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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
CÔNG TY CỔ PHẦN MCO VIỆT NAM 

NĂM 2014 

 

I. THÔNG TIN CHUNG: 

1. Thông tin khái quát 

- Tên giao dịch :  Công ty Cổ phần MCO Việt Nam 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 01014113483 

- Vốn điều lệ : 41.039.290.000 đồng 

- Địa chỉ  : Số 8 ngõ 121 Thái Hà – Đống Đa – Hà Nội 

- Số điện thoại : 0435373241 

- Số Fax : 0435373240 

- Web site  : www.mco.com.vn 

- Mã cổ phiếu : MCO 

2. Quá trình hình thành và phát triển 

 Công ty cổ phần MCO Việt Nam có tiền thân là Công trường 1 được thành lập năm 

1997 trực thuộc Tổng công ty xây dựng đường thuỷ. Năm 2000, Công ty được chuyển đổi 

thành Xí nghiệp Công trình 1 theo Quyết định số 140/2000 QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 01 

năm 2000 của Bộ giao thông vận tải. Năm 2002 Công ty được chuyển đổi thành Công ty công 

trình 1 theo Quyết định số 2095/ QĐ-BGTVT ngày 05 tháng 7 năm 2002 của Bộ giao thông 

vận tải. 

 Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng đường thuỷ đã có Công văn đề nghị và được 

Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải ra quyết định số 2268/QĐ-BGTVT ngày 06 tháng 8 năm 

2003 chuyển đổi Doanh nghiệp nhà nước “Công ty Công trình 1” thành “Công ty cổ phần đầu 

tư & xây dựng công trình 1” với tên giao dịch tiếng Anh là “Investment and construction  

joint stock company no1”, viết tắt là MCO. 

 Sau hơn 3 năm hoạt động, tình hình hoạt động của Công ty luôn luôn tăng trưởng ổn 

định. Tháng 12 năm 2006, cổ phiếu của Công ty đã được chính thức giao dịch tại Trung tâm 

giao dịch chứng khoán Hà Nội với số vốn điều lệ đăng ký là 11 tỷ đồng. 

 Ngày 07/04/2007 tại Đại hội cổ đồng thường niên của Công ty. Đại hội đã nhất trí 

thông qua Nghị quyết tăng vốn điều lệ Công ty từ 11 tỷ lên 36 tỷ đồng . 

 Ngày 11 tháng 10 năm 2007 tại Nghị quyết số 04/NQ-ĐHCĐ Đại hội đồng cổ đông 

thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty  chính thức đổi tên thành Công ty cổ 

phần MCO Việt Nam. 

 Ngày 24/05/2008 tại Đại hội cổ đồng thường niên của Công ty. Đại hội đã nhất trí 

thông qua Nghị quyết chia cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ Công ty từ 36 tỷ lên 41 tỷ đồng  
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• Tỷ lệ nắm giữ của vốn nhà nước (đại diện là Tổng công ty xây dựng đường thuỷ) đến 

ngày 31/12/2009 là 11,47% vốn điều lệ. 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 

• Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:  

 Xây dựng các công trình giao thông trong và ngoài nước(bao gồm: cầu, đường, sân 

bay, bến cảng, san lấp mặt bằng); 

 Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, thuỷ lợi và đường điện đến 35KV; 

 Nạo vét, đào đắp công trình; 

 Đầu tư xây dựng các công trình: cơ sở hạ tầng cụm dân cư, đô thị, khu công nghiệp, 

giao thông vận tải; 

 Khai thác, kinh doanh đá, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, cấu kiện thép, cấu 

kiện bê tông đúc sẵn, bê tông nhựa; 

 Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, hàng hoá, dịch vụ du lịch, khách sạn, vui chơi giải 

trí; 

 Sửa chữa xe máy thiết bị thi công, gia công cơ khí; 

 Kinh doanh bất động sản; 

 Vận tải hành khách hàng hoá; 

 Thiết kế xây dựng công trình biển; Thiết kế các công trình xây dựng thuỷ lợi; Thiết 

kế các công trình cảng, đường thuỷ; Thiết kế đường bộ; Thiết kế công trình giao thông(cầu, 

hầm); Thiết kế kết cấu: đối với công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; 

 Đào tạo nghề công nhân kỹ thuật: Công nhân vận hành máy thi công đường bộ, 

đường thuỷ, công nhân sắt hà công trình, mộc công trình, tiếp viên phục vụ du lịch, nhà 

hàng(chỉ được hoatj động sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép); 

 Khảo sát địa hình công trình thuỷ lợi, giao thông, dân dụng; 

 Khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản (trừ các loại khoáng sản Nhà nước 

cấm). 

 Kinh doanh nguyên liệu, hương liệu thuốc lá. 

Địa bàn kinh doanh chính :  
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4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý  

4.1 Các công ty liên quan 

Bên liên quan  Mối quan hệ 

Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công 

trình 1 – Xí nghiệp Xây dựng số 2 
 Chi nhánh 

Chi nhánh Công ty Cổ phần MCO Việt Nam  Chi nhánh 

4.2 Tổ chức nhân sự 

4.2.1  Cơ cấu tổ chức của Công ty : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty cổ phần MCO Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp của 

Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH 11 ngày 29/11 năm 

2005. Các hoạt động của Công ty tuân thủ Luật doanh nghiệp, các Luật khác có liên quan và 

Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. 

