phan 6nh tai b6t Lj' thoi diiim nno, vdi mric dQ chinh x6c hap li tinh hirrh ULi chinl cria TAp
dodn vd 860 c6o tii chinh hgp nh6t duoc I4p tuan ftt cfc chuAn mUc vd Chlt dO K6 todn Doani
nghigp Viqt Nam duqc ban haDh theo Quyit dhh sii 15/2006/QE BTC ngay 20 th6ng 3 nnm 2006
cia B0 truong B0 Tii chinh cfing nhu cec th6ng tu huc'ng d5n thuc hi€n chudn mlrc \,4 ch6 dO ke
todn cia B0 Tdi chinh.

Ban T6ng CiSrn d6c C6ng ty C6 phdn Xdy dung vd Nhan lrc ViCt Nam ciing chiu tr6ch nhiem bao
vC an todn tdi san cia Tap dodn vd do d6 da dlUc hien c6c bien ph6p thich hgp d6 ngEn chin vd ph6t
hiQn c6c hinh vi gian 1!n vd cac vi pham kh6c.

Phe duY6t Bio c6o tii chinh

Ban T6ng Gi6m d6c phC duy€J 860 ceo tdi chinh hgp nhit dinh kim. Bdo ceo tii chinh hop nl6t dA
phin inh trung th{c vA hqp li tinh hin.h tai chinh cria C6ng ry C6 phan Xay dung ve Nhei luc ViCr
\am ra; rhoidiernflgiyJlrhdngl2.ndn20ll.cungnhukdrquiho4rddngkinhdoanhvacicluong
luu chuyiln ti6n cia n5m tdi chinh k€t thric ngdy 31 thdng 12 nnm 2013, phi hq p v6i cdc churin mLrc

k6 toan vd Ch5 dO K6 to6n Doanl nghiqp ViCt Nam dugc ban hadr rheo Quy6t dinh sil
l5l2006/QD BTC ngdy 20 flrng 3 ndm 2006 cia 86 huong B6 TAi chinh cdng niu c6c ft6ng tu
huong dirr rhuc hiin chuir mpc r i chd do li todn cua Bg Tai chinh.

rha\ mir Ban r;np cid '" d6"fWP--"7
Gi6m il6c

Ngdy 24 thAne 02 ndm 2014
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AeLC
corc rv rr-nn rrdu ro,(N vi. TUv{NA&c
A&C AUDI1ING AND CONS(]LI IN(; CO., LTD,

56:46/2014/BCTC KTTV

"|

Le
!runch li Ha Noi : ,10 Gia g V. St.. Dong Dn Dis.. Ha Noi City

ilmnch inNhi ]iall!:18 Tr.D (hrnh Du Sr . Nhn Tra g City
lrmncb nr Can Tho r 162c/il Tran Nsoc Que 51 , Ca Th. cill

2 T1lotrA Sor Sl, \t l, rinlinhDisr..H0ClriMi.hCil)
Tcr: (8r18) 3 5l?1972 Fu (8,1.8) 3 54?2970

Ph+m Qurng Huy - Ki6m totn vi6n
Sti Ciilv CtvpxuN t ii,, toAn. l10s-2013-008-j

.\
t
iir

,/.

,

''t

t'l

Si Gi6, CNDKHN kidm rodn. 036E-20t3-008-1
lla \t.'rJ) 21 rhrrg0'Iir 2Ul '

4,

sAo cAo KtrNr roAN Eoc LAP

Kinh giii: cAc co D6NG, H.or DONG QU,4l rn1 VA e,W rOlG GL{M DOC

coNC Ty co pHAN xAy DU. Nc vA NHAN Lrl. c vrET NAM

Chi rg t6i da ki6m to5n 86CJ c6o tni chinh hu.p nhAt kc,n theo.cua Cong l\ Co phnn Xn1 dqng vi.NhAn luc

ViOtNam,duaclApDgiry2,lth6ng02nem20i4,rulrnng0Tdentmng,l2,baogirrnBengcind6it6toenhqp
nhit tai npiiy 3l thAng 12 nirn 2011, Beo cro k(t q,rr hust dong kinh .lo.nh hvp nhet, Bio cio luu chuyen

tiintQhgpnhrltchonirntiiichi hk6tflrirccungntsiJ\!BanlhuyetrninhBr,)ciotii chinh hqp nhat

Trich nhiim cua B:rn T6ns cinm irdc
Ban lung Ciam doc Cong t) ehju rrach nhigm !i viQc l{p vi trirrh bdy trung thlrc ve h!,-P li 86() ceo t:ii chinh
hop nhit cu,r Cong t1 tlreo churn mtre ki to5n, ch6 aa, ki5 torin doanh nghiep Viet Nam vi cdc quy dinh phip

li c6 li6n quan d6n viOc lap vn triDh biy B5o c6o tdLi chinh vi chiu tr6ch nhiCrn v6 ki€D soil nQi b0 md Ban

16ne Gi6m d6c xac dinh le cin thi6t d6 ddm bio cho viec lAp vi tiDh biy tsio c6o tdi chinh hqp nhat khdng

cu .i \nr rro rts \Eu rlo "i"rr larr horc n rim lirn.

Tr'6ch nhiQm ciia Ki6m torin vi6n
TrAch nhiQir cira ching t6i ln dua ra j kidn vd 86o cio t?ri chinh hop nhit dpa tr6n kiitqua cira cuQc kidm

todrr. Chnng t6i da li€rl hdnh ki6m to:iD theo cdc chuin rrtLc ki,iur lo6n Viet Nam Clto chuan nlrc ndy yeu ciu
chtng t6i t;en thri chuan mqc vd cric quy dilh v6 <tao dLic nghd nghiQp, l6-p k6 hoach \a thue hiin .rrqc kiim
toin d6 d?t duqc s! cl:ft biio hqp li ve viCc lieu Lleo cdo tdi chinh ho. p nhil cira C6ng ty c6 cdn sai s6t trang

y6u hay kh6ng.

aort\ie.krernr,.drb.rugurnllrucLen.il.llr .lcIh;rnrhurlrdp.acbinpchirrrekiernroarrrecaisnlicr ta
thur 6t ll'i rh tren B.Lo cro tai ch rnh h.f nh.rl. Cic thit tuc kiCrn toin dugc lua chQn dua trCn x6t alolin cira kienr

torin vi6n. bao gdm d:inh gii ftii ro c6 sai s6t trQDg y6u trong Beo c:io tliii chirrh hqp nhat do giaD lan hoic
nhan lin. l(hi thuc hiQn dlinh giri cric riri ro na1. kicm luln \ ien da \em \d kiim.sodt ndi bd cna C6ng t) li6n

qurn.lirrie. lJt\:'lrrrlr bd\ B.lociorri .l'rnlr hqprrlrir rnr"llru(. lrgpljnhimlrier k;crcll''r r!r(Liin
ru.r rphr hJp \di ,Irlr U lr rlrJ( tc. lu) rnien klrJrs rh:rnr mrrc drch dua rr 5 kien.d hiirr qtra crrr kierrr 'oat
noi b.d crla C6Dg ty. Cl6ng vifc ki6rr tonn ciing bao gilm d6nh gid tinh thich ho. p cira cic chrnh s.r(h L6 lodll

drLgo 6p clung vd tinh hop li cia c6c u6c tinh k6 to?,u cira Ban T6ng Gidm clirc cnng nhLr drinh giri vi€c trinh

b:iy t6Dg rh6 B6() cdo tdLi chinh hgp nhat.

ChuDg 16i tin tuong ring cnc bing chring ki6m toen ma ohling t6i da thu thip duo-c l:i dil ,ltr \. lhrch hop lam

co so cho i ki€n ki6m toen cna chlrng tdi.

ri ki6n cirr Ki6m to{n vi6n
'lhco i ki6n cna chliDg ttri, Bdo cdo t:ii chinh ho.} nhit da phin xnh trung thu( \i hqp li, tren cic khia cirnh

rung\cur'r'r lrrlr r..icl,inlr,uaconsrltuplrarXirdurrg\;Nlrrnlur\ier \.rrnlni ngl\ lll "rru l" rr:rrr

juti..unrt Lrr ker qur trunr dA gl,i l,doirh\rIr ll|rh l,rL,hu\cn rie, re.lrorrr. lJ.rhrrr rker rh...irrr':
ngdy, phn ho. p voi chuiD muc ke to6n, ch.i dO k6 io6n doanh nghi€p ViCt Nam v:i oiic quy .ljnh phdp li c6 li€n

quaD al6n viec lap ve finh bai), Bio cdo tdLi chinh.

C6ng Ki6m to{n vn Tu viin A&C

Dria - Gi6m diic

c6NG TY
rrricH nrlriM Hiru

KLEi rori vi\ nl v

TAIHA IIOI
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c6uc rv cd pnAn xAY DUNG vi NHAtt t-t/c vr€r NnM
Dia chi: Sii 5, ngd Tu6i T16, ducrng Hodng Quiic Vi6t, huyen Ttr Licn, HdNoi

BAo cAo r,\I cHiNH HoP N'HAT

Cho nam tai chinh k6t thic ngdy 3 I thrrg 12 nam 20 I 3

120

121 V.2

t29

L
1.

2.

I
.1.

2

v.9

l.
2.

3.

1.

5

r.i.r sAN

r-A.r s.i.N Nc.ilt n4N

Tian vi cic khoen tudng tluong tiln
r;dn
Cac khoan tdcmg duong tidn

Cdc khoetr diu tu tii chinh ngin hin
oAu tu ng6n hqn

Du phdng gitun gia dau rr ngin han

fia.11,0.447 .272

18.399.828.721

18.399 .828.',l2t

2.000.000.000

2.000.000.000

66.428.539.005

39 .656 .059.294

2.447.066.t52

31.103.77a.481
(6.'/78.364.922)

78.390.17?.860

78.390.177.860

12.921.901.686

3 .5 t 5 .029 .146

2.t 49 .',l 5t .902

',.rr,.,rn.oar

172,306.480.589

31 .579-415.268

3't .5 79 .4t5.268

III. CAc khoAn ph6i xhu ng;tr lgn 130

L Phai thu khach hdng 131

2. TIa lrudc cho nguoi b6n 132

3. Phai thu n6i bO ng6n han 133

4. Phai thu theo ti6n dO k6 hoach hqp ddng xay du,ng 134

5. Cdc khoan phai thu knAc 135

6. Du phdns phai rhu ngi" r'4n mO AO; 139

Hing t6n t ho

Hane tdn kho

Dli phdng giam gin hang tiin kho

Tii sin ngin han khic 150

c'i phi rrr rrlroc ngan hqn l5l
:

Thue eid rri gia rang duqc kiiu n tr 152

Thu6 va c6c khoan kh6c phai fiu Nha nu6c 154

Giao dich mua ben lai tr6i phiiiu Chinh phri 157

Tdi san Dg6n han khac 158

v.3

-

74.020.650.898

44.401 .819 .405

868.841.690

29.031.309.803

(281.3s0.000)

49.185.?09.323

49 .185 .709 .323

11.520.705.100

199.361.392

6.359 .27 5 .009

1,10

141

149

lv.
L

2.

v.5
v.6

4.362.068.699

Ir

'){

sANc cAN odr rf, roAn ngr NuAr
Tgi ngiy 31 thSng 12 nim 2013

Thuy6t
minh

M6
sii 

""6i 
nem

100

110 V.1
1

112

Dcn vi tinh: VND

s6 alu nlm

Bda cdo i! phAi d4. doc ctns it Bdh th,)it ninh Bda cno ij .i kh hcp nhit
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CONG Ty cd pHnN xAv our. ne vA nnin lqlc vrfr nlu
Diachr:565.rrgd [u6i Tri. duone Hodng Qu6c Vi6r. hu) dn Tt L iem. Ha Nqi
BAO CAo TAI CHINH HOP NHAT
Cho nim te; chinh kiit thnc ngay 3l th6ng 12 ntu12013

BAng cen diii k6 to:in hqp trhrit (ti6p theo)

TAI sAN

B - TAI SAN DAI IIAN

I. CAc khoin ph6i thr dli hAn

L Phai thu ddi han cia khdch hang

2. V6n kinh doanl d cic don vi truc thu6c

3. Phai dlu dai han noi b0

4. Phai thu ddi har khec

5. Duphdng phai rhu ddi han kh6 ddi

II. Ttisdn c'l dinh

Ng yen gid

tta tr! nao nn tuy ke

Ngq)en gid

oM tr! kao mon t yke
J, la san co drnh vo hrnh

N8t.qen gid
tJla ft! hao mon tLy ke

4. Chiphi xay drmg co ban dd dang

III. B6t dong snn diu t'.r

Nguyen gi6

ura tri nao rnon lu) ke

IV. Cic khoan diu tutii chinh ddi h?D

L UaU tU VaO COng ly con

2. Edu tu vdo c6ng ty li€n kiir, li6n doanlr

3. Diu hr ddi han khAc

4. Du phdng giAn gie ddu tutdichinh dai hdn

V. Tii sin dii hAn ki{c
1. Chi phi tra hr6c dei han

r. r ar san rnue thu nhap hoan i?t

3. Tdi san ddi han khAc

VI. Lqi th6 thuong m?i

rONG coNc rAr sAN

M' Thuy6t
minh s6 oAu nxm

200

210
211 V.10
212
213

21A

21?

220
221 V.1t
222

223

224

225

226
227 V.12
228

229

230 V.rl

250
251

252

258

259

260

261 V.14
262

268 V.15

269

2'70

50.829.525.193

17 .395.O70.231

1',7 .395 .0',70.231

1,436.716.432

346.508.670

1.090.26'7.762

48,245.913.7t9

15.015.263.655

15.015.263.655

31.997.678.s30

20.605 .714.',7 65

10.358.703.832

Q9.752.989.067)

5.5t5.26-4
38.400.000

(32.184.736)

11.386.448.501

33.016.650.054

22.11'.7 .341 .'t 15

31.538.138.778

(2 4n 794 

.06'

16.161.103

19.044.400

(32.838.897)

10.883.1,14.236

2t4.000.000

240

211

242

214.000 000

//.

l
{
\

Rlia .ao na! phd duoc rlac cinE fii BAn th,it nihh Ba. .a. hi .hihh hop nhA

228.969.972.465 220.552.394.298



c6NG Ty cd pHnN xAy DqING vA NHAr,r r-rJ. c vrEr Nff.l
Dia chi: s6 5. ngd Tr6i T-e. duong Hoeng Qudc V:dr. huyen I u Li6m. Hd \6i
BAo cAo rAl cHiNH HOP NHAr
Cho nim tdi chinh ki-it thric ngay ll theng I2 nam 2013

Bnng can tliii k6 toin hqp nh6t (ti6p theo)

NGUdN vON
M'

s6."i6i ";- s6 aiu nlm
Thuy6t

minh

A . Nq PHi.I TRA

L Nq ngiin hqn
r. vay va n0 ngnn n+n

2. Phai tra nguoi b6n

3. Ngudi mua tre tidn trudc
4. Thuit ve c6c khoan phai nop Nhd nddc

5. Phai tra nguoi lao d6ng

6. Chi phi phdi trd

7. Phai tra n6i bd

8. Phai tra theo ti6n dO kii ho4ch hqp d6ng xAy dprg
o. C;c khoiin phdi lrd. phAi ndp ng:in han ldriic

. 10. Du phdng phai tra ngin hen

11. Qui khen thuong, phtc lqi
12. ciao dich mua ban lai trai plii:u Chirhphn

II. Nq dii hAn

1. Phai tra dai h?n ngrdi b6n

2. Phai traddi han n6i b6

3. Phai tra dai han_khAc

4. Vay vd nq ddi han

), I hue fiu nnap hoan lar phar rm

6. Dy phdng tlq cdp mdt viCc lalrl

7. D{ phdng phdi tln dai h4n

8. Doanh thu chua thuc hiCn

9. Quy phtt rian khoa hqc vd c6ng nghC

B . NGUON VON CHU SO HT'U

VOn chfr sA hru
Vitn dau tu cta chn sA hilu
r nEng ou !on co pfan
Viin thAc cila chli sd hiru