4.2.2    Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty  

Đại hội đồng cổ đông: Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực 

cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. 

Đặc biệt, các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách 

tài chính cho năm tiếp theo. 

Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết 

định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm 

HỘI ĐỒNG QUẢN 

TRỊ 

BAN KIỂM SOÁT 

BAN GIÁM ĐỐC  

ĐẠI HỘI ĐỒNG 

CỔ ĐÔNG 

Các phòng  ban chức 

năng  

 
 

Các công ty con và các 

ban quản lý dự án 
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quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc điều hành 

và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và điều lệ Công 

ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định. 

Ban kiểm soát: Là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông 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 Hội đồng quản trị 

và Ban Giám đốc.  

Ban Giám đốc: Tổng Giám đốc là người điều hành và có quyền quyết định cao nhất về tất cả 

các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội 

đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Các Phó Tổng Giám đốc là 

người giúp việc cho Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về phần việc 

được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Giám đốc uỷ quyền và phân 

công theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty. 

Các phòng ban chức năng: Gồm các phòng, ban có chức năng tham mưu và giúp việc cho 

Ban Giám đốc, trực tiếp điều hành theo chức năng chuyên môn và chỉ đạo của Ban Giám đốc. 

Khối tham mưu của Công ty gồm Phòng Tổ chức Hành chính – Lao động Tiền lương; Phòng 

Tài chính - Kế toán; Phòng kỹ thuật dự án, Phòng vật tư thiết bị, Phòng thiết kế, Xí nghiệp 

xây dựng số 2, Xưởng sửa chữa thiết bị Vinh, Các công trường – Đọi sản xuất, Phòng thí 

nghiệm với chức năng được quy định như sau:  

a. Phòng Tổ chức Hành chính – Lao động Tiền lương: Là phòng chuyên môn nghiệp vụ 

(thành lập trước khi công ty cổ phần hoá). Phòng có chức năng tham mưu giúp việc cho Giám 

đốc Công ty trong công tác quản trị nhân sự - hành chính văn phòng và lao động tiền lương. 

Các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng được tóm lược như sau: 

 Chức năng: Hoạch định nhân sự, tuyển chọn nhân viên, bố trí, và quy hoạch cán bộ. 

Đào tạo và phát triển nhân viên, giải quyết các mối tương quan lao động như: Khen thưởng, 

kỹ luật, cho nghỉ việc, bổ nhiệm, điều động, giải quyết tranh chấp lao động. Quản trị tiền 

lương và các chế độ chính sách như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn lao động, an 

ninh trật tự... Quản lý lưu trữ hồ sơ lý lịch cán bộ công nhân viên, quản trị hành chánh văn 

phòng, tiếp khách. Tổ chức các cuộc họp, hội nghị, các chuyến đi công tác. Quản lý các 

phương tiện thông tin liên lạc, hồ sơ văn thư và phương tiện đi lại. Điều hành và kiểm tra theo 

tuyến quyền hạn nhằm mục đích phục vụ các bộ phận khách cũng như các hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty. 

 Nhiệm vụ: Xây dựng và thực hiện các chính sách vế tuyển dụng, phát triển và đào tạo 

nhân sự. Xây dựng nội quy lao động, quy chế tổ chức quản lý, quy chế khen thưởng, kỷ luật, 

quy chế trả lương, thưởng của Công ty. Xây dựng kế hoạch tiền lương, Xây dựng kế hoạch 

bảo hộ lao động, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho công nhân. Xây dựng phương án phòng 

chống cháy nổ, bảo vệ tài sản, an ninh trật tự toàn Công ty. Kiểm tra quyết toán quỹ lương 
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các đơn vị trực thuộc Công ty hàng tháng, hàng năm và tính lương thanh toán cho Cán bộ 

công nhân viên khối văn phòng Công ty. Quản lý hồ sơ lý lịch Cán bô công nhân viên, văn 

thư lưu trữ. Theo dõi thống kê tình hình biến động lao động toàn Công ty hàng ngày, hàng 

tháng, hàng năm. Thực hiện các chính sách đối với người lao động về tiền lương, bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn. Theo dõi kiểm tra các chế độ ăn giữa ca, bồi dưỡng làm 

thêm, bồi dưỡng độc hại, giải quyết tương quan lao động như: khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt 

hợp dồng lao động, bổ nhiệm, điều động sắp xếp lao động, giải quyết tranh chập lao động. 