Lo pnreu quy

Chenh lech danh gi6l?i tdi san

Lne r rqcn ry gra norooar

Quy ddu tu phAt tri6n

Qui dlr phdng tai chinh

Qu) Knac rnugc \on cnu so nuu

Lqi nhu{n sau thu6 chua phan ph6i

Ntsuon von dau tu \ry dung co Dan

Qu! h6 trq s6p xiip doanh nghi€p

Ngudn kitrh phi vi qui ldsc
Ngudn kinh phi
Ngudn kinll phi da hinh thdr r ldi san cii dlnh

c - Ler icH cO DONG rHrfu so

TONG CqNG NGUON VON

v.26 2,611.711.350 2.634.9s6.a01

300

310

311

312
313

314
315

316

3!',1

318

319

320

323

327

330
l3l
332
333

334

335

336

33',7

338

339

400

v.16
v.1'/
v.l8
v.19

v.20

v.21

v.22

v.23
v24

157.355.055.563

153.023.068.673
42.773 .42 t .956
34.354.397.714

30.312.225 .828

10.467.595.408

11.605.174.61'.7

14 .352.879 .2t',1

L071.5523S;

I _085.821.546

,1.331.986.890

1.448.621 .60;
2.883 .365 .290

149.960.686.325

143.821.65,t.30,t
'7 4.438.416.854

28.403.800.299

467.070.636

13 .344.219 .384

2.796 .509 .339

l7 .149 .710 .0t1

6.978.817.59;

246.050.1A3

6.136.032.02;

3 .422.168.08 7

2.1 t1 .863 .934

410 V.25
411

412

413

414

415

4t6
417

418

419

420

421

422

64.973.205-552

68.973-205.552

50.000.000.000

s71.646.07;
1.689.928.I90

67.956.7 51.169

61 .956.151.169
50.000 000 000

877.646.074

811.256.82',7

16 ?.74 A4R )',t)

,U0

432

433

439

440

Bd. do n4 phai llkdc da. .ihg tii Bdh th\,itninh Bda cda lii cittt hdp nhiit

224-969.9'12.46s 220-552.394.294
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cONG ry cd nHAN xAv orlre vA runAru lu. c vrfr nnn
Dia Lhl: so 5. ngo lLroi 1rc. duong Hodng Quoc Viir. hulin lu I iim. l-li \ai
BAo CAo TAI CHiNH HOP NHAT
Cho ndm tdi chinh k6t thic ngdy 3 I th6ng I 2 nem 20 I l
Bing c6n d6i k6 torn hqp nh6t (ti6p theo)

cAc cui rrf,u ucoAr BANG cAN DOr Kf, roAN Hop NHAr

Thuy6t
minhCHi TIEU

1. Tdi san thuC ngoii
2. VAt tu, hang h6a nhan git h0, nhan gia c6ng

3. Harg h6a nhan b6n h0, nhln ki gui, ki cuqc
,1. N(' kh6 ddi da x':i li
5. Ngoei tC cic loai:

Dollal Mi (USD)

6. DU todn chi sq nghiep, dlj An

Nsuoi I6p bi6u

s6 cu6i ntrn s6 di'r nim

K6 to,in trudng

32.139,',7',l 21.t96,30

l0

Dinh Thi Thnv Dinh Thi Thrlv

n
n

\do caa nar phdi Atec doc cnns fit Bah n lit h1 1h B.io cAo hi chinh hop h;t

24 thdng 02 nArn 201

(-,9?!
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CONG Ty cd PHAN x^y DLING vA NHAN rLrc vrer NAM
Eia chi:56 5. ngd l u6i Ird.duorgHoangQuocViir.hulenTuIiEn.HA\qi
BAo C-A.o TAI CHiN.H HOP NHAT
Cho ndm tdi chinl kiit thtc ngay 31 th6ne 12 nam 2013

BAO CAO KfT QUA HOAT DONG KINH DOANH HQ" NHAT
Nnm 2013

cHi TItU

1. Doanh thu bin hdng va cung cdp dich vg

2. Cnc l:hoen ginm tridosnh thu

J. Doatrb lhu thuin ri b6n hine vn cutrg cip dlcb vg

4. ci, v6n Lios brn

5, Lqi nhnAtr gop va b5n hdng vi cung c6p dich vI

6. Doanh fhu hoAt dQng tii chinh

7. Chi phitli chinh
Trong dd: chi phi lii vay

8. Chi phib5n hnng

9. Chi phi quen li doanl nghiep

10. Lqi nhuln thuin t ho?t dong kinh donnh

11. Thu nh4p kh6c

12. Chi phi hhnc

13. Lqi nhuan khdc

14. T6ng lqi nhuan k6 to6n trudc thn6

15. Chi phithu6 thu nhap doanh trghi9p hipn hdnh

16. Chi phi thuiS thu nhAp dornh nghiep hoen bi
1?. Lqi nhuAn sau thu6 thu nh€p doanb nghiep

18,,Lqi nhuAn saa thuiicna cii d6zg thiiu s6

18., Lli ntt An sau thad cta ci d6ng cda cdng t mP

18. Lni cn bAn trOn c6 phi6u

Ngrrdi lAp bi€u K6 todn huoxg
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coNG Ty cd PHAN xAv or.ll'rc vi rnAN L[fc vrEr NAM
Di.r chi: 56 s. nCo ludi lri. dlrong Ho;ngQu6c Vi6rhu16nTuli6m. Ha\Oi
BAo cAo TAI CHiNH HOP NT{,47

Cho n5m tdi chinh kitt thic ngdy 3I th6ne 12 nam 2013

BAo CAo Ltfu CHUYfN TIEN TE HOP NHAT
(Theo phrdng ph6p gi6tr ti6p)

Nnm 2013

cHi Trtu

Luu chuy6n tidn tir hoat dong kinh doanh

Lq nnurn trtoe toue

Diiu chith cho ctic khotin:
KhAu hao tdi sar c6 dinh

CAc kfioan dU phdng

Lai, 16 chenl lCch ti eid h6i do6i chua thvc lien
Lar. lo iLJ no4l dong dau tu
Chi phi lai vay

Lgi nharn ft hoqt iI'1ng kinh doaDh

truttc thay di;i v6t1 fuu dAng
Tang, giam cdc kloan phai thu
I ang, gram hanglon Kho

Tang, giam c6c khoan phai tra
T6ng, giam cbi phi bd trudc

Thu€ thu nhap doanh nghiep da nop

T;an thu khnc tu hoat dong kinh doanh

Tian chi khac cho ho4t dong kinh doanll

Luu chu!6n uAn thuin tii ho?t dOng kinh doanh

Llltl chuy6n ti6n tir ho?t dong dAu tu

l.en chr 0e mua sam! xay otmg Iar san co dlJllt !d
cric tai san ddi han khac

TiEn rhu r rhan\ l), nhuqne bin r;i.;n cd dinh ve

cdc tdi sen ddi han khac

I ren chl cho va), rnua cac cong c! ng cua

don vi klllic
I ren lnu nor cho \ 3J, bdn rar cdc .ong cu no cua

doll vi khric

I ren cnr oau tu, gop !on vao oon vr Knac

Ti6n tlN h6i ddu tu, g6p v6n vAo don vi khdc

Tien rhu lai cho va), Lo ruc \a loi nhuan dlroc chid

Luu chuyin ti6n thuin tuho?tdODgdlia tt
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c6NG Ty cd eHAN xAy DUNG vA NHAru r.gc vrEr rvnu
Dia chr:56 5. ngd Tuoi I re. duong HodngOudc Vier. hulen lir aiern. H; \6i
BAo cAo rAr cHiNH Hqp NHAT
Cho n6ln tai chinh ktit rhic ngdy 3 t rh6ng I2 ndm 2013
Brio crio luu chuy6n tidn tp hop rhdt (6dp rheo)

L

2.

t.
4.

5.

6.

cHi Trtu

tll. Luu chuy6n ri6n rrr hoal d6ng tAi chinb

T'Cn thu nr phAt hdnh c6 phi6u, ntrtu g6p viin cira
chn sd hilu
t;dn chi tra g6p v6n cho cec cht so hau, rnua lai
c6 phi6u cia doanh nghiCp dA ptret hanh
Tian vay ngin han, dai han nhAn duoc
lien chi rrd rrogoc ray

Tidn chi irA nr: tbu€ tdi chinh
C6 ttc, loi nhuan da ba cho chi so hitu

Luu chaydn tiin thain tt ho?t dOng Aj chinh

Lut chuy6n tidn thuin trong nim

Ti6n vir tucrng tluomg tidn diu nnn

Anh huong cra rha) d6i rj eia ho;dodi qu) doi -goaj le

Tian vd tuong duorlg tiin cu6i nam

Ma Thuy6t
so mttr[ Nim nav
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Cho neg di chinh k6t rhtc ngdy 3l th6ng t2 nAm 20t3

c6Nc ry cd pHnN xAy orftc vA t'trlAt r_rjc vrEr trtlu
Dia chr: So 14. pl,d Dang thuy rr;m. I i Nhue. tu I em. Ha Ndi
BAO CAO TAI CHINI] HC'P NHAT

BAN THUyfT MrNrr BAo cAo rAr cuiNu nqr rvrAr
Nim 2013

86o c6o tai chirrh hQp nhrit cta C6ng ty C6 ph6n Xdy d'ng vi M6n I'c ViCt Nam cho ndm tdi chinh ki;t
ll'i,: igll :,.lltg t2 na,n 20 ti bao gorn eao cao rii crrini cia Cong q co pr,in xry au,,g,a Nh;n r,.vrer r\arn (cong g nre) \a cac cdng r) con (gqi chung Ii fdp dodnr.

l.

DAC DIEM HO4T DQNG CI]A T4P DOiN

Hinh thrir s6 htru v6n
cia c6ng ty me

Linh vrfc kinh doanh

Ngdnh nghd kinh doanh

T5ng sd c.ic c6ng ty con

C6ne ty c6 phen

Dich vu, thuong lnai, )iey dlmg.

Xay dlrng vi cung lrng nhan luc.

Tt9 g Aj:
SO lurrrrg cdc c6ng ty con duoc hqp nh6t:
36 lucmg cec c6ng ty con kh6ng duo_ c ho. p nhit:

Danh srch c6c c6ng { con qrran trgng tlfc. c hqp nhit

03

0

ri ti
TEn cJti tru sti chint, ich
Cdne ty CMDautuvi 56 14, ph6 Edng Ttriry Tr.am, t00%

100%

78,44%

100%

100%

'78,44%

Thuong mai Tu Li€m. Hi N6i
C6ng ty TNHH CM Xey dung 35 14, phii Dang Thiy Trem,

Tn Li€m, Hd Noi
C6ngty C6 phan CM Thdnb E6ng ph5 C6ng Hda thi t#n Kinh

M6n, huy6n Kinh M6n, rhanh
phii Hai D.rong, tinh Hai Duong.

NhAn vi6n

Ri'1":f3.1 th6ng 12 ndln 2013 Tap doan c6 295 nhan vi6n dang lim vi€c (tai ngiy 31 tb6ng 12nIm 2012 ld 196 nhan vi6n).

N;.M rAr cHiNTr, D(N vI TrtN TE srt DUNG TRoNG Kf To[N

Nim tii chinh
NAm tai chinh cta Tap doan bit ddu trr ngdy 0l th6ng 01 vi k6t thic vdo ngdy 31 tb6ng t2 hang nin.

Eon v! ti6n tC sA dung d6 tap 860 c6o lii chinh hqp nhiit
Bdo crio 1ii chinh hgp nhdf duoc rrinh bAy bang EdnS ViCt Nam (\4\D).

l.

ti I
/\\,\

BA ihryit nihh nd, D tu bA phdn hop thanh w phai Aroc dac citjil tti Bdo caa 6i chihh hdp nhil 14
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c6NG Ty co'pHnN xAy ornc vA tsAN LU. c vl?r NAM
Dia Lhi: 56 14. ph6 Dang r nuy rr;rn. td lhue. ln Li€m, Hii Noi
BAo cAo rAr cHiNH Hop NHAT
Cho nim tdi chinh k6t thfc ngiy ] t rhrng 12 nEm 2013
Brn rhu) ir minh B5o c6o rli rhinh hAp nh;r I'i6p rheo.,

CHUAN Mr/. c v,i cHt oO xf ro,iN,ip lr,wc

Chuin mr,rc vi ch6 ag k6 to6n rip ar3ng
Bro c6o tei chinh h9p Dhrit duoc l6p theo huong d6n cia c6c chuin muc kii to6n vd Ch6 dO Kii torn
Doanh nghiep Vi€t Nam dudc ban hdnh theo Quyet OJnh s6 j5/2006/eD BTC ngdy 20 th6ns 3
nim 2006 cira Bd tnong 86 Tdi chinh cirg nhlr cdc thong rLr hucrng din thuc hiin chuAn muc vd
chi;d6 k6 toen cia 86 Tdi chtuh.

TulCn b5 vi vifc ruin lhd chuan mu( k6 todn vA cb6 dO k6 rodn
Ban Tong Ci6m d6c Coog ty Co phir) Xiy dung vd NhAn luc Viet Nam drim bio dn tuin thri div
dri y€u cAu cira c6c chuin mlrc kai to6n vd Che d6 K6 to6n Doanh nghi€p Vi6t Nam duoc ban hanir
theo Quydl dinh .o I5i200o OE BtCngd)20filil)gJnam2006ciaB0rruongBat6ichinhcing
nhu cac lhong tu huong din rhLrc hien chuin rnpo ri chi dq ke loan cua eq iai chinl rrong viec
lap B60 c6o tdi chlnh hop nhlit.

mnh thfc k6 toin 5p drtng
Tdp doin sri dung hiDh thic kii todn trCn m6y vi tinh.

c,ic cHiNTr sAcE Kf roAN Ap DrDrc

Co sd Ep B:io c6o tii chinl hqp nhdt
860 cao tdi chlnl hqp nhir duoc lap 0-6n co so ki: toen ddn tich (rri c6c th6ng tin li6n quan d6n c6c
luong tidn).

Cd sd h',. p nh;l
Beo c6o tdi chinh hop nhit bao gdm Beo c6o tdi chinh cna C6ng ty C6 phAn Xey dqng vd Nhen tvc'
Vidt Nam.{cong t}.mey vi cdc cong ry con. C6r1g ty con Id don vi chiu su ki6m soet crla c6ng ty
me. Srr kiirn sodt ton ta; khi cong ry m9 c6 kiii neng truc tiitp hay eian d6p chi ph6i c6c chinh s6ch
tdi chinh vd hoat dong cta c6ng ry con dd thu duo. c crc lgi ich kinh t6 tir cdc hoar dQng ndy. KJri
d6nl gi6 quyAn ki6m soft c6 tinh t16n quyen bi6u qul6t tiim ning hien dang c6 hieu luc lray sC
duoc chuyeD d6i.

Kdt qui hoat dong kinh doanh cia c6c c6ng ry coD aluoc mua iai hoac ben di Eolg Dim duoc trinh
ba) trong Bao c;o Lir que ho;rt dong linh doar)h hgp nhat n-r nga) mua hoac cho din nga) b6n
khodn ddu ru o cong ty con do.

TroDg truong h9p chtuh sech kii to6n cia c6Dg ty con ki6c v6i chinh s6ch k6 toan cria ip dung
tb6ng nbat trong Tap doan thi 860 cao tei chinl cria c6Dg f' con sE c6 nhilng didu chinh thich hqp
truoc khi sri dung cho vi6c lep 860 c6o tdi chinh hoD nhAl

55 du c6c tai khoan tr€n Bang cen d5i k6 toen giiia c6c c6ng ty trong cing T6p doan, cr4c giao dich
n6i b6, c6c khoen lai noi b6 chua thuc hi6n ph6t sinh tu cic giao dich ndy dudc loai trit kli lap 860
c6o tii chinh hop nhet. CAc kloai 16 chlra thuc hien phit sinh tu c6c giao dich n6i bQ cfing du.o-c
loai b6 trii khi chi phi tao nen khoAn 16 d6 kh6ng th6 rhu hdi duqc.