 Quyền hạn: Được quyền tổ chức bộ phận quản lý và bộ phận phục vụ phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ của phòng. Được quyền đề nghị Giám đốc Công ty bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, thuyên chuyển cán bộ, tuyển dụng, nâng lương, thi hành kỷ luật, cho nghỉ việc... theo 

quy định của Bộ luật lao động và các quy định khác của pháp luật. 

b. Phòng Tài chính – Kế toán: Là phòng chuyên môn nghiệp vụ (thành lập trước khi công ty 

cổ phần hoá). Các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng được tóm lược như sau: 

 Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc Công ty tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác Tài 

chính, kế toán thông kê tại Công ty. Tổ chức giám sát nội bộ và quản lý các hoạt động kinh tế 

của Công ty. Tổng hợp và phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài 

chính của Công ty. 

 Nhiệm vụ: Tổ chức công tác kế toán, công tác thống kê và bộ máy kế toán, thống kê 

phù hợp với mô hình tổ chức sản xuất, kinh doanh của Công ty đồng thời tuân theo pháp lệnh 

về kế toán – thống kê do Nhà nước quy định. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tài 

chính, tham gia xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, tiền lương 

của Công ty. Tổ chức ghi chép, tính toán và hạch toán chính xác, trung thực, kiệp thời, đầy đủ 

toàn bộ quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tình hình luân 

chuyển, sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn và sử dụng kinh phí của đơn vị. Tính toán và trích 

nộp đúng, đủ và kiệp thời các khoản nộp ngân sách, thanh toán đúng hạn các khoản tiền vay, 

các khoản công nợ phải thu, phải trả. Bảo quản tiền mặt và các chứng khoán có giá trị như 

tiền, tổ chức tính toán và phân phối tận tay đến người lao động các khoản tiền lương, tiền 

thuởng hàng tháng. Tổ chức hướng dẫn kiểm kê tài sản, vật tư, hàng hoá, thành phẩm và đánh 

giá lại tài sản theo đúng chủ trương và chế độ của nhà nước. Tổ chức phổ biến và hướng dẫn 

thi hành kiệp thới các chế độ, thể lệ tài chính kế toán thống kê của nhà nước. Kiểm tra tình 

hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch thu chi tài chính, kỹ thuật thu nộp 

ngân sách, thanh toán, kiểm tra việc giữ gìn và sử dụng các loại tài sản, vật tư, tiền vốn, kinh 

phí, phát hiện và ngăn ngừa kiệp thời những hành động tham ô, lãng phí, vi phạm chính sách, 

chế độ, kỹ luật kinh tế tài chính của Nhà nước. Cung cấp các số liệu, tài liệu cho việc điều 

hành hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm tra và phân tích hoạt động kinh tế, tài chính, phục 

vụ cho công tác thống kê và thông tin kinh tế. Lập đầy đủ và đúng hạn các báo cáo kế toán, 

thống kê vá quyết toán của Công ty theo chế độ quy định. Thực hiện kế hoạch đào tào, bồi 
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dưỡng nâng cao trình độ, xây dựng đội ngủ cán bộ nhân viên kế toán trong Công ty. Thông 

qua công tác tài chính kế toán, tham gia nghiên cứu cải tiến tổ chức sản xuất, xây dựng 

phương án sản phẩm, cải tiến quản lý sản xuất kinh doanh nhằm khai thác tối đa hiệu quả của 

đống vốn đầu tư. Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số 

liệu kế toán theo quy định của Nhà nước. 

 Quyền hạn: Kế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn nghiệp vụ kế toán theo 

Pháp lệnh kế toán thống kê và chỉ đạo trực tiếp về mặt chuyên môn nghiệp vụ đối với các 

nhân viên kế toán của Công ty phù hợp với chức năng nhiệm vụ của phòng. Có quyền yêu 

cầu các phòng ban trong Công ty cung cấp đầy đủ, kiệp thời các chứng từ, văn bản cần thiết 

cho công tác kế toán và kiểm tra kế toán. Hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra về chuyên môn 

nghiệp vụ đối với kế toán thống kê các xưởng và được ký các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

Có quyền đề xuất, tham gia ý kiến trong việc tuyển dụng, thuyên chuyển, điều động, nâng 

lương, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo các nhân viên kế toán, thủ quỹ trong Công ty. Có quyền 

bảo lưu ý kiến chuyên môn bằng văn bản khi có ý kiến khác với ý kiến của người ra quyết 

định. Liên hệ làm việc với ban kiểm soát, các cơ quan chức năng trong và ngoài ngành để giải 

quyết những vấn đề thuộc về công tác chuyên môn nghiệp vụ được giao. 

c. Phòng Kỹ thuật dự án: Là phòng chuyên môn nghiệp vụ (thành lập trước khi công ty cổ 

phần hoá). Các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng được tóm lược như sau: 

 Chức năng:.Tham mưu cho giám đốc trong công tác kế hoạch sản xuất của Công ty, 

công tác đấu thầu các công trình, công tác đầu tư các dự án. 

 Nhiệm vụ:. Định kỳ lập kế hoạch sản xuất và theo dõi thực hiện kế hoạch sản xuất của 

Công ty; Triển khai công tác đấu thầu các công trình; Lập các dự án đầu tư; Lập hồ sơ 

nghiệm thu, thanh toán, hoàn công các công trình Công ty thi công. 

 Quyền hạn: Trưởng phòng kỹ thuật dự án có quyền độc lập về chuyên môn nghiệp vụ 

kỹ thuật và chỉ đạo trực tiếp về mặt chuyên môn nghiệp vụ đối với các nhân viên kỹ thuật của 

Công ty phù hợp với chức năng nhiệm vụ của phòng. Có quyền yêu cầu các phòng ban và các 

đơn vị sản xuất trong Công ty cung cấp đầy đủ, kiệp thời các hồ sơ, văn bản cần thiết cho 

công tác kế hoạch và nghiệm thu thanh quyết toán các công trình, dự án. Hướng dẫn, đôn đốc 

kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ đối với các kỹ thuật các đội sản xuất. Có quyền đề xuất, 

tham gia ý kiến trong việc tuyển dụng, thuyên chuyển, điều động, nâng lương, khen thưởng, 

kỷ luật, đào tạo các nhân viên kỹ thuật  trong Công ty. Có quyền bảo lưu ý kiến chuyên môn 

bằng văn bản khi có ý kiến khác với ý kiến của người ra quyết định. Liên hệ làm việc với các 

cơ quan chức năng trong và ngoài ngành để giải quyết những vấn đề thuộc về công tác 

chuyên môn nghiệp vụ được giao. 

d. Các công trường – Đội sản xuất: Là Đơn vị sản xuất do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công 

ty thành lập theo yêu cầu của các công trình, dự án của Công ty. Các công trường - Đội sản 

xuất có các chức năng, nhiệm vụ chủ yếu sau: 
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 Chức năng: Là các đơn vị sản xuất, thi công trực tiếp các công trình, dự án của công 

ty. 

 Nhiệm vụ: Thi công theo sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc của công ty theo từng 

công trình, dự án cụ thể mà Công ty ký hợp đồng thi công. 

 Quyền hạn: Chỉ huy trưởng(hoặc Đội trưởng) được quyền chỉ đạo trực tiếp các cán bộ 

công nhân của đơn vị mình theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của từng công trình Công ty giao. 

Các Công ty con và các phòng ban chức năng: Các Công ty con là các Công ty do 

Công ty cổ phần MCO Việt Nam (Công ty mẹ) góp vốn chi phối từ 51% trở lên và Công ty 

mẹ cử người đại diện đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT. Các công ty con được thành lập 

nhằm đảm nhiệm một trong những lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty mẹ. Các Ban 

quản lý dự án do Công ty mẹ thành lập dưới sự quản lý trực tiếp của Công ty mẹ, các Ban 

quản lý dự án có nhiệm vụ điều hành các dự án do Công ty mẹ làm chủ đầu tư. 

5. Định hướng pháp triển: 

5.1 Các mục tiêu chủ yếu : 

- Về thi công: Trở thành nhà thầu với đẳng cấp Quốc tế, mở rộng hơn nữa sang lĩnh vực 

thi công Cầu, Cảng. Đây sẽ là lĩnh vực phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong giai đoạn hội 

nhập. 

- Về đầu tư: Nắm bắt đầu tư vào Bất động sản bằng việc đầu tư các khu đô thị. Triển 

khai đầu tư các dự án thuỷ điện vừa và nhỏ, đầu tư vào lĩnh vực khai thác khoáng sản và một 

số các lĩnh vực khác khi điều kiện cho phép. 

- Phát triển nguồn nhân lực, cán bộ quản lý, kỹ sư ngày càng lớn mạnh và thành lập 

thêm các Xí nghiệp, các đơn vị thực thuộc khác nhằm chuyên môn hoá ngành nghề kinh 

doanh. 

5.2 Biện pháp thực hiện mục tiêu: 

Kiện toàn bộ máy quản lý và quy trình quản lý của Công ty, với phương châm giao 

việc đi đôi với trách nhiệm, quyền hạn và quyền lợi. 

Triển khai việc điện tử hoá các khâu quản lý trong Công ty, chú trọng việc nối mạng 

các công trường trọng điểm với Công ty. 

Tăng cường công tác đào tạo, bổ sung đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu và quản lý 

dự án, quản lý tài chính, cử cán bộ tham gia các khoá đào tạo kỹ sư tư vấn thiết kế, tư vấn 

giám sát. Thu hút và khuyến khích nhân tài bằng các chính sách như nâng cao thu nhập, cổ 

phiếu thưởng, ...tạo nhiều cơ hội cho các cán bộ trẻ thăng tiến. 

Tăng cường công tác tiếp thị và thu thập thông tin để tìm các cơ hội đầu tư bất động 

sản, đầu tư với nhiều hình thức linh hoạt như: tự đầu tư, liên doanh, liên kết. Thực hiện hợp 

tác đầu tư với các nhà đầu tư nước ngoài có tiềm lực nhằm nâng cao hiệu quả của các Dự án. 

Tiếp tục nghiên cứu đầu tư các dự án văn phòng và căn hộ cao cấp cho thuê, khu đô thị mới, 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014                                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN MCO VIỆT NAM 

  

       9 

khu Công nghiệp tại TP Hà Nội, Thành phố Vinh Nghệ An các tỉnh thành phố khác có lợi 

thế.  