Loi ich cira co dong tfiieu so thd hiln phlD lgi nhuan vd tdi sen thudn cta c6ng ty con kh6ng niim
gin bdi c6c cO d6ng crla c6ng ty me vd aluoc trinh bdy o muc rieng hen 860 c6o kOt que hoat dong
kinh doanh hap nh6t ra Birg can doi ki roan hop lhar. Lo.i ich cria c6 dong rhieu so bao gom gil
tri c6c lgi ich cna c6 dr)ng thiiiu s5 ti ngey hop nhil kinh doanh ban ddu vd phin loi iclicria c6
dong rhieu .o rro g biin dong cna ron cht 'o lirtu kd ln ngrj) hop nhdr [inh doanh. a6c khodn lo
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na! ld t6t bo phin hdp lllarh i phai dwc aoc cilns fii Bda caa dt .hinh h?p nhit



Cho nin tii chinh k6t ilfc ngAy 3 I rh6ng I 2 ndrn 20 I 3

Ben thuy6t ninh B60 cio tdi chlnh hqp nhdt (ti

c6NG Ty c6 pHnN xAy oune vA nsAN LLfc vrCr NAM
Eja chi: 56 14, phii Dang Thny Tr&n, C6 Nhu6, Tir LiCm, Ha N6i
BAo cAo rAr cHiNH Hop NHAT

tuong img vdi phAn vtin cria c6 d6ng thi6u sii vugt quri phAn viin cia ho trong vt5n chri sn hiu cria

. r cong ty con duqc tinh giarn vno phrin lqi ich cia Tap aoan trir kii c6 d6nglhiilu si5 c6 nghia vu
rang buoc vi co lia rrang bu dip kioan lo do.

3. E9! nh{t kinh doanh
ViCc hqp nh6t kinh doanh dugc k6 to6n tbeo phuong ph6p mua. Gi6 phi ho! nh;t kinh doanl bao
gdm gi6 tui hqp li tai ngdy di6n ra trao d6i cia cic iai san dern t'uo ad;. 

"ai 
klrodn n9 phii ha darsr r6al urox rd udu uu

phdl sinh hoic dA lhua nidn vi cric cong cu ron do Trip doin ph6r henn d6 ddi liy qu16n kiim .oar
ben bi mua c6ng.vdi cAc chi phi li6n quan truc ti6p dAn \,iec hgp nh;t kinh doanh. Tai s6n dd mua,ben bi mua c6ng-vdi cAc chi phi li6n quan truc tiiip

50% gi6tri d6i v6i khotu Dq phaiftu qu6 han rir 1 nAm d6n dudi 2 ndm.
70oo gid ri doi \oi (hoan no ph;ilhu qua han nr2 nam den duoiS nem.
100% gia fti d5i v6i khoan nq phei thu qud han tu 3 nam tro l6n.

. E6i v6i no. phai.thu chua que hAn thanh to6n Dhung kh6 c6 kla n;ng thu h6i: cdn ct vdo dF
ki6n mirc t6n thdt d6lep du phdng.

ben bi mua c6ng voi cac chi phi li6n quan truc ti6p tl6n vi
nq phai tre c6 th6 xdc dinh dugc vd nhiing khoen;q tidm tang phei g6n}l chiu trong hqp nhdt kini
doanh dlroc ghi nhen theo gie tri hqp li tai ngdy hon rfiit kinh d;anl.

Ch€nh lCch gifra gie phi hqp nh6t kinh doarh voi phdn so hnu cia b€n mua Tdp doan hong gi6 fi
hap li thuAn cna tni sdn, no phai tri c6 thd xdc di h duoc ve cdc klodn no tidm tdng da shinherl
cria binbi mua rai nga) mua dugc ghinhan Ia lc'i thethlrongma;.N€ugidphihqpnl;rli,;hdoann
lhap hon gia lri hap li fiuan cua ldi sen. ng phei ud c6 rhd xdc dinl dlJqc vi cdc l,]roan no riim
tang da ghi nhar cna bCn bi mu4 phdn ch€nh l6ch duqc ghi nhan veo k6t qui hoat d6ng kinJr doanh
hong kj'phit sinh nghidp vu mua.

Tiin vi tuong lluong tidn
Tiin r'i cdc khoar tuong duong tiin bao gdm tidn m[t, tiAn gti ngan hdng, tidn dang chuyin vri cfi
ffioen ddu.ru ngED han c6 thoi han.fiu h6i hodc dro han kh6ng qu6 3 th6ng k6 tt ngdy nua, d5
dang chLry6n-doi thanh mdr luQng tiin xdc dinh cnng nhu kh6ng c6 nhidu rriiro trong-vllc chuy6n
doi thinh ti6n.

Hing tdn kho
Hdng ton Lho duoc x6c dinh ndn co so gid goc. Ciri goc hang t6rr kho bao g6rn chi phi mua. chi phi
che bien \; cec chi phi lien quan ruc lidp ll)sc phdL sinh di c6 dlroc hing ton Uro d dia diim rir
tr4ng th6i hi6n tai.

Gi6 g6c hdng tdn klo duqc tinh theo phuong ph6p binh quan gia quyan vd duoc hach to6n theo
phuong ph6p k6 khaithuong xuy6n.

DU phdng gialn gi6 hairg tdn kho dugc ghi nhdn khi gi6 gi5c ltin hon gi6 tri rhuin c6 thi: thuc hien
dlrqc. cid rri rhu;n co thd thuc hien duqc ld gi6 b6n ;6c iinh ctu hnnttdn kbo rrii chi phi u6c rinh
de hoi|l rhanh san pherrr ri chi phi uoc rinJr ein lhi;l cho \ iec rieu lhu chi g.

CAc L+oin phai thu thudng mei vi phii thu khdc
C6c kloin phai thu thuoDg mai vd cec khoan phei thu l$6c dugc ghi nhan dreo h6a d{nt, chring tu.

Du phdng ph6i dru kh6 ddi duoc Iap cho tung lihoan no phai thu kh6 ddi can cf vio tu6i ng qu6
han cia cdc khoan no hoic du kiiSn muc t6n thir c6 thi3 xdv ra. cu th€ nhu sau:

. D6i v6i nS phei thu qu6 han thanh rorn:
- 30% gi6 tri diii vdi khoan nophdithu qu, han tu r€n 6 tbfig d6n duoi I nEm.

Rdn thqi;t hhh niir Lt nit bi phd, hqp thinh h phai duttc iloc cnnstui BAa cd. litj .hah hap nhdt t6



cONG Ty cd nHAN xAy orJlrc vA nnAN Lllc vreT NAM
Dia chi: Sii 14" phit DAns Thny Treq C5Nhur5, TnLiem, HdNOi
BAo cAo rAr cHiNH HoP NH^T
Cho narn tdi chinh k6t tbtc ngdy 3l thAng 12 nafn 2013
Btn thuJAr minh Bro c6o rAichinh hql) nhir (ri6p rheo,

7. Tii sen c5 dinh h&u hinh

. lai san co dinh hnu hinh duqc rh; hidi) rheo ngu)en g;e Ei hao mon lu) ke. ",Jguldn gia lai sen co
dinh hiu hin lr bao gom loin bo cec chi phi ma Tep doen phii bd ra de co duoc Lai san co dinh lintr
diln thdi di6m dua tdi san d6 vdo trang rh6i s;n sing si dung. Cdc chi phi,ph6tsinh sau ghi nh{n
ban dAu chi duoc ghi tang nguyon gi6 tii san cii dinh n6u cdc chi phi ndy chic chin lim tang Ioi ich
kinh tai trong tuong lai do sri duDg tai san do. Cac chi phi khong thda man diiu ki€rr tr€n duo. c ghi
nhAn lgay vio chi phi.

Kli tai sa.D c6 dinh hnu hinh duqc bAn hay thani l1i, nguydn gi5 vi khiu hao Jdy ki5 dugc x6a s6 vd
bet ki kioen lei 16 ndo phet sinh do vidc rhanl li d6u dudc trnh \,ao thu niap hay chi phi trong
ndm.

Tei seD c5 dinh hnu hinh duqc ldfu hao theo phucrng ph6p duong thing dqa tr6n thdi gian hitu
dung uc;c r inh. So nern khju hao crla cric loai rdi san c6 din} htu hinh rrhLr,au:
Loai tii san cii dinh
M6v nr6c vj thi61 hi
PtrLroTg tren !an tai, truyen dan

S6 ndrn

10.

4-6
6-10

9.

Thj6t bi, dung cli quan li 3

lar san cd drnh kiac l

Tii sin c6 dFh vO hitrlr
Tdi san cti dinb v6 hinh duqc th6 hie,n theo nguy€n gi6 hu hao mdn lfiy k6. Tdi san c6 dinh v6 hinh
cia T6,p doan- ld Phdn mdm miy tinh: Ci6 mua cLia phdn mem md1 tinh ma $ong phdi ld m6t bO

pn-an gin tiit vOi phll cJrg c6 IiCn quan thi duo.c von hod. Nguydn gin cna phin m€m m6y tirrl iA
toan bO c6c chi phi md.Tap dodn da chi ra tinh diln thdi di6m dua phdn mAm vio sri dung. Ph6n
mem lney tinh duo. c kleu hao theo phuong ph6p dudng thlng trong 04 nem.

Chi phi xi] drrtrs co bdn dd dans
Chi phi xay. dgng co birn dd dang phdn dnh cric chi phi li6n qu_an tnrc ti6p d6n vi6c xdy dung nhi
ruong ra lip dar ma1 moc. thidt bichlra hoalr fiinh vi chua l;p dat xong. Cdc tai sin dangirong
qui trrrrh xa1 drmgcobdndodang\a lipdaL klongdugc tinh (hau hao.

Chi phf di vay
ahi phi di !aJ duqc ghi nh4n vio chi phr kli plral ,ir r. Truong hgp chi phi di val lien quan lruc
liep de,r \ iec d;J tu \6) dung hoac "an {uar r:ri .iD do dang can co mat (hoi g;an du dai (lren l2
th.{ng) di: c6 th6 dua vdo su dtng theo rnuc dich dinh trudc ho+c bdn thi chi thi di vay ndy duoc
v6n h6a.

D5i v6i cec khoen v5n vay chung trong do c6 su dung cho muc dich diu tu xdy dpg ho{c sin xurit
tai san dd dang thi chi phi di vay v6n h6a duqc \6c dinh rheo Ii le vdn h6a.ddi voi chi phi lny k6
birh quan gia qule r phar sinh(ho viec deu Rr \dl dtrng co ben hoic san rual lai sar) d6. Ty le !on
h6a duoc tinh theo ti lC lai suet binh quan gia quyen cia c6c khoal vay chua tra hong n5m, ngoAi
trir cic kioen vay dOng bigt phuc vU clro nlc dich hiDh thanh m6t tdi san cu th6.

11. Chi pH 1rA ttu6c dii h+n
COng c!r, drlng clr
CAc c6ng cu, dung cu da alLra vdo sLr dung duoc phan bo vao chi phi tJreo phuong ph6p dudng thing
vdi thoi gian phAn b6 kh6ng qu6 2 nnm.

.i

N

tl

Bah th liA ninh mr Li tOt bO phAn hq tuAnh i phai d@c doc cnns vdt Bno cda tai chinh hqp nhdt



c6NG Ty cd pHnN xAy DUNG vA NHAN LUc vrEr NAM
Dia chi:S6 14, ph6 Ddng Thny Tram, C6 Nhxij, Tr Li&n, HaNOj
BAo cAo rAt cHiNH Hop NHAT
.ho nam rdichrnh lil thltr rga) 1t lharg l2 nJm r0tJ
B-,"gJ€r Il!! qi9geo rii chrnh hop nh;r idp rheo,

t2.

13.

Chi phi phni trn,
C]ti phi phei tra duoc ghi nhan dlra tr€n c6c u6.c tinh hqp lj vA s6 tidn phai tra cho cac hang h6a,
dlch vu da sti dlrng.

Ngudn v6n kinh doanh - qu!
NBUon.vox.kinh do.anh cnaT{p iloin Jd v5n ddu tu cia chd so b&u dugc ghi nien theo s6 thuc tii
oa oau tu cua cac co dcing cong ty me,

CAc quy duc/c trich lep vrd sri dung theo DiAu 16 cta c6c c6ng ty hong Tap doar.

c,; r{r
C6 tric duqc ghi nhan ld no phei ha khi duoc c6ng b6.

15. Thu6 thu nhAp doanh nghiep
Chi phr thrre lhu hap doanh rrghiip 1jong l,j la chi phi !hu6 lhu nh6p h;in hanh, la khoan lhue
ougc lrnn dua lren Uru nhaD linh !hue. fhu lh;n rinh rh,,e.hi"h t;.1 c^ -;i r; -r.,,^- I : ,^:- ,: r-du.oc tinh dua tren dru nhap rinh thu rrhip tinh rhue ch€nh tgch so voi toi nhudn (; .a" fa J"
g:::,!lll'"::: ol::l 

*enh tpctr rnm^trroi gini ,n"; 
"a 

r.a ,.a". .1" "ii p'r,i r.r,i"Ji"", * "*enJru dieu chintr cdc Uroan rhu rrhap Liong piidi 
"t 

i, rlre , a .al ru,o;l; j;;"';;;;?;

14.

lrr. Cnc giao dlch bang ngoei ta
Cdc giao dich ph;r shh bang lgoai r.- duoc chu]en doj lheo rj girl tri ngi) phdl sinJr giao dich. So
du cac tioan mtrc lidn te co gdc rgoai lF cuoi nbm duoc quidoi lheo D giJrai l)gay kir rhric narn
tdi chinh.

Ci6nb lechfj gi6 phtusini trong ndD_tu c6c giao djch bing DgoAi t€ cia c6c khoan 11luc tian tC c6
g6c.ngo_ai tC vd phenh l6ch ti gi6 do d6nl gi6 lai c6c knoiu niuc tidn tC c6 gilc ngoai ;6 c;6i ;;
sau kli bi tni ch€nh lpch teng vi ch6nh lCch giam du.o. c ghi nban veo do_t tiu t oit Aang tJ 

"t 
iJ

hodc chiphi tdi chinh.

Ti.gi6 s& dung d6 qui d6i c6c giao dich ph6t sintr bing ngoai tQ ld rj, gi6 thUc rii t4i thdi di6m phet

:,11111",9.i:,] 
cua ngdn hang rhuons mai noi Corrg ry c6 giao dich p1a, .inh. ry,gia .o arng JJ

ddnh gra tar io du carc khoan rnuc liiD ti co^goc^ngoai te cuoi nam la rj,gi6 mua r6o cria ngin h-ing
thuong mai fioac tj, giii mua vdo binh qrlan ctu c6c ngAn hang thunn-g mai noi C6ng t! :no tdi
khoan c6ng bit tai ngdy kiil rhic nin tdi chtuh.

\4\IDruSD
\,}ID/T}IB
\,ND/LAK
\ND/DZD
\4{DA,IYR
VND/USD

17. Nguy6n tic ghi nhan doanh thu vd thu nhAp
Doanh thz btin hing ho:i
Doanh rhu bdrr lrirrg_rrda duoc ghi nh{n khi plri, rcrn rui ro r ri roi ich gin riin \ or \ iec ro luu crin{
drlr qul,cn quan ty trang hoa do duQc chulel giao cho nguoi mua. \e lhong con rdn tai 16u riLlrorrg chac chan ding ke lien quan den \ iec lhanh toan ri;n. chi phj l,em lheo"hoac kh; nir; hang
b6n bitre lai.

Ti gi6 sn duDs d6 qui d6itai rhdidiiim ngdy: 31/t2t2}l3: Zl.O:,g
645,47

2,80
268

6.135
31/12/2012: 20.835

E
,.-;

ritu

C
il6r

9
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cONG Ty cd pHiN xAv or,rnc vA nnAN Llrc vrfr NAM
Diachi: 56 14, phii Ding Thny Trarn, c6 Nhuii, Tir Licn\ HdNOi
BAo cAo rAr cHiNH HeP NHAr
Cho nam tai chinh k6t thrlc ngay 31 th6ng 12 nam 2013

Bin rhujar minh Bro cAo rbi chinh hqp nhit r ridp $eo I

18.

Doanh tha cung cip dich vq
-. , Doanh l]ru cung crip dich vu duqc ghi nhin kii kh6ng cdn nhiing y6u tii kh6ng chic ch5n dring kd

li€n quan di5n viQc thanh to6n tidn ho[c chi phi kdm theo. Tn-rdng hqp dich v! dugc thqc hiCn trong
nlidu ki k6 todn thi doanh thu duqc ghi nhan cin ct vAro ti le dich vu hoin thAnh qi ngiy kiit thic
nem tai chinh.

DoaDh tbu xey dlItg
Kii kit queL thlrc hidn hqp d;ng duo. c u6c tinh m6t cech dAng tin cay. D6i v6i cec hap d6ng xey

dlrng quy d illh n I'i rhiu duoc thani toan Lheo gii I ri lh6i llrqng rhuc h iEn. doanh thu \ e chi phi lidn
quan ddn hqp ddng dlroc ghi nhiD tuong tug v6i phan c6ng viec da hodn thdnh duqc khach hing
xAc nhan vd duo. c phen 6nh trCn h6a dor da I{p-

CAc khoan tdng, giem ki6i luqng xay lip. cdc khonn thu boi thuong vi cdc kloin thu khic chi
dugc ghi rhil doanh thu khi da dLrqc rh6ng rrhil v{ti k}dch hdng.

Tiin hi
lien lai duqc ghi nh+n ren co.o lhoi gian va lai ,'u?ir rhuc li rvng ki.

19.

Tli sin tii chinh
Pbio lo?i tii rliD tii tbirlb
Viic ph6n loqi cic rAi sdn !ai ,hinh nr) phu tluoc rao bin chdt ve muc dich cia lai sdn ldichinh ve

duqc quyet dinh tai thc/i di.;m ghi nh{n ban diu. C6c tai san tdi chinl cria T$p iloan gdm c6c nh6m:
cic khoar cho vay vd phei thu.

Cdc khodn cho wy va phdi thu
Cec khoan cho vay var phii thu li cdc tai san tdi chinh phi phrii sinh voi cec.khoan tha h toiin c6

dinh ho{:c co lh; xic dirh vd ldrong duoc niern yit Lrerr rhi truong.

Giti b! ghi sii ban iliu cia tii sen 6i chinh
C6c tdi san tdi chinh dno. c ghi nhan tai ngdy mua ve dirng ghi nhalr tai ngdy brn. Tai thoi di.:rn ghi

nhan len dau, cAc tii sAn tdi chinh dLrqc ghi nhin theo gi6 g5c cong cec chi phi phdt sinh 1$6c lien
quan t4c d6p d6n viCc mua, phet hdnh tdi san tdi chinl d6.

Nq p}ii tri tdi chinh vi c6ng cg vdn chi s& hftu
Cac cong cu lai chinlr duoc phdn loai la nq phai lrd rii chinlr lro4c cdng cq v6n chi .o hnu (ai rhoi

diim ghi nhin ban diu phu h..'p \ oi bdr chrl \ a dinh nghid cua nq phei lra tei chinh vd cong cq ! on

Nqphii tni fii chinh
Viic phan loai cdc klodn lo rai chrnh phu rfiuoc rio bin chiL ra muc dich
ra dugc qulit dinh rai rlrcri di6m ghi nhdn han diu. Ng phai tri rri clrinh
khoan phai ffi nguoi b6n, vay vd no., cac kioen phei tra kl6c.

C6ng cg v6n chi sthta
C6ng cu v5n chi sd hdu li hgp ddng chiing t6 dugc nhiing lqi ich cdn lai
sau ldri tlii di todn b0 nghia vq.

cria kho6n ng tai chinh
cia C6ng ry g6m c6c

vA tei sdn cia c6ns ry

20, Bi trir cic cong cu lei chinh
Cac tei san di chinh vd ng phai tri tdi chinh chi duqc bi trr) v6i nhau vi trinh bdy gi6 tri thuan tren

Be g can d6i kii toin khi vd chi kii C6ng ty:

ri
"I Ra, &uit nnh ndt la hlat ba phan h(ip lhahh phai du.tcdoccnnsrai tida cia dichkh hap 

"hdt



cONG ry cd pHnN xAy DIJNG vA NHAN LLrc vrts NAM
Dia chi: 36 14, ph6 DEng finy Tram, Cd Nhui,, Tir Liem, HdNOi
BAo CAo TAI CHiNH HQP NHAT
Cho nam tai chlrll kdt thtc ngdy 31 th{ng 12 nam 20lJ
Ban thuldr mitrh Bno c6o tni chlnh hqp nhir (ri6p r'reo)

21.

. C6 quydn h. p ph6p d6 bn trn gi6 t4 da duo. c gli Dh{n; vd
- r . C6 du dinh thanh todn tr6n cd sc/ thuir hoic ghi nhan tdi san vd thanh to6n no phAi trd cing

mot thoi di6m.

Bio clio theo b0 phAn
Bo,phdn theo lrn h vyc kinh doanh le mgr phirr c<i rhi xdc dinh rieng biet lham gia \eo qu5 rrinh sdn

xuat hoac cung cep seLn ph:im. dich vlr vd c6 nli ro ve l(/i ich kinh tC l$dc voi c6c b6 phan kinh
doanh kl6c.

Bq ph4rr r heo (lru \ uc dia li Ia mal phan co lhd \6c dinh ridng biet lharn. gia r io que rrinh san \urit
hoac cung cdp seLn phem, dlch 4r trong ph?m vi m6t m6i trudng kinh t6 cu thd vd c6 rrii ro vi lgi
ich kini tti kh6c v6i cic b6 phen kinh doanh trong clic m6i trudng kinh tit kh6c.

B6n li6n {uan
Ciic b6D dugc coi li IiCn quan n6u mot bCD c6 kii ndng kii3m so6t hoac c6 Anh huong ddng kA d6i
v6i bCn kia trong vi€c ra quyiit dinh c6c chinh sdch tdi chinh vA hoat dong. C6c b6n ciing dugc xem
ld ben li6n quan neu cing chiu sq ki6m sodt chuDg hay chiu anh hudng ddng kC chung.

Trong viQc xem x6t m6i quan hC cta c6c bdn fian quan, ben chit cia moi quan he dugc chf trqng
nhieu Iron hlnh tlruc phap l!.

Ciao dlch v6i c6c b6n c6 li6n quar trong ndln duoJ trlnh bdy 6 thuyitt minl sii Vn.1.

V. TH6NG TIN Bo SI]NG cHo c]ic KHO,4.N MUC TRJA'H BAY TRONG DiNG CAN D6I
Kf TO,IN H@ I\.HAT

Tian vi c6c khoin trdng <lrong tiAn

Tidn mdt
Tidn gui ngdn hdng

c0ns

Diu tu ngin h3n

Eau tu ngfu h?n khnc

- Tiin gui e6 kj, hqn tii l ild l to xuing
- Cho 6ng Nguy/n Viln Phi vay

cOng

PhAi thu khdch hing

Phai tuu khdch hang 4i:
C6ng ty C6 phdn XAy dung vdNhen Iuc Viet Nam
cong ry ( o phdn ( \4 D;u tu \a I huong mai

C6ng ty TNHH CM Xay dung
C6ng ty C6 phdn CM Thdnh D6ng

c0ng

s6 cuSi nxm s6 itAu nim
8',16.44',/.765

l'7.523.380.956
102.22"t.t71

3',1.477 .188.091

18.399.428.721 37 -519.415.264

s5 iriu nnrn

s00.000.000

1.500.400.000

2.000.000.000

3.

36 cu6i nim s6 iriu nnm

38.273.318.837
1.382.740.4s7

40 .692.s 18.367

3 .701 .260 .48s

8.070.553

39.656-059.294 44.,101.849.405

1
rI Ran thqa nn* nLy h n bO phal hdp hanh fi phai dLp. tloc .nhe Gi Baa da tu chhh hrp nh.it 20



( llo nlm rdi chrnh \dr rhuc ngd) J I rhdng t) nam 20 tJ
Bitr rhur6t mirh 860 cno rlichinh h9? nhit (rjdp theo,

cONG ry co'IHAN xAy DUNc vA NHAN LUc vrtr NAM
Dia chi: Sii 14, phil DAng Thny Tram, C6 Nhu6. lrl Licm- Hd N6i
BAo c40 tAt ( Ht\H Hop NIIAT

Tre trudc cho ngudi bdn

TlA tutc nguoi bim t()i:
C6ng tr C6 phin X6y d!!g ve Nhan IUc ViCr Nam
Cong D C6 phrin C\4 Diu ru vd fhLrong mai
C6ng ty TNHH CM Xay dlrng
C6ng ty C6 phAn CM Thnnh D6ng
c0ng

Cic khoin phii thu khic

C6ng ty C6 phin Cavico Di6n Luc vi Tdi Nguy6n
C6ng ty TNFIH Cavico ViCt Naft
C6ng ty C6 phan EAu tu vA XAy dgng Vinh IJio
Ong LAng Viet Hirng
6ng Ddo Ti6n Duong
Doanh thu chua xulit h6a doTl

Phdilhu \; liin lhue dich r u t0goddnoponLroc
ngoar

Phai thu kilrc
c0ng

56 cu6i nxm 56 aAu nim

I .65 t .463 .652
3t2.137.634

483.464.865

661.580.574

139.641.856

l7 .619.260

50.000.000
2.447 .066.152 868.841.690

56 cui6i nxrn Sii aiu nlm
21.540.049.J41
3.838.289.539

1.s04.000.000

76.560.655

I .722.418.4'70

171.376.659
2.251 .083 .41',7

21 .526.97 5.118
2.082.667.539

150.560.65s

350.000.000

4.230.513.605

-
690.592.886

31.103.778.48r 29.031.309.803

6. Dr phdtrg phai rhu ngsn hen t hd ddi
Tinh hinh bien dong dLr phong phij lhu kho doi nlu sau:

Nim nav Nim tnnit
S6 ddu nan
Trich I6p du pbdng b6 sung
Hodn nhap du phdng

Sii cudi nim

7. I{dng tdn kho

Hing mua dang di tren dudng
Nguydn liCu, v4t lieu
C6ng cu, dung cu
Chi phi sen xuat, kinb doanh dd daDg
Hdrg h6a

281.350.000
6.49',/.014.922 281.350.000

6.77a364.922 281.350.000

Sii cu6i nlm Sd aiu nlm
t4l.821.906

4 .988.s42.306

73.239.298.649

20.514.999

37.2t5.000
4 .110 .439.395

1 .4',79 .717 320
40.687.308.906

2.87 I .028.',702

74s90.177 .860 49.185.709.323

\

ni h ha! lA nlAt b. phan hap thdnh fi phai du?c dac.nnE rdj BA" ,a" ,aliniW i&



c6NG Ty cd pHnN xAy DUNG vA NHAN LUc vrCr NAM
Dia chi: io 14. phd D"ng ll u) lram. Co N'lu€. Tv I iem, Ha \oi
BAo cAo rAr cHiNH HeP NHAr
Cho ndm tai chini ki:r thtc ngay 31 thang 12 naln 2013
BAn thuy6t minh 860 cro Ai chinh h9p nh6t (i6p theo)

8. Chi phi trA trutc ngiin h?n

COng cu, dlng c!
Lnr pnr bao hrem

Phi beo lanh

Cbi phi v6n chuydn

Chi phi lip ddt

Chi phi srla chila
Chiphithu6 v6n phdng, sin d5

Chi phi dich vu xurit - nhap canh

Chi phi dich vs kh6c

c0ng

9, Tii sin ngin h4n kh6c

Taln ftrg
Cic khoan cAm c6, h.i qu!, kj cugc ngin fun
Tdi san thi6u chd xri li
c0ng

10, PhAi thu dii h?n cia khich hing

C6ng qr C6 phen Thiy di9n S6ng Bac
r ong ry ( o pnan r a\ rco xal ogng cau nam

c0ne

s6 cu6i nlm s6 riiu nxm
| .631 .248.534

202.054.598
218.5r7.286

60.4t6.672
tt9.352.425
204.8',72.584

109.618.835

454.496.2t1
514.452.O01

6',70 .',720.s27

14.433.182

46.661.933-

23.400.000

33.820.750

I0.325 000

3.515.029.146 799.361.392

s6 cu5i ndm 56 dlu nem
5 .224 .808.641

).946.507.871
85.804.126

3.668.044.760

694.023.939

7 .257.120.638 4.362.06a.699

56 cu6i nim 56 iiiu nenn

l5 .912.736.234

1 .482.333 .997

13532329.658
I .482.333 .997

17 -395.O70-231 15.01s.263.6s5

f:
$

Ba' huit -inh ,at, b nit bO phdn hop kmh fi phdj duqc da. .ing fir BLta cao Di chbh h?p nhir 27.



c6NG Ty cd eHAN xAv ogtc vA r'rxAN Luc vr€r NAM
Dia chi: SO la, ph6 Dang Thiy Tren, C6 Nhu6, Tn LiCm, H?i NOi
BAo cAo rAr cHiNH Hop NH,4T
Cho rAn1 tai chinh ki:t lhtc ngdy 31 thdng 12 n:m 20tj
Bnn thuyiit minh Bno c6o tdi chinh h'rp nh{t (ti6p theo)

11. Tdng, giam tdi sAn c6 dinh hiiu hinh

Nguyen gi:i
S5 ddu nem
langtrong nam do mua sam mor

Giam tong ndm
Tlunh li, nhwrng bdn
Ciout tronE nint Jo Ah6ng di di;u kiin
ghi nhdn lit TSCD theo thong tr 15

si5 cui6i nlm

Miy m6c vi thi6t
bi

2t .885 .9',7'/ .037
5 850 lgl isl
(s09.954.546)

t509.951.546)

Phudng den vAn
tii, truydn tl6n

Thi6t bi, d+ng cB

802.'7',7 6 .698
76.818.182

(590.996.654)

(s90.996.651)

kh:ic

1.304.936.982

c0ng

34.538.138.778

8.606.845.896
(2.786.280.842)

(1.673.329.612)

Q.112.95 r.200)

_10.544.448.061
2.669.836.363

(1.68s.329.642)
(1.673.329.612)

Q2.000.000)

27 .236.213.842 11.s28.9s4.7a2 244.594.226 1.304.936.982 40.358.703.832
Trons d6:

Ed khiu hao h6t nhung vin cdn sri dqng 1.934.006.108

Gii t4 hao mdn
Si5 ddu nam
Tdng trong nim
Gian trong nAm

Thanh l!, nkeng bdn
GiAn tong ndm do kh6ng di diiu kiQn
ghi nhdn lit TSCD theo 10 gtt15
Sii cu6i nem

Gi{ tricdn l?i
Sti diu nan

s6 cuiSi trY

Trong d6:
T4m thdi chua su dqng
Dang chd thani li

t3.809-160.937 4.834.087.049

1.240.862.424 464.545.454 228.598.226

70'7.545.2',76

76.98t.412
(516.559.115)

(s16.5s9.115)

7 .377 .440 .68t
6.834 .10'7 .921
(402.987 .665)

(402.987.66'

3 .932.695 .7 t1
2.40',7 .',769.t"73

(1.506.377.838)

(r.19s.861.171)

(r0.5 r6.667)

403.112.392

438.66t.1r6
12.420 .794.063

9 .7 58.t t9 .622
(2.425 .924.618)

(1.195.861.17'

(930.063.147)

267 -967-573 841.773.508 19.7 32.949.067

14.508.536.356 6.611 .7 52.34',7 95.23r.422 901.824.590 22.1 1'7 .344.',l 1 5

13.421.052.905 6.694.861.133 20.630.653 463.163.474 20.605.71 4.15s

Ban thryil tihh nb h nd Ld phah hqp kdnh i phar iltuc iloc ctryfii Bdo di. tdi chah hqp nhit

//o-l: - i!q?\?f\
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CONG Ty cd pHnN xAv ogre vA tuAN Ldc vrFr NAM
Diachi: s6 11, pl6 DAns Thny Tram, c6 Nru6, Tn Liem, HaNOi
BAo cAo rAr cHiNH HoP NHAT
cho naln tai chlrh k6t nhnc ngay 3 I thang I2 nam 2013

Bdn thuy6t minh B5o c6o tii chinh hqp nhit (d6p theo)

MOt sii tdi san .i5 ainl triiu hinh c6 nguy€n gi6 vd gid tri cdn lai theo sd s6ch li Juqr Jd

I2.778.743.764\rND vi 6.776.378.212\"ND da dlrqc th6 chip dii dam bao cho c6c khoin vay NgAn

hirng \ong nghiep \i Phat Lridn nong-lhon - chi nJrdn} Hodng Qu6c Vi!'l. Uroetr \ay l?iNgan hang

NgxD harrg Nong nghigp va Pbat trien n6ng th6n - Chi nhdnh Long BiCn va khoan vay t4i Ngen
hdng TMCP LiCn Viet.