Tiếp tục việc đầu tư xe, máy, thiết bị để tăng cường năng lực thi công xây lắp của Công 

ty 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

1. Kết quả hoạt động trong năm 2014: 

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 trong bối cảnh nền kinh tế thế giới 

vẫn chưa vượt qua được khủng hoảng do nợ công. Việc chính phủ thắt chặt đầu tư công vào 

lĩnh vực xây dựng cơ bản bên cạnh đó các chính sách về tiền tệ có nhiều biến động, lãi suất 

Ngân hàng cao và siết chặt việc cho vay đã ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh doanh của Công 

ty do thiếu vốn trầm trọng đã ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện kinh doanh của Công ty  

Đứng trước tình hình thị trường, tình hình kinh doanh diễn biến xấu liên tục Hội đồng 

quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cùng với Cán bộ công nhân viên Công ty đã phải nỗ lực 

hết mình tìm kiếm các đối tác, nguồn vốn, tiết kiệm tối đa chi phí nhằm cố gắng bảo toàn vốn 

của cổ đông, ổn định họat động sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho Cán bộ công 

nhân viên Công ty 

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch: 

Các chỉ tiêu chủ yếu 
Đơn vị 

tính 

Kế hoạch năm 

2014 

Thực hiện 

năm 2014 

% TH so với 

KH 2014 

I.  Tổng giá trị SXKD Tr. đồng 110.000 77,273 70,25% 

II. Tổng Doanh thu Tr. đồng 100.000 69,162 69.16% 

III. Lợi nhuận trước thuế Tr. đồng 1.500 319 21.27% 

IV. Thu nhập bình quân 

người/tháng 
Tr. đồng 4 đến 5 4 đến 5 100% 

3. Tổ chức và nhân sự : 

3.1 Ban điều hành Công ty: 

Danh sách Ban giám đốc 

Nguyễn Quốc Hương T.Giám đốc điều hành – T.viên HĐQT  012143649 

Nguyễn Huy Hoàng Phó T.Giám đốc  – Thành viên HĐQT  011395542 

Phạm Khánh Dương Phó T.Giám đốc  – Chủ tịch HĐQT  012681595 

Nguyễn Hồng Nội Phó T.Giám đốc  181412543 

 Kế toán trưởng: 

Ngô Đức Nam Kế toán trưởng 012047592 
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3.2 Tóm tắt lý lịch và sở hữu cổ phần: 

a.  Tổng giám đốc - Ông: Nguyễn Quốc Hương 

 Họ và tên:    Nguyễn Quốc Hương 

 Giới tính:    Nam 

 Ngày tháng năm sinh:  24/4/1964 

 Nơi sinh:   Đô Lương – Nghệ An. 

 Quốc tịch:   Việt Nam. 

 Dân tộc:    Kinh 

 Quê quán:   Đô Lương – Nghệ An. 

 Địa chỉ thường trú:   40 Phùng Hưng – Hoàn Kiếm – Hà Nội. 

 Chỗ ở hiện nay   25 Tây Sơn - Ba Đình - Hà Nội 

 Điện thoại liên lạc:   2117698. 

 Trình độ văn hoá:   10/10 

 Trình độ chuyên môn:  Đại học. 

 Quá trình công tác: 

Thời gian công tác Chức vụ, địa vị công tác 

Từ 10/1989 đến 12/1998 Phó phòng  Kinh doanh Xuất khẩu, Công ty Đầu tư Phát triển 

chè Nghệ An. 

Từ 01/1998 đến 05/1998 Giám đốc Chi nhánh Hà nội thuộc Công ty nạo vét đường thuỷ I 

– Hải Phòng. 

Từ 06/1998 đến 05/2000 Phó Giám đốc Công ty thi công cơ giới. 

Từ 06/2000 đến nay Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Công trình 1(nay 

là Tổng giám đốc Công ty cổ phần MCO Việt Nam). 

 Chức vụ công tác hiện nay:  Tổng giám đốc Công ty cổ phần MCO Việt Nam. 

 Hành vi vi phạm pháp luật: không 

 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không 

 Số cổ phần nắm giữ:   114.341 cổ phần (chiếm 2,78% vốn điều lệ) 

 Những người có liên quan:  

Ông: Nguyễn Quốc Tú (anh ruột)– là cổ đông nắm giữ  222.370 cổ phần chiếm 5,42% 

vốn điều lệ. 

b. Phó Tổng giám đốc - Ông: Phạm Khánh Dương 

 Họ và tên:    Phạm Khánh Dương 

 Giới tính:    Nam 
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 Ngày tháng năm sinh:  06/3/1964 

 Nơi sinh:    Thành Phố Nam Định. 

 Quốc tịch:    Việt Nam. 

 Dân tộc:    Kinh 

 Quê quán:    Thành phố Nam Định. 

 Địa chỉ thường trú:   PA 502 tập thể thủy sản, 12 Láng Hạ - Hà Nội. 