Ting, giim tii sen c6 .tinh v6 hinh

Tdi snn c6 dinh vd hinh li phAn mAm m6y tinh. Chi ti6t s6 phit sinh nhu sau:

Nguyen gii Gii tri hao mdn Gii tri cdn l4i

12-

S5 dAu narn

Tang do klliu hao trong niln
Giam trong ndm do kh6ng drl
didu kiQn.ghi nhin ld TSCD
theo th6ng tu 45

sii crr6l nxm

49.000.000

(11.000.000) (r 1.000.000)

38.000.000 32.484.736

32.838.897
10.645.839

x6t ctrlv6n
vno TstD r6t cluy6n
trong nim giem kh:ic

(3.75e.s1s.227) (73.80822

(3.',/ 59.54s.227) (?2.875.000)

I6.16r.103
(10.645.839)

5.5t5.264

Trongd6:
Da kh5u hao hiit nhurg vin
cdn st dung

Tem thdi chua si dung

Eang chd thanh Ii

13. Chi phi xay dgng cd bin d& dang
Chi phi phet
sinh trong

56 deu nIm nim
Mua sim TSCD
- Thiiit kit rresite
- Mua sim nriy mdc
rhiiit bi
- Chi phi xay durg
thuorrg hieu
XDCR dd.da0g
- Dg iin trung tan
thuong nei van h6a
Ki6n Thfy"Hei Phdns
- C6ng trinh Trung
taln thuong nai Kinh
M6n
c0ng

14. Chi phi tri trufc dii h4n

Chi phic6ng cU dung ctr

Chi phi beo lanh thuc hiCn

hap d6ng

c0ng

1.426.535.768 2,627.272.727
11.000.000

1.205.147.500 2.627.272.',727

210.388.268

9, 4 56.608. 468 1. 709,38 5. nJJ

151.991.616

9.304.616.852 1.709.385.033

(933.268)

220,155.000
11.000.00b

209.455.000

1 1.16s.993.s01

151.991.616

11.014.001.885

lq4!!J44?5 _4!t!.6!l!fq A!j2s!52nM3!t46t'L 11.386.4,18.501

Chi phi phit Phdn b6 vdo chi
sii ddu naL sinh trong nim pbi trong nim

83.184.587

403 .5',70 .470

(16.070.8s9) 6',7.t13.728

(121.17 5 .528\

419?l!]81)
2',79 .39 4.942

486.755.057

BAn th,it nilh hay Et 
"1it 

bi phjh hop hanh fi phal dd. dac cilns r& Baa .aa tui chinh hap \hAt

346.508.670

'i
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CONG Ty cd pHnN xAv orjnc vA rsAr'r luc vrlr uu
Dia chi: s6 14, ph6 Dans ftny Tram, c6 Nhu6, Tir Licn, HdNOi
BAo cAo rAr cHiNr.r noP Nr'rAT
Cho nam tai chinh kitt firic ngdy 31 th6ns 12 nam 2013

B{n thuydt minh Bno c6o tni chinh hqp rh6t (d6p theo)

15, Tii sin dii h4n ldic

Bao lanh thlrc hiCn hap d6ng

D{t cqc thue nhd ddi han

C6c kloAr hl qDy, ki cuo,,c ddi han ki6c
c0og

vay vi nq ngin h4n

Vay ngin hpr rgAn hdng

- Ngdn hing N6ng nghie.p fi Phdt ttiin 6ng
rhdn - Chi nhdnh HobnB Qudc Vi4t

- Ngdn hnng Long nghiqp vi PhA rri?n nong
th6n - Chi nhAnh Long Bien
- lrga hang \ong4Ehtep ta l'hal lfh nonE
th6n - Chi nhdnh Tiy Hi
Vay ngin h4n c6c t6 chri'c vi ci nhin kh6c

- Vay BA Dinh Thi Thny
- Vat Bit Phqm Thi Hiiu
- Yny 6ng Nguy/n Hftu Mqnh
- l/ay Bd Ph@1 Mi h H4u
Vay ddLi han diin h+n trn
- \Ean hotg Nonp nShiAp vA Phat niin ndn!
thdn - Chi nhdnh Hodng Qu6c viet
' Ngdn hahg TMCP i Chdu
. ltgcin hing \ong nghiip va Phat ftiin ong
th6n - Chi hdnh Long Bii
- Ng.in hing TMCP Lien fiet
c0nc

chi ti6t s6 phet sinh vA c6c khodn vay nhu sau:

s6 dAu nirn
876.267.762

212.000.000
2.000.000

212.000.000

2.000.000

1.090.267 .7 62 214.000.000

16.
S5 diu nim

36.24'/.t96.492

21.961.887.492

70.974.052.810

29.986.780.215

40.987.272.595

150.000.000

350.000.000

3 .111.364.04;

966.000.000

2.118.364.011

11.282.309.000

4.200.000.000

1.100.000.000

1.200.000.000

1.600.000.000

2.326.225 .464

418.184.848

1.432.210.616

415.500.000
12.173.421 -9s6 74.438.116.85'l

s5 riin vav

;fi:# si6 k5r s6 tiin vay ae
Sri Aiu nem trong nim chuyin trd trong nam 56 cu6i rem

Vay ngin
han ngan 70.974.052.810 89.519.97 5.492
hing

- (124.246.831.810) 36.24',7.196.492

Vay ngAn
han cic t6'':j --: '; 1s0.000.000 s.86r.000.000 - (2.011.000.000) ,1.200.000.000

nhAn klr6c

Var ddi han,i,,:- . 1 1.114.164.0,14 - r.968.165.310 (2.7s6.303.890) 2.326.22s.464

%.$a.41 6.a54 95.180.975.492 ry!!.19!!!0 (122411!ii.7q!) 42.773-421.956

Ban firla ninh nit la1 na1 b,i phiih hap thil h rA phij dwc do. cnns fii Bda .ia tu chkh h.,tp rh;t 25



c6NG Ty cd PHAN x^y D|,/NG vi NHAN LUc vrgr NAM
Dia chi: 56 14, dr6 Ding Thny Trem, C6 Nhu6, Tir Licm, HiN6i
BAo cAo rAr cHiNr.r HoP NHAT
Cho nam 1di chini k6t thnc ngay 3 i 6eng 12 nam 2013

Bnnrhulir minh 86oc:io laichinl' hqpnhir rriEplneor

17. Phii tri cho nguari bin

PhAi td ng1flJi bdn tqi:
C6ng ty C6 phar Xiy dung vd Nhan ltrc Viet Na'n

Cong q Cd phin CM Diu lLr vA Thuong mti
C6 g ry TNHH CM Xay dung

C6ngry C6 phAn CM Thanh Ddng

c0ng

18. Nguii mua tri tidn trufc

Cong D fNH I \401 lhinl'\ienI8)
Co[g D c; ph; Thu) diin song Bac

C6ng 1y Xey lip Mdi trudDg Nhen Co Vinacomin

C6ng ty TNHH Mot thdnh vi€n Than Khe Chdm -
Vinacomin
Ban Quan li Diu tu vd X6y dgng thriy 1gi 4

Ban quan li du en bdi thuong, h6 trq tei dinh cu
vi xiy dung h€ th6ng. k6nh mu(nrg c6ng trinh
thty lqi Ngin Truoi - Cam Trang

19, Thu6 vi c{c khoan phei nQp Nhi nu6c

s6 cu6i n;rn s6 iIAu nnm

26.834 .',758.4',7 4

6.481.932.596
820.400.074

21',7.306.5',70

t6.006.491 .27 4

5 .98',7 .86't .035

6.409 .441 .990

34.354.397 .7 t4 28.403.800.299

S6 dnu nnrn

122.000.000

1.742.830.855

9 .994.457 .599

9 .002.937 .37 4

4.800.000.000

4.650.000.000

467.070.636

30.312.225-A2a 161.010.636

' 56 dAu nim
Thu6 GTGT hing bin noi dia 513.987.919

Thuii GTGT hdng nhap kliu 22.488.468

Thue thu nhep doanh nghiqp
cho hoal dqng.an xu;t kini I0.255.60s.010
doanh d trong nudc
Thu6 thu nh6p doanh nghi€p
cho hoal dong 5afl \ui1 kinh
doanh o nu6c ngoai

Thu6 thu nhap c6 en 2.515.207.'790
( dc lori rl,u6l,hdc

(1.865.098.399) 1.122.97 6.463

(80.581.344)

(7.016.913.07s) 1.076.004.s41

(792.968.30s)

(1.208.730.875) 2.135.588.189

(1 1.000.000)

(113.630.421) 133.026.21536.925.27',7

s5 phai nQp
trong nim
2.4',7 4 .086.943

58.092.876

3 .837 .367 .686

'792.968.305

829 .1 1 1 .2',7 4

11.000.000

209.731.365

s5 oa n0prrone
nnm- sr5 cut5i nem

C6c kloen phi, lC phi vi c6c
khonn phii nQp kh6c

c0ns
x
riir

/:
13.344.219.384 q4t2$!.149 _(11.0q!444) !!67{25.4!q

Thuat gin t4 gia tnDg

T6,p dodn nQp thuii giri tr! gia tdng theo phumg phrip kh6u tnr. Thui! suit thuii gie hi gia tang nhu
sau:

Dich vu xay du'ng

Bin hang h6a

Cung Lhrg nhen Iuc ra nu6c ngoii

1o%

100/,

00/"

tiah hq\at inh ni! D rn6t bd phan h@ thnnh ra Phdt dtwc doc cnnE rA Bao aio di chinh h?P nhdt

i
1'l



c6Nc ry cd PHAN xAv or,rr're vi nxAn luc vrCr nerq
Dia chr: 56 Ll. phd Dang thu) I 

'6;. Cd Nhua. I u I iem. Ha Noi
BAo cAo rAt cHiN.H Hop NHAT
Cho nim iai chi k6t tbnc ngdy 3I thdng 12nam2013
Ben ftuyr5t minh 860 cro tni chinh hqp nh6t Ci6p theo)

Thui thz nhip doanh aghi6p
-. , TAp doan phii n6p thu6 thu nhdp doanh nghifp cho c6c khoan thu nhap tinl thuii v6i tln,ii sulit 25%.

Thu6 thu nh6p doanh nghiQp phii n6p trong ndm el(oc du tinh nhu sau:

T6ng loi nhuen kC toan trtrdc thuii
Cac Uroan driu chinh t:ing. giim lgi nhudn (e
roin de xdc dinh lcri nhuiin chiu rhud rhu nhdp
doanl nghi€p:

- C6c khoin didu chinh tang
.hi phi kh;u hoo rro g nng vii phdn nguyin giti
xe 6 t6 yttfi ten 1,6 fi WD
Phat chd nop tiin hu,i
Chi phi kh6ng ph4c vu sdn tutit kinh doanh, cric
khotin phat hinh chinh
f hi ph kht;u.hao ISCD khong ri dung, ho hoar
dons san tuir kinh doanh
d in;,n kch r; gia n6i doai Jo rbinh eii tar .dc
khoan nuc tiin le co gdc ngoaitA cuji n!)n
X1i li cdng no nhd lA

t hu lao hoi Jong quan fti khing mn tiip diiu hinh
Thui INDN dA n6p .r nuuc ngoiti *Mng dmc giam trir
- C6c khoan didu chinh girim
Ldi ch€nh l€ch do ddnh gid tdi ie fi cdc khoan

Thu nh6p tinh dru6

Trong d6:

Th nhdp rir hoat dAng d ntac ngoili
I'ha hdp ti:r hoat d6 gotongnudc
Thu.i suit ftu6 thu nhap {ioanh nghiep
fbui rhu nhdp doanh ngbiip phdi Dip tbeo
thui sutitphd rhdng
Trong d6:
Thai tbu nh:ip doaDb nghiep pbii Dip theo
thu; suir phd thdng do ho?t dide ti Dt6,t:
ngoii
thui thu nbnp do:tnh nebiip phdi nip thco
tltui suit phd thtiry cho hott diag d troog

Thui tha h;Ap (tuanh nghi€p du?c gi:im tbeo
Th6ng Iu I I0/2012/TT-BTC
Thu6 thu trhip doanh Dghi€p phii trOp

C'lic lo1i thui khic
C6c loai tbu6 khec duoc k6 khai vd nQp theo qui dinb.

NAm nay
t6.621.824.329

I .7',19 .843 .226

1.779.813.226

Nim tru&c
20.'/s1.494.909

939 .019 .222 80

963.097.796

650.673.221156.5s7.912
476.108.868

98.995.383

188.712.08.1

375.353.282

341.275

183.771 421

162.124.572

150.000.000

(24.078.57 4)

(24.078.571)

18.521 .343 .961

3.171.873.220

15.229.794.335

25%

21.690.51,1. r 3 r'

21.690.s1't.131

250/.

1.630.335.99 t 5.422.628.533

792.968.305

s.837.367.686 5.422.628.533

(1.584-560.882)

,1.630.335.991 3.838.067.651

Rah th rA tun1h n.1f D ldt hO phan h?p thanh phat nqc doc cit,g ,a, ai, 
"A" 

tAi 
"h 

,h hap ,t jt 2',7



cONG w cd pHAN xAy DUNG vA NHAt't lgc vrir uu
Dia chi: s6 11, phii D4ng Thny Tram, c6 Nhri:, Tn Liem, HiNOi
BAo cAo rAr cHiNH HoP NHAr
Cho nim tai chlnn k6t thric ngay 31 thrng 12 n6m 2013

Bin thoy6t minh Bro c6o tli chlnh hQIr nh6t (ti6p rheo)

20. Chi phi phii tra

Phdi trd vd sin luo. ng xAy Iip hoan thdnh

Trich tru6c chi phi nhan c6ng thuC ngodi

Chi phi vat tu
Chi phi lai vay pbii tre
Phi quan li du en

Chi phi vin chuy6n

Chi phi phni trd kh6c

conc

Cic khodn phii tri, phii nop ng;n h4n khic

Tdi sen thua chd giai quydt

86o hirim xd hoi, Bio hi6m y tii, Beo hi6m thit nghiep

Kinh phi c6ng doan

Nhan ki quy, hi cuoc gin han

C6ng ty Cojaal - Algieria - Containteen

Vay kh6ng tinh lai cec c6 nhan

C6ng ty C6 phdn C6rg nghiOp Xay dung Toan Ph6t

C6ng ry TNHH Hda Hiep

C6ng I Cd phdn Thny dign S6ng Bac

Du 6n BaLD Mdng Son La

s5 cu6i nxrn 56 diu nim
10.192.589.144

540.167.110

287.43t.663
230.606.916

2.608.729 .266

t32.'105 .85 t
360.649 .26',7

g.7 og .37 1 .86;
4.831.524.8',79

142.169 .',7',l',7

2.07 | .259 .330

95.444.162

t4.352.879.217 17 .149.710.O11

21.
s5 trAu nxrn

L100.000
1.404.93'7.052

475.68t.468
722.842.448
771.386.245

1.075.660.000
'76',7.163.000

270.000.000
184 .5'77 .0',7 8

105.226.451

29.013.000
2.263 .965 .645

492.355.613

2.286.'1',l 8.907

450.187.985

1.815.989.886

:

1.933.505.20;
C6 ttc phei hd .

PhAi tla HrAc

c0ng

22. Qui khen thu&ng, ph'ic lqi

8.071.552.387 6.978.8t7.598

56 tliu nlm
Taog do trich lap Chi qui

ti' lqi rhuin trong nam 56 cu6i nam

507.402.818 (5.900.000) '/40.095.63',7

'- i45.125909
Quy khen thuoDg

Quy phtc lqi
c0ng

238.592.819
'7 4s 7 .364 338.268.545

246.050.183 q5.6z1!f1 __152!q{qE __1.0844{4q

23. Phii tra dii h?n khdc
Ld c6c khoan nhan hj qut cria lao dong tai c6c dq ria tei nu6c ngoii.

21. Vay vA nq ddi han

Ngen hdng N6ng nghiep vd Phat tri6n n6ngth6n
chi ohenh Hoing Qu6c vigt(')
Ngan hdng TMCP A chau(ii)

Ngen hdng NOng nghi€p vd Ph6ttrj6n n6ng th6n
Chi nhrinl Long Bi6n("')

so cuor nam 56 diu nem

)

918.181.818

I .07 4.183 .472

891.000.000

565.500.000

2.148.363.934

Ngan hing TMCP Lien ViCt(i')

c0ng 2.883.365.290 2.113.4$.931

rt
-rr|

tnnnhhath iilbaphinhopthnnhfiphhdhr.daccnnE t Baa dto ii chinh heP



c6NG Ty cd pHhN xAv or/rrrc vA rnAr'r r-urc vrfr uu
Dia chi: 56 11, ph6 Ddng lhny Tram, c6 Nhx6, Tir Li6rn, HA NOi
BAo CAo TAI CHiNH HOP NHAT
Cho nem tai chinh kdt thic ngay 3I thing 12 nim 2013
Ben thuy6t ninh Bro cro tli chinh hqp Dh6t (ri6p theo)

c
;?

!,!

4

(i)-. 
r Khoan vay Ngar hdng N6ng nghiep vd Phdt hi,:n n6ng th6n - Chi nhr{nh Hoing Qu6c Viet d6 mua

tram tron be t6ng vd miy cAu quy 50 v6i lhi suit l2oloharn. thdi han vay 60 rhdng ke tir ngey giei
ngen diu tiCn. Sd tidn vay duo.I hodn tra hang qui. KhoAn vay niy d(oc ddm bno 6i're tii sen hinn
thdnh tu viin vay.

Kioan vay Ngan heng TMCP A Chau theo Hap ddng tin dung s5 OCD.DN.OI120711 ngAy 12
tlfirg 7 narn 20I I, mqc dich d6 mua phuong ti6n ven tAi phuc vu thi c6ng xiy dpg. 56 tidn vay
2.900.000.000 \,']\1D, thdi han vay 36 thring ki tn ngdl nhan tiin dn diu. lai suit rhay d6i rheo trmg
klduocr)han nq. lqi thcridiem ngil I I rhtng l2 nam 20ll don vide lit to6n khoan vay nay.

Kiodn vay NBan h;ng Ngrin hAng Nong Dghiep ri Phar Lriin nong Lhon - Chi nhinh Long Bidn dd
dau tu rney m6c thiet bi phuc vu thi c6ng xdy dlrng voi l,i suir thay tloi theo rhj truong tai tlng
thoi diiim; thni h4n vay 42 th6ng k6 tn ngny gi;i ngan deu tien. So dan vay duqc hoen tla hdng qui.
Khoan vay rriy duqc d,m bdo biing tai sin hirrh rhdni nr von r a1.

Khoan vay Ngan hdng TMCP Lien ViCt d6 rnua xe otd con nhan hieu Tolora Landcruiser Prado
TX-L v6i lai su6t t4%/nam, thdi han vay 36 thAng k6 tir ngdy giai ngen diu tiCn. 55 tian vay dugc
hoin tre hdng quj, thanh to6n lin ddu vdo ngdy 05 thtug 02 nam 2014. Kioan vay niy dugc dem
bdo bEng viCc th6 chep xe 616 nhan hi6u Toyota LandcruiserPmdo TX-L.

K' h?D thaoh to:in t'a.y v) nqdii Ir?

s6 cu6i narn 55 diu nim
Tli 1 ndm tro )ru6ng

T#n I n5m d6n s n;m
2.326.225 .464

2.883.365.290

3 .1t4.364.044
2.'.7 13 .863 .934

TreD 5 nnm

T6ng nq

Chi ti6t st; phit sinh

Ng6n hnrg N6ng
nghiep vd Phdt
tri6n n6rrg th6n -
Chi, nhrinh Hodng

Qu6c ViCt
Nger heng TMCP
A Chau 565.500.000

Ngan hang N6n8
nghi9p vA Phrt ti&r
n6ng th6n - Chi
nh6ni Long Bi6n 2.148.363.934
Ngan harg TMCP
LiCn Vigt
c0ng 2.713.863.934

1.563.636.363 (196.969.697) (418.184.848) 918.181.818

5.209.590.754 5-424.221 .974

vi cic khoin va! vi flq dii b?D

s6 tidn vav
ph6t sinil 56 tiln vay te

Si6diunim trong nim tri trotrg nim 56 k5t chuy6n 56 cu6i ndm

(565.s00.000)
ca

IC

rA

'a

1.336.500.000

(1.074. 180.462) 1.01 4.t83.4',72

- (415.500.000) 891.000.000

2.900.r36.363 Qp.4 6e.6e7) !12 68:ln*!!l 2.883.365.290

BAa thutit ntnh n;,la n bO phnh hop Lhanh fi phAi rl6c rlac.ithg roj Bao cao liii .hinh hrp nlxit 29
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cdNG Ty co'PHAN xAv ogr,rc vA rnAru luc vrlr un
Dia chi: 36 14, ph6 Dang Thtry lram, CdNhu6, Tir Lien, Ha N6j
BAo cAo rAr cHiNr-r HOp NHAr
Cho ndrn tdi chinl k6r thLlc ngay I I rhtng I 2 nam 20 I 3

gin rhuy6t ninh B5o cho tdiginh ha-pi'h6t Ci6p rheo)

25. V6n chi s& hilu
Bnns ddi chiiu hiin ddne ci'r tdn chd s6 hta

Viin dau tu quy Aiu eui drr
cia chi sA tu phdt phdng tni

htu tri6n chitrh
'7 52.819.791

ll-l

-t

t?

56 deu ndm rru6c ,5"000!00J00 8?7516"0?0
( 6 done gop \on 25.000.000.000
T gi nhrdn uorg n.tm nudc
Loi nnuan ting do
rnua lai
Trich lap c6c qui
tronA rarn rrudc
( hia cd tLic n;rn nuoc
ciam do ihay d6i ri
14 v6n e6p
Pnu c;p FIDQI

56 aucu6i n;m trurtc 50.000.000.000 877.646.070

Lqi nhuan sau
thu6 chtia phan

ph6i cong
11.058.073.484 3',7.688.539.345

- 25.000.000.000
16.913.42',t.258 16.913.42't.258

684.719.380 684.719.380

91.437.036 - 91.437.036
- (11.84s.350.000) ( 1 1.845.350.000)

(13.24s.3s0) (13.245.350)
- (s62.776.s00) (562.176.sO0)

844,256-827 16.234.a4a.272 67.956-751.169

Si5 du ddu narn nay 50.000.000.000
Lgi nhudn trong ndll1 nay
Trich lap cac quy
trong nim nay

Chia c6 trtc ri5m nay
cian do thay d6i ry
re von gop

TAne khac

Phu crip HDQT 
'

56 du cu6i nim

Chi tillt vdn diu tt cia chi sd hnu

von gop cua cac co ooDg

Cti ttic
c6 tfc de chi tra nhu sau:

Tre c6 trrc nim tru6c

Tam ung c6 tric

c0ng

Cii phi6u

S5 lLrorrg c6 plri6u dnng k;y' phdt hdnh

5(] rUOng CO plleu da phat nanh

- Ci phiiu phri th6ng
JO ruong CO pDreu dang tuu hxnh

- Cti phi6uphii th6ng

Mdnh gi6 c6 phi6u dang 1uu hdnh: 10.000 \rND.

877.646.070 844.256.827 16.231.848.212 6/.956;751.169
- tr.oqt.488.ll8 .991.488.118

81s.67t.363 (1.691.342.',726) (84s.6,11.363)
- (10.000.000.000) (10.000.000.000)

s5 cu5i nxrn s6 aAu n;-
50.000.000.000 50.000.000.000

NIm nay Nim tru6c

r 1.845.350.000

9.9?0.987.000 11.845.350.000

Si6 itiu nim

(6.7s4.516) (6.754.s46)

3391.954 3.391.9s4
- (126.000.000) (126.000.000)

50.000.000.0q0 a77.646.070 1.689.928.190 16.405.631.292 68.9?3.205.552

9 .97 0.987 .000

5.000.000

5.000.000

s.000.000
s.000.000

s.040.000

2.s00.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

Rin thuit t inh q h tat bi phan hrp thinh fi phdj duac dar .nns fii B,jo .no hi chah hop nh.jl 30



c6NG TY Cd PHAN XAY DLING VA NHAN LUC VICT NAM
Dia chi: 56 14, ph6 DArg Thny Tram, c6 Nhu6, Tir Licm, HaN6i
BAo CAo TAI CHiN'H HOP NHAT
Cho nam tai chinh ki:t thric ngAy 31 ihing l2 nafn 2013

Btn thuy6t minh Bno c6o tli chfnh hqp nhit (ti6p theo)

26- I-.ri ich cia cd d6ne tliiu s6
. rii ict c,lu co aonfrhidu sd rh; hidn ph;n qu16n tqi cira crc co dong.rhiiu qo Lrong gi6 lririi san

thuin cria c6c c6lg ty con. Tinh hinh biEn ddng tai lch cia co dong thi6u so rihu sau:

S5 ddu n;n
Tang do c6 d6lg thi€u s6 g6p v5n

Tnng do thay d6i ti lC g6p v6n

ciam do thay d6i ti lC viin g6p

Sii cu6i nmr

T6ng doanh thu

- Dodnhth bdn hang h6a

- Doanh thu cung ctip dichttll
- Doanh rlw hoqt dAng xAy dvlg
Cric khoan giam trtr doanh thu:

- GiAn girt hilng bdn

Doatrh thu thuin
hong d6:

- Doanh thu thuin btin hdng h6a

- Dctanh thu thwin cung ctip dichtu
- Doanh thu fiuAn hoqt dOng xaY tlung

Gif viin hing bin

Gi6 v6n cLia hdng h6a <ld cung ciP

Gi5 v5n cia djch vB da cung clip

Giri v6n cria hop ddng xiy dqng

c0ng

Doanh thu ho?1d0ng tdi chinh

Laitidn gti c6 ki han, tiaD cho vay

Lir tren gur Khong KY n?n

Lai ch6nh lech ti gie chua thuc hien

Lai ch6nh l6ch ti gi6 da thgc hiCn

Lai ben hang tra cham

Doanh thu hoat dong tai chi'rh khec

c0ng

Ntm nay
26't.540.978.610

108.848.082.659

2.s48.488.592

156.144.40'/ .359

(21 .454.s45)
(2r.454.s45)

261 .s19.521.065

NIm nay
2.63 4.956.804

(6.'154 .546)

2.641.711.350

Nim tnntc
981.085.454

I .640.626 .000

13.24s.350

2.634.956.801

.1.

THONG TrN BO suNG cHo cic KITOAN MUc rRiNrr BAY TRONG BAo cAo KItT
QUA IIO4T DONG KINH DOANE HqP NII.A.T

Doatrh thu
Doanh thu bti LingvA czng cip dich vp

Ndm tru('c
184.728.636.540

15 .70'l .905 .01L
l5 .972.528.307

153 .048.203 .221

184.124.$6.510

108.826.628.111

2.548.488.592

I56.141.407.359

15.707.905.012

15.972.528.307

I53.048.203.221

Nim nay
89 .213 .026.823

1.806.074.368

120.980.443.833

Nim tnntc
10.980.622.694

12.986.953.117

111.633 .469 .825

213.999.545.024 r38.601.045.636

3.
Nim trav Ndm tnntc

178.011.700

t9t.240.240

'70.116.442

57.605.001

76.063.161.

31 .543.122

50.460.000

,106.973.383 rs8.066.283

-iiJ 
d .tnt' 

',ar 
ta *at ttO phak hop $anh rd phat .\ftc doc cnng tui Bda cAa tu 
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c6NG Ty cd pHnN xAy or,fnc vA t.ttrAr'r r-rJc vrir ralr
Dia chi: s6 14, pl6 DEng Thny Tram, C6 Nhu6, Tir Li6n, Hd N6i
BAo CAo TAI CHiNH HOP NHAT
Cho nam tai chinh k6t thtc neAy 3l thdng 12 narn 20li
Bnn rhuyat mirh Bao cdo lni chinh hop nh;r rriip Iheo'

4. Chi phi tii chinh

Chi phi lni vay
Chi6t khau thanh to6n

L5 chCnh lQch d giri chua thgc hiCn

LO Chenn lgcn ry gra da tlruc llrgn

L6 thanh li crc khoan diu tu ngin han, ddi han kh6c

Lai mua hang fa cham

Dlr phdng giem gi6 c6c khoin dAu tu ngnn h4n,
dii han

Chi phi tdi chinh kh6c

c0ng

Chi phi bin hing

Chi phi cho nh6n vi€n
chi phi drrng c!, dd dimg

Chiphi Ltriu hao tii san c5 dinh
Chi phi djch vg mua ngodi

c0oe

Chi pbi quin li doanh Dghiep

Chi phi cho nhdn vi6n
Chi phi nguyen lj€u, vat lieu
Chi phi dd ding van phdng

Lhr phr u)au llao taL sin co d|ln
Thui5, phi vd lP phi

Chi phi dlr phdng

Chi phi dich vu mua ngodi

Chi phi bing tidn kh6c

c0ng

Thu nhap klrc

Thu tiAn nhueg b&r, thaDh li tai sen c6 dinh

Thu tu b6n tidn dien

l hd lu ban r ?r rur phe lrgu

Thu cudc vin chuy6n miy n6c thi6t bi
Thu kldc
C0ng

Nbm nay Nim tnrdc
4.7 61 .165 .271

3'7 5 .353 .242

154.644.569

134.307.807

354.57;

l1 .193 .967 .5 57

180.263.688

29.32',7.418

488.59r.000

(862.482.000)

5.425.82s.s07 11.029.667 .663

Nim nay Nim tnrfc

2.55t.66;
11.682.s97.990

80.841.000

t7'7 .043 .805

195.002.780

33.490-g\g

11.685.149.650 446374.494

Nim nay Nim trutc
5 .86',/ .s96 .845

3s.647.728
356.782.980

1.201.5t2.004
2t0.66t.967

6.49'7 .Ot 4 922

s .132.258.962
s15.O44.266

7.622.904.268

23s.403.962

1 .249 .t34 .'t6t
118.020.789

281.350.000

4 .197 .037 .432

769.t80.322

19.a16.519.671 14.473.031.534

7.

Nim nay NXm tnn6rc

409.090.909

156.983.794

136.s26.944

5t 8 744 365

774.545.454

300.'13121i

139.318.r82.
631.559.355

I .521 -346.012 1.846.160.264

Ran thuit nnh nn! ta hd L6 phdn hdp thdnh fi phai dKtc doc cnnE rri Bdo cno di chinh h,/p nhdt 32



c6NG Ty cd pHAN xAy DUNG vA NHAN Luc vrEr NAM
Dia chi:s6 14, ph.i Dane Thny Trem, C6 Nhu6, Tn Licm, He N6i
BAo cAo rAr cHiNH HOp NHAr
.ho nlm rai ch'nh ler rhrc ngay J I rhdng t) nam 20t l
Bdn thu) et miDh Bdo cno tli chinh hQ? nhit ( ridp rhco)

8. Chi phi kh{c

Nim nav
cietri cdn laitdi sen ci5 dinh nbuqng b6n, rhanh tt' 

-tj| 
A6Sii

Cli phi tian dien 68.082.14g
Gi6 tri vat tu durh Iy 369.324.422
Clri phr I rin chulin
Cii rri con lai crla lai sdD c6 dinh Urong du di;u
ki6n ghi nhan li tii sen cii dinh t2}.391.6gg
chi phi thuit bi phat 476.108.868
Ci6 tri cdn lai cia c6ng cu dung cu 194.082.660
Chi phi rJrue fND\ da op o ruoc ngoai kidng
dugc I hau lrir t83.771.12J
Chi phi kh6c 309.749.s8s
c0og r*s8.979r0

). Lni co bin tr6n c6 phi6u

Loi nhuan k6 to6n sau thu6 thu nhAp doanh nghiCp 11rrmffi
C6c khoan diAu chinh tang gi6m loi nhu{n k6
rodll de \ic diDh loi rrhuan phdn bo cho co dong
.o hd! co phi.u pho rhong:

Loi nhuan plran bo cho co dong so htu co phieu
ph6 th6ng 11.991.488.j38
C6 phi6u ph6 drOrg dang luu halh binh quaD
fong naln 5.000.000
LAi co brin tr6n c6 phi6u 2-398

C6 phiilu ph6 th6ng dang luu hinh binh qudn trong ndm dugc tinl nhu sau:

Nim nay
C6 phiiiu ph6 th6ng dang luu hdnh diu nim
Anh hrrong cria c6 phi6u ph6 th6ng mua lai
Anh huong cira c6 phi6u ph6 th6ng phet hdnn
ngdy I8 th6ng 01 nnm 2012

C,i pbi6u ph5 rhoog rlang luu hAnt binh qrin
trorg nAm

Giam c6c khoen diu ttr ng6n han do phdn loai lai
Tang tei san c6 di do hop nhit kinh doanh
NgzryAn g i

c0oe

Nnm nrw

Nim trm6t
807.068.487

129.394.415

169.318.182

285.463.707

1391.24,t.851

Nim tnntc
16.913.421.258

16.913 .427 .258

4.883.562

3.463

NIm tru6c
5.000.000 2.500.000

2.383.562

5.000.000 4.883.562

t.