 Điện thoại liên lạc:   0903214867 

 Trình độ văn hoá:  10/10 

 Trình độ chuyên môn:  Đại học. 

 Quá trình công tác: 

Thời gian công tác Chức vụ, địa vị công tác 

Từ 04/1987 đến 12/1996 Kỹ sư Công ty dệt Nam Định. 

Từ 01/1997 đến 05/2000 Kỹ sư Công ty thi công cơ giới. 

Từ 06/2000 đến 09/2003 Kỹ sư Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Công trình 1. 

Từ 10/2003 đến 05/2013 Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Công 

trình 1(nay là Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần MCO 

Việt Nam). 

Từ 05/2013 đến nay Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần 

MCO Việt Nam. 

 Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần MCO Việt Nam. 

 Hành vi vi phạm pháp luật:   không 

 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không 

 Số cổ phần nắm giữ:  48.906 cổ phần chiếm 1,19 % vốn điều lệ 

 Những người có liên quan:  Không 

c. Phó Tổng giám đốc - Ông: Nguyễn Huy Hoàng 

 Họ và tên:   Nguyễn Huy Hoàng 

 Giới tính:    Nam 

 Ngày tháng năm sinh:  01/7/1963 

 Nơi sinh:    Hà Nội 

 Quốc tịch:    Việt Nam. 

 Dân tộc:    Kinh 

 Quê quán:    Hà Nội 

 Địa chỉ thường trú:   Số 18 Hàng Quạt – Hoàn Kiếm – Hà nội. 
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 Điện thoại liên lạc:   0913226803. 

 Trình độ văn hoá:   10/10 

 Trình độ chuyên môn: Đại học. 

 Quá trình công tác: 

Thời gian công tác Chức vụ, địa vị công tác 

Từ 04/1981 đến 

06/1985 

Bộ đội C11-D3-F531 Quân khu 1. 

Từ 07/1985 đến 

01/1993 

Xuất ngũ về địa phương và học Đại học Giao thông vận tải. 

Từ 02/1993 đến 

12/1995 

Cán bộ Công ty công trình đường thuỷ. 

Từ 01/1996 đến 

03/1997 

Phó phòng tài chính kế toán Công ty công trình 4 nay là Công ty 

thi công cơ giới. 

Từ 07/1997 đến 

09/1998 

Kế toán Công ty công trình đường thuỷ 2 

Từ 10/1998 đến 

09/2003 

Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Công trình 1. 

Từ 10/2003 đến nay Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Công trình 

1(nay là Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần MCO Việt Nam). 

 Chức vụ công tác hiện nay: Bí thư Chi bộ, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần MCO 

Việt Nam. 

 Hành vi vi phạm pháp luật: không 

 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không 

 Số cổ phần nắm giữ:  57.136 cổ phần chiếm 1,39 % vốn điều lệ 

Những người có liên quan:    Không 

d. Phó Tổng giám đốc - Ông: Nguyễn Hồng Nội: 

 Họ và tên:    Nguyễn Hồng Nội 

 Giới tính:    Nam 

 Ngày tháng năm sinh:  20/7/1964 

 Nơi sinh:    Nam Thanh – Nam Đàn – Nghệ An. 

 Quốc tịch:    Việt Nam. 

 Dân tộc:    Kinh 

 Quê quán:    Nam Thanh – Nam Đàn – Nghệ An. 
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 Địa chỉ thường trú:   Khu TT Nam Thành Công. 

 Điện thoại liên lạc:   0903238827 

 Trình độ văn hoá:   10/10 

 Trình độ chuyên môn:  Đại học. 

 Quá trình công tác: 

Thời gian công tác Chức vụ, địa vị công tác 

Từ 12/1989 đến 03/1993 Kỹ sư Xí nghiệp F19. 

Từ 04/1993 đến 10/2000 Trưởng phòng Kỹ thuật thi công Công ty cơ khí công trình giao 

thông. 

Từ 11/2000 đến 8/2001 Trưởng phòng kỹ thuật thi công Công ty cổ phần cơ khí và xây 

dựng công trình 465. 

Từ 9/2001 đến 9/2003 Kỹ thuật Công ty công trình 1 nay là Công ty Cổ phần Đầu tư & 

Xây dựng Công trình 1. 

Từ 10/2003 đến nay Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Công trình 

1(nay là Phó T.Giám đốc Công ty cổ phần MCO Việt Nam). 

 Chức vụ công tác hiện nay: Phó T. Giám đốc Công ty CP MCO Việt Nam. 

 Hành vi vi phạm pháp luật: không 

 Số cổ phần nắm giữ:  17.990 cổ phần chiếm 0,44 % vốn điều lệ 

 Những người có liên quan:  Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không 

d. Kế toán trưởng - Ông: Ngô Đức Nam 

 Họ và tên:    Ngô Đức Nam 

 Giới tính:    Nam 

 Ngày tháng năm sinh:  12/8/1980 

 Nơi sinh:    Lộc Hà Mai Lâm Đông Anh Hà Nội. 

 Quốc tịch:    Việt Nam. 

 Dân tộc:    Kinh 

 Quê quán:    Lộc Hà Mai Lâm Đông Anh Hà Nội. 

 Địa chỉ thường trú:   Lộc Hà Mai Lâm Đông Anh Hà Nội. 

 Điện thoại liên lạc:   0435373241 

 Trình độ văn hoá:   12/12 

 Trình độ chuyên môn:  Đại học. 

 Quá trình công tác: 
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Thời gian công tác Chức vụ, địa vị công tác 

Từ 11/2005 đến 11/2007 Công ty CP giải pháp phần mềm Esotf 

Từ 11/2007 đến 9/2008 Kế toán tổng hợp – Công ty cổ phần MCO Việt Nam. 

Từ 9/2008 đến 5/2012 Phó phòng kế toán Công ty cổ phần MCO Việt Nam. 

Từ 5/2012 đến nay Kế toán trưởng Công ty cổ phần MCO Việt Nam. 

 Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng Công ty CP MCO Việt Nam. 

 Hành vi vi phạm pháp luật: không 

 Số cổ phần nắm giữ:  0 cổ phần chiếm  

 Những người có liên quan:  Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không 

4. Tình hình tài chính : 

a.  Tình hình tài chính 

triệu đồng. 

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 % tăng 

giảm 

Tổng tài sản 254.838  219.060 85.96 

Doanh thu thuần 78.214 69.162 88.43 

Lợi nhuận trước thuế 854 319 37.35 

Lợi nhuận sau thuế 468 149 31.84 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 114 36 31.58 

 

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

 

STT Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán     

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 1,15 1,22 

- Khả năng thanh toán nhanh 0,19 0,25 

2 Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản và nguồn vốn   

- Tài sản ngắn hạn /Tổng tài sản 90,19% 91.8% 

- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản 9,8% 8.2% 

- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn 79,68% 76.29% 

- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn 20,3% 23,7% 

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014                                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN MCO VIỆT NAM 

  

       15 

STT Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 

- Vòng quay tổng tài sản (DT thuần/Tổng TS bq) 0,3 0,29 

- Vòng quay hàng tồn kho  
0,48 0,45 

(Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân) 

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   

- Hệ số LN sau thuế / DT thuần (%) 0,59% 0,22% 

- Hệ số LN sau thuế / Vốn chủ sở hữu (%) ROE 0,9% 0,29% 

- Hệ số LN sau thuế / Tổng tài sản (%) ROA 0,18% 0,09% 

 

5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014: 

Đơn vị tính: VND 

STT CHỈ TIÊU Năm nay Năm trước 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 69.162.212.507 78.214.440.577 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu   

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV  69.162.212.507 78.214.440.577 

4. Giá vốn hàng bán 60.303.854.719 65.830.966.783 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV 8.858.357.788 12.383.473.794 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 5.920.313 18.777.660 

7. Chi phí tài chính 4.769.801.699 7.291.460.597 

 Trong đó: chi phí lãi vay  4.769.801.699 7.291.460.597 

8. Chi phí bán hàng   

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 3.527.964.210 4.289.902.695 

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 566.512.192 820.888.162 

11. Thu nhập khác 136.363.636 1.911.411.256 

12. Chi phí khác 383.800.000 1878.740.144 

13. Lợi nhuận khác -247.436.364 32.671.112 

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 319.075.828 853.559.274 

15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 169.951.415 385.542.799 

16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại   

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 149.124.413 468.016.475 
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18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 36 114 

6. Cơ cấu cổ đông 

Các cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty cổ phần MCO Việt Nam ( theo danh 

sách do Trung tâm LKCK cung cấp ngày 12/01/2015) 

 

TÊN CỔ ĐÔNG 

 

SỐ CỔ PHIẾU GIÁ TRỊ (VND) TỶ LỆ (%) 

Trần Thị Hồng Thái 610.014  6.100.140.000 14,86% 

Nguyễn Quốc Tú 222.370 2.223.700.000 5,42% 

Tổng công ty Xây dựng đường thủy 

Đại diện: Nguyễn Lệnh Công 
470.674 4.706.740.000 11,47% 

Nguyễn Đình Hùng 353.058 3.530.850.000 8,60% 

Đặng Hoàng Phi Vũ 210.000 2.100.000.000 5,12% 

TỔNG CỘNG 1.866.116 16.561.160.000 45.47% 

Và cơ cấu cổ đông đến ngày 29/01/2015 như sau : 

TT Danh mục Số lượng cổ 

phiếu 

Tỷ lệ % Số lượng 

cổ đông 

Cơ cấu cổ đông 

Tổ chức Cá nhân 

A Vốn cổ phần      

1 Cổ đông lớn nắm giữ 

trên 5% 

1.866.116 45,47% 5 1 4 

2 Cổ đông nắm giữ dưới 

1% cổ phiếu có quyền 

biểu quyết 

2.366.660 57,67% 834 35 799 

3 Cổ phiếu quỹ 0 0    

B Trong đó :      

1 Vốn nhà nước 470.674 11,47% 1 1  

2 Vốn nước ngoài 81.153 1,98% 25  25 

III . BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC: 

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và 

hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty 

trong từng năm tài chính. Trong việc lập Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc đã thực hiện : 

 Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách 

nhất quán; 
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 Thực hiện các phán đoán và các ước tính một cách thận trọng; 

 Công bố các chuẩn mực kế toán phải tuân theo trong các vấn đề trọng yếu được công 

bố và giải trình trong Báo cáo tài chính; 

 Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định 

rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục. 