THONG TIN BO SUNG cHo CAc KHoAN MUc ITjNH BAY TRoNG Bio cAo LrlU
CHTIYiN TITN TE HO'P N'HAT

Cnc giao dich ldr6ng bing tian
TroDg nim C6ng ty phAt sinfi oic giao dich kh6ng bi:rg tidn nhu sau:

Nim trudc
22.292.361.6',7 5

1.193.362.664

397.981.682

n.843.712.021

Banthulauinh Atlatatb0phithopfianhfiphnidulcdaccnnsfiiBttoatahichkhhqpnhi;l 33



n
I CONG Ty cd PHAN xAv orjrue vA nnAN Lr/c vrer NAM

Dia cbi: S6 14, phii Dlng Thny Tran, C6 Nbui5, Tii LiCm, Ha NOi
BAo cAo rAr cHiNH HoP N'HAT
Clo ndln tii chir k6t thlc ngdy3l thAng ]2nam2013
Ban thuy6t minh 860 ceo tdi chinh hqp nhdt Oiip theo)

Vr[. Nrr0Nc rHoNG TrN I{ri.c

1. Giao dich v6i cdc bAn I6tr quan
Giao dlch wji cic thAnh vi6n quin 1j cht chdt vi cic c:i nben cd li6D quan
Cac rhAnh vien quir lj chn chor \; c6c ca rhdn co lien quan gdm: cec thdni vidn HQi dong qur;n

tri, Ban Tiing Gi6m diic vd c6c thdnh vidn mat thiit trong gia diuh cdc cd nhan ney.

Giao dich v6i c6c thanh vi€n quan l;f chri ch6t ra c6c cd nldn c6 liin quar) nhu sau:

Nim nev

thdnh vi6n que.n li chri

s5 cu6i nem

Nhm tnntc

10.715.180.000
157.000.000

350.000.000

1.526.107.000

ch6t ve c6c ca nian c6

Si6 diu nlm
3to.ooo.ood

E6i dirs qunn fi (HDQT)
Mua c6phiiiu C6ng ty TNHH CM Xay dung cta IDQT
Vay ngnn hao IDQT
fhanh todn tiin ra1 ngin han cho HDQI
Cho HDQT vay kl16ng tinh lai
c6 ric da cbi tre cho HDQT

Tai ngAy k6t thric nim tdi chinh, c6ng ng v6i c6c
li6n quan nhu sau:

HQi ddng quan tr!
Ban di€iu hanh

Cong nq phi.i thu

HQi d6ng qudn tr!
Ban didu hdnh

Cong nq phei tre

Thu nhap crla cdc thinh vi6n quan li chi ch6t nhu sau:

Tidn luong

Phr.r cip
c0ng

Th6ns tin va bO phatr

1.800.000.00;
200.000.000
880.000.000
823.004.000

3s0.000.000

1.601.000.000

8.683.000
100.000.000

t67.t22.818
1.609.683.000 261.122.418

Nim |ray NIm tru'ic
1.882.071.330

126.000.000

1 .94't .410.952

562.',7 76.500

2.008.071330 2.510.247.452

Th6ng tin b0 phan duo. c lrinh bdy theo linh vuc kinh doanh vd klu vqc dia li. Bio c5o bQ phQn

chinh y€u li theo lirrh vuc kinh doanh dira tren co ceu t6 chfc vd quin l)i noi b6 vA h€ th6ng 860
c6o tii chinh noi bO cta TAp dodn do c6c hoat dong kinh doanh cria C_6ng ty duo. c td chfc vi qDin
ii theo tinh ch^t crla sen phaln vi dich vU do C6ng ty cung cep vdi m6i m6t b6 phan lA m6t dorl vi
kinh doanh cung cip c6c s6n phArn kh6c nhau vd phu vu cho c6c thi trudng kh6c nhau.

Linh v4rc kitth doath
Tap doin c6 cac lillh vlrc kinh doanh chinh sau:

- LInh vgc x6y lip: Xay dung, l;p ddt c6ng trinh.
- Linh vqc thuong mai: BAn lat tu, hdng h6a.

- Linh \ uc di l, \ u: ! ung cap dich r u :.uir Uriu bo dQng.

Ban &utit hnh na, li! Mat bA phal hop thiaih ra phAi dwc da. .nne fti Bda aio Ai chinh hqp hh;t 34
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c6nc rv cd pnAn xAv or.ire vA nuAH r-qrc vrF.1 nau
Dlachi: 56 14, ph6 Ding Thty Tram, CdNhrij, TnLicm, Hd NOi
BAo CAo TAI CHiNH HOP NHAT
Cho ndm tei chinh k6t thrlc ngay 3l thAng 12 nim 2013
Bdn rhuldi minh Bro c:to rli chinh hop nhit rdep Lleo,

Th6ng tin vd kitt que kinh doanh, tii sin co dinh vaL cac tdi sen dei hqi) khic vd gie tri c6c k]1oan chi
-. , phi lnn kn6ng billg tidn crla bd phan theo liih \.lrc kinh doanh cia C6ng ty niu sau:

Nnm nay
Doanb.tbu thudn vd b6n hang va
cung cAp dich vu ra bCn ngoai
7'6ns doanh thu thuin vi bin
hnug vn ung cep.Ich v!

K€t quA kinh doanh theo b0 phan

2.548.488.592 267.519.524.065

Linh vr,rc

xiy liip

156.144.40',7.359 1O8.826.628.114

Litrh v'Jc Lr-nh YFc

thuorg m4i dich vq COnq

156.144.,t07,359 108.82662s.111 2,518.488,592 267.s19.521.065

K6t qud kinlr doanl tleo b0 phan 35. I 63.961 .526

Crc chi phi kh6ng ptlin bd fieo bO ph4n

I qi nluan tu hoat dang Uni dodnh

Doanh rhl hoar dong rii chinh
Chi phi fii chinh
Thu tfiap khdc
Chi phi khac

Chi phi thui: thu nlap doann nghiqp
hiCn hdnh

Chi phi thuii thu nbap doanh nghjep hoan lai
Iat nhuan sru thuC utu nhlp doanh
nchEp

r!!c.chi lh!. d! ellt t.sin !.df nli.

7 .928.4s1 .641 (1.2s',7.585.116\ 4t.$4.a29.391
(19.816.519.674)

22.018.309 .',7 t7
406.973.383

(5.42s.82s.sO1\
1 .521.346.012

(1 .898.979.276)

(4.630.335.991)

11.991.488.338

5360.14s 190 3.736-023-500 82489.739 9,183.958.129lt?n khnc

TAng chi phi kh'u hao d phet ba
chiphitti truric dni h?n 5.711.162.179 93.213.921 9.781.836,3203.98A159.920

Nnm tnntt
Doani thu dudn vd b6n hdng vd cung
cdp d jch vu la bdn ngoni 53.048.203 4L
Ti;nsdoanh tttu tttuin vi bnn hnns

15.707.005.012 15.q7).528.J07 184.-28.o10.540

2.985.5',75.190 46.t27.590 904

ve cung cdp dlch vt! 153.048.203.221 15.707905012 15972.528.307 181,728,636.510

38.414.133.396 4.121.282.3t8
Cac di phi kr6ns phan b6 lneo bO phan

LAi nhuan til hoat d6ng kinh doar r

Doanh thu hoat il6ng tii chinh
Chi pbi tai chinh
Thu nhap kh6c
Chi phi khdc

Chi phi thu6 thu nlap doanh
nshiCp bi€n hanh

Chi phi thu6 thu nhap doanh nghiep hoan hi
LQi nhu.n.au thuitthu nhAp doanh
nghiep I6-913-427-25a

9.259.885.45t 950-376.105 966.386.925 It-t7664A.78t

(14.959.410.028)

31.168.180.876

r58.066.283

il .029 .667 .663)
1.846.t60.261

(1.39i.214.85r)

1:.r:s.oer.osrl

.i

1l
,e

IC

4

a

Tiing chi ph i da phtt sinh di!
nua tnitjin cO dlnh re cnc Hi

nr

ll Bih k ldt tnil1h ni.,J, la hat b,a phan hqp thAhh fi phdi d"ot do. d:dg rdi Bdo..ia lii .hkh ho. p nhnt 35
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coNc w cd pHnN xAv orjNc vi NHAN LU. c vrEr NAM
Dja chi: s6 14, phii Ding Thny Trarn, cd Nhu6, Tn Licm, HaNOi
BAo cAo rAr cHfN'H HeP Nr.{.4.r

Cho ntun tei chini k6t thic ngdy 31 thAng l2 ndm 2013

Bin thuy6t minh 860 cdo tli chlnh hop nh6t (ti6p theo)

Linh vu. c

xny fp
I:dng chi pht Lt1!;u hao vn phia
bii chi phitn tu6c dni hen a.0a6325-378

68 525.818.441 6.O43 .626.583
8.918.4 t6.962

Tdi san vi ngphii tra cria b0 phin theo linh vuc kinh doanh cia C6ng ty nhu sau:

Li[h vrfc Linh vBc
Linh vu-c xiy lip thudng m4i dich vg

s6 cu6i nnm
I dr san InJc tlep cua Do pnan

r ar san pnan Do cno Dg pnan

CAc xii san kh6ng phan b6
tbeo bO phan

10l.l2l.704.518 347.',734.9tO t10.387.856.390

Linh vFc
thrdng mai

829.929.579

Ltuh vrc
dich vu

a,8.910.992 9.760.165.919

C0nq

cons

235.644.9s3 74.805.089.91',1

ra

;:

tz

a3

:a

Nq phai tra truc ti6p cna

Phan
Nq phai tla phan bd cho

Phan
Nq phei tra kh6ng phen
theo b0 phan

T'dns nr phni hd

s6diundn.
Tai sdn tr.uc ti6p cna bO pban

Tai sar phan b6 cho bO phan

Cac tdi san l,n6ng phan b6
theo b0 phan

f iins Ei sen

44.312.498.129
b0

bo

bd

b0

b0

b6

122.000.000 2.524.281.600 46.958.7',79.729

91 .846966.493

I8 549 309 341

43 777 026.098

224.969.972.165

157.355.055.563

58.573.601.263

31 .519.415.268

220-552-39.1298

55.102.572.561

1$.n65.239.941 10.577.968.019 10.756.169.807 124.399.377.',767

2.871 .O28.',I02

Nd phAi tri trlc ti6p cia
pban

Nq phai ba phen b6 cho

Phan
Nq phai tra kb6ng phan

dreo bO phan

Ting na phni tn

- 3.422.168.087

5 7 .2a2.842.',l )3 5 879 r50 707 5.9',78.193.847

'7 4.491 .610.2',14

t93.027.913.79L

3.422.168.087

69 .t40.t81 .267

'77 .398.330.97 1

' 149.960.686.325

Khu vnc ilia ]i
Hoat d6ng cta TAp dodn dLrgc phdn b6 chri y6u d khu vu! trong nudc vd khu vlrc nu6c ngoii.

Chi tiiit doanh thu thuAn v3 ben hdng vd cung crip dich v! ra ben ogodi theo ldru vqc dla ly dua tren

v! t cia khdch lrang nhu sau:

NIm nay NIm tru6c

Kiu vU€ trong nu6c

Klu vuc nu6c ngoiLi

c0og

168.7s6.108.233

15 9'12.528.30',7

267 .519.524.065 184.728.636.540

Quin Iy rni ro tii chinh
T6ng quan
Ho4t dong cira Tap dodn phet sinh c6c riri ro tei chinh sau: rrii ro tin dgng, rii rc thanh khoan vi rii
ro *i tiu&lg. Suo f6ng Gi6m d6c ch:u tflich nhiCm trong viCc thi6t lAp cic chinh s6ch vd cdc kidm

Ba;;Gt ^,h 
,a,t k ,At Wt l" hqP thdnh ra phd dwc dac cnn. fii BLia caa di chnlh hqP nh'it 36
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CONG Ty cd pHaN xAy orJrue vA nnAN Lllc vrCr NAM
Dia chi: 56 14, ph6 Dang Thny Tram, C6 Nhur5, TnLien, HaNOi
BAo cAo rAr cHiNr{ HOP NH-AT
Cho nam tai chinh k6t thtc ngay 3I ihrng I2 nam 2013
Bnn rh'r]6r minh 86o cro rlichinh hqp nhit (riip rleol

sodt ririm giiLm thidu cdc rii ro tai chinh cffng nhu gi6m s6t viCc thuc hiCn c6c chinh s6ch vA cac

. kiam sodt da thi6L ldp. Viec quan Ii rii ro duac lhlrc hien chu 1eu boi Phdng Ke ro6n f6i chinh
lheo cdc chinh sdch \ar cdc rhu luc di duoc Ban l ong Ci6m doc phd duyiL.

Rii ro tin d(rDg
Rrii ro tin dqng li mi rolni.mot tCn tham gia rrong hap ddng khorrg c{i I'haL nang thuc hiAn duo. c
nghla vU cia minh dan d6n t6n fiat v6 tei chinh cho T{p doan.

Tap dodr c6 cec rii rc tin dlmg ph6t sinh chri y6u ti c6c khodn phdi thu l.h6ch hdng tiin gLii ngan
hing, cric khoin cho vay vA c6c khodn phdi thu kh6c.

Phdi thu khdch hiing
T{p dodn.gidm thi6u rii ro tin dung bing c6ch chi giao dich vdi c6c don vi c6 khe ndng tai chinl
trit, y6u cil m6 thu tin dUng ho{c c6 tdi sir dem bao diSi v6i cec don vi giao dich lin tliu hay chLra

c6 th6Dg tin v6 khe ning tai chinl. Ngoai ra, nhan viCn kC toen c6ng ng thudng xuy6n theo d6i ng
pheithu d6 d6n d5c thu hdi.

Khoan phni thu kh6ch hing cia T{p dodn lien quan din nJriiu don vi vd cd nhdn nen rlii ro tin dung

6p trung d6i vdi ktoan phai thu ki6ch hang ld thap.

I ten Em ngdn hanP

CAc khoan ddn grii ngen hang c6 kj'han vd kt6rg c6 kj,han cia Tep dodn dugc gui tai c6c ngen
heng c6 uy tin do vay rlii ro tin dung di'i vdi tidn grlingAn hing ld thAp.

Cdc khodn cho wy
TAp dodn cho c6c c6c thanh viCn qu6n lyi chri chtit vay tidn. C6 nh6n ndy c6 uy tin vA khe ning
thanh torn t6t n6n rdi ro tin dfrng d6i v6i cic khoin cho vay lithip.

Mnc dd rlli 
'o 

Iir) dltng ldi da ddi voi cdc di ,iI rei chir)h la gii Fi gl'i 
'o crla cbc riri sdn tiri chinl

(xem thuy6t minh s6 VIIL4 vd gi6 tri ghi s6 cria cec tai sen tdi chini).

Bang phan tich vd thoi gian qu6 him vi gia]n gi, cia crc tii san tii chinh nhu sau:

Chua qui h+n hay DI qu, h4tr vri./hoic
chu" bi siAm si{ bi giam gi6 Cong

3
l?

ia

a1

s5 cu6i nim
Tidn vi cic kloer tuong du<ng ti.n 18.399.828.721

Cic khoin diu tu nitr git d6n ngdy
s00.000.000

56 .',l 34 .',|',79 .525

1.500.000.000

12.686 .308.499

37 .519 .41s .268

59 .020.'7 63 .060
33.60',7 .3',78.502

d6o han

Phei ftu klich hdng

Cic khoin cho vay

Cdc khonD phii thu khdc

c0ng

56 diu nnm
Tidn vd cric khoiLn tuong du<ng tiin
Phai thu klach haLDg

C6c khoan phai thu kh6c

c0ng

Rii t'o u)znlt khoin

89.820.916.745 21.856.399.7 4t 111.67 7.316.186

316.350.000

21.540.O49.741

18.399 .828.',721

500.000.000

57 .051 .129 .525

1.500.000.000

3 4.226.3 58.210

396.350.000

3',7 .5',79.415.268

59.417.113.060

33.60'1.378.502

t
iru

iLl

t0l

130-207-556-830 396.350.000 130.603.906.830

r'-l

7t
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c6NG w cd pHnN xAv or,lrue vA nnAN LLlc vrer NAM
Dia chi: Sii 14, ph6 Ding Thiy Tram, cd Nhu6, Tir Li€n, HaNOi
BAo cAo rAr cHiNH HoP NHAT
Cho nlrn 1ai chinh k6t thric ngay 3l thAng 12 ndrn 2013

B;n thuyi5t ninh 860 c6o tni chinh hqp nh6t (ti6p theo)

Thoi h?n thalh toan cria c6c khodn ng phai i]e tAi

theo hgp ddng vi chua duo. c chiiit khriu nhu sau:

chinh phi phdi sinh dua trCn thoi han thanh to6n

Tir 1 nim trf Tr6n 1

xu5ns d6n 5

Rii ro thanh khoen Id rrii ro T{p doin g{p ktr6 khnn k}ri thuc hie. n nghia vu tdi chinh do thiiiu tiin.

Rui ro thanh Uroan.cia fap doen chn j;u plil siih trr\idc clic taj san lei chin]\6nqphai trd tiii
chinh co cdc thoi didm ddo han ldch nhau.

Tap doan quen li rrli ro thanh kboin th6ng qua c6c bien phep: thudng xuy€n theo ddi c6c yeu ciu
vd ihanh toen hign tai vi du kiiSn hong tuong lai di duy tri mOt luqng tiin cing n]lu cic khoen vay
o mic phir hqp, gi6m s6tcric lu6ng d6n phil siuh thgc t6 voi du ki6n nhim gidm thi6u rinh huong
do bien dong cia lu6ng tion.

nim
nim TrAn 5 nim

S5 cu6i nem
Vay vaL ng
Phai tri ngudi bAl
C6c khoin phei 1re ktr6c

c0ng

Sb diu ndm
Vay vd nq
Phaitri ngudi b6n

Cac khoan phai ha khdc

c0ng

42.',7',73.421.956 2.883.365.290

34.354.397.714

21 .992.434.684

c0ng

45.656.'.7 8',7 .246

34.354.391 .',l 11

2t.992.434.684

99-120.254.351 2.883.365.290 - 102.003.619.614

7 4.138.416.854

28.403 .800.299

24.813.788.804

2.7 13 .863.934 7',I .152.280.788

28.403.800.299

24.8r3.788.804

127.6s6.005.951 2-713-A63-934 130.369.869.891

Ban T6ng Gi6m d5c cho |ing mric <IQ rrii ro diii v6i vi€c trd ng Ii thip. Tap doln c6 khe nang thanh

roan cdc lhoirr ng ddn han lu ddng li;n ln ho?l dQng kinh doanh vi tiin lhu nr cac ldi san liji c|rinti
ddo hAn.l dp dodn c6 di kid ndng tidp c4n cdc rrguon rdn \d cdc kioiin vay den han lrong \ong I2
1-h6ng c6 th6 duqc gia h?n v6i c6c b€n cho vay hien tqi.

Rii ro th! lruing
Rii ro thi lruong ld rui ro nn gi6 tri hqp Ii hoAc cec ludng tidn hong tuong lai cria c6ng cu tdi
chinh sC bier dong lheo nhiing thay d6i cia gi6thitruong.

RLii ro thi trunng li6n quan d6n hoat dong cria T{p dodLn gdm: rti ro ngoai tC, flii ro lai suit, rui ro
vd gi6 chirng khoin vd rti ro gi6 hdng h6a vi nguy6n vAt lieu.

Cac phan tich vA dO nhay, cic d6nh gi6 du6i day li6n quan d6n tinh hinh tei chini cta T?p doan tai

ngAy 31 thiing 12 nam 2012 vi ngdy 31 th6ng 12 Dem 2013 tron co so gie h.i ng thuan. Mlrc lhay

a6i cta tj' gia, tai suit, giri chring khorin, gi6 hang h6a vd nguyCn vat liCu sn dung de phan tich d0

nbqy dugc dua trCn viCc d6nh gi6 kie ndng c6 th6 xiy ra lrong vdng mot ndm t6i vdi cac didu ki!'rr
quan set duqc cria thi trudng tai thdi di6m hi9n tai.

Rii lo ngoqi G
Rui ro ngoai G la nli ro mi gia.tri h9p li hoic cac lu6ng ti.]n hong tuong lai cia c6ng cu tei chinh
sE biin dqllg rheo nhine tlral doi cna ii gid h6i do;i.

Iip doirr rrhap kJriu ngr'1." \;rl lidu phuc ru cho.dn ruir vi ruit kliu sdn phim,roi dong riin
giao dlch chi ) eu la USD. LAK. MYR, DZD ve THB do vay bi nnh huorg bdi sq bi6n dQng cta rj
gi6 hiii do6i.

-na, 

nuyjr -i,t nat u 
^Ot 

b phdn htp tha"h rd phai dwc ao. .thg tdi Bdo cno ii chhlh haP nh;1 l8
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c6ne w cd pnhn xAy or,fne vA nnAN LUc vri.1 NAM
Eia clir s6 14, ph6 Dins Thny Tram, c6 Nhu6, Tn Licm, HdNOi
BAo cAo rAr cHiNH HoP NnA.T
Cho nim tdi chilri k6t thfc ngdy 3l $ang 12 nam 2013
Bnn Ihu)Fr minh 86o cro rnichinh hQp nh;r (riip rheo)

TAp dodn quan li rui ro li€n quan d6n bi<in deng cnad gid h6idodi bang cdch t6i uu thoihan thanh
-.,toincickhoenng,d{biotigi6ngoaite.duyhihqpltcociuvay.r,dnogiriangoaitOvdr'rND,

lrLa chqn thoi di6m mua vi thanh toen cic khoin ngoai tE tai thoi di6m g, gid rhdp, sli dlng t6i uu
oguon lidn hien co de can bdng giira rui ro tj gi6 \al rui ro Lhani kioen.
Tdi sen(Nq phii tre) thuAn c6 g6c ngo4i tp ciia Tap doil1 hlr sau:

s6 cu5i nlm
USD LAK MYR DZI}

s5 aiu
nim

THB I]SD
Tidn vd c6c khorin
tuong drloTrg tren

Phii thu khich h?ing

Phei tra ngudi b6n

Tni sdn/(Nn nhni
trA) thuan c6 g6c
ngo+i tC

32.t39,7',7

t9t.201,3J - t05.605,26
(131.810.200,00) (245.840,00)

2l.196,30

8.s'75.172.24 9.682,11

??i.341,!q !q.!!q?!apE 1!!.6!!?q G!!.!!qpE p5lL42a! ]9.873,47

T?i ng;y3lrhdng l2 naln 2011. roi giri dinh c;c bidn:rikhdc lhongthaydoi. niu ry gia h6i dodi
gina VND vi USD une/giam 2% thi lqi niu4n sau thu6 vd viin chri sd hihr nam tlay cia Tap doAn

sd giem/6ng 70.61?.106 \,'|lD (nam fuoc gidm/teng 9.650.294 \ND) do ani huong cua l6/lai
ch6nh l€ch lj giri ddnh gi6 14i s5 du c6 giic ngo4i tC cta c6c c.6ng cu tai chinh.

l?i ngay jl rhang l2 nam 2011. !oi gie dinh cdc bien so khdc khong thay doi. niu rj gie h6i dodi
giiia VND va LAK 619/giam 2% thi lqi nhuAn sau thu6 vd v6n chi sd hiiu nim nay cia Tap doin
s€ 8iam./tang 5.5i6.028 \tND do enh huong cia l6rai chdni lech $ gili d6nh gii lai s5 du c6 g6c

ngoaitC cia c6c c6ng cu tdi chinh.

lri ngal Il rhdrrg 1.2 nam 20l3. \oi giedinhcdcbidnso$6cl,,hongthaydoi.neurigidhdidoei.
giila VND vd MYR tnng/ginri 2% thi lqi nhuiin sau thu6 vd v<irr clri s<r hnu nam na] ciia Tap doan
sC giem./tnng 9.718.324 VND do enh hudng cia l;/lai chenh lqch t! girl drinh giri lai sti du c6 giic
ngoai tC crla cac c6ng cu tei chinh.

lEi ngr)) I I rhdng l2 nam 2011. \oi giedlnhcec bidnsokhec khong thay doi. niu rj gia h6idorii
gina VND vA DZD ting/giAn 2% thi lqi nhue,n sau thud vd v6n chi so hiiu nam nay cia TAp doan
sc gian/ttng 988.277 VND do Anh hudng cia l;/lei chenh 19ch ry gid danh gid Jqi s6 du c6 g6c
ngoai rd cua cdc . ong cu !ai chrnh.

'1ai ngi) Jl rhang l2 irn 20' t. \di gie d;nh cac bien so kldc klong rhay <loi- n6u d eid h6i dodi
gifa \t.ID vd THB ting/ginm 2% thi 1,,,-i nhu{n sau thu6 vd vtin chri sd hiiu ndm nay crh Tap doan
se giem/tdng 83.025.2,16 \.ND do anh huong (lla l;/l,i chenh lgch tj gid danh gii 1ai si5 du c6 gi5c

ngo{i tC cia cric c6ng cu tdi chinh.

Rii ro ldi :,tir
Rir .o lri , rar la rui ro rnn gi:i rri hqp lj hoac cdc luong tiin lrong tuong lai cria cdng cu rdl]chinh
sd bi6n dong theo nhiing thay d6i cna lai suit thi trucrng. I

Rui ro l;i .,rdr cnr lap doan clru 1.:u lidn qrLan d6n cric khodn cho \a) ve cdc kloan ray co lii sudr

fhi n6i

IAp doan quan ly rrii ro ldi .uit b;ng cich phd0 lich rinh hinh rhi nuong de dlra m cdc qu)dr din]l
hop lj rrong r;9c chgrr rhoidiinr ra1 ri k1 harr rayrhich hqp nhirn cdduoccdc lai .ujt co lqi nhir
cungnhuduylri cocau\al \oi leisualllrAnoi vr) cd dinh phir hqp.

ffiti /_".,21,

\>tl, *r

w
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Cho am rdi (hulh (;l rhuc ngd) I I rhrns tt nam 20lJ
Bdn rhuy6t minh 860 cro rni chinh h9p nt ir rri.jp rheol

CAc c6ng cu rai cllinh c6 lai su6t the n6i cia Tap doar nhu sau:

iI
3
;2

:gi.gg:q 11l*]Ay DUN9 vi NHAN LUc vrer NAM
rrtd chii.so t,1. pho Ddng thuy i ram. Cd \hui. It I idm. Hd \oi
tsAO cAo rAt cHtNH Hop NHAT

Cic ldroan cho vay
Vay vi n0
Tii sin/(Nq phii tri) thuin

56 cuSi nam
L500.000.000

(30.239.07 0.964)
Q8.739.07 0.961.,

56 diu nlm

Tai ngi) 3l lhdnp t2 nam 20lJ- \fli a;;.dinh cec biill so $dc Urong lha) ddi. neu ldi suiL cdcU,odn \ ay vlvD co tdi .uir tt.a nri; rrirrJs;;m-:y" ,hi r"i ";d;;;;;d'"i', i"l"dr: ,i o* *rn *,cua rap dodn sd gienl/Lang 411.086.064-rllJD (narn *ro" giiJ[,;i9i;;;jil r,iir).
Rui rc rp Bi() hang hou vA nguy"n vat liau
Tapdoarcofliirordsubidndonecua''iihi ghda\ingu)envdlliqu. fdp doan quao lj rdi ro\esid tring hoa ri npuren rrir lieu binp caih ,r,"o aoi.r,ar .'rre.a" ila"ill" il 

""i rrlii _ ,,* qran

;:; *i 
**e "r';' q,an lj rhoi die"m mua hang. r<d ho4ch ,in -,ii ,? ,ni.i,-e lil'kh" ,0, .*r,

Tai sin ddm bio
TQp doaa kh6ng c6 tdi sdn tdi chintr th6 chrip cho c6c
cec don vi kh6c tai ngdy j I rhing I 2 nern 20 I 3 vd tai

don \ i Urac crtng nhu niirr rbi sdn Lhd chip tr-r
ngay Jl thane l2 nAm 2012.

t
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ir
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i

i

rl

3

1l

:!
l-?

,i7

(98.338.841.005)

n nh hi)! b hd bi phan hop th a*,a fi ai ;i;;;, o, mo,ao a i,niot t t p, t i )



CONG TY Cd PHAN XAY DTJNG VA NHAN LUC VIET NAM
D J c r:: 50 14. plo D+ng thu) trarn. C6 \nui, tu Liin . Hr \oi
BAO CAO TAI CHn.IH HOP N|LAT
Cho nam taichinh ki:t thlc ngay 3t dreng 12 nam 2013
BdI rhut6r minlr B5o cdo rnichinh hop nhjr :ip rteo)

Cii tri hqp li cta tii sin vi ng.phai rrn tdi chinh
Tii sin tii chinh

Gi6 tri h-np lf
Sii cu6i nim 55 diu nim

Ti6n vd cric klroin tuong
duorg tidn
C6c khodn dAu tu nim git
don ngiy deo han
Phaiftu khrch hang
Cric khodn cho vay
C6c khoan phei thu kh6c
c0ng

NqphAi tui Ai chinb

Vay vi no
Phai trd ngudi ben
Cac kioen phei he khec
c0ne

18.399.828.721

500.000.000
57.051.129.525 (281.350.000)

500.000.000

56.734.',7',79 .s25
1.500.000.000

26.674.075.556

59.135.763.060

33.6n7 i',78 50)

1.500.000.000
34.226.358.240 (6.462.014.922)

- 3'7 .579.415.268

(316.350.000) 59.417.113.060

33 .607 .37 8.502

18.399.828.72t 37.579.415.268

1 tlql s1!. 4!t _Jsf l! s!4e22) !q.!q.eqq&q - {?q!Eq!!!) 103.808.683.802 130.322.ss6.830

cit tri ghi s6
56 cui6i nim 55 diu nim

Gin tri hqp li
s5 cui5i nim s6 ildu n;m

45.656.78',7.246 77.152.280.788
34.354.39',/.',714 28.403.800.299
2l.992.434.684 2',7.550;7ss.696

45.656.',787.246 77.t52.280.788
34.354.397.7t4 28.403.800.29S
2t.992.434.684 27.550.755.696

102,003.619.644 133.106.836.783 102-003.619.644 133.106.836.783

Gi6 tri hqp li cia cdc tai san tdi chinl vd nq phai tra tai chfirh duoc phan 6nl theo gi6 tri c6 th6 dugc chuy6n d6i trong mor giao dich hien tai giiia
c6c b€n c6 diy dt hi6u bi6t vd mong mu6n giao dich.

I ?p,doan slr dunq-phLrong phap r a giri.dinh sau dd troc lini gid rri hqp li. cia cdc rei rin Gi chinh \ e no phii lnt lai chi|lh: uid ni hap lj cia I ien \ a
cac klroan luong duong rien. phai lhu khrich hing. cho ray. cic klodn phdi rhu khec. vay. phai rr, nguoi bdn rd cic lloan oflair.a'uia"."i" r,",
tuorrg ducrng gra lrl sd saclr {dd ru d{ phong cho phdn uoc lini co kh6 nang l}or)g dru hoi duqct cua cdc khoan mpc ndy do c6 lcj h4n Dgan. 

'

Rdh thqil ninh ntry la n bOphdnhqt,hahhrdphaid@cdocci.tsrABdacd.tni.hinhhop,hi1

\\a\=,( I a ii +/^a.i/

Gi{ tr! ghi s6
Si6 cuiii nlm . 56 tliu nim

Gin g6c DE phdng Gi,i g6c DF phdng
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c6rc rv co'pnir xAy outtc vA t'tsAt't t-uc vrir uu
Eja chi: s.t 14, pbii Dins Thny TIam, cd Nhu6, Tir Li6m. HdNOi
BAo cAo TAI CHiNH HQP NHAT
Cho ndrn tdi chinh k6t thic ngdy 31 thrng 12 naln 2013

Ban rhuy6i minh Bdo crto llichlnh hqp nh6t rriip rheot

Idp dorr chua lhuc hien ddnh gii chinh lhuc cac lii sdn lai chinh sin sdng dd bdn chna niem
yiirdlhongc6gi6 giaodich cua I cdng ry chung kfioan cong b6. fuy nhidn. Ban Iongciam
a6c Aanf, gia giatl tro. p lli cia citc tdi san tdi chinh Dey kh6ng c6 slr kh6c bigt trqng y6u so v6i

ei6 tri ghi s6.

Nhfrng th6ng tin khdc
55 I€u so s6nh duqc l6y theo Bio c6o tai chinh hqp nhit nlm 2012 di duo. c kii3m torin bdi
C6ng ty TNHH Ki6m to6n vd tu viin A&C.

5.

LAp, ngny 24 th6ng 02 nam 2014

Ngud'i 6p biau

Einh Thi Thiy

VtP
lZcor 1\

,):

CONG IY
CO PHAN

v ol]re v,l Mit Luc

viEr hraul

Dinh Thi Thnv

BAr thtlit nihh nilr li Dt ba pha, h?p hnnh i PhAi dqc dac dhg tA Brio cAa b chinh hop hh.it
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