Ban Giám đốc đảm bảo rằng, Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập Báo cáo 

tài chính; các sổ kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phán ánh tại bất kỳ thời điểm nào, 

với mức độ chính xác hợp lý tình hình tài chính của Công ty và Báo cáo tài chính được lập 

tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. 

Ban Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản của Công ty và do 

đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các 

vi phạm khác.  

Chúng tôi, các thành viên của Ban Giám đốc Công ty xác nhận rằng, Báo cáo tài chính 

kèm theo đã được lập một cách đúng đắn, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính 

tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm 

tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty, đồng thời phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ Kế 

toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành  và các qui định pháp lý có liên quan. 

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

4.1  Hội đồng quản trị 

Họ và tên Chức vụ Số CMTND 

Phạm Khánh Dương Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 

điều hành 

012681595 

Nguyễn Quốc Hương Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám 

đốc điều hành 

012143649   

Nguyễn Huy Hoàng Thành viên HĐQT kiêm Phó T.Giám đốc 

điều hành 

011395542   

Nguyễn Đình Hùng Thành viên HĐQT 181562579 

Lê Đắc Lộc Thành viên HĐQT 012471404 

Đào Xuân Hoàng Thành viên HĐQT 013255191 

Lê Quốc Khánh Thành viên HĐQT 011416225 
 

Danh sách Ban Kiểm soát 

Trần Hoàn Ứng Trưởng Ban kiểm soát 182186143 

Phan Thị Thanh Trà Thành viên Ban kiểm soát 186783710 
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Trần Diệu Linh Thành viên Ban kiểm soát 011800223 

 

 Trong năm 2014 Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, theo dõi bám 

sát, đánh giá các mặt hoạt động được phân công và kịp thời đưa ra các ý kiến đóng góp đề 

xuất để hoàn thiện các hoạt động tránh những rủi ro sai sót, rủi ro phát sinh. 

 Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc 

- Ban điều hành đều là những người có trình độ và kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng đã 

gắn bó với Công ty trong suốt quá trình hoạt động và phát triển tâm huyết và có trách nhiệm 

với nhiệm vụ được giao 

- Ban giám đốc rất linh động và nhạy bén trong công tác điều hành, xử lý công việc, trình độ 

quản lý tài chính tốt, luôn đảm bảo tính chính xác, minh bạch và trung thực trong các chế độ 

báo cáo, công bố thông tin đảm bảo kết hợp hài hòa lợi ích của các bên liên quan đến doanh 

nghiệp. 

- Hội đồng quản trị đánh giá cao sự đoàn kết của Ban giám đốc nỗ lực phấn đấu cùng đội ngũ 

cán bộ CNV hết lòng vì mục tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông và 

HĐQT đã đề ra. 

4.2 Những tiến bộ MCO đạt được: 

Từ khi MCO chưa cổ phần hoá ( đang là Công ty công trình 1 là một đơn vị trực thuộc 

Tổng công ty xây dựng đường thuỷ) tất các hợp đồng công ty thực hiện đều do Tổng công ty 

xây dựng đường thuỷ giao việc. Từ khi cổ phần hoá (tháng 10/2003) MCO đã kế thừa năng 

lực của Tổng công ty xây dựng đường thuỷ, đến nay MCO đã hoàn toàn tự lập bằng hướng đi 

phát triển riêng của MCO với các Hợp đồng đang thực hiện và các Hợp đồng đã ký trong năm 

2013 đều do MCO trực tiếp thực hiện với các chủ đầu tư và được các chủ đầu tư đánh giá 

cao. Với năng lực và thương hiệu hiện nay, MCO đã hoàn toàn có thể độc lập tham gia đấu 

thầu các dự án xây dựng cảng, cầu, đường bộ... và làm chủ đầu tư các dự án khu đô thị lớn, 

các dự án thuỷ điện, khai thác khoáng sản... 

V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN: 

 Các báo cáo tài chính năm 2014 đã được Công ty TNHH  kiểm toán Nhân Việt kiểm 

toán theo qui định của pháp luật về kế toán. 

1.  Kiểm toán độc lập 

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH  kiểm toán Nhân Việt  

- Ý kiến kiểm toán độc lập: Theo ý kiến Công ty TNHH  kiểm toán Nhân Việt , Báo 

cáo tài chính đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình 

tài chính của Công ty Cổ phần MCO Việt Nam tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2014, kết 
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quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng 

thời phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các 

quy định pháp lý có liên quan. 

- Các nhận xét đặc biệt: Không có. 

2.  Kiểm toán nội bộ: Không có. 

 

Hà nội, ngày 25 tháng 5 năm 2015  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Khánh Dương 
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